
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ΜΠΟΥΜΠΑ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ, 
ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΣ, ΒΑΒΟΥΤΣΙΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ

Στην εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθώ* με την ετυμολόγηση μιας 
ομάδας λέξεων που θεωρώ ότι έχουν την ίδια ετυμολογική αρχή. Από αυτές 
τις λέξεις άλλες δεν έχουν ετυμολογηθεί και παρουσιάζονται ως «αγνώστου 
ετύμου» και άλλες έχουν ετυμολογηθεί όχι σωστά κατά τη γνώμη μου.

Πρόκειται για τίς λ. μπουμπά, μπαμπούλας, μπονμπαρος, βαβουταικά- 
ριος με τις παραλλαγές τους και τα σχετικά παράγωγα.

Μπούμπα

Με το φωνητικό τύπο [btiba] παραδίδονται λέξεις που έχουν δύο δια
φορετικές βασικές σημασιολογικές φορτίσεις: 

α. «ψείρα, ζωύφιο, μαμούδι» και 
β. «φόβητρο, λάμια, μπαμπούλας»
Κατ’ αρχάς θα παραθέσω τα σχετικά λήμματα από τον Ηπειρωτικό 

και τον ελληνόφωνο χώρο με τις αντίστοιχες σημασίες:

α. μπουμπά, η «το έντομο της φακής / / τ ο  μαμούδι» (Μπόγκας 1964: 
256)* («ζούδιο του δάσους / / ψείρα, ζωύφιο» (Λάκκα Σούλι* Μου- 
σελίμης 1962: 558)* «ψείρα» (Πάπιγκο· Παπαίωάννου 1987: 311). 

Από τη λ. μπούμπα με την παραπάνω σημασία προέρχονται τα παρά
γωγα της ΚΝΕ (βλ. Ανδριώτης 1983: στις λ.):

— μπάμπονρας, ο «είδος κανθάρου»: από τη λ. μπούμπα-\- τη μεγεθ. 
κατάλ. -αρος (Μηνάς 2003: 137 κ.εξ.) >μπούμπαρος (Κόνιτσα' Ρεμπέλης 
1953: 319) απ’ όπου προέκυψε το μπάμπονρας με αντιμετάθεση των φωνη
εντικών στοιχείων [α - α] και εναλλαγή των καταλ. -ος J-ας κατά τα: 
έγγονος / -ας, κάβουρος / -ας, κότσνφος / -ας, μάγειρος / -ας κ.λπ. (Ανδριώ
της 1983: στο λ. -ας).

* Το κείμενο αποτελεί ελαφρώς παραλ>αγμένη μορφή ανακοίνωσης που προαγματο- 
ποιή&ηκε στην επιστημονική ημερίδα του Τομέα Γλωσσολογίας κατά την 30.Μαρτ(ου 2004.
Δωδώνη: Φιλολογία 33 (204) 137-146



138 Κωνσταντίνος Οικονόμου

— μπονμπονρας «το ίδιο»: από το μπάμπονρας είτε με αφομοίωση 
[α - u >u - μ] είτε με τροπή (χείλωση) [α > «].

Με την ίδια σημασία και της ίδιας ετυμολογικής αρχής, με λόγιο εξελ- 
ληνισμό και αντιμετάθεση φωνηέντων συναντιούνται στον ελληνόφωνο χώρο 
τα: βαβονλα, η «τα βομβούντα έντομα, ο κάνθαρος»* βάβονλας, ο «το ίδιο»* 
βαβονλάτος «ιδιότροπος»' βαβούλι, τ ο «μικρός κάνθαρος»* βαβονλίδα / δα- 
βονλίδα I babovXlddy η «το έντομο μηλολόνθη»* βαβουλόκωλος, ο «ο δειλό;, 
ο άνανδρος» και ρ. βαβονλίζω «έχω ή αποκτώ το χρώμα του χρυσοκάνθαρου» 
κ.λπ. (βλ. ΙΑΝΕ: στις λ /  Δημητράκος: στις λ.).

β. μπονμπα9 η «η λάμια (έμπουσα) λεγομένη. Τέρας ’μεγαλόσωμον» 
(Αραβαντινός 1909: 64)* «το φάντασμα, κάθε τ ι που προξενεί φόβν 
πβ. φρ.: «Μην κλαις γιατί θά *ρθ* η μπούμπα κι θα σι φάεο) (Πά- 
πιγκο* Παπαιωάννου 1987: 311).

