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Ypagy се, са шворбено-ешuмолошкоi acйeкiiia, анализирају шри gијалекашске лексе
ме из јуiоиciiiочне Србије (пiшрљак 'велика iруба башина', пarрче 'Koмag ciiiабљике која
вири из земље', ШIмрака 'велика бриiа '), које у свом сасшаву саgрже архаичан uмeHcKи
йрефикс Йа-.

О. Лексика дијалеката представља ризницу која чува архаичне творбе

не елементе садржане у реликтним облицима. Један од таквих елемената је

именски префикс Йа-. Његову судбину у нашем језику најдетаљније је обра
дио Бориш издвојивши три групе деривата у којима се тај префикс јавља:

1)

девербалне именице мотивисане глаголима са префиксом ЙО-, нпр. йамрак,
йаројак, йашока;

2)

дијалекатске речи образоване од предлошких израза у

којима је предлог йо- замењен префиксом йа-, нпр. йайећак, Йау.жuна, йаве
чера;

3) де номиналне изведенице наслеђене још из псл.

периода, нпр. йаноја,

йарој, йасшорак, као и неке новије, али у суштини такође врло старе дијале

катске деноминале, нпр. йалучак, йайерје (в.

Borys 1973: 73-74)1.

О.l.Говори југоисточне Србије чувају овакве древне облике, уп. нпр.:

йашока

f.

'слаба ракија која излази из казана на крају' Лужница (Манић),

Црна Река (Марковић

1986), йабuрцu m. рl. 'отпаци од кукуруза' Лесковац
1988).

(Митровић)2, йарој m. 'рог; рог на вили' Тимок (Динић

у овом прилогу биће анализиране три дијалекатске лексеме из овог аре

ала које до сада нису биле нотиране у етимолошкој литерагури.

1. у Црној Реци забележена је именица uаuрљак m. 'велика груба ба
тина': Исечи та папрљак, па дај овам на огањ, ништа ти не треба (Марковић

1986). у истом говору посведочен је и облик без префикса йа-: йрљак m .

• Овај

текст је резултат рада на пројекту

148004: "Етимолошка истраживања српског језика

и израда Ешuмолошкоi речника срйској језика, који у целини финансира Министарство науке и
заштите животне средине Републике Србије.
I

За синхрони преrnед ових образовања у српском језику в. Радовић-Тешић 1999.
вероватно спада и фонетски измењен облик йабарка f. 'кукурузовина', 'дрвенасти оста

2 Овамо

ци усева на њиви' Пирот (Злarковић

1988).
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2.2. Са

,Uaшрче легитимно би се мо-

фОlie't43i

Такав облик, додуше,

,

суво преломљено дрво,

,

'патрљак': Даждје сипио

_,AYii~ Војновић (РМ С), уп.

~e босом ногом на патр
&iiaйW1<WЬ би се, слично го
йа- и основно шркшь,

~. '~ac' (BYK)12, шркшь,

====t==::=.~~
блиске изведенице,
........

..п.,,.;

s. У. рдзiа), '

ПРЈПКа по

\QI;~щеразилазе' Бока (Вук

зa&Wе у ~e..,љy, што с<r.прИтич~ уз неке биљке, нпр.

уз виновулO'JЭfi ~,nacy;JЬ,.дa се могу пењarи, притка, тџчка', 'колац на који

се нешто обеси' Требиње, Сарајевско поље, Лика, Стон, Велика у Славонији

(RJA), '.црвоуз.које се нешто пење или се пободе да нешто држи': Забо је
тркљу у земљу за привезar младо дрво Дубровник (Бојанић!Гривунац 2002).
Аутори RJA повезују ову реч са кајк. шрчек (в. ниже), слн. trkelj 'део стабла,
цепаница', рус. nоmорчuна 'штап, палица, одломак дрвета' и mорчея 'гранчи
ца, мали пањ који штрчи', докје Скок сматрадалмато-романским лексичким
остатком

(Skok III 484 s. У. t6rkul, в. тамо и друге потврде).
2.3. И коначно, деминутив йашрче могао би бити образован од облика

йашрч. Такав облик посведоченје на крајњем западу српско-хрвarског језичког
простора: йашрч

m.

(можда

f.?)

