
Л И Н Г В И С Т И Ч К Е  Б Е Л Е Ш К Е  С П У Т А  П О  ЈУ Ж Н О Ј С Р Б И ЈИ .Већ одавна интересује ме језично мешање словенскога, арнаутскога и влашкога елемента на Балкану. Али, и за успешне лингвистичке, као и за етно- графске студије, потребан је што јачи и трајнији контакт с народом. С  тога сам већ одавно желео да обиђем ону нашу територију, г де се то мешање може још и данас опажати, а то je Јужна Србија. — Д а би се* међутим, време, што га могу на тај посао употребити, што рационалније искористило, потражио сам, пре него што сам пошао на пут, оне области льудскога деловања, на којима се то мешање, са гледишта лингвистичкога, најлакше може опажати. И  одлу- чио сам, да ми ваља, пре свега, ради примера, обратити пажњу на термине за кола код маћедонских Срба, Арнаута и Влаха; а нада све пак на њихову 
пастирску терминологију, као и занат ске изразе по варошима. Али тачан програм за проучавање лингвистичкога мешања, исто као ни минуциозно изранена метода, не може се тако лако унапред створити, јер за то треба, пре свега, искуства, које се може стећи само радом на терену. Та пре мене још и онако мало je ко подузимао, да студира у данашњем живом говору и на лицу места овај најзанимљивији појав балканистике (нека ми буде дозвољено, да већ сада употребим овај израз за проучавање интербалканских језичних односа): мешање језика и многојезичност појединих балканских агломерација (билингвитет), уза све што je учени Данац г. Сандфелд-Јенсен дао у Греберову1) Grundriss-у малу синтезу општих балканских појава у румунском језику и ову синтезу нетом продубио у књизи написаној нажалост у језику* 2), који je слабо присту- пачан балканском научном свету, и уза све што има већ и специјалних студија ових појава, особито за румунски језик. Али тих општих балканских појава има не само у румунском, него и у сваком другом балканском језику, па их у сваком поједином треба у појединостима следовати и географски омеђити. Нарочито je важно знати, како се у топономастици испољује ово мешање, да ли у топографској номенклатури постоји превођење3), или фонетско прекрајање исте базе4), или се употребљавају различите деноминације за исто место5).Ово прво моје путовање по Старој Србији и Маћедонији имало je само обавештајан значај: упознавање земље и народа, и околности под којима би се дала вршити језична опажања. Оно зато и није дало систематских резултата.На ово сам путовање подстакнут позивом од стране Народног Музеја у , Скопљу, који ми je осигурао и новчану помоћ за научна испитивања у Јужној Србији. На главном делу овога пута, по околини Прилепа, Кајмак-Чалана и Битоља, провео сам заједно са Д р. Boj. С . Радовановићем, који je, бавећи ce

Grundriss der roman. Philologie, hg. von Gustav Gröber, 2. Aufl., I, стр. 524—534.2) Kr. Sandfeld, Balkanfilologien. En oversigt over dens resultater og problemer. Köben- havn, 1926, стр. 118.
Тип Соли— Тузла  (Босна).4) Тип Τεσσαλονική — Солун (слов.) — Särunä  (аромунски). Почетно Ts- je испуштено, jep je било осеЬано као грчки члан, а дочетак 4κή зато, што je то адјективни наставак. Аромунски облик, који се не оснива на словенском, jep слов. л не прелази никада у р, показује, да су ова испуштања предсловенска. Основа je дакле слов. облику иста која и аромунскоме.5) Тип Битољ (српски) — Bitule (аром.) — Монастир (грчки, турски, арн.).



2 7 8 Г л а сн и к  Скоискоі Н сіучноі Д р у и іш в а 2географским испитивањима поодавна већ у Јужној Србији, уједно био и вођа ове мале експедиције, у којој je узео учешћа и Д р. Фран Тућан у сврху петро- графско-минералошких проучавања. Очекујући Д р. Тућана, који још није био стигао, пре но што смо ce упутили Прилепу, настојао сам да се обавестим о Скопльу и његовој околини.Пазарни дан у Скопљу je за лингвисту особито занимив. Он овде добија преда се шарену* језичну Стару Србију и Маћедонију одједаред у малом, од католичких колара из Гњилана, преко Арнаута из Качаника, до различитих других учесника пазара из Повардарја. Али и околина Скопља интересантна je за балканисту. У  селу Нерезима на Водну има се прилике да се проучава арнаутско-словенски билингвитет. Гомилање Аромуна у Скопљу, који · долазе из Крушева овамо заради нових прилика, доноси са собом, да je ова варош данас најзгодније место за проучавање северног аромунског говора, који пока- зује некоје партикуларитете према говору Фаршериота и епирских Влаха, с којима иначе чине језичну целину.Упутих се најпре у Нерезе. Beh само име. овога села показује известан интерес. Реч Нерез  (=; негативни композитум од не +  рез^ била ми je досада позната само у хрватским правним документима са Крка "и као име места код Чакаваца1) (Н ерйзи, НеризПне уз обалу Јадранскога мора). Име села доказује, да je и овде била распространена. Значи неорани, некултивисани, плугом „нерезани“ терен.Насеље настањено од Срба и Арнаута дели се Д блно  и Гбрно Нёрези. Арнаути немају свога облика за име села, све ако се и не сећају да су се доселили овамо.Словене овога насельа карактерише прелаз о (*) >  а (кбдела), сонантно л >  ou :ѵбипа, ϋ ( tuprija) , đ  (prêd'a). Прва појава налази се на читавој линији од Прилепа, Прилепца, Крушевице, Макова, Ивени, до Скочивара иа Црној Реци. Исто сам тако опазио исту акценатску појаву на тој линији код наглаша- вања сложених месних имена. Близу Нереза има локалитет Големй м о с* 2) (=  мост). Бацање акцента од другог дела сложенице на задњи слог првог као код грчких композита опажа се чак и код турских сложеница као што су 
Кајм бк-Чалан, Capü ка (поље код Прилепа) и т. д.У  Горњим Нерезима код чесме Пиф  ( — üûj на другим местима македон- ским) близу баште (назване такођер Бафча, упор. за гласовни прелаз турске гласовне скупине h č  и ббфча „шарена прегача“ , у Босни ббшча) седох да ме Ар- наутин Мётош Ј4сен обавести о свом говору. Маћедонско d’ и он познаје као и Сло- вени у Нерезима: đuha  „језик“ . Редуцирани наглашени вокал пред назалом изговора о : komba „нога", ošt „јест“ (kü đali ošt i mir „овај je дечак добар“) као и Арнаути око Призрена. У  морфологији место kam  „имам“ говори kum  
(kum n krüe sul d  bard „на глави имам белу капу"). Интердеиталые обичне арнаутске спиранте почиње Метош, ваљда под утицајем двојезичности, ;да заме- њује са денталима (darda  „крушка“) : али: ku š škan e udh ?t Ner£s škan: „Камо иде онај пут? У  Нерезе." Има и редуцираних вокала: miegel „облак" ; али се они замењују са пуним и пред лабиалом: sa fu m i k i?  „колико деце имаш". Интересантне су замене палатализираних консоканата као sien „куче" за k ’en, 
pćak  „старац" (за p la k ) . О д  последње речи je особит плурал : pćj ŝ- (ka n špi „старци су код куће").