Στον υπόλοιπο βαλκανικό χώρο απαντούν ομόηχες λέξεις με τις παρα
πάνω διαφορετικές σημασίες:

Στα αλβανικά:
α) bub /e, -α «ο μεταξοσκώληκας, η λεβίθα, η μικρή ψείρα», αλλά και 
β) bub β  -α «ο μπαμπούλας» (Γκίνης 1998: 88* F jalor 1984: 113)* 
Στα αρο μου νικά:
α) \bubd «η νύμφη του σκαθαριού», αλλά και 
β) bubd «ο μπαμπούλας» (Papahagi 1974: 287).
Ωστόσο στα ρουμανικά και στις νοτιοσλαβικές γλώσσες οι ομύηχες λ. 

απαντούν μόνο ‘με την α' ή συγγενική προς την α' σημασία. Έ τσι:
α) Στις σλαβικές γλώσσες: buba «ο μεταξοσκώληκας» (βουλγ.), «το 

ζωύφιο» (σερβοκροατ.) (Miklosich 1970: 23).
β) Στα ρουμανικά: bubd «το σπυρί, το εξάνθημα / / η  βλογιά (ασθ.) / /  

ο ^άνθρακας (ασθ.)» (T iktin  1985: 384* Κοτολούλης 1984: 84).
Οι λέξεις με τη σημασία «ψείρα, ζωύφιο κ.λπ.» αποδίδονται εμμέσως 

στην ΑΕ βόμβυξ, ο, λ. η οποία μέσω της λατ. bom byx  και της μεσν. λατ. 
bumbes εμφανίζεται σε όλον το βαλκανικό χώρο. Της ίδιας αρχής είναι και 
η ελλ. λ. μπουμπά , η «το μαμούδι της φακής, το ζωύφιο κ.λπ.», λέξη την 
οποία δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να αποδώσει σε συγκεκριμένη γλώσσα 
της Βαλκανικής, αφού τόσο φωνητικά όσο και σημασιολογικά οι λ.: buba 
(αλβ.), bubd (αρομ.), bubd (ρουμ.), buba (σλαβ.) βρίσκονται πολύ κοντά 
(βλ. και Meyer 1891: 50* Meyer - Liibke 1968: αρ. 1202).

Ας σημειώσουμε τέλος πως η σλαβ. αρχή των λέξεων αυτής της σημα- 
σιολογικής κατηγορίας δεν ενθαρρύνεται, αφού από τις σλαβ. γλώσσες μόνο 
στη βουλγαρική και τη σερβοκροατική μαρτυρούνται τα σχετικά λήμματα. 
Αυτό υποδηλώνει πως η παρουσία της λ. στις σλαβ. γλώσσες οφείλεται σε 
δανεισμό λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης.
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Ως προς τη β' σημασιολογική ομάδα των ομόηχων λέξεων και α.τό την 
παράθεση των σχετικών λημμάτων από το βαλκανικό χώρο παρατηρούμε 
ότι, σε αντίθεση προς τις λ. με τη σημασία «ψείρα κ.λπ.» που καλύπτουν 
σχεδόν ολόκληρο το χώρο της Βαλκανικής (ρουμανικά, σερβοκροατικά, βουλ
γαρικά, αλβανικά, αρομουνικά, ελληνικά), ο. ομόηχες λέξεις με τη σημασία 
«φόβητρο, σκιάχτρο, μπαμπούλας» περιορίζονται γεωγραφικά και απαντούν 
στα ελληνικά, τα αλβανικά και τα αρομουνικά, πράγμα το οποίο δεν θα συνέ- 
βαινε αν αυτές οι λ. των δύο τελείως διαφορετικών σημασί,ολογικοιν ομάδων 
είχαν κοινή ετυμολογική αρχή.

