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Жељко Степановић1

Београд

ПОСТВЕРБАЛИ С ОСНОВОМ (‑)БОР‑ ОД КОНТИНУАНАТА 
ПСЛ. ГЛАГОЛА *BЬRATI У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ2

У овом раду анализираће се и поствербали с основом (‑)бор‑ изведени од глагола бра-
ти и његових префигираних облика у српском језику: бора, збор, избор, набор, одбор итд. 
Такође, биће дат осврт и на изведенице од тих поствербала: борати, зборити, изборка 
итд. Лексеме ће бити ексцерпиране како из књижевног језика тако и из дијалеката. Циљ 
рада је да се изврши семантичка анализа наведене лексике, односно да се утврди у коли-
кој мери се поклапа семантика изабраних глагола и њихових поствербала, и постоје ли 
нова значења. 

Кључне речи: српски језик, семантика, поствербали, основа (‑)бор‑.

1. Прасловенски глагол *bьrati, berǫ јесте континуанта пие. корена *bher- 
(ЕССЈа 3: 162–163 s.v. bьrati,  СП 1:  485–487 s.v. bьrati, ЕРСЈ 3: 279–288, s.v. 
бирати1). Постоји пет основа овог глагола у псл. језику које се изводе из тог ко-
рена: *ber-, *bьr-, *bor-, *bir- и *běr-. Презентска основа *ber- јесте примарна и 
одговара облицима у другим ие. језицима: нпр. гр. φέρω, лат. ferō итд. Инфини-
тивна основа *bьr- је секундарна. Код поствербала вокализам *(-)borъ старији је 
од вокализма *(-)birъ. Основа *běr- највероватније нема континуаната у срп. је-
зику. Облици као разбијерати, могу се тумачити као псеудојекавизми (ЕРСЈ 3: 
287, s.v. бирати1). Псл. глагол *birati је итератив од *bьrati. Симплекс (бирати) 
у словенским језицима слабије је заступљен, а и касније посведочен од превер-
балних сложеница. Поред глаголског пара брати : бирати, централне лексеме у 
овом псл. гнезду јесу именица *bermę (срп. бреме) и придев *bеrdʼa (срп. бређ). 
Стсл. именица бракъ најчешће се изводи из глагола *bьrati, али засада нема си-
гурну етимологију. Именица бора јавља се само на сх. језичком терену и нај-
чешће се тумачи као резултатив од глагола брати се. Изворна пие. семантика 
чува се у псл. *bermę, bermene „ношењеˮ, „ношени теретˮ, „плодˮ, које је у срп. 
дало брȅме, -ена.

Предмет овог рада биће поствербалне творенице с вокализмом *(-)borъ од 
континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику. То су следећи поствербали: 
бор, бора, забор, збор, избор, набор, одбор, пребор, прибор, разбор, сабор, собор, 
убор. Циљ рада је да се изврши семантичка анализа наведене лексике, односно 
да се утврди у коликој мери се поклапа семантика изабраних глагола и њихо-
вих поствербала, и постоје ли нова значења. Биће коришћен компаративни метод 
у анализи. Ексцерпирани су следећи речници: Речник српскохрватског књиже-
вног и народног језика САНУ (РСА), Речник српскохрватскога књижевног језика 

1 zhelhko@gmail.com
2 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања српског 

језика и израда Етимолошког речника српског језикаˮ, који у целини финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије.

811.163.41’373.611
811.163.41’373.612
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МС (РМС), Рјечник хрватскога или српскога језика ЈАЗУ (РЈА), као и релевант-
ни дијалекатски речници и збирке речи. У раду ће бити наведене само неке од 
ексцерпираних лексема. За упоредни материјал из других словенских језика ко-
ришћени су одговарајући етимолошки, али и други речници. 

2.1. псл. *borъ (< *bьrati)

■ бор m. „бораˮ (РСА 2, 1962)
□	 буг. бор „набрано место на одећиˮ (БЕР 1, 1971: 67, s.v. бор3), рус. дијал. 

