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Предговор

Монографија Лексика српског призренског говора представља 
допуњену верзију докторске дисертације, одбрањене на Филолошко-умет-
ничком факултету у Крагујевцу 3. септембра 2016. године, пред комисијом у 
саставу: проф. др Радивоје Младеновић (ментор), проф. др Рајна Драгићевић 
и проф. др Никола Рамић.

С великом одговорношћу и стрепњом приступила сам обради лексич-
ког система српског призренског говора који хронолошки припада првој 
половини XX века, али је несумњиво да стање приказано у Чемерикићевој 
картотеци, која је основни лексички извор истраживања, представља језичку 
стварност на призренском ареалу и у ранијем периоду. Збирка речи из При-
зрена Д. Чемерикића нуди богатство лингвистичких факата и изванјезичких 
илустрација. Над оваквим језичким материјалом отвара се широки дијапазон 
приступа проблему и могућност вишеаспектног сагледавања анализираних 
појава, тако да ме је свакодневна активност истраживања и разоткривања 
призренског човека, његовог некадашњег живота, света који га је окружи-
вао, начин његовог размишљања и комуникације испуњавала узбуђењем и 
радошћу. Свака одредница из збирке скрива читав комплекс историјских, 
културних, етнографских, социјалних, психолошких црта, које одају дух 
времена и простора и које у свести истраживача оживљавају град Призрен 
и његово становништво различитог етничког састава, другачијих култура и 
несродних језика. Престоница српских царева, значајно средњовековно при-
вредно средиште, османлијски административни, трговачки и занатлијски 
центар, Призрен је град бурне прошлости на чијој се територији сусрећу Ис-
ток и Запад, што је оставило дубоког трага на културу, обичаје и говор При-
зренаца и на економску и социјалну сферу чаршијског живота крајем XIX и 
у првој половини XX века. Димитрије Чемерикић је успео да урбану атмос-
феру сликовито дочара, да тај ухваћени историјски тренутак фиксира и да 
га материјализује у лексикографско сведочанство о Призрену који само пола 
века после њега такав више није и о Призренцима каквих више тамо нема.

Избором теме Лексика српског призренског говора и одабиром грађе 
превасходно сам желела да се одужим академику Слободану Реметићу, који 
је српској науци отворио магичну кутију у којој је похрањен један давно 
нестали свет, отворио збирку речи у којој је ухваћен одсјај укрштања разли-
читости у јединствени, хомогени менталитет Призренаца и замрзнута слика 
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призренске стварности на преласку из XIX столећа у XX век, а савременог 
истраживача увео у призренско лексичко царство и понудио му чаролију 
упознавања са, данас, расутим његовим благом. Знајући колико је професо-
ру Реметићу важан Чемерикићев лексикон, самим тим што се његова студија 
о српском призренском говору (Српски призренски говор I (гласови и обли-
ци)) заснива на овом материјалу, намеравала сам да Чемерикићев лексички 
корпус преточим у речник и да лексичко-семантичким описом грађе свом 
професору и руководиоцу пројекта на којем радим изразим дубоко осећање 
признања за учињено добро.

Неизмерну захвалност дугујем свом ментору, проф др Радивоју 
Младеновићу, који је са пуно стрпљења и такта пратио мој рад на изради 
докторске дисертације, који ме је вешто мотивисао и подстицао, пружио ми 
потпуну слободу у композиционом и садржинском обликовању рада, охра-
бривао ме и уливао истраживачко самопоуздање до последње странице и уз 
чију сам несебичну стручну помоћ и немерљиву моралну подршку покуша-
ла да проникнем у мишљење и језик призренског човека, спознала ментали-
тет призренских Срба и ближе упознала начин њиховог живота на размеђи 
XIX и XX века.

Члановима комисије, проф. др Рајни Драгићевић и проф. др Николи 
Рамићу срдачно захваљујем на корисним сугестијама, које сам узела у обзир 
припремајући рад за објављивање.

Снежани Петровић и колегама са одсека за етимолошка истраживања 
Института за српски језик САНУ захваљујем на свесрдној помоћи и 
колегијалној сарадњи у вези са преузимањем грађе.

Професору Срети Танасићу велико хвала за професионално разумевање 
и људску великодушност.

Посебну захвалност упућујем проф. Недељку Богдановићу, са којим 
непосредно сарађујем у Центру за научноистраживачки рад Универзитета 
у Нишу и САНУ, чије ми је присуство уливало истраживачку сигурност, а 
проницљива тумачења језичких појава стваралачки инспирисала.

Инжењеру електотехнике Милету Ранђеловићу из Рачунарско-инфор-
мационог центра Универзитета у Нишу захвална сам за графичко обликовање 
закључне схематске презентације и комплетно техничко дотеривање рада.

Осећање дубоког поверења и искреног пријатељства изражавам према 
дивној колегиници Ани Савић Грујић, са којом делим не само радни простор 
и радне задатке, већ и професионалне и личне несигурности, истраживачко 
надахнуће и стваралачко усхићење.

Породици захваљујем на духовном спокојству и снажној емотивној 
подршци из које сам црпла потребну енергију за писање овога рада.

Ниш, јануара 2017.



УВОД

Језичка слика света
Савремена лингвистичка теорија оперише појмом језичка слика света, 

чија је репрезентација и интерпретација један од кључних задатака модер-
них научних истраживања и предмет актуелних испитивања и описивања 
националних језика и народних говора.

Примитивне представе о објективној стварности у процесу антропо-
генезе сматрају се првим сликама света, али појам слике света у научну па-
радигму и филозофску расправу улази тек крајем XIX и почетком XX века. 
У хуманистичким наукама термин слика света означава представу о свету 
одражену у људском сазнању. Слика света резултат је духовних и менталних 
активности, одраз је човековог поимања и разумевања стварности и његове 
интеракције са светом који га окружује. Сложеним психичким процесима 
(спознајом, мишљењем, преосмишљавањем) човек прерађује информације 
из спољашњег света, пропуштајући их кроз призму властите индивидуал-
ности и на тај начин формира слику света коју рефлектује кроз одређену 
активност (језичка комуникација, уметност, религија, мит, ритуал, фол-
клор) (Апресян 1995а: 45). Когнитивним процесима слика света прераста 
у својеврсни систем људског сазнања и искуства и постаје носилац и пре-
носилац колективног културног кода. Систем знања о објективној стварно-
сти у свести човека одговара појму слике света и у хуманистичким наукама 
(филозофији, психологији, културологији, когнитологији, лингвистици) оз-
начава се различитим терминима и тумачи са више аспеката.1

Најраспрострањенији је појам слика света (картина мира), који ауто-
ри интерпретирају као субјективни одраз објективне стварности, као скуп 
свих сазнања уобличених у колективној свести (Небольсина 2005: 302; По-
пова, Стернин 2007: 36), као смислено моделирање реалности у складу са 
представом о свету (Небольсина 2005: 302; Соколова, Гурина 2010: 84), 
као глобално поимање које лежи у основи човековог погледа на свет, које 
репрезентује суштинска својства света у свести носилаца и представља ре-
зултат свих духовних активности човека (Босова 2015: Автореф.), а као њена 

1 У руској науци користе се термини картина мира, образ мира, схема реальности, 
модели универсума, когнитивная карта, модель мира, информационная модель 
действителности, концептуалиная модель (Базарова 2012: 490).
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важна својства наводе се интегралност, космолошка оријентисаност, смисле-
ност, инваријантност, субјективност, актуелност, континуитет, стабилност, 
динамичност, непотпуна експликација, унутрашња безусловна истинитост 
за субјекта (Сулейменова 1989: 47; Босова 2015: Автореф.).

Неуједначеност оперативних појмова најизразитија је у домену 
лингвокултурологије, где се синонимно користе појмови национална сли-
ка света (национальный образ мира), модел света (модель мира), мента-
литет, мапирање света (the mapping of the world). Централни појмови у 
когнитивној лингвистици су концептуализација и категоризација, два 
најактивнија ментална процеса непосредно повезана са формирањем систе-
ма знања (слике света) у виду концепата и категорија. Когнитивисти, стога, 
употребљавају појам концептосфера, који није идентичан општем значењу 
појма слика света, већ подразумева менталне јединице које чине идентифи-
кациону базу сазнања и мишљења (Попова, Стернин 2007: 30) и односи се 
на свеукупност концепата једне нације (Лихачев 1993: 5), на сферу мисли 
и знања, која, с једне стране, одражава менталитет као специфичан начин 
разумевања и перципирања стварности и карактеристичне когнитивне сте-
реотипе сазнања конкретне личности, социјалне или етничке групе, а с друге 
стране се налази под његовим сталним утицајем (Есмурзаева 2008: 56). Мен-
талитет и концептосфера образују когнитивну или концептуалну национал-
ну слику света (Есмурзаева 2008: 56)2, која представља когнитивну матрицу 
за разумевање реалности (Семейн, Тарасова 2005: 12), а у науци је дефини-
сана као „ментальный образ действительности, сформированный когнитив-
ным сознанием человека или народа в целом и являющийся результатом как 
прямого эмпирического отражения действительности органами чувств, так 
и сознательного отражения действительности в процессе мышления“ (По-
пова, Стернин 2007: 37). Непосредна когнитивна слика света истовремено 
је и апстракција и когнитивно-психолошка реалност која се манифестује 
у менталним активностима народа, у његовом понашању и комуникацији, 
устаљеним обрасцима понашања у стереотипним ситуацијама, огледа се у 
уопштеним ставовима, општем мишљењу и типизираним исказима. Секун-
дарним знаковним системима концептосфера се фиксира, непосредна ког-
нитивна слика света испољава се кроз форму и материјализацијом постаје 
индиректна, а свој најдубљи израз налази у језику. Део концептосфере из-
ражен језичким знаком руски лингвисти когнитивистичке оријентације 

2 Аутори уочавају извесне дивергенције између појмова концептосфере и менталите-
та и са когнитивистичког становишта посматрају их као посебне појаве. За разлику од кон-
цептосфере која је скуп мисаоних јединица прикупљених у процесу националне колективне 
спознаје, менталитет је повезан са сфером вредновања и оцене. Менталитет је општа слика 
света која настаје на основу природних предиспозиција и социјално условљеним факторима, 
укључује вредносну оријентацију, захвата дубље нивое индивидуалне и колективне свести и 
налази се у дубљим слојевима људске психе (Прохорова 2009: 17).
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називају језичким семантичким простором, који је ужи појам од концеп-
тосфере с обзиром на чињеницу да немају све мисаоне слике (концепти) 
адекватан језички израз (Попова, Стернин 2007: 44). Са овим кореспондира 
појам језичка слика света, којим се идентификује вербализовани сегмент 
концептуалне слике света, односно део слике света репрезентован језичким 
јединицама.3

Језичка слика света (ЈСС) у фокусу је савремених лингвистичких по-
сма трања и у жижи словенске језичке научне парадигме4, у оквиру које на-
лазимо различита виђења и бројна теоријска одређења овог феномена.5 На 
почетној инстанци увиђа се дистинкција између објективне и субјективне 
оријентације у научном поимању ЈСС.6 Представници објективистичког прав-
ца сматрају да језик одражава реални свет објективно и адекватно, да је у суш-
тини референције корелација између света предмета и света појмова, односно 
објективне стварности и њеног одраза у човековом мишљењу, да слика света 
реализује индивидуално и колективно знање и да се саодноси са свеукупним 
знањем човечанства у одређеном историјском периоду (Колшаский 1990: 4), 
да су различитости, евидентне на националним ЈСС, само привид а не израз 
неког посебног националног духа (Серебренников 1988: 139). Компромисни 
прелаз представља виђење да је слика света реална представа о свету и човеку 
својствена члановима одређене друштвено-културне заједнице на одређеној 

3 Језик има двоструку функцију у формалној реализацији слике света – учествује 
као семиотички знак преко којег се она чита и као средство фиксације мисаоног садржаја 
(Герасименко 2014: 319).

4 Интерес лингвиста за проучавање ЈСС по мишљењу Г. С. Самојлове изазван је 
променом вредносних оријентација у науци, хуманизацијом науке крајем XX и почетком 
XXI века, јачањем људског фактора у лингвистици, усмеравањем ка проблему формирања 
и развитка језичке личности, схватањем језика као социјалног чиниоца националне 
идентификације, ширењем и утврђивањем језичких контаката који воде контрастирању 
језичких система и увиђању специфичности националних језика и националних погледа на 
свет (Сомойлова 2007: 282).

5 Историјат појма језичке слике света и његово поимање у савременој лингвистици 
представљени су у прегледним чланцима П. А. Небољсине (2005), Ј. Л. Воротњикова (2006), 
М. А. Серјогине (2007), Ж. Б. Есмурзајеве (2008); Н. Н. Зенегине (2008), Т. П. Чепелове 
(2009), М. Е. Чижове (2011), Н. Н. Гончарове (2012), Т. А. Смирнове (2012), А. Р. Габасове и 
Ф. Г. Фаткулине (2013). Осврт на схватање језичке слике света у руској лингвистици налазимо 
у судији из лексичке семантике С. Ристић и М. Радић Дугоњић Реч. Смисао. Сазнање (1999) и 
у књизи Р. Драгићевић Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу (2010).

6 Још се средином XIX века у науци о језику увиђа дистинкција између реалних и 
субјективних представа и њихових одраза у лексичком значењу, као „ближайшего“ (језичко) 
и „дальнейшего“ (научно) (А. А. Потебней). Разграничење између уобичајеног, свакодневног 
и научног значења речи евидентно је и у првој половини XX века – „повседневное, широкое 
понятие“ и „научное понятие“ (Д. П. Горский); „житейское“ и „научное понятие“ (А. В. 
Брушлинский, Л. С. Выготский) (Балашова 2005: Аутореф.).
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историјској етапи њеног развоја, а ЈСС вербални одраз свеукупног људског 
знања о објективној стварности (Касевич 2004: 78).

Насупрот објективистички усмереном гледишту је став субјективиста, 
проистекао из антропоцентричности и етноцентричности језичке при-
роде, да сваки језик представља особену ЈСС (Небольсина 2005: 303). У 
тумачењу ЈСС и њеног одраза у језичкој структури аутори субјективистичког 
опредељења полазе од Хумболтове поставке о унутрашњој форми језика7 
и развијају идеју о језику као креатору слике света, која се обликује под 
утицајем историјских догађаја, географских услова и етно-психолошких 
карактеристика сваког народа. Америчка етнолингвистичка школа неохум-
болтоваца (Е. Сепир, Б. Ворф) поставља хипотезу лингвистичког релативи-
тета, која се базира на убеђењу да људи виде свет кроз призму сопственог 
језика и да реални свет постоји у мери у којој је одражен у језику. С обзиром 
на чињеницу да сваки језик репрезентује стварност на свој начин, језици 
се међусобно разликују својим језичким сликама света. Ову претпоствку 
разрађује Ј. Вајсгербер, који конципира језик као „средњи свет“ који стоји 
између објективне стварности и свести, као креативну силу активну у свим 
сферама духовног живота и први у науку уводи термин језичка слика света, 
истичући њен субјективно-национални карактер и потпнуно је одвајајући од 
објективне, научне слике света. Његова теорија језичке слике света (Weltbild 
der Sprache) произлази из уверења да лексикон једног језика представља 
скуп свих знаковних јединица и појмовних садржаја којима располаже кон-
кретна језичка заједница и да се у лексичком систему (систему лексичких 
поља) језика више него у другим језичким структурама открива специфичан 
поглед на свет носилаца сваког конкретног језика (према Красноярцев 2008: 
6–10).8 Неохумболтовску традицију деведесетих година XX века настављају 
и усавршавају представници Московске семантичке школе (И. А.Мељчук, Ј. 
Д. Апресјан, В. Ј. Апресјан, И. М. Богуславски, О. Ј. Богуславскаја и др.), који 
заступају тезу о лексикону као језичкој манифестацији националне слике 
света и истичу значај систематског и теоријског описивања лексичке семан-
тике, а језик посматрају као средство кодирања и декодирања информација 
садржаних у значењу лексема (Апресян 1995: 3). Утемељивач овог лингви-
стичког правца Ј. Д. Апресјан своју концепцију ЈСС базира на ставу да сва-
ки појединачни језик одражава одређени начин перцепције и организације 

7 В. фон Хумболт језик доживљава као духовну силу, суштину постојања, која делује 
у човековом сазнању и обликује се у мишљењу, у самом човеку а не у спољашњој средини 
(Маслова 2001: 59).

8 Гледишта блиска овоме појављују се у савременој когнитивистичкој теорији, где 
се лексичко-фразеолошком систему приписује водећа улога језичког репрезента ЈСС, мада 
се у потпуности не искључује утицај националних црта и на синтаксички, морфолошки и 
фонетски ниво језика или на поједине њихове категорије (Вежбицкая, Апресян, Корнилов).
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(концептуализације) света, да систематизована значења експлицирана 
језиком изражавају јединствену колективну фолозофију својствену носи-
оцима датог језика, да је модел концептуализације стварности делимично 
универзалан, а делом национално-специфичан, што ЈСС одваја од научне и 
чини је „наивном“, не у смислу одраза примитивних представа већ због тога 
што рефлектује суштински, обичан, вековним искуством прожет поглед на 
свет и ствари из реалног окружења, који се супротставља њиховом научном 
схватању и објашњењу (Апресян 1995: 67).9

Овом становишту блиско је тумачење О. А. Корнилова, који под ЈСС 
подразумева пре свега лексичко-фразеолошки систем језика у којем је фикси-
ран национални поглед на свет, док је синтакса само начин функционисања 
лексичких средстава, при чему и другим сегментима језичке структуре 
(морфологији, фонетици) не одриче улогу извора информација о нацио-
налном менталитету. У монографији Языковые картини мира как произво-
дные национальных менталитетов (2003) аутор раздваја два конвергентна 
приступа проучавању слике света (објективистички и субјективистички) и 
терминолошки дистанцира објективну и субјективну слику света. Термин 
језичка слика света изводи из метафоричке сфере и даје му научни карактер. 
Проширујући објективистичку схему човек – мишљење – знање – објективни 
свет, укључује у категорију сазнања логичко-појмовну, сензорно-рецеп-
тивну, емоционално-вредносну и митолошку компоненту, односно меха-
низме мишљења, осећања, фантазије и вредновања, чиме признаје утицај 
субјективног фактора, под којим се објективна стварност прелама у свести 
човека и ЈСС квалификује као субјективну. Предност даје појму национал-
на језичка слика света, с обзиром на чињеницу да ЈСС фиксира резултате 
опажања, осмишљавања и разумевања стварности од стране конкретног на-
рода, тако да са културолошког аспекта она испуњава двоструку функцију 
– чувара илустративног лингвистичког материјала и извора сазнања о наци-
оналном карактеру и менталитету (Корнилов 2003).

Појам језичке (наивне, националне) слике света усвојен је и темељно раз-
матран у окриљу модерне руске когнитивистике из перспективе лексикологије 
(лексичке творбе, лексичке семантике и прагматике) и лексикографије (Ј. Д. 

9 У првом тому изабраних радова Лексическая семантика (Изабранные труды, том I 
Лексическая семантика, 1995) Ј. Д. Апресјан повезују наивну слику света са значењем речи, 
јер језичко значење не пресликава непосредно реалност, већ рефлектује одређене детаље 
наивне слике света, карактеристичне за дати народ, која се разликује од логичке, научне слике 
која је идентична за носиоце различитих језика. Као резултат значењске анализе издвајају 
се универзалне и карактеристичне националне црте и откривају се неки фундаментални 
принципи формирања лексичке семантике, на основу које је могуће реконструисати језичку 
(наивну) слику света сваког народа (Апресян 1995: 630).
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Апресјан, Ј. Н. Караулов В. Н. Телија10, П. В. Чеснаков11, Е. С. Јаковљева12, 
А. Вјежбицка13, И. А. Стернин и З. А. Попова, А. Д. Шмељев, Ј. С. Степа-
нов14, О. А. Корнилов, В. И. Карасик); лингвокултурологије (Ј. Н. Караулов, 
Е. Д. Сулејманова15, Н. Д. Арутјунова16, В. А. Маслова17, Н. Л. Чулкина, Н. 

10 В. Н. Телија ЈСС сматра неизбежним продуктом сазнања који настаје као резултат 
узајамног деловања мишљења, стварности и језика као средства изражавања мисли о 
свету у говорном акту, а матафору истиче као једно од најпродуктивнијих средстава њеног 
обликовања. 

11 П. В. Чеснаков износи тезу о статичној и динамичној слици света. Статичка слика 
света условљена је устројством језика и запечаћена у речницима и историјски се мења у складу 
са променама у језичком систему, али је у сваком периоду развоја стабилна. Динамичка слика 
света манифестује се у говору, текстовима, уметничким формама. Њена је појава повезана 
са недостацима језичког система, посебно на лексичком плану, јер је немогуће сваку појаву 
репрезентовати једним нерашчлањеним концептом. Значајну улогу у реализацији динамичке 
слике света аутор додељује језичкој личности, која обимом свога знања, нивоом познавања 
језика, прагматичким циљем непосредно утиче на динамику језичке слике света (Чесноков 
1989: 68).

12 Е. С. Јаковљева прихвата теоретска начела Апресјана и ЈСС дефинише као схему 
перципирања стварности фиксирану у језику и специфичну за сваки колектив (Яковлева 
1996: 47).

13 У интерпретацији А. Вјежбицке ЈСС је својеврсни модел концептуализације 
стварности, тј. систем кроз историју нагомиланог знања и представа о свету који постоје 
у свести одређеног народа а изражени су језиком (Вежбицкая, 2000: 35). Њену концепцију 
и концептуални приступ проучавању ЈСС преузимају лингвисти млађе генерације, 
представници нове московске школе концептуалне анализе (А. Д. Шмелев, А. А. Зализняк, 
И. Б. Левонтина).

14 Према мишљењу Ј. С. Степанова у сваком природном језику свој одраз налазе 
историјски, географски, културни, социјални и индивидуални фактори развоја нације, 
који су перципирани у људском сазнању и подвргнути процесима концептуализације и 
категоризације, чији је крајњи резултат ЈСС. 

15 Е. Д. Сулејменова метафоричност термина језичка слика света види у специфичним 
цртама националног језика у којима је забележено аутентичано историјско искуство одређеног 
друштва које носиоцима датог језика обезбеђује јединствени поглед на свет, који не одудара 
од објективне стварности али је допуњен карактеристичним елементима културе тог народа, 
због чега је ЈСС неодвојива од слике света као што се језик не може разлучити од мишљења.

16 Лингвокултуролошки приступ ЈСС евидентан је и у радовима Н. Д. Арутјунове, 
која развој ЈСС прати преко језичког описа аномалних појава (одступања од норме), које 
представљају специфику културе једне језичке заједнице, при чему је језик репрезент логичке 
схеме уобичајеног начина размишљања народа.

17 В. А. Маслова ЈСС разматра у контексту односа језика и културе, квалификујући 
је као метафору, као посредника између човека и реалности, јер је у националном језику 
инволвирано читаво историјско искуство одређеног друштва у складу са којим језичка 
личност гради уникатну слику света, при чему сваки предмет, свака појава или процес 
добијају вредност у односу на друштвену стварност, начин живота и националну културу 
одређеног етноса (Маслова 2001: 65). ЈСС је, по њеном мишљењу, општекултурно добро 
нације којим је условљено комуникативно понашање и схватање спољашњег и унутрашњег 
света човека, одраз начина језичке и мисаоне активности карактеристичне за једну епоху и за 
њене духовне, културне и националне вредности.
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Ф. Аљефиренко, Ј. И. Зиновјева и Ј. Ј. Јурков18, К. И. Демидова19); етнолинг-
вистике (Н. И. Толостој, С. М. Толстаја, С. Е. Никитина), социолингвистике 
(Е. А. Балашова); психолингвистике (В. Л. Бољшакова). Основни постулат 
когнитивистичке интерпретације ЈСС јесте да је она по својој природи ап-
страктна и да се може анализирати једино њена реализација у конкретном 
националном језику. Национална језичка слика света поред универзалних 
елемената садржи идентификационе компоненте које носе информацију о 
етничким и културним карактеристикама народа који говори датим језиком и 
представља специфичан и оригиналан модел концептуализације стварности.

Језичка слика света у српској лингвистици постепено се разоткрива 
различитим когнитивистичким приступима лексичком значењу. Контрастив-
ну анализу језичке слике стварности Украјинаца и Срба са когнитивистичког 
аспекта спровела је Љ. Поповић (Поповић 2004, 2008), где износи оригинално 
виђење овог појма и у свом размишљању се удаљава од полазних концепција 
руских и украјинских аутора. Љ. Поповић сматра да је језичка слика ствар-
ности двокомпонентна по својој природи, те да се састоји од индивидуалних 
прототипичних концепата и од колективних стереотипских, заснованих на 
семантичкој и интуитивно спознатој енциклопедијској информацији, тј. да 
се ослања и на наивне представе и на интуитивну спознају (Поповић 2004: 
295). У првом делу рада ауторка описује моделе концептуализације просто-
ра, и материјалом из украјинског и српског језика илуструје конституисање 
менталног стереотипа, док у другом испитује основне концепте вербал-
них стереотипа у језичким сликама стварности два словенска народа. 
Категорију акционалности Љ. Поповић разматра преко теорије семантичких 
локализација, коју, такође, у проучавању просторних метафора примењује 
П. Пипер (Пипер 1997). Појмовним и језичким метафорама као моделима 
концептуализације стварности бавила се Д. Кликовац у студији Метафора у 
језику и мишљењу (Кликовац 2004). Одраз колективног поимања стварности 
у значењу речи може се поуздано пратити методом проучавања вербалних 
асоцијација . Допринос овом типу когнитивистичког истраживања дали су 
П. Пипер (2003, 2003а, 2004), Р. Драгићевић (2003, 2010), М. Стефановић 
(2004), аутори Асоцијативног речника српског језика (2005), који представља 
богат извор информација за истраживања из когнитивне лингвистике и 

18 Језик, према Ј. И. Зиновјевој и Ј. Ј. Јуркову, непосредно учествује у два процеса у вези 
са сликом света. Прво: утиче на формирање језичке слике света и друго: сам језик изражава 
и експлицира друге човекове слике света. Језичка слика света је израз човекове способности 
да моделује и структурише слику стварности у одређеној лингвокултуралној заједници (Е. И. 
Зиновьева, Е. Е. Юрков 2006: 53).

19 К. И. Демидова, чија је примарна научна област дијалектологија, говоре средњег Урала 
проучава у лингвокултуролошком контексту и са тог аспекта дефинише ЈСС као поглед на свет 
етноса или субетноса одређене културе одражен у језику, као систем вредносних оријентација 
кодираних у асоцијативним компонентама језичких јединица (Демидова 2012: 182).
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реконструкцију етнокултуралних стереотипа. Асоцијативну методу као ис-
траживачки поступак примењује Р. Драгићевић у анализи лексиколошких, 
лингвокултуролошких и когнитивистичких проблема. У књизи Вербалне 
асоцијације кроз српски језик и културу ауторка се бави питањем конотације 
као сегмента лексичког значења, утицајем културе на конотацију лексема, 
променом лексичког значења под утицајем друштвених промена, културним 
стереотипним појмовима, концептуализацијом емоција (Драгићевић 2010). 
Реконструкцију језичког стереотипа на основу концептуализације дома у ок-
виру ЈСС носилаца српског језика извела је С. Ристић (2012, 2012а, 2013) 
по теоријском и методолошком узору Лублинске етнолингвистичке школе и 
поставкама когнитивне етнолингвистике Ј. Бартмињског изложеним у књизи 
Језик – Слика – Свет (2005).

Територијално ограничени сегмент националне језичке слике света у 
науци је означен термином дијалекатска језичка слика света (ДЈСС), под 
којим се у савременој дијалектологији поима „территориальный вариант 
государственного вида мира, отражённый в совокупы коммуникативных 
средств и в системе ценностных ориентаций диалектного общества, как 
схема восприятия реальности, формировавшаяся в течение многих веков 
существования социума, ограниченного определённой территорией, име-
ющего свою историю, определённые природные, экономические, хозяй-
ственные условия жизни, что и обусловило особенности мировосприятия, 
мировидения, мироощущения диалектного общества определённой мест-
ности“ (Демидова 2011: 6). Дијалекатска језичка слика света реализује 
се у језичком систему носилаца дијалекта, односно дијалекатске лично-
сти и представља модел наивног, традиционалног и уникатног поимања 
објективне стварности једне друштвене заједнице (Демидова 2009: 371). 
Унутар ДЈСС издвајају се мањи фрагменти, које неки руски дијалектолози 
називају региональная языкова картина мира и интерпретирају као део 
националне језичке слике света који се одликује сопственим историјским 
развојем, садржи аутентичне црте које је чине особеном и представља 
одређену историјско-културну зону (Шуляакина 2014: 36). К. И. Демиро-
ва, пак, усваја термине диалектная микросистема и диалектная макроси-
стема, јер је ДЈСС хетерогена, чини је мноштво народних говора и сваки 
од њих се одликује специфичним начином језичке репрезентације слике 
света. Дијалекатски микросистем (частная диалектная микросистема) је 
минимални систем говора једног социјума, захвата мањи ареал, формиран 
је под истим историјским условима, садржи црте макросистема коме при-
пада и особености по којима се разликује од других микросистема истог 
макросистема (Демидова 2014: 35).

Л. Н. Овчињикова не оправдава распрострањен и уходани приступ 
ДЈСС као подсистему или варијанти конкретног језика, већ ДЈСС сматра 
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својеврсним гносеолошким и културним феноменом, који има свој сопстве-
ни развојни пут који, свакако, није потпуно лишен утицаја националног 
језика (Овчинникова 2006: 170–171).

Основне одлике ДЈСС прoизилазе из специфичног начина мишљења и 
концептуализације стварности дијалекатске личности, који карактерише ан-
тропоцентризам, субјективизам, повезаност са спољашњом средином, бли-
скост с природом, конкретност у перцепцији објективне стварности, машто-
витост и детаљизација у именовању реалија, висок степен експресивности 
и емоционалности, актуелизација негативних појава (песимизам) (Овчинни-
кова 2006: 171; Шулякина 2014: 34). Феномен дијалекатске језичке личности 
добио је статус лингвистичке категорије у руској науци, где је дефинисан као 
свеукупност социјалних и индивидуалних црта одражених у лексикону, фол-
клорним текстовима и језичком сазнању представника конкретног народног 
говора (Иванцова 2002: Автореф.). Један од основних поступака проучавања 
дијалекатске језичке личности јесте откривање дијалекатске језичке слике 
света и анализе њених концепата преко дијалекатског лексичког система, јер 
лексика народних говора представља захвалан материјал за истраживање 
народне културе и народног језичког сазнања и на синхронијском и на 
дијахронијском плану (Литвинова 2011а: 73).

Специфичности поимања стварности у сазнању носилаца дијалекта 
најадекватније се вербализују у лексичком систему и значењској структу-
ри дијалекатске лексике. ДЈСС у свом значењском слоју акумулира линг-
вокултуролошку, етнолингвистичку, социолингвистичку информацију 
и одражава субетничке стереотипе перципирања реалног окружења об-
ликоване психичким процесима. Механизми који непосредно учествују 
у формирању ДЈСС су асоцијативни модел мишљења, сензорно-перцеп-
тивни тип спознаје стварности, сликовито и емотивно преосмишљавање 
реалности, а њеном финалном обликовању доприносе компоненте тради-
ционалне културе колектива и наивни поглед на свет. Интегрална ДЈСС 
разбија се на мање фрагменте, на слике света ужих говорних подручја, који 
функционишу као њен саставни део и мноштвом својих одлика се у њу 
уклапају, али егзистирају као самосталне целине са карактеристичним по-
гледом на свет и његовом посебном језичком репрезентацијом. Од опште 
језичке слике света разликује се својим јединственим карактером, који је 
изразитији уколико се развијала на територијалној и језичкој периферији, 
у затвореном колективу или изолованом ареалу који је трпео културне и 
језичке утицаје из околине, и служи свом народу као супстрат слике света 
националног језика (Литвинова 2011а: 73). Откривање фрагмената слике 
света преко дијалекатске лексике значи разоткривање гносеолошке базе у 
којој су складиштена традиционална знања народа, његове архаичне пред-
ставе о организацији света који га окружује и уопштено вишевековно иску-
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ство сеоског или варошког начина живота. Лексички састав свакого идиома 
одражава особености језичке сегментације стварности (Загоровская 1990: 
91). Сваки дијалекатски речник представља аутентичну енциклопедију 
материјалне и духовне културе народа, јер је у народној речи најдубље и 
најпотпуније изражена историја народне културе и одражен национални 
карактер, и тим се језичким фактима веродостојно допуњује и употпуњује 
језичка слика света једне нације.

Дијалекатска језичка слика света српског призренског говора
Дијалекатска слика света у овом раду репрезентована је лексиком 

српског призренског говора. На примеру дијахроног лексичког система 
једног периферног урбаног српског говора представићемо фрагмент српске 
дијалекатске слике света. Анализом је обухваћен корпус лексичких јединица 
локализован на подручје града Призрена у хронолошком распону од краја 
XIX до краја прве половине XX века. Просторна и временска координата 
одређене су природом материјала на којем је базирано лексичко-семан-
тичко испитивање лексичких елемената, а то је Збирка речи из Призрена 
Димитрија Чемерикића. ДЈСС Призрена формирала се под утицајем разли-
читих историјских, социјалних, културних и лингвистичких фактора.

Историја града Призрена почива на екстремним позицијама: словенско 
име –престоница српских царева – мултиетнички град у оријенталном урба-
ном устројству – град у коме је претежни живаљ албанског порекла. Градско 
насеље у јужном делу Косова и Метохије, смештено у Метохијској котли-
ни подно Шар-планине, на обалама реке Бистрице и у непосредној близи-
ни Белог Дрима, помиње се још у римском периоду под именом Теранда. 
У српском народу град је кроз векове носио назив Призрен, са изговорним 
варијантама Презрин, Призрин, Приздрен, Прездрин. У византијским из-
ворима означен је као Приздријан и Приздријана, а са турским освајањем 
његово име добија оријентални лик Торзерин и Персерин. Мештани свој 
град називају Приздрен и у новије време Призрен (Реметић 1996: 333). Први 
пут град се у писаним изворима (повељи Василија II) помиње 1019. године 
у вези са Призренском епископијом. Српској средњовековној држави При-
зрен је припојен 1214. године и од тада почиње његов убрзани друштвени 
и привредни развој. Град економски јача за време краља Милутина, а по-
себно у доба царева Душана Силног и Уроша Нејаког, чија је престоница 
био, због чега је у писаним споменицима описно називан „царским градом“ 
и „царском престоницом“, а у фолклору „српским Цариградом“ (Ивановић 
1987: 462). За време Душанове владавине град је био на врхунцу привредне 
моћи – био је центар трговине, занатске производње и услужних делатно-
сти, па се у њему ковао посебан новац (тзв. призренски динар). Економска 
стабилност учинила га је још у XIV веку мултиетничком средином, где је 
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поред Срба живело становништво албанског, дубровачког20 и млетачког по-
рекла, било је Корчулана, Сплићана, Саса, а боравио је и велики број грчких 
и италијанских трговаца. Материјално средњовековно наслеђе из XIII и XIV 
века (остаци града Вишеграда, манастир Светих арханђела Михаила и Гав-
рила, Богородица Љевишка, цркве Светог Спаса и Светог Николе) потврђује 
знамениту прошлост града Призрена.

Пропаст снажне немањићке државе после смрти цара Уроша одрази-
ла се и на опадање квалитета живота у Призрену и на даљу судбину града. 
Турци га освајају 1455. године и под влашћу Отоманског царства је до 1912. 
године. Након тешког периода и стагнације од готово два и по столећа, са 
структурним променама у етничком саставу и урбаној организацији, При-
зрен почетком XVII века обнавља свој средњовековни значај и постаје 
утицајно привредно средиште на југозападу Балкана. Град и његова околина 
доживљавају нагли просперитет у области пољопривреде (узгаја се вино-
ва лоза, жито, стока), занатства (развијено је педесетак врста заната), трго-
вине (извози се свила, накит, вино, сточни производи). Стабилност у граду 
нарушавали су чести упади и пљачкања од стране припадника брдских ал-
банских племена, безбедност слаби, пропада организација општег народног 
устанка против Турака и до коначног преокрета и потпуног колапса долази 
после Велике сеобе (1690), када се мењају и демографска и економска слика 
града. Иако је мноштво хришћанског становништва расељено и велики број 
угледних призренских Срба избегао, у Призрен се живот брзо враћа и он се 
поново успешно издиже из рушевина и свој пуни процват достиже у XIX 
веку, када броји 46.000 становника, међу којима има Срба, Турака, Албанаца, 
Цинцара и Рома (Ивановић 1987: 462–463; Реметић 1996: 333–335; Петровић 
2012: 12–14). Почетком XX века Призрен је у саставу отоманске провинције 
Косовског вилајета, а од Турака је ослобођен после Првог балканског рата 
(1912), када су Косово и Метохија припојени српској држави. Од 1915. до 

20 У Призрену је егзистирала велика дубровачка колонија, која је имала свог ди пло-
матског представника у овом граду – конзула.
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1918. године град је под бугарском окупацијом, која уједињује Србе, Турке и 
Албанце у међусобној телеранцији и солидарности. После Првог српског рата 
Призрен припада Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, потом Краљевини 
Југославији, постаје седиште округа и почиње индустријски и културно да 
се развија.21 По ослобађању од окупатора (италијанске Велике Албаније) у 
Другом светском рату потпуно се мења етнички састав, узрокован масовним 
исељавањем Срба и Турака и све већим приливом албанског становништва. 
Савремене прилике учиниле су да у средњовековном српском граду почетком 
XXI већинско становништво чине Албанци и да Срба готово нема.22

Слика света призренских Срба саздана је на богатом историјском ис-
куству, на раскошном материјалном и духовном наслеђу и обликована је 
у мултиетничком, мултиконфесионалном, мултикултурном и мултилинг-
валном окружењу. Славна средњовековна прошлост града и доминација 
српског становништва и српског језика, потом вишевековна коегзистенција 
са Турцима и снажна културна и језичка интерференција остварена у не-
посредном додиру два народа, наноси из суседних словенских и несловен-
ских традиција и говора детерминисали су језичку концептуализацију и 
конкретизацију објективне стварности и утицали на формирање призрен-
ске дијалекатске слике света. Снажан култ предака, патријархални начин 
живота, етичка принципијелност, мешовити тип менталитета (изоштрена 
чулност, наглашена емотивност, спонтаност, импулсивност, немиран дух, 
маштовитост, танана интелигенција), психологија „народског“ човека, ур-

21 Детаљну историју Призрена и његове околине од 1019. до 1941. године описао је 
Михајло Чемерикић у тротомној монографији (Чемерикић 2003).

22 По статистичким подацима демографска ситуација у Призрену после ратних сукоба 
1999. мења се у корист албанског живља. Према попису становништва на Косову и Метохији 
из 2011. године призренска општина броји 231374 становника, од чега је Албанаца 81,6%, 
Бошњака 9,6%, Турака 6,4%, Рома 2,3% и Срба само 0,09%, бројчано 194 (подаци су преузети 
са сајта Evropskog poslovnog registra www.eupr.rs/prizrenski-upravni-okrug/prizren/geogra-
phy-2330.html, 16. 12. 2015).
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бана друштвена структура, отвореност социјума да усваја елементе непо-
знатих култура, суживот са народима других вера, обичаја и језика, висок 
ниво толеранције, релевантни су чиниоци који су учествовали у обликовању 
специфичног и аутентичног погледа на свет старих Призренаца и дубоко су 
утиснути у значењском слоју његовог језичког одраза. Менталитет социјума 
најдиректније је испољен у лексичком систему, а дијалекатски речник не-
исцрни је извор за реконструкцију историјских, друштвених и економских 
прилика призренског колектива, за антрополошку и етнолошку студију о 
призренском човеку.

Богатство језичких факата у којима је поуздано и до детаља рефлек-
тована слика света Срба Призренаца налазимо у Збирци речи из Призрена 
Димитрија Чемерикића, која садржи близу 16 000 лексикографских одред-
ница. Оригинална, рукописна верзија речника, која се чува у Институту 
за српски језик САНУ као део лексичке грађе за Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика садржи 15. 561 листић записаног материјала, 
предатог Академији 1950. године за потребе великог речника САНУ. Призре-
нац Димитрије Чемерикић (1882–1960) након блиставе официрске каријере23 
посветио се прикупљању лексичког блага свога завичаја и саставио збирку 
драгоцену и као лексикографски корпус и као аутентична грађа за комплек-
сна лингвистичка испитивања (дијалектолошка, лингвокултуролошка, ет-
нолингвистичка, социолингвистичка, антрополингвистичка). Део рукописа, 
укупно 3 848 речи на слова А-, Б- и В-, аутор је предао Српској академији 
наука 1950. године (РСА 1: XXVI; CVIII), док не постоји писано сведочан-
ство о томе када је предат преостали део збирке. Према подацима који су 
накнадно унети у рукопис, претпоставља се да је Чемерикић допуњавао 
збирку и посвећено радио на њој све до своје смрти (Петровић, Тасовац 
2014: 172). Грађа за прва четири слова (А–Г) прекуцана је писаћом маши-
ном на папир формата А4, док се остатак чува у форми у којој ју је предао 
Чемерикић. Речи су исписиване на листићима различитог квалитета (хартија 
из старих свезака, писаћи папир, цигарет-папир) и величине (од папира 
формата А4 до 1/16 А4), мастилом и графитном оловком, а оваква материја 
подложна је ишчезавању. Захваљујући ажурности С. Петровић и Т. Тасовца, 
целокупна картотека је 2013. године добила свој електронски облик. У ок-
виру Платформе за транскрипцију старог рукописног наслеђа (http://prepis.
org) Чемерикићева збирка је дигитализована и преко интернета постала 

23 „Димитрије Чемерикић је рођен 6. новембра 1882. године у Призрену. Као официр, 
учествовао је у два балканска и два светска рата. Други светски рат дочекао је као коњички 
бригадни генерал, а заробљен је 20. априла 1941. године у Дечанима, одакле је депортован 
за Немачку, у официрски логор за ратне заробљенике, где је и остао све до 6. априла 1945. 
године. За заслуге стечене у рату и миру добио је петнаест домаћих и страних одликовања. 
Умро је 26. октобра 1960. године у Београду“ (Петровић 2014: 172).
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доступна стручној и широј јавности, а један од главних задатака пројекта 
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и 
израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“ је 
транскрибовање, обележавање семантичких поља, међусобно повезивање 
појединачних одредница и развој напредних навигационих структура за 
овo јединствено сведочанство о призренском говору и његовим носиоцима 
(Петровић, Тасовац 2014: 171–172).

Лексичке јединице у Чемерикићевом речнику граматички су обрађене, 
у већини случајева наведена су сва лексичка значења потврђена бога-
том егземплификацијом и неретко пропраћена сликовитим етнографским 
илустрацијама, документована подацима из историјске и путописне прозе, 
новинских чланака, црквених списа, трговачких, еснафских и породичних 
тефтера. Највиши степен аутентичности садрже секвенце из свакодневне 
комуникације, примери истргнути из говора обичног призренског човека у 
најразличитијим животним ситуацијама, жива реч у разговорном дискурсу. 
Управо се у том сегменту грађе разоткрива непроцењива вредност збирке 
за вишеаспектна научна испитивања, јер се „на основу ове сјајне картотеке 
могу написати исцрпне студије о животу и обичајима старих Срба Призре-
наца (...) Једном речју, Чемерикић је од заборава за свагда отргао комплет-
ну материјалну и духовну баштину својих суграђана“ (Реметић 1996: 340). 
Чемерикићев лексикон је „...више од дијалекатског речника једног говора или 
једне уже географске области. То је својеврсна енциклопедија Призрена и 
Призренаца, која доноси обиље података о њиховим обичајима, одећи, зана-
тима, јелима, међуетничким, међуконфесионалним и социјалним односима. 
Зато ова збирка, поред лингвистичког, има и велики културноисторијски и 
етнографски значај“ (Петровић, Тасовац 2014: 173). Културолошку вредност 
збирке и њену антрополошку димензију потврђује назив мултимедијалне 
изложбе на којој су представљени делови Чемерикићевог рукописа у ори-
гиналном издању и скенираној верзији – „Призрен – живот у речима“ 
(Петровић, Тасовац 2013). Тим поводом С. Петровић истакла је значај овог 
лексичког корпуса на основу којег се може успоставити јединствена сли-
ка света старих Призренаца: „Димитрије Чемерикић није био лингвиста и 
није користио језичку методологију, зато је његова збирка много више од 
дијалекатског речника. Она садржи списак имена, презимена, надимака и 
прича из породичне историје призренских Срба, Турака, Албанаца, анегдоте 
и приче о њиховој одећи, јелу, о међунационалним, социјалним односима. 
Управо зато пред нама оживљава читава епоха и заборављени део историје 
Призрена, а овом поставком показујемо да је културу колективног памћења 
могуће осавременити. Призрен је један од ретких дуготрајних урбаних сре-
дина у овом делу Балкана, од XI века до данас он је урбани центар. Био је 
мултинационалан и мултијезички град у коме су живели различити народи, 
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различитих религија и језика, али способни да направе јединствени мента-
литет и то се из ове збирке види“ (Политика, 27. 10. 2013). Своја запажања 
о културолошкој димензији призренске лексичке збирке С. Петровић изла-
же у коауторском раду са Т. Тасовцем Збирка речи Димитрија Чемерикића 
као извор за етнолингивистичка и етнолошка истраживања (Петровић, 
Тасовац 2014), а о њеној језичкој вредности пише у тексту Збирка речи из 
Призрена Димитрија Чемерикића као извор за проучавање језичке и култур-
не интерференције на Косову и Метохији (Петровић 2010). Ова збирка по-
служила је као изворна грађа за поуздану етимолошку студију турцизама 
Турцизми у српском призренском говору (Петровић 2012), важног лексичког 
слоја српског призренског говора у којем је пресликан значајан сегмент при-
зренске културе.24 Исти материјал послужио је као основа опширне и ис-
црпне дијалектолошке монографије С. Реметића Српски призренски говор I 
(гласови и облици) (Реметић 1996).

24 Турски призренски говор, који спада у западнорумелијске дијалекте турског језика, 
описан је у истоименој књизи С. Јусуфа (Jusuf 1987).
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Српски призренски говор
Вербална интерпретација и лексичка репрезентација наивног поимања 

света призренског човека на дијалекатској мапи српског језика манифестују 
карактеристичне црте српског призренског говора, ситуираног у систе-
му призренско-тимочког дијалекта српског језика. Српски призренски го-
вор представник је косовско-метохијског типа призренско-јужноморавског 
поддијалекта, чији органски развој почива на аутохтоним елементима и 
допуњује се компонентама несловенских језика и механичким наносима из 
суседних македонских области (Реметић 1996: 533).25 На основу језичких 
података из Чемерикићевог материјала и на резултатима њене теренске про-
вере 1993. године и непосредног увида у актуелно стање, С. Реметић метода-
ма традиционалне српске дијалектологије анализира прозодијске, фонетске 
и морфолошке особине српског призренског говора и даје генезу уочених 
одлика. Маркантне језичке црте призренско-јужноморавске говорне зоне ка-
рактеришу и говор Срба Призренаца:

 – експираторни акценат, без опозиција по квалитету и квантитету;
 – вокално л дало је лу иза сугласника с (слуза, слунце, слубица);
 – ново јотовање и код лабијала (гробл’е, здравл’е, дивл’о);
 – финално л дало је (ј)а (биднаја, донеја, гоја);
 – енклитички облици не, ве у Амн;
 – завршен процес уопштавања -в у 3. л. мн. презента;
 – прво лице множине аориста на -смо;
 – наставак -ите у 2. л. мн. императива;
 – потпуна очуваност облика датива;
 – облици типа синови, градови у Н-ОП мн. (напоредо са ликовима си-

нове, градове) (Реметић 1996: 533–544)..
Посебност призренског говора очитује се у својствима која су после-

дица његовог контакта са језицима из непосредног окружења и интензивне 
25 Пре ове монографије призренски говор није детаљније испитиван, мада су се 

аутори дотицали његових особина у освртима на стање српског језика на Косову и Метохији 
(Живановић 1887), у обрадама суседних идиома (Павловић 1939; Стевановић 1950), у 
расправама синтетског типа (Ивић 1991). 
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интерференције са турским језиком. Елементи из околних македонских иди-
ома препознатљиви у морфолошком систему српског призренског говора су:

 – формант -на- у инфинитивној основи глагола III врсте (бидаја, вик-
насмо);

 – наставак -л’е у сва три рода множине радног придева;
 – наставак -е у Н(ОП) множине сва три рода придевско-заменичке 

деклинације;
 – са, се место српског су (Реметић 1996: 534).

Утицај турског и албанског језика евидентан је у фонетском систему и 
очитује се у следећим језичким појавама:

 – присуство фонеме ü у позајмљеницама;
 – декомпоновање вокалног р, уместо којег стоји секвенца ьр;
 – ненарушени статус фонеме ф;
 – изједначавање сонаната љ у свим позицијама и л испред вокала 

предњег реда у корист л’ и отврдњавање л испред вокала задњег реда 
и на крају слога;

 – свођење африката ч и ћ на ч’, односно џ’ и ђ’ на џ’;
 – нарушавање односа између сонаната н и њ (Реметић 1996: 535).26

Стање градског призренског говора описано у студији С. Реметића 
и подаци из околних јужнометохијских говора које налазимо у радовима 
Р. Младеновића указују на извесна неслагања реалне језичке ситуације са 
транскриптима Д. Чемерикића. „Резултати вредног ентузијасте углавном су 
издржали теренску проверу“ (Реметић 1996: 340), међутим, очигледни су 
пропусти у Чемерикићевом материјалу који захтевају озбиљније стручне 
интервенције.