Ας σημειώσουμε επίσης πως, εκτός από την «αγεφύρωτη» σημασιολο- 
γική απόσταση, τόσο ο £abej (1976: 340 - 41 και 525) για τα αλβανικά 
όσο και ο Papahagi (1974: 287) για τα αρομουνικά διαστέλλουν δύο λήμματα 
αντίστοιχα των δύο σημασιών. Να προσθέσουμε ότι ο Qabej θεωρεί την 
αλβ. λ. bub/e, -α «μπαμπούλας» ως δάνεια στα αλβανικά και ο Papahagi 
την ταυτόσημη αρομ. λ. buba ως προερχόμενη από την αλβ. bub/e, -a.

Θεωρώ πως οι λ. αυτής της ση μασ ιολογ ικής ομάδας οφείλονται στην 
ελληνική και πρέπει να αποδοθούν στη δάνεια από τις σλαβ. γλώσσες κοινή 
στη ΝΕ λ. μπάμπω, η και μπάμπου, η (με το βόρειο φωνηεντισμό) (<κλητ. 
babo της σλαβ. λ. \bdba «η ηλικιωμένη γυναίκα, η γιαγιά»). Η λ. χρησι
μοποιείται τουλάχιστο στον Ηπειρωτ. χώρο υποτιμητικά, μειωτικά για την 
ηλικιωμένη, ρυτιδωμένη από το χρόνο γυναίκα, λέξη που αναφέρεται στις 
παραδόσεις και τα τραγούδια του ελληνικού λαού ως η «κακιά μάγισσα» της 
παιδικής φαντασίας. Από τον βορείου φωνηεντισμού τύπο [ bdbu] και με 
αντιμετάθεση των [α] και [κ] προέρχεται η λ. μπουμπά, η που κάτω απ’ 
αυτές τις συνθήκες ομοηχεί προς το μπουμπά, η «η ψείρα, το ζωύφιο». Πβ. 
επίσης και Φ. Κουκουλέ (1948: 153, σημ. 10) ο οποίος αναφέρει χαρακτη
ριστικά: «Και την μπάμπω σήμερον επικαλούνται ως φόβητρον».

Κάτω από αυτές τις συνθήκες θεωρώ πως προέκυψε ο τύπος [buba] 
<[bdbu] και αποτέλεσε την αρχή και των ταυτόσημων λ. της αλβανικής και 
της αρομουνικής.

Από ση μασ ιολογ ική άποψη ας σημειωθεί πως η αρχική σλαβ. λ. baba 
«γριά γυναίκα, γιαγιά, μάμμη», που μαρτυρείται σε όλες τις σλαβ. γλώσσες 
και θεωρείται (Beraeker 1924: 36· Vasmer 1953: 34) ως ηχοποιημένη λ. 
στην 7>.αιδική γλώσσα, έχει στον τύπο baba - jaga (Miklosich 1970: 5* 
Vasmer 1958: 479) τη σημασία «γριά μάγισσα, μάγισσα».

Ό πως στις σλαβ. γλώσσες έτσι και στα ρουμανικά η λ. babd εκτός 
από τη σημασία «γριά, ηλικιωμένη γυναίκα» έχει και τη σημασία «διάβολος», 
όπως εμφανίζεται στην παροιμία: «Baba e calul dracului» (=η γριά είναι 
το άλογο του διαβόλου), όπου ot ηλικιωμένες γυναίκες σχετίζονται με το
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διάβολο. Επίσης στα ρουμανικά Baba Coaja χρησιμοποιείται μ* τη σημασία 
«θηλυκό τέρας» (T iktin 1985: 264).

Παράλληλη σημασιολογική εξέλιξη προς τα [bdboi] > [ bkba] «γριά γυ
ναίκα» —> «φόβητρο, μπαμπούλας» σημειώνεται και στο Ηπειρωτ. μονμα, 
η , λ. η οποία προέρχεται από το αρομ. m um d  «η μητέρα» (Papahagi 1974: 
832) και που στο βλαχόφωνο Μέτσοβο χρησιμοποιείται, όπως είναι φυσικό, 
με τη σημασία «μητέρα», εμφανίζεται ωστόσο στον υπόλοιπο Ηπειρωτ. 
χώρο με τη σημασία «φόβητρο» και συνηθίζεται ως φοβέρα για τα μικρά 
παιδιά, όπως στη φρ.: «μην πας ικεί θα σι φάει η μούμα» (Μπόγκας 1964: 
241).

