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Крашак садржај. У раду се, на основу творбено-семантичке 

анализе, предлаже етимологија дијалекатског глагола скалабучиши и 

његових варијаната. 

Кључне речи: српски језик, дијалекат, етимологија, творба речи, 

семантика, глагол. 

Речници црногорских говора доносе следеће облике: скалабучuшu 
"сакупити, саставити": Скалабучили сте толику стоку, па је немам ђе затворити 
Прошћење (Ву јичић) , скалабучuшu се "скупити се брзо, стрчати (на неко 
место)": А овце оIiIетише вука, скалабуцаше се у долину Пива (Гаговић) , , ска
лд.(м)бучЙШu "помешати на брзу руку, како било", "помешати два или 
више стада оваца, говеда, збуључити": Скалабучили два буљука, па се направијо 
дернек - Он ће скалам"бучнти овце и говеда па све оћерати на локву да напои, 

скалд.(м)бучuШu се "помешати се, наћи се у гомили, стаду и сл." Ускоци 
(Станић).2 Глагол је забележен и са префиксима за-: закалд.бучЙШu "в. 
скалабучuшu" Ускоци (Станић) и на-: накалабучuшu "нагнати, натерати, 
сатерати" Пива (Гаговић), што омогућава да се реконструише прост гла
гол *калабучuшu, који досад није потврђен. 

Пада у очи и фонетска варијантност разматраног глагола. Она се 
огледа у варирању не само иницијалног елемента кала-, уп. нпр. ска
рабучuшu "смешати": Скарабучијо је и брашно, и масло, и аљине, торбе и грабље, 
никака се ту реда не зна Пива (Гаговић),З скард.бучuШu "помешати, смешати, 
збуључити" Ускоци (Станић), него и основног -бучuШu. Тако су забеле
жени и облици са -бућuшu: закала(м)бућuшu "приокупити, терати испред 
себе": 3акаламбућијо буљук оваца и рано оћера на напој, "заимати, стећи, обога
тити се": 3акалабућијо доста стоке и са[д] живи ко бег на Ерцеговини, такође "уве
лико одмакнути у започетом раду": 3акаламбућили су са радом увелико: још само 
да дигну кров и онда су на коњу, накалабућuшu "нагнати, натерати, сатерати": 

* Овај чланак је резултат рада на пројекту 148004 "Етимолошка истраживања срп
ског језика и израда Ешuмолошког речника срUског језика" који у целини финансира Мини
старство науке Републике Србије. 

, Облик скалабуцаше се, употребљен у реченици, сугерисао би да је номинатив овог 
глагола скалабуцаши се, уп. даље збуцаши се из истог говора. 

2 Милија Станић и у својој рукописној збирци лексема из Боговађе у доњој Колуба
ри (грађа РСА) бележи глагол скалабучиши "саставити, помешати (стоку или шта друго)". 

3 У Пиви се јавља и истозначни облик скарлаБУчиши. 
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Поче киша и ја накалабућим овце право колиби Пива (Гаговић),4 али и са -буца
ши: скалабуцаши се "скупити се брзо, стрчати (на неко место)", нака
лабуцаши "нагнати, натерати, сатерати" Пива (Гаговић). 

Творбено рашчлањавање глагола скалабучиши на елемент кала- и 
основу -бучиши олакшаће нам трагање за његовом етимологијом. Пажњу 

ћемо прво усмерити на основу. 

Изложени дијалекатски материјал показује да се уз глагол скалабу
чиши "скупити, помешати, збуључити" као објекат најчешће појављују 
именице овце, сшока, говеда. То нас наводи на помисао да основа -бучи
ши стоји у вези са именицом бук "крдо, чопор": Бук у правом значењу је код 
оваца, а тако га зову и они Далматинци што пасу благо на нашој страни5 - Наш Букови
чанац оо. у свом БУку (крду) од блага забиљежи башка, што ће клати Буковица (РСА). 
Скок ову именицу објашњава као поствербал од букаши, са основним 
значењем "strepitus", које се у Далмацији развило у "скуп, огранак, мно
штво, крдо (оваца), стадо" (Skok 1:225 s.v. ЬUСаn). Прихватајући Скоково 
тумачење, Бориш детаљније анализира однос између бук "стадо" и бук 
"група људи, огранак, племе" (последња реч потврђена је код два далма
тинска писца из 18. века, Грабовца и Качића-Миошића). Он сматра да 
су оба значења секундарна, изведена из старијег "бука, галама" (коју 
прави велика група људи или животиња), али да је семантички развој у 
конкретном случају ишао у смеру "група људи" > "група животиња, ста
до" (Borys 1986:85-87). 