У  Морихову долази ово име такођер: Нерёзите (код Чёлата, Џаула). Др. Boj. С . Радо- вановић забележио je у Тиквешу, у селу Бесвице, место Нерези, а поред тога у истом селу и место Нерезина, што je аугментативна изведеница, са којом je истоветно и име места Нерезине у тиквешком селу Калањеву (Тиквеш и Рајец, Насеља, књ. 17., 1924., стр. 318, 491).2) Упор. оваки акценат још у: друіата нива у Прилепцу. Тако се нагласују и имена лока- литета: Рамнп леска, Дупён камеи, Дрварскй пат ( =  пут), СамО дрво, с чланом ДолниО извор, 
Горни'д извор, плур. Рамнитё нивие.



3 Л инівисш ичке белешке с ио Ју м сн о ј С рб и ји 2 7 9З а  словенске туђице код њих од интереса je ріГагк  ~ пирејка (код Срба у Нерезима: четвероугласто перило од дрва за праьье са држалом). Нада све пак bazdavi — боздина (код Срба) „sambucus ebulus“ , са чланом bazdavina. Како се арнаутско одступање у погледу заступања полувокала ъ има овде схватити, нејасно ми je. Код Срба у Морихову ова се биљка зове бозеј. У  овом облику прешла je и к мегленским Власима1).Испитивање колских термина je показало да су^ермини потпуно словенски. З а  кола уопште познају само турски назив araba, док за остале делове само наше маћедонске називе: і pari präg , і düti präg . З а  најситније термине, који нису специално колски, сачуваше се дакако несловенски изрази: vončk  „рупа, кроз коју пролази раэюнйште“ , engeč „на осовини онај завртаљ, који коло спречава да изађе“ .Из његова се говора види, да припада скупини Гега (упор. &eken =  рж). Из којег краја су дошли, не зна се. Они традиције о томе немају никакве 
(ktu kum fit „ту сам одрасто“ , веле). Али имају, а то je значајно, свој израз за Скопље, не као скопски Власи, словенски (Sk b p ia ). Говоре и турски: ska( rie 
ùkup  =■  gitti Üskübé, преведе ми. Балканска синтактичка конструкција „вода ми се пије“ и код њих се налази: Ц/і m pyet.Beh из ово мало језичних примера може се закључитш да he овом арна- утском диалекту требати посветити нарочиту пажіьу и дуже га времена на лицу места студирати.З а  студирање влашког крушевског говора у Скопльу су, како je горе речено, врло повољне прилике. У  Скопљу je данас знатна колонија Влаха из Крушева. Г. Гудовић (код куће Гуду)  био je льубазан, те ми дао неколико приповедака. Како сам се уверио и код других фамилија влашких, познавање песама и приповедака je још сасвим живо.И за студију занатских влашких израза Скопље je повољно. Beh у кратко време било ми je Moryhe побележити казанџиске изразе.Исто je и познавање обичаја и у школованих Влаха сасвим живо.Све ако сам и могао запазити, да je говор скопских Влаха у главном чисто аромунски, ипак се опажају неке гласовне појаве, које Beh показују уда- љивање од аромунског средишта. Дифтонги еа и%оа Beh нису тако јаки као код Фаршерота или код битољских Влаха, него дају отворени монофтонг.И у лексикалном погледу опажају се неке интересантности. Слов. реч 
скжйъ добила je код њих значенье „дете“ . Даламетра, Dictionar macedo-român, je забележио само „драг, љубљен, јединствен“ (стр. 185): SkùnkiV  kum Vi avet?  „Како су вам деца?“ (синг. skùm pul, m., skum pa  f.). И  y морфологији биће занимивости. Плурал од celnic je cellngan1 2). У  словенским њиховим речима налази се штошта још незабележено, као k ’irôlu iaste gqlitu  „време je ведро“ (обратно: neurdtu „иаоблачено“).Сећање на порекло још je врло живо. Сви знају, да су старином из Москопоља, одакле су за Алипаше дошли у Крушево, а одатле у новије време у Скопље, где веле да их има око три стотине фамилија. З а  сада немају никакве посебне организације.Број je њихов y нашој МаЬедони}и доста тешко установити. Секретар просветног оделења у Битољу, г. Трпко Лазаревић нарачунао ми их je овако: Крушево: 400 Kyha — 2000 душа; Прилеп: 20 к. =  100 д .; Битољ: 2000 к.: =  10.000 д. ; Трново (чисто влашко; али je било и Арнаута муслимана, некада велико село, услед рата порушено): 5 к. =  25 д. ; Нижопоље (ту има и Срба Маћедонаца и Арнаута): 20 к. — 100 д. ; Малбвиште: 100 к. =  500 д. ; Магарево: 15 к. =  75 д.; Гопеш (ту има само још по који Арнаутин, Словена нема): 60 к. =  300 д.; Јанковац (код Ресна): 40 к. =  200 д. ; Охрид: 20 к. =  100 д.; Струга: 15 к. =  75 д .; Белица: 70 к. =  350 д. То би била бројна слика Аромуна наше државе. Ове бројеве дакако нисам проверио.1) Capidan, Meglenoromânii, стр. 115.2) Овакав плурал чест je у фамилијским именима у Моловишту и Магареву. Види ниже
р . 287.