Χαρακτηριστική είναι για τη σημασιολογική εξέλιξη η άποψη του Φ. 
Κουκουλέ (1948: 153) ο οποίος αναφέρει σχετικά: «Εάν όμω; τα παιδία 
ήσαν καθ' όλου δύστροπα και ανήσυχα και συνεχώς κλαυθμυρίζοντα, τότε 
αι μητέρες και τροφοί κατέφευγον εις διάφορα φόβητρα* ή λοιπόν είλκον προς 
τα άνω τας βλεφαρίδας ή διέστρεφον το πρόσωπον ή εφόρουν κατά παλαιάν 
συνήθειαν διάφορα προσωπεία ή παρουσίαζον πρόσωπα σάκκο\ ενδεδυμένα 
και τα τοιαύτα».

Έ τσ ι λοιπόν μητέρες, και γενικότερα τροφοί, στρεβλώνοντας κατ* αυτόν 
τον τρόπο τα χαρακτηριστικά ιδαίτερα του προσώπου, από οικεία και αγαπητά 
πρόσωπα κατέληγαν φόβητρα για τα νεαρά άτομα, με αποτέλεσμα και οι 
σχετικές λέξεις, οι δηλωτικές τω\ εννοιώ\ «μητέρα», ογιαγιά», «μάμμη» 
να μεταπέσουν στη σημασία «φόβητρο».

Πβ. και τα σύνθετα μπαμπόγρια και μπαμπόγερος (απ’ όπου και τα: 
αρομ. b a b ^e d r  και βουλγ. babuger: Papahagi 1974: 251) «ο πολύ γέρος / /  
ο [άσχημος, ο άχαρις γέρων» (Δημητράκος: στη λ.). Στο σύνθετο μπαμπό- 
γρια πρόκειται για σύνθεση δύο αρχικά ταυτόσημων λ. όπου το α! συνθετικό 
στο προσδιοριστικό αυτό σύνθετο έχει λάβει επιτατική αρχικά σημασία και 
στη συνέχεια μειωτική, κακή σημασία έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στο: 
μπαμπόγερος.

Μπαμπούλας

Ο Στυλιανός Δεινάκης1 αναφέρει μεταξύ άλλω\ σημασιολογικά όμοιων 
λέξεων και το Οηλ. Μπαμπούλα και θεωρεί ότι πολλέ; από τι* «λέξεις φοβή- 
τρου» σχηματίζονται με επανάληψη του αρχικού συμφώνου της λ. και ως 
αρχικού της β' συλλαβής.

1. Στ. Δηνάκης, «Το έτυμον της )έζκως καλικάντζαρος», Λαογραφία 8 (1921 - 25), 
488 - 498.
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Ωστόσο πιστεύω πως, όταν υπάρχει η δυνατότητα ερμηνείας μιας λέξης 
με βάση φωνητικά, σημασκ: λογικά, κ.λπ. γλωσσικά δεδομένα, δε'; είναι λο
γικό να καταφεύγουμε σε τέτοιου είδιυς ψυχολογικής υφής ερμηνείες. 
Έ τσι π.χ. τα Μονμα και Μπουμπά, που αναφέρονται μεταξύ άλλων από τον 
Δεινάκη ως δημιουργήματα επανάληψης του αρχικού συμφώνου, μπορούν, 
όπως ανέφερα παραπάνω, να ετυμολογηθούν διαφορετικά. Αν ωστόσο οι 
αρχικές λ. που α\αφέρθηκαν αποτελούν ηχοποιήσεις στη γλώσσα των παιδιών, 
αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τις ξένες γλώσσες απ’ όπου προέρχονται 
τα δάνεια λεξιλογικά στοιχεία.

Κατά τη γνώμη μου το κοινό ΝΕ μπαμπον)χις, ο «φανταστικός κακο
ποιός δαίμων, ου το όνομα χρησιμοποιείται υπό των μητέρων ή των τροφών 
προς εκφοβισμόν των μικρών παιδιών» (Δημητράκος: στη λ.), λ. η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου ετύμου»/ (Ανδριώτης 1983: στη λ.), πρέπει 
να συνδεθεί με τη λ. [babo] και τη σημασιολογική εξέλιξη που αναφέραμε 
παραπάνω.