Очекивани деноминал од бук "стадо" био би глагол *(с-)бучиши 
,,(с)купити у стадо", али таквом облику за сада нисмо нашли потврду.6 

Забележени су, међутим, бројни синоними са -букаши и -буцаши у осно
ви, уп. збукаши "буком, риком или каквим сличним снажним звуцима 
сазвати, сакупити", збукаши се, збучаши се, збуцаши се "доћи, скупити се 
бучући, уз рику (о животињама, обично о говедима)" (РСА) , збукаши 
"бучући учинити да се говеда скупе", збукаши се "скупити се бучући 
(обично о говедима)": Збукала се говеда на вучјак, фиг. "скупити се, доћи са 
разних страна на једно место": Збуко се велики народ Ускоци (Станић), "са
купити се с буком (о воловима)" Прошћење (Вујичић), збукаш (се), 
збучём (се) "скупити одасвуд, свикати; скупити се с разних страна" Ва
сојевићи (Боричић). 

Скок не помиње ниједан од наведених облика. Тако остаје неразја
шњено питање њихове деривације: да ли су то изведенице префиксом с

од основних глагола букаши "оглашавати се букањем, риком" (в. ЭССЯ 
2:235 s.v. *b{Jkati;7 SP 1:443-444 s.v. *bukati : *bucati 1.), бучаши "произ
водити потмулу буку, хуку" (в. ЭССЯ 2:233 s.V. *b{Jcati;8 SP l.c.), буцаши 

4 Уп. и потврду из Бачке скалабућuш "нешто на брзину склептати без обзира на ме
ђусобну повезаност" бачки Буњевци (PeicIБaclija). 

5 Ову потврду из "врлетних крајева на међи босанско-далматинској" бележи Мојо 
Медић у листу Јавор за 1883. годину, страна 1612, наводећи и загонетку "Уђе вук у бук и 
изнесе на репу јабук" (одгонетка: стапаница и стап). 

6 RJA доноси глагол збучuшu (се) у значењу "подбости, подићи буну, узбунити (се)". 
7 Уп. и ЭССЯ 3:88 S.V. *bukati (s~). 
8 Уп. и ЭССЯ 3:74 S.V. *bucati. 
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"букати, рикати"9 (уп. Skok 1:225 S.V. bucati2 se) или пак деноминали од 
бук "хука, тутњава; букање, рика; вика, галама" (в. ЭССЯ 2:235 S.V. 

*bqko; SP 1:445 S.V. *buko 2. : *buka), БУка "id." (в. ЭССЯ 3:87 s.v. *buka; 
SP l.c.)? Чини се да су оба тумачења подједнако могућа, а занимљиво је 
и то да ова ономатопејска породица речи нема једнозначно решење ни 

на прасловенској равни, будући да се с.-х. облици своде на различите 
псл. предлошке. 

За наше разматрање од посебног су значаја потврде збуцашu "саста
вити, скупити стоку у велико стадо": Збуцали сеоску стоку па је пуштили у сан

пас Ускоци (Станић) и збуцашu се "збуљукати се (о говедима)": Чим оми
рисаше крв, говеда се збуцаше око стр вине и почеше да се криве Пива (Гаговић), ко
је представљају потпуне семантичке пандане непотврђеног, али врло из
весног облика *збучuшu "скупити у стадо". Уп. још и збуцашu се "саку
пити се": Велики се народ на ону главицу збуцо, нешто се збило Прошћење (Ву ји
чић) , "доћи са разних страна у масама на једно место, скупити се, сјати
ти се, састати се, згрнути се": Збуца се толики мал - Збуцо се велики народ на 
Буан Ускоци (Станић),10 "сакупити се на једно место": А доприје глас де се 
Турци примичу, сво се село збуца ис пре цркве Пива (Гаговић).11 