бор „набори на одећиˮ (СРНГ 3: 1968)
● брати, берем / берем impf. заст. „правити на наборе, скупљати у наборе, 

набиратиˮ (РСА 2, 1962)

2.2. псл. *jьzborъ (< *jьzbьrati)

■ избор m. „одабирање, бирањеˮ, „оно из чега се може бирати, асортиманˮ, 
„оно што је изабрано као најбоље, најкарактеристичније и сл.ˮ, „бирање људи 
путем гласања у разне органе власти и представничка телаˮ (РСА 7, 1971), поиз-
бор adv. (у атрибутској служби, у полусложеницама) „понајбољи, понајврснијиˮ 
(РМС 4, 1971),  изборит, ‑а, ‑о „пробранˮ, „изврстан, одличанˮ (РСА 7, 1971), 
избōрка f. „мушки струк конопље, Cannabis sativaˮ (РСА 7, 1971), изборница f. 
„мушки струк конопље, Cannabis sativaˮ (РСА 7, 1971), изборњача f. „квалитетна 
кудељаˮ Ловра, Мађарска (РСГВ 3, 2003).  

□ буг. избор „изборˮ (РБЕ 6, 1990), мак. избор „id.ˮ (РМЈ 1986), слн. izbor 
„id.ˮ (ССКЈ 2, 1975), струс., рус. цсл. изборъ „id.ˮ (ЕССЈа 9 1983: 18, s.v. *jьzborъ)

● изабрати, изаберем / изаберем pf. „одлучити се за некога или нешто из-
међу више могућности, из већег броја или количине, извршити избор, пробрати, 
одабратиˮ (РСА 7, 1971)

2.3. псл. *naborъ (< псл. *nabьrati)

■ набор m. „пресавијена тканина, бора начињена при изради одећеˮ, „пре-
вој, прегиб, бора која се слободно формира на одећиˮ, „врста ушивеног украсног  
набора на народној ношњиˮ, „бора, бразада на кожи (лица)ˮ, „уопште испуп- 
чење, кожаста бора на телу или на унутрашњим органимаˮ, „вијуга на повр-
шини мозгаˮ, „срчани залистакˮ, „мрешка на воденој површиниˮ, „таласа-
сто испупчење у земљиштуˮ (РСА 13, 1988), набор m. „слој, гомилаˮ, „жуљˮ  
Ускоци (Станић 1, 1990), наборак, ‑орка m. „наборˮ (РСА 13, 1988), наборан, 
‑рна, ‑рно геол. „који се простире у наборима, веначни; прекривен наборимаˮ, 
песн. заст. „набран (о одећи)ˮ (РСА 13, 1988), наборит, ‑а, ‑о „који има набореˮ 
(РСА 13, 1988), наборитōст, ‑ости f. „својство онога што је наборитоˮ (РСА 
13, 1988), наборић m. dem. набор (РСА 13, 1988), набōрњāк m. „врста набраног 
оковратникаˮ (РСА 13, 1988), наборскū, ‑ā, ‑ō „који се односи на набор, на набо-
ре (о веначним планинама)ˮ (РСА 13, 1988)

□ буг. набор „набор (на одећи)ˮ (РБЕ 10, 2000), мак. набор „id.ˮ (РМЈ 1986), 
чеш. (ретко) nabor „id.ˮ (ПСЈЧ 3, 1938–1940), рус. дијал. набор „id.ˮ (СРНГ 19, 
1983)

● набрати, наберем / наберем pf. „прекрити борама, браздамаˮ, „сложи-
ти у наборе, израдити са наборимаˮ, „намрешкати, усталасатиˮ, геол. „скупити, 
формирати у бореˮ, „скупитиˮ, „скупити се, накупити се (о гноју)ˮ (РСА 13, 1988)
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2.4. псл. *orzborъ (< псл. *orzbьrati)

■ разбор m. „способност логички мислити; разборитост, разложност, 
разумˮ (РМС 5, 1973); разбор m. „разликовање, разликаˮ, „свестˮ, „говорни-
чка вештина основана на правилима разумаˮ, „разумна мераˮ, „рашчлањивање, 
разлагање, анализаˮ, „распоред у временуˮ (РЈА 13, 1953), разборан, ‑рна, ‑рно 
„разборитˮ (РМС 5, 1973), разборац, ‑ōрца m. „брашно просушено при ватри у 
тави, да цицвара буде сипка и крупичаваˮ Лика (РЈА 13, 1953), разборит, ‑а, ‑о 
„разуман, трезвен, мудар, разложанˮ, „широк, пространˮ (РМС 5, 1973), нера‑
зборит, ‑а, ‑о „неразуман, тврдоглавˮ Црна Трава (Стојановић 2010), разборито 
adv. „на разборит начин, мудро, трезвено, разумноˮ (РМС 5, 1973), разборито 
adv. „јасно, на свом месту, нормалноˮ Црна Трава (Стојановић 2010), разбори-
то adv. „добро умешено (тесто)ˮ Мачва (Лазић 2000), разборно adv. „разборитоˮ 
(РМС 5, 1973)