Најизразитије неслагање са приликама на терену уочава се у домену 
акцентуације. Чемерикић редовно бележи краткосилазни акценат и дужину, 
који нису својствени говорима призренско-тимочког дијалекта. С. Реметић 
је отклонио заблуду у вези са Чемерикићевим бележењем квантитета под 
акцентом, с обзиром на чињеницу да су у прозодији српског призренског 
говора доследно истрвене све фонолошке дистинкције (Реметић 1996: 
340–341, 345–346).27 Акценат српског призренског говора је експираторни, 

26 Неке граматичке црте својствене градском призренском говору могу се 
идентификовати у српским говорима на југу и југозападу Косова и Метохије. Детаљним 
испитивањем актуелног стања у наведеним говорима бави се дијалектолог Р. Младеновић 
(Младеновић 1999, 2000, 2001, 2001а, 2006, 2007, 2010), изворни и стручни познавалац 
призренског говора, под чијим је менторством рађена докторска дисертација Лексика српског 
призренског говора.

27 Претпоставља се да је Чемерикићева реконструкција призренског акценатског 
система последица утицаја Глише Елезовића, који евидентира квантитет у говору Ораховца 
(Реметић 1996: 346). 
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са тенденцијом везивања за пенултиму. Приликом уношења Чемерикићеве 
грађе у текст монографије извршили смо неопходне корекције на том плану 
и наглашавање речи усагласили са налазима С. Реметића. Акценат задржава 
место на претпоследњем слогу, како га бележи и Чемерикић, док је нагла-
шени слог увек под ударним акцентом (а), а у ретким примерима где акце-
нат није регистрован извели смо га накнадно, уз сугестију и помоћ проф. Р. 
Младеновића.

Пропусти у фонетској транскрипцији у Чемерикићевом рукопису одно-
се се на уједначавање призренског гласовног система са стандардним фонет-
ским ликовима, што је вид прилагођавања потребама Академијиног лекси-
кографског пројекта. Наиме, у картотеци нема свођења африката ч и ћ на ч’, 
односно џ и ђ на џ’. Ова четири гласа, која Чемерикић доследно евидентира, 
сравнили смо са вредностима које они реализују на подручју Призрена.28

Други недостатак је игнорисање нарушеног односа л и љ у Призрену,29 
где долази до изједначавања латерала (љ) у свим позицијама и л испред во-
кала предњег реда са л’. Важећи фонетски принцип смо усвојили и дослед-
но га применили у навођењу Чемерикићевог материјала. Појава која није 
нашла одјека у Чемерикићевом корпусу и коју нисмо прилагођавали стању 
на терену јесте отврдњавање л испред вокала задњег реда, с обзиром на то 
да су одступања у веларном изговору незнатна у односу на стандарно л, а 
титловање би додатно оптеретило преузет текст.

28 Процес изједначавања ч и ћ, односно џ и ђ зауставио се на половини пута отврдњавања 
меких и омекшавања тврдих африката, а тиме резултирао умекшаним ч и џ (ч’, џ’) (Реметић 
1996: 408).

29 Чемерикић свесно заобилази ову фонетску појаву, прилагођавајући је моделу 
новоштокавштине, јер на једном месту и сам потврђује да се понекад л испред е претвара 
у љ, а приметна су и колебања у оригиналној графији (боли и бољи, болив и бољив, мален и 
маљен).
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У неизмењеној варијанти унели смо фонему њ, онако како ју је 
Чемерикић у највећем броју случајева записао (коњ, младожења, сирење, 
камење, венч’ање, играње, њега, њему, његов и сл.), не региструјући 
поремећени однос у изговору н и њ, јер би навођење варијетета (њ / јн / јн’) 
довело до неуједначести.

Сонант ј у Призрену има вредност ṷ које се изговара јаче или слабије, 
у зависности од многобројних фактора (Реметић 1996: 392). Чемерикић 
осећа његову нестабилност у интервокалном положају, нарочито између во-
кала предњег реда, и ту појаву решава навођењем варијетета (амамџ’ијин 
/ амамџ’иин, бејана / беана, стареи / стареји), али овај принцип не спро-
води доследно. У транскрипцији Чемерикићевог рукописа руководили смо 
се чињеницом да у Призрену не постоје потврде за секвенцу ији (абаџ’иин, 
алваџ’иин, ефендиин), прихватили ликове са губљењем секундарног ј (праи, 
напраи, спраи, остаи), а тамо где се ј факултативно јавља усвајали смо лик 
са пуним изговором овог гласа и бележили га уобичајеним графијским зна-
ком (ј).
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Речи у којима се јавља вокално р преносимо у оригиналној графији, 
без обележавања његовог декомпоновања, осим у примерима преузетим из 
монографије С. Реметића. Вокал ü усвајамо у изворном лику, у којем и доми-
нира у Чемерикићевом корпусу, али неретко дајемо и дублетне ликове типа 
миждеџ’ија / мüждеџ’ија, миштерија / мüштерија, онако како их и сам 
аутор збирке евидентира, упућујући једном варијантом на другу (дüшек / 
душек / дишек).

Маркантна одлика српског призренског говора је чување полугласника 
(ь) под акцентом. Изван наглашене позиције полуглас се отвара према вока-
лу а, са којим се изједначује. Код Чемерикића полугласник срећемо у свим 
положајима у речи, што у појединим случајевима не одговара подацима из 
релевантне литературе. Захваљујући интервенцијама Р. Младеновића, полу-
гласник у именичким суфиксима и заменицама заменили смо вокалом а (све-
кар, огањ, мртвак, напредак; ведар; такав, овакав, штогодар).

У области морфологије већи недостатак збирке је реконструкција 
инфинитива, глаголског облика којег у српском призренском говору нема. 
Бележење непостојећег облика може се оправдати наменом лексичке збирке 
и методолошким прилагођавањем концепцији Академијиног Речника, где се 
глаголске одреднице дају у инфинитиву. Илустрације из говора којима се 
поткрепљује значење лексеме не потврђују постојање овог неличног облика 
на призренском ареалу. Зато је било неопходно инфинитив елиминисати, а 
глаголе наводити у неком од постојећих облика. Усвојили смо устаљени мо-
дел који се примењује у лексикографској пракси и описивању призренско-
тимочких говора, где се глаголи најчешће дају у 3. л. јд. презента.
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У домену морфолошке структуре извршена је корекција сложеног об-
лика перфекта 3. л. једнине и множине (бија је / је бија, напука је, викаја је, 
гукало је, умрело је; бил’е су), који се спорадично јавља у Чемерикићевој 
грађи. Такве примере ускладили смо са основним принципом грађења пер-
фекта (без помоћног глагола) у призренском говору.

Проблематични су остаци футурске форме добијене сажимањем ин-
финитива и енклитика глагола оч’е (врнашч’е бич’и киша, вал’ашч’е доста, 
мисл’есмо отишч’е, врагосашч’е се), за које С. Реметић каже да су особе-
ност призренског говора и оцењује их као конструкције са извесном дозом 
модалности (Реметић 1996: 503). Ми смо се у преношењу грађе определили 
за модел футура I ч’у, ч’е + презент и другачије примере преводили у облик 
уобичајен у српском призренском говору.

У српском говору Призрена номинатив множине именица првог декли-
национог типа има двојаку форму, на -и и на -е (агальци / агальце, агьзльци 
/ агьзльце, адети / адете, ајати / ајате). Чемерикић кроз читав материјал 
форсира наставак -е као локално обележје, па се стиче погрешан утисак о 
морфологији именица овога типа. С тим у вези усвојили смо напомене проф. 
Младеновића да је основни множински облик именица мушког рода у При-
зрену са наставком -и. Уочава се и употреба адаптиране турске плуралске 
форме (агалари, Гогалари), коју смо одбацили због неаутентичности и кори-
стили искључиво регуларну множину (аге, Гоге).

Код Чемерикића није неуобичајена појава флексивног генитива (о[д] 
деч’инскога викања, од јенога говеда, од Пазара, на вр носа, без његовога 
гајрета) и инструментала (Сокол све алваџ’ильком што изранија теј децу, 
Руспа Кабаш главом), које смо, по препоруци Р. Младеновића, заменили 
одговарајућим аналитичким конструкцијама од, без + ОП, односно сьс + ОП.

Чемерикић уноси у грађу везник ч’и где се у призренском говору 
очекује што. Следећи коменаре Р. Младеновића, кориговали смо исфорси-
рано ч’и у корист аутохтоног што.

У корпусу је уочена висока фреквентност прилога врло, који никако 
није део призренског језичког система и подвргли га замени количинским 
прилозима млого, јако.

Поједине непрецизности које познаваоци призренског говора 
уочавају у Чемерикићевој збирци могу бити резултат временске дистанце, 
историјског развитка језика у току једног столећа и промена насталих под 
утицајем књижевног језика. Крупнији недостаци су, пак, последица намен-
ски прикупљане грађе и њеног уобличавања према пропозицијама лексико-
графске обраде у будућем Речнику српскохрватског књижевног и народног 
језика. У том послу Д. Чемерикић несумњиво је био вођен инструкцијама 
стручног лица, под чијим је утицајем интерпретирао језичка факта. 
Начињени пропусти нарушавају веродостојност језичког система, али се 
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лако могу отклонити систематским преобликовањем података, тако да у 
целини не умањују Чемерикићев ентузијастични подухват и не повређују 
укупну вредност сакупљеног материјала. Изузетан значај Збирке речи из 
Призрена за српску науку о језику потврђују студије Српски призренски го-
вор I С. Реметића и Турцизми у српском призренском говору С. Петровић, 
као и велики број научних и стручних чланака. Она добија утолико више на 
важности ако се сагледа у контексту актуелне политичке ситуације, јер је по-
уздано сведочанство о многовековној егзистенцији Срба и српског језика на 
простору јужне Метохије.

Лексика српског призренског говора
Наслов Лексика српског призренског говора упућује на сегмент језичке 

структуре којим ћемо се у раду бавити и одређује тематски оквир обраде 
грађе.

Речнички потенцијал Чемерикићеве збирке наслућује се из корпуса 
турцизама презентованих у етимолошкој студији С. Петровић, а њена вред-
ност за утврђивање порекла речи препозната је и од стране аутора Етимо-
лошког речника српског језика, који су је уврстили у листу својих истражи-
вачких извора. Ексцерпирајући лексички слој турских речи из рукописне 
збирке Д. Чемерикића, С. Петровић уочава значајну диспропорцију грађе 
– „почетна слова имају знатно више лексичког материјала, а како се иде 
ка крају тај број упадљиво опада“ и примећује да је ниво лексикографске 
обраде знатно слабији и непотпунији при крају него на почетку, где код 
многих речи недостају семантичке дефиниције и примери, а поједине су 
забележене само на основу потврда из тефтера (Петровић 2012: 21–22). И 
поред недовршености у многим аспектима, Чемерикићева лексикографска 
обрада не нарушава валидност корпуса српског призренског говора за по-
уздану лексичко-семантичку анализу. Значења су углавном прецизно и ис-
црпно дефинисана и потврђена у облику синтаксичке конструкције, а тамо 
где су семантичке информације скраћене, непотпуне или нејасне извршена 
је реконструкција значења на основу егземплификације. Примери су, како 
наводи Р. Драгићевић, сведочанство о реалном постојању неких речи и 
значења у језику и понекад говоре више него дефиниције, јер се на основу 
подесних илустрација могу запазити значењске нијансе и утврдити стилска 
или употребна обележеност лексеме (Драгићевић 2007: 32). У случајевима 
где изостаје семантичко одређење, пример фигурише као денотативна или 
остензивна дефиниција. Синтаксички контекст у којем је лексичка јединица 
употребљена указује на тип комуникативне ситуације у којој она остварује 
одговарајућу функционалну вредност и детерминише дистрибуцију лек-
сичких значења. Адекватне реченичке секвенце истргнуте из свакоднев-
не комуникације живописно дочаравају и јасно предочавају дијалекатску 
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семантику и могу послужити као идентификатор лексичког значења. 
Чемерикић неретко значење поткрепљује примерима из фолклорних извора, 
обично кратким књижевним формама (пословицама, изрекама, загонеткама, 
разбрајалицама) или стиховима из народних лирских песама. Жанровским 
ситуирањем истиче се стилска димензија дијалекатске лексике и расветљава 
њена функционална раслојеност. На основу адекватних примера успевали 
смо да без већих проблема реконструишемо значење лексема и одредимо 
денотативни и конотативни макроплан њиховог значења.

У Чемерикићевим речничким чланцима где изостају објашњење и 
потврда значења или се наводе из историјских, путописних, црквених, ес-
нафских извора, лексичка семантика реконстриусана је на основу поређења 
са стањем у Речнику косовско-метохијског дијалекта Г. Елезовића, који је 
ареално и хронолошки најближи Чемерикићевом лексичком материјалу. По-
том су налази проверавани и сравњивани са ситуацијом у Речнику говора 
северне Метохије М. Букумирића, РСАНУ, РЈАЗУ и РМС, у случајевима 
када је значење дијалекатске лексеме дефинисано синонимом из стандар-
дног језика. Значење турцизама у српском призренском говору упоређивали 
смо са њиховим семантичким реализацијама регистрованим у Шкаљићевом 
речнику. Извесне појаве сагледавали смо у ширем ареалном контексту и 
компарирали их са подацима из речника југоисточних српских говора, а у 
појединим случајевима чињенице смо расветљавали узимајући у обзир лек-
сичко-семантичке паралеле у македонском, бугарском, албанском и румун-
ском језику.

Приликом одређивања редоследа значења и правилног семантичког 
структурирања полисемичних јединица уважавали смо инструкције проф. Р. 
Младеновића, којем је призренски говор матерњи, и ослањали се кроз читав 
рад на његов изворни језички осећај и на стручно, дијалектолошко познавање 
овога идиома. Од значајне користи биле су нам сугестије Р. Младеновића и 
у вези са лексиком која у Чемерикићевом лексикону није евидентирана а 
која се поуздано очекује у говору Срба Призренаца. Чемерикићев речник 
је диференцијалног карактера, аутор је тежио да забележи аутентичне еле-
менте, тако да је у том покушају рационализације и парцелације грађе про-
пустио неке језгрене јединице лексичког система српског призренског гово-
ра. Празнине у грађи попунили смо усменим потврдама Р. Младеновића и 
увидом у Регистар речи у склопу монографије Српски призренски говор I 
С. Реметића и у изводе за први том Српског дијалектолошког атласа (При-
зрен, пункт 50). Лексички материјал из ова два извора показује млађе стање 
призренског лексичког система у односу на Чемерикићев рукопис и послу-
жио нам је као допуна основне грађе. Подаци преузети са стране у раду су 
обележени одговарајућим симболом (*), како би се истакла разлика између 
лексичких факата унетих из речничког корпуса из прве половине XX века 
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и оних који обележавају каснији период развоја призренског говора (од се-
дамдесетих до почетка деведесетих година минулог века), који карактерише 
прогресивно повлачење аутохтоних особина под утицајем књижевног језика, 
пасивизирање лексичких ознака за реалије које ишчезавају из употребе и 
нису саставни део модерног начина живота, трансформација семантичких 
структура и реорганизација значења која одговара новом и другачијем по-
гледу на свет. Наша анализа првенствено се заснива на лексичкој збирци Д. 
Чемерикића, а свака накнадна интервенција објашњена је на месту где се 
појављује у тексту.

Циљ рада Лексика српског призренског говора јесте проучавање лек-
сичко-семантичког система српског призренског говора и реконструкција 
језичке слике света призренског колектива у датом историјском пре-
секу (крај XIX и прва половина XX века). Задаци који су пред нама биће 
својеврсно семиотичко читање кодова традиционалне културе Призрена и 
његових становника преко тематски груписане дијалекатске лексике која по-
крива све сфере живота и човековог деловања. Чемерикић нам је оставио 
сведочанство о готово свим видовима живљења старих Призренаца, о чове-
ку, природи, друштвеној стварности, култури, религији и веровањима, фол-
клору и играма, обредима и обичајима, што заслужује да буде корпус једног 
научног рада. Увидевши разноврсност и системски карактер грађе који би 
нам омогућио поуздану дубинску и потпуну реконструкцију призренске 
дијалекатске слике света, у припремној фази рада осмислили смо скицу ин-
тегралног описа лексичког система српског призренског говора. Полазном 
концепцијом обухваћен је целокупни лексички материјал на којем се наше 
испитивање заснива, а лингвистичка обрада би на тај начин подразумевала 
целовиту структурну организацију. У процесу истраживања упознали смо 
се са различитим класификационим моделима и типовима лексичко-семан-
тичког структурирања језика у оквиру теорије семантичких поља и дошли 
до верзије лексичко-семантичке структуре српског призренског говора, коју 
нам намеће природа лексичког материјала и начин категоризације ствар-
ности старих Призренаца.30 Свеукупну лексичку грађу распоредили смо по 

30 С. Петровић на основу семантичких црта турцизме у српском призренском говору 
групише у двадесет и три скупине (1. анатомија; 2. људске особине; осећања; 3. родбина, 
својта; 4. држава (администрација, управа), 5. војска, оружје, титуле; 6. занимања, занати, 
трговина, алат; 7. друштвени живот, обичаји, игре, музика; 8. религија, веровања; 9. сточарство, 
коњарство; 10. кућа, покућство; 11. одећа, обућа, тканине; 12. јело, пиће, дуван; 13. накит, 
козметика, хигијена; 14. медицина (болести, лекови); 15. урбани живот, саобраћај; 16. новац; 
17. мере; 18. боје; 19. биљке; 20. животиње; 21. метали, минерали и сл.; 22. природа (пејзаж); 
23. време, временске прилике. Овакав начин семантичке анализе, истиче ауторка, помаже да 
се стекне увид о томе у којим сферама живота у Призрену су турски језик и цивилизација 
оставили најдубљи печат (Петровић 2012: 350–356).
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највишем степену општости у пет већих целина и на основу овог принципа 
конструисали пет асоцијативних поља:31

1. асоцијативно поље човек;
2. асоцијативно поље материјална култура;
3. асоцијативно поље духовна култура;
4. асоцијативно поље природа;
5. асоцијативно поље друштво.
У овом раду спроведена је темељна анализа првог асоцијативног по-

ља, које је по лексичком инвентару најобимније, семантички најизди фе-
ренцираније и парадигматски најкомплексније и пошто је слика човека један 
од основних фрагмената језичке (дијалекатске) слике света.32

Методологија
Антропоцентричност језичке слике света определила је методолошки 

приступ проучавању призренског лексикона, посебно оног његовог сегмента 
који је асоцијативно и семантички везан за човека. Специфичност лексичког 
корпуса (дијалекатска лексика), постављени задаци (лексичко-семантичка 
анализа) и циљеви рада (реконструкција дијалекатске слике света) фактори 
су који утичу на ефикасност одабраног методолошког апарата.

Савремени приступ лексичком систему подразумева системско опи-
сивање јединица и интерпретирање њихових међусобних односа. Системно-
структурна и антропоцентричка научна парадигма нуде оптималне моделе 
постављања и решавања лексичко-семантичке дијалекатске проблематике. 
Комбиновањем традиционалних и модерних метода, разрађених у оквири-
ма наведених праваца, долазимо до комплексног, плуралистичког приступа 
изучавању лексичког значења у српском призренском говору. План израза 
и план садржаја асоцијативног поља човек условили су избор структурали-

31 Асоцијативно поље схватамо као скуп највишег нивоа општости међу чијим 
члановима постоји семантичка веза и који су парадигматским значењским односима повезани 
са доминантом поља. Као асоцијативне доминанте издвајамо појмове човек, материјална 
култура, духовна култура, природа и друштво, што наше тумачење асоцијативног поља 
приближава терминолошком одређењу „појмовно поље“, јер у назначеном говору немају сви 
надређени појмови адекватан лексички израз, али су интуитивно присутни у свести носилаца 
дијалекта, а асоцијативне везе утемељене су на колективном искуству датог социјума. У 
том смислу, асоцијативно поље идентификујемо као идеографску схему за класификацију 
лексике српског призренског говора коју попуњавају ужи лексички скупови (семантичко 
поље, лексичко-семантичка група, лексичко-семантичка подгрупа, лексичко-семантичка 
микрогрупа, синонимски ред). 

32 Асоцијативна поља нису изоморфне структуре, већ се елементи једног могу наћи 
и у сфери неког другог поља, па се она у неким деловима могу међусобно преклапати. 
Флекибилност асоцијативног поља човек огледа се у ширењу његовог домена и пресецању са 
пољима природа, друштво и духовна култура. 
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стичких и когнитивних научноистраживачких поступака изниклих из тео-
ретских поставки руске семантичарске школе.

Структурна организација анализираног лексичког фонда заснована је 
на методи семантичког поља, која има широку примену у лексичко-семан-
тичким, психолингвистичким, социолингвистичким и етнолингвистичким 
проучавањима језика. Теорију семантичког поља поставио је Ј. Трир (1931), 
постулирајући семантичко поље аналогијом према магнетном пољу, које се 
образује тако што појмови, попут магнета, привлаче и окупљају у сферу сво-
га значења целе низове речи које попуњавају одговарајући појмовни моза-
ик (Драгићевић 2007: 235).33 Семантичка веза међу лексемама које образују 
једно семантичко поље веома је снажна, елементи унутар скупа уређени 
су по хијерархијском принципу и узајамно су детерминисани. На основа-
ма трировске концепције, у лингвистици су се развила бројна одређења и 
представљени различити типови истраживања семантичког поља. Анализа 
теоријских одређења и њихова типолошка класификација Ј. Н. Караулова 
показује да семантичко поље у суштини представља посебан ниво језичког 
система са карактеристичним својствима и принципима организације (једро 
– периферија), који се тумачи и као начин сегментације лексичко-семан-
тичког континуума и као саставни део одређене искуствене сфере. Тако 
схваћено, лексичко-семантичко поље користи се као методолошко средство 
продирања у концептуалну слику света и идентификовања њених национал-
но-културних специфичности (Шеина 2010: 69). У процесу структурирања 
поља откривају се дијалектичке везе између језичких појава и ванјезичке 
стварности, механизми те везе и његове законитости, испољавају се осо-
бености језичког сазнања и разоткривају његове национално специфичне 
црте. Примена метода семантичког поља у проучавању речничког састава 
омогућује адекватну процену одраза објективне стварности у језику и даје 
потврду системске организације лексике (Чигашева 2002: 266). У границама 
поља лексика је организована у уже скупове – тематске групе, лексико-се-
мантичке групе, лексичко-семантичке подгрупе, лексичко-семантичке ми-
крогрупе и синонимске редове, обједињене заједничким диференцијалним 
семантичким знаком међу чијим члановима постоји лингвистичка систем-
ност и сементичка блискост иако су, углавном, ванјезички засноване. Поље 

33 Ј. Трир језик једног историјског раздобља формулише као стабилну и релативно 
затворену структуру чији елементи нису међусобно изоловани већ граде системске везе, због 
чега су у центру истраживачке пажње не само значења речи, већ и лексички односи у оквиру 
семантичке структуре. Целокупни језички систем састоји се из два типа узајамно повезаних 
поља – појмовног и лексичког, чије су елементарне јединице појмови, односно речи. Речи 
попуњавају појмовно поље, формирајући семантичко поље. Семантичка поља су међусобно 
повезана по принципу хијерархијске потчињености. Током времена мењају своју структуру, 
мењајући на тај начин и целикупни лексички систем.
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представља једну од форми систематизације језичог материјала (лексичког 
значења) у систему језика (Башарина 2007: 96).

Парадигматско-системна представа о организацији језика инспи-
рисала је примену новог метода у анализи семантичког садржаја, којим 
би се учврстила методолошка и теоријска база семантичког поља. Метод 
компоненцијалне анализе изникао је из структурализма и почива на хипо-
тези да је лексичко значење могуће разложити на семантичке компоненте 
(семе) и да се речнички састав једног језика може описати помоћу огра-
ниченог броја семантичких ознака.34 Растављање значења на минималне 
значењске елементе омогућава издвајање инваријантних и варијантних ком-
понената и њихово рангирање у структури семантичког поља. На основу ме-
тода компоненцијалне анализе семантичко поље може бити представљено 
као скуп речи или њихових појединих значења, повезаних парадигматским 
односима, које у свом саставу имају општу (интегралну) сему, а разликују 
се по, најмање, једном диференцијалном знаку. Те семантичке ознаке и 
лексеме које их садрже образују хијерархијски организовану структуру. У 
различитим семантичким пољима исти семантички знак може имати раз-
личит хијерархијски статус, од категоријалне семе до диференцијалне ком-
поненте нижег ранга. Компоненцијална анализа погодан је начин за анали-
зу семантичког садржаја, јер пружа добру основу за детаљно и прегледно 
истраживање, за упоређивање значења вишезначница или за семантичку 
компарацију више речи. Као поуздан метод применљива је у категоризацији 
оних лексичких појава које одговарају истом сегменату стварности, а посеб-
но је подесна за анализу именица са конкретним значењем.

Категоризацији језичког сазнања у модерној лингвистичкој парадигми 
приступа се из угла односа језика и човека, језика и мишљења, језика и кул-
туре. У контексту антропоцентричке парадигме и у оквиру ње оформљених 
когнитивистичких теорија приступили смо лексичко-семантичком опису 
сегмента српског призренског говора који се односи на човека. Антропо-
центристички приступ језику полази од аксиома да је језик огледало човека 
– представника одређене културе, његов суштински задатак је расветљавање 
начина на који човек представља себе у језику, а у средишту антропоцентриз-
ма налази се појам језичке слике света (Кущева 2006). У оквиру антропоцен-

34 Поступак компоненцијалног изучавања фонетских појава Н. С. Трубецког струк-
ту ралисти (Р. О. Јакобсон, Л. Ељмсљев и др.) преносе у сфере граматике и семантике. 
Овај метод дао је добре резултате у домену пручавања семантичке организације лексема и 
прогресивно се ширио у славистичкој лингвистици, где је крајем XX века постао доминантна 
теорија за описивање семантичке структуре. Независно се развијао на тлу Америке у оквиру 
антрополошких испитивања категорије сродства, а затим интензивно почиње да се користи и 
у области језика (Драгићевић 2007: 66).
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тричке парадигме образовала су се два научна правца, лингвокултурологија 
и когнитивна лингвистика.

Лингвокултурологија посматра језик као одраз свеукупних културних 
вредности и отвара могућност проницања у национални менталитет носила-
ца одређеног језика и целокупног знања садржаног у искуству језичке лич-
ности.35 Појава овог научног правца испровоцирана је потребом да се одреди 
улога језика као средства интерпретације човекове културе и националног 
менталитета (Денетьева 2013: 177). Нова научна дисциплина располаже 
адекватним категоријалним апаратом, а основни термин којим оперише је 
концепт. Са аспекта културологије концепт је схваћен као основна ћелија 
културе у менталном склопу човека, константа која кроз дужи период чува 
колективно наслеђе у сазнању народа и његову духовну културу (Степанов 
1997: 76). Концепти се формирају у сазнању човека на основу личног и ко-
лективног националноисторијског искуства, и што је то искуство богатије, 
то је шири обим концепта и веће су могућности за појаву емоционалне ауре 
језичких јединица у којима се дати концепт одражава. У том смислу, језички 
систем је пројекција човековог сазнања, а језик део концептуалног система 
и вербално средство репрезентације националне (регионалне) слике света.

Улогом језика у процесу сазнања и осмишњавања света, кон цепту-
ализације и категоризације човековог искуства бави се когнитивна лингви-
стика. У центру интересовања и ове научне дисциплине је концепт, али не 
искључиво као јединица културе. Концепт се разматра с аспекта менталног 
садржаја, односно менталних информација о појавама објективне стварно-
сти које су у њему садржане. Концептуализација је ментално конструисање 
реалних предмета и појава које води образовању представа о свету у виду 
концепата, тј. смисаоних структура фиксираних у сазнању човека (Дене-
тьева 2013: 178). Концептуализација се, у светлу когнитивне лингвистике, 
изједначава са значењем и представља образовање појмова на основу чо-
вековог физичког, чулног, емоционалног, интелектуалног искуства о свету 
који га окружује (Драгићевић 2007: 90). Концептуална анализа представља 
прогресивну истраживачку технику у домену апстрактне лексике. Овај ме-
тод примењује се у тумачењу апстрактних семантичких садржаја (нпр. лек-
сичко-семантичке групе ’осећање’) посредством различитих механизама и 
средстава концептуализације – појмовне метафоре, појмовне метонимије, 
семантичког сценарија36.

35 В. Н. Телија лингвокултурологију види као део етнолингвистике посвећен испитивању 
и описивању односа језика и културе у њиховој синхроној узајамности (Телия 1996: 222).

36 Семантички сценарио базира се на структурама као што су домен, схема и фрејм, 
за снованим на људском искуству које се рефлектују на мишљење и језик. Обрасци знања и 
веровања, као ванјезички системи, утичу на формирање типичних сценарија који, пак, имају 
важну улогу у сагледавању значењске вредности неке језичке јединице (Драгићевић 2007: 92).
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У нераскидивој вези са концептуализацијом је процес категоризације, 
тј. логичке класификације објективне стварности на категорије и груписање 
појава и предмета у класе, блокове, рубрике, скупове и сл. Категоризација по-
маже да се схвати начин на који човек перципира свет око себе и у каквој 
форми чува и примењује добијену информацију. У истраживању принципа 
категоризације конгнитивисти се придржавају теорије прототипа, с обзиром 
на чињеницу да категорије немају увек јасне границе. Прототип је централни 
члан категорије у том смислу што се остали чланови пореде с њим (Драгићевић 
2007: 83). Анализа прототипа продуктиван је мотод за разумевање и семан-
тичко описивање тематских група лексема.37 У случајевима када појаве из 
ванјезичке стварности није могуће категорисати на основу компоненцијалног 
метода (нпр. људске особине), лексичко значење разматрали смо помоћу про-
тотипичног представника одређене категорије.

Језичка репрезентција социопсихолошких и културних представа у ис-
питиваном говору подвргнута је посматрању са становишта етнолингвисти-
ке, која у средиште истраживачког интересовања ставља однос језика и етно-
са, језика и народног менталитета, језика и духовне културе. Дијалекатском 
лексикону иманентни су елементи народне традиције датог социјума, који 
најсликовитије манифестују лингвистичке, етничке, социјалне, етнопсихо-
лошке и културалне специфичности колектива. Лексички материјал на којем 
се темељи реконструкција призренске језичке слике света обилује етнограф-
ским фактима, што захтева комплексни методолошки приступ, посебно у до-
мену социјалне карактеризације човека.

Опис лексичког значења заснован је на методологији савремених сла-
вистичких језичких истраживања. Актуелна методолошка апаратура при-
мењена је у структурирању дијалекатског лексичко-семантичког система и 
описивању семантичког садржаја лексичких јединица српског призренског 
говора. Плуралистички приступ речничком материјалу који носи обележја 
историјске епохе (крај XIX и почетак XX) и територијалне карактеристике 
(Призрен), који комбинује методе релевантне светској лингвистичкој пракси, 
показао се као адекватан начин проучавања лексике народних говора, по-
десна техника и подобан модел за реконструкцију дијалекатске слике света.

Структура рада
Композициони план рада условљен је избором лексичких јединица 

и њиховим међусобним садржинским везама. Сегментација изванјезичке 
стварности у свести носилаца српског призренског говора детерминиса-
ла је лингвистички модел класификације лексичког подсистема. Појмовна 

37 Р. Драгићевић предлаже прототип као идеалан поступак семантичке анализе придева 
који означавају људске особине (Драгићевић 2007: 83).
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категоризација одредила је сегментацију концепта човек и условила 
класификацију лексичких јединица са архисемом ’човек’. Структура рада 
обележена је унутрашњом организацијом језичких елемената и њиховим па-
радигматским везама.

Централни део представља лексичко-семантичка анализа асоцијативног 
поља човек. Парадигматски део асоцијативног поља човек сачињавају језички 
елементи обједињени инваријантним семантичким знаком ’човек’, који истов-
ремено представља диференцијално обележје у односу на остала асоцијативна 
поља. Категоријална сема ’карактеристике човека’ интегрише номинациони, 
квалификтивни и агентивни корпус лексема чији је референт човек.38

Асоцијативно поље је на основу диференцијалних сема вишег ранга 
подељено у три лексичко-семантичка поља (ЛСП):

1. ЛСП телесне карактеристике човека;
2. ЛСП психичке карактеристике човека

1. ЛССП темперамент,
2. ЛССП карактер,
3. ЛССП способности;

3. ЛСП социјалне карактеристике човека.
Свако поље представља самосталну структурну целину у раду. 

Интегрално-диференцијалне семантичке компонененте у оквиру поља 
имају функцију надређеног појма (хиперсеме) који обједињује елементе у 
уже хијерархијски организоване парадигматске скупове (субпоља, лексич-
ко-семантичке групе, лексичко-семантичке подгрупе, лексичко-семантичке 
микрогрупе и микроредове). За сваки скуп одређена је хиперсема и дата 
њена одговарајућа лексичка варијанта, уколико у говору постоји, а затим су 
на основу заједничког семантичког обележја (диференцијалне семе нижег 
ранга) лексеме организоване у уже групе, чији су чланови у међусобном 
хиперо-хипонимском, кохипонимском, антонимском и синонимском одно-
су. Синонимски ред је најужи микросистем елемената интегрисан у лексич-
ко-семантичку групу. Након издвајања јединица у синонимском односу дати 
су примери који потврђују њихову функционалну вредност у испитиваном 
говору. Полази се од доминанте реда, односно лексема са денотативним 
значењем које су ближе језгру ширег скупа којем припадају, затим се на-
воде експресивне синонимске варијанте и периферни елементи скупа, који 
имплицитним и потенцијалним компонентама значења фигурирају у датој 
групи. Иза илустрација следи анализа садржаја сваког конституента реда, 
навођење етимолошке семантичке базе словенских речи и турцизама и се-

38 Овом приликом изостављен је опис именица и придева којима се означава здравствено 
стање човека и глаголских лексема за означавање неких физиолошких и психолошких процеса 
(глагола кретања, глагола опажања, глагола мишљења, глагола осећања).
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мантичко удаљавање од ње, испитивање унутрашње и спољашње структу-
ре деривата, асоцијативне мотивисаности метафора, одређивање степена 
интензитета експресивности и употребне вредности лексеме, утврђивање 
међусобних односа чланова скупа и статуса лексичке јединице у микроси-
стему.

Описани принцип лексичко-семантичке анализе, доследно спрове-
ден кроз сва три поглавља, битно је одредио унутрашњу концепцију рада 
и допринео дубљем и детаљнијем опису концепта човек и његове вербалне 
манифестације на призренској језичкој слици света.



АСОЦИЈАТИВНО ПОЉЕ ЧОВЕК

Наука о језику је последњих деценија у великој мери посвећена човеку. 
„Современная лингвистика проявляет большой интерес к изучению взаи-
модействия языка с человеком, его мышлением, духовно-практической дея-
тельностью и сознанием“ (Калиткина 2010: Аутореф.39). У савременој линг-
вистици један од праваца који се интензивно развија јесте антрополошка 
лингвистика40, која се заснива на постулату да се у центру лексичког система 
језика налази човек. Модерну науку о језику обележава нова научна парадиг-
ма, која обухвата истраживања обједињена термином „антропоцентризам“ 
(Вјежбицка, Апресян, Хомякова,)41. Антропоцентрички приступ заснива се 
на аксиому да је језик пре свега инструмент општења, а сваки појам који је 
означен језиком одражава и човеков однос према њему. Објекат антропоцен-
тричких проучавања је „человек мыслящий (cogens), говорящий (loquens), 
действующий (agens), играющий (ludens), воспринимающий (percens)“ (Мо-
исеева 2006: Аутореф.). У оквиру антрополошке лингвистичке парадигме чо-
век се сагледава преко језичких јединица на више нивоа: преко језичке слике 
света (Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак), кроз призму метафоре (Н. Д. Артюнова), 
фразеологије (В. Н. Телия), аксиологије, творбе речи, лексикографије (Ю. Н. 
Караулов), лингвокултурологије, етнологингвистике, психолингвистике, со-
циолингвистике. Човек као носилац традиционалног друштвеног, моралног 
и културног кода запечаћеног у језику предмет је истраживања славистичке 
дијалекатске лексикологије.

Проучавање концепта човек са лексичко-семантичког становишта ве-
ома је комплексно и углавном се темељи на постулатима когнитивистике. 
Савремена лексиколошка истраживања заснивају се на теоријама когнитив-
не лингвистике: концептуализму, теорији семантичких поља, теорији про-
тотипа и сл. Концепт човек представља сложену когнитивно-културолош-

39 Скраћеницу аутореф. користићемо уместо пагинације приликом цитирања делова 
аутореферата докторских дисертација преузетих са сајта http://www.dissercat.com, с обзиром 
на то да у оригиналној верзији странице нису нумерисане.

40 Термин ,антрополошки’ обухвата проучавање свега што се тиче човека, превасходно 
његове културе (Ivić 2001: 233).

41 „В настоящее время стремительно развивается антропоцентрическая лингвистика, 
поставившая в центр внимания проблему ’язык и человек’“ (Стернин 2000: 4).
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ку јединицу, која има вишестепену структуру. Анализа лексичких јединица 
којима се карактерише човек са аспекта телесног, психичког и социјалног 
захтева плуралистички приступ.

У обради лексичке грађе која се односи на тематску целину човек 
ослањамо се на методологију руске лексиколошке школе, која се темељи на 
поменутим когнитивистичким теоријама. Лексикологија савременог руског 
језика обилује радовима који се баве појединим сегментима тематске целине 
човек. Физичким карактеристикама човека бавили су се: Р. Н. Менон (Менон 
1985), А. П. Васиљевич и В. В. Савицкиј (Василевич, Савицкий 1988), Е. И. 
Зиновјева (Зиновьева 1993), В. М. Богуславскиј (Богуславский 1994), Т. В. 
Бахвапова (Бахвалова 1996), У. М. Трофимова (Трофимова 1999). Унутрашње 
особине, црте карактера и човеков интелект проучавали су: Т. С. Шчепина 
(Щепина 1984), Е. А. Јурина (Юрина 1995), В. И. Убијко (Убийко 1998), Л. 
Б. Никитина (Никитина 2006). Семантички и творбени аспекти именовања 
лица у савременом руском језику били су предмет истраживања: С. Л. Акопо-
ве (Акопова 1985), Л. П. Сичугове (Сычугова 1995), Г. Н. Абреимове (Абреи-
мова 1998). Фразеологизме којима се карактерише човек испитивали су: Ј. П. 
Солодуб (Солодуб 1985), М. Овезова (Овезова 1986), Н. Б. Дроздова (Дроз-
дова 1998). А. И. Моисејев бавио се називима људи мотивисаних професијом 
(Моисеев 1968). Велики број радова посвећен је субјективној оцени антро-
пографске лексике: Т. В. Бахвалова (Бахвалова 1995), Ј. И. Чајкина (Чайкина 
1995), А. Н. Ростова и Т. В. Трезубова (Ростова, Трезубова 1996). Комплетну 
концепцију описа човека и његове представе на наивној слици света дао је 
водећи савремени руски семантичар Ј. Д. Апресјан у монографији Образ 
человека по данным языка (1995), где разликује седам система са којима ко-
релира седам семантичких примитива, елементарних јединица семантичког 
метајезика из којих се опис састоји): 1. физичко опажање – ’опажање’; 2. 
физиолошки састав – ’осећање’; 3. физиолошке реакције на спољашње и 
унутрашње утицаје; 4. физичко деловање и делатност; 5. жеље – ’хтети’; 6. 
интелектуална делатност и ментални састав – ’знати’, ’разумети’; 7. говор 
– ’говорити’. Сваки систем има своју унутрашњу организацију, системи се 
међусобно саодносе и образују одређену хијерархију (Апресян 1995).

Семантичко пространство човек активно се изучава у оквиру ру-
ске дијалекатске лексикологије. Бројне студије и радови засновани на 
дијалекатској грађи баве се структуром семантичког поља човек: Е. А. Ни-
вина (Нивина 2003), С. А. Моисеева (Моисеева 2006), У. В. Ерофесева и Е. 
А. Пепељајева (Ерофесева, Пепеляева 2011), Ј. В. Седојкина (Седойкина 
2011), Т. А. Литвинова (Литвинова 2011, 2013), Г. Е. Жондарова (Жондорова 
2012). Концепт внешний человек заступљен је у радовима А. М. Кочеватки-
на (Кочеваткин 1999), О. В. Коротун (Коротун 2002), В. В. Пирко (2006), 
М. Т. Ипакове (Ипакова 2012). Концепт внутрешний человек на лексичком 
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материјалу из народних руских говора истраживали су: Н. А. Лукјанова (Лу-
кьянова 1985), Т. B. Бахвалова (Бахвалова 1996), Е. В. Коскина (Коськина 
2001), М. А. Јеремина (Еремина 2003), Е. А. Барашкина (Барашкина 2007), 
Ј. С. Шуљакина (Шулякина 2012). Честе су и компаративне анализе руских 
дијалеката са стањем у енглеском, немачком и француском језику: З. А. Богус 
(Богус 2006), Д. М. Магомедова (Магомедова 2007), А. А. Занковец (Занко-
вец 2007), М. Ш. Алдијева (Алдиева 2009), Н. Х. Тујгунов (Туйгунов 2012).

Тематска група човек последњих година постаје предмет интересовања 
и домаћих лексиколога и дијалектолога. Придевима са значењем људских осо-
бина у савременом српском језику бавила се Рајна Драгићевић (Драгићевић 
2001), а Гордана Штасни номинацијом човека (Штасни 2013), номинацијом 
мотивисаном позитивним карактерним особинама (Штасни 2011), атри-
бутивним именицама (Штасни 2008) и nomina agentis у књижевном језику 
(Штасни 2001). Даринка Гортан Премк, Вера Васић и Љиљана Недељков 
објавиле су семантичко-деривациони речник у две свеске. У првој је 
представљена анализа делова тела човека (Гортан Премк, Васић, Недељков 
2003), а у другој унутрашњи органи, ткива, психофизиолошка стања и радње, 
психофизичке особине и сродство (Гортан Премк, Васић, Недељков 2006).

Концепт човек заступљен је у радовима Радмиле Жугић, која је на 
грађи из призренско-тимочких, превасходно јабланичких говора проучава-
ла пејоративе за мушка и женска лица (Жугић, 2009, 2010), као и приде-
ве и придевске деминутиве који се односе на особине човека (Жугић, 1997, 
2006). Лексичке јединице којима се означавају човек и његове особине у го-
ворима југоисточне Србије обједињене су у јединствени Антропографски 
речник призренско-тимочких говора Н. Богдановића (Богдановић 2016), чија 
се интересовање за лексику тела препознаје у насловима радова Имена и 
презимена мотивисана називима за људско тело, Именовање по телесним 
карактеристикама у лесковачком говору, Тело описано биљем у пиротском 
говору, Тело и биље у језичкој полисемији, итд.).

Прегледана литература пружила нам је увид у савремену методологију 
истраживања и описивања дијалекатске лексике којом се именује човек и 
описују његове особине. Семантички опсег лексичких јединица чији је дено-
тат човек изузетно је широк и састоји се од веома разуђених лексичко-семан-
тичких подсистема, што условљава разгранату, вишестепену хијерархијску 
структуру (Штасни 2011: 167). Номинација човека и његових особина може 
бити мотивисана физичким изгледом, узрастом, карактерним, интелекту-
алним, моралним особинама, понашањем и темпераментом, друштвеним и 
материјалним статусом, професијом, међуљудским односима. Човека сагле-
давамо у његовој свеукупности, са свим телесним, психичким и социјалним 
својствима, што нам је омогућила веома богата лексичка грађа. Лексика 
српског призренског говора обилује лексичким јединицама које се односе на 
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све поменуте аспекте човековог бића и чини богати слој лексичког система 
овог говора.

Страни и домаћи радови нуде различите концепције обраде лексичког 
материјала који се тиче човека. Већина радова заснива се на проучавању 
семантичке структуре дате лексике. Један од ефектних начина проучавања 
лексике ове лексичке целине јесте преко анализе парадигматских лексичких 
скупова.42 Најпоштији скуп је асоцијативно поље, са архисемом човек, као 
најважнијим кохезионим елементом, који је истовремено и доминанта поља. 
Ужи лексички микросистем је лексичко-семантичко поље, у оквиру којег 
фигурирају ужи парадигматски скупови – тематске групе и лексичко-семан-
тичке групе, које се даље гранају на подгрупе и микрогрупе. Комплексност 
лексике чији је референт човек у српском призренском говору условила је 
разгранату семантичко-структурну организацију лексема.

Стожер асоцијативног поља човек је архисема ’човек’,43 која се у испи-
тиваном говору вербално реализује контактним синонимима ч’овек и инсан 
(тур. insan).

У, море ч’овеку, што си ч’удан! – Од њега по абдал ч’овека видеја л’и 
си?

Што се л’утиш на тој магаре, стока је, неје инсан па да разбира.
Елементи асоцијативног поља човек интегрисани су доминантом 

поља – семантичком компонентом ’карактеристике човека’. На основу 
диференцијалних компонената вишег ранга ’тело’, ’психа’, ’друштво’ поље 
је подељено три већа скупа, односно лексичко-семантичка поља (ЛСП):

1. ЛСП телесне карактеристике човека;
2. ЛСП психичке карактеристике човека;
3. ЛСП социјалне карактеристике човека.

ЛСП ТЕЛЕСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧОВЕКА
Лексика којом се означава човекова спољашњост представља један од 

најстаријих слојева лексичког фонда сваког језика. У руској лексиколошкој 
литератури усталио се термин „внешний человек“, који на „језичкој мапи 
света“ представља један од три тзв. „образа-концепта“ човека.44 Овај кон-

42 У раду користимо славистичку терминологију у вези са лексичким скуповима и 
поделе лексичких скупова (према општости, према међусобној зависности чланова, према 
кохезионом центру) које даје Рајна Драгићевић (Драгићевић 2007: 234–244).

43 Архисема је лингвистички термин који се у руској науци дефинише као општа 
семантичка компонента заједничка свим јединицама одређене класе, која одражава њихова 
заједничка категоричка својства и атрибуте. Архисему схватамо као семантичку ознаку 
највишег степена општости иманентну свим елементима асоцијативног поља.

44 „В наивной языковой картине мира выделяются условно мыслимые образ-концепт це-
лостного, образ-концепт внутреннего и образ-концепт внешнего человека“ (Коротун 2002: 4 ).
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цепт „включает всё то, что человек объективно и субъективно, прагматиче-
ски, эстетически присваивает своему внешнему виду: физические и нефи-
зические органы (естественные и искусственные), предметы, украшающие 
человека и покрывающие его тело или используемые для дополнения внеш-
него облика, динамические признаки внешности (движения тела, мимика, 
позы, манеры, походка), внешние речевые признаки (голос, речь), а также 
эстетические, этические, социальные, психологические оценки наружности 
человека“ (Коротун 2002: 4).

Е. В. Ерофејева и Е. А. Пепељајева у структури семантичког поља чо-
век на треће место стављају лексичко-семантичку групу објективне физич-
ке карактеристике човека са подгрупама: 1. спољашњост, 2. пол и узраст, 
3. делови тела, 4. физички састав, здравље (Ерофеева, Пепеляева 2011). Г. 
Е. Жандарова у семантичком пространству „образ человека“, на материјалу 
руских староседелачких говора Јакутије, на основу диференцијалних ком-
понената значења издваја три субпоља: 1. спољашњи изглед, 2. вредан чо-
век / лењ човек, 3. странац. Субпоље спољашњи изглед састоји се од језгра, 
које чине лексичко-семантичке групе: спољашњи изглед, тело и његови 
делови, функционалне ознаке спољашњости, експресија спољашњости, и 
периферије, којом су обухваћене лексичко-семантичке групе: пратеће оз-
наке спољашњости, стилистички маркирани еквиваленти и еуфемистички 
еквиваленти (Жондорова 2012). Седојкина, Литвинова и Нивина у обим-
ним студијама о номинацији човека у руским народним говорима по један 
сегмент посвећују спољашњим карактеристикама човека. Ј. В. Седојкина, 
између осталог, истражује именовање лица по спољашњим и унутрашњим 
особинама у брјанским говорима. Две лексичко-семантичке групе посвећене 
су физичким карактеристикама: 1. именовање лица по спољашњим ознака-
ма и физичкој природи, 2. именовање лица по спољашњем изгледу (Седой-
кина 2011). Т. А. Литвинова, проучавајући номинације човека „как отраже-
ние языковой картини мира“ у воронешким говорима, у оквиру микропоља 
човек као живо биће као подгрупу обрађује карактеристике човека по 
спољашњости (Литвинова 2011). Е. А. Нивина део студије Лексика темати-
ческой группы „человек“ в говорах Тамбовской области посвећује физичким 
карактеристикама човека. Ову тематску целину рашчлањује на фрагменте: 1. 
глава, 2. врат, 3. труп, екстремитети, 4. карактеристике спољашњег изгледа 
(раст, стас, здравље, лепота) (Навина 2003).

Радови у целини посвећени лексици која се односи на човекову 
спољашњост доносе ширу слику концепта внешний человек и детаљнију 
систематизацију лексичких јединица. Издвојићемо три таква рада: Кон-
цептуализация представлений о внешности человека в русской языковой 
картине мира О. В. Коротун, Семантическое поле как системное объ-
единение просторечных единиц (анализ фрагмента семантического поля 
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„Внешний облик человека“ в просторечии Приамурья) В. В. Пирко и Име-
на прилагательные, характеризующие внешность человека по физическим 
особенностям, в ярославских говорах Е. А. Варабјове. Први рад, на грађи 
из савременог руског језика, представља концептуализацију представа о 
човековој спољашњости преко језичког концепта внешний человек, који се 
у лексичком систему репрезентује као истоимено макропоље. Једро поља 
са хиперсемом ’спољашњи изглед’ чине четири лексичко-семантичке гру-
пе: 1. спољашњи изглед, 2. тело и његови делови, 3. функционалне ознаке 
спољашњости, 4. експресија спољашњости. Ближој периферији припадају 
лексеме које садрже сему ’спољашњи изглед’ у конотативном значењу. Даља 
периферија макропоља обухвата лексичко-семантичку групу пратеће озна-
ке спољашњости, где је хиперсема имплицитно дата (Коротун 2002).