'дрвце, што в и р и из земље, те се може чеља

де или животиња набости, патрљ, кајк. шрчек', и то само у једном примеру с
почетка

XVI

века: Лав

... јадовно

скучећ, јер се бише набол, гори ногу стави и

к њему [1ј. Јеролиму] поточи; он руку постави, и патрч искочи

Jerolima v Seni, 1508,

ЮА), за творбу уп. йјЈч

(Transit svetoga
m. 'јарац' > йјЈче, -ей1а п. 'јаре'

(РМС).
Али за разлику од живе дијалекатске потврде из Црне Реке, ова усамље

на и застарела именица, којој се ни род не може поуздано утврдити, нашла

се у видокругу етимолога. Она се обично наводи као паралела слн.
'парче дрвета' 'штап, палица, мотка' (тако Куркина

patfC m.
1992: 191). Ауторка оба

облика своди на псл. дијал. *patъrcb, у којем издваја префикс *ра-, додат на
основу глагола *tъrcati

(1. с.).
2.4. У словеначком етимолошком речнику постоји посебна одредница
patfc m. 'млачуга, млатило'13, dem. paticek, презиме Potrc (Bezlaj III 15)14. И
овде се слн. потврда доводи у везу са хрв. йашрч, и тумачи као nomen agentis
« nomen actionis) од претпостављеног глагола *po-trciti 'ударити'. Као твор11

Аутори речника сматрају даје у питању иста реч као и йоШрљ, али имје нејасно -ка-.

12 у загонеци: Чупра сједи на т р к љ у, те све нешro чепрљи, тешко томе до смрти ко се с њом

упрти (змија) (s. У. чYUра).
13 у питању је дугачка шиба, мотка или јак штап са привезаном дашчицом наједном крају, којом
се млати жито, тј. ударањем по класју одвајају зрна од махуне (као примитиван вид вршидбе).
l' Запажамо да ова потврда (иако исте творбене структуре) има другачији акценат и специјали
зовано значење.

Из лексике јуiоиciiiочне Србије (Йaiiiрче. ЙаЙрљак. йамрака)

бена паралела наводи се дијал. именица
глагола

zatrCiti 'запушити,
*tъгс- (1. с.).

корен

zatrc
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'запушач, чеп', образована од

зачепити, затиснути', у чијој основи лежи исти

Запажамо да наведени облици реализују значења која су, на први поглед,
међусобно удаљена: 'стабљика, дрвце (које вири уз земље)" 'млатило'
рити', 'запушач'

<

<

'уда

'затиснути'. Међутим, привидна семантичка разноликост

лексема окупљених око псл. *tъyc- превазилази се на дубљем, индоевропском
плану.

2.5. Облици

са значењем 'стрчати, вирити, издизати се изнад површине'

(с.-х. ciйрчашu, шшрчашu, слн.

се на псл. *stъrcati, -Иь

<

stfcati, рус. торчать, укр. сторчаты итд.) своде
(Bezlaj III 325 s. v. strcati)15.

ие. *stг-k-(ё) 'отврднути'

То су истовремено и једини словенски облици које Pokomy
основу
вом

*(s)ter(a)-

1023 ставља под ие.

'бити тврд, јак, снажан, отврднути', проширену детерминати

-k-.
Међутим, на

1)'

ис1)' ие. основу дају се свести и неки други псл. обли

ци: *stъrkati, -ајо: *stъrCiti, -сQ (слн.
рати, бити, 1)'ћи', чеш.

strkat: strCit

stfkati, str7caт : strciti,

stfciт 'шибати, уда

'гурати, дирати, боцкати, забадати', глуж.

storkac : storCic '1)'ћи'), *tъrkati, -ајQ '1)'ћи' < 'обрађивати тврдим оруђем' (сли.
tfkati, tr7caт, хрв. кајк. tfkati, рус. т6ркать, чеш. trkat '1)'ћи, бости роговима') 16 :
*tъrciti l7 (тако Bezlaj III 325 s. v. stfCiti; детаљније в. Snoj 1987: 274-275).
Дакле, сва поменута значења, иако на синхроној равни удаљена, имају за
једничко исходишно значење

2.6. Овој

'id.'18,

-

'бити тврд, отврднути'.