□ буг. дијал. рáзбор „разумна, разумљива речˮ (ЕССЈа 32 2005: 257, s.v. 
*orzborъ), слн. razbor „разумˮ (Плетершник 2, 1895), рус. дијал. разбóр „ра-
спознавање (слухом, видом и сл.), разумевањеˮ (СРНГ 33, 1999), укр. розбóрливий 
„паметан, разборитˮ (ЕСУМ 1 1982: 248, s.v. брáти)

● разабрати, -берем / -берем pf. „доћи до јасне чулне представе о чему, 
распознати, разазнати (очима, слухом)ˮ, „доћи до извесности о чему, схватити, 
разуметиˮ, „нарасти при печењу (о хлебу)ˮ (РМС 5, 1973)

2.5. псл. *otъborъ (< псл. *otъbьrati)

■ одбор m. „група изабраних или наименованих лица која представља ор-
ган власти или званично тело при каквом удружењу, организацији, странци и сл. 
са одређеним задужењима и правима у обављању каквих функција, послова и 
др.ˮ, заст. „издвајање из неке множине, одабирањеˮ, „најбољи примерци стоке 
за приплод; семе (биљака) одабрано за сетвуˮ, „део на ткачком разбоју који обе-
збеђује правилно распоређивање жица основе да се при ткању не замрсе или укр-
стеˮ (РСА 16, 2001), одбор m. „5–6 ока лепог грожђа остављеног за себе при за-
дружној бербиˮ (РЈА 8, 1917–1922), одборац, ‑ōрца m. „посебно спремљен обед 
за некога; специјално, одлично јелоˮ Пива (Гаговић 2004), одборац m. „одабрано 
јело; уважавање, пажња, привилегијаˮ Никшић (Ђоковић 2005), одборāш, ‑аша 
m. заст. „члан одбораˮ (РСА 16, 2001), одборњача f. бот. „мушки струк конопље, 
Cannabis sativaˮ Ужице (РСА 16, 2001), одборџија m. „члан одбораˮ (РСА 16, 2001)

□ буг. дијал. одбур „изабрани најбољи гроздови после бербе, остављени 
за јелоˮ (ЕССЈа 36 2010: 153, s.v. *otъborъ), мак. одбор „одборˮ (РМЈ 1986), слн. 
odbor „одборˮ (ССКЈ 3, 1979), пољ. ретко odborny „изабран, боље сортеˮ (СЈП 
3, 1952), рус. дијал. отбор „нешто изабрано, бољег квалитетаˮ (ЕССЈа 36 2010: 
153, s.v. *otъborъ)

● одабрати, -берем / -берем pf. „одлучити се, определити се за некога или 
нешто између више могућности, пробрати, изабратиˮ, „одлучујући се за одређе-
ног кандидата или кандидате изабрати, поставити некога на какву дужност, дати 
некоме одређено звање и сл.ˮ, „подесити, при намотавању на вратило, ширину 
пређе на штапцимаˮ (РСА 16, 2001)
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2.6. псл. *perborъ (< псл. *perbьrati)

■ пребор m. „врста ткањаˮ (РМС 4, 1971), пребор m. „набор, бораˮ Тимок 
(Динић 2008), преборак m. „набор, бораˮ Тимок (Динић 2008), преборанац, ‑нца 
m. „врста народног везаˮ (РМС 4, 1971), преборка f. „набор, фалтаˮ Црна Тра-
ва (Стојановић 2010), преборчица f. dem. од преборка Црна Трава (Стојановић 
2010), преборнū, ‑ā, ‑ō „који се односи на преборˮ (РМС 4, 1971), преборски adv. 
„као у пребору, на начин пребораˮ (РМС 4, 1971)

□ рус. дијал.  перебóр m. „ткана шара; тканина изаткана шарамаˮ (СРНГ 
26, 1991)

● пребере 3. sg. pf. „начинити наборе (првенствено на тканини)ˮ Тимок 
(Динић 2008)

2.7. псл. *priborъ (< псл. *pribьrati)

■ прибор m. „скуп направа које служе за одређену сврхуˮ (РМС 5, 1973), 
прибор m. „рибарски приборˮ Војводина (РСГВ 7, 2007), прибор m. „средства 
потребна да се нешто урадиˮ Ускоци (Станић 2, 1991), приборка f. „врста шарене 
вунене футарке (прегаче)ˮ Лесковац (Митровић 1984).