Физичким карактеристикама човека у приамурском дијалекту бави-
ла се В. В. Пирко. Језгро семантичког поља представљено је хиперсемом 
’спољашњи облик човека’. У центру и периферији издвајају се лексичко-се-
мантичке групе: 1. делови човековог тела, 2. обим човековог тела, 3. ознаке 
човека по полу и узрасту, 4. одећа, са одговарајућим дијалекатским хипе-
ронимом ствари, 5. спољашње манифестације здравља и физичког развоја 
човека, 6. навике, манири понашања (Пирко 2006).

Тематску групу придева којима се карактерише човек по физичким 
особинама у јарославским говорима, ауторка је разврстала у неколико лек-
сичко-семантичких група, које чине антонимски парови леп / ружан, висок / 
низак, дебео / мршав, а неке се односе на телесни састав, форму главе, црте 
лица (Воробьева 2003).

Придевима који се односе на општи телесни изглед или на изглед 
појединих делова тела код нас се бавила Радмила Жугић у раду Придеви 
који се односе на човекове особине у говору околине Лебана. У оквиру гру-
пе придева који се односе на телесне особине ауторка издваја две подгрупе 
„у зависности од тога да ли се придевима квалификује телесни изглед као 
природна датост или стечена током живота (I. 1.) или је пак настанак при-
дева мотивисан човековим односом према сопственом изгледу тела, одно-
сно неких његових конкретних делова (I. 2.)“ (Жугић 1997: 137). У вези са 
овим сегментом рада, Р. Жугић закључује да су лексеме специјализоване, 
сужених семантичких поља, а самим тим и бројније, и да придевске лексе-
ме друге подгрупе носе снажну негативну конотацију која достиже степен 
пејоративности.

Велики број лексичких јединица у наведеним студијама и радовима на-
стао је на основу метафоричког преноса или добија конотативно значење 
помоћу суфикса, што је, иначе, карактеристично за дијалекатску лексику. 
Лексеме индуковане метафоризацијом припадају оној лексичкој сфери, од-
носно групи, којој и денотат (објекат номинације).
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Метафоричком номинацијом у језичком систему бави се грузијска 
лингвисткиња Ж. Вардзелашвили, истичући да метафоричка номинација 
обухвата све стране човекове личности: спољашњи изглед (раст, тело, црте 
лица итд.), психичка својства (црте карактера, темперамент, умне способ-
ности, емоционалност и сл.), социјалне особине. На основу овога, сву лек-
сику датог типа разврстава у четири групе: 1) спољашњост; 2) карактер; 
3) понашање; 4) социјалне особине човека (Вардзелашвили 2011: 45). За 
означавање човека по спољашњем изгледу метафорички пренос се најчешће 
остварује по моделу „конкретно“ (предмет, животиња, биљка) → „конкрет-
но“ (физичке карактеристике човека). Метафоричким преносом остварује се 
веза појмова по сличности, тако што се појам који се означава неком другом 
речју доводи у везу са употребљеним појмом на основу једне заједничке осо-
бине. Сличност изворног и циљног појма никад није апсолутна и комплетна, 
већ је заснована на некој компоненти, односно на неком доминантном чове-
ковом телесном својству.45

Метафоричка номинација обавезно садржи категорију оцене према 
именованом лицу. У већини случајева та оцена је негативна. Радови који се 
баве антропографском лексиком потврђују да је „много мање јединица, и на 
лексичком и на фразеолошком нивоу, којима се именује човек према пози-
тивним особинама уопште него према негативним“ (Штасни 2011: 169). Та-
кав је случај и у руској лингвокултури, где је „зафиксировано больше внеш-
них негативных признаков“ (Куражова 2007), у односу на оне са позитивном 
оценом.46 Позитивна својства не одступају од социјалне норме, друштвено 
су прихватљива, неутрална. У ретким примерима ће се позитивна особина 
нагласити, обично у случају изузетне телесне лепоте. Свако одступање од 
нормалног и уобичајеног, од важећих естетских норми и од неписаног кодек-
са заједнице оцењује се негативно, што је изражено семантиком експресив-
но маркираних јединица.47

За маркирање појединих људских физичких особина и за номинацију 
носиоца неке телесне карактеристике најчешће се користе зооними, које у 

45 Свака секундарна номинациона јединица, којој је у основи било која семантичка 
модификација, заснована на каквом доминантном (човековом) својству семантички би се 
могла сматрати атрибутивном именицом (Штасни 2011: 168).

46 „Возможно, это свидетельствует о том, что русские чаще обращают внимание на 
недостатки во внешнем облике человека, более критично подходя к этому вопросу“ (Куражова 
2007).

47 „У потенцијалне или имплицитне семе спадају и семе колективне експресије. То 
су семантичке компоненте засноване на уверењима и представама целе језичке заједнице. 
Ова секундарна значења заснована су на колективним представама о неким животињама и 
биљкама, а затим су, по тим својствима, названи неки типови људи“ (Драгићевић 2007, 72).
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својој семантичкој структури садрже семе позитивне или негативне оцене.48 
Последњих година у руској лексикологији појавили су се бројни радови који 
се баве анималистичком лексиком као једним од начина карактеризације чо-
века како у савременом руском језику, тако и у дијалекту (Куражова 2007, 
Кубасова 2008, Калиткина 2010, Мушњикова 2011).

На основу прегледане литературе долазимо до закључка да су 
дијалекатске лексичке јединице којима се означавају физичке карактеристи-
ке човека системски организоване, да могу припадати различитим врстама 
речи, да стоје у хиперо-хипонимским, синонимским, антонимским парадиг-
матским односима и да су веома фреквентне оне чије је секундарно значење 
индуковано метафоризацијом у негативном смислу.

У лексичкој структури српског призренског говора лексика којом се 
означавају тело и телесне људске особине и којом се номинује човек као но-
силац тих особина представља специфичан и сложен лексички микросистем, 
који ћемо означити као лексичко-семантичко поље (ЛСП) телесне каракте-
ристике човека. Центар ЛСП чине лексеме распоређене у тематској групи 
(ТГ) делови тела и лексичко-семантичким групама (ЛСГ) придеви којима се 
означавају телесне особине и именице којима се номинује човек по телесним 
особинама. Периферне су групе које у свом саставу имају елементе који, 
поред биолошких, садрже и социјалне, односно психофизичке компоненте 
човековог развоја – ЛСГ номинација лица по полу и узрасту и ЛСГ глаголи 
којима се означава процес говорења. Делом свог садржаја оне задиру у сфе-
ре друга два семантика поља и секу их на периферији. У периферној зони 
поља смештене су лексеме које својим семантичким потенцијалом, односно 
скривеном семантиком гравитирају ка некој од централних ЛСГ.

Семантички садржај лексема уобличили смо према одређењима Д. 
Чемерикића и, уколико значењски одговарају стању у савременом језику, 
сравнили их са дефиницијама датим у Речнику САНУ (књ. 1–19) и Речни-
ку Матице српске, ради семантичке прецизности. У случајевима када се 
дијалекатско и књижевно значење не поклапају, ослањали смо се на семан-
тичку реализацију какву даје Чемерикић. У речничкој грађи многе одредни-
це нису дефинисане или нису поткрепљене одговарајућим илустративним 
материјалом. Тамо где уз лексему није забележено и њено значење, прибега-
вали смо семантичком реконструисању на основу датих примера и уз помоћ 
монографија и речника оближњих говора. Многе лексеме, које су се аутору 
збирке речи из Призрена чиниле уобичајеним или незанимљивим за реч-
ник нису регистроване, а чине саставни део лексичког система призренског 
говора, потражили смо у Регистру речи у монографији Српски призренски 

48 „Зоометафора, безусловно, тонко выражает дополнительные оттенки свойств чело-
века, обогащая их в понятийно-экспессивном плане, обеспеченном ассоциативном связью с 
соответствующим животным“ (Мушинкова 2011: 115).
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говор I Слободана Реметића (Реметић 1996) и у грађи за први том Српског 
дијалектолошког атласа (СДА), где је Призрен један од пунктова. Од вели-
ке помоћи су радови и коментари професора Радивоја Младеновића, коме је 
призренски говор изворно познат. Лексеме унете са стране обележаваћемо 
звездицом (*), а коришћени извор биће наведен у загради поред примера.

За прецизирање дијалекатске семантике од велике користи је 
етимологија речи, па се у том домену ослањамо на Etimologijski rečnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika Петра Скока (Skok I, II, III) и на Етимолош-
ки речник српскога језика (ЕРСЈ 1, 2, 3). Турске облике наводимо према 
етимологији коју је дала Снежана Петровић у књизи Турцизми у српском 
призренском говору (Петровић 2012).

Да бисмо утврдили карактер необичних облика и неочекиваних 
значења појединих лексема које срећемо у призренском говору, проверавамо 
њихово постојање и у осталим призренско-тимочким говорима. Увидом у 
речнике ове говорне зоне добијамо потврду о томе да ли је реч о локалном 
дијалектизму или се језичка појава јавља и на другим подручјима овог ареа-
ла, као и на ширем подручју Косова и Метохије.

У структури ЛСП телесне карактеристике човека у српском призрен-
ском говору издваја се пет лексичко-семантичких скупова:

1. ТГ делови тела,
2. ЛСГ придева којима се означавају телесне особине,
3. ЛСГ именица којима се номинује човек по телесним особинама,
4. ЛСГ именица којима се номинује човек по полу и узрасту,
5. ЛСГ глагола којима се означава процес говорења.

I. ТГ делови тела
I. У структури ЛСП телесне карактеристике човека први парадигмат-

ски лексички скуп је тематска група делови тела, која представља саставни 
део лексичког фонда српског призренског говора.49 ТГ делови тела састоји 
се од конкретних лексичких јединица, тј. именица којима се номинују дело-
ви људског тела.

Деловима људског тела посвећене су прве две свеске Семантичко-де-
ривационог речника српског језика. Прва тематска свеска заснива се на „…
деривационим гнездима лексема човек, људи и жена и лексема којима се 

49 У литератури наилазимо на терминолошко укрштање назива за лексички скуп који 
се односи на делове тела. Неки аутори овај лексички микросистем називају тематском групом 
(Драгићевић, Тугањова), а неки лексичко-семантичком групом (Гортан Премк, Кочеваткин, 
Занковец, Ипакова, Бердникова). Занковец, на пример, соматизме обележава као лексичко-
семантичку групу која се раслојава на седам тематских група (Занковец 2007: 71). Ми смо 
се определили за назив тематска група, јер ТГ нема доминанту и међу њеним члановима не 
постоји однос детерминације и комплементарности, као међу члановима ЛСГ.
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именују делови људског тела“ (Гортан Премк, Васић, Недељков 2003: 7), а у 
другој свесци су дата гнезда лексема којима се именују унутрашњи органи и 
основна физиолошка стања (Гортан Премк, Васић, Недељков 2006). У увод-
ном делу прве свеске ауторке истичу да примарне семантичке реализације 
основних лексема из лексичко-семантичке групе делови људског тела 
припадају и општем фонду и терминолошком, и у оба система функционишу 
са приближно истим семантичким садржајем, с тим што су у терминолош-
ким садржајима десемантизоване све или већина сема нижег ранга, па тер-
мини имају слабо развијену полисемију и деривацију за разлику од основних 
лексема општег лексичког система (Гортан Премк, Васић, Недељков 2003: 
16). У овом речнику лексеме су третиране и као термини, који припадају 
анатомској терминологији, и као јединице општег лексичког фонда.

За лексичку јединицу којом се номинује део тела у руској лексикологији 
устаљен је термин соматизам (соматизм), а за тематски скуп лексема које се од-
носе на делове тела соматска лексика (соматическая лексика). Руски аутори се 
слажу да је соматска лексика стабилан и „один из древнейших пластов лекси-
ки, хорошо сохранивших свою праоснову“ (Кочеваткин, Занковец, Тугањова, 
Ипакова, Бердникова). Последњих година се инсистира на проучавању со-
матске лексике руских народних говора и на компаративним анализама со-
матизама као фразеолошких јединица, што је изнедрило велики број доктор-
ских дисертација.50 Код нас се контрастивним истраживањима соматизама у 
немачкој и српској фразеологији бавила Г. Ристић (Ристић 2013).

У руским радовим наилазимо на мање-више модификовану поделу со-
матизама коју је дао А. М. Кочеваткин (Кочеваткин 1999). Он разликује шест 
тематских група, у оквиру којих фигурирају подгрупе.

1. Сомононимическая лексика
1.1. Названия, являющиеся общесистемными обозначениями
1.2. Названия головы и их частей
1.3. Названия шеи и туловища человека
1.4. Названия верхних конечностей
1.5. Названия нижних конечностей

2. Остеонимическая лексика
2.1. Названия костной системы организма человека в целом
2.2. Названия костей головы
2.3. Названия костей туловища
2.4. Названия костей верхних конечностей
2.5. Названия костей нижних конечностей

50 Актуелна су испитивања дијалекатске соматске лексике (Кочеваткин 1999, Туганова 
2006, Гынгазова 2009, Ипакова 2012), упоредна истраживања соматизама у неком од локалних 
језика са стањем у енглеском језику (Богус 2006, Алдиева 2009, Туйгунов 2012), и соматизама 
као фразеолошких компонената (Бердникова 2002, Занковец 2007).
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3. Спланхнонимическая лексика
3.1. Названия внутренних органов в целом
3.2. Названия пищеварительных органов
3.3. Названия дыхательных органов
3.4. Названия мочеполовых органов

4. Ангионимическая лексика
5. Сенсонимическая лексика

5.1. Названия органов зрения
5.2. Названия органов слуха
5.3. Названия органов обоняния и вкуса
5.4. Названия органов осязания

6. Лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления человеческо-
го организма

6.1. Названия болезней и недугов человека
6.2. Названия проявлений человеческого организма

Занковец из своје поделе искључује називе болести, а уводи називе за 
рожнате израслине на телу (коса, нокти, итд.), сврставши их у групу „кор-
нонимическая лексика“ (Занковец 2007). Ипакова додаје још две лексичко-
семантичке групе: лексику којом се именује нервни систем и лексику која се 
односи на телесни састав организма (Ипакова 2012).

Чланови тематске групе делови тела су у међусобно аутономним 
односима. За тип хипонимијског односа међу лексичким јединицама које 
означавају делове тела Р. Драгићевић уводи Крузов термин – меронимија или 
мерономија. Меронимије су хијерхијске структуре уређене по принципу део 
– целина.51 На пример, лексеме глава, труп, рука, нога представљају меро-
ниме лексеме тело, док је тело холоним за лексеме глава труп, рука, нога. 
Ове лексеме су комероними и стоје у односу комеронимије (Драгићевић 
2007: 293). У односу на релацију хипероним – хипоним холоним и мероним 
означавају конкретнији однос зависности између колокацијских саставница 
и надређеног појма, јер се темеље на изражавању односа делова и целине 
(Благус Бартолец 2009: 28). Принцип део – целина за описивање лексичке 
групе делови тела предлаже и руски лексиколог П. Н. Денисов (Денисов 
1980: 118). При анализи лексике којом се именују делови људског тела по-
лазимо са овог теоријског становишта.

Тематска група делови тела састоји се од пет подгрупа:
1. ТПГ назива делова тела,
2. ТПГ назива костију,
3. ТПГ назива унутрашњих органа,
51 „Меронимијска формула гласи: А је део Б-а, на пример: рука је део тела (…)“ (Дра-

ги ћевић 2007: 293).
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4. ТПГ назива појава на кожи,
5. ТПГ назива телесних течности.
Општи назив за „човечји организам схваћен у својој целовитости (као 

морфолошка и функционална целина“ у српском призренском говору је снага.
Длакав је он свут по снаге.
По снаге има бенгове.

I. 1. ТПГ назива делова тела
I. 1. Подгрупа називи делова тела садржи три тематске микрогрупе 

(ТМГ):
1. ТМГ назива главе и њених делова,
2. ТМГ назива врата и трупа,
3. ТМГ назива екстремитета.

I. 1. 1. ТМГ назива главе и њених делова
I. 1. 1. Горњи део људског тела у коме се налази мозак именован је лек-

семама глава, главина, главич’ица, главурда, главушка, глафч’е, главетина, 
главина и главурда.

Славедна главу и зач’ута. – Дај му јено јастьч’е за под главу. – 
Навал’ила главу на материно рамо па плач’е. – Отидни у бербера да ти 
микне туј косурину од главе.

Покри детету главицу, зе ч’е оѕебне. – Главица му је ка песница. – 
Спроч’у његове главице, гол’ема че му бидне тај капа.

Јаднич’е, још му гори главич’ица. – Млого гу ослабело девојч’е, сал 
гл’еда де ч’е навал’и главич’ицу.

Главч’е му ка лубенч’е. – Ете, овол’ико му је глафч’е, ка моја песница. – 
Мицке ка деч’инске главч’ич’и.

Главетина му је ка у вола. – За њојну главетину тај мафес ч’е бидне 
мицьк.

Турија кеч’е на туј главину своју, па иде ка сојтарија. – Његовејзи гла-
вине не могал’е да наџ’ев фес.

Дете гу мицко, а главурда му овол’иква. – Главурду има море, а не главу.
Доминанта реда је једини неутрални члан скупа, лексема глава. Деми-

нутивно маркиране са нијансом хипокористичности су лексичке јединице 
главица, главич’ица и главч’е / глафч’е, које у лексичком систему српског 
призренског говора функционишу као синоними. Деминутивност и хипо-
користичност остварују се суфиксима -ица и ч’е52. Лексема главич’ица је 

52 Суфукс -че има високу продуктивност у призренско-тимочким говорима, а изведенице 
са овим суфиксом могу имати тројаку семантичку реализацију: деминутивну, хипокористичку 
и деминутивно-пејоративну (Жугић 2012: 224, 227).
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другостепени дериват, настао додавањем суфиксалне морфеме -ица на твор-
бену основу првостепеног деминутивног деривата главица. Аугментативи 
са пејоративним значењем су првостепени деривати главетина, главина53 и 
главурда, настали додавањем експресивних суфикса -етина, -ина и -урда на 
творбену основу глав-.

I. 1. 1. 2. Предња страна главе код човека именује се лексемама: л’ице, 
сüрет / сирет / сурет и ч’ере.

Да покрије бело л’ице.
Ако ме изльже, чу га пл’унем у срет сüрет. – Њоен сüрет гу је тако 

мија.
Ове три синонимске лексичке јединице мероними су лексеме гла-

ва. Именица л’ице је свесловенска и прасловенска форма (*liko) у значењу 
„facies“ (Skok II: 300). Именичке лексеме сüрет и ч’ере преузете су из тур-
ског језика. Турцизам сüрет (тур. suret) Чемерикић бележи у још два фо-
нетска лика – сирет и сурет, а за ч’ере (тур. ҫehre) не даје илустративну 
потврду.54

I. 1. 1. 2. 1. Мероними лексеме л’ице су: ч’ело, образ, брада, око, нос, 
уо, усница.

I. 1. 1. 2. 1. 1. Део лица изнад очију до руба косе назива се ч’ело. У 
српском призренском говору постоји полусложеница којом се означава „на-
рочито лепо чело“ – алтьн-ч’ело, која је посведочена и у живом говору и 
у народној песми. Прва лексичка компонента полусложенице је турцизам 
алтьн (тур. altın) са значењем „злато; златни“, а друга „baltoslovenska riječ iz 
praslovenskog doba iz oblasti naziva za dijelove tijela (Skok I: 304).

Па тој н’ојно алтьн-ч’ело. – Да ти видим русе косе, / Русе косе, алтьн-
ч’ело (нар. песма)

I. 1. 1. 2. 1. 2. Једна страна људског лица, односно део лица између ока, 
носа уста, браде и уха означава се лексичким јединицама образ, обрашч’е, 
база.

Потека му образ. – Одошто ти потекнаја тај образ?
Потекло ми детету јено обрашч’е. – Намажи му обьдва обрашч’ета 

сьс л’уту ракију. – Обрашч’ич’и му су ка јабуке.
Пази матере базу, биро. – Што је, лочко, што ми те бол’и, база? – 

Ч’екај нана да омије детету базе.
Стилистички неутрална је ознака образ. Облик обрашч’е јавља се са 

деминутивно-хипокористичким значењем. Хипокористички је маркиран об-
53 Са оваквим номинационим значењем лексема главина забележена је у РСАНУ, док се 

у РМС ниједно њено значење не односи на горњи део људског тела.
54 Српски призренски говор, иначе, карактерише паралелна употреба домаћег и турског 

назива, што се може објаснити потребом градског становништва да диглосијом истакне своју 
културалну доминацију у односу на сеоску популацију (Младеновић)
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лик база, који је уобичајен у дечијем говору, користи се при обраћању деци 
и односи се искључиво на образ детета.

I. 1. 1. 2. 1. 3. Спољни део органа чула слуха обележава се именима уо 
и ушина.

Син гу, Андрешка, оглувеја на оба уа, да је дал’еко. – Глу је на оба уа. – 
Ако ми ободьц паднаја, уо ми останало (нар. изрека).– Ако те уфатим, море 
јужнику, уши ч’е ти извуч’ем.

Има ушине ка магаре.
Типичан дијалектизам је аугментатив са пејоративно обојеним 

значењем ушина.
I. 1. 1. 2. 1. 4. Орган чула вида у човека именован је лексемом око.
На јено око не види. – Ч’ор је на оба ока. – Крсту бол’и око, потекло 

му, дори се затворило.
I. 1. 1. 2. 1. 4. 1. Отвор у средини дужице, кроз који светлосни зраци про-

диру у унутрашњост ока, зеница, означава се лексемама гл’едац, гледал’ка, 
бебе, зеница* и цьрно*.

На јен гл’едац поч’ело да му се пушч’а перде, да је дал’еко. – Роса 
ујна-Цавина се убола у око, теке, богу фала, гл’едьц не оштетила. – Обьдва 
гл’еца гу зафатило перде, ч’уч’ке њојзи.

Бич’и уфатило од оч’и тој што му је јена гледал’ка по мицка зе друга.
Бол’и га око веј два-три дьна, поч’ело ништо да му се пушч’а на бебе.
Називи гл’едац и гл’едал’ка мотивисани су функцијом овог дела ока и 

поствербали су глагола гледа. Доминантно значење турцизма бебе је „одојче“, 
али је и у изворном језику широко распрострањено значење „зеница“ (тур. 
gözbеbеği) (Петровић 2012: 72)55. Лексеме зеница и цьрно за именовање зени-
це нису регистроване у Чемерикићевој збирци, али јесу у Упитнику за Први 
том СДА и одатле их наводимо.

I. 1. 1. 2. 1. 5. Истурени део лица између очију и уста који служи као 
орган за дисање и мирис номинован је лексемама нос и носина.

Тече му крф на нос.
Носина му је ка свињска сурла.
Пејоративно значење има аугментативни облик носина.
I. 1. 1. 2. 1. 5. 1. Носни отвор, спољашњи зид носног отвора, означен је 

именичком лексемом у облику множине ноздрве*, а један од носних отвора 
синтагмом рупа од нос* (СДА).

55 С. Петровић не искључује могућност да се ради о домаћој семантичкој креацији, на 
шта је наводи пример из говора Алексиначког Поморавља, где је Н. Богдановић забележио 
лексему детенце са значењем „зеница ока“ и дао објашњење „кад се у њ погледа види се 
људски лик“ (Богдановић 1987: 291). Међутим, паралеле из македонских дијалеката (мак. 
бебе) и албанског језика (алб. bebe „беба“ bebeya e syrit „зеница“), где је потврђено значење 
„зеница“, показују да се у овом случају ради о утицају турског језика.
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I. 1. 1. 2. 1. 6. Једна од две меснате покретне ивице уста које споља 
заклањају зубе вербализује се именицама усница, буза и рило.

Ако зборим криво, дабогда, уста да ми се обрнеф на тило.
Овол’иква му је буза. – Бузе има, а не уснице ка други. – Реко л’и му, а 

он теке опусти туј његову бузу.
Цветко има овако дебела рила.
Шупљина у доњем делу главе са унутрашње стране зубне преграде 

именује се лексичком јединицом уста. Код Чемерикића не налазимо уста 
као посебну одредницу, али се у грађи јављају примери који потврђују њено 
постојање у призренском говору. Лексема усна56 није забележена. У том 
значењу користи се изведени облик усница. Месната, пунија усна означена је 
лексичким јединицама буза и рило, које се паралелно употрбљавају. Карто-
графисани материјал за СДА показује да именица рило у значењу усна доми-
нира у пунктовима у околини Призрена и простире се на читав југозападни 
део Косова, док је буза фреквентнија на подручју око Урошевца и Гњилана. 
Према Скоковом мишљењу, буза је преузета из албанског језика (алб. buzë), 
где је настала из деминутива burëze „усташца“ (Skok I: 246), али је ареал 
шири од српско-албанског контакта (мак. бузи, буг. буза, рум. buze). Примар-
на семантичких реализација лексеме рило у говору Призрена јесте „њушка 
у свиње“, која се метафорички преноси на „усну у човека“. У говору, усница 
се понаша као немаркирани облик, док буза и рило попримају пејоративну 
нијансу, јер именују телесну појаву која је упадљивија и са димензијама које 
превазилазе изглед прототипичних усана (уснице).

I. 1. 1. 2. 1. 7. Беличаста кошчата плочица усађена у вилице која служи 
за кидање и ситњењe хране означава се немаркираним елементом зуб / зуп и 
маркираним обликом зупч’е.

Де ме бол’и зуб, онамо ми иде језик.
Детету ми никл’е два зупч’ета. – Камо да видим теј твоје зупч’ич’и 

што гризеф.
Деминутивна форма односи се на зуб детета.
I. 1. 1. 2. 1. 8. За пљоснати, покретљиви мишићни орган у усној дупљи 

који служи као орган за укус, за жвакање и гутање хране и као говорни орган 
у употреби је лексема језик.

Онејзи дубараџ’ике Насте, што ми извади л’утину сьс мужа, бог да 
дамла гу удрила у језик, те не могла више да прозбори.

I. 1. 1. 2. 1. 9. Део лица испод уста именује се лексемом брада.
Потекла му брада. – У браду га ударија.
56 Према Скоку усна је поименичени придев, дериват лексеме уста (Skok III: 549), док 

аутори Семантичко-деривационог речника напомињу да је са синхроног становишта придев 
усни дериват од именице усна а не обрнуто (Гортaн Премк, Васић, Недељков 2003: 328).
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I. 1. 1. 3. Бочни део лобање од ува до чеоне кости номинован је имени-
цама pluralia tantum сл’епоочи* и сл’епочнице* (СДА).

I. 1. 1. 4. Задњи део главе који се граничи са вратом, номинован је лек-
семама тило и тиланик* (СДА).57

Ако зборим криво, да богда, уста да ми се обрнеф на тило.

I. 1. 2. ТМГ назива врата и трупа
I. 1. 2. Тело је холоним лексема врат и труп.
I. 1. 2. 1. Део тела који спаја главу с трупом именује се лексемама врат* 

и вратина.
Имале тако беле бисере около врат (Реметић 1996: 546).
Вратина му је ка у бика. – Његовејзи вратине вал’а јака цеја лакьт 

дьгьчка.
Према неутралном члану врат, формиран је аугментативни назив са 

пејоративним значењем да се означи дугачак, али и снажан мушки врат.
I. 1. 2. 1. 1. Предњи део врата именује се лексичким јединицима грло, 

гуша, богаз, грлце, грл’енце и гушица
Под грло турила два реда дукате. – На грло поч’ела да гу искач’а, да 

је дал’еко, гуша. – Па тој њојно бело грло, да ти је мило сал да га гл’едаш. – 
По арно да беше врзаја камењ на грло па се метнаја у реку зе што доч’ека 
да искоч’и мüфл’üз.

Кьд га уфати за гушу, па кьд поч’е да га дави, рекосмо: куку, удави 
га! – Обесила пл’етиво на гушу, па тако иде по мал’е. – Турише му јуже на 
гушу и обесише га.

Рипи и уфати га за богаз да га удави.
Ослабело јаднич’е од надворице, та му грлце једва држи главу
Што ти је, биро, грл’енце л’и ми те бол’и, мајкино? – Гл’ич’ка га под 

грл’енце, а оно се смеје.
Гушица му је, јаднич’ету, све буосерина до буосерине.
Паралелно са словенским именицама грло (прасл. *gьr-dlo) и гуша (< 

прaсл. *gḷtati) користи се турска метафора богаз (тур. boğaz), чија је при-
марна семантика и у језику даваоцу и у језику примаоцу „клисура, теснац“ 
(Петровић 2012: 84). Призренци су усвојили комплетан полисемантички 
садржај лексеме богаз, што потврђује тенденцију српске призренске језичке 

57 У стандардном језику задњи део главе именује се лексемама потиљак и затиљак. 
Скок каже да су то поименичене синтагме za tylom, po tylu, изведене помоћу суфикса -ьк, 
а да се старословенско чисто tylь изгубило. Међутим, лексема тил чува се у готово свим 
призренско-тимочким говорима: у пиротском (Живковић 1987: 155), лесковачком (Митровић 
1992: 382), лужничком (Манић 1997: 77), у говорима јужне Србије (Златановић 1998403), у 
тимочким говорима (Динића 810), у говору Црне Траве (Стојановић 2010: 924). У обличким 
варијантама тило и тиланик присутна је у српском призренском говору.
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личности ка билингвизму и напоредој употреби српског и турског имена 
у најразличитијим доменима, чиме урбани друштвени слој наглашава свој 
социјално-културни престиж.

Деминутиви грлце, грл’енце и гушица, као стилски маркирани члано-
ви реда, резервисани су за означавање дела врата у детета и функционално 
ограничени на фамилијарни дискурс.

I. 1. 2. 1. 2. Стражњи део врата означава се лексемом шија.
Испоганила му се шија.
I. 1. 2. 2. Централни, средишњи део човековог тела између врата и удо-

ва, који обухвата грудни кош, трбух и карлицу, truncus назива се труп. Труп 
чине груди, леђа, трбух и карлица.

I. 1. 2. 2. 1. Предњи део човечјег трупа од врата до трбуха номинован је 
синонимним лексичким јединицама прсје, прсја* и џ’укс.

Ете, овде се заптисујем, у прсје.
Сьс песницу га ударија у џ’укс. – Бол’и га џ’укс. – Бајаги ме тиштеше 

у џ’укс.
Лексеме прсје и прсја (СДА; Реметић 1996: 596) дијалекатски су об-

лици.58 Лексема џ’укс, која је подједнако фреквентна, турски је дијалектски 
облик (тур. дијал. cüкs, cügüs, поред гöğüс).

I. 1. 2. 2. 2. Парни орган на грудима жене који после порода лучи млеко, 
дојка, именује се лексемом сиса.

Сиса ме бол’и. – Дај детету сису. – Одбива га од сисе.
I. 1. 2. 2. 2. 1. Избочен врх на дојци назива се брадавица.
Потекл’е гу брадавице, не може да надоји дете, јадница.59

I. 1. 2. 2. 3. Удубљење испод грудне кости, јамица између груди и желу-
ца, epigastrium назива се ложич’ица.

Бол’и ме ложич’ица. – Овде у ложич’ицу ме бол’и.
I. 1. 2. 2. 4. Најужи део човејег трупа изнад кукова, појас, назива се по-

ловина. Боли ме половина. – Стегнало ме нешто у половину.
Овај назив мотивисан је позицијом у односу на цело тело, јер се према 

појасу тело дели на горњи и доњи део.
I. 1. 2. 2. 5. За задњи део човечјег трупа у употреби су словенске лексе-

ме грб, грбина, леџ’а*, ьрбат* и ьрбе* и турцизам арка (тур. arкa).
Тури девојч’е у кол’евку, па га натовари на грб и тако отиде у село.
Грбави грбину.
58 Облик прсја у призренском говору „може имати упориште у облицима збирне множине 

на -ја у македонским северношарпланинским и дебарским говорима…“ (Младеновић 2007: 
109). 

59 У случају натицања дојке (маститиса) и немогућности да подоји дете, породиља је 
узимала тек окоћено штене које је стављала на груди да сиса, како би се разрадили млечни 
канали и подстакла лактација (Чемерикић).
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Пала и нагьрдела ьрбат (Реметић 1996: 376)
Да ми је само арку да ги видимо.
Наведене лексичке јединице у говору функционишу као синони-

ми. Прасловенски придев *grьbь (Скок I: 610) поименичен је и очуван у 
дијалекту, а од таквог облика изведена је именица грбина, која губи прво-
битно пејоративно значење. У српском призренском говору чува се и сино-
нимска лексема рбат (прасл. *hrьbьtъ), забележена и у облику рбе (Реметић 
1996: 376). Лексеме леџ’а нема у Чемерикићевом корпусу, највероватније 
зато што је „…именица леђа у новије време интегрисана у лексички систем“ 
(Младеновић 2007: 109).60

I. 1. 2. 2. 5. 1. Горњи део леђа између врата и руку у овом говору се 
јавља у два облика, сингуларном – пл’еч’о и плуралском пл’е ч’а* / пл’е ч’и*.

Бол’и л’и те десно пл’еч’о? – Узеја се у обьдва пл’еч’а.
Облике pluralia tantum пл’еч’а / пл’е ч’и у градском говору Призрена 

бележе Реметић (Реметић 1996: 474) и Младеновић (Младеновић 2007: 109), 
који каже да је овај облик позајмљен као готов из неког другог дијалекта. 
Према pliralia tantum, којом се означава део тела бипартитне структуре, 
издвојени део именује се именицом у једнини пл’еч’о

I. 1. 2. 2. 5. 2. Доњи део кичме, крста, означава се именицом половина.
Ако га бол’и половина, турај му ч’аше. – Опаши вунен појас да ти греје 

половину.
Именицом половина означава се доњи део кичме, као и појас. Ова 

хомонимија условљена је положајем ових делова тела и њиховом међусобно 
блиском позицијом.

I. 1. 2. 2. 6. Део дела у коме су желудац и црева номинован је лексичким 
јединицама срце, мешина и тулум.

Оѕебло му зар дупенце што седеја на голу земњу те га бол’и срце. – 
Нити сьм јеја мед, нити ме срце бол’и.

Једе, мајко, једе, док не напуни туј његову мешину.
Де се наједује тај његоф тулум с тој л’ек л’еба и сирење. – Удари га у 

тулум те паде ка свеч’а.
Скок сматра да је овакво значење лексеме срце етимолошки оправда-

но, јер је sьrdьce значило „centralni tjelesni organ“, а sьrьd- је нижи превојни 
степен од прасл. *serd- > srěd- (Sкoк III: 316). Дакле, срце је орган смештен 
у средишту тела. Код лексема мешина и тулум дошло је до метафоричке 
трансформације примарне семантике. И словенска и турска реч (тур. tulum) 
имају истоветно основно значење – „обрађена кожа која служи за пренос 

60 Р. Младеновић потврђује њено постојање на југозападу Косова и Метохије, где 
се претежно јавља у облику множине, који је преузет као готова граматичка конструкција 
(Младеновић 2007: 109). 
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и држање течности и растреситих материја“. Пренос значења мотивисан је 
сличношћу по функцији.

I. 1. 2. 2. 6. 1. Удубина у кожи на средини трбуха именована је лексемом 
пупак. Код Реметића, поред пупак, налазимо и варијанту пупьк*.

И тај пепеја стави ти на пупьк гоја (Реметић 1996: 420).
I. 1. 2. 2. 7. Стражњи део људског тела на којем се седи означен је лек-

сичким јединицама дупе, дупина, гузица, џ’утка, дупенце и дупиште.
Набила дупета ка ньч’ве. – Исфл’иска га по дупе. – Дупе му гач’е нема, 

а глава му цвеч’е тражи (нар. изрека).
Не може да помери туј своју дупину. – По дупине удри кол’ико оч’еш , 

а не по главе да га нагрдиш.
Седи на гузицу.
Окрач’ал’е гу кошул’ч’ич’и те гу се виде гола дупенца.
А, дупиште л’и ти твоје усрано!
Именица дупе, према Скоковом мишљењу, изведена је од основе без су-

фикса -ло (duplo) и наставка -е (Sкoк I: 459). Од исте основе настао је и облик 
дупина, код којег је наставак -ина изгубио аугментативно значење. Лексема 
гузица дериват је прасловенске лексеме гуз (прасл. *gǫzь) (Sкoк I: 640) са 
истрвљеним првобитним деминутивним значењем. Лексема џ’утка настала 
је од турске основе (тур. göt) и домаћег суфикса -ка, с тим што се деминуција 
не осећа. Деминутивни дериват дупенце односи се на задњицу детета, док 
аугментативни облик дупиште има изразито пејоративну конотацију.

I. 1. 3. ТМГ назива екстремитета
I. 1. 3. Општи назив за руке и ноге, уд, није регистрован у Чемерикићевој 

лексичкој збирци.
I. 1. 3. 1. Један од горњих удова човековог тела, од рамена до врхова 

прстију назива се рука, руч’етина, руч’урда и руч’урина.
Стра ми је да ми не потекне рука.
Ако те тресне сьс туј своју руч’етину, ч’е те домлоше, труч’ ч’е те 

уч’ини.
Ада, мужина, стегне л’и с теј његове руч’урде и поч’не л’и да гњеч’и, 

мисл’иш коске ч’е ти попуцав.
Тешка му тај руч’урина: да те згромоше ако те удари.
У говору су фреквентни пејоративни синоними руч’етина, руч’урда и 

руч’урина. Сва три експресива су првостепени деривати, настали додавањем 
пејоративних наставака -етина, -урда, -урина, а пејоративност је мотивисана 
силином, односно снагом којом рука удара или стиска што.

I. 1. 3. 1. 1. Део тела између врата и надлактице именован је лексемом 
рамо.
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Тишти гу ништо рамо.
I. 1. 3. 1. 2. Удубљени део раменог чланка, зглавка између грудног коша 

и надлактице номинован је лексемом мишка.
Две лубенице под јену мишку не бива. – Уватише га двојица под мишке 

па га отнесоше дома. – Под мишку му искочила ницина ка ора.
I. 1. 3. 1. 3. Део руке од рамена до лакта назива се подмишка.
Бол’и ме подмишка. – Сьс пл’етиво доџ’о до подмишке. – Узе девојч’е 

у подмишку па искоч’и пред врата.
I. 1. 3. 1. 4. Зглоб руке који спаја горњи део подлактице са доњим крајем 

надлактице именован је лексичком јединицом лакьт.
Муч’ан је веселник, никако не може да испружи туј руку што му је 

сьвијена у лакьт. – Вијеф га обьдва лакта.
I. 1. 3. 1. 5. Део руке од зглавка до врха прстију назива се шака.
Испружи десну па л’еву шаку. – Змија сьс гол’е шаке не се тепа (нар. 

изрека).
I. 1. 3. 1. 5. 1. Унутрашња страна шаке без прстију именује се лексемом 

длан*.
Бриждеја гу длан (Реметић 1996: 430).
I. 1. 3. 1. 5. 2. Мероним шаке је прс / пьрс*, један од пет покретних, 

крајњих делова руке човека.
Свејено што му се подл’утује тај прс.
Мали пьрс (Реметић 1996: 447).
I. 1. 3. 2. Крајњи доњи део људског тела (од бока наниже) који служи за 

ходање именован је лексемама нога, баџ’ак, ножурда и ногица.
Муч’ьн је тај Долаш без обьдве ноге. – Ич’ не може на десну ногу.
Глеј кол’икве му су његове баџ’аце. – Сьви теј твоје баџ’аце, што си 

ги пружија тако? – Рашч’епила баџ’аце и тако седи.
Седи л’уцки, што си пружија тако теј ножурде?
Оѕебл’е ти детету ногице, не л’и видиш да му помодрел’е.
Доминанта реда је неутрална номинација нога. Турцизам баџ’ак (тур. 

bacaк) није у апсолутној синонимској вези са домаћом речју иако су им 
значења лексикографски изједначена. Eкспресивни потенцијал његовог се-
мантичког садржаја наслућује се у говорном чину, јер говорник бира тур-
цизам у ситуацији када жели да истакне дужину нечијих ногу, тачније, кра-
катост као особину, или када хоће да укаже на непримерено држање ногу 
приликом седења. Таквом експресивно-функционалном вредношћу баџ’ак 
је ближи аугментативно-пејоративној изведеници ножурда него мотивној 
речи. Немаркирани члан (нога) подлеже и процесу деминуције (ногица), али 
само у случају када треба да означи доњи екстремитет детета.

I. 1. 3. 2. 1. Избочени део човечјег тела између бокова и бедрене кости 
назива се кук.
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Исекоше му ногу до кук.
I. 1. 3. 2. 2. Део ноге од кука до колена, бедро, означава се облицима 

бедрица, бутина, бутка, буткица и буткич’е.
Бол’и ме, ете овде, у бедрицу.
Убоде га у бутину. – Широко је за његове бутине. – Још ме бол’и бу-

тина.
Чудо, мори снао, што тьнке бутке има тој девојч’е. – Поцрвенела ми 

детету јена бутка.
Посерко ли ни један, дори и буткице.
Потекнато му је тој буткич’е, мори, не л’и видиш? – Узни мицко 

ракију па му истри буткич’е. – Њојному детету тьнке му су буткич’ич’и 
ка цефке.

Денотативног су карактера изведенице бедрица и бутина. Демину-
тивно-хипокористичку конотацију реализују деривати бутка, буткица и 
буткич’е.

I. 1. 3. 2. 3. Зглоб који спаја доњи део бутне кости с горњим крајем 
цеванице, део ноге око тог зглоба, именује се лексемом кол’ено и њеном из-
веденицом кол’еница.

И кол’ена и лактови му потекл’е.
Он ти отидне код оца, кл’екне на кол’енице и поч’не да га мол’и да му 

опрости што купија на аџ’исто тој девојч’е Пану и што га донеја дома.
I. 1. 3. 2. 4. Чланак, зглоб на нози номинован је деминутивном формом 

кошч’ица.
Ч’арапе имал’е два ч’ешита, јене што имал’е од прсте до кошч’ице, а 

друге што имал’е испод кошч’ице џ’ердани.
I. 1. 3. 2. 5. Доњи део ноге човека којим се тело у ходу и стајању ослања 

о тло, именован је лексемом нога. У призренском говору нема лексеме сто-
пало, у употреби је само нога.

Потекла му нога, не може да обуч’е кондуру.
Велико стопало фигуративно се именује лексемом лопарда.
Што уч’ител-Павл’е има лопарде, шеснаес саана питије мож да 

зготвиш. – Нога л’и гу је, цела лопарда.
Лексема нога у значењу „стопало“ холоним је лексема табан, петица, 

прс.
I. 1. 3. 2. 5. 1. Доња страна стопала номинована је турцизмом табан 

(тур. taban).
I. 1. 3. 2. 5. 2. Задњи део стопала именује се изведеном лексичком 

јединицом петица.
Не могу да обуч’ем кондуру на десну ногу, потеч’ена ми је петица.
I. 1. 3. 2. 5. 3. Један од пет покретних, крајњих делова ноге означен је 

лексемом прс (мн. прсти).
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Прс му се јопет подл’утује. – Гл’едај да не подл’утиш прс.
I. 1. 3. 2. 5. 3. 1. Крајњи дебљи прст на нози именује се дериватом 

полч’аник / палч’аник.
Сьс полч’аник да те газне, црева да ти истера.
I. 1. 3. 2. 5. 4. Средњи прст на руци или нози означава се синтагмама 

вел’ики пьрс (Реметић), гол’ем пьрс* и среџ’ан пьрс* (СДА).
I. 1. 3. 2. 5. 5. Најмањи прст на руци или нози именује се синтагматским 

спојевима мал’и пьрс (Реметић) и мицак пьрс (СДА).

I. 2. ТПГ назива костију
I. 2. Другу подгрупу тематске групе делови тела чини мали број лексе-

ма које се односе на скелет човека, односно кости.
I. 2. 1. Један од тврдих делова тела који са другим таквим деловима 

чини скелет човека назива се коска.
Ада, мужина, стегне л’и с теј његове руч’урде и поч’не л’и да гњеч’и, 

мисл’иш коске ч’е ти попуцав.
Деминутивни облици именице коска су кошче и кошч’ица* (Реметић).
I. 2. 2. Покретни саставак двеју или више костију назива се зглоб* 

(СДА).
I. 2. 3. Коштани стуб састављен од пршљенова, који чини средину ко-

стура код човека именује се архаичним синонимима кич’ма* и рптеница*. 
У исписима за СДА, одакле смо преузели ове две лексеме, рптеница је мар-
кирана као старија, а кич’ма је ушла у говор у новије време. Лексема рпте-
ница дериват је словенске именице рбат (прасл. *hrьbьtь) у значењу „леђа, 
кичма“ (Skok I: 685). Етимологија речи кич’ма није сасвим јасна. Скок на-
води Миклошичеву претпоставку да је настала од праслов. *kyčьma, али и 
Будманијеву тврдњу да албански прилог kač потиче од турског кıç „стражња 
страна“ (Skok II: 77). Кичму налазимо и у Шкаљићевом речнику турцизама, 
као домаћу твореницу од турске основе kiç (Škaljić 1966: 407).

I. 2. 3. Једна од дванаест пари танких и извијених костију, везаних за 
кичму, које обавијају грудни кош номинује се лексичком јединицом ребро* 
(Реметић).

I. 2. 4. У коришћеном лексичком корпусу налазимо назив за тртичну 
кост – опашка, која је забележена и у деминутивној форми – опашч’ица.61

Паде ми дете и нагрде се, те викна Стојанку Мач’кину да му дигне 
опашч’ицу.

61 Реч опаш истиснута је из стандардног језика. У РСАНУ дефинисана је као „део тела 
у виду репа, реп“ и у синонимном је односу са дериватом опашка. Оба облика ове лексеме, са 
значењем „реп“, регистрована су и у тимочком, пиротском и говору јужне Србије.
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I. 3. ТПГ назива унутрашњих органа
I. 3. Трећа подгрупа обухвата лексеме са диференцијалним знаком 

’унутрашњи органи’. Називе унутрашњих органа, које срећемо у лексич-
ком корпусу којим располажемо, разврстали смо према физиолошким 
функцијама у пет микрогрупа:

1. ТМГ назива органа за варење,
2. ТМГ назива органа за дисање,
3. ТМГ назива циркулаторних органа,
4. ТМГ назива органа имуног система,
5. ТМГ назива органа за мокрење,
6. ТМГ назива мушких полних органа.

I. 3. 1. ТМГ назива органа за варење
I. 3. 1. 1. Орган за варење хране смештен у горњем делу трбушне дупље 

означава се синонимским низом: желудац / жел’удац*, тьрба*, тьрбушина* 
и миде.

Желуце ги бол’ел’е (Реметић 1996: 454).
Дете ти иструло миде што тако бега надвор.
Словенске лексеме, које се користе напоредо са позајмљеницом из тур-

ског језика (тур. mide), Чемерикић не бележи. Лексичке јединице жел’удац, 
тьрба и тьрбушина преузели смо из грађе за СДА. Код Реметића налазимо 
лик желудац и множински облик желуце (Реметић 1996: 569).

С. Реметић бележи и деминутивни облик тьрбушч’е (Реметић 1996: 
429).

I. 3. 1. 2. Највећа телесна жлезда, која се налази у горњем делу трбушне 
дупље и има важне функције у вези са разменом материја у организму, јетра, 
номинована је лексемом турског порекла џ’игерица (тур. дијал. ciger, поред 
ciğer).

I. 3. 1. 3. Жучни мехур смештен испод јетре, где се прикупља жутозе-
лена течност горког укуса (коју излучује јетра преко жучне кесице), назива 
се жуч’*.

Оперисала од жуч’ сам се (Реметић 1996: 362).

I. 3. 2. ТМГ назива органа за дисање
I. 3. 2. 1. Почетни хрскавичави део органа за дисање, горњи део душни-

ка именује се словенским лексемама грло, гркл’а, гркл’ан (прасл. *gьrtanь), 
грцман, гуша и турском богаз (тур. boğaz), које у говору функционишу као 
синоними. Турцизам богаз у овом домену фигурира секундарним значењем.

Ако га бол’и грло, дуни му проз цефку мало нишадор. – Оѕебло му грло 
те засипнаја, да преговори не може. – За лакрдију што ми извадила да бог 
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да непоменик да гу искоч’и на грло. – Не турај, море, тол’икве залце у уста, 
зе ч’е ти запреф у грло.– Запрела гу беше запирач’ка у грло.

Да га закол’е, да му пресеч’е гркл’у ка јагњету.
Отиде му мицко вода у гркл’ан, па се застркна. – Ако проговориш још 

јену, гркл’ан ч’е ти искубем.
Да зач’утиш јемпут, зе грцман ч’е ти извадим. – Грцман ти пука да 

би л’и ти пука.
Западе му залч’е л’еба у гушу те се застркна и јодва се поврати. – 

Натемник, јеја снег па га забол’ела гуша. – Дај му мич’ко воду, запрело му 
ништо у гушу. – Наједе се, до гуше се засити.

У говору фигурирају и деминутивни облици грлце, грцманч’е и гушица.
Ако га забол’ело грлце, стуч’и мало нишадьр па му дуни проз цефку.
Расплакало се беше и запиштело, мисл’иш пуч’е му грцманч’е.
Отишла му вода у гушицу. – Давај му вруч’у алву да му напари гушицу. 