у својству творбено-семантичке паралеле можемо поменути дено

минале образоване од синонимног турцизма буљук "мноштво, већа го
мила; стадо, крдо, јато итд.":12 збуљукашu / збуључuшu "скупити у буљук, 
у гомилу (стоку или мноштво људи)" (РСА) , збуљукашu / збjlључйшu 
"направити један буљук од два или више стада, помешати два или више 
стада (ради заједничке испаше, муже и прикупљања мрса)", "скупити се 
у гомилу": Шта е, људи, што сте се збуључили? Уско ци (Станић), збулукаш 
"дотерати велики број грла и чувати их на малом простору": Збул'укал'и би 
стоку у једну л'иваду, па би играл'и гуџе Гораждевац (Букумирић).13 Паралели

зам облика на -ашu и -uшu (з-буљук-ашu : з-буључ-uшu) још једна је по
тврда да је поред потврђеног з-бук-ашu сасвим вероватан и непотврђени 
облик *з-буч-uшu "скупити у стадо", који лежи у основи глагола скала
бучuШu. 

Тај глагол, као што је напред констатовано, садржи и елемент -ка
ла-. Он је најпре могао настати преобликовањем првобитног *с-коло-бу
чuшu, будући да су у црногорским говорима посведочени синонимни 
глаголи образовани по истом творбеном моделу, уп. с-коло-врdшuшu 

9 Према РСА, основно значење овог глагола је "цепати, дерати, кидати; разбацива
ти, растурати" итд. 

10 Неповратни глагол збуцайlu у Ускоцима има значење: "неуредно, немарно уради
ти, свршити неки посао на брзу руку". 

11 Овој породици речи можда припада и именица буч "место где се народ скупља, 
трг, пијаца": Доносе у њега [дућан] мало ситнице и сиграчке за децу, чиме је могао на "бучеве" и на вашар изићи 

Грујић Н., Даница 1867, 468 (РСА), уп. и БУч, бјча "католичка црквена слава" Војводина 
(РСГВ). 

12 Првобитно значење ове речи било је: ,јединица турске војске; чета пешака, еска
дрон коњаника" (РСА). 

13 Овамо и забуључййlu "стећи доста стоке, обично оваца", "постати имућан, обога
тити се" Ускоци (Станић), забул'Учuйl "сакупити доста оваца, од њих створити стадо, бу
љук": Он је забуључио, за њега нема кризе Гораждевац (Букумирић), уп. горе закалабућиШи. 
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"скупити у гомилу (о стоци)": Шта СИ сколовратијо та говеда, пушћи иг нек ђирају 
тијем долинама Пива (Гаговић), 14 с-колд-врчйшu "сатерати, сабити": Сколо
врчи овце па иг онђе између жита проћерај Ускоци (Станић).15 Облик сколо
врашuшu у значењу "дувати кружно (о ветру)" представља варијанту гла
гола коловрашuшu "дувати као вихор, стварајући вртлоге, ковитлаце" , 
који је деноминал од кдловрiiш "ковитлац (воде, ваздуха, прашине и 
сл.), вртлог" (РСА). Ова именица се своди на псл. *kolovorto, које се ту
мачи као сложеница *kolo и *vorto (ЭССЯ 10:149). За значење "скупити 
у гомилу (о стоци)" треба претпоставити утицај глагола сколuшu "окру
жити, опколити", пошто је глагол сколоврашuшu уједно и његов сино
ним (в. Бјелетић 241-242). Исти је случај и са глаголом сколдврчйшu, 
који је вероватно образован од коло и врчuшu (ор. cit. 216). 

До промене коло- > кала- могло је доћи или укрштањем са семан
тички блиском именицом калдбука "врева, галама, метеж" Ускоци (Ста
нић) , "галама, халабука" (РСА) , 16 или под утицајем бројних глагола са 
иницијалним елементом кала-, од којих је већина забележена и у црно
горским говорима. Неки од тих глагола представљају потпуне синониме 