□ буг. прибор „приборˮ, дијал. „скупљање зимницеˮ (БЕР 5 1996: 696, 
s.v.v. прùбор1, прùбор3 ), слн. príbor „приборˮ (ССКЈ 4, 1985), укр. прибíр „одећа, 
опрема, украсˮ (ЕСУМ 1: 248, s.v. брáти), чеш. příbor „прибор за јелоˮ (ПСЈЧ 4, 
1944–1948), рус. прибор „гарнитура, прибор за јело, приборˮ (БТСРЈа 2000)

● прибрати, -берем / -берем pf. „с(а)купити, прикупити што у каквој ко-
личини мало-помало, узимајући од разних људи, из разних извораˮ, „наместити 
тесно једно уз друго, скупити уједно, сложити, саставитиˮ (РМС 5, 1973), при-
бuрам impf. „повлачити, задржавати млеко (о крави)ˮ Јабланица (Жугић)

2.8. псл. *sъborъ (< псл. *sъbьrati)

■ а)	збор / збор, збора m. „већа група људи (или бића којима се припи-
сују људске особине) скупљених на једном местуˮ, „састанак већег броја људи 
ради договора, дискусијеˮ, „савет, већеˮ, „колектив (колегијум, ред, кор и др.)ˮ, 
„црквени саборˮ, „хорˮ (РСА 6, 1969), збор, збора m. „разговор, говорˮ Косо-
во (Елезовић 1, 1932), зборан, ‑рна, ‑рно „причљив, говорљив, речитˮ (РСА 6, 
1969), зборарити, зборāрūм impf. „посећивати црквене зборове, сабореˮ (РСА 
6, 1969), збораџија m. „онај који збори, говори; вешт говорникˮ (РСА 6, 1969), 
зборит / зборит, ‑а, ‑о „говорљив, речитˮ (РСА 6, 1969), зборити, ‑ūм impf. 
„изговарати речи, причати; изјављивати, излагатиˮ, „разговарати, расправља-
ти, општити (говором), ословљавати се, одржавати нормалне односеˮ, „чини-
ти прекоре, опомињатиˮ, „проносити о некоме гласовеˮ, „држати говор, про-
поведати, беседитиˮ, „служити, читати (молитву, службу, мису)ˮ, „служити се 
одн. моћи се служити неким одређеним језиком, дијалектом и сл.ˮ, „садржава-
ти податке, гласитиˮ, „долазити до изражаја; служити као доказ нечегаˮ (РСА 6, 
1969), зборūт, ‑ūм impf. „говорити, причати, саветоватиˮ Васојевићи (Боричић 
Тиврански 2002), зборим impf. „говорити, причатиˮ, „разговаратиˮ, „забављати 
се (о девојци и младићу)ˮ Јабланица (Жугић 2005), прозборити, прозборим pf. 
„поразговаратиˮ Бегеч (РСГВ 7, 2007), прозборūт, ‑ūм pf. „проговорити, рећи; 
изнудити говорење, признањеˮ Васојевићи (Боричић Тиврански 2002), прозбо-
рим pf. „проговоритиˮ Врање (Златановић 1998); зборљив, ‑а, ‑о „причљивˮ 
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(РСА 6, 1969), зборњак m. „обредни, свадбени хлеб који окићен стоји на сто-
лу испред младенаца за време свечаног ручкаˮ Тимок (Динић 2008); незбор m. 
„неговорењеˮ Пива (Гаговић 2004), озборāват, озборавам impf. „оговаратиˮ Ко-
сово (Елезовић 2, 1935)    

б)	сабор m. „скуп, састанак већег броја људи на једном местуˮ, „скуп народа 
код цркве, црквена славаˮ (РМС 5, 1973), саборāш, ‑аша m. „члан сабора, 
саборникˮ (РМС 5, 1973), саборисати, ‑ишēм impf. „сабороватиˮ (РМС 5, 1973), 
сāборит, ‑а, ‑о „разуман, трезвен, паметанˮ Васојевићи (Боричић Тиврански 
2002), саборити, ‑им impf. „сабороватиˮ (РМС 5, 1973), саборнūк m. „члан 
сабораˮ (РМС 5, 1973), саборник m. „свадбени хлеб украшен шарама од теста, 
јабукама, цвећем, станиолом и сл.ˮ Црна Река (Марковић 1986)