– Његове гушице доста ч’е је тој ч’анач’е мал’ебија.
I. 3. 2. 3. Продужетак задњег краја меког непца у ждрело у облику 

меснатог, покретног језичка именује се лексичком јединицом ресица, која 
анатомској терминологији припада својим секундарним значењем.

Детету ми паднала ресица.
I. 3. 2. 4. Орган за дисање смештен у грудном кошу који прима кисео-

ник из атмосфере означен је именицом плуч’а*.
Нине плуч’а са све цьрне.

I. 3. 3. ТМГ назива циркулаторних органа
I. 3. 3. 1. Централни мишићаст орган који регулише крвоток у телу чо-

века и који се налази на левој страни грудне дупље назива се срце.
Девојач’ко срце је ка срч’а.
I. 3. 3. 2. Цеваст крвни суд који води крв према срцу, вена, означен је 

двема лексемама, словенском жила и турском дамар (тур. damar).
Набрекл’е му жил’е, мисл’иш ч’е пукнеф. – Куку што му су жил’е, све 

гунга до гунге.
Расека бич’и кој дамар што му тол’ико иде тај крф. – На ноге му су 

дамари ка конопци.

I. 3. 4. ТМГ назива органа имуног система
I. 3. 4. 1. У лексичкој грађи налазимо само називе за циркулаторни ор-

ган смештен у трбушној дупљи с леве стране, испод дијафрагме и задњих 
ребара, чија је функција стварање црвених крвних зрнаца, који стоје у сино-
нимском парадигматском односу: сл’езина*, сл’езенка* и далак.

Потекнала гу сл’езина (Реметић 1996: 386).
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Словенизам сл’езина (прасл.*selz-) налазимо у Реметићевом регистру 
речи из Призрена, а његов облик сл’езенка забележен је у грађи за СДА. 
Чемерикић региструје само лексему далак, која је је у основном значењу 
преузета из турског језика (тур. dalaк „слезина“).

I. 3. 5. ТМГ назива органа за мокрење
I. 3. 5. 1. Један од два унутрашња органа која луче мокраћу назива се 

бубрек (тур. дијал. бüбрек, поред böbreк)
Бол’и ме туј, у бубрек.

I. 3. 6. ТМГ назива мушких полних органa
I. 3. 6. 1. За именовање мушког полног органа користе се лексеме прас-

ловенског порекла жила и кур. Назив жила мотивисан је анатомијом ор-
гана, а код лексеме кур дошло је до пресемантизације првобитног значења 
– „петао“.

Деминутивне изведенице од метафоре кур су куре и куренце.
Гл’еј колицно му је куренце.
Аугментативно-пејоративни облик гради се наставком -иште – куриште.
Л’ел’е, кол’икво му је куриште.
I. 3. 6. 2. Део мушког полног органа, кеса са семеним жлездама именује 

се множинским обликом мошнице.
Потекле му мошнице детету ми. – Кьд га удари у мошнице, он паде.
I. 3. 6. 3. Мушка полна жлезда, парни орган јајастог облика, смештен у 

мошницама означава се лексемама јајце и ташак. Деминутивна форма је ме-
тафорички еуфемизам, а непристојност се уклања и турцизмом ташак (тур. 
таşак), који се обично користи у плуралском облику ташаце.

Бол’и ме нешто л’ево јајце.
Ташаце му висиф ка бисаге. – Ташаце да ми изедеш.

I. 4. ТПГ назива појава на кожи
I. 4. Четврта тематска подгрупа обједињује лексеме којима се означавају 

појаве на спољњем омотачу човечјег тела, који се именује лексемом кожа* 
(СДА).

Ова субгрупа обухвата следеће микрогрупе:
1. називи рожнатих творевина,
2. називи израштаја на кожи,
3. називи ожиљака на кожи.
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I. 4. 1. ТМГ назива рожнатих творевина
I. 4. 1. Рожна творевина у облику врло танког влакна на неким делови-

ма човечјег тела назива се длака.
Да га видиш, цеја џ’укс му је обуч’ен у длаку.
I. 4. 1. 1. Семема „длаке на човечјој глави, власи“ номинују се лексемом 

косе.
Падаф му косе, брго ч’е оч’ел’ави. – Сьпл’ети косе у коцач’. – А: Што 

ти ч’ини мати? Б: Мије косе.
I. 4. 1. 1. 1. Место на глави где је коса отпала, теме без косе означено је 

турцизмом ч’ела (тур. дијал. çel, поред кel).
I. 4. 1. 2. Семема „длаке са стране лица и делу лица испод уста (у одрас-

ла човека)“ означава се лексемама брада, брадица, брадич’е и брадетина.
Аџ’а-Дана пуштија браду. – Обрич’ија браду, иструја јасл’ильк.62

По арно старому под брадицу, зе младому под песницу (нар. посл.).
Овол’ич’ко брадич’е носи. – Брадич’е му ка поп-Ч’осетово што било.
Пуштија брадетину ка да је калуџ’ер.
I. 4. 1. 3. Длаке на левој или десној страни горње усне номинују се лек-

семом француског порекла мустач’ (фр. moustache).
Мустач’ му се смеје. – Тај л’и што има јен мустач’ беја? – Ако бидне 

тој што ти викаш, еве овеј моје мустач’е метните у гомна.
I. 4. 1. 4. Длаком обрасло дно чела изнад очне дупље номинује се 

домаћим лексемама обрва и веџ’а, најчешће у плуралском облику. У српском 
призренском говору забележене су двочлане номинационе јединице ч’атма 
веџ’е и ч’акмал’и обрве. Према мишљењу С. Петровић ово су полукалкови, 
формирани као одраз турских двочланих синтагми, изафета. Обе синтагмат-
ске јединице представљају бесуфиксни или придевски изафет ҫatma кaş у 
значењу „састављене обрве“, с тим што је промена -тм- > -км- у ч’акмакл’и 
највероватније локалног карактера. (Петровић 2012: 302, 305, 359). Шкаљић 
и Скок чакмакли као епитет за обрве тумаче преко турског ҫакмак „кремен“, 
па су такве обрве „сјајне, црне, правилно савијене“ (Šкaljić 1966: 160; Sкoк 
I: 290). У лексичкој збирци Д. Чемерикића не налазимо примере који би нам 
разјаснили семантику именских полукалкова у призренском говору.

I. 4. 1. 5. Рожни покривач у облику плочице на горњем крају прстију на 
рукама и ногама назива се нокат.

Не вала ноч’ом да се сеч’ев нокте.
62 Срби у Призрену нису носили браду, сем свештених лица и понеког интелектуалца, 

као што је обичај код старијих муслимана. Призренци се нису бријали четрдесет дана у знак 
жалости за преминулим блиским сродником (Чемерикић).
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I. 4. 2. ТМГ назива израштаја на кожи
I. 4. 2. У трајне или привремене промене на кожи у облику израштаја 

убрајамо младеже, брадавице и бубуљице. У ову микрогрупу сврстали смо 
и промене настале услед иритације или запаљења површинског слоја коже.

I. 4. 2. 1. За урођени мали израштај на кожи тамније боје у облику 
мрље, пеге или квржице, младеж, користи се турска дијалекатска реч бенг / 
бенк (тур. дијал. benк, benğ, поред стандардног ben).

По снаге има бенгове.
I. 4. 2. 2. Мањи округао израштај на кожи назива се брадавица.
Меир ч’е бидне, неје брадавица. – Искач’аф му брадавице на руке.
I. 4. 2. 3. Чворић на кожи, гнојавица, односно бубуљица, именује се 

лексемом фрга.63

Детету ми искоч’ил’е фрге по снаге. – Не ч’ьпкај туј фргу, ч’е се 
подл’ути.

I. 4. 2. 4. Отврдла и јако задебљала кожа на длановима, табанима или 
где другде именована је лексемом жул* (СДА).

I. 4. 2. 5. Гнојно запаљење ткива на површини коже означава се словен-
ским лексемама приш* и ч’ир* (Реметић, СДА).

Ч’ирове му изашл’е (Реметић 1996: 507).
I. 4. 2. 6. Водени мехур на кожи од опеклине, тесне обуће и сл. именује 

се лексемама плоа и меир.
Меир ч’е бидне, неје брадавица.
Не знам што ми је детету, искоч’ил’е му по снаге све нике плоје.

I. 4. 3. ТМГ назива ожиљака на кожи
I. 4. 3. Трећу микрогрупу чине лексеме са диференцијалним знаком 

’ожиљак’.
I. 4. 3. 1. Траг на кожи од зарасле ране секундарна је семантичка 

реализација лексичких јединица бразда, нишан и дамка.
На образ му се види бразда што га огребала мач’ка. – Све бразде по 

руке што има.
63 Претпостављамо да је фрга гласовна варијанта именице кврга, чије је примарно 

значење у стандардном речнику „одебљање, израстак у било којем делу организма, чворуга, 
гука“ (РМС II: 694). Кврга води прасловенско порекло (прасл. * kьrk-), а етимолошко значење 
„spasmus“ очувано је у фонетском лику грч. Првобитни облик (крч) временом се и фонетски и 
морфолошки модификовао (крга, кврга, хрга) и развио нова значења, међу којма је доминантно 
„чвор“ (Skok I: 612). Уместо х појављује се в, то в прелази у ф, а значење се помера са „чвор 
на дрву“ на „чворић на кожи“. У значењу „бубуљица“ фрга је забележена на ширем подручју 
Косова и Метохије (Елезовић II: 412), а са ликом врга јавља се у пиротском (Живковић 1987: 
16) и тимочком (Динић 2008: 81) говору, и по тврдњи проф. Богдановића, у сврљишком говору. 
У говору јужне Србије врга означава чворугу од ударца (Златановић, 1998: 63).
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Митин нишан на чело од ране му је.
Познач’еш гу по дамке на десни образ. – Нашему Мите тај дамка на 

ч’ело му је од ране.
Лексема бразда означава ожиљак у виду огреботине, односно траг од 

гребања, па је са примарним њеним значењем повезује сема ’траг’. Турцизам 
нишан (тур. nişan) у основном значењу именује мету у коју се гађа, а секун-
дарна му је семантика „белег, ожиљак задобијен приликом гађања“. Номина-
ционо значење турске речи дамка (тур. damga) јесте „жиг, печат“, а у једној 
од семантичких реализација означава „ожиљак на телу“.

I. 4. 3. 2. Трагови од богиња на кожи означавају се лексемом у плуралској 
форми роше.

I. 4. 3. 3. Траг од убода именује се лексемом боцка.
Камо да видим од ошто ти је тај боцка на образ.
I. 4. 3. 4. Траг од уједа инсекта, односно алергијска реакција на ујед, 

означава се поствербалом боцка, а удвајањем се истиче интензитет појаве.
Искач’аф му боцке по снаге.
Испецал’е га бује, боцка-боцка је јаднич’е. – Све боцке-боцке што му 

искоч’ил’е по снаге.
I. 4. 3. 5. Траг по кожи од уједа буве именују се сложеном лексемом 

буосерине.
Куку, како иде од срамоте, све буосерина до буосерине и по грло и по 

руке.

I. 5. ТПГ назива телесних течности
I. 5. У посебну подгрупу сврстали смо називе телесних течности, који 

су забележени у коришћеним изворима.
I. 5. 1. Лексички еквивалент семеми „црвена течност која непрекидно 

кружи организмом обезбеђујући исхрану ћелија и размену материја“ је крв 
/ крф.

Теч’е му крв на нос. – Лубеница искоч’и ка крф црвена.
I. 5. 2. За семему „безбојна сланкаста течност коју луче жлезде у очној 

дупљи услед бола, узбуђења и сл.“ користи се лексема слуза.
Овде ћемо навести и глаголску лексему слузи, са значењем „лучи сузе 

(о оку)“.
Слузи ми нешто десно око. – Слузиф ми оч’и.
I. 5. 3. Лексема зној којом се означава семема „водена течност, текућина 

коју луче знојне жлезде, а која избија кроз кожне поре“ није регистрована у 
коришћеној збирци речи, али јесте деноминал ознои се у значењу „постати 
знојав, презнојити се“. На основу тога закључујемо да је лексема зној састав-
ни део лексичког система.
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Ако се озноиш, имаш промену па се пресвуч’и. – Де си се тако озноија?
I. 5. 4. Слуз из уста, бала, именује се лексемом у плуралском облику 

л’иге.
Обриши теј л̓иге. – Теч҆у му л҆иге низ туј брадурину његову. – Теч҆еф му 

л҆иге на уста.
I. 5. 5. Слузава течност која тече из носа, слина, именована је лексич-

ким јединицама мрсол’/ мьрсал* (Реметић) и манѕура*.64

Обриши детету мрсол’. – Нос ми се затворија од мрсол’.
Манѕуре си пуштија. – Течеф му манѕуре. – Обриши му детету теј 

манѕуре (Реметић 1996: 407).
I. 5. 6. Слузав испљувак, шлајм, именује се турцизмом балгьм (тур. 

balgam).
Удави га балгьм, нефез не може да узне.
I. 5. 7. Густа лепљива течност која се ствара у запаљеном ткиву на повр-

шини коже означава се лексемом гној .
Прибра ка рана гној. – Благ мејл’ем ч’е му извуч’е гној. – Свејено што 

му гнои рана јаднику, те не може да се оч’исти од гној.
I. 5. 8. Семема „лепљив гној који цури из очију, крмељ“ означена је 

лексемом дрл’а.
Микни детету туј дрл’у од ока. – Не знам откуд му искач’аф све теј 

дрл’е.
Тематска група лексема којима се номинују делови тела хијерархијски 

је устројена. Систем лексема за означавање делова тела функционише на 
принципу део – целина. Чланови мањих лексичких целина, подгрупа и 
микрогрупа стоје у међусобном односу комеронимије и синонимије. Цен-
трални лексички скупови су тематске подгрупе назива делова тела, костију 
и унутрашњих органа, а ближој периферији припадају чланови подгру-
па ’појаве на кожи’ и ’телесне течности’. Језгро подгрупа чине лексеме са 
денотативим значењем (глава, л’ице, сüрет, образ, уо, око, нос, усница, 
врат, грло, гуша, грб, грбина, рбат, пл’еч’о, срце, дупе, нога, рука, бедри-
ца, бутина), а околојезгреној зони припадају лексеме субјективне оцене. У 
овој тематској групи доминирају деминутивно-хипокористичке (главица, 
главич’ица, глафч’е, обрашч’е, база, грлце, грл’енце, гушица, ногица, бут-
кица, буткич’е, кошч’е, кошч’ица, грлце, грцманч’е, куре, куренце, брадица, 
брадич’е) и аугментативно-пејоративне (главетина, главина, главурда, вра-
тина, дупина, руч’етина, руч’урда, руч’урина, ножурда, куриште, брадети-
на) изведенице. Одређени број соматизама настао је метафоричким моделом 
преношења значења по сличности (богаз, бенг, тулум).

64 Лексема мрсољ карактеристична је за призренско-јужноморавске говоре (Skok II: 
471; Митровић 1992: 218; Златановић 1998: 237), али је потврђена и у тимочким говорима 
(Динић 2008: 423) и у Црној Реци (Марковић 1993: 367).
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Називи делова тела, односно соматизми, представљају архаични слој 
лексичког система. Лексеме којима се номинују делови тела воде порекло 
из прасловенског језика. Словенски анатомски термини добро су очувани у 
српском призренском говору и саставни су део опште дијалекатске лексике 
(глава, л’ице, тило, тил’аник, уо, нос, око, гл’едац, гл’едал’ка, усница, зуб, 
језик, врат, грло, гуша, шија, труп, прсје, сиса, ложич’ица, половина, грб, 
грбина, леџ’а, ьрбат, ьрбе, пл’еч’о, срце, мешина, дупе, гузица, џ’утка, рука, 
рамо, мишка, подмишка, лакьт, шака, прс, нога, кук, бедрица, бутина, бут-
ка, колено, кол’еница, коска, кич’ма, рптеница, ребро, опашч’ица, желудац 
тьрба, тьрбушин, грло, гркл’а, гркл’ан, грцман, плуч’а, срце, слезина, сле-
зенка, жила, кур, мошнице, јајце, брада, брадавица, фрга). Други слој чине 
турцизми, који се користе паралелно са домаћим лексемама (ч’аре, богаз, 
џ’укс, арка, тулум, џ’утка, баџ’ак, миде, џ’игерица, дамар, далак, бубрек, 
ташаце, бенг). Призренска језичка личност показује склоност ка усвајању 
турских речи које напоредо користи са аутохтоним словенизмима и тиме 
усложњава синонимске редове соматизама. Дијалекатска истанчаност огле-
да се у перцепцији и потреби да се пронађе вербална ознака за сваки део 
тела и да се језички нагласи оно што је истурено, видљиво, изражено на 
телу. Језички се маркира сваки орган (глава, нос, уво, уста, врат, рука, нога) 
чије пропорције не одговарају естетској норми коју народ поима као телесни 
идеал, који је већих или мањих димензија у односу на величину прототипа.

II. ЛСГ придева који означавају телесне особине
II. Лексичко-семантичка група придева којима се означавају телесне 

особине обухвата придевске лексичке јединице које се односе на физичке 
карактеристике човека у српском призренском говору. Ову лексичку скупину 
чини велики број лексичких јединица којима се карактерише човек по некој 
урођеној или стеченој телесној особини.

Колективна представа припадника једне заједнице о пожељним и 
непожељним телесним карактеристикама испољава се и на лингвистичком 
плану, што се огледа у великом броју забележених описних придева који се 
односе на овај сегмент људске стварности. Дијалекатски маркирани придеви 
углавном садрже субјективну оцену, која је позитивно или негативно коноти-
рана, и која опис човека своди на једну доминантну његову особину.65

За организацију и семантичку анализу система придева за означавање 
телесних особина важна је колективна свест о постојању прототипичних 

65 „Она (субјективна оцена – прим. аут.) спада у део семантичког садржаја придева, 
који би се могао назвати потенцијалном семом, финијом нијансом у значењу, или, просто, 
експресивношћу“ (Драгићевић 2000: 74).
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особа као носилаца прототипичних особина.66 Један од критеријума поде-
ле придева који описују људске особине, који налазимо код Р. Драгићевић, 
јесте подела на основу имплицитне компарације. Р. Драгићевић придеве из 
ове тематске групе дели на оне којима се означавају особине које сви имамо 
у различитом степену (висок, леп, паметан) и на оне којима се означавају 
особине које поседују само неки од нас (зрикав, кљакав, слеп). Драгићевић, 
даље, каже да придеви обе групе имају први степен имплицитног поређења, 
што значи да се њима означава одступање од прототипа у вези са степеном 
испољености или поседовањем особине, а да само прва група придева има 
антониме (Драгићевић 2001: 76). Придеви којима се означавају особине које 
не поседујемо сви немају способност имлицитне компарације, јер означавају 
апсолутни степен испољености особине. Придеви који подлежу имплицит-
ном поређењу ступају у антонимске односе, при чему се позитивним чланом 
антонимског пара исказује висок степен изражености особине у односу на 
степен изражености особине код прототипа, док се негативним чланом анто-
нимског пара исказује низак степен изражености особине или непоседовања 
особине у односу на прототип (Драгићевић 2001: 76). Придевски антони-
ми не могу имати хиперониме и немају лексикализовану архисему, али је 
могуће исказати особину коју они значе именицом изведеном од неутрал-
ног члана пара (Драгићевић 1996: 25). Проучавајући придеве за означавање 
људских особина у савременом српском језику анализом прототипа и инпут 
анализом, Р. Драгићевић закључује да су сема позитивног или негативног 
колективног вредновања и сема интензитета најважније семе на којима се за-
снива развој значења овог придевског система, који је хијерархијски органи-
зован захваљујући полисемичкој структури придева (Драгићевић 2001: 77).

Придевима који се односе на општи телесни изглед или изглед 
појединих делова тела бавила се Р. Жугић, на материјалу из јужноморавског 
дијалекта. Она је у оквиру ове групе издвојила две подгрупе у зависности од 
тога да ли се придевима квалификује (1) телесни изглед као природна датост 
или стечена током живота или је (2) настанак придева мотивисан односом 
према сопственом изгледу, и истиче да придеви друге подгрупе носе снаж-
ну негативну конотацију која често достиже степен пејоративности (Жугић 
1977: 137). „Лексеме су специјализоване, сужених семантичких поља, а са-
мим тим и бројније“ (Жугић 1997: 143), што је потврђено неколиким група-
ма семантички сродних придева, као, на пример, оних који у семантичком 
језгру имају недовољну телесну развијеност, говорење, однос човека према 
послу и сл.

66 „Када проценимо да је неко леп, он је леп у односу на прототип, а ако је неко ћелав 
или зрикав, он је такав за разлику од прототипа.“ (Драгићевић 2000:75).
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У руској дијалекатској лексикологији налазимо рад Е. А. Варабјове Име-
на прилагательные, характеризующие внешность человека по физическим 
особенностям, в ярославских говорах. Придеви су систематизовани у неколи-
ко лексичко-семантичких група и описују човека по лепоти, висини, фигури, 
по форми појединих делова тела, на основу здравственог стања и раличитих 
врста дефеката. И овде, основу лексичко-семантичких група чине лексеме 
субјективне оцене, а придевске лексеме ступају у синонимске и антонимске 
везе, „..большая группа прилагательных имеет прозрачную внутреннюю фор-
му, характерную для диалектной лексики“ (Воробьева 2003: 170).

Систем придева са хиперсемом67 ’телесне особине’ хијерархијски је 
устројен и састоји се од девет подгрупа. Лексичке јединице су обједињене 
на основу хиперо-хипонимских односа и припадају класи ’особина’.

1. ЛСПГ придева са хиперсемом ’изглед’,
2. ЛСПГ придева са хиперсемом ’раст’,
3. ЛСПГ придева са хиперсемом ’ухрањеност’,
4. ЛСПГ придева са хиперсемом ’телесни састав’,
5. ЛСПГ придева који карактеришу човека са телесним недостатком,

5. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека са недостатком неког
                      дела тела,

5. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом хода,
5. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом вида,
5. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом слуха,
5. 5. ЛСМГ придева који карактеришу човека са говорном маном,

6. ЛСПГ придева који карактеришу човека према изгледу појединих
                      делова тела,

6. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека према обиму главе,
6. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику и боји

                      очију,
6. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику ушију,
6. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику носа,
6. 5. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику усана,
6. 6. ЛСМГ придева који карактеришу човека без зуба,
6. 7. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику ногу,
6. 8. ЛСМГ придева који карактеришу човека са деформитетима 

                      стопала,
7. ЛСПГ придева који карактеришу човека према особинама коже,

7. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека према боји коже лица,
67 Термин хиперсема преузели смо из руске лингвистичке теорије, где је одређен као 

семантичка компонента вишег ранга којом се означава класа објеката / појмова (Жеребило 
2010). Ми ћемо је користити у значењу надређеног појма на сваком нивоу семантичке 
хијерархије, који има интегралну функцију.
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7. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу појава на
                      кожи,

7. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу осетљивости
                       коже,

7. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу косматих
                      делова коже,

8. ЛСПГ придева који карактеришу човека на основу телесних 
                      излучевина,

9. ЛСПГ придева који карактеришу човека по начину говора.
У систему придева којима се означавају телесне особине човека ве-

лики број степенованих придевских лексема стоји у међусобном антоним-
ском односу. Такви су придеви којима се означава степен лепоте, степен ви-
сине, степен дебљине и степен телесне развијености. Aнтонимски парови 
обједињени су појмом који није лексикализован, па смо као критеријум у 
супротстављању чланова антонимских парова одредили одговарајућу име-
ницу, којом се означава заједнички суперординирани појам. Именица којом 
је номинован надређени појам врши функцију хиперсеме. Нестепеновани 
придеви немају хипероним, јер немају једног неутралног члана, па се не 
може одредити именица којом бисмо означили критеријум за успостављање 
одређеног антонимског пара. Такви су придеви који карактеришу човека са 
телесним недостатком, придеви који карактеришу човека на основу изгледа 
појединих делова тела, према особинама коже и на основу телесних течно-
сти. У оквиру ових подгрупа, поједини антонимски парови супротстављени 
су према критеријуму присуство / одсуство особине.

II. 1. ЛСПГ придева са хиперсемом ’изглед’
II. 1. Подгрупа лексичких јединица са хиперсемом ’изглед’, којој у 

српском призренском говору одговара квазихипероним кьльк (тур. kılık)68, дели 
се у две микрогрупе, међу чијим члановим постоји однос комплементарности:

68 Према првом Прћићевом правилу о карактеристикама хипонима хипероним и 
хипоними морају припадати истој врсти речи (Прћић 1997: 96). Када се надређени појам 
изражава другом врстом речи у односу на хипониме, као у нашем случају, Р. Драгићевић 
уводи термин квазихипероним (Драгићевић 2012: 292). Овакав принцип хиперо-хипонимског 
структурирања дијалекатских лексичких јединица преузели смо из новије руске лексиколошке 
праксе, тачније, ослањамо се на концепцију коју је спровела В. В. Пирко у раду Семантиче-
ское поле как системное объединение просторечных единиц (анализ фрагмента семантиче-
ского поля «Внешний облик человека» в просторечии Приамурья) (Пирко 2006).
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1. придеви са хиперсемом ’пријатни изглед’,
2. придеви са хиперсемом ’непријатни изглед’.
Придеви ове подгрупе обележавају трајне физичке пожељне / 

непожељне особине. Све лексичке јединице садрже елемент субјективности, 
јер означавају степен изражености особине у односу на прототип, са којим 
се имплицитно пореде.69

II. 1. 1. Придевске лексичке јединице са хиперсемом ’пријатни изглед’ 
и класом ’особина’: л’еп, гл’едан, л’ичан, дил’бер граде хиперо-хипонимске 
односе (телесне особине човека – изглед – пријатан изглед).

Боже, л’епа л’и сьм!
Гл’еднога мужа узела. – Гл’едно момч’е је. – Неје гл’една, ама је ра-

ботна. – Сестра гу је по гл’една. – И гл’една и работна.
Ем млад, ем л’ич’ан. – Сьг сьм узела л’ич’нога мужа.
Болна л’ежи дил’бер Тута. – Мори, Бојко, дил’бер девојко (нар. песма).
Ови придеви чине синонимски ред са доминантом л’еп, чије је при-

марно значење „који је пријатне спољашњости“. Придевом л’еп дефинишу 
се остале лексичке јединице, које поред „леп“ садрже још и семантичке ком-
поненте „наочит“ и „стасит“. Потенцијална диференцијална сема ’љубак’, 
присутна је у турцизму дил’бер (тур. dilber). Све лексеме, осим дил’бер, сло-
венског су порекла. Проста придевска лексема л’еп (прасл. *лěпь) примарно 

69 Естетски критеријуми призренске културне заједнице подлежу свеприсутном 
хеленистичком идеалу калакогатије – споју лепоте и доброте, естетског и моралног, 
усклађености телесног и духовног, комбинацији спољашњег изгледа, племенитости и лепог 
владања (Жунић 2008: 65). На античким основама поникло је конвенционално поимање 
лепоте, где важи класицистичко начело пропорције, хармоније и симетрије, пројектовано 
у представама наивног човека о савршеном облику човековог тела. Идеалне телесне 
мере и колористички принцип доминантни су квалитативни елементи идеје о лепом у 
традиционалној естетској култури српског народа (Богдановић 1991: 21–29; Ивић 1995: 
30, 36–37; Поповић 1999: 149–154), који се манифестују у клишираним формулама „црна 
коса, црне очи, бело лице, румени образи, витак стас“ (за жене), „црни бркови, црна брада, 
стаситост, телена снага“ (за мушкарце). Позитивном естетском утиску доприноси оно што 
колектив категорише као пријатно (оно што изазива угодност, уживање), при чему је чулни 
доживљај пресудан у формирању општег укуса и дефинисању идеала телесне лепоте, што 
потврђују важећа естетичка начела –„лепо је оно што се свиђа без икаквог интереса“, „лепо 
је оно што изазива опште допадање“, „лепо је предмет нужнога допадања“ (Жунић 2008: 62). 
Иако нема универзалног и апсолутног показатеља лепоте тела, у конкретној епохи и култури 
симетричност црта лица, складност делова дела, здравље и правилан физички развој естетска 
су мерила на основу којих се обликује прототип лепог човека. Одступање од стереотипног 
обрасца лепоте, који је постављен као норматив средине, у призренском патријархалном 
друштву категоријално се квалификује као непријатно, ружно. Појам ружног супротставља 
се идеји о лепом и интерпретира се као одсуство лепоте (склада, пропорције, здравља). 
Флексибилност дозвољена у процени лепог лица и тела, искључена је при оцени онога што 
друштво перципира као ружно, према чему се на појединачном плану заузима ригидан став и 
о чему се у говорном чину емотивно и експресивно износи субјективан естетски суд.
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означава наведену људску особину. Лексичка јединица л’ичан дериват је лек-
семе л’ик, а секундарно значење „леп, наочит, стасит“ развила је из, такође, 
секундарне семантичке реализације мотивне лексеме „изглед, физиономија 
једног лица“ (Sкoк III: 300). Придев гл’едан настао је од поствербала глед и 
наставка -ьн (Sкoк I: 568), и у дијалекту и у стандардном језику фигурира са 
значењем „наочит, лепа изгледа“ (РМС I: 497). Све лексеме садрже импли-
цитну сему субјективног значења.

II.1. 2. Сему ’непријатни изглед’ садрже придевске лексеме: ружан, 
груб / груп, грд, грдан, грдобан, укубет.

Брат му по неје груп. – Укьнач’ила се што узела тога грубога мужа. 
– Груба је ч’и по груба не бива. – Грубо гу искоч’и тој девојч’е. – Све деца ги 
су тако грубе.

Спроч’у теј л’ич’не младанавесте, младожења ги беше доста грд. – 
Грда ч’и по грда не бива.

Огрде ка порасте, зе док беше мицак, не беше тако грдьн. – Муж гу је 
грдан истина, ама је млого л’уцак.

Порасте, ама остаде грдобан. – По грдобну жену очи не ми виделе. – 
Куку, што грдобно гу је тој млаџ’ејо девојч’е.

Од простог прасловенског придева грд (прасл. *gьrdь), који се чува и у 
том облику, изведени су грдан и грдобан, који у свом значењу садрже сему 
интензитета, јер означавају непријатан физички изглед који се граничи са 
наказношћу. Пејоративне конотације је турски придев укубет (тур. дијал. 
ukubet), који се односи на изразито ружну, скоро наказну особу. Прасловен-
ског је порекла придев груб (прсл. *grǫbь), чије је примарно етимолошко 
значење „дебео, ружан“, које се чува у дијалекту.

II. 2. ЛСПГ придева са хиперсемом ’раст’
II. 2. У подгрупи лексичких јединица са хиперсемом ’раст’ разликују 

се три микрогрупе:
1. ЛСМГ придева са хиперсемом средњи раст,
2. ЛСМГ придева са хиперсемом високи раст,
3. ЛСМГ придева са хиперсемом ниски раст.
Придевска лексема којом се означава средњи раст прототип је лексема 

из друге две микрогрупе, које стоје у међусобном антонимском односу. Су-
протност значења антонима заснива се на принципу „знатна заступљеност 
– незнатна заступљеност“. Лексичким јединицама ове подгрупе надређена је 
лексема бој (тур. boy „висина, раст“).

Мицка је у бој, на оца је, на Ванч’ета. – Батал бој ч’овек. – Барабари-
сте се, да видимо кој је погол’ем у бој.
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II. 2. 1. Семеми „који је средње висине“ одговара турцизам ортабој, 
који је у готовом облику и значењу преузет из турског језика (тур. orta boy).

Ортабој ч’овек беше бија, ни млого висок, ни па мич’ак и бој. – А: Ви-
сок л’и на оца? Б: Неје, ортабој је.

Лексикализација за средњи раст (ортабој) испоставља се као једина 
вербална ознака за средње вредности и необичан пример забележен у 
српском призренском говору.

II. 2. 2. Придевске лексеме са хиперсемом ’високи раст’: висок, гол’ем, 
узун70, бојл’ија, батал-бојл’ија, фидан-бојл’ија, кьлькл’ија обједињују еле-
менте на основу хиперо-хипонимских односа (телесне особине човека – раст 
– високи раст).

Висок ч’овек беше бија. – Високо девојч’е искоч’и.
По гол’ем је од старејога брата. – Тејзи по гол’емејзи окрач’ало 

јел’еч’е.
Бојл’ија ч’овек. – Бојл’ија искоч’и на матер. – Млаџ’еја по је бојл’ија 

зе стареја.
На деду је тако батал бојл’ија. – Де л’и наџ’оше туј батал бојл’ија 

младонавесту.
Заједничка семантичка компонента наведених лексема је ’високи раст’. 

У синонимској парадигми најближу везу остварују домаћи придев висок и 
турцизам узун (тур. uzun „дуг, висок“) у надимцима типа Узун-Милан, Узун-
Стојан. Једним од својих секундарних значења лексема гол’ем подудара 
се са примарним значењем придевске лексеме висок. Придевске лексичке 
јединице бојл’ија, батал бојл’ија, фидан бојл’ија и кьлькл’ија дефинисане 
су семемом „који је стасит, витак“, што имплицира сему ’високи раст’. Све 
лексеме су у готовом облику преузете из турског језика. Придев бојл’ија (тур. 
дијал. boyli, поред boylu) у улози основинске речи има именицу boy са при-
марним значењем „стас, узраст, раст“. Бојлија је компонента у синтагмама 
батал бојл’ија (тур. bat(t)al boylu) и фидан бојл’ија (тур. fidan boylu). Први 
конституент синтагматског споја батал бојл’ија семом ’незграпан’ интензи-
вира сему ’висок’, која је присутна у другом члану синтагме. У споју фидан 
бојл’ија значење је појачано конотативним елементом фидан, чија је при-
марна семантика „изданак, младица, танак прут“. Придев кьлькл’ија (тур. 
кılıкlı) настао је од именице кılıк у значењу „спољни изглед“, шо имплицира 
да је висина једна од пожељнијих особина у вези са спољашњим изгледом.

II. 2. 3. Лексичке јединице са хиперсемом ’ниски раст’ и класом ’особи-
на’: мицак / мич’ак и кüч’ик бојл’ија обједињују елементе на основу хиперо-
хипонимских односа (телесне особине човека – раст – ниски раст).

70 Индеклабилни придев узун користи се само као саставна компонента надимка или 
као презиме (Чемерикић).
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Коста теза-Марин је мицак на оца. – Васил’ је по мицак од Младена. – 
А: Што мицко искоч’и овој дете? Б: Па мицка му је мати. – Санда је мич’ка 
на матер. –Младаневеста беше л’ична и фидан-бојл’ија, а младожења гу 
мич’ак па дебел’ушкас.

Дијалектизам мицак / мичак71 је деминутивно и хипокористички ко-
нотиран. Двочлана јединица турског порекла кüч’ик бојл’ија (тур. кüçüк 
boylu, дијал. boyli) денотативно означава онога „који је низак растом, мали“, 
на шта упућује прва лексичко-семантичка компонента, која је и носилац 
диференцијалне семе (тур. кüçüк „мален“).

II. 3. ЛСПГ придева са хиперсемом ’ухрањеност’
II. 3. Придевске лексичке јединице са хиперсемом ухрањеност деле се 

на две микрогрупе, чији су чланови градибилни антоними:
1. ЛСМГ придева са хиперсемом ’прекомерна ухрањеност’,
2. ЛСМГ придева са хиперсемом ’недовољна ухрањеност’.
II. 3. 1. Хиперсема ’прекомерна ухрањеност’ заједничка је семантичка 

компонента која омогућава парадигматско повезивање придевских лексе-
ма дебеја / дибеја, дебел’ушас, дебел’ушкас, дежмекас, шишко и шишман 
у једну микрогрупу. Чланови овог лексичког скупа су у зависном односу 
детерминације, градећи синонимски ред са доминантом дибеја.

И дајка-Душан бија дебеја. – Тај дебел’и Мустаф Л’иша јанаја мьску, 
зе коњ не га носи. – Онејзи дебел’ејзи поп-Гигинице све гу се тресе о[д] 
дебел’ине. – И отац му беше тако дибеја ка он што је.

И отац му бија тако дебел’ушас. – Сал Милан и Санда искоч’ише тако 
дебел’ушасти на матер, а друге деца не. – И тој дебел’ушасто Анч’е ба-
тино.

Младаневеста беше л’ична и фидан-бојл’ија, а младожења гу мич’ак 
па дебел’ушкас. – Дебел’ушкасто искоч’и тој Цветково млаџ’ејо девојч’е.

Тако је дежмекас откако га знам. – Л’упкина намескиња је тај деж-
мекаста Л’енка.

Ете га иде тај шишко Стојан.
Семантички се подударају домаћи и турски придев дибеја и шишман 

(тур. şişman). Облик шишко је или преузет из турског дијалекта као инде-
клинабилни придев (тур. дијал. şişko) или је домаћа творба са хипокори-
стичким суфиксом -ко (Петровић 2012. 325; Skok III: 396; Škaljić 1966: 590). 
Деминутивним формантима -аст и -каст настали су облици дебељушас и 
дебељушкас којима се умањује степен изражености особине. Лексема деж-

71 Облик мицак / мич’ак настао је редукцијом облика малецак услед сужавања 
артикулације у емфатичним ситуацијама (Богдановић 1987: 67).
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мекас дефинисана је семемом „који је мали и дебео, здепаст“, и поред семе 
ухрањености, садржи и диференцијалну сему раста.

II. 3. 2. Лексичке јединице са хиперсемом ’недовољна ухрањеност’ и 
класом ’особина’: су, слаб, тьньк, реализују хиперо-хипонимске односе (те-
лесне особине човека – ухрањеност – недовољна ухрањеност), при чему се 
хипоними налазе у синонимском односу без изражене доминанте.

Суа је ка висменица. – Суа је, сал коска и кожа.
Млого је слаб.
Младаневеста му тьнка, висока.
Значење „мршав, недовољно ухрањен“ лексеме остварују у секундар-

ним реализацијама. Прост придев су примарно означава особину онога „који 
не садржи влаге, који није мокар“, па се радијалном полисемијом из основ-
ног значења развило секундарно „који је изгубио потребну влажност, сасу-
шен“, а метафоричким преносом са предмета на човека конотирана је људска 
особина и остварен интензитет значења. Значење „мршав“ које лексема слаб 
има у дијалекту72 засновано је на асоцијативној вези са њеним основним 
значењем „који је мале физичке снаге, који је слабог телесног састава“. При-
дев тьньк у секундарном значењу садржи семе ’витак’ и ’висок’, које су се 
развиле из примарне семске структуре „који је мале дебљине, који се јавља 
у танком слоју“. Семантичка компонента ’висок’ диференцијални је знак ове 
лексеме у односу на су и слаб, које у семској структури не потенцирају сему 
висине. Вредносни суд имплементиран у конотативном сегменту семантич-
ке структуре придева за квалификацију неухрањених особа избија у говор-
ним ситуацијама да направи разлику између су и тьньк, јер су имплицира 
негативну оцену и приписује се изразито мршавој особи, док тьньк означава 
витку, складно грађену женску особу.

II. 4. ЛСПГ придева са хиперсемом ’телесни састав’
II. 4. Овој подгрупи припадају придевске лексичке јединице обједињене 

хиперсемом ’телесни састав’. Оне су подељене у две микрогрупе лексема, 
које стоје у међусобном антонимском односу:

ЛСМГ придева са хиперсемом ’јак телесни састав’,
ЛСМГ придева са хиперсемом ’слаб телесни састав’.
Степеновани антоними који припадају овим микрогрупама означавају 

углавном урођене, трајне телесене карактеристике, оцењене позитивно или 
негативно у односу на прототип.

72 Овакво значење лексеме слаб карактеристично је на Косову (Skok III: 277; Елезовић 
II: 238), а потврђује га и Букумирић у говору северне Метохије (Букумирић 2012: 563). 
Елезовић бележи и деминутивну форму слабачак у значењу „прилично слаб, који није дебео“.
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II. 4. 1. Придевске лексичке јединице са хиперсемом ’јак телесни са-
став’: јак*, крупан, кüветл’ија, бабаџ’ан у својству хипонима учествују у 
хиперо-хипонимским парадигматским односима (телесне особине човека – 
телесни састав – јак телесни састав).

Ко-је јачи да дофати (Реметић 1996: 478).
Висок, крупан, л’ичан, диф.
Не се брини, кüветл’ија је он, брго ч’е пребол’и рану.
Словенизми јак (прасл. *jakь), крупан и турцизми кüветл’ија (тур. 

kuvvetli) и бабаџ’ан (тур. дијал. babacan) паралелно се употребљавају за 
означавање особине онога који је физички снажан, крепак.

II. 4. 2. Лексичке јединице обједињене хиперсемом ’слаб телесни са-
став’ и класом ’особина’: слаб, слабач’к / слабачак*, журав, ч’кул’ав, забун 
граде хиперо-хипонимске односе (телесне особине човека – телесни састав – 
слаб телесни састав), у оквиру којих хипоними ступају у синонимске односе 
без јасно опредељене доминанте.

Млого му је жураво дете.
Ч’кул’афко ч’кул’ави, и ти да се обараш сьз мене.
Још од зимус све је тако забун.
Придевска лексема слаб примарно означава особину онога „који је мале 

физичке снаге, који није јаког, чврстог физичког састава“. У монографији о 
призренском говору налазимо деминутивни облик овог придева слабач’ак 
(Реметић 1996: 363), којим се интензивира значење мотивне речи – „доста 
слаб, нејак, немоћан“. Придеви журав, ч’кул’ав и забун садрже интегрално-
диференцијалне семе ’неразвијен’ и ’мршав’. Код лексеме ч’кул’ав примар-
но значење „кржљав (о воћу)“ асоцијативном везом се преноси на човека.73 
Скок лексему журав са значењем „kržljav, sitan, nenapredan“ територијално 
везује за Косово.74 Изводи је од именичке речи жура „čovjek malen i mršav, 
kepec“, за коју претпоставља да је поствербал глагола журити се, али 
етимологија није сасвим јасна (Skok I: 634; Skok III: 688). Зебун је арха-
ични турски дијалекатски лик (тур. дијал. zabun, поред zebun). Негативна 
субјективна оцена инхерентна је овим придевским јединицама.

73 Придевска лексема ч’кул’ав јавља се и у варијанти чкол’ав на ширем подручју 
Косова и Метохије (Елезовић II: 453; Букумирић 2012: 679). У говору Црне Траве ова лексема 
примарно означава „чворноватно дрво“, а у секундарној реализацији „пргавог, незгодног 
човека (Стојановић 2010: 1026). 

74 Придев журав присутан је и у јужноморавским говарима: у значењу „превише 
мршав“ на југу Србије (Златановић 1998: 120), „мршав, кржљав, слабе физичке грађе“ у 
околини Ниша (Јовановић 2004: 62), а у лесковачком говору срећемо жуљав са идентичним 
семантичким садржајем. 
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II. 5. ЛСПГ придева који карактеришу човека
са телесним недостатком

II. 5. Придевима који карактеришу човека са телесним недостатком 
означава се апсолутни степен испољености непожељне особине, због чега 
нема антонима са позитивним значењем. Особина онога „који има телес-
ни недостатак, ману“ означава се придевским лексемама муч’ан, невол’ан и 
беанл’ив / бејанл’ив.

Беанл’ива је јадница и муч’на тако бенгава.
Глуо је, невол’но се и родило јаднич’е.
Беанл’ив је ч’уч’а, дьтка у збор.
Творбеним формантом -ан (< -ьн) формирани су деноминални придеви 

муч’ан и невол’ан са значењем „који има телесни недостатак“. Придевска 
лексема муч’ан имплицитно садржи сему ’патња’, доминантну компонен-
ту у примарној значењској структури именице од које је изведен. Наведено 
значење придевске лексичке јединице невол’ан заснива се на традиционал-
ном уверењу да је особа са телесним недостатком несрећна, бедна, али се 
дериват удаљава од номинационог значења именице која се препознаје у 
основи и развија специфичну дијалекатску семантику. Придев бејанл’ив / 
беанл’ив, изведен од турске именице беана / бејана (тур. дијал. beyane „мана, 
недостатак физички и психички“) и домаћег суфика -л’ив, задржава семски 
садржај мотивне речи, маркирајући особу са неким физичким недостатком.

Лексичке јединице су повезане интегралном семом ’телесни недоста-
так’, а на основу диференцијалних сема формирали смо пет микрогрупа:

5. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека са недостатком неког 
дела тела,

5. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом хода,
5. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом вида,
5. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом слуха,
5. 5. ЛСМГ придева који карактеришу човека са дефектом говора.
II. 5. 1. Придеви који карактеришу човека са недостатаком неког дела 

тела су: сакат, кл’анкав / кл’анкаф, ч’олак.
Бија рањет у ногу па о’стаде са’кат.
Остаде тако кл’анкаф.
Деда му бија ч’олак.
Семеми „који нема део руке или ноге“ одговара лексема сакат. Придев 

сакат, преузет из турске терминологије телесних мана (тур. sakat), једини 
је турски придев који се деклинира, аналогијом према домаћим придевима 
са суфиксом -ат (Skok III: 190). Придевске лексеме кл’анкав / кл’анкаф и 
ч’олак (тур. ҫolak) садрже диференцијалну сему ’рука’. Њима се карактери-
ше особа која је без руку или је саката у руку.
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II. 5. 2. Особу са дефектом хода карактеришу придеви крив, гегав / ге-
гаф, бангав, ч’опав* и топал, који граде синонимски низ са неопредељеном 
доминантом.

Мој муж Спаса бија крив на јену ногу.
Гегав је још о[д] детета. – Е, сал ни беше ексик тај гегава Тодорка. – 

Што ти је, море, гегаф л’и си те идеш тако?
У десну ногу је бангав. – Бангаво се и родило оно. – Микни ми се от пут 

ти, банго бангави.
Топал ч’овек неје за нигде. – Рањет беше у кол’ено те остаде топал.
У једној од секундарних реализација придев крив означава особу која 

храмље, ћопа. Овакво дијалекатско значење асоцијативно се развило из 
примарне семантике ове лексеме „савијен, нагнут, искошен“, која је пре-
несена на човека који се савија, искривљује при ходу. Придевска лексема 
гегав / гегаф поствербал је глагола гега се, којим се ономатопејски опонаша 
радња, односно ход, а означава особу која се љуља при ходу. Придев бангав 
„po postanju je ciganski pridev pango = sanskrit pangu ’hrom’“ (Skok I: 89) и 
првобитно се односио на коње, па је из коњске терминологије ушао у оп-
шту лексику да означи људску особину. Придев ч’опав мотивисан је турском 
речи çolpa / çulpa (Škaljić 1966: 180), а значење садржано у мотивној речи 
приписује се лицу домаћим формантом -ав као карактеристична телесна осо-
бина. У Чемерикићевом корпусу овај придев не налазимо. У Реметићевој 
грађи постоји деадјектив ћопавац / ч’опавац (Реметић 1996: 362, 363), чиме 
се подразумева егзистирање придева ћопав / ч’опав у српском призренском 
говору. Турцизам топал (тур. topal) задржао је изворно значење „хром“.

II. 5. 3. Придеви који карактеришу човека са дефектом вида су: ѕил’ав / 
ѕил’аф, ч’ор, ч’орав*, шашија.

Ѕил’ав се и родија.
Беч’ар је ч’ор.
Ч’оравицо ч’орава, не видиш л’и тестију? (Реметић 1996: 463).
Муж гу је шашија. – Старејо му девојч’е ка да је шашија, тебе гл’еда, 

мене види.
Словенски придев дијалекатски обојен ѕил’ав / ѕил’аф и турски ч’ор (тур. 

дијал. çor, поред kör) означавају различити степен оштећености вида. Лексема 
ѕил’ав / ѕил’аф односи се на особину онога који слабо види, који је кратковид, 
и има експресивну упоребу. Придевима ч’ор и ч’орав обележена је особа која 
не види на једно око. Турцизмом шашија (тур. дијал. şaşi, поред şaşı) описује 
се особа којој је свако око управљено у другом правцу, која је разрока.

II. 5. 4. Придевске лексеме којима се карактерише човек са дефектом 
слуха су наглу, глу / глув / глуф*, глуав /глуаф, глуwонем / глуонем*.

Петруш ка да је наглу по мало. – Тој дете се наглуо и родило те сьге 
и не ч’ује.
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Глу је, викај кьд му збориш. – Теза-Мара је сьсвем глуа. – Оно остаде 
глуо од бол’ес. – Глуому детету казује прикажње. – Онејзи глуејзи Маге л’и 
си рекла? – Има глуу жену.

Никој ми неје глуф (Реметић 1996: 405).
Глуав је, ништо не чује. – Глуаф човек неје за нигде да иде. – И немтур 

је и глуаф је.
У глуwонеми долази (Реметић 1996: 405).
Сложеном придевском лексемом наглу означава се особа која не чује 

сасвим добро, која има оштећен слух. Лексемом глу / глув / глуф* означена је 
особа лишена слуха потпуно или делимично. Употребна вредност одређује 
парадигматску релацију између лексеме глув, односно њених фонетских 
варијетета глу и глуф и лексеме наглу. Када означава онога који не чује добро, 
лексичка јединица глув имплицира експресивну компоненту. Аналогијом пре-
ма придевима на -ав, којима се означавају телесне особине човека, развио се 
облик глуав / глуаф, без дистинкције у значењу у односу на основни лик. Ком-
позит глуwонем / глуонем у семској структури садржи једну сему више – ’нем’, 
јер карактерише особу лишену и слуха и способности говора.

II. 5. 5. Микрогрупи придева који карактеришу човека са дефектом го-
вора припадају лексичке јединице: нем, бел’бав / бьлбав и уњкав.

Нема несьм, но сьм атрџ’ика.
Тај млаџ’еј неје бел’бав, сал тај стареј. – Бел’ба бел’бави. – Бел’баво 

гу је девојч’е јаднице. – Бьл’бава је она, мори. –И брат гу је бија бьл’бав.
Син гу је уњкав.
Придевом нем окарактерисана је особа лишена способности говора. 