групи лексема припада и именица шшрк 'рода'

<

псл. *stьrkъ

од које је образована (очито новија) изведеница са префиксом йа-: йаш

шрклuја m. 'онај који личи на роду, који је дугоног' Пирот (Златковић

1988).
3. У ПИРO'I)' је посведочена именица uа.мрака f. 'велика брига (обавеза,
ризик)': Закасала сам у голему памраку, па не могу да излезнем - Улезал је
човек у памраку голему, само да њој добро учини (Златковић 1989: 346).
У творбеном погледу, овој именици одговара буг. nамрака 'полумрак'
(БЕР

5: 35),

пољ. заст. и дијал. paтroka 'сумрак; магла; кокошије слепило',

рус. дијал. nаморока 'облачно време; ситна киша у виду магле, росуља', укр.

дијал. nаморока 'магла'

<

ПСЛ. *paтorka

(Borys 1975: 14-15).

На српско-хрватском језичком простору забележен је само облик у муш

ком роду йамрак 'вечерњи сутон и јутарњи први здрак'
мер без убикације) 19 < ПСЛ. *paтoykъ
облика мрак

m.

(RJA, само један при
(Borys 1. с.; Borys 1973: 73)20, иако поред

наш језик има и именицу у женском роду мрака заст. 'мрак,

"Уп. и Фасмер ЈУ 88 s. v. торчать. О псл. глaroлy *tъrcati в. и Borys 1997: 262.
'·Уп. Sпој 784 s. v. tfkati. tikaт, који псл. облик изводи из ие. *(s)treH-k- 'отврдиути' и сматра да
је исходишно значење BepoвarHo било 'ударати о нешто тврдо'. Уп. и Skok IIJ 504 s. v. tfkati 'tuci',

83 s. v. т6ркать.
Snoj 779 s. v. trciti. ticiт.
18 Уп. Фасмер III 758; в. и Skok III 417 s. v. stik.
'9 За хомоним йАмрак 'црв, угрК, грчица' в. Skok IJ 596 s. v. paтriiv.

Фасмер ЈУ
17 Уп.

2 0 уп. облик образован од исте основе, али садруmм архаичним именским префиксом -

> с.-х. cYMpiiк(Borys 1975: 97).

*sQтorkь

Марта Бјелетић
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тмина, помрчина', 'густа магла', 'помућеност, замагљено ст (свести, вида)',
'одсуство присебности, владања собом' (РСА).

3.1. Упркос формалној идентичности са осталим словенским континуан
*pamorka, пиротски облик се од њих разликује у погледу значења.

тама псл.

Међутим, он има потпуну семантичку паралелу у укр. морака 'брига', одатле

морачнuк 'онај који задаје бригу', моракуваmий, морачлuвuй 'мучан, тего
бан; брижан', морачumu 'задавати бриге' итд. (ЕСУМ
У одредници се наводи и пољ. дијал.

moroka

3: 516 s. v.

морака)21.

'брига', али се сматра да је у

питању позајмљеница из украјинског. Семантика наведених облика, преко
значења 'омаглица, вртоглавица, ошамућеност', доводи се у везу са марок
'мрак, тама; несвест(ица)', а као илустрација семантичког помака наводи се
израз заморака головi 'брига'
(ЭСБМ

8: 141 s. v.

(1.

с.), уп. и блр. израз naмapaKi галаву воgзяць

nамаракђ. Блр. облик naмapaKi има значење 'свест, при

себност', а у истој одредници наводе се још и лексеме nаморока, nамарок
'губитак оријентације' , nамрок 'помрачење свести', рус. дијал. nаморок 'ра
зум', 'привремени губитак свести', nаморока, nаморка

3.2. Украјинска
'м р а ч н а

'id.' итд. (1.

с.).

именица морака 'брига, мука, неприлика, потешкоћа',

с и л а', дијал. и 'немир, узрујаност; забринутост, брига; труд,

старање; терет, мука': Морбка јого зна!, заједио са осталим словенским парале
лама (али у нешто другачијим значењима), своди се на псл.

*morka, изведеницу
-0- од глагола *mbrknQli (ЭССЯ 19: 230-231 s. v. *morka 1).
Ова укр. лексема као да баца додШ'Но светло на именицу мрака [. потврђе
ну само код неких дубровачких писаца XVI и ХУП века (и то само у споју с
придевима xyg и зао), која је у ЮА окарактерисана као реч непознaroг порекла

с вокализмом

и нејасног значења, уп. примере: Живина зач свака, у блуду ка стоји, у њој се
зла мрака његује и гоји Ветранић, Ови бат оздравља од немоћи сваке, љубави
избавља и сваке зле мраке Држић, Страном ћу ја сваком слидит вил моје, а ти
пођ' злом мраком, од куда и дође Гундулић, Бјеже и уклањају се све зле биједе и

мраке и зло свако Андријашевић (ЮА s.

v.). Ни Скок у свом речнику не помиње
[.