в)	 собор „саборна црква, катедралаˮ, „сабор, зборˮ (РЈА 15, 1956), собор 
m. „сабор, вашарˮ Јабланица, Црна Трава (Жугић 2005; Стојановић 2010), 
собориште n. „сабориштеˮ Врање (Златановић 1998), соборuште n. „место 
на коме се одржава саборˮ Црна Трава (Стојановић 2010), соборник m. „врста 
свадбеног колачаˮ (Јовановић 2004), соборњак m. „обредни свадбени хлеб који 
окићен стоји на столу испред младенацаˮ Тимок (Динић 2008), соборује 3. sg. 
impf. „учествовати, уживати на саборуˮ Црна Трава (Стојановић 2010), соборџuја 
m. „учесник народног сабораˮ Врање (Златановић 1998), соборџисује sg. impf. 
„проводити се на саборуˮ Црна Трава (Стојановић 2010)

● збрати, зберем / зберем pf. „позивом или на који други начин учини-
ти да више лица са разних страна дођу, да се окупе на једноме месту, сазватиˮ, 
„нешто растурено, расуто скупити на једно место, набацати, згрнути, усути у 
нешто; покупитиˮ, „скупити уједно, сјединити, концентрисатиˮ (РСА 6, 1969); 
сабрати, саберем / саберем pf. „скупити на једном месту многе позивајући их на 
састанак, сазватиˮ, „скупити на једно место ствари, предметеˮ (РМС 5, 1973); со-
берем pf. „скупити, покупити; окупити на једном местуˮ Јабланица (Жугић 2005)

2.9. псл. *uborъ (< псл. *ubьrati)

■ убор m. „набор, превојˮ, „опремаˮ (РМС 6, 1976), убор m. „преплет, део 
на предњем делу опанка где су опуте преплетенеˮ, „танка тканина извезена која 
служи као украс и коју девојка даје момку као милоштуˮ (РЈА 19, 1967), уборак, 
‑ōрка m. „набор, превојˮ, „дрвена посуда која служи као мера за жито, мерицаˮ 
(РМС 6, 1976), уборак, ‑рка m. „мера за земљу као дан орањаˮ Косово (Елезовић 
2, 1935)

□ чеш. слч. ubor „одећаˮ (ПСЈЧ  6, 1951–1953), рус. убор „id.ˮ (БТСРЈа 
2000), укр. ýбiр „id.ˮ (ЕСУМ, 1 1982– : 248, s.v. брáти)

● убрати, уберем / уберем pf. „направити наборе, боре, набрати, наборатиˮ 
(РМС 6, 1976)

2.10. псл. *zaborъ (< псл. *zabьrati).

■ забор m. „врста шаре у ткањуˮ Славонија (РСА 5, 1968)
□ укр. дијал. забором „начин ткањаˮ (ЕСУМ 1 1982– : 247, s.v. брáти) 

2.11. срп. бора

■ бора f. „удубљење са напоредним испупчењем, дугуљастог облика, на 
некој површини (на кожи човека или животиње, на кори, тканини и др.)ˮ, „прав 
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вештачки набор на глаткој површини тканине, хартије и сл.ˮ, „врста тканинеˮ 
(РСА 2, 1962), борица f. dem. од бора (РСА 2, 1962), борица f. „набор на сукњиˮ 
Црна Река (Марковић 1986), борка f. „прав вештачки набор на глаткој површини 
тканине, хартије и сл.ˮ (РСА 2, 1962), зборāн, ‑а, ‑о „пун бора, наборан, смежу-
ран, избразданˮ (РСА 6, 1969), избōрāн, ‑а, ‑о „пун бора, наборанˮ (РСА 7, 1971), 
набōрāн, ‑а, ‑о „пун бора, избраздан, изборан (о лицу)ˮ, „коврџав (о листу кеља)ˮ,  
„смежуран (о плоду, семену)ˮ, „набран, изгужван (о тканини)ˮ, „који има ду-
гуљасто испупчење, с напоредним идубљењима (о земљишту)ˮ (РСА 13, 1988), 
набōранōст, ‑ости f. „својство онога што је набораноˮ (РСА 13, 1988), бораст, 
‑а, ‑о „пун бора, наборанˮ (РСА 2, 1961), борити (се), борūм (се) impf. „бора-
ти (се)ˮ Гружа и Надибар (РСА 2, 1961); наборити се, набōрūм се pf. „набора-
ти се, изборати сеˮ (РСА 13, 1988), безбōран, ‑рна, ‑рно „који је без бораˮ (РСА 
1, 1959), борати, борāм impf. „набирати, мрштити (лице)ˮ (РСА 2, 1962), ~ се 
„добијати боре, постајати набранˮ (РСА 2, 1962), изборати се, избōрāм се pf. 
„постати изборанˮ (РСА 7, 1971), наборати се, набōрāм се pf. „скупити се у 
боре, наборе, изборати сеˮ (РСА 13, 1988)