Η λ. ως εκ τούτου μπορεί να έχει σχηματιστεί:
α) από το σλαβ. δάνειο της κοινής ΝΕ μπάμπω (και βάβω < σλαβ. 

babo) (Ανδριώτης 1983: στα λ.) με τη βοήθεια της μεγεθ. κατάλ. -ούλας 
(Μηνάς 2003: 181 κ.εξ.).

ή β) από το μπαμπού)υα, η (< μπάμπω-{- υποκορ. κατά?»., -ούλα, για 
λόγους εξευμενισμού ή ευφημισμού της μπάμπως) και τη μεγεθ. κατάλ. -ας 
(Μηνάς 2003: 185 κ.εξ.).

Μπο6μπαρος

Με τη λ. [buba] < [baba] σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
πρέπει να συνδεθεί και η λ. μπονμπαοος, ο «φανταστικόν ον δι* ου εκφοβί- 
ζουσι τα μικρά παιδιά» στην περιοχή της Κόνιτσας (Ρεμπέλης 1953: 319) 
αλλά και με τη σημασία «σκιάχτρο» (πληροφορία από το χωριό Γα\αδιό 
τη», Κόνιτσας). Η λ. σχηματίζεται από το ουσ. μπουμπά, η και τη μεγεθ. 
κατάλ. -αρος (Μηνάς 2003: 137 κεξ.).

Βαβουτζικάριος / βαβού τσικάριος, βαβουτζάς, / βαβουτσάς βαβουτζίας / 
βαβουτσίας

Οι παραπάνω λέξεις ανήκουν στη μεσν. ελληνική. Κατ’ αρχάς θα εξετά
σουμε τη λ. βαβουτζικάριος / βαβοντσικάριος. Πρόκειται για βυζαντινή ονο
μασία του Εφιάλτη (βαρυπνά) για τον οποίο κάνει λόγο το λεξικό της Σούδας 
(εκδ. Adler) στο λ. Εφιά).της: «ο λεγόμενος παρά πολλοίς βαβουτζικάριος
— η εις την κεφαλή* ανατρέχουσα αναθυμίασις εξ αδηφαγίας και απεψίας 
παρά ιατροίς εφιάλτης λέγεται».
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Τη λ. επαναλαμβάνει ο Μ. Ψελλός {Τι εστι Βαβουτζικάριος), όπως 
αναφέρεται από τον Σάθα2. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ψελλός: «Ιστορεί 
δε και Πορφύριος ο φιλόσοφος περί τούτων έθνος δε ούτοι βόρειόν τε και 
βάρβαρον» (με τη σημείωση του Σάθα: «πιθανώς εξέπεσεν το όνομα του 
έθνους») και στη συνέχεια: «Από γουν της Βαβούς, ο Βαβουτζικάριος παρά 
τοις πολλοίς ανεπλάσθη».

Τη σύνδεση του Βαβουτζικάριου με τη λ. Βαβώ εκτός του Ψελλού και 
του Σάθα (βλ. και Du Cange, Gr.: λ. βαβοντζίας) επαναλαμβάνει και ο Κου- 
κουλές (1948: 153). Ας σημειώσουμε εδώ ότι η σύναψη της λ. Βαβώ με την 
κοινή ΝΕ μπάμπω  / βάβω την οποία επιχειρεί ο Ν. Πολίτης. (Μελέτη 7ΐερί 
του βίου ιων νεωτέρων Ελλήνων 1, 55) και την οποία εμμέσως υπαινίσσεται 
ο Κουκουλές (ό.π., σημ. 10) χαρακτηρίζεται ως απίθανη από τον Ανδριώτη 
(1983: λ. βάβω).

Εκτός από τη σύναψη ·»ης λ. βαβουτζικάριος με τη λ. Βαβώ, όπως ανα
φέρθηκε, μια δεύτερη ομάδα ερευνητών ανάγει το σχηματισμό της λ. βαβού- 
τζικάριος στην τουρκ. λ.: babouch «το υπόδημα» πράγμα που, κατά τους 
υποστηρικτές της άποψης, ενισχύεται από την όμοια παραγωγή του νεότερου 
ονόματος του Βαβουτζικαρίου, δηλ. του Καλικάντζαρου, λ. η οποία ανάγεται 
σε σύνθεση ή του καλός +  τσαγγίον «υπόδημα» ή των ουσ. χ α λ ίκ ιά ν τ ζ α  
«κνήμη». Την άποψη αυτή προτείνουν oW . Roscher3, ο Ν. Πολίτης4 και ο 
Χρ. Παντελίδης6.