2 8 0 Г л а сн и к  Скоискоі Н а у ч н о і Д р у ш ш в а 4С а скопског пазара бележио сам терминологију за кола Арнаута из Кача- ника. Разговарао са Арнаутима из Годовуше (katuni K astailevo, жупа Сиринић). Ови већ немају турскога израза за кола него лат.-арн.: (A  do me mar) k er?  („Хоћеш ли купити ко ла ?“) И Арнаути из општине Говрльесково (срез Скопље) познају стари , несловенски облик за Скопље: S k iip . И  овде he бити ннтере- сантног лексикалног материала, судећи барем по изразима као fràsa  „цепа- ница“ (иначе у арн. frašen — јасен, где видимо интересантну семантичну про- мену), jà z e  „коноп за везање товара дрва“ . И  за познате влашко-балканске речи чују се на пијаци занимиви облици: за фрулу кажу Арнаути из Појане (срез Скоплье) fü e l  или fà el. Исто и за словенско-балканску реч опанак 
upênga (Количан, ср. Скопље). З а  пример језика наводим само ову реченицу: 
попа jä v  kä štat dit „једна седмица има седам дана“ . У  погледу народних на- зива и овде се вели за Србина погрдно S k ä  (<Slavus), адјектив skerüst (uni 
fö l i  škenlšt), а Арнаути за себе uni ja m  siptür (uni fö l i  s i siptär).Иначе још нисам доспео да ce обавестим потање о броју и многојезич- ности (билингвитету) Арнаута у Скопској области.Исто тако ми овога пута није било могуће да посветим нарочиту пажњу систематичком изучавању имена места скопскога краја. Име je ове вароши са гледишта срп.-хрв. фонетике врло важно. Како се територијално Scupi може још прибројити латинској зони, има се узети, да je вокал и лат. облика прешао у полуглас ъ, а овај као и у гореспоменутој речи бозеј (од бъзъ) у о. С  тим ваља упоредити и арнаутски облик Skodra  за Скадар, који представља старији словенски облик, и Рътъцъу Р о т ец 1). Као лат. облик даје ce п (Scüp i, -orum, види Georges, Lat.-deutsches Handwörterbuch, II, 2282), али не ( може бити, да je било тако у латинитету овога места, jep и арнаутски облик Sküp  захтева й, а исто тако и грчки облик код Прокопија Σκοόπιον. -ље долази од адјективног суфикса -jb. Име je дакле поседовни адјектив* 2), као и Ариље ( =  земља цркве св. Архилија), Прокупље (земља цркве св. Прокопија), Оноіош т , Н и ш , Бибиње, Ом и- 
шаљ, M yh, Euxah  или Биш ће, можда и Цеље, Баош љ е3). Турски се облик као и Edirne, Perlepé, оснива на слов. локативу 8 Скопљи  (Даничић, Рјечник 3, 115) > i/s^izZ?4). Словенска топономастика скопска садржи особитости у деноминац іи  узвишења: Водно, брдо тако названо што je богато водом, као и насеље у грчкој Маћедонији Böden  (код Аромуни Vodena, грчки званично данас Edessa, 
-а je од генитива из времена, док je још постојала деклинација код маћедонских Сдовена, упор. Resna  код Аромуна за Ресно и грчко Florina  за слов. Хлерин). Противно од назива за ово узвишење je Жеден, брдо без воде у скопској околини.Стигавши из Скопља преко Градског у Прилеп, први ми je посао бйо да се информишем о условима за изучавање имена места и занатских израза, и да добијем неколико огледа прилепскога говора, како би ми биле јасније гласовне промене у именима места. Како je овде врло мало Влаха, нисам се овога пута на іьих обазирао.З а  испитавање терминологије кола и одеће пружа у Прилепу као и у Скопљу пазарни дан најбољу прилику. О  Арнаутима нема се овде ништа учинити.О  именима места информирао сам се најпре код школованог човека, а онда сам пошао у Марков Град, како не бих чуо само покњижевљене облике,’ него и чисти народни изговор. Прво и прво што пада у очи овде код топо- номастике, јесте, да у непосредној близйни места наилазимо на доста знатанБарићев А рхив за арбанаску старину, језик и етнологију, стр. 113, бел. 5.2) С  овом лингвистичком анализом слаже се и чињеница, што данашње Скопље не лежи на истом месту, на којем je било римско Скопље, него нешто подаље. Према томе, словенски поседовни адјектив ср. рода означује место, земљу, територију (упор. словеначка имена земаља 
Koroško и т. д.), или ареал (римски ager), који припада месту Scupi, а не само место. Касније, кад je на овоме ареалу након сеобе народа настало ново насеље, названо je, дабоме, према адјективу, који je означивао припадност тога ареала.3) Časopis za slov. jez., knj. zgod., V , стр. 11.4) Упор. за гласовне промене g ü m rü k<  грч. κομέρκι.



5 Л ит в асш и чк е белешке с и уш а ио Јуо/сној С р б и ји 2 8 1турски елеменат. Ако су имена сложенице, носе нагласак на задњем слогу првог елемента: Сарй ка (стегнуто за к а ја — мрка земља, на нашој спец. карти погрешно забележено Сирика), одатле адјектив Сарпкаска Р ек а ; А л й  чаир (— Алијина ливада), Ђ^к дере ( =  зелена река).Сонантно л даје овде о і: Запблоісане, одатле Заполш ки рид, Запдлш ка
Река.