разматраног скалабучuшu, уп. нпр. скала(мН)басашu "помешати два или 
више стада оваца, говеда, збуључити":17 СкаламНбасо нолика говеда на локву, 
скаламушйшu (се) "id." Ускоци (Станић), калаБУраш(u) "мешати своју и 
туђу стоку или мешати више врста стоке заједно", скалабураш(u) "изме
шати стоку": Што си скалабуро коње и краве? Змијање у Босанској Крајини 
(грађа EPC]),18 неки имају врло блиско значење, уп. каламушuшu "меша
ти, правити смесу, мешавину", закаламушuшu "урадити што на брзину и 
како било": Бијаше закаламугила наку чорбетину, нијесам о ње ни сркно Пива (Га
говић),19 а неки само садрже поменути елемент кала-, уп. калавркашu 

"сркати, непристојно јести", калаврскашu "id." Ускоци (Станић), ка
лакусаш "пробати, кусати, јести" Васојевићи (Боричић),20 калавitјашu 
"лутати без икаквог циља, скитати" Ускоци (Станић).21 

Напред је речено да, осим основе -бучuшu, варира и елемент кала-, 

тј. да су забележени и облици са кара-: скарабучuшu "смешати" Пива 
(Гаговић) и скардбучuшu "помешати, збуључити" Ускоци (Станић). Они 
су могли настати под утицајем фонетски блиског глагола скардбуџuшu 

14 У Пиви глагол има и значење "дувати кружно (о ветру)", у Ускоцима "окружити, 
опколити" (Станић), уп. и коловрdшаш "очима колутати, шарати, превртати; окретати се" 
Васојевићи (Боричић). 

15 У Ускоцима глагол има и значење "салетети са свих страна, не дати некоме да 
мрдне; стиснути", "направити коломат, венац око врнчаница одозго по опанку, по њего
вим крајевима и по средини", док повратни облик сколоврчййlu се значи "скупити се, са
вити се". Уп. још и сколовј>чййl "обрлатити, навалити са захтевом, притиснути да се не
што учини или дозволи" Загарач (Ћупићи), "савити, скрчити (некога, нешто)" Пива (Га
говић). 

16 За њено порекло в. ЕРС] 1:99 S.V. алабука. 
17 У Ускоцима глагол има и значење "помешати на брзу руку, како било". 
18 Уп. и скалабурuш "натрпати на гомилу ствари које међусобно немају везе" Васоје-

вићи (Боричић). 
19 За порекло в. Бјелетић 302. 
20 За последња три облика уп. и Бјелетић 207-208. 
21 Уп. Бјелетић 178. 
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"урадити на брзину, како било" Боговађа, скарабуџuшu "id." Јабучје, ср. 
Колубара (грађа РСА) , који у Црној Гори има и варијанту са кала-, уп. 
скалабуџuшu "id." Седобро код Пријепоља (грађа ЕреЈ). Сличан је слу
чај и са глагол ом uокардбасuшu "пореметити, покварити" Прошћење 
(Вујичић), uокарабdсuшu "id.": Ко ли ми је покарабасијо они плас, пас му се меса 
наијо? Пива (Гаговић),22 који такође има варијанту са кала-, уп. uока
лабасйш (се) "покварити (се), пореметити (се)": Све си ми ово покалабасио, 
"покварити (нечије) односе, завадити (се)": Били су добри пријатељи, но су се 
сад нешто покалабасили Васојевићи (Стијовић). Овај глагол, међутим, пока
зује и варирање основе, па су тако забележени и облици йокарабосйшu / 
йокарабосйшu (се) "покварити (се)": Не покарабоси ми ову пилу, "покварити 
(нечије) односе, посвађати (се)": Не виђамо се, покарабосили смо - Нешто су се 
покарабосили Ускоци (Станић). Изразита варијантност облика при рела
тивној постојаности значења указује да сви овде поменути глаголи при
падају сфери експресивне лексике. 

Осврнимо се и на семантику глагола скалабучuШu. Уколико је пред
ложено тумачење тачно, тј. да је у питању деноминал од бук "стадо", 
онда је примарно значење овог глагола "скупити (овце, говеда) у стадо". 
у том случају значење "помешати (било шта)" настало је секундарно, 
преко међукарике "помешати два или више стада", али и под утицајем 
семантике сличних творевина, као што је нпр. каламуШuШu. Будући да 
семантички развој обично иде од општег ка конкретизованом, поједи
начном значењу, логичан би био и помак "помешати (било шта)" > "по
мешати стоку" > "скупити стадо". У том случају за разматрани глагол 
морало би се потражити другачије етимолошко решење. 

Београд 
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