Μια τρίτη άποψη υποστηρίζεται από τον Στ. Δεινάκη®, ο οποίος ανα
φέρει ότι γενικά η ελληνική γλώσσα έχει τη συνήθεια να σχηματίζει λέ
ξεις «φοβήτρου δηλο^τικάς» με την επανάληψη του αρχικού συμφώνου της 
λέξης ως αρχικού και της β' συλλαβής της, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Κατ’ αρχάς η σύνδεση του 'Γελλού κατά τον οποίο η λ. Βαβουτζικάριος 
ανάγεται στη λ. Βαβώ , άποψη την οποία υιοθετούν και άλλοι, πιθανώς για 
να συνδέσουν την ελληνική αρχαιότητα με το νεότερο ελληνισμό, εκτός της 
φωνητικής ομοιότητας δεν ανταποκρίνεται σε πραγματολογικά δεδομένα: Η 
Βαβώ είναι ένα από τα πρόσωπα του ελευσινιακού μύθου για τη Δήμητρα

2. Σάθας Κ., Mtaaituvixij Βιβλιοθήκη 5, εν ΓΙαρισΙοις 1876, 571 - 2.
3. KoscherW. Η., «Ephialtes, cine pathologisch - inythologischo Abhandlung 

ubcr die Alptraume imcJ Alpd&monon des Klass. Altertums» (=Λ6Λ. d. Get. d. 
Wise. Leipzig phil. - h iit. Cl. xr. Nr. II). του Wio>vcKleine Beitrftge zur Religionewi- 
Rsenschaft und VolkskundfM», Λαογραφία 7 (1923) 207 - 228.

4. Πολίτης Ν., Παραόόοας, τύμ. 2, ΑΟήναι 1965, 1262.
5. ΙΙαντελίθης Χρ., «Βυζαντινά και Νεοελληνικά», Αθηνά 41 (1929) 34-46.
6. Δεινάκης Στ., «Το έτυμον της λέξεως καλικάντζαρος», Λαογραφία 8 (1921 - 25) 

488 - 498.
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και υποκατέστησε την Ιάμβη. Η τελευταία ήταν προσωποποίηση του κωμικού 
στοιχείου που εισήχθη στα ελευσίνια προκειμένου να μετριάσει τη σοβαρό
τητα και τη μελαγχολία της τελετής. Λέγεται δε ότι η Βαβώ, όταν φιλοξέ
νησε τη Δήμητρα, προσέφερε σ’ αυτή ανάμικτο ποτό, τον κυκεώνα. Καθώς 
δε η Δήμητρα ήταν λυπημένη από την απώλεια της Περσεφόνης και αρνή- 
θηκε το ποτό, η Βαβώ σήκωσε τα ρούχα της κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία 
με αποτέλεσμα να προκαλέσει το γέλιο της Δήμητρα, η οποία, μετά απ’ 
αυτό, ήπιε μέρος του κυκεώνα. Ως εκ τούτου η Βαβώ εμφανίζεται ως μια 
παρουσία που προκαλούσε την ευθυμία και το γέλιο και όχι το φόβο.

Μια άλλη παρατήρηση, μορφολογικής φύσεως, κάνει λιγότερο πιθανή 
την προέλευση της λ. βαβουτζικάριος από τη λ. Βαβώ (το ίδιο ισχύει και για 
την παραγωγή από την τουρκ. λ. που δηλώνει «υπόδημα, παπούτσι»). Η παρα
γωγή της λ. βαβουτζικάριος από τη λ. Βαβώ θα προϋπέθετε την κατάληξη 
-ούτσης: βαβούτσης και στη συνέχεια την -ικος: βαβούτσικος στην οποία 
θα προσετίθετο η -άριος. Ωστόσο τα παράγωγα με την -άριος σπανιότατα 
σχηματίζονται με βάση άλλους επιθετ. τύπους (π.χ. πεζικάριος <7ΐεζ -  ικό), 
όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει στο Αντίστροφο Λεξικό του Κουρμούλη 
(-άριος: 426 - 427 και -άρης: 279 - 280), όπου η παραγωγή με την -άριος / 
-άρης πραγματοποιείται μόνο με βάση απλές και όχι παράγωγες λέξεις: 
λαμπαδάριος, σπαθάριος, αρχάριος, βιβ?>ιοθηκάριος, αποθηκάριος κ.λπ. και 
γιδάρης, λυράρης, πεισματάρης, περιβολάρης, σκουπιδιάρης κ.λπ.