Порекло овог придева није потпуно разјашњено. По једној теорији то је сло-
женица с негативним префиксом не- и индоевропским кореном *em- ( > umi 
„разговор“), а по другој је ономатопејског порекла (mu код животиња које не 
говоре), одакле *mēm-, са дисимилацијом м – м > н - м (Skok II: 516). Лек-
семе бел’бав и уњкав су ономатопејског порекла. Придевом бел’бав / бьлбав 
означена је особина онога који изговара неправилно поједине гласове, који 
тепа, слично детету које почиње да проговара. Лексема уњкав односи се на 
особину онога који говори кроз нос.

II. 6. ЛСПГ придеви који карактеришу човека 
према изгледу појединих делова тела

II. 6. Овој подгрупи придева припадају лексичке јединице које карак-
теришу човека на основу изгледа појединих делова тела, који постаје доми-
нантна физичка карактеристика особе. Значења ових придева развила су се 
синегдохом, јер се њима описује особа у целости, а не неки део тела. При-
деви су разврстани у микрогрупе:
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6. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека према обиму главе,
6. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику и боји очију,
6. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику ушију,
6. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику носа,
6. 5. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику усана,
6. 6. ЛСМГ придева који карактеришу човека без зуба,
6. 7. ЛСМГ придева који каратеришу човека са деформитетом кичме,
6. 8. ЛСМГ придева који карактеришу човека према облику ногу,
6. 9. ЛСМГ придева који карактеришу човека са деформитетима сто-

пала.
II. 6. 1. Човек са великом главом окарактерисан је придевом глават.
Глават је на оца. – Сал главати Лаза беше ексик. – Мицко дете а гла-

вато.
II. 6. 2. Друга микрогрупа обухвата придеве који квалификују човека 

према облику и боји очију.
II. 6. 2. 1. Придеви који карактеришу особу по облику очију су окат и 

кокотл’ав.
Окато ги девојч’е.
Кокотл’ава баба.
Синонимски пар окат и кокотл’ав односи се на особу која има изразито 

крупне очи. Придев окат дериват је са наставком -ат, којим се истиче карак-
теристична појединост. Девербативни је придев кокотл’ав, са дијалекатски 
обојеним творбеним формантом -л’ав, који је носилац квалификативне вред-
ности. Формантом -л’ав означава се особина онога који „кокоти очи“, који је 
буљав (kokoš > kokot > iskokotit (oči) „izbuljiti“, Skok II: 121).

II. 6. 2. 2. Придевске лексеме које карактеришу особу према боји очију 
су: плавоок*, цьрноок*, караџ’уз, ч’акар.

Плавоок Немац (Реметић 1996: 381).
Цьрноок (Реметић 1996; 381).
На гурбет ч’е идем ч’акар.
Прва два примера су композити у чијој се семској структури разликују 

две семе, интегрална ’око’ и диференцијалне ’плав’, односно ’црн’. У си-
нонимском односу су домаћа сложеница цьрноок и турска караџ’уз (тур. 
дијал. karacüz, поред karagöz), настале простим слагањем. Турцизам ч’акар 
(тур. ҫakır) садржи две значењске компоненте и остварује две семантичке 
реализације:„који је разнобојних очију“ и „који је светлих очију“.

II. 6. 3. У микрогрупу придева који означавају човека према облику 
ушију спадају: клапоуш, клапушас, ч’ул’, ч’ул’ав.

Клапоушас гу младижења.
Ч’улаво јаднич’е.



87Лексика српског призренског говора

Сложени придев клапоуш описује особу која има клемпаве уши, тј. чије 
уши млитаво висе надоле. Први део сложенице је ономатопеја из прасло-
венског периода (прасл. *klěp), којом се опонаша бука услед удараца нечим 
тврдим, затим се име пренело на „клатно, звечак“, па асоцијативном везом 
на уши (Skok II: 95). Композит клапоушас квалификује особу према облику 
ушију, а облик са творбеним формантом -ас(т) умањује степен изражености 
особине исказане придевом клапоуш.

Придев ч’ул’ је деноминал именице чула, чије је примарно етимолошко 
значење „ime ovci u koje su malene uši“ (Skok I: 339). Са животиње особина 
се пренела на човека који има мале или осакаћене уши. Придевски облик 
формиран суфиксом -ав семантички је еквивалент простом облику и има 
функцију накнадног морфолошког уобличавања придева ч’ул’.

II. 6. 4. У српском призренском говору забележен је придев крњав, 
којим се карактерише особа према облику носа.

На кога искоч’и тој дете тако крњаво?
Док беше мицка не беше крњава, а кьд порасте, окрњаве.
Придевска лексема крњав у секундарној семантичкој реализацији оз-

начава онога који је малог, кратког носа. Секундарни семантички садржај 
„оштећен, непотпун“ са предмета асоцијативно се преноси на део тела.

II. 6. 4. 1. Придевима грбав и грбас описује се нос који није раван, који 
има избочину.

Грубеше гу тај грбаф нос.
Грди гу њоен нос што је грбас.
Формант -аст уноси у дериват значење сличности, па је грбас нос који 

има облик грбе.
II. 6. 5. Према облику усана, човек се карактерише лексемама: бузл’ија, 

рилав, кривоус.
Тражеше те јен човек, јен бузл’ија. – Син гу искоч’и бузл’ија на деду. – 

Тако се бузл’ија оно родило. – У њину куч’у сви су бузл’ије.
На кога искоч’и тој Данкино дете тако рилаво?
Отишла у теј кривоусте Стојанке.
Придеви бузл’ија и рилав имају идентично значење и употребну вред-

ност. Означавају особу која има дебеле, снажно развијене усне и садрже 
компоненту експресивности. Обе придевске лексеме изведене су од именица 
којима се номинују дебеле, пуне усне. Композитом кривоус означена је осо-
бина онога који је кривих усана.

II. 6. 6. Микрогрупи придева којима се означава особа без зуба припадају 
дублети шкрб и шкрбав.

Сестра му шкрба.
Шкрбав гу је тај млаџ’еј син.
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Примарно, придевске лексичке јединице шкрб и шкрбав75 означавају 
оштећен, окрњен зуб, али се процесом сличним механизму синегдохе карак-
теристично својство једног дела тела, у овом случају зуба, приписује човеку 
као доминантна његова особина.

II. 6. 7. Придеви који каратеришу човека са деформитетом кичме у 
српском призренском говору су грбав / грбаф, грбас и гурав / гураф.

Грбаво се оно и родило. – Грбавица грбава.
Јефта Гуда бија грбас. – Не се родило грбасто, посл’е огрбело оно.
Ч̕ор-Лаза самарџ ̕ија је и помало гурав. – Тај гурави судија и нач̕ес бија 

трештен пијан. – Њега га викал ̕е Згура што бија гурав.
Деривати са творбеним формантом -ав карактеришу особу на основу 

непожељне особине, односно човека са израслином, избочином на леђима. 
Формантом -аст негативна оцена карактеристичне особине се ублажава.76

II. 6. 8. Особа кривих ногу описује се придевима кривоногас, бајмак, 
бајмакл’ија и акл’е.

Остарел’и, одртел’и, кривоногасти.
Проз димије гу се види ч’и је она бајмак.
Ада Тодорка бајмакл’ија му је сестра њему.
Тражија гу тај акл’е Јован.
Семе ’крив’ и ’нога’ садржане су у семској структури сложеног при-

дева кривоногас. Облици бајмак и бајмакл’ија у призренски говор су дошле 
или преко турског (тур. дијал. maymak, поред paymak „кривити се“) или пре-
ко албанског језика (алб. bajmak „кривоног“). Интересантан је индеклина-
билни облик акл’е којим се означава кривонога особа, чија етимологија није 
позната и који није регистрован ни у једном дијалекатском речнику призрен-
ско-тимочких и косовско-ресавских говора.

II. 6. 9. Микрогрупу придева којима се карактерише човек са деформи-
тетима стопала чине придевске лексеме дüзтабан / дüстабан, дüзтабанл’ија 
и патрног.

Јован беше бија дüзтабан, ка и син му. – И тој аџ’а-Лукино девојч’е 
Дара искоч’и дüстабан.

75 Лик шкрб настао је из иницијалне групе штр- (прасл. *štrьbь), која потиче 
дисимилацијом из шчр- (прасл. *ščьrb-) (Skok III: 402) и егзистира на подручју Косова и 
Метохије (Елезовић II: 482; Букумирић 2012: 696). Старија фонетска варијанта штрб очувана 
је у говорима јужне Србије (Златановић 1998: 482), околини Ниша (Јовановић 2004: 686), 
тимочким говорима (Динић 2008: 917) и у Црној Трави (Стојановић 2010: 1054).

76 Говорећи о паралелној употреби придева на -ав и -аст са именицама које означавају 
део тела као мотивним речима, Р. Драгићевић каже да је код ове категорије придева на 
-аст дошло до укрштања значења категорије придева карактеристичне особине / детаља и 
категорије придева са деминутивним значењем (категоризација придева по М. Павловићу). 
Значење придевске варијанте на -ав је апсолутније, а придевом на -аст се исказује особина у 
мањој мери (Драгићевић 2001: 111).
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И Милан Циц, вуци му на пут, беше бија дüзтабанл’ија.
Патрного се и роди, јаднич’е.
Придевом дüзтабан, који је у готовом облику преузет из турског језика 

(тур. düztaban), карактерише се особа која има равна стопала, односно равне 
табане. Сложени придев патрног односи се на особу чија су стопала окре-
нута ка унутра. Претпостављамо да је ова лексема у призренски говор до-
шла из македонског језика, где патроног значи „што е како нозе на патка“ 
(ДРМЈ).77

II. 7. ЛСПГ придева који карактеришу човека
према особинама коже

II. 7. Подгрупа придева који карактеришу човека према особинама 
коже састоји се од четири микрогрупе придевских лексема:

7. 1. ЛСМГ придева који карактеришу човека према боји коже лица,
7. 2. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу појава на кожи,
7. 3. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу осетљивости 

коже,
7. 4. ЛСМГ придева који карактеришу човека на основу косматих де-

лова коже.
II. 7. 1. У посебну микрогрупу интегрисани су придеви којима се 

описује особа на основу боје коже лица: белол’икас, румен, смугьр / смугар, 
цьрномањас* / црномењас / цьрномењас*, есмер.

Белол’икас је он на оца. – Старејо гу девојч’е је белол’икасто, а тој 
млаџ’ејо па есмер. – Деца му су белол’икасте, на бабу.

Добру девојку, л’епу, румену…
Доша смугар у л’ице. – Тој смугро девојч’е.
Јен улази цьрномењас (Реметић 1996: 442).
На кога искоч’и есмер овој дете кьд ни отац ни мати му несу есмер.
Придев белол’икас означава особу светле пути. Творбени формант 

-ас(т) уноси елемент експресивности у семантички садржај мотивне речи, 
при чему субјективна оцена није упадљива. На исти начин гради се и при-
девска лексема црномењас, која се у говору јавља и у фонетским варијантама 
цьрномањас и цьрномењас. Овај придев има неутрално значење, описује осо-
бу тамног тена, при чему се деминутивност не осећа. Идентично значење 
има турцизам есмер (тур. esmer). Црномењас и есмер се паралелно користе. 
Особа која има црвенкасту боју коже лица окарактерисана је придевом ру-
мен. Семе ’црвенкаст’ и ’ружичаст’ у семантичком садржају придева румен 
имплицирају финију значењску нијансу – румен тен последица је доброг 

77 У ДРМЈ лексема патроног маркирана је као архаична са литерарном употребном 
вредношћу. Среће се у народној македонској поезији.
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здравља и један од најважнијих естетских критеријума у традиционалном 
поимању женске лепоте. У антонимској релацији са лексемом румен је при-
дев смугар „мрк, црн“, са импликацијом ’болестан’. Скривена компонента 
употпуњује денотацију придевске лексеме и детерминише њену употребу. 
Квалитативна својства која се односе на боју тена приписују се особи углав-
ном као привремена особина узрокована телесном тегобом или душевним 
немиром.

II. 7. 2. У српском призренском говору регистровани су придеви дамкал’ија, 
фргав / фьргав* и рошав / рошаф, којима се квалификује особа која има из-
весне промене на кожи.

Груби га тој што је дамкал’ија свут по главе, па и по снаге и по ноге.
Фьргав беше (Реметић 1996: 400).
Рошаф је ка Панта поп-Стојанов.
Турцизмом дамкал’ија (тур. дијал. damgali / damgalɩ) карактерише се 

особа која има тамне мрље, пеге по кожи. Придевском лексемом фргав озна-
чена је особина онога који има бубуљице, а придевом рошав описује се осо-
ба која на кожи има трагове од богиња. Формантом -ав садржај мотивне речи 
приписује се денотату као карактеристична негативна физичка особина.

II. 7. 3. У посебну микрогрупу сврстани су придеви који карактери-
шу човека на основу осетљивости појединих делова коже на спољашње 
надражаје: гил’ич’кав / гил’ич’каф, гил’игич’кав / гил’игич’каф, гл’ич’кав / 
гл’ич’каф.

Да је гил’ич’кав, гил’ич’кав је. – Сал под мишку што је гил’ич’каво, зе 
на друго место не. – Он је млого гил’ич’каф свуд по снаге.

Он ич’ неје гил’игич’аф.
Гл’ич’кав је по табане. – Ич’ неје гл’ич’кава.
Све придевске лексичке јединице потичу од истог, ономатопејског ко-

рена и имају идентично значење. Поствербали су глагола са коренском мор-
фемом гил- (Skok I: 561). Изведени су од фонетски модификованих глагол-
ских основа, а означавају особину онога који је осетљив на надражаје коже 
услед додиривања појединих делова тела.

II. 7. 4. Општа придевска лексема којом се означава особа са израженом 
косматошћу гласи длакав

Длакав је он свут по снаге.
II. 7. 4. 1. Особа чија је брада обрасла длаком означена је придевом 

брадат.
Досьг не бија брадат. – Тому брадатому пцу Раме.
II. 7. 4. 2. Особа без бркова и браде карактерише се придевским дубле-

тима ч’ос(е) и ч’осав.
Остаре такьв ч’ос.
Узела ч’осавога Миту.
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Суфиксом -ав на мотивну реч турског порекла (тур. kӧse) истиче се ка-
рактеристична појединост, у овом случају одсуство длакавости на бради и 
изнад горње усне.

II. 7. 4. 3. Онај који је без косе окарактерисан је придевским дублетима 
ч’ел’ и ч’ел’ав.

Самур капак на ч’ел’аву главу.
Лексема ч’ел’ (тур. дијал. çel, поред kel) преузета је у изворном облику 

и значењу. Преузети семантички садржај задржава се и у облику са домаћим 
наставком -ав, који је фреквентнији у говору.

II. 7. 4. 4. Особа која има увијене праменове косе, коврџе, описује се 
придевским синонимима кудрав, гргурав / гргул’ав и / гургурав / гургул’ав, 
ч’когртл’ав.

Од брач’у сал Стефки је гргул’ав. –И деда му, поп-Гига, бија тако 
гргул’ав. – Гргул’аво искоч’и оно на матер.

Стојановица аџ’а-попова остаре и још је гргурава. – Висок, л’ич’ан, па 
гргураф, да ти је мило да га гл’едаш.

Стефки Деспотов обел’еја, ама још је гргурав. – Младожења ги беше 
висок, л’еп, л’ичан, па још и гргураф.

Још и дьньс је она тако гургул’ава. – Оро водеше јен гургул’аф момак. 
– Девер гу беше бија гургул’аф, а не муж.

Придев кудрав настао је од именице кудеља (прасл. *kǫndelь), везујући 
се асоцијативно за примарно значење мотивне речи „конопљина или ланена 
влакна“.

II. 8. ЛСПГ придева који карактеришу човека
на основу телесних излучевина

II. 8. 1. Особа којој често тече слузава течност, слина, из носа означена 
је придевом мрсол’ав.

Врак ти изеја туј Мару мрсол’аву. – Цветко Дупина дајма је мрсол’ав, 
завал’ија. – Дошла и донела по себе тој мрсол’аво детиште.

II. 8. 2. Онај коме цури слуз из уста, бала, описује се придевом л’игав 
/ л’игаф.78

Кьд год га погл’едаш, тој девојч’е је л’игаво.
II. 8. 3. На основу присуства густе лепљиве течности која се ствара у 

запаљеном ткиву на површини коже особа се карактерише придевом гнојав 
/ гнојаф. Овом придевском лексемом углавном се означавају делови тела 
захваћени упалом коже из којих цури гној.

78 У Речнику САНУ овакво значење придева љигав означено је као покрајинско (РСАНУ 
11: 663). У књижевном језику полисемија се развија у другом правцу и придев секундарним 
значењем улази у сферу апстрактног, прецизније, у домен духовних особина (РМС III: 254)
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Гнојав је свуд по снаге.
Стојанке аџ’а-Џ’орине цеја тај образ гу је гнојаф. – Тој гнојаво уо, 

свејено гу теч’е. – На гнојаву рану вал’а да тура благ мејл’ем.
II. 8. 4. Особа са крмељом у очима описује се лексемом дрл’ав / дрл’аф.
Дајма је тако дрл’аф. – Што ти је, мори, тој девојч’е тако дрл’аво? 

– Дрл’авица дрл’ава!
Сви придеви ове подгрупе су деноминативни деривати уобличени фор-

мантом -ав, који задржавају цео семантички садржај мотивне речи.

II. 9. ЛСПГ придева који карактеришу човека
према начину говора

II. 9. 1. У Чемерикићевој лексичкој збирци налазимо придеве којима 
се карактерише човек који брзо говори: бргозборл’ив / бргозборл’иф, бргоз-
боран и брзорек.

Бргозборл’ив је и он, цеја отац. – Тој јено дете што има, па и оно 
искоч’и бргозборл’иво.

Бргозборан је ка и мати што му била. – Бргозборно, мајко, ка да изело 
ногу од кокошке.

Према класификацији Р. Драгићевић, ови придеви спадају у категорију 
придева акције, којима се одређују особе по некој радњи која се стално 
понавља да поприма квалификативну вредност, постаје особина. Придеви 
који карактеришу човека који брзо говори девербативног су порекла, са ка-
рактеристичним творбеним формантима -л’ив и -ан. На основу приложених 
илустрација може се наслутити колективна аксиолошка процена дате особи-
не, која није искључива али нагиње ка негативној оси квалификације човека.

Лексичко-семантичка група придева којима се означавају телесне осо-
бине обухвата девет подгрупа, у оквиру којих се формирају мање лексичке 
скупине. Систем придева којима се карактерише човек на основу физичких 
својстава хијерархијски је устројен.

Степеновани придеви ступају у антонимске парадигматске односе 
и обједињени су заједничком хиперсемом. С обзиром на то да придеви не 
могу имати лесикализовани хипероним, на основу заједничке архисеме из-
вели смо именицу којом смо означили надређени појам (нпр. за антонимски 
пар леп–ружан хипероним је ’изглед’; за висок–мицак ’раст’; за дебеја–су 
’ухрањеност’, за јак–слаб хипероним је ’телесни састав’). Чланови антоним-
ског пара супротстављени су на основу уже семе, која је представљена син-
тагмом (’пријатан изглед’ – ’непријатан изглед’, ’високи раст’ – ’ниски раст’, 
’прекомерна ухрањеност’ – недовољна ухрањеност’, ’јак телесни састав’ – 
’слаб телесни састав’). Човек је позитивно или негативно обележен у вези са 
неком особином, што подразумева и неутралну међувредност. Осим у случају 
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обележавања човека средње висине (ортабој), где је та међувредност лек-
сикализована, у осталим случајевима није, али функционише као импли-
цитни члан поређења. На тај начин успостављају се хиперо-хипонимски 
односи међу лексичким јединицама у оквиру једне лексичке скупине. У 
оквиру подгрупе лексеме стоје у међусобним односима комплементарно-
сти, а у оквиру микрогрупе налазе се у односу детерминације, градећи си-
нонимске редове (л’еп, гл’едан, л’ичан – ружан, груб, грд, грдан, грдобан; 
висок, гол’ем, бојл’ија, батал-бојл’ија, фидан-бојл’ија, кьлькл’ија – мицак 
/ мичак, кüч’ик бојл’ија; дебеја, дебел’ушас, дебел’ушкас, дежмекас, шиш-
ко, шишман – су, слаб, тьньк; јак, кüветл’ија, бабаџ’ан – слаб, слабач’к, 
журав, ч’кул’ав, забун).

Подгрупа придева којима се карактерише особа са телесним недо-
статком садржи нестепеноване придеве, којима се означава апсолутна осо-
бина (сакат, ч’олак; крив, гегав, ч’опав, топал; ѕилав, ч’ор, шашија, глу, 
глуонем). Нестепеновани су и придеви који припадају подгрупама приде-
ва који приказују човека према изгледу појединих делова тела, на основу 
осетљивости коже, телесних течности и начину говора. Њима се описује 
особа на основу карактеристичне појединости. Особина појединих дело-
ва тела или нека телесна особеност постају доминантно обележје које се 
приписује особи као носиоцу те особине (глават, клапоуш, ч’ул’ав, крњав, 
рилав, бузл’ија, грбав, кривоногас, бајмак, белол’икас, црномањас, фргав, ро-
шав, длакав, ч’ел’ав, ч’ос, кудрав, гргул’ав, мрсол’ив, дрл’ав, бргозборл’ив). 
Преношење карактеристика делова тела на особу семантички је процес сли-
чан механизму синегдохе, али то није синегдоха, јер се употребом придева 
уз именицу ширег значења не мења његова семантика. Значење се не мења 
иако се шири перспективизација (кудрав човек = човек кудраве косе). Ову 
способност имају само придеви који означавају физичке људске особине 
(Драгићевић 2001: 223).

Сви придеви имају способност грађења синонимских веза, при чему 
се синонимија остварује паралелном употребом домаће и турске лексе-
ме (висок, бојл’ија; дибеја, шишко; јак, кüветл’ија, бабаџ’ан; слаб, за-
бун; црноок, караџ’уз; кл’анкав, ч’олак; крив, ч’опав; кривоногас, бајмак; 
црномањас, есмер). Други начин настанка синонима је стварање секундар-
них значења асоцијативном везом према основном значењу или развијањем 
појединих значењских компонената примарног значења (гледан, су, слаб, 
тьньк, ч’кул’ав, рилав, крив, гегав, кудрав). Синонимичност се остварује и 
извођењем нових придевских облика експресивно конотираних, који у го-
вору функционишу паралелно са мотивним придевом (грд, грдан, грдобан; 
глув, глуав; шкб, шкрбав, бајмак, бајмакл’ија, дüзтабан, дüзтабанл’ија; 
ч’ул’, чул’ав; чел’, чел’ав).
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Највећи број лексичких јединица из ове лексичко-семантичке групе 
изведен је творбеним формантом -ав, који се додаје именичкој, придевској 
и глаголској творбеној основи, којима се означава особа као носилац неке 
карактеристичне телесне особине, најчешће негативне (кл’анкав, гегав, бан-
гав, ч’опав, ѕил’ав, глуав, бел’бав, крњав, грбав, гурав, рилав, шкрбав, фргав, 
рошав, гил’ич’кав, гил’игич’кав, длакав, ч’ел’ав, кудрав, гргурав, гургурав, 
л’игав, гнојав, дрл’ав).79 Неутралног су карактера формант -ан (грдан, муч’ан, 
невол’ан, беанл’ив, бргозборан) и -л’ив (беанл’ив, бргозборл’ив), којима 
се приписује особина садржана у мотивној основи, док се дијалекатским 
творбеним формантом -л’ав истиче негативна субјективна оцена, одно-
сно пејоративност (коктл’ав, гргул’ав, ч’когртл’ав). Аугментативно-
пејоративног значења је формант -ат (глават, окат). Деминутивног карак-
тера је творбени формант -ас(т), којим се ублажава присуство непожељне 
собине или је таква особина изражена у мањој мери (дебел’ушас, дебел’ушкас, 
дежмекас, клапушас, грбас, кривоногас, белол’икас).

Језгро ЛСГ придева који означавају телесне особине чине придев-
ске лексеме које особу квалификују на основу спољашњег изгледа, раста и 
ухрањености. Централни елементи групе су придеви којима се описују те-
лесни састав и телесни недостаци човека. У централној зони орбитирају и 
чланови којима се маркира човек према изгледу појединих делова тела као 
његовој доминантној физичкој особини. На периферији су окупљене лексе-
ме које описују човека према неком карактеристичном својству, које може 
бити одлика актуелног физичког или здравственог стања или прерасти у 
трајно својство (особине коже, телесне излучевине, начин говора).

Систем придевских лексема са значењем физичког својства значајан 
је сегмент при расветљавању језичке слике стварности призренских Срба и 
у склапању мозаика језичке слике призренског човека. Класификација при-
дева унутар лексичко-семантичке групе и њихов статус у групи могу допри-
нети расветљавању опште културолошке оцене и реконструкцији владајућег 
стереотипа телесности у призренској култури не прелазу из XIX века у XX 
век. По ондашњим естетским мерилима, лепота, висина и снага су високо 
вредноване спољашње особине. Пожељно је да млад мушкарац буде висок 
и јак, а млада жена витка (тьнка). Лепота се најчешће приписује младима 
и подједнако је важна и за младиће и за девојке. У разговорном дискурсу 
чији су учесници жене неретко се истиче физичка лепота мушкараца, што 
разоткрива афинитете и критеријуме Призренки при одабиру партнера, ако 
су, уопште, имале право избора, тачније њихове потајне жеље. Удата При-
зренка неће пропустити прилику да у женском друштву нагласи да је „узела 

79 Творбени формант -ав садржи експресивну лексичку вредност, с обзиром на то да сви 
придеви за означавање телесних особина деривирани помоћу овог наставка имају непожељно 
значење (Драгићевић 2007: 194).
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гл’еднога мужа“. У квалификацији женских особа, атрибуту гл’една обич-
но се придодаје и работна, јер једино у комбинацији са вредноћом, лепота 
може жену да приближи колективном идеалу. При опису младе жене, квали-
фикативом работна допуњује се и наглашава комплетна позитивна слика, 
али се и компензује неки физички недостатак.

Нетолеранција према претераном експлицитно се испољава у 
аксиолошкој процени дијалекатске језичке личности и манифестује у ода-
биру лексичких јединица којима се конкретне особине вербализују, али и 
у истанчаности њиховог семантичког садржаја. Прекомерна гојазност је 
крајње непожељно својство, као и тешка потхрањеност, а став говорника 
према екстремно дебелим и екстремно мршавим људима је изразито негати-
ван. Међутим, у говорном чину провејава извесна симпатија према умерено 
ухрањенима, односно према људима гојазним у мањој мери, што је језички 
изражено деминутивним придевским облицима. Такође, народ веома пре-
цизно перципира разлику између неухрањенасти (мршавости) и виткости 
и опажена својства ментално складишти у две супротне категорије. Когни-
тивна процена призренског социјума о пожељним и непожељним особина-
ма формирана је на традиционалном народном уверењу да је телесна маса 
показатељ здравственог стања, а добро здравље је вредност инваријантна 
свим културама и друштвима. У Призрену се особине неухрањеног и болес-
ног човека чак и лексички изједначавају (слаб). Према болесним чланови-
ма заједнице, тачније, према онима који имају неку физичку ману, урођену 
или стечену, социјум испољава хомогени став, што показују квантитативно 
уједначени синонимски редови. За сваки од дефеката у говору постоји од три 
до пет лексичких ознака (за хромост 5, за слабовидост и слабост слуха по 4, 
сакатост 3, говорне мане 3), тако да ниједан од телесних недостатака није по-
себно језички маркиран.80 Материјал нам пружа увид у, мање-више реалну, 
слику призренске стварности онога доба и у менталитет Срба Призренаца, 
који не трпи неспособност, чак ни у виду и облику који су изван човекових 
моћи. Инвалидност онеспособљава човека за рад, а рад је на самом врху 
вредносне скале, одмах после здравља. Здрав човек, члан колектива спосо-
бан за рад културолошки је модел патријархалног друштва и друштвени иде-
ал призренске локалне заједнице крајем XIX и у првој половини XX века.

III. ЛСГ именица којима се номинује човек
по телесним особинама

III. Трећу лексичко-семантичку групу ЛСП телесне карактеристи-
ке човека чине именице којима се номинује човек по телесним особина-

80 Истраживање Р. Драгићевић показало је да деформитети највише привлаче пажњу 
описивача нечијег изгледа, а одмах за њима и истакнути, наглашени делови тела (Драгићевић 
2010: 116).
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ма. Карактеристична физичка својства човека, позитивна или негативна, 
представљају једну од основа именовања човека у српском призренском 
говору. Лексичке јединице којима се денотира човек према спољашњем из-
гледу, што укључује општи изглед, висину, тежину, телесни састав, телесне 
недостатке, изглед појединих делова тела и сл., спадају у групу атрибутив-
них именица, јер имају придевски карактер значења. „Захваљујући својој 
концептуалној вредности, именице овога типа представљају типичне пред-
ставнике nomina attributiva“ (Штасни 2011: 168).

Деривационо-семантичком анализом nomina attributiva у стандардном 
језику баве се Г. Штасни (Штасни 2007, 2013) и Р. Драгићевић (Драгићевић 
2001)81. Један сегмент књиге Г. Штасни Речи о човеку односи се на 
сагледавање деривационих специфичности лексема којима се именује човек 
према физичком изгледу. Спроведена је семантичко-деривациона анализа 
персоналних nomina attributiva од прототипичних опозитних придева леп и 
ружан и анализиране су nomina attributiva мотивисане соматизмима и гла-
голима карактеристичним за чулну перцепцију, као и глаголима говорења 
и кретања (Штасни 2013). Дијалекатски корпус атрибутивних именица ос-
нова је радова Р. Жугић, која је са семантичко-творбеног становишта про-
учавала пејоративе за женска и мушка лица у јабланичком говору (Жугић 
2009; Жугић 2010). Истражујући и лингвистички уобличавајући различите 
сегменте дијалекатског лексичког система, овог типа именица у лесковачком 
говору дотакао се и Н. Богдановић (Богдановић 2009).

Именовање човека у руским народним говорима тема је бројних ра-
дова и докторских дисертација (Геляева 2002; Махмутова 2002; Урманче-
ева 2003; Пирко 2006; Гурская 2010, Литвинова 2011, Седойкина 2011). 
Номинацијом лица у брјанским говорима са семантичког, творбеног и де-
ривационог аспекта бавила се Ј. В. Седојкина, са посебним освртом на 
именовање по спољашњим карактеристикама и изгледу (Седойкина 2011). 
Опширан фрагмент монографије Т. А. Литвинове Номинации человека как 
отражение языковой картины мира посвећен је именовању човека по фи-
зичким карактеристикама у воронешким говорима (Литвинова 2011). С. Л. 
Гурскаја је истраживала именице општег рода којима се карактерише човек 
по спољашњим ознакама у јарославским говорима (Гурская 2010). На при-
меру анализе семантичког поља ’внешний облик человека’ у градском гово-
ру Приамурја, В. В. Пирко представља семско обједињавање дијалекатских 
јединица (Пирко 2006). Човек као објект номинације у турским говорима у 
Русији предмет је истраживања А. И. Гељајеве, с освртом на концептуалну 
семантику и начине номинације „внешнего человека“. (Геляева 2002).

81 У раду посвећеном придевима са значењем људских особина у савременом српском 
језику Р. Драгићевић истраживачку пажњу посвећује и именицама насталим од таквих 
придева (Драгићевић 2001).
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Експресивна лексика, као важан слој дијалекатске лексике, присутна је 
у свим наведеним радовима. Као централна тема јавља се у раду Урманчејеве 
Экспрессивы со значением лица в говорах Вологодской области (Урманчеева 
2003), где је посебно обрађено лексичко-семантичко поље „характеристика 
человека по его внешнему облику“, и у компаративном истраживању Оценоч-
ные существительные со значением лица женского пола в русском и англий-
ском языках А. Н. Махмутове (Махмутова 2002). Метафоричка номинација 
човека, као израз колективне експресије, веома је продуктивна у народним 
говорима. Овом слоју лексике посвећени су радови Лексико-семантическое 
образование существительных со значением лица (на основе метафориза-
ции) С. Л. Акопове (Акопова 1985), Метафорические номинации в системе 
языка Ж. Вардзелашвили (Вардзелашвили 2001), Aнималистическая лекси-
ка румынского языка как способ характеристики человека через сравнения и 
метафоры А. О. Кубасове (Кубасова 2008) и Антропонимический потенци-
ал анималистической лексики Е. Н. Каљиткине (Калиткина 2010).

Конзистентан теоријско-методолошки приступ феномену експресив-
ности у српском језику налазимо у монографији С. Ристић Експресивна лек-
сика у српском језику, где ауторка на примерима именичких и глаголских 
експресива представља мотивационо-психичку (прагматичку) и когнитивну 
зависност њихове семантике, експресивност посматра са дијахроног и син-
хроног аспекта и на основу урађеног когнитивног модела значења експре-
сивне лексике у српском језику предлаже и представља типски начин обраде 
експресивне лексике у речнику. Феномену експресивне лексике у српском 
језику С. Ристић приступа у складу са новијим тенденцијама у развоју линг-
вистичких теорија, пре свега когнитивне лингвистике и теорије језичке 
личности, представљајући прагматичке и когнитивне карактеристике коно-
тативне семантике именичких експресива и типове аксиолошког лексичког 
значења (Ристић 2004). Једно поглавље књиге посвећује проблему именич-
ких експресива типа ’особа + спољашњи изглед’, преузетих из жаргонског 
речника (Ристић 2004 : 87–105).

Структурирање лексичко-семантичке групе именица којима се но ми-
нује човек по телесним особинама заснива се на физиолошком саставу чо-
века, али и на перцепцији околине човека као носиоца одређених телесних 
ознака. Систематизација лексема по подгрупама и микрогрупама показује 
каквим језичким средствима за именовање лица по телесним карактеристи-
кама располаже српски призренски говор и открива специфичан став говор-
ника према њима. Именице субјективне оцене су готово све оне које су на-
стале од придева којима се означавају људске особине, као и оне настале од 
именица са значењем делова тела. Субјективна оцена садржана је у свођењу 
особе на само једну особину која је доминантна по оцени говорника. У овим 
случајевима творбени формант не игра важну улогу (Драгићевић 2001: 32). 
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Именичке лексичке јединице експресине конотације могу се објаснити ек-
стралингвистичким чиниоцима, у првом реду факторима психолошке при-
роде.

ЛСГ именица којима се номинује човек по телесним особинама састоји 
се од дијалекатских лексичких јединица са хиперсемом ’телесне особине’ и 
класом ’ознака’ забележених у српском призренском говору. С обзиром на 
то да ову ЛСГ углавном чине именице које су деривационим процесима на-
стале од придева за означавање физичких својстава човека, њихова подела 
заснива се на подели придева у оквиру ЛСГ придева којима се карактеришу 
телесне особине. Именице којима се номинује човек по телесним особинама 
систематизоване су у десет подгрупа, које се састоје од мањих лексичких це-
лина – микрогрупа, чији чланови ступају у лексичке парадигматске односе: 
хиперо-хипонимске, антонимске и синонимске.

Номинационе јединице сврставају се у подгрупе на основу заједничких 
сема, односно хиперсеме, и у мање лексичке целине – микрокгрупе на осно-
ву сема нижег ранга, формирајући хијерархијски устројен систем:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’изглед’,
2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’раст’,
3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’ухрањеност’,
4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’високи раст / прекомерна ухрањеност’,
5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’телесни састав’,
6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’телесни недостатак’,
7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’делови тела’,
8. ЛСПГ именица са хиперсемом ’особине коже’
9. ЛСПГ именица са хиперсемом ’телесне излучевине’,

10. ЛСПГ именица са хиперсемом ’начин говора.

III. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’изглед’
III. 1. Лексичке јединице са хиперсемом ’изглед’ сврстане су у две 

супротстављене микрокрупе:
1. именице са хиперсемом ’пријатан изглед’,
2. именице са хиперсемом ’непријатан изглед’.
III. 1. 1. Именичке лексичке јединице обједињене семом ’пријатан 

изглед’ у српском призренском говору имају лексикализовани хипероним 
шüретл’ија (тур. şöhretli „онај који је леп“). Међусобно су супротстављене 
диференцијалним семама ’особа мушког пола’, ’особа женског пола’. Чла-
нови микрогрупе стоје у односу комплементарности, градећи антонимске 
релације типа мушко – женско.

III. 1. 1. а. Лексичке јединица са интегралном семом ’пријатан изглед’ и 
диференцијалном ’особа мушког пола’ је аслан.
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Има два сина, два аслана. – Синови л’и су? – аслани!
За лепу, наочиту, крупну мушку особу користи се турцизам аслан (тур. 

аrslan), којим се примарно именује крупна, крволочна звер из породице мача-
ка Felis leo, односно лав. Номинација је остварена метафоричким преносом, 
при чему су доминантне физичке карактеристике животиње асоцијативно 
пренете на човека. У српски призренски говор инфилтрирана је турска мета-
фора са целокупним културним фоном који је прати и који је уткан у њен се-
мантички садржај. Представе које турски народ има о лаву блиске су српској 
језичкој личности, што је утицало на усвајање имена и у домену позитивне 
карактеризације човека.

III. 1. 1. б. Лексичке јединице са интегралном семом ’пријатан изглед’ и 
диференцијалном ’особа женског пола’ формирају синонимски ред: асланка, 
аткиња, катана, кокона.

Што има јену ч’ерку асланку, да ти је мило да гу гл’едаш. – Тејзи алка 
Цавине асланке, Данке, пријаје гу све што обуч’е.

Е, што аткињу унуку има. – Милујеш л’и туј аткињу?
Оч’еш л’и Милку попову, оч’еш л’и назл’и кокону?
За лепу, наочиту жену или девојку у употреби су турцизми асланка 

(тур. аrslan), аткиња (тур. ат) и катана (тур. katana), који се значењски 
подударају у секундарним семантичким реализацијама, имплицирајући сему 
позитивне оцене. Стилски релативни синоними имају експресивну вредност, 
јер су метафорички трансформисали примарни семантички садржај. Лексема 
асланка (тур. аrslan) изведена је од именице мушког рода аслан, задржавајући 
семантику речи у основи. Зоометафоре су и лексеме аткиња и катана. Лепа, 
грациозна жена подсећа на ждребицу, бедевију, што је примарно значење 
лексеме аткиња. Основно значење именице катана у призренском говору 
је „велика мазга за коришћење брдске артиљерије“, а метафоричко значење 
„стасита, лепа, наочита жена“ настало је развијањем семантичке компонен-
те ’велика’ и потенцијалне семе општег изгледа. Лексема кокона у Призрену 
значи „лепотица, госпођа“ и највероватније је преузета из турског језика (тур. 
kokona „1. госпођа (хришћанка, Гркиња); 2. жена склона гиздању“). Првобит-
но се ова реч односила на хришћанске жене, које су се модерно облачиле и 
пратиле европску моду82, а потом се тако називала дотерана, нагиздана жена 
која оставља пријатан естетски утисак на околину83.

III. 1. 2. Лексичке јединице интегрисане у микрогрупу са хиперсемом 
’непријатан изглед’ и класом ’ознака’ ступају у све три врсте лексичких па-
радигматских односа: хиперо-хипонимски (телесне карактеристике – изглед 

82 Значење „госпођа, дама обучена ала франга“ бележи Елезовић (Елезовић I: 301). 
83 Овакво значење потврђено је у македонском и албанском језику (Петровић 2012: 184; 

ДРМЈ).
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– непријатан изглед), антонимски (особа мушког пола – особа женског пола) 
и кохипонимски, односно синонимски (синонимски ред).

III. 1. 2. а. Мушка особа непријатне спољашњости у говору Призре-
на номинована је релативним експресивним синонимима: грдник, грдоња, 
грдило, грдоба, ч’ел’еш, укубет, шебек, наказа.

Грдник, да се згрозиш кьд га видиш. – Онога грдника грднога Ч’ор-
Зефу, јопет обукл’е све у ново.

Запустија се, грдило се уч’инија. – Кој, тој грдило л’и тражија онакву 
девојку? – Оному грдилу Соколу све више му се кривиф ноге.

Муж гу је јен грдоња, да га не погл’едаш. – Греота што такву девојку 
дадоше оному грдоње Ванч’ету.

Гл’еј га какав је, цела грдоба. – Погл’едај се у огл’едало да видиш што 
грдоба си.

А, бре ч’ел’ешу, и ти си наша да ми збориш.
А ти, шебеку једьн!
Такву наказу ка што је он несмо видел’е.
Пејоративност суфиксалних изведеница грдник, грдоња, грдило, грдо-

ба произилази из семантичког садржаја творбене основе, коју чини при-
дев грд(ан). Семантички еквиваленти граде се пејоративним суфиксима 
-(н)ик, -оња, -ило, -оба, којима се интензивира негативна оцена садржана 
у основи. Понављање творбене основе показује да непријатан изглед вео-
ма привлачи пажњу говорника. Погрдно је маркиран поименичен турски 
дијалекатски придев ч’ел’еш (тур. дијал. keleş „ружан, груб“), који се у 
српском призренском говору користи као подругљива реч за ружну особу. 
Из изворног дијалекта преузета је лексема укубет (тур. дијал. ukubet), која 
се у говору Призрена понаша и као придев („ружан, наказан“) и као имени-
ца којом се номинује веома ружна мушка или женска особа. Метафоричком 
трансформацијом изворног примарног семантичког садржаја турцизма ше-
бек (тур. şebek „мајмун“) развило се фигуративно и пејоративно значење које 
конотира ружног човека, засновано на семи изгледа. Сема интензитета има-
нентна је лексеми наказа, којом се номинује веома ружна, нагрђена особа. 
Ова лексема није својствена идиому који обрађујемо, у призренски говор је, 
највероватније, ушла под утицајем књижевног језика.

III. 1. 2. б. Именице са интегралном семом ’непријатан изглед’ и 
диференцијалном ’особа женског пола’ су семантички еквиваленти грда, 
грдница, грдул’а, грдило, наказа, наказница.

А, мори, грдо грдна, ч’е видиш своје сал док ми паднеш у руке. – По-
свадише се што извадила лакрдију онејзи Митрине грде.

Грдница, мајко, мука да те уфати кьд гу погл’едаш такву. – Не гл’едај 
туџ’е сламке, мори грдницо, теке гл’едај своје греде, гл’едај каква си ти 
сама.
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Што грдул’а му била жена, боже ч’увај. – Онејзи грдул’е ора да не гу 
узнеш од руке.

Ураати се, умре и тој грдило, тај грбавица Агна.
Млого је грдна, јадница, наказа, да је дал’еко.
Онејзи наказнице, онејзи крифке, гу реко све у оч’и.
Наведени деадјективни деривати номинују женску особу приписујући 

јој атрибутивни садржај мотивног придева. Првостепени деривати са про-
стим придевом грд у основинском делу јесу именичке лексеме грда, грдул’а 
и грдило, док је именица грдница изведена од дублетне форме грдан. Твор-
бене основе су носиоци субјективне оцене, а форманти -а, -ица, -ул’а и -ило 
пејоративност попримају од основе и негативно конотирају женску особу 
као носиоца особине. Носиоци повишеног степена експресивности су на-
ставци -ул’а и -ило, а ефекат снажног интензитета пејоративности постиже 
се употребом деривата наказница. Непријатан физички изглед жене углав-
ном се доводи у везу са неким физичким недостатком, а може бити и по-
следица њеног немарног односа према сопственој спољашњости. Носиоци 
дијалекта строго оцењују телесну непривлачност, што је посебно наглашено 
у женском разговорном дискурсу.

III. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’раст’
III. 2. Подгрупа именица са хиперсемом ’раст’ и лексикализова-

ним хиперонимом бој дели се на две микрогрупе лексичких јединица са 
супротстављеним семама ’високи раст’ и ’ниски раст’. У оквиру микрогрупа 
нема опозиције према семи пола, јер се истим лексемама номинују и мушке 
и женске особе.

III. 2. 1. Лексичке јединице са хиперсемом ’високи раст’ и класом ’оз-
нака’ граде хиперо-хипонимске односе (телесне карактеристике – раст – 
високи раст) и стоје у међусобном синонимском односу: дугоња, грдосија, 
бојл’ија, батал бојл’ија, фидан бојл’ија84, гранда, алосија, див / диф.

Ономе дугоње Симе Пуч’е.
84 Лексичке јединице турског порекла бојл’ија, батал бојл’ија и фидан бојл’ија 

употребљавају се у истом облику и као придеви и као атрибутивне именице, а њихову 
функционално-семантичку вредност одређујемо на основу Чемерикићевих илустративног 
материјала. 

У Чемерикићевој збирци има много турцизама који су истовремено окарактерисани 
и као именице и као непроменљиви придеви. Етимони ових речи су именице, али су у при-
зренском говору коришћене као детерминанте уз неку другу именицу. С. Петровић ову појаву 
објашњава директним турским утицајем, сматра да је то рефлекс бесуфиксалног, односно 
придевског изафета (Петровић 2012: 350). Турцизме које Чемерикић дефинише и као именице 
и као индеклабилне придеве третираћемо или као именичке или као придевске речи у завис-
ности од ширег синтаксичког контекста.
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Удаде се за онога грдосију Симу Пуч’у. – Тому грдосије Панушу бата-
Ал’ексиному твоје кондуре не му стадаф ни на полч’аник. – И она бидна 
грдосија ка и брач’а гу.

Тому бојл’ије кол’ико му вал’а за јене ч’ашире. – Е, ч’кул’о један, и ти 
да се барабариш сьс онога бојл’ију.

А: За кога су теј ч’акшире? Б: За онога батал бојл’ију Симу Ч’емерику.
Што однесе тому фидан бојлије?
Ете га, иде тај гранда Сима. – Ада, сьс полч’аник да те газне тај 

гранда, црева ч’е ти истури. – Ти, бре, ка јен патл’иџ’ан, и ти да искоч’иш 
на мегдан оному гранде. – Муж гу беше мицьк, ситан, а она јена гранда, у 
зубе да га понесе.

Држиш л’и на памет што алосија беше, бог да га прости, Сима 
Ч’емерика?

Висок, крупан, л’ичан, диф. – Тај ч’апкунов див Данил воденичко коло 
га диза ка јену перку.

Сему позитивне оцене имплицитно садржи турцизам бојл’ија, којом 
се квалификује висока, стасита особа као носилац пожељне особине. Сему 
интензитета уноси лексичка компонента фидан у синтагми фидан бојл’ија, 
којом се именује особа танког и високог стаса. Остале лексеме имплицирају 
сему негативне оцене, изражавајући субјективан став говорника према осо-
би високог раста. Експресивима дугоња, грдосија, див / диф и батал бојл’ија 
именује се особа несразмерно високог раста. Лексема дугоња укључује 
значењски елемент ’мршав’, док лексеме грдосија, алосија, гранда, див / диф 
и батал бојл’ија интегришу семе ’веома висок’, ’крупан’, ’снажан’.

Са творбеног аспекта, лексема дугоња је деадјектив, са пејоративним на-
ставком -оња, који уноси експресивност у значење деривата. Пејоративност 
именице грдосија условљена је пејоративном творбеном основом, а непро-
дуктиван аугментативни суфикс -осија поприма својство пејоративног су-
фикса у контакту са таквом творбеном основом. Овим наставком формирана 
је и пејоративна метафора алосија, која примарно означава особу која много 
и халапљиво једе, а у секундарној реализацији семантички је изједначена са 
основним значењем лексеме грдосија. Обе су формиране сложеним суфик-
сом -осија, који се везује, у једном случају за именичку, а у другом за при-
девску основу и има функцију интензивирања експресивности. Митолошки 
термин див секундарно означава човека изузетно високог раста и велике сна-
ге. Овакво значење лексеме див заснива се на колективној представи о ми-
толошком бићу људског обличја натприродне величине и снаге и поређењу 
човека натпросечног раста и телесне снаге са овим апстрактним појмом.

III. 2. 2. Лексичке јединице са хиперсемом ’ниски раст’ и класом ’оз-
нака’ обједињују елементе на основу хиперо-хипонимских односа (телесне 
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карактеристике – раст – ниски раст) и ступају у сининимске односе: пинцур, 
здьпка, токмак.

Здьпка је, не мож да га подигнеш.
Мицак а дебел’ушас, токмак.
Семемом „особа малог раста“ дефинисана је лексема пинцур, која је 

потврђена на ширем подручју Косова и Метохије у лику пицрак и значењем 
„мали, малишан“ (Елезовић II: 537), али не и у осталим говорима призрен-
ско-тимочког ареала. Ова реч дошла је преко албанског језика (алб. picërë) 
(Skok III: 610). Следећи њену изворну семантику, можемо закључити да је 
у призренском говору основно значење настало развијањем семе ’дечак’. 
Интегрално-диференцијална сема за именице здьпка и токмак је ’набијен’. 
Лексема здьпка дериват је изведен од придева здепаст и неутралног настав-
ка -ка, који поприма негативну конотацију од творбене основе, означавајући 
ниску а дебелу особу. Основно значење турцизма токмак (тур. tokmak „маљ, 
дрвени чекић“) у Призрену је „дрвени грнчарски набојац за ситњење земље“. 
Метафорички пренос заснива се на продуктивности семе тежине алатке, док 
је сема висине садржана у самом својству здепастости.

III. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’ухрањеност’
III. 3. У подгрупи лексичких јединица са хиперсемом ’ухрањеност’ 

издвајају се две микрогрупе са семама ’прекомерна ухрањеност’ и ’недовољна 
ухрањеност’, чији су чланови у међусобном антонимском односу.

III. 3. 1. Именице са хиперсемом ’прекомерна ухрањеност’ деле се у 
мање лексичке целине, односно синонимске редове, који су супротстављени 
семом пола.