7h je и овде а : Дйбница, поток, који иде кроз то село, зове се Дабнй- 
чица. в међу вокалима испада : Трёскаец, Садоина, Орёоец (упор. и плур. дпбои). 
X на крају постаје ф : Злат оврф.У  тим се именима иађе и трагова народне традиције. Тако доводе у везу 
Оруш ица  (на карти Урошица, и овако се заиста чује: Урдшица) са царем Урошем (мој известитель га изговара О руш ). Исто се тако у Маркову Граду прича за један локалитет, који се зове Испрён ( =  исправен =  усправан) камен, да га je Марко бацио.Интересантна je деиоминација поточића с водопадом заједно Сот ка  под Бабом (на спец. карти кота 1334) између преседлине Плетвара и врха Козјака. Тај поточик долази из дубоко усеченог узаног (усек се зове Голема улица) седла. Долази дакле ол сътъка (упор лат. confluens), jep се ту стаче вода.И име самога града Прилепа интересантно je. На н*ашој територији није осамљено. О д  Прилеп je изведеница Прилепец , манастир и село неколико сати од Прилепа, куда je и пошла наша експедиција. Друго оваково име налази се код Новога Брда: Прилепац (castrum Prieliepaç а. 1424.) То je било мало утврђење за заштиту рудника и насеља Новог Брда. Н а подножју Новог Брда тече река Приљепница. Село Прил'Ъпъницу даровао je цар Лазар Раваници. Нема никакве сумње, да je реч словенска и да садржи у себи на који упу- ћује аромунски облик имена Прилепа још и данас: Pàrleap  (Capidan, Romänii nomazi стр. 62, 137, 162) као и сс у Πέρλαπον код Визаитинаца. Деноминација стоји у вези с глаголом лѣпити1). Метафорична je дакле. Хоће се да се тим изразом означи тереи или иасеље, које се прислонило, „прилепило“ уз друго. Маркове Куле су на узвишењу којим се завршује планинска трупа Трескавца. Око ње je само поље. Маркое Град je иа подножју брда, на којем су Маркове Куле. Ту већ узвисина нагло прелази у поље. Сама данашња варош Прилеп не стоји у вези са Марковим Градом, а познато je већ да je касиије настала и узела исту деноминацију. Упор, сасвим исти случај у имену Вйсоко у Босни, које je било исправно само у средњем веку као назив града на брду. Место, које je под градом настало, звало се Под-Високи , jep je у пољу. У  току времена ова je дистинкција напуштеиа и данас се место зове Вйсоко , уза све што није ни на каквом узвишењу. Турски je облик имена Прилеп настао из слов локатива: въ Прилѣпѣ !> Pirlepé (N erelisi? Pirlepéli. „Одзкле си? Из Прилепа).“Најчишћи прилепски говор, како ми je речено, чује се у селу Порече. Али како нисам имао времена, да идем тамо, забележио сам само нешто. Пастир се овде зове шйлеіар (той што и паси се вика шйлегар), одатле и име соја Шилегпровци. Иначе се мушко јагње од годину дана зове шйлео/се, а женско dzvïska  (й je тамно). Добро je и ово да се забележи за ову балкан- ску реч.Вредно je забележити и назив порта „врата од авлије“ , реч, која. je веома раширена по Маћедонији, али je не знам географски омеђити1 2). Зацело неће потицати од лат. речи jep не би очекивали сачувано -op-, а како Власи нису живели у сталним насеъима, не верујем да je ова реч дошла у македонски говор из аромунскога, где се више говори use неголи poartâ за врата

1) Миклошић, Slav. Ortsnamen aus Appell. (Denkschriften бечке Академије, фил.-хист. кл. 23), р. 222. бр. 500. доводи име у исту везу и налази га и изван наше територије, у Чешкој : 
Prilepy  (плурал) и Корушкој : Прилеп, капола германизирано у Pröbelsdorf.2) Др. Радовановић je у Тиквешу и Рајцу свуда наилазио на назив порта у значењу „капија, улаз у двор“ (ор. cit. р. 523), а реч je честа и као топографско име (р. 168, 172, 275, 300, 303, 433).