Η αναγωγή της λ. βαβουτζικάριος στο τουρκ. babouch — η λ. ορθό
τερα με τους τύπους pabug ( papug (Steuerwald 730 και 734)— νομίζω 
πως δεν πρέπει να θεωρηθεί σωστή και για τους λόγους παραγωγής, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και λόγους φωνητικής: α) Το γεγονός ότι η 
τουρκ. λέξη ως δάνειο στην ελληνική αποδίδεται με τον τύπο παπούτσι (Κρια- 
ράς 1997: στη λ.· Ανδριώτης 1983: στη λ.' τον ίδιο μεσν. και κοινό ΝΕ 
τύπο παπούτσι παραθέτει και ο Triandaphyllidis Die Lehnwdrter der 
mittelgriechischen Vulgarliteratur [ =  Άπαντα 1, 299-494] 146), δε
σμεύει και κάνει λιγότερο πιθανή την τροπή της σε βαβουτσ(-ικάριος), για 
τη διευκόλυνση της παραπάνω ετυμολόγησης. β) Εκτός αυτού η ύπαρξη στη 
λ. βαβουτσικάριος δύο φθόγγων [ρ] μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν η αρχική 
ξένη λέξη (τουρκική στο προκείμενο) είχε ως αρχικούς φθόγγους δύο [6]. 
Τέτοιες αλλαγές, ιδαίτερα των ξένων κλειστών ηχηρών ως αποκλειστοποιη- 
μένων ηχηρών διαρκών στην ελληνική, ο λεγόμενος λόγιος εξελληνισμός, 
αφορά μόνον τα [δ, d, g] και όχι τα κλειστά άηχα [p, t, Κ\.

γ) Τέλος, λόγοι ιστορικοί κάνουν απίθανη την επίδραση της τουρκ. γλώσ
σας ήδη από τον 10. αι. (Σούδα) και το σχηματισμό παραγώγων με τις σχε
τικές φωνητικές αλλαγές ώστε να καταλήξει στον τύπο βαβουτζικάριος.
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Γιά τους λόγους αυτούς πιστεύω πως το μεσν. βαβουτζικάριος (και 
βαβοντσικάριος) πρέπει να αναχθεί ετυμολογικά στο σλαβ. baba «γριά γυ
ναίκα, γιαγιά, μάμμη» και ιδιαίτερα στον υποκορ. - χαϊδευτικό τύπο ba- 
bu&ka «η γιαγιούλα, η μητερούλα»· η λ. σε πολλές σλαβ. γλοισσες με τους 
τύπους: babitka (βουλγ.), babH&ka (σλοβ.), babiCka (τσεχ.), babu£ka(ανατ. 
σορβικά) κ.λπ. (βλ. Berneker 1924: 36). Η λ. και στα ρουμ. b&buvcS. (< ba* 
6S), όπου σημειώνεται (Pujcariu 1902: 218) ότι η καταλ. -u§c& (<σλαβ. 
-u&ka) είναι μια από τις πλέον α γ α π η τ έ ς  υποκορ. καταλήξεις, η οποία, όπως 
και στα ρωσικά, έχει ενίοτε και χλευαστική σημασία. Πιθανο>ς ο υποκορι
σμός λειτουγεί εδώ όπως στην περίπτωση της λ. μπαμπούλα για λόγους 
εξευμενισμού ή ευφημισμού (βλ. λ. μπαμπούλας παραπάνω). Η λ. γνωστή 
και στα ελληνικά (Ή π .), όπου μπαμπούακο), η «η γιαγιά, η γιαγιούλα (χαϊ
δευτικά)» (Οικονόμου, Η Χ  29 [1988 - 89] 429).