III. 3. 1. а. Лексичке јединице са хиперсемом ’прекомерна ухрањеност’ 
и диференцијалном семом ’особа мушког пола’ су кохипоними: дебел’ко, 
свиња, тулум.

Онога дебел’ка Јована Трупа ноге више не носиф. – Огоија се тај 
дебел’ко, бурило се уч’инија.

Проџ’е тај свиња, тај дибеја Јован.
Ете га, иде тај тулум.
Деминутивност суфикса -ко неутралисана је експресивним садржајем 

творбене основе, тако да изведеница дебел’ко у призренском говору фигури-
ра као мање-више неутрална номинација дебелог човека. Негативно су коно-
тиране метафоре свиња и тулум. Семе сликовитости, пејоративности и ин-
тензивности садржи зоометафора свиња. Метафоричком трансформацијом 
примарног значења турцизма тулум (тур. тulum) настао је назив за један део 
човековог тела – трбух, а ширењем перспективизације значење се преноси 
на човека са израженим трбухом, односно дебелог човека.
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III. 3. 1. б. Лексичке јединице са хиперсемом ’прекомерна ухрањеност’ 
и диференцијалном семом ’особа женског пола’ граде кохипонимске и си-
нонимске односе, без јасно опредељене дијалекатске доминанте: дебел’ица, 
дебел’ајка, дебел’ка, дебел’уша, дебел’ушка, дунда, дундица, свиња, тулум.

Дебел’ицо, помери се мало потамо да седнем.
Тај дебел’ајка још мало па сьс своју дебел’ину да престигне и мона-

Софку.
И онејзи дебел’ке Газикалове гу се нашла стреч’а, запросила се за 

Цеку ластраџ’ију.
Тој Л’енч’е је дебел’уша, ама кьд игра оро, льсно га игра.
Тај Ѕанина дебел’ушка рано поч’ела да се гои. – Онејзи Стојанове 

дебел’ушке гу отешњаја минтан.
Поп-Стојанова л’и беше тај дунда што проџ’е надол’е? – Дунда де-

бела куч’у не помела.
А тај дундица унука л’и ти је? – Онејзи Косарине дундице гу отешња 

ал’инч’е.
Нагоила се, свиња се уч’инила.
Па и тај мона-Софка, нагоила се, тулум се уч’инила.
Једнокоренски синоними су дебел’ица, дебел’ајка, дебел’ка, дебел’уша, 

дебел’ушка. Именички деривати изведени продуктивним суфиксима -ица, 
-ка, -уша и дијалекатски обојеним наставцима -ајка и -ушка попримају 
значење особине исказане придевом у творбеној основи (дебел-). Наведени 
суфикси женску особу маркирају експресивним квалификативом. Сема де-
минутивности запажа се у лексеми дебел’ушка.

Ономатопејског порекла су лексема дунда и њен деминутивни облик 
дундица. Именица дунда којом се именује веома дебела женска особа, одно-
сно дундица, којом се номинује дебела девојчица, у вези су са придевом на-
дувен, при чему је основа ду- ономатопеизирана (Skok I: 457). Метафорама 
свиња и тулум погрдно се називају особе оба пола.

III. 3. 2. Лексичке јединице са хиперсемом ’недовољна ухрањеност’ нису 
опозициониране по полу, већ стоје у међусобним односима кохипонимије и 
синонимије, означавајући особе и мушког и женског пола: мрша, мртвац, 
сарага, акреп.

Ослабеја, мрша се направија
Ослабеја, ослабеја, жив мртвац се уч’инија. – Осушила се, сал кос и 

кожа се уч’инила, мртвац дошла.
Осушија се, ослабеја, сарага се уч’инија.
Ослабеја, акреп се уч’инија.
Мршава, ислабела особа у Чемерикићевој збирци дефинисана је име-

ничком лексемом мрша. Интересантно је постојање овог апелатива с обзи-
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ром на то да наши извори покузују одсуство придева мршав.85 Секундарним 
значењима мршаву особу означавају лексеме мртвац, сарага и акреп. Мета-
форичком трансформацијом примарне семантике остварен је пренос значења 
по сличности спољашњег изгледа у лексеми мртвац. Сарага и акреп су зоо-
метафоре којима се номинује мршава особа. Из примарне семске структуре 
којом се означава сарага – „врста ситне, суве слатководне рибе“, секундар-
но метафоричко значење развило се продуктивношћу сема ’ситна’ и ’сува’. 
Сема негативне оцене присутна је у конотативној сфери значења лексеме 
акреп (тур. akrep), која примарно означава „шкорпију“. Пренос семантичког 
садржаја остварен је на основу негативне колективне представе о „зглавкару 
сродног пауку, са доњим вилицама у виду штипаљки и отровном жаоком“.

III. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом
’високи раст / прекомерна ухрањеност’

III. 4. Посебну подгрупу чине именице са хиперсемом ’високи раст / 
прекомерна ухрањеност’, због њихове фреквентности и експресивне вред-
ности у говору Призрена. Подељене су у две микрогрупе са интегралним 
семама ’особа мушког пола’ и ’особа женског пола’.

III. 4. а. Лексичке јединице са хиперсемом ’високи раст / прекомерна 
ухрањеност’ и диференцијалном семом ’особа мушког пола’ граде хиперо-
хипонимске (телесне карактеристике –– високи раст / прекомерна ухрањеност 
–– особа мушког пола) и синонимске односе: бивол, биздол, меч’ка, гарипа, 
шапшал, Ајдар Бал’а.

Пораса, жено, раскрупњаја се, цеја бивол се уч’инија.
Пораса, цеја биздол се уч’инија. – И за тога биздола л’и се нашла 

девојка.
И тај гарипа л’и се уфатија у оро.
И тај Ајдар Бал’а л’и се уфатија у оро? – Е, Ајдар Бал’о јена, што не 

гл’едаш прет себе кьд идеш.
Сема ’крупан’ присутна је у свим лексичким јединицама којима се 

именује висока и прекомерно ухрањена мушка особа. Сема ’незграпан’ 
повезује лексеме бивол, биздол, гарипа, меч’ка, шапшал и Ајдар Бал’а, 
сема ’трапав’ заједничка је лексемама Ајдар Бал’а и шапшал, а сема ’тром’ 
одликује семску структуру лексеме меч’ка. Све лексеме су фигуративно 
маркиране, а секундарне семантичке реализације остварене су метафорич-
ком трансформацијом примарне семантике. Апсолутни синоними су зоо-
метафоре бивол и биздол, којима се крупан, незграпан мушкарац сликовито 
пореди са врстом говечета Bubalus. Скупини лексема којима се номинује 

85Мрша и мршав стоји у вези са мрха > марха > марва и значењски је повезано са 
мрцина (Skok II: 467). 
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телесно незграпна, трома особа придружује се својим фигуративним 
значењем дијалектизам меч’ка, који у семском саставу примарне семантичке 
реализације садржи семе ’крупан’ и ’незграпан’, а секундарно метафоричко 
значење развијено је на продуктивности ове две семе, које имплицирају и 
тромост као особину. У Чемерикићевој лексичкој збирци регистрован је и ло-
кализам Ајдар Бал’а, властито име прерасло у метафору за незграпну мушку 
особу. Турцизми гарипа (тур. garip „странац, туђин; чудноват, небичан“)86 и 
шапшал (тур. şabşal „лењ“) преобликовали су изворну семантику, и у при-
зренском говору означавају високу и дебелу особу, са семом ’незграпан’ као 
интегралном за обе лексеме, и диференцијалном ’трапав’ у лексеми шапшал.

III. 4. б. Лексичке јединице са хиперсемом ’високи раст / прекомерна 
ухрањеност’ и диференцијалном семом ’особа женског пола’ граде хиперо-
хипонимске односе (телесне карактеристике –– високи раст / прекомерна 
ухрањеност–– особа женског пола) и формирају синонимски ред без јасно 
опредељене доминанте: гол’емџ’ика* (Реметић), бивол’ица, биздол’ица, 
меч’ка, мазбата, гарипа, шапшал, сурепајка, сурепач’а.

Туј ли Ѕанину бивол’ицу запросија.
По од гу познавам туј биздол’ицу Јефу, сал ч’ини: трап, трап, трап.
Што младаневеста ги беше, мазбата.
Куку, што гарипа ги беше младанавеста!
Ене гу иде тај сурепајка.
Све наведене лексеме у семском саставу имају сему ’незграпна’. Дено-

тативно значење има једино лексема гол’емџ’ика, преузета из монографије 
С. Реметића, уз коју стоји објашњење „крупна, развијена жена“ (Реметић 
1996: 91). Компонента ’трапава’ укључена је у семску структуру десигната 
биздол’ица, меч’ка, сурепајка и сурепач’а. Интегралне конотативне компо-
ненте су сема експресивности и сема негативне оцене. Метафоризацијом 
су настала именовања бивол’ица, биздол’ица, меч’ка и мазбата. Називи 
бивол’ица, биздол’ица и меч’ка за крупну, незграпну женску особу мотиви-
сани су карактеристичним особинама ових животињских врста и везом по 
сличности пренети на људско биће. Потенцијална сема величине, тачније 
гломазности, садржана у основном значењу лексеме мазбата (тур. mazbata 
„протокол, записник“), мотивисала је метафорички пренос са предмета на 
особу. Турцизмима гарипа и шапшал, семантички се придружују именице 
сурепајка и сурепач’а, изведене домаћим наставцима пејоративне конотације 
-ајка и -ач’а и израженом негативном оценом.87

86 У северној Метохији гарип је „сиромашна, немоћна особа“ (Букумирић 2012: 94).
87 Очигледно је да творбену основу пејоратива сурепајка и сурепач’а чини именица 

суреп, чију етимологију и семантику нисмо успели да одгонетнемо. Могуће је да је од тур. 
sürtük „žena koja cio dan besposliči, sokačara“ (Skok III: 364). Њену продуктивност потврђују 
облици сурупаја са значењем „одрасла и развијена девојка“ у говорима северне Метохије 
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III. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’телесни састав’

III. 5. Именице са хиперсемом ’телесни састав’ формирају две микро-
групе са супротстављеним семама ’јак телесни састав’ и ’слаб телесни са-
став’.

III. 5. 1. Именичке лексеме са хиперсемом ’јак телесни састав’ гранају се 
у два мања парадигматска лексичка скупа, чији чланови стоје у међусобном 
антонимском односу, супротстављени дистинктивним обележјем ’мушко’ / 
’женско’.

III. 5. 1. а. Хиперсемa ’јак телесни састав’ и диференцијалнa семa ’осо-
ба мушког пола’ повезује лексеме мужина и бабаџ’ан, којима се примарно 
номинује крупан, снажан мушкарац.

Сви гол’еми, целе мужине, па оч’е, богами, и да једеф. – Тај мужина 
Сима Пуч’а.

Ч’кул’о један, и ти да се дол’иш сьс тога бабаџ’ана.
У српском призренском говору аугментатив мужина и турцизам 

бабаџ’ан функционишу као апсолутни синонимски пар, јер им се примарна 
семска структура у потпуности поклапа. Обе лексеме садрже сему позитив-
не оцене, јер су телесна развијеност и снага пожељне особине мушкарца.

III. 5. 1. б. Особа женског пола јаког телесног састава именује се лек-
сичком јединицом бабаџ’анка, изведеном од именице за мушки род, али је, 
за разлику од мотивне турске речи, негативно конотирана. Телесне особи-
не својствене мушкарцу као одлика физичког изгледа жене подлежу стро-
гом естетском суду колектива и таква оцена је експлицирана у творбено-
семантичкој структури женске номинације.

Обьдве ч’ерке гу су тако бабаџ’анке. – Туј бабаџ’анку л’и запросија?
III. 5. 2. Микрогрупу лексичких јединица са хиперсемом ’слаб телесни 

састав’ чине два синонимска реда лексема супротстављених по семи пола.
III. 5. 2. а. Кохипоними који стоје у међусобном односу релативне 

синонимије обједињени на основу хиперо-хипонимских односа (телесне 
карактеристике – слаб телесни састав – особа мушког пола) су: ч’кул’а, 
ч’кул’авко / ч’кул’афко, авет, розга.

Е, ч’кул’о једьн, и ти ми се сил’иш. – Искрши ми џ’ам тај Бил’бил’ов 
ч’кул’а.

Микни се одотл’е ти, ч’кул’авко ч’кул’ави.
Кьд ги гл’едаш, ка авете да видиш.
Зар и од онога розге ч’екаш какву работу?

(Букумирић 2012: 590) и сурепуља у значењу „девојчурљак“ у лесковачком говору (Митровић 
1992: 374). Изворно нам је познато да се у околини Алексинца за крупну, несразмерно 
развијену девојку каже сурупачина.
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Деадјективи ч’кул’а и ч’кул’авко именују слабу, неразвијену мушку 
особу, при чему експресивност проистиче из семантике придева од којег су 
изведени. Метафоричким преносом развила су се секундарна значења лексе-
ма авет и розга, која се односе на слабу, оронулу, исцрпљену особу. У случају 
лексеме авет метафоричка асоцијација заснована је на трансформацији типа 
апстрактно – конкретно, ислабео човек доводи се у везу са привиђењем, ут-
варом. Два конкретна семантичка садржаја „изношена, похабана ствар“ и 
„исцрпљена, изнемогла, немоћна особа“, који представљају полисемантич-
ку структуру лексеме розга, повезује потенцијална сема функционалности. 
Сема интензитета заједничка је овим двема лексемама.

III. 5. 2. б. Лексичке јединице са диференцијалном семом „особа жен-
ског пола“ су: ч’кул’авица, авет и розга.

У тејзи Ч’иприне ч’кул’авице.
Ослабела, авет се уч’инила, да је дал’еко.
Да видиш туј теза-Јефу, да гу не познадеш, розга се уч’инила ч’уч’ка 

она.

III. 6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’телесни недостатак’
III. 6. Именичке лексичке јединице са хиперсемом ’телесни недостатак’ 

обједињене су у подгрупу на основу хиперо-хипонимских односа (телесне 
карактеристике – телесни недостатак) са лексикализованим хиперонимом 
ил’етл’ија (тур. illetli) „особа која има телесну ману, недостатак“.

Ицина најмлаџ’еја ч’ерка ил’етл’ија је, јадница, има другу работу.
На основу сема нижег ранга разврстане су у четири микрогрупе:
6. 1. именице са хиперсемом ’дефект хода’,
6. 2. именице са хиперсемом ’дефект вида’,
6. 3. именице са хиперсемом ’дефект слуха’,
6. 4. именице са хиперсемом ’дефект говора’.
III. 6. 1. Именичке лексеме са хиперсемом ’дефект хода’ граде два си-

нонимска реда чији су чланови међусобно супротстављени семом пола.
III. 6. 1. а. Именице са хиперсемом ’дефект хода’ и диференцијалном 

семом ’особа мушког пола’ у српском призренском говору су гегавац, гегав-
ко / гегафко, ч’опавац* , банга, топал.

Још не л’и доша онај гегавац Коста? – Ти, гегавцу гегави, да гл’едаш 
своју работу. – И оному гегафцу Соколу доша дьн, умре јадник.

Гегавко гегави. – Запросила се за онога гегавка баждаранца. – Тај ге-
гафко гу је теткич’ич’.

Ч’опавац (Реметић 1996: 362)
Ада тај банга Џ’оџ’а, кој други може да бидне?
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Микни се о[д] тога топала, о[д] тога нал’ета. – Јефте топалу се-
стра ми реч’е.

Именице гегавац, гегавко, ч’опавац и банга изведене су од придева који 
у дериват уносе семантички садржај, а неутралним творбеним формантима 
означава се особа – носилац особине.

III. 6. 1. б. Именице са хиперсемом ’дефект хода’ и диференцијалном 
семом ’особа женског пола’ граде синонимске парадигматске односе: гега-
вица, кривач’а, кривка / крифка, топал’ица.

Ч’ерка гу је гегавица. – Ч’поташ се другому, мори гегавице, а себе не 
видиш каква си.

Тај кривач’а Миланова свршња. – Снае Миланове сестра мегерем била 
кривач’а.

Онејзи наказнице, онејзи крифке, гу реко све у оч’и.
Тај крифка, тај топал’ица сестра л’и гу се отровала? – И онејзи 

топал’ице гу се нашла прил’ика да се удаде.
Лексеме гегавица и топал’ица граде моционе парове са лексемама 

мушког рода гегавац и топал, и представљају праве антониме. Једнокоренске 
лексеме кривач’а и кривка немају опозита у мушком роду.

III. 6. 2. Дијалекатским лексичким јединицама са хиперсемом ’дефект 
вида’ диференцирају се особе мушког и женског пола.

III. 6. 2. а. Кратковида мушка особа именује се лексемама ѕил’авац и 
ѕил’авко / ѕил’афко.

Ѕил’авац ѕил’ави.
Ѕил’афко ѕил’ави!
Суфиксална поименичења ѕил’авац и ѕил’авко номинују мушкарца 

као носиоца особине садржане у придеву. Субјективна оцена присутна је, 
такође, у творбеној основи.

III. 6. 2. б. Лексичке јединице са хиперсемом ’дефект вида’ и диферен-
ци јалном семом ’особа женског пола’ су ѕил’авица, ч’оравица* и ч’орајка.

Де мори, ѕил’авицо ѕил’ава!
Ч’оравицо ч’орава, не видиш л’и тестију? (Реметић 1996: 463).
Синонимима ч’оравица и ч’орајка у српском призренском говору 

номинује се женска особа која не види на једно око. Ове лексеме стоје у од-
носу релативне синонимије према именици ѕил’авица, којом се именује жен-
ска кратковида особа. Лексеме ч’оравица и ѕил’авица имају транспарентну 
творбену структуру: мотивисане су пејоративно конотираним придевским 
јединицама ч’орав, односно ѕил’ав и неутралним суфиксом -ица, којим се оз-
начава особа женског пола. Ч’орајка је изведена од придевског облика ч’ор и 
сложеног суфикса -ајка, који поприма пејоративно обележје творбене осно-
ве, преносећи пејоративну семантику на лице које означава.
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III. 6. 3. Именице са хиперсемом ’дефект слуха’ обједињују елементе 
на основу хиперо-хипонимских односа (телесне карактеристике – телесни 
недостаци – дефект слуха) и налазе се у међусобном антонимском парадиг-
матском односу.

III. 6. 3. а. Именичке лексеме са интегралном семом ’дефект слуха’ и 
диференцијалном ’особа мушког пола’ представљају синонимски низ: глу-
авац, глуавко / глуафко, глуан, глуфч’а, глуфтер, шурлан.

Виде л’и тога глуавца Драгета? – А, море глуафцу глуави.
Тај мајтапч’ија Л’уба тера мајтап с онога глуавка Тоду. – Глуафко 

глуави.
Тому глуану вал’а и сьс прсте да му збориш па да те разбере. – А, море, 

глуану глуви, ако те дофатим па ти проч’ьч’кам уши по мојски, једньк ч’е 
проч’ујеш.

Микни ми се одотл’е, е глуфч’о један. – Оному глуфч’е Драгету.
Оглувеја, глуфтер биднаја. – Задефав онога глуфтера Пануша.
Викај, шурлан је, не ч’ује. – Искидасмо се од сме сьс тога шурлана 

Цветка.
Наведеним лексемама номинује се мушка особа са делимичним или 

потпуним оштећењем слуха. Мотивна реч лексема глуан, глуфч’а, глуфтер 
је придев глув, а лексема глуавац и глуавко његов дијалекатски лик глуав. 
Творбени форманти су продуктивни суфикси за грађење именица мушког 
рода -ан, -ац, -ко, и мање продуктивни, али експресивно обојени -ч’а и -тер. 
Из албанског језика је преузета и фонетски и морфолошки адаптирана лек-
сема шурлан (алб. i shurdhër „онај који не чује“).

III. 6. 3. б. Лексичке јединице којима се номинује женска особа са 
дефектом слуха су једнокоренски синоними глуавица, глуал’ка, глуач’а / 
глувач’а, глуфтерка, глуфтерајка.

Глуавица л’и си мори, те не ч’ујеш да те викам? – Тејзи глуавице вал’а 
добро да гу викаш на уо па да те разбере. – Де, мори, глуавицо глуава.

Мука док докажеш штогодьр онејзи глуал’ке Костине матере. – Не 
седи на уши, мори глуал’ко, теке слушај што зборим.

И сестра ка да му била глуач’а. – Разбра л’и се с туј глуач’у? – Онејзи 
глуач’е нана-Вице. – Тај глувач’а не гл’еда себе, теке се поч’потује другому. 
– Ч’потаф гу се тејзи грешнице, тејзи глувач’е глује. – Де, мори, глувач’о 
глува!

Остави туј глуфтерку, бога ти, не гу задевај више.
Ч’е узне туј глуфтерајку, ч’е се укьнач’и сьс њу. – Тај л’и гу је зьва, 

тај глуфтерајка?
У основи именица женског рода којима се означава особа која слабо 

чује или уопште не чује је примарни придев глув, односно његова варијанта 
глуав. Према облику за мушки род глуавац моционим суфиксом -ица изве-
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дена је именица женског рода глуавица. Именицом мушког рода мотивиса-
ни су и пејоративни облици глуфтерка и глуфтерајка. Суфиксима експре-
сивне пејоративне семантике -ал’ка и -ач’а изведене су именице глуал’ка и 
глуач’а. Наведене дијалекатске лексичке јединице иду у прилог тврдњи да је 
стварање експресивне лексике најчешћи начин настајања синонима (Апре-
сян 1995: 223; Драгићевић 2007: 249).

III. 6. 4. Микрогрупа именица са хиперсемом ’дефект говора’ обухвата 
лексеме којима се номинује особа са говорном маном или особа која нема 
способност говора. Чланови микрогрупе распоређени су у два синонимска 
реда, диференцирана према семи пола.

III. 6. 4. а. Хиперсемом ’дефект говора’ обједињене су именичке лексе-
ме мушког рода бел’ба / бьл’ба, бил’ибајка, дьтка и немтур.

Збори ка Манетов бел’ба. – Бел’ба је, истина, ама је вредно и работно 
момч’е. – Е, бьл’бо један, ти ч’е ми збориш.

Син му ка да је бил’ибајка.
Немтур те бог уч’инија. – Дај тому немтуру јено комач’е л’еба.
Придевом бел’бав мотивисана је именица бел’ба, којом се номинује 

мушка особа која неправилно изговара неке гласове, која тепа. Лексемама 
бил’ибајка и дьтка именује се мушка особа која говори испрекидано и с 
тешкоћама услед недостатка у говорним органима. Немтур је мушкарац 
који нема моћ говора.88

III. 6. 4. б. Именице женског рода са интегралном семом ’дефект гово-
ра’ су бел’бавица / бьл’бавица, бил’ибајка, дьтка и немтурач’а.

Ка никоја бел’бавица, бог да ч’ува. – Ти, мори, бел’бавицо бел’бава.
Туј бил’ибајку л’и тражија ел’и сестру гу?
Ч’ујеш л’и, мори немтурач’о!
Са придевом у основи је именица женског рода бел’бавица. Лексема 

бил’ибајка, чија нам је етимологија нејасна, истим обликом означава оба 
пола, а пејоративност је остварена продуктивним пејоративним суфиксом 
-ајка.89 Без граматичке дистинкције по полу је и поствербал ономатопејског 
порекла дьтка, за који Чемерикић не даје илустративну потврду. Суфик-
сом -ач’а постиже се стилско-семантичка интензификација експресива 
немтурач’а.

88 Лексема немтур у призренски говор дошла је из македонског језика, а регистрована 
је и у јужноморавским говорима у значењу „ћутљив и намргођен човек“ (Златановић 1988: 
255).

89 У Средској, поред Призрена, постоји братство Бил’ибајкини (Младеновић). Из 
Чемерикићевог записа уз одредницу бил’ибајка сазнајемо да Билибајкићи нису аутохтони 
Призренци, већ су се доселили из Сретачке жупе, где се користи глагол билипка у значењу 
„свира, свируцка у шупељку“, од којег је, можда, изведена именица са продуктивним 
наставком за грађење пејоратива у овом говору -ајка.
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III. 7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’делови тела’
III. 7. Именичке лексичке јединице са хиперсемом ’делови тела’ чине 

подгрупу именица којима се номинује човек на основу појединих делова тела. 
Номинација се заснива на маркантном, истакнутом делу тела, који постаје 
доминантна телесна особина особе и по којој особа бива препознатљива 
и негативно окарактерисана од стране колектива. Отуда пејоративи као 
најфреквентније номинационе јединице у овој категорији именовања.

III. 7. 1. Лексичке јединице обједињене семом ’велика глава’ су главоња, 
главурдан и главач’а.

Главоња је, на деду зар? – За онога главоњу Лазу, капа не се наоди. – 
Тако су главоње сви њини мужи.

Тај главурдан Лаза Муја. – Виде л’и де тога главурдана Гигу?
Л’ел’е што главач’а ги беше младанавеста. – Де, мори, главач’о гла-

вата. – Онејзи главач’е Доце ништо не гу стада у туј њојну главетину.
Експресиви главоња и главурдан су семантички дублети негативне 

конотације којима се номинује мушка особа велике главе. Именица главоња 
првостепени је дериват, где је носилац пејоративности творбени формант, 
док код другостепеног деривата главурдан аугментативност и пејоративност 
потичу из творбене основе, јер је мотивна реч ове лексеме главурда. 
Диференцијација по семи пола остварена је у лексеми главач’а, којом се 
погрдно именује женска особа велике главе. Пејоративност у семантички 
садржај мотивне речи уноси суфикс -ач’а, тако да је мотивисана именица 
негативно конотирана.

III. 7. 2. Особа лепог лица именује се турцизмом сüретл’ија (тур. suret). 
Сема позитивне оцене произилази из семантичког садржаја лексеме.

III. 7. 3. Сема ’мали, прћаст нос’ интегрише лексеме крњавац и 
крњавица, које су међусобно супротстављене семама ’особа мушког пола’ 
и ’особа женског пола’.

Море, ти крњавцу, не се меч’ај сьс камење.
Зар и тај крњавица вади другому лакрдије?
Обе лексеме изведене су од придевског облика крњав моционим суфик-

сима -ац и -ица.
III. 7. 4. Сема ’дебеле усне’ заједничка је лексемама бузл’ија, рилавац 

и рилавица.
Тражеше те јен човек, јен бузл’ија. – Син гу искоч’и бузл’ија на деду. – 

Тако се бузл’ија оно родило. – У њину куч’у сви су бузл’ије.
Рилавац, на оца се истурија.
Не гу задевај туј рилавицу.
Лексемом бузл’ија означавају се особе и мушког и женског пола које 

имају изражене, меснате усне. Nomina attributiva изведена је од лексеме буза 
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и адаптираног турског суфикса -li, којим се означава носилац особине. Лек-
семе рилавац и рилавица погрдни су називи за мушку, односно женску особу 
са дебелим уснама. Мотивисане су придевом рилав, који је, пак, настао од 
лексичке метафоре рило. Конотативност се испољава у творбеној основи и 
преноси на дериват.

III. 7. 5. Особа која има велике уши номинује се лексемом ушина.
Удаде се за онога Милановога ушину.
Ову лексичку јединицу неутралне основе карактерише аугментативно-

пејоративна значењска компонента, садржана у аугментативном наставку 
-ина. Експресивна семантика је у овом случају са наставка пренета на ос-
нову.

III. 7. 6. Сема ’крив врат’ присутна је у композиту кривошија.
Тога л’и кривошију ч’е да жене?
III. 7. 7. Грбава мушка особа именује се дериватима грбавац, грбавко / 

грбафко, женска изведеницама грбавица, грбавка, грбајка, а особе оба пола 
сложеном лексемом згура.

Грбавац грбави, и он да ми се сил’и. – По арно нека гл’еда онога својега 
грбавца. – Ако дофатим тога грбафца, ч’е му испраим плеч’и. – Ч’ути бре, 
грбафцу, за тебе је збор, за кокошку сол.

Тај грбавко, тај нал’ет, кабил’ је и тој да уч’ини. – Добру девојку за-
просише оному грбавку Јоце. – Грбафко грбави.

И тејзи грбавице гу се зар нашла стреч’а да се удаде. – А, мори, грба-
вицо грбава, и тој л’и знаш ти, да се ч’поташ другому?

Тај грбавка гу је зьвич’ња. – Кому даде мотавило, онејзи грбавке л’и? 
– Де, мори, грбафко грбава.

Ч’у л’и, море, туј грбајку Рису како носи лакрдије? – Онејзи грбајке 
реко гу све у оч’и и затвори гу уста.

Једнокоренски деривати мушког рода граде синонимски пар грбавац 
– грбавко, а синонимски низ формирају именице женског рода настале про-
дуктивним суфиксима -ица, -ка, -ајка: грбавица, грбавка, грбајка. Изведене 
именичке лексеме мотивисане су придевом грбав, осим лексеме грбајка чија 
је основинска реч именица грб(а), чији се семантички садржај у потпуности 
прелива у именицу, а неутрални суфикси експресивну значењску нијансу 
добијају у контакту са основом. Пејоративно је обојен суфикс -ајка, који у 
дериват уноси виши степен пејоративности.

III. 7. 8. Особа са великом, израженом задњицом у Призрену се слико-
вито номинује полусложеницом танур-ч’утл’ија, која у свом саставу има 
две лексичко-семантичке компоненте: танур (тур. дијал. тanur „округла 
даска за прављење лепиња; тепсија“) и џ’ут (тур. дијал. cüт, поред gӧтlü, 
gӧт „задњица“). Суфиксацији подлеже други члан, означавајући носиоца 
особине, односно онога / ону који / која има задњицу као танур. Сема облика 
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и сема величине продуктивне су семантичке компоненте које доводе у везу 
ова два појма.

III. 7. 9. У Чемерикићевој лексичкој збирци налазимо лексеме којима 
се номинује особа према функционалности руку, и то за мушку особу која 
у раду користи десну руку – деснак, и за женску особу која у раду користи 
леву руку – левач’ина.

Сестра му је лавач’ина, а он је деснак.
III. 7. 10. Сема ’криве ноге’ у микрогрупу обједињује лексеме бајмак, 

бајмакл’ија, акл’е и патал’е, с тим што бајмак, бајмакл’ија и акл’е означавају 
особу са о-ногама, а патал’е са икс-ногама.

Тому бајмаку зајац може да протрч’и проз ноге.
Наџе ли се минтан тејзи бајмакл’ије.
У акл’ета деца.
III. 7. 11. Особа са равним табанима именована је турцизмом дüзта-

банл’ија / дüстабанл’ија.
Јован кондурџ’ија муч’и се сирома како да направи л’уцке кондуре оно-

му својему дüстабанл’ије.

III. 8. ЛСПГ именица са хиперсемом ’особине коже’
III. 8. Подгрупу именица са хиперсемом ’особине коже’ чине три ми-

крогрупе именичких лексичких јединица, разврстане на основу дистинктив-
них црта, као што су боја коже, појаве на кожи и косматост.

III. 8. 1. а. Мушкарац тамније пути у Призрену је маркиран лексемом 
гал’ош*.

Постојање ове лексеме у призренском говору потврђује проф. Р. 
Младеновић. У основи деривиране именице налази се стари словенски при-
дев гал „црн“ (Skok I: 551). Наставком -ош особи се приписује особина озна-
чена мотивним придевом.

III. 8. 1. б. Женска особа тамнијег тена именује се лексемом гафка и 
њеном деминутивном формом гафч’е.

Што ч’иниш, мори гафко? – Ч’ија беше тај гафка што водеше оро?
Л’епо му седиф димице оному Милановому гафч’ету.
Од исте семантичке основе развио се облик женског рода гафка, са 

фонетском адаптацијом финалног -л у -в, што упућује на унос лексеме са 
Шар-планине, где -л у овој позицији даје овакав рефлекс (Младеновић)90. 
Деминутивно-хипокористичну нијансу добија облик на -ч’е.

III. 8. 2. Особа која на кожи има трагове од богиња, роше, номинује се 
именицама рошавко и рошавица, у које се слива цео семантички садржај мо-

90 У сретечком говору је такође гафка (Младеновић).



115Лексика српског призренског говора

тивног придева, док су творбени форманти -ко и -ица носиоци дистинкције 
по полу.

III. 8. 3. Микрогрупа nomina attributiva којима се номинује човек на 
основу косматих делова тела грана се у неколико мањих лексичких скупова 
који се односе на боју косе, одсуство косе, браду и бркове.

III. 8. 3. 1. Особа, обично дете, светлоплаве косе именује се лексемама 
белош и белка.

Тај белка њојна л’и је ел’и јетрвина гу? – О, белка мајкина! – Како гу 
беше име тејзи Стојанович’ине белке, Тодорка л’и?

А ч’и је тај белош?
Значење овог семантичког пара разликује се једино по црти ’мушко / 

женско’.
III. 8. 3. 2. Особа са белим или светлим праменом косе означена је име-

ницама бал’а, бал’ош и бал’ошка.
Тај Стефанкин бал’а.
А ч’и је тај бал’ош, нека је жиф?
Бал’ошка гу је стареја, а тај друга гу је млаџ’еја.
Примарно, ове лексеме означавају животињу чији је део главе пре-

кривен белом длаком91, а у секундарној семантичкој реализацији човека 
са светлијим праменом косе. Лексема бала, према Чемерикићевом наводу, 
преузета је из албанског језика (алб. balë). Дистинктивно обележје именица 
бала, балош и балошка је сема пола, док су им остале значењске компонен-
те идентичне. Лексемом бала именују се особе оба пола, док су балош и 
балошка моционим суфиксима морфолошки и семантички диференцирани.

III. 8. 3. 3. Особа без косе означена је именичким лексичким јединицама 
чел’аш, ч’ел’афко, ч’ел’авац, ч’ел’авица.

Семантички садржај придева ч’ел’, односно ч’ел’ав, који чине творбе-
ну основу, слива се у новонасталу именицу, а творбени форманти -аш, -ко и 
-ац граде дублетне форме чел’аш, ч’ел’афко, ч’ел’авац, који у говору функ-
ционишу као семантички и експресивни синоними. Све компоненте значења 
мотивне речи садржи и именица ч’ел’авица, а моциони суфикс -ица дифе-
ренцира је у односу на именице које означавају особу мушког рода.

III. 8. 3. 4. Особа која носи велику браду у Призрену се назива бра-
дашко.

Ене га, иде тај брадашко аџ’и-Сел’им.
У Чемерикићевој збирци лексема брадашко стилски је маркирана, ис-

такнута је њена иронична употребна вредност.
91 Код Елезовића налазимо баљош „во са пегом на челу, фиг. каже се за човека који 

је сулуд, невешт, сметен“ и баљуша „овца, крава са пегама на образу“(Елезовић I: 29). У 
северној Метохији во чији је део чела покривен белом длаком назива се балоња, а балош пас 
чији је део главе прекривен белом длаком (Букумирић 2012: 30).



Тања Милосављевић116

III. 8. 3. 5. Човек са великим и широким брковима је палабüјüкл’ија.
Зар се удава за Лазу Шкарту, за тога палабüјüкл’ију?
Реч је настала од турске синтагме pala bıyıklı са значењем „човек са 

дугим увијеним брковима“.92 Прва компонента синтагматског споја уноси 
метафоричност у значење целе синтагме, доводећи бркове у везу са кратком, 
широком сабљом.

III. 9. ЛСПГ именица са хиперсемом ’телесне излучевине’
III. 9. Подгрупа именица са хиперсемом ’телесне излучевине’ састоји 

се од пејоратива којима се именују мушка и женска лица као носиоци 
непожељних особина. Пејоративна конотација ове категорије именица про-
истиче из колективног става према личној хигијени. Лексеме су распоређене 
у микрогрупе, без даљег гранања.

III. 9. 1. Крмељива, дрљава особа именује се лексемама дрл’а, дрл’авко 
/ дрл’афко, дрл’авац и дрл’авица.

И тај Младенов дрл’а да ми се сил’и туј. – Оми се, мори дрл’о дрл’ава, 
и ул’уди се јенпут.

Дрл’авко дрл’ави.
Дрл’авцу дрл’ави. – А, море, ти дрл’афцу, сал док те не узнем у моје 

шаке. Још не л’и се омила тај дрл’авица. – Онејзи Цветине дрл’авице ка да 
поч’ел’е да гу проодиф теј дрл’е.

Особа се именује на основу особине исказане придевом, која постаје 
његова стална карактеристика. Носилац особине означен је суфиксима -ко, 
-ац за мушки род и -ица за женски, док се обликом дрл’а означавају особе 
оба пола.

III. 9. 2. Nomina attributiva за онога / ону који / која много слини су 
мрсол’ко, мрсол’авко / мрсол’афко, мрсолавац, мрсол’ка, мрсол’авка / 
мрсол’афка, мрсол’авица.

Ч’ути ти, мрсол’ко мрсол’ави.
Зар за тога мрсол’авка ч’е се удаде, куку њојзи?
Знам кој ми је извадија лакрдију, тај мрсол’авица Ч’иприна.
Међу члановима ове микрогрупе постоји диференцијални знак мушко 

/ женско, који условљава формирање моционих парова: мрсол’ко / мрсол’ка, 
мрсол’авко / мрсол’авка, мрсолавац / мрсол’авица. Пар мрсол’ко / мрсол’ка 
изведен је од именице и суфикса -ко и -ка, док су друга два пара добијена 
додавањем творбених форманата -ко / -ка и -ац / -ица на придевску осову 
(мрсол’ив). Деривати у говору функционишу као семантички и експресивни 
еквиваленти.

92 Потврђује је Елезовић у лику палабиклија и значењу „бркоња, брканлија“ (Елезовић 
II: 535), код Букумирића је нема.
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III. 9. 3. Онај коме иду бале, љиге из уста пејоративно је оквалификован 
експресивима л’игавац, л’игавко / л’игафко, л’игавица, л’игајка.

Тај л’игавац Цветко Дупина.
Ул’уди се јенпут, мори л’игавицо.
Цео семантички садржај мотивне речи, тј. придева л’игав слива се у 

новонастале именице којима се, по оцени говорника, означава носилац нега-
тивне особине. Антонимија се остварује по опозицији мушко / женско, што 
је морфолошки означено корелативним суфиксима -ко / -ка, -ац / -ица.

III. 10. ЛСПГ именица са хиперсемом ’начин говора’
III. 10. Подгрупу именица са хиперсемом ’начин говора’ чине три лек-

семе које номинују особу која брзо и неразговетно говори: бргозборник, 
бргозборница, бргозборка.

Бргозборник, сестро, па не мош да га разбереш што ти збори.
Тај бргозборница ч’ерка гу удала се.
Тејзи Анџ’ушине бргозборке не можеш ни две лакрдије да гу разбереш. 

– Реч’е ништо тај бргозборка, ама ја не гу разбра што реч’е.
У полисемантичкој структури ових лексичких јединица примарно 

значење карактерише особу по начину говора. Именице су девербативног 
порекла, изведене неутралним суфиксима, а експресивност се остварује на 
нивоу синтагматског споја (брго + збори) и негативне оцене садржаја (брзо 
говорити) означеног њиме.

Лексичко-семантичка анализа именица којима се номинује човек пре-
ма телесним особинама показује да ова номинациона категорија образује 
сложени систем, у чију хијерархијску структуру улазе идентификациони 
називи и експресивни квалификативи. Идентификациона именовања, по 
правилу, заснована су на особинама онтолошки својствена човеку (висина, 
тежина, телесни састав, изглед појединих делова тела и сл.). Експресивно-
квалификативна именовања садрже аксиолошке црте, одређују естетску 
вредност именованог лица и имплицитно постављају естетске критеријуме. 
Експресиви не само да карактеришу особу већ је и оцењују по различитим 
параметрима (лепота, фигура, карактеристични детаљи, дефекти) с аспек-
та одређене социјалне норме. Ту норму образују позитивна именовања 
човека, зато је таквих речи мање. У призренском говору позитивно су 
оцењени лепа жена (асланка, аткиња, катана, кокона) и снажан мушкарац 
(бабаџ’ан). Речи са негативном оценом су далеко бројније, њихова семан-
тика је сложенија и односи међу њима богатији. Најбројнија су именовања 
која су мотивисана непријатаним изгледом особе (грдник, грдоња, грдило, 
грдоба, ч’ел’еш, укубет, шебек, наказа / грда, грдница, грдул’а, грдило, на-
каза, наказница), високим растом (дугоња, грдосија, батал бојл’ија, фидан 
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бојл’ија, див / диф), прекомерном или недовољном ухрањеношћу (дебел’ица, 
дебел’ајка, дебел’ка, дебел’уша, дебел’ушка, дунда, дундица, свиња, тулум; 
мрша, мртвац, сарага, акреп), високим растом и прекомерном ухрањеношћу 
(бивол, биздол, меч’ка, гарипа, шапшал Ајдар Бал’а / бивол’ица, биздол’ица, 
меч’ка, мазбата, гарипа, шапшал, сурепајка, сурепач’а), слабим телесним 
саставом (ч’кул’а, ч’кул’авко, авет, розга) и телесним недостацима (гегавац, 
гегавко, ч’опавац, банга, топал; глуавац, глуавко, глуан, глуфч’а, глуфтер, 
шурлан; бел’ба, бил’ибајка, дьтка, немтур).93

Лексичке јединице којима се номинује човек на основу маркантне теле-
сне особине или истакнутог дела тела најчешће су деривати са придевом као 
мотивном речи. Све именице које припадају овој ЛСГ су именице субјективне 
оцене, а већина њих је пејоративно конотирана. Пејоративност, обично сад-
ржана у творбеној основи, преноси се на неутрални суфикс и експресивно 
боји новонасталу именицу којом се квалификује носилац непожељне осо-
бине. Најпродуктивнији суфикси у овој категорији именовања су -ко, -ац, 
-а, -оња за мушки род и -ка, -ица, -ач’а, -ајка за женски род. Једнокоренске 
суфиксалне творенице са овим творбеним формантима фигурирају као ду-
блетне форме (ч’кул’а / ч’кул’авко; гегавко / гегавац; ч’ел’афко / ч’ел’авац; 
дрл’а, дрл’авко / дрл’авац; мрсол’ко, мрсол’авко / мрсолавац; л’игавко / 
л’игавац; дебел’ка / дебел’ица / дебел’ајка; кривач’а / кривка; глуавица / 
глуал’ка / глуач’а; глуфтерка / глуфтерајка; ч’оравица / ч’орајка; грбавка 
/ грбајка / грбавица; мрсол’авка / мрсол’авица; бргозборница / бргозборка). 
Према облицима на -ко и -ац за мушки род суфиксима -ка, -ица изведене су 
именице којима се означавају особе женског пола (дебел’ка, глуал’ка, грбав-
ка, мрсол’ка; гегавица, ѕил’авица, глуавица, грбавица, крњавица, рилавица, 
дрл’авица). Нископродуктивни суфикси -оња (грдоња, дугоња, главоња), 
-ило (грдило), -ул’а (грдул’а), -ија (грдосија), -уша (дебел’уша) уносе у 
значење виши степен пејоративности. Од готових облика преузетих из тур-
ског језика којима се именује мушка особа, продуктивним суфиксалним мор-
фемама -ка и -ица образују се именице женског рода (бабаџ’ан / бабаџ’анка; 
топал / топал’ица), док облици са турским дијалекатским суфиком -li у при-
зренском говору означавају особе оба пола (бојл’ија, сüретл’ија, бузл’ија, 
ил’етл’ија, танур-ч’утл’ија, бајмакл’ија).

Конотативну нијансу значења лексичке јединице у оквиру ове ЛСГ, 
осим суфиксацијом, постижу и метафоризацијом. Метафоричка номинација 

93 Разматрајући именичке експресиве типа ’особа + спољашња особина’, С Ристић 
поставља модел њихове семне структуре и формално га представља у запису ДК (денотативне 
компоненте) + КОО (компонента објективне оцене) + КСО (компонента субјективне осене) 
+ ЕмК (емотивна компонента) + ЕксКС (експресивна компонента стилског типа) + ЕксКП 
(експресивна компонента прагматичког типа) + ФСК (функционално-стилска компонента) 
(Ристић 2004: 92).
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један је од начина развијања дијалекатске синонимије. Паралелно са изведе-
ницама у призренском говору функционишу лексичке метафоре, које могу 
бити домаћег порекла или су у пренесеном значењу преузете из турског 
језика. На тај начин формирају се синонимски парови и синонимски редови 
(здьпка, токмак, дебел’ко, свињ, тулум; мрша, мртвьц, сарага, акреп; би-
вол, биздол, меч’ка, гарипа, шапшал; ч’кул’а, ч’кул’авко, авет, розга). Ме-
тафором се углавном номинује особа на основу фигуре (по висини, тежини, 
телесном саставу), док овом типу именовања не подлежу особе са телесним 
дефектима.

Овај лексичко-семантички сегмент лексичког система призренског го-
вора одликује се богатством експресива, пре свега пејоратива, и лексиком 
негативне оцене, што одражава естетске вредности колектива. Позитивна 
својства не одступају од социјалне норме, друштвено су прихватљива, не-
утрална су, па самим тим нису истакнута ни у говору. Дијалекатској језичкој 
личности интересантно је оно што је изражено у мањој или већој мери, што 
није нормалних димензија, што је мало и недовољно (ситна грађа, слаба те-
лесна развијеност, мршавост, низак раст, мали нос) или претерано велико 
(прекомерна висина, прекомерна тежина, велика глава, велике уши, изражене 
очи, пуне, широке усне) у односу на прототипичан изглед. У ретким приме-
рима ће се позитивна особина нагласити, обично у случају изузетне лепоте 
код жена или телесне снаге код мушкараца. Извесна физичка својства резер-
висана су искључиво за особе мушког пола (висина, физичка развијеност, 
снага), стога жене са овим особинама подлежу оштром естетском суду, што 
се на језичкој слици човека испољава низом негативних номинација за ви-
соку, крупну и дебелу женску особу. Број именовања у категоријама ’раст’ 
и ’ухрањеност’ сликовито предочава критеријуме за процену пожељног или 
непожељног спољног изгледа и указује да мршав, низак и здепаст мушка-
рац није привлачан. Телесна складност и пропорционалност грађе основ-
ни су принципи који важе у призренском поимању телесности почетком 
прошлога века.94 Физички портрет Призренаца уклапа се у традиционални 
балкански клише (висок, наочит, маркантан, јак мушкарац; висока, танка, 
складно грађена жена, правилних црта лица). Колективни укус формирао 
се под утицајем античке и оријенталне културе и у великој мери подлеже 
устаљеном патријархалном обрасцу, али у неким елементима овај сегмент 
језичке слике човека носи снажан локални печат. Културални обриси урбане 
средине евидентни су у поимању личне хигијене и њене важности за здрав 
и леп изглед, као и инсистирање на уредности и педантности. Овакав став 

94 И век касније, лингвокултуролошка истраживања показују сличне резултате. 
Анализом вербалних асоцијација на стимулус леп Р. Драгићевић открива да Срби за физичку 
лепоту везују висину, младост, савршеност и складност (Драгићевић 2010: 129).
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потврђују компоненте објективне и субјективне оцене, али и експресивне 
компоненте стилског и прагматичког типа у позитивним номинацијама типа 
аслан, аткиња, кокона, фидан бојлија, мужина, бабаџ’ан, као и читав ми-
кросистем негативног именовања. Физичка лепота у свести призренског чо-
века подразумева здраво тело и пропорционалне димензије свих делова тела. 
Свако одступање од поимања идеалног оцењује се као непожељно и у том 
кључу треба разумети мноштво погрдних назива за особе са физичким недо-
стацима. Синонимски редови у домену номинације особа са телесним манама 
показују да је су за Призренце најтежи они дефекти који су у вези са слухом 
и говором. Потпуно или делимично одсуство слуха и поремећаји у говору, по 
броју номинација за носиоце ових особина, поимају се као најнеповољнији 
недостаци. Највероватнији разлог оваквог стања јесте чињеница да ови де-
формитети онемогућавају и ометају вербалну комуникацију, а то је основно 
средство споразумевања међу људима. Хромост и грбавост, такође, изазивају 
нетрпељивост средине, која се когнитивним механизмима претаче у језик, где 
добија формалну експресију.95 Лексичка грађа која припада домену номинације 
човека по телесним својствима допуњује језичку слику призренског човека и 
разоткрива карактеристичне црте призренске језичке личности, које доприно-
се коначном обликовању портрета прототипичног становника и прототипичне 
становнице Призрена на преласку између два века.

IV. ЛСГ именица којима се номинује човек по полу и узрасту
IV. Основна дистинкција међу члановима људске заједнице успоставља 

се по полу. Према анатомско-физиолошким обележјима разликују се муш-
карци и жене. Особа се најпре перципира као припадник мушког или жен-
ског пола, а затим према старосној доби, тако да су параметри пола и узраста 
кључни у диференцијацији и квалификацији човека.

Категорија узраста карактерише човека са хронолошког, биолошког, 
социјалног и психолошког аспекта. Хронолошки узраст се дефинише као вре-
ме од рођења до одређеног тренутка, а у говору се актуелизује помоћу бројева. 
Биолошки узраст лингвистички се изражава јединицама које означавају ета-
пе у животу човека и самог човека на одређеном степену биолошког развоја. 
Социјални узраст у вези је са социјалним улогама које човек стиче током жи-

95 Из списка nomina attributiva насталих од придева са значењем људских особина Р. 
Драгићевић запажа особине које нарочито привлаче пажњу говорника српског језика, а то су 
обично особине које се односе на способност рађања, вредноћу, проблеме са ходом, старошћу, 
телесном тежином. Особа са пожељним особинама не сме бити мршава ни предебела, не 
сме имати упадљиве деформитете, мора бити уредна, и вредна (Драгићевић 2010: 116‒117). 
Културолошка запажања о пожељним и непожељним физичким својствима међу говорницима 
српског језика у првој деценији XXI не разликују се у већој мери од оцене патријархалних и 
конзервативних Призренаца на почетку XX века. 
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вота, што је у језику изражено лексемама типа ученик, студент, родитељ и 
сл., које на периферији свога значења имају сему узраста. Психолошки уз-
раст односи се на унутрашњи човеков доживљај сопствене старосне доби и 
не мора се поклапати са биолошким. У лингвистичким радовима углавном се 
даје узрасна класификација на основу биолошких параметара.