2 8 2 Гласник Скоискоі Нсіучноі Друшшва 6собе. Не преостаје ништа друго, него узети, да je ова по пореклу лат. реч дошла овамо преко Византинаца, jep je и Новогрци познају1).Вредно je забележити и то, да се у Маркову Граду поред бпфча говори и ipàduHa. И  за ову би реч требало знати географско омеђење према данаш- њим говорима на Балкану. Било би то особито важно за одређење порекла румунске речи gràdinà  с истим зиачењем. Уопште се може казати да изучавање словенскога елемеита у румунском језику нужно захтева географско омеђење појединих словенских речи.З а  проучавање занатлиске терминологије Прилеп je врло згодна варош. Мени je овога пута било могуће да завирим у терминологију суруаџиску ( =  то- карску). Суруаџије израђују свирале из зелёнике (њихов израз за шимшир) и разне предмете за ткалачки стан (н. пр. совплчина плур.). Из њихове терми- нологије вадим само ове изразе. Свирале које имају 6 дупка  у реду, једну са страие, а немају пйсък, зову шупелки. Ова ми реч дозива у памет сопёле на Крку. Одрезани комад дрвета, који служи за двлкане и за седене, зову ћут ук , дем. ћутуче (и ч изговорен готово као А). О ва ми реч дозива у памет рум. 
ciot, dota  „Baumstumpf“ , ciutuc „K lotz“ , Аут ак  код Вука — маџарски czutok (упор. Melich — Gombocz, M a gyar etym. szôtâr, 1230).У  погледу обавештења о диалекту опазио сам и ойде исто што и код Влаха у Скопльу. Ништа није тако лако као добити огледе диалекта у припо- веткама. Оно, што je у западним нашим странама врло тешко, jep народна приповетка не живи више, овде je врло лако, jep се зимске ноћи проводе уз приповедање. У  Прилепу сам забележио такву једну приповетку о борби птица, која je тако дуга, те сам je бележио непрестано 12 сати. Речено ми je, да има више тако дугих приповедака, које се не могу довршити за једну ноћ, него се настављају друге. Интересаитно би било упоређивати саобраћајни диа- лектички говор и овај у приповеткама, jep би се лако могло догодити да и приповетке, као и народне песме имају често облике, који нису својствени оном диалекту, где се приповедају, него оном, од куда приповетке долазе. У  овом правцу нисам могао вршити опажања, jep би зато требало времена. Једино сам код Арсмуна у Скопљу опазио, да у приповеткама не знају за реч 
împàrat „цар“ , него место ње употребљавају новогрчки βασιλιάς дакако према румунској фонетици: va sii’é с чланом v a sil’elu. Даламетра није забележио ове речи у свом речнику. Пушкар даје amira у истом значењу.Свршивши ова обавештења у Прилепу пођосмо за Марйово * 2 3). Тако зову у Прилепу област Морихово. Уз пут обавештавах се о именима места куда пролазих, код сељака, које сусретох. И  ова летећа обавештења-кадикад врло добро дођу. Тако објашњење о терену локалитета Д у јга з^  (забележено и на ђенералштабној војној нашој карти), што ми га je дао сељак, који познаје лока- литет, заиста je у стању да протумачи о бо  име. Терен je мочваран, и ако се вода онде пије, надме се човек. Д ујгаз  je према томе очити императивни ком- позитум од джти-\-гжзъ.Пре него ћемо стићи у Крушевицу, прво место мориховске области, заустависмо се три дана у манастиру Прилепцу (ПрилЪпецъ на цркв. вратима из г. 1870). Боравак овде био je од посебног интереса већ ради тога, што у манастиру летују две арумунске фамилије са Грамоса, па je прилика, упознати њихову кућну терминологију. З а  пастирску није на жалост било прилике, jep су им овце у планини далеко од манастира.Прилепец je окружен округлим и високим брдима; тумбе су наоколо, како се вели овде; одатле и дем. тумбарче, једна од најобичнијих речи читаве маће- донске топономастике (упор. на војној карти Смилова тумба 1139, Попова 1136, 
Црна, Секулова  1060, Градишка , Тумба и т. д.). У  румунској топономастициО G . Meyer, Neugriechische Studien, III (Sitzungsberichte бечке Академије, фил.-хист. кл. 132), р. 54.2) 0очетно -во се готово не чује.3) Такав сам назив чуо и у Морихову у долини Салйово ддлче. Изнад камена Облпков 
камен, налази се Мёриіаз, на који je, вели се, села нека баба, па je остао знак, рупа,
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одговара јој Tîm pa  као име брда. Из мојих топономастичких бележака спо- мињем само турски назив Безист ен  (упор. y Сарајеву Безист ан), где су, како ми вели г. Радовановић, ископане предсловенске старине. А  народ приповеда, да су „по стара прикаска“ ту становали И лйм ит е1), слов. рефлекс од Έλληνες.У  погледу метода, како треба поступити при обавештавању о именима локалитета, изгледа ми, да je на маћедонској територији већ дан самим карак- тером села. Маћедонско село није расејано као босаиско или жумберачко, него je збијенога типа, те нека самостална јединица за се, доста удаљена једна од друге. Како je овај облик села деловао на формацију наречја, није до сада уопште још испитиваио, а ни ja нисам могао да се бавим оваквим детаљима на овом путовању, јер би требало проборавити барем по једну или две седмице у сваком селу, да би се могле запазити дифереиције међу појединим селима. Али за имена места ваља употребити чињеницу, да свако село има свој „сињор“ , па се ваља обавестити најпре о именима идући по сињору, а оида унутра у сиььору, полазећи од неке сталне тачке.Из пастирске словенске терминологије вадим из својих прилепечких бележака називе као што су „црнобарза“ , „ сивобарза“ =  овца измешане боје,црие и беле, где je y другом делу арнаутска реч hards „бео“ . Надаље доби- 
ток (— вбл, бйол, коњ, магарпњата, мазга)9 пл. добйците, iCoja je реч такођер раширена по Маћедоиији* 2), али би je на срп.-хрв. територији ваљало географски ограничити, како би се добила база за испитивање поставка румунске исто- значне речи dobiioc.Из терминологије за кола забележити ми je реч коју сам чуо и у Макову, 
йОрка „оно железо у главини, кроз које иде бека (~ осовина)“ , очита аро- мунска реч роагей, које у том значењу није забележио још ниједаи речник; али Тиктин бележи ову реч у значењу „Spundloch“ за крај Горж у Румунији.Испитивање термииологије код двију аромуиских фамилија ограничило ce на ткалачки стан (ràzbôi), мушку и женску одећу, кућни иамештај, алате за предење, на посуђе, делове Самара и делове тела. Особито ваља забележити назив за округлу направу од земље, која служи за печење хлеба (pîine), а зове се р опій у која има поклопац cirikiè . Направа се може лако преносити. Дала- метра бележи само другу реч у значењу читаве направе (cuptor portativ la tara).О бе фамилије пореклом су са Ррамоса (Gramoste). Име њихова coja je 
Ука, а веле да су побегле испред Алйпаше јанинског. Пре него су овамо стигле, задржавале се у Кочанима. Желе да напусте номадски живот. Греци- зама имају веома много и они: tôra ρτόία - први пут.Обавивши овде, сумарно дакако, овај посао обавештавања упутисмо се у 
Круш ёвицу. Путем било je прилике, да ме сељак пратилац обавести о прека- 
рима ( =  именима) појединих сојева у Вепрчаныма, о именима места око тога села, називима појединих узвишења уз пут, и да ми каже српско-маћедонска имена за биљке на које уз пут наиђосмо. О д  речи, ко je сам овако уз пут забе- лежио, нада све je важан назив за божићно дрво: бадник (смрёка за ббдник). Капидан je наиме забележио међу аромунским позајмицама из словенскога bâb- 
nic (Elementul slav în dialectul aromân, стр. 58), код мегленских Влаха boadnic. Н а ову сам реч нарочито пазио и коыстатовао сам je свуд Fia путу кроз оних неколико мориховских села и затим све до Битольа. Важна je за фонетику, jep показује O ß  на доста великој територији. С  тим фонемом прешла je и к Вла- сима, док je код мегленских Влаха замењен полувокал према бугарским родоп- ским диалектима.Напокон стигнемо у Крушевицу. Ту је ваљало посветити особиту пажњу терминологіи куће и целог кућног намјештаја, jep досада није било прилике, да огледам маћедоиску кућу. О д  туђица, које се овде употребљавају, помињем само këpasi (л  je веларно), избица, у коју се иде из трема, а служи као спре-

„ Код Алинаца (тур. Alobasi) има по причању латинско гробље. Било je ту и гробова од Елимите. Илимите има и у влашком селу Негуш (грчки EbâycûLci).2) Упор. Радовановић ор. с. pag. 519.