ову реч. Овамо као да семантички припада и дијалекатска именица мрака

'искварена особа': То ти је мрака, с таким људима не треба се дружити Брасина

(грађа РСАР.

4.

Све три анализиране дијалекатске лексеме, образоване према псл.

моделу 'ра-

+

потеп

(+ suffix)',

спадају у групу девербалних именица, мо

тивисаних глaroлима који у свом саставу садрже префикс ЙО-. И док су за
облике йайрљак и йамрака такви глаголи реално посведочени у с.-х. језику,

уп. йдйрuјеШu, йойрём 'потиснути' I.Џ' (Вук)23 И йомрачuшu 'учинити да буде

21 Не знамо да ли у украјинском постоји и облик са префиксом йа- у истом значењу. У ЕСУМ

3:516 s.

У. марок наводе се облици rШморока, rШмороmь, rШморочumu, miморочка, nаморочлuвuй,

rШморочнuй, али у другим значењима; в. и ЭСБМ 6: 235 s. У. марока.
22 Од ових потврда свакако треба разликовa:rи хомоним мрака f. покр. 'новчић, ситна пара, па
рица', 'мрвица, трунка, делић нечега; уопште мала, скоро занемарљива количина иечега', 'мала,
безначајна ствар, ситница', 'ситно, мало, слабуњаво младунче' (РСА), који ни сам, додуше, нема
решење.

23 Ово је,

иначе, једина забележена потврда са префиксом йо-. Основни облик -йpuјеШu јавља се

само у комбинацији са префиксима, уп. ойрuјеШu, йрuйpuјеШu,yfipuјеШu, йоgyfipuјеШu

(RJA s. у.).

Из лексике јуiоиcйiочне Србије (йашрче, йайрљак, Йа.мрака)

што мрачно (у правом и у пренесеном смислу)'

(RJA),
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дотле се за облик йа

шрче може само претпоставити његов глаголски пандан - *ЙоШрчиШи.

4.1. у

хронолошком погледу, највећу старину има облик Йамрака. Он

представља псл. реликт у српском језику, о чему сведоче његови еквиваленти
забележени у све три словенске језичке групације. Посебно је занимљива
семантика овог облика, која га повезује са укр. континуантама псл. основе
*тork-.

4.2. Облик йашрче је знатно млађи. С обзиром на посведочене паралеле,
он би се могао окарактерисати као јужнословенски дијалектизам. Занимљи
во је да се очувао на крајњем истоку и крајњем западу српско-хрватског је
зичког континуума, образујући српско-хрватско-словеначку изоглосу.

4.3. Облик

йайрљак је најмлађи. Он спада у оне ретке деривате који су,

према датом моделу, настали у периоду самосталног развитка српског језика.
у нашем језику је, наиме, била присутна изразита тенденција смањивања

продуктивности именског префикса йа-, те се и разматрани творбени модел
скоро сасвим изгубио (в.

Borys 1973: 73-74).

Кључне речи: српски језик, дијалекат, лексика, творба, префикс, ети
мологија.
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Marta Bjeletic

FROM ТНЕ LEXICON OF SOUTHEASTERN SERВIA
(PAPRLJAK, PATRCE, PAMRAКA)
Summary
The рарег deals with three dialeetal lexemes !Тот southeastem Serbia formed after Ље Рго
to-Slavie model 'ра- + потеп (+ suffix)'. The Љгее belong to Ље elass of deverbal nouns, but differ
greatly јп age. The поип раmгаlш 'а grave worry' is aetually а геНе јп Serbian with eounterparts јп
Ukr continuants ofthe PSlav base *mork-. The word patrce 'а рјесе ofstalk that prominates from Ље
ground' is а likely south Slavic dialeetism, attested ЬоЉ јп Ље eastem and westem peripheries ofthe
Serbo-Croatian linguistic continuum, with а рагаllеl јп Slovenian. The nound paprljak 'а big. rough
club' dates back to Ље period ofindividual development ofthe Serbian language.