Семантичко поље ’узраст’, као фрагмент руске језичке мапе изучава 
се у оквиру антропоцентричке научне парадигме. У руској лингвистичкој 
литератури постоје истраживања како самог концепта узраст (Литвиненко 
2006, Волкоморова 2006), тако и појединих његових аспеката, који укључују 
проучавање средстава језичке актуелизације концепта (Марзук 2008), 
описивање његове структуре, моделовање лексичко-семантичког поља уз-
раста (Адеева 2007), поделу на лексичко-семантичке групе које обухватају 
поједине старосне ступњеве (Салимьянова 2011; Проценко 2012).

Концептуализација узраста заснива се на теорији семантичког поља 
и системском описивању његове структуре. Семантичка анализа језичких 
јединица које улазе у састав лексичко-семантичког поља представља базу 
когнитивно-семантичког модела концепта ’узраст’. Истраживање датог кон-
цепта садржи и лингвокултуролошку компоненту, јер лингвистичке јединице 
ове лексичко-семантичке групе одражавају представе носилаца идиома о уз-
расним карактеристикама човека.

Основне когнитивне категорије које одређују садржај концепта узраст 
су категорије времена, развоја и степена. Периоди човековог живота, као и 
сам човек у одређеној животној етапи и на одређеном ступњу биолошког и 
психолошког развоја, имају конкретну језичку реализацију у српском говору 
Призрена. Лексички елементи обједињују сему пола и сему узраста, стварају 
парадигматске и асоцијативно-деривационе везе, денотирају или оцењују ре-
ферента са аспекта биолошких и ментално-емоционалних карактеристика.

Структура лексичко-семантичке групе именица којима се номинује чо-
век по полу и узрасту заснива се на класификацији узрасних периода, односно 
на компонентама животног циклуса, а то су: детињство, младост, зрелост и 
старост. Савремена развојна психологија нуди детаљнију поделу, па психич-
ки развој у онтогенези дели на следеће периоде, укључујући и пренатални: 1. 
новорођенче (први месец након рођења); 2. одојче (од првог месеца до краја 
прве године); 3. прво детињство (до 2-3. године); 4. рано детињство (до 6-7. го-
дине); 5. средње детињство (до 9. године); 6. позно детињство (до 12. године); 
7. рана адолесценција (до 16. године); 8. средња адолесценција (до 21. године); 
9. позна адолесценција или рана зрелост (до 25. године); 10. средња зрелост 
(до 50. године); 11. позна зрелост (до 65. године); 12. предстарачко доба (до 70. 
године); 13. старост (од 71. године) (Брковић 2000: 80–81).



Тања Милосављевић122

Ослањајући се на модерну узрасну периодизацију, а према лексичком 
материјалу којим располажемо, формирали смо подгрупе и микрогрупе име-
ница којима се номинује човек по полу и узрасту у српском призренском го-
вору. ЛСГ са хиперсемом ’узраст’ и лексикализованим хиперонимима добо* 
(СДА) и бој (тур. boy) структурирана је на следећи начин:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’детињство’,
1. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’новорођенче’,
1. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’рано детињство’,
1. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом ’средње детињство’,
1. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом ’позно детињство’,

2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’младост’,
2. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’рана младост’,
2. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’младост’,

3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’зрело доба’,
4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’старост’,
5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’ особе истих година’.

IV. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’детињство’
IV. 1. Подгрупу именица са хиперсемом ’детињство’ и одговарајућим 

лексички исказаним хиперонимима детињсто и деч’инство*96, којима се 
означава најранији период човековог живота, поделили смо на четири ми-
крогрупе које се односе на поједине фазе дечјег доба.

У моје детињсто не било овако ка сьге. – Оно је јетим још от својега 
детињста.

Лексичке јединице у оквиру подгрупе организоване су хијерархијски, 
а у оквиру микрогрупа граде синонимске и антонимске везе, при чему се 
антонимија заснива на дистинктивном знаку ’мушко’ / ’женско’.

IV. 1. 1. Микрогрупу лексема са хиперсемом ’новорођенче’ чине ре-
лативни именички синоними бебе, бебенце, бепч’е, лудиња, јаврија, рул’ек, 
рул’ч’е, без дистинктивног обележја по полу и са лексемом бебе као доми-
нантом реда.

Бебе је још, мори снао, што зна оно? – У, да је дал’еко, де било тој, 
бебету да се дава ракија.

Овол’ицно гу је бебенце, нека гу је живо.
Родила овол’ицко мицко бепч’e.
Мич’ко је, лудиња је, још ништо не разбира.
Не зна оно што оч’еш од њега, још је јаврија.
96 Лексеме деч’инство нема код Чемерикића, али је присутна у лексичком систему 

призренског говора (прим. Младеновић).
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Итам, остаила сьм дома рул’ек.
Мицко, ситно рул’ч’е гу беше.
Интернационална реч којом се именује новорођенче, настала 

редупликацијом ономатопеје бе (Skok I: 129), дијалекатски је обојена и сад-
ржи експресивну нијансу у значењу. Хипокористички облик бебе основно је 
именовање тек рођеног детета у призренском говору, док форме бебенце и 
бепч’е, поред хипокористичне, садрже и деминутивну значењску компонен-
ту. Лексеме лудиња и јаврија описно су дефинисане семемом „дете које још 
не разазнаје свет око себе“. Лудиња је именички дериват са придевом луд у 
основи, који на Косову и Метохији реализује значење „млад, незрео, недо-
растао“, „без имало алузије на слабост ума“ (Елезовић I: 371). Конотатив-
ност остварује лексема јаврија (тур. дијал. yavri, поред yavru), која примарно 
означава младунче птице, птића. Лексичка јединица рул’ек одговара семеми 
„дете у повоју“, што имплицира значење обједињено хиперсемом. Ово је 
девербативни дериват, настао од ономатопејског глагола рул’а са значењем 
„гласно плаче, плаче вичући“(Skok III: 170). Дечијим плачем мотивисан је и 
деминутивни облик рул’ч’е.97 Интегрална семантичка компонента за све на-
ведене именице је сема позитивне субјективне оцене.

IV. 1. 2. Именице са хиперсемом ’рано детињство’ двогодишњач’е / 
двегодишњач’е, двогоч’е, издвојили смо у посебну микрогрупу из разлога 
што овај период детињства представља посебну развојну фазу, а грађа нам 
управо нуди називе за дете од две године.98 Не постоји дистинкција по полу, 
пол се може одредити на основу синтаксичког контекста. У обе лексеме 
заступљена је експресивна значењска нијанса.

И тој девојч’е двогодишњач’е гу добило ч’еминдоне, да је дал’еко. – Да 
неје урок, тој двегодишњач’е гу је ка златна јабука.

Ја кьд сьм се удала у њину куч’у, њега сьм га затекла ка двогоч’е. 
– Бл’изнаци су они, двогоч’ич’и. – Од све двогоч’ич’е у малу Цанино је 
најнапредно.

Обе лексеме су композити настали сложеном творбом, са деминутив-
ним суфиксима.

IV. 1. 3. Хиперсема ’средње детињство’ повезује лексеме дете, детен-
це, детиште, деца, деч’ица, деч’ина*, деч’урл’ија, бисерко, злато, алтьнч’е, 
бир, л’очка, бан баница, банч’е, са доминантом микроскупа дете.

97 Именице рулек и рулче можемо сматрати македонским утицајем (ДРМЈ), јер их у 
осталим говорима призренско-тимочке зоне нема, а не региструју их ни речници косовско-
метохијских говора.

98 Претпостављамо да номинација заснована на хронолошкој компоненти (броју 
година) има везе са именовањима у пастирској терминологији, где за јарад и јагњад од две 
године старости постоји посебан назив (двиза, двизе). 
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Што бијеш тој дете, што ти уч’инило? – Дади детету играч’ке, па 
на работу.

Тол’ицному детенцету бива л’и да се дава тирјак?
Тој врашко детиште. – От тога њојнога детишта раат несмо. – Теј 

две детиштети, куч’у ч’е дигнеф на главу.
Деца се играф на сокак.
Деч’ицама донеја ебл’ебију и кüрüзим.
Бере се деч’урл’ија ка на свадбу. – Тај врашка деч’урл’ија се меч’а с 

камење те ни крши ч’арамиде. – Привикај тејзи прокл’ете деч’урл’ије да не 
ни досаџ’аф више с туј њину вику.

Оди мајкице своје, бисерко мајкин. – Бисерко си ми ти мој, моје 
алтьнч’е, моје злато, мој л’очко, благо матере.

Алтьнч’е бабино.
О, бир мајкин. – Пораснаја ми бир бабин. – Наспа л’и се, биро. – Што 

плач’еш, биро, кажи матере. – Оди нане своје, биро.
О, бан мајкин. – Л’оч’ко моја, бане мој.
Оди нане своје, баницо нанина. – Ти си ми баница моја, ти си ми л’очка 

моја.
Општи назив за дечака или девојчицу у периоду од треће до седме го-

дине је дете. Именицом дете, као и њеним деминутивно-хипокористичким 
и пејоративним облицима детенце и детиште, није изражена дистинкција 
по полу. Збирни облик је деца, од којег су настали експресиви деч’ица и 
деч’урлија. За облик деч’ина, који смо преузели из грађе С. Реметића, нема 
потврда у Чемерикићевој збирци. Ова форма је у призренски говор дошла 
из македонског језика (ДРМЈ), а отврдњавање гласа њ Реметић објашњава 
интерференцијом са турским језиком (Реметић 1996: 419).

Апелативи којима се обраћа деци садрже хипокористичку семантич-
ку компоненту и имају пренесено име. Бисерко је дериват са деминутив-
ним наставком -ко, којим се детету приписују својства садржана у семској 
структури мотивне речи. Истим механизмом остварена је и полисемантич-
ка организација домаће речи злато и турске алтьнч’е (тур. altɩn „злато“). 
Конотативност је развијена на семи вредности овог племенитог метала, а 
асоцијативним путем материјална вредност трансформисана је појмовно и 
лексички у духовну. Деминутивно-хипокористички творбени формант -ч’е 
појачава метафоричко значење у лексеми алтьнч’е. Метафоричан је и назив 
бир, који потиче од турске речи bir која примарно означава број један, а у 
српском призренском говору се користи у мажењу, обично родитеља, детету. 
Фигуративно значење заснива се на семи нижег ранга ’једини’. Аутохтона 
албанска реч је л’оч’ка (алб. loçk/ë „очна јабучица“, фиг. ~ a e zemrës „душо 
моја, срце моје, голубе мој“), веома фреквентна у српском говору Призрена 
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као назив за дете из милоште. Овај албански етимон секундарним значењем 
је, осим у призренски говор, ушао и у турске дијалекте (тур. дијал. loçko) 
(Петровић 2004: 159). Речи од мила бан и баница у овој категорији именовања 
једине садрже дистинктивно обележје ’мушко / женско’, али не и демину-
тивно-хипокористички облик банч’е. Овде је дошло до метафоризације се-
кундарних семантичких реализација лексеме бан „господар, господин“ и 
баница „угледна, достојанствена женска особа“, које у призренском идиому 
добијају нову семантичку вредност „дете од милоште“.

IV. 1. 4. Микрогрупа иманица са хиперсемом ’позно детињство’ обу-
хвата два синонимска реда, са диференцијалном семом пола.

IV. 1. 4. а. Именичке лексеме са интегралном семом ’позно детињство’ и 
диференцијалном ’особа мушког пола’ су: мушкарч’е, шипарац и шипарч’е.

Порасте, цеја шипарац се уч’ини.
Бајаги шипарч’е му искоч’и тој мушкарч’е.
Дечак узраста до дванаест година номинује се релативним синонимима 

мушкарч’е, шипарац и шипарч’е, при чему су облици са -ч’е деминутивно 
и хипокористички маркирани, док облик на -ац има неутралну семантич-
ку вредност. Значење „поодрасло мушко дете“ примарно је значење лексеме 
шипарац у српском призренском говору, док се фигуративно односи на јарца 
старости од две године.99

IV. 1. 4. б. Хиперсема ’позно детињство’ и диференцијални знак ’жен-
ски пол’ обједињују лексичке јединице у односу релативне синонимије: 
девојч’ица, девојч’е, девојч’енце.

Сьбрал’е се којшиске девојч’ице, Росине другач’ке, да се играф 
крпч’ич’и.100

Викаф гу девојч’е, а она се уч’инила цела прескоч’кобила. – Тому 
девојч’ету се искривила јена нога, да је дал’еко. – Девојч’ич’и се пуштил’е 
от ч’кол’е.

Јен л’ек девојч’енце, па и оно поје.
Одраслије женско дете именује се деминутивним формама лексеме 

девојка – девојч’ица и девојч’е, и другостепеним дериватом са хипокори-
стичким значењем девојч’енце.

99 Од прасловенског *šip „трн, шиљак, врх“, изведено је шипар, са основним значењем 
„moruna muškoga roda“ и секундарним, метафоричким „poodraslo muško dijete“, а од њега 
деминутив на -ац шипарац „клен мањи од оке“.(Skok III: 394). У стандарду су шипар и 
шипарац апсолутни синоними, са примарним значењем „одраслији дечак“ и секундарним из 
зоолошке терминологије (РМС VI: 959).

100 Аутохтони множински облик је девојч’ич’и, а пример из Чемерикићевог корпуса 
утицај је књижевног језика.
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IV. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’младост’
IV. 2. Подгрупа именица са хиперсемом ’младост’ састоји се од две 

микрогрупе лексичких јединица којима се номинује особа на основу полних 
и узрасних карактеристика.101

IV. 2. а. Микрогрупа именица обједињених хиперсемом ’рана младост’ 
и одговарајућим хиперонимом аџ’амильк формирају две лексичке групе без 
даљег гранања на основу дистинктивне црте ’мушко / ’женско’.

IV. 2. 1. б. Особа мушког пола на прелазу из дечаштва у младићко доба 
именује се лексичком јединицом аџ’амија.

Кал’ч’е ми је аџ’амија. – Полько де, још је млад, аџ’амија је, па ел’бете, 
може и да погреши.

IV. 2. 1. 1. Особа женског пола у периоду полног сазревања именује се 
лексемама девојкица, аџ’амија, прескоч’кобила.

Тај есмер девојкица неје њојна, јетрвина гу је.
Била сьм аџ’амија кьд ме удадоше.
Викаф гу девојч’е, а она се уч’инила цела прескоч’кобила.
Експресивно је конотиран хипокористик девојкица, док пејоративну 

значењску нијансу садржи композит прескоч’кобила, који у Призрену озна-
чава „девојчицу која прераста у девојку“. Турцизам аџ’амија (тур. acami) 
неутрална је номинација за женску особу у прелазној узрасно-развојној фази 
коју можемо назвати пубертетом.

IV. 2. 2. Другу микрогрупу чине именице којима се означавају особе 
у узрасном добу између пубертета и зрелог доба. Лексичке јединице овог 
микропоља обједињене су хиперсемом ’младост’ и лексикализованим хипе-
ронимом младос. Особе у периоду живота пре женидбе и удаје означене су 
општим називом младиња.

Игра и песма неје за нас старе, теке је за младињу. – На Пантел’ију 
младиња свуноч’ што поигра.

На основу диференцијалне семе пола лексичке јединице разврстане су 
у два синонимска реда.

IV. 2. 2. а. Лексеме са хиперсемом ’младост’ и дистинктивном семом 
’особа мушког пола’ представљају синонимски ред момак, момч’е и беч’ар.

Да неје урок, пораснаја гу Гига, цеја момак се направија. – А: Ожени 
л’и се Мита? Б: Не, још је момак.

Порасна, да неје урок, цело момч’е се уч’инија.
Беч’ар је, још неје жењет.
101 Термин адолесценција који се у развојној психологији користи да означи узраст од 

12. до 25. године заменили смо лексемом младост, која више одговара линквокултуролошком 
контексту Чемерикићеве лексичке збирке, где је дефинисана као „доба живота између 
детињства и зрелог доба“.
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Према облику за женски род мома настао је момак, који у српском 
призренском говору има две семантичке реализације чији садржај одговара 
датој узрасној категорији. Овом лексемом номинује се „млад човек који још 
није стигао до потпуне зрелости живота“, што је њено примарно значење. У 
истом значењу употребљава се облик момч’е, где суфикс -ч’е има неутрал-
ни карактер. Секундарна семантичка реализација именичке лексеме момак 
садржи сему ’неожењен младић’. Ова семантичка компонента доминантна је 
у семској организацији турцизма беч’ар (тур. bekâr), тако да се секундарно 
значење лексеме момак поклапа са основним значењем турске речи беч’ар.

IV. 2. 2. б. Особа женског пола која није удата именује се лексемама 
девојка, мома, ч’упа, ч’ора, девојч’е, девојч’етина, девојчина, девојч’иште, 
девојч’ура, девојч’урина, које граде синонимски ред са доминантом девојка.

Још неје дадена, још је девојка.
Удала се мома да неје дома.
Тражеше те јено девојч’е. –– Тејзи поп-Стојановице Ѕивгарке о[д] 

тол’ико девојч’ич’е сал јено гу остаде неудато.
Тол’иква девојч’етина и још не ул’егла у разбој, још не науч’ила да 

ткаје.
Тај алка-Катина девојчина, кьд се поруга, уфати бели свет.
Теј малске девојч’ишта да ти се успеф на вр главе с туј њину вику.
Да има образ, тај девојч’ура би се метнала у реку зајно сьс тој своје 

копил’е.
Особа у узрасном добу девојаштва именује се неутралним лексемама 

девојка, мома, ч’упа и ч’ора, и лексичким јединицима субјективне оцене 
девојч’е, девојч’етина, девојчина, девојч’иште, девојч’ура, девојч’урина. 
Основно именовање у српском говору Призрена је девојка, словенска лек-
сема са прасловенским поимениченим придевом *děva у улози основинске 
речи и сложеним наставком -ојка (Skok I: 415). Апсолутни синоним са лек-
семом девојка је именица мома, која „etimologijski pripada seriji djetinskih 
reduplikacija tipa mama = rus. moma, arb. mëmë“ (Skok II: 453). Језичка 
интерференција остварена је у случају лексеме ч’упа, која је у значењу 
„девојка“ преузета из албанског језика (алб. çupë). Сема ’неудата женска осо-
ба’ са осталим именицама повезује лексему ч’ора, заступљену на косовско-
метохијском ареалу (Букумирић 2012: 680), коју Скок доводи у везу са ци-
ганском речи čorro и потврђује паралелу у румунском језику (рум. cioroiu 
или fecioára „девојка“, са губитком првог слога) (Skok I: 335).

У српском призренском говору потврђен је само један експресив са 
хипокористичким значењем – девојч’е. Називи који у семском саставу сад-
рже сему негативне оцене далеко су бројнији. Негативна конотација и ек-
спресивност постижу се пејоративним тврбеним формантима: -ина, -ети-
на, -иште, -ура, -урина, који се додају основи мотивне речи девојка, а тако 
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добијени пејоративи ступају у однос једнокоренске синонимије. Именовања 
девојч’етина, девојч’ина, девојч’иште, девојч’ура, девојч’урина маркирају 
девојку пејоративним квалификативом. Негативна субјективна оцена мо-
тивисана је непримереним понашањем и одступањем од моралног кодекса 
заједнице. Конкретни социјални и културни обрасци уписани су у садржај 
улоге одрасле девојке, утичу на формирање идентитета и обликовање жен-
ствености. Период девојаштва у призренском вредносном систему сагледа-
ван је најчешће из перспективе обављања будућих брачних и породичних 
улога девојке (мајке и супруге). Девојка се у традиционалној патријархалној 
и православној култури Срба најчешће сагледавала и вредновала из перспек-
тиве сексуалног морала, где важе строге норме, а тек онда и на основу њене 
радиности, као и физичког здравља потребног за биолошку репродукцију. 
Патријархална култура пројектује смерност, честитост, скромност, 
стидљивост, осећајност, пасивност, несклоност конфликтима, радиност и 
спретност у особине које красе „добру девојку“.

IV. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’зрело доба’
IV. 3. Лексичке јединице са хиперсемом ’зрело доба’ деле се у две ми-

крогрупе чији чланови стоје у међусобном односу антонимије, са обележјем 
’мушко’ / ’женско’ као дистинктивном цртом.

IV. 3. а. Мушка особа у зрелом добу именује се лексичким јединицама 
муж и мушкарац*, а збирни облици су мушкадија и мушкарија.

Да заповедају на свадбу мужи на вечеру, а жене на руч’ек. – У Свето-
га-Николу сваку веч’ер се береф мужи на ракију и на муабет.

Мушкарија па ми се поправила у снагу, ама ми две ка да једемо игл’е.
Значење „одрастао мушкарац, masculus“ секундарно је значење име-

ничке лексеме муж, којом се примарно номинује брачни партнер, супруг. Од 
прасловенског * mǫžь развило се мушкарац (муж → мушкар → мушкарац) 
са основним значењем „особа мушког пола“. У Чемерикићевој збирци ова 
лексема није регистрована, али је потврђена у регистру речи из Призрена 
(Реметић 1996: 583).

IV. 3. б. Одрасла особа женског пола је жена, колектив женскадија.
Док не се ожени, Андрешка Караџ’ирез млого трч’аше по жене. – 

Жена је она мори, неје девојка.
А: Што је тој што се ч’ује у Пантел’ију? Б: Женскадија се сьбрала 

па поје и ниша се.
Номинационо значење именице жена у призренском говору је „женска 

особа уопште, femina“, дакле, лице по полу супротно мушкарцу. Семантички 
комплекс ове лексеме развија се на семама нижег ранга. Одређена узрасна и 
развојна фаза поклапа се са променом социјалног статуса, па је жена и ’уда-



129Лексика српског призренског говора

та женска особа’, где је сема ’удата’ диференцијални знак на којем се развија 
секундарни семантички садржај. Збирни облик гради се наставком -адија, 
као и код именица мушког рода.

IV. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’старост’
IV. 4. Подгрупа именица са хиперсемом ’старост’ и лексикализованим 

хиперонимом старос, дели се на две микрогрупе лексема узрасне семантике 
супротстављених семом пола.

Муч’ан старос доживе ч’уч’ка она.
IV. 4. а. Стар човек номинује се лексемама старац*, деда, аџ’а и миџ’ 

/ миџ’а. Множински придевски облик стари у именичкој служби има исто 
значење.

Остареја, ослабеја, огрбеја, деда се уч’инија.
Увеч’ер стари ни казујеф прикажње.
Аџ’о, измери му оку гројзе. – Тражи те јен аџ’а.
Миџ’о, пошто лубенице?
Лексеме старац нема код Чемерикића, али Реметић потврђује да је 

она део лексичког система призренског говора (Реметић 1996: 601). Једна 
од семантичких реализација именичке лексичке јединице деда, која има раз-
гранату полисемантичку структуру са основним значењем „очев или мајчин 
отац према унучади“, јесте „старац уопште“. Хипокористицима аџ’а и миџ’а 
примарно се номинује крвни сродник с очеве стране, стриц, а секундарно се 
односе на старију мушку особу. Облик аџ’а преузет је из турског дијалекта 
(тур. дијал. aca, aco „стриц, старији брат“) (Петровић 2012: 56), мада Шкаљић 
претпоставља да се ради о домаћем хипокористику од амиџ’а (Škaljić 1966: 
71). Од турског amca потиче албански хипокористик midžhë, који је усвојен 
у призренском говору, али је његова употреба ситуационо детерминисана – 
користи се у обраћању Срба Призренаца старијим муслиманима.

IV. 4. б. Стара жена именована је лексичким јединицама баба, дада и 
ала.

Баба тикве посејала / на зло место, на буњиште (нар. песма). – От 
прекора баба не умрела теке дьн кьд гу доша (нар. посл.). – Дај ми, бабо, 
јену тикву.

А даде целива ли руку?
Ало, пошто су ти теј дрва? – Ськ пронесе јена ала пун кофин орасе. – 

Фанелу продадо једнејзи ал’е. – А кол’ико даваш ти, ало?
Значење „старица“ једно је од секундарних реализација семантичког 

комплекса именице баба. У говору Призрена то је доминантна номинација 
старије женске особе. Лексема дада припада терминологији родбинских од-
носа, али се једним својим семантичким садржајем односи на сваку старију 
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жену у породици, па смо је из тог разлога уврстили у јединице са узрасном 
семантиком. Турцизам ала (тур. хала „тетка по оцу“) код Срба у Призрену се 
потпуно десемантизује, тако да губи семантичку позицију у терминологији 
сродства, а добија искључиво комуникативну функцију, служи у обраћању 
женама друге вере.

IV. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’особa истих година’
IV. 5. Подгрупу јединица организованих посредством хиперсеме ’особa 

истих година’ чини антонимски пар врсник и врсница, које имају идентичан 
семски састав и диференцијалну сему пола.

Кол’а аџ’а-Томин је Митин врсник. – По гол’ем је од својега врсника. – 
Врсници су они.

Врсница гу је. – Својејзи врснице оч’е да даде играч’ке, а другому не. – 
Теј две врснице јако се милујеф.

Овим лексичким јединицама именују се особе истих година, без обзира 
на старосну доб.

ЛСГ именица којима се номинује човек по полним и узрасним карак-
теристикама има развијену хијерархијску структуру. По структурно-семан-
тичком типу то је синкретична лексичка група, чије јединице улазе у разли-
чите типове односа: хиперо-хипонимске, антонимске, синонимске. Основне 
јединице експлицирају узрасну скалу носилаца испитиваног идиома, па је 
и номинација лица по полу и израсту заснована на параметрима одређеним 
од стране говорне заједнице. Лексичка диференцијација по полу почиње тек 
у периоду позног детињства, што је у вези са биолошким и психолошким 
факторима, односно физиолошким развојем и формирањем полног иден-
титета. У време када је Чемерикић прикупљао лекичку грађу у Призрену 
адолесенција као развојна фаза није вербализована, али је, ипак, период ране 
младости идентификован као прелазна фаза из детињства у младост. Осим 
развојних, социјални чиниоци учествују у одређивању појединих животних 
периода, па се разликују доба пре и доба после удаје и женидбе, које смо 
класификовали као младост и зрело доба.

Јединице којима се номинује човек по полу и узрасту углавном су неу-
тралног карактера. Конотативност је остварена у категорији именовања деце, 
где је референт (дете) означен метафором (лудиња, јаврија, бисерко, злато, 
алтьнч’е, бир, бан, баница). Експресивно су обојене лексичке јединице 
које припадају подгрупама са хиперсемама ’детињство’ и ’младост’, што се 
може оправдати значајем ових етапа у целокупном психо-физичком развоју 
човека и формирању личности. Именовање деце кроз све четири фазе 
детињства показује висок степен позитивне оцене (бебенце, бепч’е, рулч’е, 
двогодишњач’е / двегодишњач’е, двогоч’е, детенце, деч’ица, мушкарч’е, 
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шипарч’е девојкица, девојч’ица, девојч’е, девојч’енце). Субјективност се 
остварује утврђеним творбеним моделима, тј. додавањем деминутивно-хи-
покористичких продуктивних наставака -ч’е, -ица и -енце на творбену ос-
нову која је носилац узрасне семантике. Мање фреквентни, али присутни, 
јесу пејоративи детиште и деч’урл’ија, који се могу оправдати негативним 
ставом говорника према несташној и немирној деци.

Номинација на следећем узрасном степену показује веома изражену 
социјалнo-културолошку компоненту. Схватање младости као комплесног 
развојног периода и вредносни оријентири говорне заједнице језички су 
испољени у номинационим јединицама. Патријархална морална начела и 
став друштва према извесним облицима понашања уочава се у номиновању 
младића и девојака. Млад, неожењен мушкарац се именује или неутрално 
или хипокористиком момч’е. Однос према младој женској особи која није 
удата далеко је строжи, од ње се очекује смерно владање, поштовање тради-
ционалних правила, атрибути који ће је квалификовати као смерну, поштену, 
вредну. На тај начин можемо реконструисати пожељни профил младе При-
зренке у првој половини ХХ века. Свако нарушавање идеалне слике оцењује 
се негативно, па отуда бројни пејоративни облици за девојку која се не укла-
па у понашајни образац прописан од стране колектива и примерен њеном 
узрасту (девојч’етина, девојчина, девојч’иште, девојч’ура, девојч’урина, 
прескоч’кобила). Особе у периодима зрелости и старости номиноване су не-
утралним лексичким јединицама, што је, опет, лингвистички одраз односа 
друштвене заједнице према озбиљним, породичним људима и старим лици-
ма. Патријархални друштвени миље инсистира на постулатима православне 
духовне традиције опхођења према старијима и не подржава непоштовање и 
нехуман однос према старим лицима102

V. ЛСГ глагола којима се означава процес говорења
V. Лексичко-семантичка група глагола говорења обједињује глаголске 

лексичке јединице с општом категоријално-лексичком семом ’говор’ и кла-
сом ’процес’. Основне функције говора, физиолошко-акустичка, комуника-
тивна, емотивна и когнитивна, уобличене су у лексичко-семантички систем 
глагола говорења, који представља доминантну језичку форму свих комуни-
кативних процеса. Говор као средство комуникације и изражавања мисли и 
осећања подразумева комплексан процес и неодвојивост телесних, психич-

102 Упоређујући податке из асоцијативних речника српског, бугарског и руског језика на 
стимулус стар, Р. Драгићевић уочава амбивалентан однос према старости у све три културе: 
„у исвесној мери та особина се поштује и верује се да старост доноси мудрост, искуство, 
разборитост, доброту, али и избораност, болести, немоћ, истрошеност“ (Драгићевић 2010: 
127). У односу на Русе и Бугаре, Срби показују најмање трпељивости, разумевања и хуманости 
према старима. 
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ких и социјалних чинилаца који учествују у тој активности. У том смислу, 
лексичко-семантичка група која обухвата verba dicendi представља гранич-
ни лексички скуп између три поља са архисемом ’човек’ као кохезионим 
центром, те је можемо означити као периферну групу лексичко-семантичког 
поља телесне карактеристике човека.

У руској литератури везаној за лексичку семантику ова ЛСГ је под-
робно описана. Глаголи говорења проучавају се са различитих аспеката, 
испитују се њихова лексичко-семантичка, семантичко-синтаксичка и функ-
ционална својства. Посебна пажња посвећена је истраживању ове групе гла-
гола у народним говорима. Ј. А. Бесонова поставила је методичку основу 
компоненцијалне анализе дијалекатских глагола говорења и сврстала их у 
јединствено микропоље, које функционише као фрагмент „поля речи“ (Бес-
сонова 2008). Критеријум по којем се одређује да ли глагол припада датом 
пољу јесте постојање субјекта (обавезна позиција) и објекта (необавезна 
позиција) који успостављају контакт помоћу језичких јединица (Бессонова 
2011). Иста ауторка проучавала је семантику глагола говорења у орловским 
говорима са структурног, комуникативног и културолошког аспекта и пре-
ма циљу говорног чина, односно централним семама (’произносить’, ’вы-
ражать мысль’, ’сообщать’, ’взаимодействовать’, ’побуждать’, ’оцењивать’) 
поделила их у шест лексичко-семантичких група (Бессонова 2001). Лексич-
ко-семантичком анализом глагола говорења у Нижеградској области бавила 
се Љ. С. Коршунова, разврставши их у две подгрупе по физиолошко-аку-
стичким и садржајно-смисленим особеностима говорног акта: „характеризу-
ющие глаголы говореня“ и „глаголи речевого действия“ (Коршунова 2002). 
Семантичко-стилистичке карактеристике ЛСГ глагола говорења описала је 
И. А. Крилова (Крылова 1996), а парадигматска својстава метафоричких гла-
гола у различитим аспектима говорне ситуације разматра Н. О. Кирилова 
(Кириллова 2006).

Глаголи говорења у савременом српском језику предмет су истражи-
вачке пажње Стане Ристић, која их представља, на примерима облика глаго-
ла рећи и казати, као метајезичке модификаторе и локутивне карактеризато-
ре говорног поступка (Ристић 2006, 2007). Испитујући лексичку семантику 
експресивних глагола, С. Ристић издваја типове глаголских јединица конота-
тивног значења, међу којима 10. парадигми припадају експресиви са семан-
тичким примитивом „рећи / говорити, престати говорити“.

Семантичком кохерентношћу глагола говорења и њихових допуна у 
српском језику бавила се Гордана Штрбац (Штрбац 2009), а у хрватском Иво 
Прањковић (Prаnjković 2007).

Синонимске односе у лексичко-семантичкој групи говорења глаголских 
лексема с доминантом зборим ’говорим’ у јабланичком говору инпут-анали-
зом и анализом упутница истраживала је Р. Жугић (Жугић 2011), и то је једини 
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рад у нашој дијалекатској лексикологији посвећен овом лексичком скупу. Гла-
голе говорења Р. Жугић је разврстала у девет синонимских редова са доми-
нантама грдим / изгрдим, галамим / изгаламим се, лупетам, свађам се, питам 
(питујем), подстичем / подстакнем, гунђам, кревељим се и муцам.

Д. Чемерикић је у своју лексичку збирку унео велики број глаго-
ла којима се у призренском говору означава говорни процес, што нам даје 
могућност да у оквиру ЛСП телесне карактеристике човека издвојимо лек-
сичко-семантичку групу глагола обједињених хиперсемом ’говори’ и лекси-
кализованим хиперонимом збори, који је лексички идентификатор групе.

Хиперсема ’говори’ условљава припадност свих глаголских јединица 
којима се означава говорни процес истој ЛСГ, и зато је она општа сема у 
хијерархијској струтури лексема. Из хиперсеме произилазе централне семе, 
које образују семантичко језгро глагола и одражавају особености говор-
ног процеса. На основу централних сема издвајамо пет подгрупа глагола 
говорења у српском призренском говору:

1. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’говори’,
2. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’разговара’,
3. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’подстиче’,
4. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’досађује говором’,
5. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’изражава однос’.
Даља подела врши се на основу сема нижег ранга, које конкретизују 

говорну ситуацију или допуњавају основне семе описујући сам говорни чин. 
Према диференцијалним семама формирају се микрогрупе, чији чланови 
ступају у парадигматске односе и према степену семантичке сличности гра-
де синонимске редове. Према граматичком параметру ’глаголски вид’ глаго-
ли су систематизовани у микроредове.

V. 1. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’говори’
V. 1. Глаголске лексичке јединице са хипрсемом ’говори’ означавају 

општи процес говорења. Даља конкретизација процеса говорења иде у два 
правца: начин говорења и садржај говорења.

V. 1. 1. Глаголске јединице са хиперсемом ’говори’ у општем значењу 
„изговара речи, обраћа се коме, изражава мисли и осећања“ распоређене су 
у два микрореда према трајању радње.

V. 1. 1. а. Глаголи несвршеног вида граде синонимски ред збори, казује, 
вика, прич’а*, гугуч’е, гука / гуч’и, са доминантом збори.

Пушти га нека збори, знаш да је брл’а.– Зборим, зборим, ама нема 
кому да зборим. – Овој дете ич’ не разбирам што ми збори. – Турч’ин, а 
збори нашински. – Криво да седнеш, право да збориш (нар. посл.)
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Мене л’и ми казујеш теј палавре. – Маскара л’и је, истина л’и је, не 
знам, казујем што сьм ч’уја у ч’аршију.

Ч’есто би викаја, бог да га прости, Јован Праса: газете ти су ка ма-
гаре, што натовариш, тој носи. – Држи на памет што ти викам: ч’е доџ’е 
џ’авол по своје, зе бој неје мач’ка.

И туј седив, зборив, прич’ав, а ја пл’етем (Реметић 1996: 539).
Гугуч’аше, гугуч’аше, па заспа, злато материно. Како гуч’и она, мори, 

ч’е рекнеш гука ника голубица.
Још је рано за њега да поч’не да гуч’и. – Свејено што гука, ка да оч’е 

ништо да ти рекне. – Доцкан гу поч’ело да гуч’и тој девојч’е. – Све до 
малоч’ьс што гуч’еше.

У српском призренском говору доминира глагол збори, који је своје 
етимолошко значење развио на закону синегдохе, од секундарног значења 
именице збор „реч, говор, разговор“, која је примарно означавала скуп људи 
(Skok I: 202)103. Глагол казује словенска је реч са општим значењем „dicere“ 
(Skok I: 69). Глаголска лексема вика карактеристична је за јужнословенски 
ареал прасловенског језика (прасл. * vy- од ие. ономатопеје *ū-) и примарно 
етимолошко значење јој је „clamare“ (Скок И: 592). У српском призренском 
говору ова глаголска јединица има разгранату семантичку структуру, а као 
терцијална семантичка реализација јавља се типично дијалекатско значење 
„говори, казује“. Глагол прич’а у призренском идиому функционално је 
неискоришћен. Метафорички су глаголи гугуч’е и гука / гуч’и ономатопејског 
порекла и углавном се односе на говор деце у фази проговарања. Глагол 
гугуч’е има још једну димензију значења – „нежно, мило говори“.

V. 1. 1. б. Глаголи свршеног вида, такође, ступају у синонимске односе: 
каже, рекне, докаже, гукне, са доминантом реда каже.

Миждеџ’ика ни каза ч’и се запросила Данка Ицина. – А: Маро, давај 
мüжде, доша ти брат. Б: Знам ч’и доша, каза ми Митка и узе мüжде. – 
Седи да ти кажем две-три лакрдије. –– Не збори, кажи му сьс ишарет.

Наџеш ли де у ч’аршију, рекни да га ч’екамо овде. – Ја седим пред 
капиџ’ик, а тај дивл’ожина Стојан Куч’кар прооди за дома и ни добровеч’ер 
да ми рекне. – Разбраја сьм, добро сьм разбраја шта ми реч’е.

Ако га видиш тамо, докажи му ч’и му је мати млого болна. – Тој вал’а 
да му се докаже, те да зна каква му је работа вамо. – Ајде, докажи ако 
можеш да докажеш ништо онејзи дебел’е селске главе. – Њему ништо не 
може да му се докаже. – Он, сирома, ни не доказа што имаше да му каже, 
а Стефан теке рипи на ноге па поч’е да вика на њега. – Што поч’ело да се 
казује вал’а и да се докаже до крај.

103 Од свесловенског глагола berǫ, bьrati, односно превојног степена bor, настала је 
префиксална именичка сложеница збор (Skok I: 201).
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На ма, на ма, теке гукне по кој пут. – Гукни га, гукни га де. – Тако је 
оно прокл’ето, неч’е да гукне.

Глаголска лексема каже настала је према имперфективном облику 
казује и може се користити као двовидска, али се најчешће употребљава као 
перфективна паралела глаголу збори. У апсолутном синонимском односу са 
глаголом каже стоји лексема рекне. Префиксални облик докаже односи се 
према осталим члановима реда као релативни синоним. У ову микрогрупу 
иде комплетним семантичким садржајем: „1. јави, саопшти; 2. објасни; 3. 
заврши казивање“. У перфективном виду глагол гукне остварује двоструку 
метафоризацију „проговори (о деци)“ и „почне да говори“.

V. 1. 2. Микрогрупа са хиперсемом ’говори’ и диференцијалном семом 
’гласно’ састоји се од два микрореда глаголских лексема којима се означава 
начин говорења.

V. 1. 2. а. Глаголи несвршеног вида су вика, развикује се, буни, праска, 
грми, са доминантом синонимског реда вика.

Што викаш тол’ико, што не збориш тио ка ч’овек? – Не викај тол’ико, 
ч’е ми разбудиш девојч’е. – Вика и вика, ама она не могаше да ме разбере. – 
Теза-Мара је глуа, вал’а добро да гу се вика па да ч’ује.

Ти салте чути, он је такав, развикује се за свешто. – А што се па 
развикујеш?

Доста де, уч’утите јенпут, не буните више. – Натемници, буниф, 
куч’у да дигнеф на главу. – Бунеу, бунеу, па се смирише.

Пушти га нека праска, ч’е се испраска, па че му проџ’е л’утина.
Збори, а тај гласетина грми л’и му грми. – Кога мисл’иш да плашиш 

те грмиш тол’ико, мене л’и?
У оквиру ове микрогрупе глагол вика реализује своје основно значење 

„гласно говори“. Префиксални рефлексивни итератив развикује се поред 
семе – конкретизатора ’гласно’ садржи још једну допунску компоненту 
’често’. Глагол буни у српском призренском говору чува своје етимолошко 
значење „виче, галами“. Ономатопејског је порекла итеративни глагол пра-
ска у основном значењу „пуца“, па се глаголска ознака метафорички пре-
носи на глас асоцијативним повезивањем јачине звука при пуцању чега и 
висине гласа услед викања. Истим процесом настало је секундарно значење 
глагола грми, које се преноси на психолошко поље „бучно говори у бесу“. 
Метафоризацијом се актуелизира сема интензитета.

V. 1. 2. б. Микроред глагола свршеног вида чине лексеме развика се, 
навика се, испраска се, разгрми се.

Не смем да му поменем тој, стра ми је да не се развика ка што има 
адет. – Развикаја се от сабајл’е па само грми. – Зашто се развика синач’ 
браца-Џ’ека на браца-Душана?

Што сте се тол’ико навикал’е на тој јадно девојч’е?
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Пушти га нека праска, ч’е се испраска, па че му проџ’е л’утина.
Што ти је, море ч’овеку, те си се тако разгрмеја?
Префиксални перфективни глагол развика се означава почетак радње 

„почне да виче“, чије трајање није ограничено и не захтева обавезно допуну 
’на некога’. Са истим глаголом у основи је сложена глаголска лексема навика 
се, чији семантички садржај у овом идиому укључује сему ’изгрди’. Семска 
структура имперфективног глагола праска пренесена је у облик свршеног 
вида испраска се, при чему творбени формант, у овом случају префикс, ути-
че на степен реализовања радње, односно уноси градуелност међу релатив-
ним синонимима. Префикс раз- у метафоричко значење разгрми се уноси 
семантичко обележје апстрактне дисперзивности.

V. 1. 3. Посебну микрогрупу чине глаголи који се диференцирају од 
осталих глагола са хиперсемом ’говори’ према садржају говорења. У свом 
семском саставу ове глаголске лексеме несвршеног вида садрже допунску 
сему ’којешта’, ступајући у синонимске односе: брботи / брбоч’е, ломоти / 
ломоч’е, тропа.

Брботи ка неслан. – Искоч’ил’е на сокак па брботиф л’и брботиф. 
– Беу брботил’е све док не беше викнаја акшам. – Брботало ка брботало, 
нема другу работу, теке сал да брбоч’е ка празна воденица.

Ломоти ка трекетало. – Сал ломоти, ка празна воденица. – Ломоч’е 
ка празна воденица.

Ај, не тропај, бога ти.
Глаголска лексема брботи / брбоч’е води порекло од балтословен-

ске ономатопејске основе брб-, од које се ономатопејским суфиксом -от 
изводи звук извирања (Skok I: 204). Глаголске основе брботи и брбоч’е 
Чемерикић у свом речнику региструје као две одреднице, дефинишући их 
описно на следећи начин:„говори којешта, брбља“, односно „много прича“. 
Овако одређена лексема брботи садржи допунску компоненту ’којешта’, 
а брбоч’е у функцији диференцијалне семе има квантификатор ’много’. У 
овом случају не можемо се сложити са Чемерикићем, јер се ради о једној 
лексичкој јединици која у призренском говору има две презентске основе, а 
илустративни материјал омогућава дефинисање семантичког садржаја лек-
семе на следећи начин – „много говори о чему безначајном“. Исти лексико-
графски поступак аутор речника примењује и у случају глагола ломоти и 
ломоч’е, с тим што дефинише само лексему ломоти „говори којешта“ и на 
њу упућује јединицу ломоч’е. Лексема ломоти / ломоч’е стилски је марки-
рана, јер је остварен метафорички пренос значења девербативне именице у 
основи (ломот „ломљава, лупа, тресак“). Скок наводи да је од поствербала 
лом „ломљење“ на Космету настао аугментативни глагол са наставком -от-
ати који има метафоричко значење „говорити којешта“ (Skok II: 316). Се-
мантички и стилски глаголу ломоти / ломоч’е одговара глагол тропа, који 
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је фигуративно маркиран и дефинисан синтагмом „говори којешта“. Глагол 
је настао од прасловенског корена треп- са превојем троп- и примарно зна-
чи „лупати“ (Skok III: 496), а у призренско-тимочком дијалекту процесом 
метафоризације развио је жаргонско значење.104

V. 2. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’разговара’
V. 2. Уколико у говорној ситуацији учествује двоје или више учесника 

и циљ им је размена информација, централна сема глагола говорења јесте 
’разговара’. Из основне семе произилазе семе следећег хијерархијског нивоа 
у зависности од конкретног циља који се актуелизира: постићи сагласност 
или се вербално супротставити саговорнику.

V. 2. 1. Глаголи неутралног значења „разговара, обраћа се речима један 
другоме“ разврстани су у два микрореда према трајању радње.

V. 2. 1. а. Централну сему ’разговара’ садрже синоними лафи*, муабе-
тише, лакрдише / лакрдисује и егл’ендише / егл’ендисује (се).

Пушти мене ја да лакрдишем сьс њу. – А: Лакрдисаја л’и си сьс Јована? 
Б: Несьм, ти лакрдиши. – Ми лакрдисујемо, а он само ч’ути и гл’еда у земњу.

А: Помози ви бог, што чините? Б: Ете, муабетишемо тако.
Кьд ме бегендише, нек се село егл’ендише. – Егл’ендисујем (Реметић 

1996: 379).
Апсолутну синонимску вредност остварују деноминали од турских 

именица лафи и лакрдише. Глагол лафи настао је од именичке речи lâf (тур. 
lâf „разговор“). Егзистенцију ове лексеме у призренском говору потврђује од 
ње изведен свршени облик полафи, иако не постоји као посебна јединица у 
Чемерикићевом речнику. Глаголска лексема лакрдише / лакрдисује изведена 
је од именице лакрдија (тур. дијал. lakɩrdi, поред lakɩrdɩ) и у испитиваном 
идиому има неутралну значењску вредност. Хедонистички тон, очекиван у 
семантичком садржају глагола лакрдише, у српском призренском говору зад-
ржава глаголска лексема егл’ендише (се) „забавља се разговарајући“ (тур. 
дијал. eglendi, 3. л. перф. синг. од eglenmek „забављати“). За обележавање 
процеса пријатаног разговора користи се муабетише „пријатељски разгова-
ра, ћаска“, изведен од турске именице muhabbet „разговор“.

V. 2. 1. б. Микроред глагола свршеног вида чини синонимски пар по-
збори и полафи са интегралном семом ’поразговара’ и фразеолошке јединице 
узне се у збор и отвори лакрдију, са интегрално-диференцијалном семом ’за-
почне разговор’.

104 Митровић 1992: 386; Јовановић 2004: 645; Жугић 2005: 395; Динић 2008: 823; 
Стојановић 2010: 935.
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Па доџ’и, браца-Стефан, да попијемо по јену каву и да позборимо. – 
Видо га от дал’еко у Шадрван, позборе мало сьс Андреју Ч’ифтел’ију, па 
отиде на Баждарану.

За туј работу вал’а прво да полафим сьс мојега ортака. – Беше 
овде, полафи мало сьс Душана, па отиде. – Полафи ти мало сьс Јована 
Мач’кинога.

Узосмо се у збор за тога ч’ич’у Тому Долаша што је тако муч’ан.
Отворисмо лакрдију и за Л’екшана теза-Маринога.
Глаголске сложенице позбори и полафи грађене су делимитатив-

ним префиксом по-, који у значење основних глагола уноси временско 
ограничење, тј. глаголи са овим префиксом означавају радњу која је трајала 
неко време. У српском призренском говору овај префикс има деминутивно 
значење, које преноси на глаголски основински део, те они означавају радњу 
која се извршила у малој мери. Ову тврдњу поткрепљује семски састав гла-
голских лексичких јединица позбори и полафи, који на првом хијерархијском 
нивоу имају сему ’кратко’ (хиперсема ’говори’ – централна сема ’разгова-
ра’ – диференцијална сема ’кратко’), као и конкретизатор мало уз глаголе 
говорења у примерима из призренског говора. Ова два глагола можемо тре-
тирати као апсолутне синониме, један настао од домаће основе (збор), а дру-
ги од турске (тур. lâf), обе са истим значењем „разговор“.

Фразеолошке синтагматске јединице, са лексемски валентним глаголи-
ма као централним члановима лексичких спојева и именичким речима као 
допунским колокатима, узне се у збор и отвори лакрдију имају исти семан-
тички садржај „започне разговор“.

V. 2. 2. Микрогрупа глагола са хиперсемом ’(у)чини договор с ким’ 
подељена је на два микрореда синонимских лексема.

V. 2. 2. а. Глаголске лексичке јединице несвршеног вида са хиперсе-
мом ’разговара’ и централном семом ’чини договор с ким’ су договара се и 
кандисује, које стоје у односу релативних синонима.

За сваку работу они би се прво договарал’е да узнеф л’и ел’и да не уз-
неф туј работу. – Док беу тамо они се још договарау на кол’ико вадич’и да 
се плати и кол’ико да бидне интириз. – Договараф се како да уч’иниф паре 
те да се догради тај ч’кола што се поч’ела.

Давам му три франге за лојзе, ама он не кандисује.
Чемерикић наводи три семантичке реализације глагола договара се: „1. 

споразумева се, слаже се с ким; 2. саветује се, већа; 3. одлучује, решава“, 
које би се могле свести на једну „саветује се у циљу заједничке одлуке, пре-
говара“. Према облику за свршени вид, настао је глагол несвршеног вида 
кандисује са значењем „слаже се, пристаје“.