2 8 4 Гласник Скоиског Друшшва 8миште за јело и т. д. Очито се ради о грчко-латинској речи κελλάρι (< cellarium), која у другим срп.-хрв. диалектима гласи калер или киљер. Овде имамо само метатезу л — р > р — л. О д  пољопривредних алата ваља забележити d'ikel (л je веларно), са две секалице, од грчк. δίχέλλι (реч je раширена по целом Балкану).Ради топономастике и овде се држах правила, да ваља испитати најпре имена по синьору, а онда по становитом реду унутра у сињору. О д општих дено- минација и овде je као и по целој Маћедонији врло чест назив за седло Пре- 
слопта (у Макову: Ореовска Преслоп) као и у Карпатима код Румуна и Русина. Истакнути ваља и адјектив и именицу Круш йовски кладенец, први као адјектив од Крушевица са одбацивањем наставка, појава која се често сусреће, и другу реч због етимологије. Кладенец *) означује каменом ограђени бунар. Ако je ограда од дрва, онда се зове, како ме г. др. Радовановић упозорује, ст ублина . Очито je, да je први назив у вези са глаг. кла ст и* 2 3 4); супстантивирани пасивни партицип с помоћу ъц, ваььда напрама студенъц> зденац, док je други стуб(а)~\~уь.Из Крушевице упутисмо се у М аково, уз пут бележећи обавештења добивена од сељака из наше пратње и од људи, које сусретасмо. Н а познати начин распиткивао сам се и ту о именима места. И  овде се в међу вокалима не чује, па се говори Старо Μάκοο (друго се о слабо чује),? Д уш коец. З а  Моино говори се и Тмоино. У  адјективу се и врло слабо чује : ТмОнски дол. Честа су имена у плуралу као Грамйцки Апвадје. Имена биљки са адјективом: Д й -  
вата jäcuKa  ( — дивља). Сонантно л je и овде ou : Д о уіа  дрм аъ). Дрма  значи равнину обраслу дрвећем. Очито je ово идентична реч са чакавском дрмун на отоку Крку. О бе су грчкога порекла: δρυμός „шума“ . Иначе за шуму постоје у маћедонској топономастици још два турска израза: орман и ко(у)рија^). Зна- чајна je и замена сонантнога л у Длабдки дол . Назал s  je и овде а : Дабй- 
цата као и ж ёл а д — жир. Ma да je Маћедонија данас без шума, управо у Макову, а и другде, могао сам у топономастици опазити големи број назива, што се односе на шуме, дрвеће за градњу (јапију) и стабаље, све и ако данас нема ни трага на дотичном месту дубу, букви, липи и т. д. Очити знак, да je Маћедонија истом у задњим вековима постала гола. Тако и овде имамо Айпит е. О д  имена дрвећа помињем врсту дуба (даб) cmèoicaj, jep je основица рум. stejar „храст“ .Надаље ваља истакнути назив ]йзлин>е око врби у селу. Назив je интер- есантан ради тога, што Јуруци зову летовиште ( =  рум. väratec) ја зл а , како ми саопштова др. Радовановић5). Према томе je овде морало бити Јурука. У  близини je и локалитет назван Чіівлик (тур. čiftlik).Терминологија за кола показује овде нека одступања од других маћедон- ских места, где сам досада ове називе испитивао. З а  раэюништа, која се реч такођер чује, говоре више рапини (синг. рапйна).Испитивање терминологије за трло, реч која je ушла и у дакорумунски 
târlà, али не у аромунски, показало je и неке влашке речи. То je нарочито назив корда. Тако се зову прутови (овде прачки), на које долази стрнка (слама). Према Деламетра соагда значи исто што и трло. Српско-маћедонски назив семантички се специфицирао. Упор. ипак и новогр. κόρδα „Balken“ , G . Mayer 1. с. 32.Како je било септембарско време, била je у Макову и најлепша прилика, да се испита и терминологија гумна, сеоских зграда, гробља, народне ношње, терминологија ткалачког стана (рдзбој) и имена сојева, који се у големој већини свршавају на -ци, -овци, -евци (Вёлковци, Тйлевци и т. д. од познатих личних

-1) У  Макову се изговара без д : Смрден клпинеи, (jep je ту вода тнсолШа па смрди на
бигор ). 2) Ако и може бити истина, што веле етимологичари (в. Бернекер, Sla v . etym. Wbch., р. 543), да je то прасловенска позајмица из готскога, ипак не може бити сумње да je, барем на овој територији, доведена у везу са овим слов. глаголом. Упор. и облик кладањ, г. -дња А к  Р ј ., V , 23 за клабенаи, без назнаке географске раширености. С  овим посљедним обликом може бити идентично име босанскога места Кладањ , г. -дња. Овај je облик настао од кладънъ-\-]ъ.3) На путу за Кајмак-Чалан забележих Колева дрма више Гредата.4) Слов. реч шума je овде променила значење : шума од ченка je лишће са клипа.5) Упор. Тиквеш и Рајец, Насеља 17, стр. 520 и др.