Από το βασικό τύπο babu&ka και τη σλαβ. κατάλ. -ar, αρχ. σλαβ. -a.ru 
(βλ. Miklosich 1926: 87 - 90), όπου γίνεται λόγος για τις καταλ. -aru και 
arY I -arju οι οποίες συχνά εναλλάσσονται, προήλθε ο τύπος *babu&karu. 
Το γεγονός δε ότι μαρτυρείται τύπος θηλυκού ουσ. babu&kara στις συλαβ. 
γλώσσες υποδηλώνει και ενθαρρύνει την ύπαρξη του αρσεν. τύπου *babu- 
£kar(i), αφού με την κατάλ. -ara δηλώνεται μερικές φορές ο θηλ. τύπος αντί
στοιχος αρσεν. σε -ar(i) (βλ. Miklosich, ό.π. 88).

Από τον τύπο λοιπόν babu£kar(i) με :
α) Τροπή του σλαβ. (ιδιαίτερα βουλγ.) δ/ί > δΛ (Vasmer 1970: 307). 
β) Ανάπτυξη φθόγγου [ΐ] στο συμφων. σύμπλεγμα > CiZt, ανάπτυξη 

η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα στα σλαβικής αρχής τοπν. του ελληνόφωνου 
χώρου: Βανταικό < *Banjsko, Βογατσικό < Bogatsko, Βοδβντσικό < Voden- 
sko , Κοντσικό < Konjsko, Κάντσικο < *K ot(i)sko, Μολεντσικό < *Malen- 
sko  κ.λπ. (βλ. Vasmer 1970: 246). Αυτή η ανάπτυξη κατά τον Vasmer 
(ό.π.) οφείλεται στη δυσκολία προφοράς των σχετικών συμφων. συμπλεγμά
των. Ωστόσο θεωρώ πως στο προκείμενο η ανάπτυξη του [ί] οφείλεται σε 
παρετυμολογική επίδραση της επιθετ. κατάλ. -ικός.

γ) Την τροπή (λόγιος εξελληνισμός) των [6 -  6] σε [ν - ν\ όπως συνη
θίζεται ιδιαίτερα σε ξένης αρχής λεξιλογικά στοιχεία της ελληνικής.

Ως προς τη σημασιολογική εξέλιξη ισχύουν και για τον βαβοντζικάριο 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο λ. μπονμπα < [bdbu] < σλαβ. bdbo.

Παράλληλα προς τη λ. βαβοντζ(τσ)ικάριος παραδίδονται και οι ίδιας 
ετυμολογικής αρχής ταυτόσημες λέξεις, οι οποίες σχηματίζονται ως εξής:

Ο Du Cange (Gr.: στο λ.) παραθέτει το λ. βαβοντζίας, (και βαβουτσίας) 
που προέρχεται από τον τύπο βαβονταης (<βάβω-\- υποκορ. κατάλ. -ούτσης) 
και την πολυσήμαντη κατάλ. της ΑΕ -ίας που επιβιώνει σε λόγιες παραγωγές 
μέχρι την ΚΝΕ.



Ο ίδιος ο Du Cange (Gr.: στο λ.) παραθέτει και τον τύπο βαβούτζικος 
(και βαβούτσικος), λ. που προέρχεαι από το σλαβ. babii&ka με τροπή των 
[b - b > ν - ν] (λόγιος εξελληνισμός και ανάπτυξη [ί] φθόγγου, όπως ανα
φέρθηκε παραπάνω. Πβ. και επών. Βαβούσκος.

Ο Κουκουλές (ΒΒΠ  A, 1, 153) παραθέτει και τα ΝΕ βαβούταας (Θεσ
σαλία), που ερμηνεύεται από το θηλ. βαβούτϋα (<βαβούτσης), και το μτιου- 
μπούτσης (Κων /πολη) που πρέπει να ετυμολογηθεί από το μπουμπά (<μπά- 
μπον < σλαβ. babo) και την υποκορ. κατάλ. -ούτσης.

Να σημειώσουμε τέλος την εναλλαγή των προστριβών [is] και [dz] 
που είναι συνηθισμένη στη μεσαίων, ελληνική (βλ. St, Psaltes, Grammatik 
der byzantinischen Chroniken, G5ttingen 1913, 134 - 136).
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