● брати, берем / берем impf. заст. „правити на наборе, скупљати у наборе, 
набиратиˮ (РСА 2, 1962)

3. Семантика изабраних поствербала у највећем броју случајева одговара 
семантици глагола из којих су изведени. Међутим, нису увек сва значења пренета 
на поствербале. Нпр. значења „испунити се гнојемˮ, „одузети (млеко стоци)ˮ 
итд. нису се пренела ни на један поствербал. Већина поствербала има развијену 
деривацију, при чему су изведенице различите врсте речи (зборарити, наборски, 
преборанац, разборито итд.).

Поствербал бор забележен је само у РСА, и то из књижевног дела.
Код значење лексеме изборњача, семантички помак ишао је у следећем 

смеру – „оно што је изабрано као најбољеˮ  „оно што је квалитетноˮ. 
Сличан развој је и код лексеме одборац „оно што је одабраноˮ  „одабрано 

јелоˮ  „уважавање, привилегијаˮ
Према РЈА, лексема прибор преузета је из руског језика. Међутим, 

семантика лексеме приборка „врста шарене вунене футарке (прегаче)ˮ указује и 
на самосталан развој у српском језику из предлошка *priborъ .

Поствербал збор добио је ново значење „говорˮ и развио читаво ново 
лексичко гнездо. Семантички помак, заснован на закону синегдохе (totum 
pro parte), „скупˮ  „реч, говор, разговорˮ одговара лат. conventus, рум. cuvînt 
нгр. χοθβέντα, алб. kuvënt; све према двоструком значењу грчког хришћанског 
термина ὁμιλία „заједницаˮ, „проповедˮ  ὁμιλεῖν „скупити сеˮ (Скок 1 1971: 
202, s.v. brati). С обзиром на ареал простирања лексеме собор, највероватније је 
она позајмљеница из суседних бугарских говора. Потврда собор из РЈА била би 
преузета из црквенословенског, односно руског језика.

Није забележен глагол забрати у значењу које би одговарало поствербалу 
забор „врста шаре у ткањуˮ.

Семантичке и формалне паралеле најчешће су бележене у осталим 
јужнословенским језицима, али и у севернословенским језицима, било као 
дијалектизми, било као стандардни облици (нпр. буг. сбор „црквени или 
манастирски празник; вашарˮ, чеш. nabor „наборˮ, укр. забором „начин ткањаˮ, 
рус. отбор „нешто изабрано, бољег квалитетаˮ итд.) 
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Дошло је и до преплитања значења међу анализираним поствербалима: 
значење „наборˮ садржано је у следећим лексемама бора, набор, пребор, сабор, 
убор, што одговара преплитању значења међу префигираним глаголима. Стога 
се увек мора имати у виду целокупно гнездо глагола брати при анализи. А да је 
неопходан увид и у друге словенске језике за потпуну слику и тумачење неких 
појава у овом гнезду, показује нпр. срп. дијал. облик собор, односно буг. дијал. 
облик собор.
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ОТГЛАГОЛЬНЫЕ	СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ	С	ОСНОВОЙ	(-)БОР-	ОТ	
КОНТИНУАНТОВ	ПРАСЛАВ.	ГЛАГОЛА	*BЬRATI В	СЕРБСКОМ	ЯЗЫКЕ

Резюме

В работе рассматривается проблема отглагольных существительных с основой (-)бор-,  
производные от глагола брати и его префиксных форм в сербском языке: бора, збор, избор, 
набор, одбор и т.д. Также мы будем принимать во внимание производные от этих отглагольных 
существительных: борати, зборити, изборка и т. д. Лексемы будут взяты как из литературного языка, 
так и из диалектов. Целью данной работы является семантический анализ приведенной лексики, 
то есть определение, в какой мере совпадает семантика выбранных глаголов и их отглагольных 
существительных, а также существуют ли их новые значения.

Ключевые слова: сербский язык, семантика, отглагольные существительные, основа (-)бор-.
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