Л ингвисш ичке белешке с йуиісі ио Ју ж н о ј С р б и ји 2 8 59имена). Било je и прилике, да се чују одлике народног говора на основу при- поведака о мориховском T yl Eulenspiegelu  (загорском хрватском Петрици Керем- пуху) : о Хйт ер Îlèjo.Испитујући познавање месних имена, која нису у њихову сињору, опазио сам, да се месно име, ма да je словенскога порекла, може фонетски изменити. Тако говоре Б здик  (h се изговара као палатинизирано т) место Бзовик  од 
бъзъ, упореди у Босни З о в и к . h место к настао je под утицајем турскога или грчкога изговора. К  у та два језика може наиме бити палатализован.Проверавајући месна имена на карти, опазили смо и неке грешке, што их je учинио наш топограф не дајући довољне пажње маћедонском нагласку. Тако ми je Радовановић обратно пажњу, да je на карти забележено Влаш ка  
Игра место Влаш кй Град , локалитет с остацима старина код Село Манастир, у које нас пут није нанео. Међутим, кад се зна, да народ акцентуише Влаш кй  
Град онда се разуме, како je топограф могао да дође до горњега израза. Он je свакако узео, да и спада речи град, а како йград нема смисла, он je место тога узео игра, а онда je морао код адјектива место маскулинума узети фемининум.У  Чебрену, где смо се задржали, пре него што ћемо се попети на плато од Макова, било je прилике само да се огледа терминологиЈа воденице, имена сојева сељака, што дођоше у млин, забележе некоја имена места из њихова села и т. д.Из Макова кренусмо за Скочивир. Уз пут се задржасмо само у Ивенима да побележимо прекаре и географске називе и да упоредимо досада сабрану тер- минологију, Уз пут било je прилике, да се испита и терминологија рала. У  Скочивиру након информације о топографском називљу преостала je још тер- минологија приправљања и прерађивања млека: пастирски изрази у опште, овче болести и т. д., терминологија стоке. Боравак у другим мориховским селима није нажалост искоришћен у потпуној мери у овом правцу. Из Скочивира било je могуће учинити излете у Бач и Брод: у села Битольског Поља, али овде je информација била само летимична.У  Скочивиру било je још могуће узети неколико примерака влашког говора из Гопеша, јер сам случајно наишао на жандарма, који je родом оданде. Тај известилац oceha тачно разлику између влашког говора у Гопешу и Кру- шеву. Вели, да у Гопешу има 150 влашких фамилија. Трновски и Магаревски су Власи по њему гркомани, т. ј. само код куће говоре влашкй иначе грчки.Одавде се упутисмо пешке у Влашке Колибе и на Кајмак-Чалан, где ћемо да нађемо летње насеље Влаха и Саракачана. Уз пут ce je могло бележити имена положаја, колико се могло срести људи. Код Балкови Тумби забел ежих интересантан назив Сусерлив йргач. Адјектив je од сусёрка „бела трава (овде 
трёва)Г коју овце једу. Аргач je опет назив за ограђено место, где се лети овце одмарају. Ту се могу и мусти. З а  исту сврху служи зими трло. То je неке врсти стрйга (код Саракачана strunga). Топономастички називи уз пут Влашких Колиба показују доста турског елемента. Тако Kapä деле изнад Коњарке. Ту се још види поток. Дакле je реч очито турско kara deré „црни поток“ са познатом дисимилацијом р-р >  р-л. Река сама зове се Коњарка по Турцима Коњарцима (јер су из Иконије у Анатолији), како ми je речено у воденици 
(сете побегали во Коњприте село). Вис Џ дула  над Петалино чини ми се опет да je саракачанска реч : ôiàlus „ђавао“ (Höeg, Les Sarakatsans I, стр. 183 § 2).Напокон стигосмо у Влаш ке Колибе , један од најинтересантнијих објеката за балканистичке студије, јер ту има на окупу и грчких Саракачана  и две врсте Аром уна  из Периволи код Јанине и из Ф раш ери . Око Влашких Колиба има трагова влашкој топономастици. Дубока долина, камо се иде по воду, зове се Гура  (— грло). Изгледа да има и саракачанских грчких израза: Vriza  можда =  firiôa  „прозор“ на обронку, Pedhi. Код последььега je места маћедонско- српски назив Лака  ( =  лука). Џеана , брдо изнад Петалина, je очито аромунско 
dzeanä ( — брдо), као и Ф лдка  „длака у гживотиња, вуна, пахуљица“ близу Кајмак-чалана.
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Параћаја Коста Љ зшг (челник се каже по старом, вели он) извештава нас да Саракачани овамо долазе нећ 150 год. О  пореклу саракачаыском вели да потичу од епирског села Сарако, које je потпадало под Алипашу. И  из дру- гога епирског села Каларйта има много Саракачаыа по Грчкој, Турској и Бугар- ској. Каћавунци  нису му исто што и Саракачани. Они су Тууйуи (=цигани). Зна, где све има Саракачаыа у Леринском и Воденском округу, који сви зимују око Солуна, у Солунском Пољу, у Кукушу, Лангази и т. д. Словене зове као и Аромуни Vürgaros1). Фаршерота има пет фамилија овде, који су из Костреца код Фрашери. Друга су влашка села тамо PqdzeV , Plâsa  (250 кућа), M edžedei, 
BisokHć (300 кућа), Darda (1500 кућа). Наш влашки известилац дошао je само ове године да летује овде; пре je летовао у Беру. О д  Первељота су овде само 3 фамилије. Саракачанских je осам фамилија, од којих некоје зимују на Хал- кидику. Летовиште зову κ,αλοκερινό, а зимовиште γιμονιάτικο. И  они као и остали Саракачани стежу реч πρόβατα у proia (кирабі prota — влашки una cupii di оі). З а  распознаванье оваца по власништву урезују се знакови : -θέλω va fćasu το 
šimd0i =  voi sa d â r  semnu. Бачило зову strunga — влашки kuiar . То je место где се музу овце. Док само место где се сир прави влашки се зове käsare =  сара- качански badzô . Иитересантне су разлике у употреби балканских речи: урда кажу и Саракачани, док Власи g iz e . Маћедонску лгатеницу зову Cap. ksnôgala, Власи zatä, сиратку : dziru или trogalo, Власи: dzâr, люлзници: γαλά pce, вл. 
m itriti, сииг. такођер mitrita. Пландовање оваца: s iä lu : вл. (va sa d u n u  oile tu) 
m iridzu. Онај који музе овце зове се грчки armi%tàr. Ведрица у коју се музе гр. kardhàr =  вл. galeati (ari y in g it ukàdz) . Бусеиасту траву на Кајмак-Чалану зову и једни и други tufä, док осталу larba =  %urtdri. Разлика између фарше- ротскога и первељотскога влашкога говора je у дифтонгу и у палатализацији : Ф . кажу dzedetu „прст“ , П . dzeadetu ; Ф . k*in < pinus, П . (= M u zu k ’iari) e in ; Φ . vulogä  (добро место у планини, суват), П . vuloagä.Ово мало бележака нека буде за сада доста, да се види, колико je интер- есаитиих лингвистичких и етнографских момената било овде на окупу.С а  Кајмак-Чалана одох равно у Битољ да се обавестим и овде о усло- вима за лингвистичке студије. Битољ je био од увек јако влашко средиште. Иитересантно je, да за ову варош Власи'имају исти иазив који и Срби : Bitule  
{nergu B ituV е идем у Битољ) — Битољ, док Арнаути, Турци и Грци М онаст ир . З а  Охрид  имају Власи такођер словенски иазив U hîrda  (іг изговорен готово као сонантно р)у као и за Ресан =  A résen . Власи ocehajy разлике између говора у Моловишту и у Гопешу. „П р ст“ се каже у Гопешу и Моловишту zeitu према 
dzeditu у Битољу и Магареву. Моловиште (арум. M ulovisté , -еап) према вла- шким рачунима броји сада око 120 породица. И  у говору између Битоља и и Моловишта ocehajy Власи разлике. Као je дна од ситних за странца готово иеприметуъивих наводи ми ce: іі  fa t  (Маловиште) према ti fa ti  (Битољ) „што радиш ?“ Б итоуьски je говор Власима финији него говор сељака у Моловишту. Сељаци Власи из Моловишта, Ропеша, Трнова, Магарева и Нижопоља иду на печалбу ( — dupâ em intätiku tu Vurgurie, tu Turk’ie, Serble , to A m erika , tu 
Arum anie, tu Frantie, A nglie , io A u stri, tu Italie , tu Girtim e).Веома ме интересовало сазнати имена аромунских сојева у њиховим селима. Тога се питања није уопште нико дотакао. Могао сам за сада добити податке само за Моловиште и Магарево. Поред очитих турских назива, као што су 
Алт ипарлійк  (— 6 прети), има у Магареву и аркаутских : Бііш т а  ( реп), 
B â lâ  (— чело), поред доста грчких: А иакат ум ен, Папаст ёриу. Плурал се чини

1)_Аром. Vilrgur. р за л je новогрчка појава, упор. αδερφός. Исто тако и у Αρβανίτης >  турски Арнаут  за итал. Albanese. Према томе je у старосрп. Рабънъ <  Arbanum  >  Albanum  про- мена консонанта л >  р новогрчка или боље средњогрчка појава. — У Скопљу ми рекоше Власи, да Бугаре зову поругљиво zciirii „лисица“ . Генерализирање назива „Бугарин“ код Грка и код Аромуна, ко]и овај назив примите од Грка, како се по консонатској промени л >  р јасно види, потиче зацело од бугареке пропаганде, како ми скопски Власи рекоше.



11 Л ит ви сш и ч ке велеш ке с п уш а по Ју ж н о ј С р б и ји 2 8 7обично на: -a n : KalauzanVi, али и врло комплицирано као Jan otâvanY i од 
Ja n ôta , Fondalâzl’i од Fondali.З а  Маловиште, које датира од 180— 190 г., постоји традиција, да су дошли из Бискућа у Арбанији, а неке фамилије из Москопольа. Међу именима сојева има и једно чисто словенско као FIaлшόpa ( A l cul teste? A l  Paligora , плур. 
P alig ôran li), поред грчких: Папаконст андини , Ptsojàni ( —натраг, Јоване !). З а  породицу Гага вели се да je грцизирана, али да je била словенска из Преспе.Напокон je Битољ место, где се може студирати и арнаутски. Арнаута Fera има у Острецу (11 км од Битоља) и у Злокућанима, док су Тоске у Дихову, Братиндолу, Магареву, Рамној, Кажанима (ту има и Влаха), Доленцима, Лери, Црновецу, Древенику и Мургашову. Мој ме известилац уверава да све ове Тоске једнако говоре као и они у Корчи. Они из Остреца, премда су муслимани као и чэви, тешко се разумеју, н. пр. kuje tu vdit (Острец) према њихову ku vête „куда идеш ?“ Или: tamel (Острец) — čum uš „млеко“ ; đalpe — teliime „маст“ ; miser — grtùk  „кукуруз“ .Како за студије топономастичке није било времена, одложих информацију по овом питању за друга времена. Изгледа, да je турски елеменат и овде велик: Поток, који се слива у Драгор, зове ce Kurderesi ( — дивлЗа река).

Петар Скок.

R É SU M É .C e premier article d’une série d’études à suivre contient le court exposé des résultats du voyage que l’auteur avait entrepris, en septembre 1926, dans la Serbie méridionale, en parcourant Skoplje, Prilep, Prilepec, Kruševica, Makovo, Iveni, Sko- čivir, Vlaške Kolibe et Bitolj, en vue des études interbalkaniques ( =  mélanges slaves, aromounes, albanais, grecs moderne, turcs). Ce n’était qu’un premier voyage destiné à ramasser sur place des renseignements à servir aux études ultérieures, informations sur les gens et les conditions de leur vie en tant que cela peut regarder le mélange linguistique.L ’objet des études interbalkaniques est défini par les répercussions mutuelles qu’exercent les différents idiomes balkaniques l’un sur l’autre. L ’interbalkanisme se manifeste p. e. dans la toponymie (ex. Z o vić , en Morihovo, dont le c parlé par les Slaves repose sur l’imitation de la prononciation grecque ou turque de k \  dans les terminologies populaire (ex. porta , porka) et pastorale, dans celle de différents métiers aussi bien que dans la phonétique des sujets parlants (ex. d ’ et le commencement de la disparition des spirantes interdentales albanaises à Nerezi), dans la bilinguité (ex. les Albanais guègues de Nerezi) et les façons de construire des phrases (ex. voda(ta) m i se p i j e = u j i  m pijet à Nerezi) etc. Quant à la terminologie interbalkanique des métiers, l’auteur n’a examiné que celle des chaudronniers aromounes de Skoplje et celle des menuisiers slaves de Prilep. La relation en donne quelques échantillons.Skoplje devenant à présent de plus en plus le centre important aromoune embrasse ceux qui abandonnent Kruševo. Leur parler commence déjà à accuser quelques particularités et à se différencier. Bitolj et sa contrée continuënt à conserver son ancienne importance de centre aromoune aussi dans le nouvel Etat. Près de Bitolj, il y a des co ‘onies albanaises guègues et tosques.Pour l’étude du mélange linguistique, c’est à Vlaške Kolibe où les Saraka- čans épirotes passent l’été avec leurs troupeaux ensemble avec les Aromounes far- šerotes et perveliotes qu’on trouve le milieu le plus approprié aux observations de ce genre. La relation de l’auteur ne contient cependant que quelques menus observations préliminaires concernant leur langue et leur origine.



2 8 8 Г л а сн и к  Скоискоі Н аучног Д р у ш ш в а 12Quant à la terminologie populaire, l’auteur s’est attaché à observer celle du char chez les Albanais et les Slaves ainsi que celles de la maison, de la vie pastorale, du métier de tisserand slaves, albanaises et aromounes. Partout il a pu constater des traces communes reposant sur la symbiose. Il en donne quelques échantillons.Les observations toponomastiques recueillies pendant le voyage donnent lieu aux explications de Skoplje  (adjectif possessif slave de Scup i indiquant le territoire qui appartenait à l’ancienne ville), Prilep  (dérivé purement slave du verbe lëpiti »coller«) etc., à mettre en relief l’élément turc assez considérable et l’élément aro- moune tout en caractérisant les dénominations slaves rencontrées dans le parcours.