V. 2. 2. б. Микроред глагола свршеног вида састоји се од лексичких 
јединица договори се, здоговори се, допита, нагоди се, кандише.
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Договорише се два општинара да отиднеф у Приштину и викнеф вла-
дику да се врати у Призрен. – Ч’е се договорим сьс брата ми па ч’е ти 
одговорим. – Тај пут договорисмо се овако: сваки одма да даде по јену белу 
меџ’едију, а посл’е по ч’етири гроша на месец. – Договорисмо се да ми даде 
биволске коже.

Здоговорише се да Јован иде у Сел’аник.
Док не се допитам сьс мужа ми, ништо не могу да рекнем. – За туј 

црквенску работу општинари се беу допитал’е сьс владику. – Допитајте се 
па ми одговорите бива л’и ел’и не бива.

Једва се нагодише. – Брач’а се, нагодише се ка што прил’икује брач’ама.
Кьд му реко да идемо зајно, он кандиса.
Јединице договори се, здоговори се, нагоди се, кандише у свом семан-

тичком садржају имају сему „сложи се с ким“. Глагол нагоди се садржи до-
пунску сему ’око поделе чега’, која га семантички диференцира од осталих 
чланова синонимског реда. Семантичку компоненту ’посаветује се’ садржи 
глагол допита, који је у Чемерикићевој збирци дефинисан глаголом „догово-
ри се“. Од облика перфекта kandɩ (тур. дијал. kandi) турског глагола kanmak 
настао је облик свршеног вида кандише са значењем „сложи се, пристане“.

V. 2. 3. Чланови микрогрупе са хиперсемом ’разговара’ и централном 
семом ’долази у вербални сукоб с ким’ подељени су према трајању радње у 
два микрореда.

V. 2. 3. а. Микроред глагола несвршеног вида са интегралном семом 
’долази у вербални сукоб с ким’ чине синонимске јединице сваџ’а се, инати 
се, глоџ’е се.

Теј два брата никако не мирујев, сваџ’аф се, а по којпут сал што се не 
побијев, бог да ч’ува.

Глоџ’ал’е се они и отац док ги бија жиф. – Глоџ’ау се, глоџ’ау док не 
дотераше до двал’ање.

Теј две јетрве ич’ не мирујеф, свејено се инатиф помеџ’у себе.
Лексема сваџ’а се реализује своје основно значење „вербално се 

сукобљава са неким“.105 Овај семантички садржај одговара секундарној 
реализацији глагола инати се (тур. inat), који примарно значи „пркоси“. 
Примарно значење рефлексивног глагола глоџ’е се „угриза се, коље се“ од-
носи се на зоолошку сферу, одакле се метафорички преноси на психолошко 
поље, означавајући однос и комуникацију међу људима, па је секундарни 
семантички садржај дефинисан глаголом „свађа се“.

105 У глаголу сваџ’а се препознаје се прасловенски корен *ṷed- „говорити“, који се 
налази и у санскриту vāda- „свађа“. Од тог корена развио се најпре глагол вадити се „inimi-
care“, који је као судски термин ушао у румунски, а апстрактум vad у мађарски језик. Код нас 
се јавља са префиксима: свадити се према имперф. свађати се и завадити (Skok III: 558).
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V. 2. 3. б. Са доминантном семом ’дође у вербални сукоб с ким’ забеле-
жен је свршени глагол посвади се.

Дирау јен другога док се не посвадише и не побише.

V. 3. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’подстиче’
V. 3. Подгрупа глаголских лексема са хиперсемом ’подстиче’ окупља 

глаголе којима се саговорник подстиче на акцију, радњу. Према циљу говор-
ног чина који подразумева једног или више учесника, чланови ове подгрупе 
подељени су у три микрогрупе.

V. 3. 1. Глаголи са хиперсемом ’подстиче’ и диференцијалном семом 
’зове’ не формирају синонимске редове. У српском призренском говору за-
бележен је по један такав глагол.

V. 3. 1. а. Глагол несвршеног је вика.
Вика те мати, не л’и ч’ујеш? – Викане смо на боју у Антуша Грбино-

га. – Викаја га и на веч’еру. – Гока дошла сьс мужа, ч’е вал’а да се викаф на 
руч’ек ел’и на веч’еру.

Поред општег семантичког садржаја „зове“, глагол вика има и уже, 
специфичо значење „позива на какву свечаност“.

V. 3. 1. б. Свршеног вида са значењем „позове“ је глагол викне.
Како се разбол’е, једньк викнасмо еч’има. – Викни матер јенч’ьс. – 

Вал’а да се викне Стојан, да се допитамо и сьс њега.
V. 3. 2. Глаголске јединице са диференцијалном семом ’убеђује’ 

распоређене су у два микрореда.
V. 3. 2. а. Микроред глагола несвршеног вида чине релативни синони-

ми натерује, алдьрисује, кандьрисује, кани, са доминантом реда натерује.
Све сьс ч’утек што га натерује да слуша. – Све ч’ека да се натерује 

на работу.
Алдьрисуј га кол’ико оч’еш, он тој па тој. – Н’ега па, кој га алдьрисуваја 

у ч’аршију? – Да се алдьрисује тај дебела глава?
Кандьрисуј га кол’ико оч’еш, неч’е га кандьришеш.
Кани га ка госта. – Оно је тако срамежл’иво, дајма оч’е да се кани.
Лексема натерује дефинисана је семемом „убеђује кога да учини што“, 

са елементима хијерархијски организоване семске структуре: хиперсемом 
’говори’, централном семом ’подстиче’, диференцијалном ’убеђује’ и до-
пунским семама ’кога’ ’да учини што’. Глаголска лексема алдьрисује (тур. 
aldɩrmak „обраћати пажњу, придавати значај“) није забележена ни у једном 
српском говору, осим у призренском, где значи „убеђује, уразумљује“.106 

106 Слично значење има и у бугарским дијалектима („наговарати, обрлаћивати“), мада 
на нивоу турског језика није до краја јасан његов семантички помак „наредити неком да узме“ 
→ „обраћати пажњу“ (С. Петровић 2012: 42).
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Балкански турцизам кандьрисује (тур. kandɩrmak) чува етимолошко значење 
„наговара“ (Škaljić 1966: 391; Петровић 2012: 172). Основно значење поли-
семантичког домаћег глагола кани у Призрену је „нуди, подстиче (некога да 
пије, једе и сл.)“.107 Семе нижег ранга ’некога’, ’да пије, једе’ конкретизују 
значење доминантне семантичке компоненте ’подстиче’.

V. 3. 2. б. Свршеног глаголског вида су глаголске јединице натера, 
алдьрише и кандьрише.

Ја не могу да га натерам, натерај га ти. – Бре тамо, бре овамо, док 
не га натера да ми плати барч’.

Дрво мож л’и да алдьришеш, е, тако и туј тврду главу. – Алдьриса л’и 
га? – Да се може да алдьрише, па џ’ене-џ’ене, ама мука је што не може. – 
Он ка да неје алдьрисан.

Дебела глава је он, не мож да га кандьришеш.
Чланови овог микрореда граде релативне синонимске односе, јер имају 

сличан семантички садржај. Лексема натера значи „подстакне на деловање“, 
алдьрише „убеди, уразуми“, а кандьрише „приволи, задобије пристанак“.

V. 3. 3. Са централном семом ’подстиче’ и диференцијалном ’наређује’ 
забележен је глагол несвршеног вида заповеда / заповедује.

Само домач’ин заповеда у кучу.
Докл’е ги заповедујем и докл’е ми они наџ’еф и донесеф тој што тра-

жим, ја рипнеф и јенч’ьс узнем што ми вал’а.

V. 4. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’досађује говором’
V. 4. Подгрупу глагола са хиперсемом ’говори’ и централном семом 

’досађује говором’ чине лексичке јединице распоређене у два микрореда 
према глаголском виду.

V. 4. а. Значењска компонента ’досађује говором’ у микроред интегри-
ше глаголске лексеме несвршеног вида досаџ’а*, џ’ьмка, заврзује, прч’ка, 
осандисује, такьлдисује, дави, гњави и фразеолошку јединицу пуни ги 
стел’е.

Млого ми досаџ’а. – Немој да ми досаџ’аш (Реметић 1996: 500, 501).
Доста де, докл’е ч’е ми џ’ьмкаш туј?
Микни ми се од главу, не ми заврзуј туј теке гл’еј своју работу
Доста де, што прч’каш туј свејено?
Опрости што ти осандисујем јопет, ама невол’а је. – Осандисује ми 

тај жена.
Доста бре, микни ми се од главе и немој више да ме давиш с теј твоје 

палавре.
107 Овако је и у осталим призренско-тимочким говорима (Живковић 1987: 64; Јовановић 

2004: 439; Динић 2008: 323; Стојановић 2010: 354).



Тања Милосављевић142

Микни ми се од главе, немој више да ме гњавиш, те тој, те овој. – 
Гњавеше ме док не га сиктериса.

Он ги пуни стел’е кол’ико оч’еш. – Ене га у берберницу, пуни ги стел’е 
тамо.

Једна од семантичких реализација доминанте реда досаџ’а у српском 
призренском говору је „дојади непрестаним говорењем“. Чемерикић не 
региструје ову лексему, али овакво њено значење можемо реконструисати 
на основу примера из монографије С. Реметића о призренском говору. Иден-
тични семантички садржај имају лексеме џ’ьмка, осандисује и такьлдисује, 
као и фразема пуни ги стел’е, дефинисане семемом „досађује причањем“. 
У Чемерикићевом речнику забележена је само метафоричка семантичка 
реализација лексеме џ’ьмка, која се на косовско-метохијском ареалу од-
носи на лавеж паса (Букумирић 2012: 146). Из турског језика преузети су 
глаголи осандисује (тур. osandı, дијал. osandi, 3. л. јд. перф. од osanmak) и 
такьлдисује (тур. takıldı, 3. л. јд. перф. од takılmak) са изворном семантиком 
„досађује“, која је у српском призренском говору допуњена семом ’причање’. 
Глаголске лексеме дави и гњави у призренском идиому имају богату поли-
семичку структуру и разуђен фигуративни семантички садржај „досађује, 
мучи, кињи“, који, контекстуално, реализује значење „досађује говором“. 
Глаголска синтагма пуни ги стел’е108 трансформисала је значење и у гово-
ру се усталила као фразеолошки израз метафоричког семантичког садржаја 
„непрестано прича, досађује причањем“.

Семантичку компоненту више садрже глаголи заврзује и прч’ка, који 
укључују значење „зановета“, односно „досађује приговарањем“.

V. 4. б. У лексичкој грађи налазимо облике свршеног вида осандише и 
такьлдише, према којима су настали имперфективни глаголи осандисује и 
такьлдисује.

Микни ми се од главе, немој да ме осандишеш
Што ми такьлдишеш, иди работај.

V. 5. ЛСПГ глагола са хиперсемом ’изражава однос’
V. 5. Подгрупа глагола са хиперсемом ’изражава однос’ састоји се од 

глаголских лексема које карактеришу говор с аспекта емоционалног односа 
и субјективне оцене. Глаголи који припадају овој подгрупи означавају вер-
бални контакт између два или више учесника говорне ситуације, са циљем да 
се изрази негативан однос према саговорнику. Према циљу говорног процеса 
глаголи са централном семом ’изражава однос’ хијерархијски су устројени и 
према диференцијалним семама подељени су у четири микрогрупе.

108 Стел’а је „мекани део самара напуњен сламом који се налази испод дрвене 
конструкције“ (Букумирић 2012: 581).
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V. 5. 1. Глаголске лексичке јединице са хиперсемом ’говори’, централ-
ном семом ’изражава однос’ и диференцијалном семом ’прекорева’ разврста-
не су по трајању радње у два микрореда.

V. 5. 1. а. Имперфективни глаголи са интегралном семом ’прекорева’ у 
српском призренском говору су грди, вика, пцује/ цпује*.

Што га грдиш кьд неје крив? – Ако те грдим, за твоје добро те грдим, 
море биро. – Грдила ме мати што сьм ѕвирала проз ѕвирку. – Грдеше га 
отац млого. – Поган језик има, пцује и грди све што стигне. – При памет 
л’и си, мори, грди л’и се тако мати која те родила и пораснала?

Викај на њега кол’ико оч’еш, он веш не се ч’ини, тера своје.
Како се пцује туџ’а мати. – Цпује ти л’еба. – Турци поч’нал’е да цпујев 

(Реметић 1996: 441)
Полисемичан глагол грди има две семантичке варијанте у оквиру се-

кундарне семантичке реализације. У једној значењској варијанти доминира 
сема ’прекорева’, а у другој ’ружи, псује’, којом се приближава лексичком 
значењу глагола пцује „говори у љутњи, бесу ружне непристојне речи“. У 
разгранатој семантичкој структури глаголске лексеме вика, једно од секун-
дарних значења дефинисано је синонимом „грди“.

V. 5. 1. б. Глаголи свршеног вида викне, наапа, опцује, испцује чине ред 
релативних синонима.

Викни му ти по твојски, о[д] тебе по има стра зе од мене. – Овако се 
види мудро и послушно, ама по којипут бива да се викне и на њега.

А ви два ме наапасте ни кривога, ни дужнога. – Наапа га, котл̓ич ҆е га 
уч҆ини. – Што ти вал ҆аше да гу наапаш тако пред свет.

Он мене да опцује матер. – Он ме опцуваја.
Да ги испцујем
Перфективни глагол викне дефинисан је синонимским глаголима „из-

грди, прекори“. Префиксални облик наапа има метафоричко значење „на-
падне кога речима, извређа кога“ и може представљати семантичку паралелу 
дуративном глаголу грди.109 Виши степен интензитета грдње испољава се 
сложеним глаголом испсује „обасути погрдама, изгрдити“. Обликом опсује 
упућивање прекора и погрдних речи догађа се у тренутку, али кратко трајање 
радње не умањује тоналитет и експресију значења глагола у основи.

V. 5. 2. Микрогрупу глагола са хиперсемом ’говори’, централном се-
мом ’изражава однос’ и диференцијалном ’(о)клевета’ чине глаголи опада и 
опадне.

V. 5. 2. а. Глагол несвршеног вида опада у Чемерикићевој збирци опис-
но је дефинисан „оговора, износи неистине о другима, набеђује“.

109 Перфективни глаголи развика се и навика се садрже компоненту емоционалног 
односа према саговорнику, али смо их, ипак, сврстали у лексичко-семантичку микрогрупу са 
интегралном семом ’говори гласно’, која је доминантна у њиховој семској структури.
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Опада кога стигне.
V. 5. 2. б. Према имперфективном облику настао је глагол свршеног 

вида опадне.
Опаднала ме свекру ми.
Префиксоидне сложенице опада и опадне у дијалекту имају 

специјализовано значење „(о)клевета“.110

V. 5. 3. Централна сема ’изражава однос’ и сема првог хијерархијског 
нивоа ’исмева’ садржане су у семској структури глагола ч’пота (се) и 
потч’потује (се) и израза узне у мајтап.

Ч’пота га де стигне. – Избија гу што му се ч’потала. – Он мене да 
ч’пота по ч’аршије.

Што ми се потч’потујеш?
Онога црника Ч’ор-Зефу, а га видеф, узнеф га у мајтап.
Германског је порекла глагол чпота (се) (нем. spotten) (Skok III: 410), 

који се у значењу „исмева кога, подсмева се коме“ користи и у македонском 
(мак. (се) шпотаат) и у албанском језику (алб. me (u) çpotue, me (u) shpotue). 
Албански утицај потврђује постојање ове лексеме на читавом косовско-
метохијском ареалу (Елезовић II: 455). Префиксацијом, потч’потује (се), не 
мења се значење.111 Значењу наведених лексема семантички одговара лек-
сички спој узне у мајтап, где је један од чланова конструкције балакански 
турцизам мајтап (тур. maytap „шала, исмевање“), који у комбинацији са 
компатибилним домаћим глаголом актуелизира процес „подсмева се коме“.

V. 5. 4. Диференцијална семантичка компонента ’шали се’ одликује 
чла нове ове микрогрупе.

V. 5. 4. а. Микроред имперфективних јединица чине глаголска лексема 
маскари се и фразеолошка глаголска синтагма ч’ини мајтап.

Маскарим се, жи ми здравл’е. – Де што ти је, што се л’утиш, маска-
рила се жена.

Кажи ми истина л’и је ил’и ч’иниш мајтап.
Деноминал маскари се изведен је од именице маскара „шала, исмевање“, 

која је на Балкан дошла преко турског језика (тур. maskara) и развила ши-
роко деривационо гнездо. У призренском говору доминира значење „говори 

110 Глагол опада развија широко лексиколошко гнездо на призренско-тимочком и 
косовско-ресавском говорном подручју (Митровић 1992: 263; Манић 1997: 57; Јовановић 
2004: 508; Динић 2008: 527; Стојановић 2010: 591; Елезовић II: 30).

111 Основно значење префикса под- је сублокативност, а концептуалистичким тумачењем 
глагол подругивати се припада групи глагола чије се значење темељи на оријентационој 
подметафори ’поквареност (подлост) је доле’ (Belaj 2008: 276). У ову групу глагола 
можемо уврстити дијалекатску лексему потч’патује (се), која се семантички идентификује 
синонимским глаголом подсмева се.
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досетке“ без примесе друге семантичке компоненте „исмева“.112 Колокација 
чини мајтап семантички је еквивалентна глаголској јединици маскари се.

V. 5. 4. б. Семеми „нашали се“ одговара перфективни глагол намаскари се.
Сьс њега не мож ни да се намаскариш.
Префикс на- уноси значење циља и резултата говорног процеса означе-

ног основним глаголом.

Лексичко-семантичка анализа глагола којима се означава говорни про-
цес показује да дијалекатски глаголи говорења имају сложену семску струк-
туру, тако да скуп сема у лексичко-семантичким варијантама речи каракте-
рише различите аспекте човековог деловања, мишљења, карактера, као и 
однос према члановима колектива. Ову ЛСГ обележавамо као периферну и 
граничну у ЛСП телесне карактеристике човека, јер поред физиолошких 
својстава говорног процеса, учључује и компоненте значења које се одно-
се на психолошки и социјални домен испољавања личности. Отуда висока 
фреквентност, денотативно и конотативно нијансирање семантичких вред-
ности и велика разноврсност verba dicendi у српском призренском говору.

Модел и садржај комуникације детерминишу семантички потенцијал 
глаголских лексема, који се актуелизује у вербалном контакту или говорној 
ситуацији. Циљ говорног процеса условљава повезивање семантички бли-
ских глаголских јединица, које могу бити неутралног карактера – јединице 
којима се означава општи процес говорења и размењивање информација међу 
саговорницима (збори, казује, каже, рекне, лакрдише, договара се, здогово-
ри се, кандише), експресивно маркиране – јединице које поседују стилску 
вредност, деминутивност (брбоч’е, позбори, полафи), емоционално обојене – 
јединице којима се изражава однос према саговорнику (вика, развикује се, на-
вика се, грди, сваџ’а се), негативно конотиране – јединице којима се изражава 
однос према саговорнику или члану колектива (опада, ч’пота, потч’патује 
се) и метафорички индуковане – јединице које припадају различитим семан-
тичким категоријама говорног процеса (гугуче, гука, праска, грми, ломоти, 
тропа, глоџ’е се, џ’мка, заврзује, прчка, наапа). Конотативна компонента 
глагола говорења може бити експлицитна и имплицитна, у зависности од 
творбених средстава којима се формално истиче емоционалност, експресив-
ност и субјективна оцена, као и од унутрашњег облика речи, сликовитости, 
метафоричке семантике. Заснована је на субјективном ставу говорника према 
стварности или адресату, а тип експресивности (субјективна или негативана 
оцена, повишена или висока тоналност) указује на однос говорника и адре-
сата, који је обично неформалан, фамилијаран, али и на узрасну и социјалну 
хијерархију међу њима. У семантици глаголских експресива којима се оз-
начава процес говорења реализује се оцена по параметру пожељности / 

112 Овакво значење наводи и Елезовић (Елезовић I: 390).
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непожељности, којом се најчешће изражава негативан однос заснован на 
непожељности и одликује се повишеним и високим степеном експресивне 
тоналности (Ристић 1997: 173). Експресивности дијалекатског система гла-
гола говорења доприноси њихова спољашња форма, њихова звучност, која 
је, најчешће, производ ономатопејских образовања. Таквим глаголима се 
углавном омаловажава начин на који неко говори (праска, грми, распраска 
се, разгрми се), али се исказује и негативан однос према садржају изреченог 
(брботи, ломоти, тропа), као и према говорнику (џ’ьмка). Бројност сино-
нимских редова предочава говорне ситуације које колектив не подржава, а 
међу најупечатљивијима су вика, вербално досађивање и убеђивање. Народ 
изнад свега не подноси вербалну агресију и вербални притисак.

Забележене су и фразеолошке јединице којима се означава процес 
говорења (узне се у збор, отвори лакрдију, пуни стел’е, узне у мајтап, ч’ини 
мајтап). То су најчешће дводелне синтагматске конструкције, при чему је 
један од чланова лексички валентан, повезује се са компатибилном речју. У 
овом случају колокати су лексички и семантички спојиве глаголске и име-
ничке јединице. Именичке јединице припадају лексичкој сфери говорења и 
понашају се као семантички детерминатори, тако да преко њих откривамо 
значење лексичког споја.

Лексеме анализиране лексичко-семантичке групе организоване су 
хијерархијски, у подгрупе, микрогрупе и микроредове, унутар којих граде 
пaрадигматске лексичке односе. На тај начин се ЛСГ глагола којима се оз-
начава процес говорења уклапа у структуру лексичког система српског при-
зренског говора. Њима се употпуњује општа схема наивне слике човека, која 
поред универзалних когнитивно-прагматичких својстава садржи национал-
но и дијалекатски специфичне елементе.

ЛСП ПСИХИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧОВЕКА
Основе савременог лингвоантрополошког проучавања психичког 

састава човека поставио је В. фон Хумболт оригиналном лингвофилозоф-
ском концепцијом, која се темељи на начелу да се слика човека и његовог 
унутрашњег света може реконструисати помоћу језичких јединица, јер је 
човек утиснуо у језик свој физички облик, психичко устројство, емоције и 
интелект, свој однос према свету који га окружује (Барашкина 2007: 136). На 
овом ставу утемељена је руска когнитивистичка школа, која у центар језичке 
слике света поставља концепт човека и његовог унутрашњег света.

Одраз психичких карактеристика човека у лексици руског језика, 
између осталих, истраживао је С. О. Малевинскиј. Полазећи од психолош-
ких теоретских и емпиријских традиција и теорија личности, аутор пред-
лаже структуру психичких особина на основу лексикографски дефинисане 
семантике лексема које припадају менталној сфери: контролисане психичке 
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активности и спонтано понашање, карактер, емоционалност, мисаоне спо-
собности, практичне способности и склоности (Малевинский 2006: 8–14). О 
различитим приступима лингвистичког описивања феномена „унутрашњег 
човека“ пише Е. А. Барашкина у опсежној студији Внутренний мир чело-
века в русской языковой картине мира: соврменные подходы, истичући 
метафоризацију као један од продуктивних начина моделирања унутрашње 
слике човека (Барашкина 2007). Концепт психичке карактеризације као 
фрагмент језичке слике света, иако није целовит и хомоген, изучава се као 
систем историјски, психолошки и културно мотивисаних представа о чове-
ку изражених језичким средствима (Барашкина 2007: 137). Концептуалном 
семантиком и начинима номинације „унутрашњег човека“ бави се А. И. 
Гељајева у раду Человек как объект номинации в языковой картине мира, у 
којем излаже концепцију системности номинације човека и његових когни-
тивних предиспозиција на основу интеграције идеографског описа концепта 
„човек“, анализе когнитивне семантике и културно-националног специфику-
ма његовог номинационог потенцијала (Геляева 2002).

Бројни радови посвећени су лингвистичким истраживањима по је ди-
начних компонената језичке слике унутрашњег света човека. Карактер, као 
специфичан склоп емоционално-мотивационих, социјалних, моралних и ко-
нативних црта личности, у средишту је лексичко-семантичких анализа ру-
ских и домаћих аутора. Прегледана литература која се тиче овог сегмента чо-
вековог менталног склопа почива на лексичкој грађи из стандардних језика и 
дијалеката и заснована је на елементима теорије компоненцијалне анализе. 
Компаративно истраживање позитивних и негативних црта карактера у ру-
ском и азербејџанском језику спровела је Ш. Гасанова (Гасанова 2011), а у 
руском и алтајском, на примерима придевских речи, А. А. Добринина (До-
бринина 2006). Н. В. Терехова представља један од могићих начина лексичко-
семантичке анализе придева који означавају карактер човека у савременом 
руском језику, растављајући их на значењске компоненте (Терехова 2002). 
Придеве који означавају карактерне црте човека као семантичко хиперпоље 
проучавала је Е. М. Павлова (Павлова 1986). М. М. Романова разматра лек-
сичка средства позитивне и негативне оцене карактера човека, тачније при-
дева који се односе на моралне карактеристике, у маријском језику (Рома-
нова 2012). Морално-вољне особине карактера као лексичко-семантичко 
микропоље у руском и азербејџанском језику описала је Л. Ахмедова (Ахме-
дова 2013). Дијалекатске придевске лексеме којима се означавају црте карак-
тера човека и његов емоционално-психички састав предмет су истраживања 
А. Д. Ли у раду Синонимо-антонимические группы имен прилагательных, 
обозначающих черты характера человека и его эмоционально-психические 
состояния (в русском говоре с. Межог Усть Вымского района Коми АССР) 
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(Ли 1984). На матријалу говора Ивановске области, Ј. С. Шуљакина анализи-
ра семантичко поље ’негативне црте карактера’ (Шулякина 2012).

Монографија Р. Драгићевић о придевима са значењем људских осо-
бина у савременом српском језику већим делом се заснива на семантичкој 
и творбеној анализи придева који означавају духовне особине (Драгићевић 
2001). Придевима који означавају карактерне црте личности бави се Р. Жугић 
у раду Придеви који се односе на човекове особине у говору околине Лебана 
(Жугић 1996). У раду Г. Штасни Номинација човека мотивисана позитив-
ним карактерним особинама деривационо-семантички су анализирани суп-
стантиви из савременог српског језика чији је денотат човек као носилац 
одређене позитивне карактерне особине (Штасни 2011). Једно поглавље у 
књизи Г. Штасни Речи о човеку носи назив Човек и карактер, у којем ау-
торка анализира корпус лексема из РМС које садрже компоненте значења 
везане за човекову природу, нарав, при чему, са творбено-семантичког аспек-
та, обрађује концепт доброг и концепт лошег човека преко номинације мо-
тивисане позитивним, односно негативним карактерним особинама (Штас-
ни 2013). Именичким експресивима типа ’особа + психичка или морална 
особина’ С. Ристић посвећује два поглавља у монографији о експресивној 
лексици у српском језику (Именице типа ’особа + психичка или морална 
особина’ и Типови аксиолошког лексичког значења (на примерима именица 
’особа + психичка или морална особина’)) (Ристић 2004: 53–86).

Интелектуалне способности лингвистички се проучавају као посебно 
лексичко-семантичко поље или као сегмент већег парадигматског лексичког 
скупа. Феномен човековог интелекта и његов одраз у лексици и фразеологији 
савременог руског језика и народних говора привлачио је пажњу лингви-
ста, што потврђује богата традиција проучавања језичких јединица које 
припадају интелектуалној сфери. Семантички, прагматички, мотивациони, 
аксиолошки и други аспекти анализе поља ’интелект човека’ присутни су и у 
радовима новије генерације истраживача: Т. В. Леонтјеве (Леонтьева 2003), 
Е. А. Шерина (Шерина 2010), Р. Т. Сирајеве (Сираева 2013), О. М. Мазаела 
(Мазаел 2014). Емоционалност као сегмент психичке сфере истражена је у 
радовима А. А. Кијашеве (Кияшева 1985), М. Х. Галијевог (Галиев 2005), Е. 
А. Монастирскаје (Монастырская 2008). Именице овог семантичког типа у 
србистици са деривационог и семантичког становишта проучава Г. Штасни 
(Штасни 2013).

Преглед наведене литературе од велике нам је помоћи приликом 
конципирања материјала и одређивања методолошких смерница његове 
обраде. Систематизација грађе из српског призренског говора која при-
пада сфери психичке карактеризације човека базира се на хуманистичким 
теоријама личности (А. Маслов, К. Роџерс, Г. Олпорт), моделима динамичке 
структуре личности (А. Г. Коваљов, К. К. Платонов) и петофакторном моде-
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лу личности (Л. Голберг, Р. Кател, П. Коста, Р. Мекре), чији аутори личност 
посматрају кроз организацију црта или особина, којима се могу објаснити 
основне карактеристике личности (особеност, целовитост и доследност). 
Личност је динамичка структура коју чини систем међусобно повезаних 
црта, односно основних психичких својстава личности (Rot 1994: 13, Hrnjica 
2003: 130). Психичке особине су релативно трајне одлике појединца које 
долазе до изражаја у реакцијама и поступцима људи (Rot 1994: 35). Један 
од најзаступљенијих метода у идентификацији црта личности113 данас је 
лексички приступ, који се развио у окриљу Б5 (Big Five) теорије, а засни-
ва се на претпоставци да су најважније особине личности забележене као 
речи у језику, те да се испитивањем структуре тих речи може добити на-
учно прихватљив модел личности (Rot 1994: 38; Marinić, Pučić: 2011: 114; 
Малевинский 2006: 5). На основу пописа свих речи из великог енглеског 
речника Г. Олпорт и Х. Одберт су 1936. године издвојили триста придева 
који означавају релативно трајне универзалне особине, тј. релативно конзи-
стентне начине понашања који се могу срести код свих људи (Rot 1994: 38). 
Факторском анализом Р. Кател је утврдио дванаест фактора, односно фунда-
менталних особина на које је могуће свести понашање човека (Rot 1994: 40-
43). У савременој психологији доминира подела особина личности на осо-
бине којима се означавају особености темперамента, на особине личности 
којима се означавају особености карактера и на особине којима се означавају 
способности (Rot 1994: 38).

Речничка грађа којом располажемо обилује лексемама којима се 
описује или номинује особа на основу њеног понашања, тј. начина реаговања 
у одређеним ситуацијама, при чему долазе до изражаја психичке каракте-
ристике појединца, које се процењују у односу на друге. С тим у вези, Р. 
Драгићевић као приступ анализи придева духовних особина прихвата идеју 
А. Вјежбицке о њиховом везивању за ситуацију (Драгићевић 2001: 173). 
Психичке особине појединца процењују се и језички експлицирају на ос-
нову његовог понашања. Позитивна или негативна процена понашања 
условљена је понашајним обрасцем, животним добом, степеном образовања, 
начином васпитања, моралним начелима, друштвеним нормама заједнице. Р. 
Драгићевић уводи вредносно плус / минус, којим се означава носилац осо-
бине у односу на степен испољавања плуса или минуса у датој ситуацији 
код прототипа (Драгићевић 2001: 174). Већина особина постоји у одређеном 
степену и обично су биполарне, због чега се најчешће приказују паровима 

113 Већина психолога сматра да су црте личности основ и структуре и динамике 
личности, а Олпорт их дефинише као неуропсихичке структуре, тј. стабилизоване трагове 
у нервном систему настале понављањем сличних реакција у сличним ситуацијама (Hrnjica 
2003: 133). Термине црте личности, особине личности и психичке особине / карактеристике 
користићемо у наставку рада као синониме.
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нaзива, од којих један означава крајњи степен развијености у афирмативном 
правцу, а други назив у пару крајњи степен развијености у негативном прав-
цу (Rot 1994: 37). С обзиром на то да се концепту позитивног супротставља 
концепт негативног, лексеме којима се описују или номинују носиоци особи-
на успостављају антонимски парадигматски однос.

Приликом структурирања ЛСП психичке карактеристике човека 
ослањамо се на општу поделу психичких својстава којом се особине лич-
ности групишу у три подструктуре: темперамент, карактер и способности. 
Узевши за основу важећу психолошку поделу црта личности, лексичку грађу 
разврстали смо у три лексичко-семантичка субпоља (ЛССП):

1. ЛССП темперамент,
2. ЛССП карактер,
3. ЛССП способности.

I. ЛССП темперамент
I. У психолошкој литератури постоје бројна одређења појма темпе-

рамента, али ниједан од аутора не прецизира својства личности која тем-
перамент обухвата (Hrnjicа 2003: 278). У том смислу, задатак издвајања 
јединица које се односе на овај скуп психичких особина из лексичког корпу-
са карактерологије човека не чини се једноставним. У РМС темперамент је 
дефинисан као „степен (брзина и јачина) умног и осећајног, емоционалног 
реаговања, скуп својстава, склоности, карактерних црта човека, нарав, ћуд“ 
(РМС VI: 180). У лексикографском одређењу темперамента изједначавају се 
особине темперамента и црте карактера, што отежава класификацију пси-
хичких карактеристика човека. При формирању лексичко-семантичких група 
смерницу нам даје схватање по којем се особине темперамента манифестују 
у емоционалним реакцијама, активностима и понашању појединца (Rot 
1994: 48). Семантички најближи оваквом психолошком тумачењу темпера-
мента су термини нарав „духовне саме од себе настале особине, својства, 
склоности, начин понашања и реаговања, карактер, природа“ (РМС III: 606) 
и ћуд „скуп свих психичких својстава која се испољавају у понашању човека 
и у његовим поступцима, нарав, природа, карактер“ (РМС VI: 367), које и 
Чемерикић користи за дефинисање психичких особина које се манифестују 
у начину понашања (нагле промене расположења, импулсивност, екстро-
вертност, интровертност, начин говора, брзина и спретност) и емоционал-
ности (осећајност, безосећајност).

Увид у психолошку и лингвистичку литературу претходи структурирању 
лексичко-семантичког субпоља темперамент, а лексичке јединице из доме-
на психичких карактеристика човека у овај сегмент сврставамо на основу 
њихове семантичке интерпретације у Чемерикићевом речнику.
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Хиперсеми ’темперамент’ у српском призренском говору одговарају 
лексикализовани хипероними нараф, табијат, ч’еф и уј.

Нараф му је поган. – Тешко њојзи сьс његов нараф.
Табијат не се мења. – Не вал’а да биднеш тако ватрен, зе сьс тај 

табијат ч’е паднеш на бел’ају.
Ч’еф му је тежак.
Главу ч’е промени, ама уј неч’е промени. – Такьв му је уј.
Домаћу реч нараф (прасл. *norvь) Чемерикић описује семемом „ду-

ховне особине, начин понашања, карактер“, што је шире од значења тем-
перамента у смислу у којем га ми третирамо приликом одређивања граница 
лексичко-семантичког субпоља.114 Турцизме табијат (тур. tabiat), ч’еф (тур. 
дијал. kēf, поред keyif, keyf) и уј (тур. huy) Чемерикић семантички изједначава 
са значењем лексема ћуд и нарав и овим синонимским паром их дефинише.

Темпераментна особа описује се придевском лексемом ватрен „темпе-
раментан, страствен, плаховит“, а номинује фраземом живи огањ.

Тако је он ватрен о[д] детета. – Ватрен је у работу. – Нека фал’и 
бога што гу је јетрва ватрена, па уработа и своју и њојну работу.115

Лексичке јединице мотивисане психичким својствима човека која смо 
уврстили у особине темперамента разврстали смо у тринаест лексичко-се-
мантичких група:116

1. ЛСГ именица са хиперсемом ’ћудљива особа’,
2. ЛСГ именица са хиперсемом ’плаховита особа’,
3. ЛСГ именица са хиперсемом ’несташна, немирна особа’,
4. ЛСГ именица са хиперсемом ’враголаста особа’,
5. ЛСГ именица са хиперсемом ’брбљива особа’,
6. ЛСГ придева са хиперсемом ’чудан’,
7. ЛСГ именица са хиперсемом ’брза, непромишљена особа’,
8. ЛСГ придева са хиперсемом ’окретан, сналажљив’,
9. ЛСГ именица са хиперсемом ’окретна, сналажљива особа’,

10. ЛСГ именица са хиперсемом ’трома особа’,
11. ЛСГ придева са хиперсемом ’умиљат’,
12. ЛСГ придева са хиперсемама ’осећајан / безосећајан’,
13. ЛСГ именица са хиперсемом ’осећање’.
114 Под темпераментом подразумевамо психичке особине човека које се испољавају у 

начину понашања и емоционалним реакцијама.
115 Ватра у Призрену није аутохтона лексема (у употреби је огањ), тако да је 

највероватније дошла са стране (према мишљењу Р. Младеновића), мада Чемерикић бележи 
деминутивни облик ватрица, а Реметић пејоративни ватриште (Реметић 1996: 105).

116 Морамо напоменути да је наша подела условна, те да се семантичке границе 
формираних лексичких група и подгрупа не могу дефинитивно прецизирати, јер 
вишекомпонентна структура лексичког значења омогућава да реч различитим нијансама 
једног значења фигурира у неколико лексичко-семантичких група.
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Центар лексичко-семантичког субпоља чине лексеме које примарно и 
неутрално денотирају човека као носиоца психичке особине или га описују на 
основу дате карактеристике. Централним елементима сматрају се и лексичке 
ознаке са конотативном макрокомпонентом, која може бити емотивна, експре-
сивна и стилистичка. Околојезгреној зони припадају јединице које садрже 
потенцијалне семантичке компоненте, док периферији гравитирају лексеме 
чији семантички садржај скрива елементе психологизације личности.

I. 1. ЛСГ именица са хиперсемом ’ћудљива особа’
I. 1. ЛСГ именица којима се номинује особа која често и нагло мења 

расположење припадају синонимне лексичке јединице повезане хиперсемом 
’ћудљива особа’: нарафл’ија, ујл’ија, ч’ефл’ија, тевеч’ел’ија, весвесел’ија, 
далгал’ија, титиз, џ’енабет, међу којима се као доминантне намећу 
нарафл’ија и ујл’ија.

Не могу, сестро, да угодим, тому мојему нарафл’ије.
Ујл’ија родила ујл’ију. – Јопет се побија тај мајкин ујл’ија. – Вој дете 

ч’е искочи ујл’ија на оца.
Тешко њојзи, мори сестро, сьс тога њојнога тевеч’ел’ију. – И бог да гу 

прости, Цаја поподија беше тевеч’ел’ија.
Ете га тај весвесел’ија Ариф Синани. – Тејзи весвесел’ије Нице 

Кркотозл’ије све гу је рамно до у Косово. – А наша попадија, мало л’и била 
весвесел’ија?

Уч’инија се далгал’ија ка ч’емије да му пропаднал’е. – Оному далгал’ије 
што се уби беше му се увртело у главу ч’и ч’е му помре куч’а од глада што 
беу поч’ел’е да му страдаф работе. – И ако ти је стрина, она, бог да гу 
прости, млого беше далгал’ија.

Већина nomina attributiva ове групе су суфиксални деривати настали 
морфолошки адаптираним турским наставком -л’ија, који у српском језику 
учествује у грађењу именица „…које значе особу са израженом духовном 
или психичком особином, односно каквим унутрашњим својством…“ (Радић 
2001: 35). Са домаћом именицом у основи једино је дериват нарафл’ија у 
значењу „онај који је ћудљиве нарави“ (Чемерикић). Исту или блиску се-
мантичку реализацију у српском призренском говору имају турцизми ујл’ија 
(тур. huylu), ч’ефл’ија (тур. keyifli), тевеч’ел’ија (тур. tevekkeli), весвесел’ија 
(тур. vesveseli) и далгал’ија (тур. дијал. dalgali). Ове речи преузете су из тур-
ског језика као готове форме, али су у новом језичком и друштвеном кон-
тексту неке од њих преобликовале изворни семантички садржај. Придевско 
значење које имају у језику даваоцу углавном су задржале и у језику при-
маоцу, где се користе и у именичкој служби и егзистирају као двореферент-
не номинационе јединице. Идентични семантички садржај имају лекичке 
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јединице нарафл’ија и ујл’ија, што произилази из апсолутне семантичке си-
нонимности творбених основа, нараф и уј (тур. huy „нарав, ћуд“), што је још 
једна подврда тенденције паралелне употребе српске и турске речи у српском 
призренском говору. Лексема ч’ефл’ија има шири семантички опсег, али се 
у једном делу семске структуре поклапа са значењем лексеме нарафл’ија. 
Првобитни придев употребљава се као именица којом се означава „ћудљива 
особа“. Придевско значење ове лексеме има полисемску структуру „весео, 
добро расположен, при пићу, ћудљив, самовољан“, али се номинационо 
значење темељи на компоненти ’ћудљив’, која сублимира остали семски 
садржај и имлицира потенцијално значење „особа која мења расположење 
у припитом стању“.117 Значење лексеме тевеч’ел’ија Чемерикић дефинише 
синонимом „ћудљивац“, мада придевска реализација упућује на ментални 
поремећај „луцкаст“, што потврђује Елезовићева интерпретација „који није 
здрав од памети, махнит“ (Елезовић II: 305). Оваква семантичка реализација 
именице тевеч’ел’ија на Косову и Метохији базира се на компонентама из-
ворног примарног значења „luckast čovjek, subudalast čovjek“ (Škaljić 1966: 
615).118 Из терминологије обичног живота преузет је турцизам арапског по-
рекла весвесел’ија (тур. vesveseli) (Skok III: 582), којим се у Призрену при-
марно номинује особа која има душевне немире, страхове, што одговара 
семеми „подозрива особа“ (Škaljić 1966: 641; Skok III: 582), а секундарно 
означава ћудљива особа, прецизније меланхолик (Škaljić 1966: 641; Skok III: 
582). Са овом речју семантички кореспондира лексема далгал’ија (тур. дијал. 
dalgali) „1. особа која има повремене душевне немире; 2. ћудљива особа“ 
(Чемерикић). Оба номинациона значења имају упориште у секундарном ме-
тафоричном значењу балканског турцизма далга (тур. dalga) „1. вал, талас; 
2. душевни немир, душевна борба, наступ“ (Чемерикић). Метафоричко при-
девско значење на Косову и Метохији потврђују Елезовић и Скок (Елезовић 
II: 504; Skok I: 377).119 Турцизам титиз (тур. titiz) реализује значење „ћудљив 
човек“, са једнородном референцијом. Ова лексема у призренском гово-
ру чува изворно турско значење „нервозан, ћудљив“, које се на косовско-
метохијском ареалу модификовало у „тврдица, циција“ (Škaljić 1966: 618; 
Скок III: 475; Елезовић II: 323). Семантичко преобликовање на балканском 
терену остварено је код лексеме џ’енабет (тур. cenabet), где је првобитна 
сема телесне нечистоће замењена семом духовне нечистоте (Škaljić 1966: 

117 „Одатле негативни индеклинабилни придев с турском постпозицијом -siz „без“ 
(Skok I: 351): ч’ефсьз „нерасположен, лоше воље“.

118 У македонском дијалекту тевекелија се јавља у значењу „човек доброг срца, који 
радо помаже другоме“ (Петровић 2012: 272), које је, вероватно, формирано развијањем семе 
„наивчина“ из основне реализације у турском језику (Škaljić 1966: 615).

119 Од исте основе је тур. dalmak који се као балкански турцизам налази у далдише 
„занесе се у послу, удуби се у мисли; ода се (чему), посвети се“ (Чемерикић).
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237; Skok I: 472), и у призренском говору еволуирала у значење „ћудљив, 
поган човек“ (Чемерикић).120 Поред семе која имплицира честе промене 
расположења ’ћудљив’, лексема џ’енабет садржи и допунску сему ’поган’, 
која потенцира импулсивност, склоност свађи. Другом значењском компо-
нентом реч тежи периферији ове лексичко-семантичке групе, граничећи се 
са лексичким скупом чији су елементи обједињени хиперсемом ’плаховита 
особа’.

I. 2. ЛСГ именица са хиперсемом ’плаховита особа’
I. 2. Концепт плаховитог човека лексикализован је номинационим 

јединицама подељеним у два микрореда према семи пола.
I. 2. а. Плаховит, прек мушкарац именује се лексемама намч’ор, напен-

дек, нал’ет, нал’етник, нурсуз, серсем, бел’аџ’ија, дел’иканл’ија, зорл’ија, 
кабадаија, напасник, огењ, ѕвер, шебек, које граде синонимски ред без јасно 
опредељене дијалекатске доминанте.

Намч’ор се родија.
Тога напендека л’и си наша да ти буде друсто.
С тога нал’ета не се вач’ај.
Oстај га, бога ти, тому бел’ајџ’ије, мало му вал’а па да ти извади 

бел’ају.
С тога дел’иканл’ију Петруша не се поч’нувај, сьс њега на крај не 

мож да искоч’иш. – Дел’иканл’ија искоч’и тај Џ’ека Младенов.
Кабадаија беше бија тај Јован Фанда.
Несьм знала што напасник је аџ’а-Џ’оџ’ин Васил’. – Од њега по на-

пасника ч’овека у век несьм видеја.
Ськ за ськ, остај га, не му приоди, млого се разл’утија, огењ је.
Он неје ч’овек, ѕвер је.
А, ти, шебеку једьн.
Чланови микрореда са хиперсемом ’плаховита особа’ и интегрално-

диференцијалном семом ’особа мушког пола’ стоје у синонимском пара-
дигматском односу и квалификују особу колеричког типа темперамен-
та. Апсолутни синонимски пар чине лексеме намч’ор и напендек, јер је у 
Чемерикићевом речнику јединица напендек дефинисана синонимом намч’ор, 
а значење ове речи у призренском говору интерпретирано је семемом „прек, 
набусит човек“ (Чемерикић). Турцизму намч’ор (тур. дијал. namçor, поред 

120 У македонском језику џенабет је „несреќен, колнат, проклет човек“ (ДРМЈ). У 
родопским дијалектима јавља се у лику женабетин и значи „непослушен човек който 
прави бели“ (РРД). Лексема џенабет веома је активна у дијалекатском лексичком систему, 
са значењима „намћор“ (Митровић1992: 434), „љут, напрасит, зао човек“ (Јовановић 2004: 
679), „свађалица, напрасит човек“ (Златановић1998: 468), „свадљивац, незгодна особа“ 
(Стојановић 2010: 1035).
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nankör) семантички парира реч нејасне етимологије, распрострањена и у 
осталим говорима призренско-тимочке зоне.121 Из турског језика преузета 
лексема нал’ет (тур. nalet) и од ње домаћом творбом настала дублетна фор-
ма нал’етник остварују апсолутну синонимију у српском призренском го-
вору са турском именицом нурсуз (тур. nursuz) „човек непријатне, незгодне 
нарави“ (Чемерикић). Творбеним формантом -ник, према прокл’етник, на-
стао је облик нал’етник, којим се интензивира сема негативне експресије.122 
Семски комплекс лексеме дел’иканл’ија идентификује млађу мушку особу 
плаховите нарави, односно узбуркане, вреле крви (тур. дијал. delikanli, сло-
женица од deli „луд, силовит“ и kan „крв“ + суф. -li). Дистинктивна црта 
’младић’ ову номинациону јединицу диференцира од значења другог тур-
цизма у српском говору Призрена, лексеме зорл’ија (тур. дијал. zorli / zorlu) 
„бесан, силовит човек“, али се имплицитном конотативном семом, садржа-
ном у етимолошком значењу, приближава словенској метафори огењ „бе-
сан, разјарен човек“. Овом значењу је блиско, такође метафорично, значење 
лексеме ѕвер „необуздан, нагао човек“, настало развијањем и семантичким 
варирањем компоненте ’диваљ’ из примарне семантичке реализације. Већим 
делом семске структуре поклапају се значења лексема кабадаија и напас-
ник. Овим синонимским паром номинује се особа која се насилно и грубо 
понаша према коме. Турска реч (тур. kabadayɩ) сложена је од две компонен-
те (тур. kaba + dayɩ), које секундарним, метафорички модификованим се-
мантичким реализацијама („прост, неотесан, груб“ + „јунак, херој“, Škaljić 
1966: 376, 204) учествују у обликовању значењске структуре композита. 
Глаголом је мотивисан домаћи дериват напасник, образован суфиксом -(н)
ик, који пејоративно својство поприма везивањем за основу. Особа чија се 
плаховитост испољава кроз вербални сукоб са ким, увек спремна на свађу, 
означена је лексемом турског порекла серсем (тур. sersem). Секундарним 
значењем „свађалица, кавгаџија“ парира јој именица бел’аџија. Полисеман-
тичка структура лексеме бел’аја (тур. belâ) условила је разгранато дерива-
ционо гнездо, а продуктивност семе ’расправа, свађа’ огледа се у извођењу 
назива за особе склоне свађи. Именовање мушке особе остварено је турским 
наставком -џ’ија, који је, иначе, нископродуктиван у семантичкој категорији 
именовања мушке особе са доминантном психичком особином у стандарду 

121 Напендек и намћор семантички су изједначени и у Лужничком речнику (Манић 1997: 
53). У осталим речницима ове дијалекатске области напендек је забележен у придевском: 
„мрзовољан“ (Митровић 1992: 235) и прилошком значењу: „онако како не ваља, наопако“ 
(Жугић 2005: 219), „наопако“ (Стојановић 2010: 509). Углавном се јавља од ове речи изведени 
глагол напендуши се у значењу „наљути се“ (Живковић 1987: 94; Митровић 1992: 235; Жугић 
2005: 219; Динић 2008: 457; Стојановић 2010: 509).

122 Теоријско упориште за овакву тврдњу налазимо код Скока, који наводи да налет 
потиче од арапског lanet, односно арап. lanet alahh „od boga proklet, koji je lišen božje milosti“ 
(Skok II: 500).
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(Радић 2001: 19), па и у дијалекту, где је експресивно обојен (Жугић 2010: 
230). У српском говору Призрена показује високу фреквентност у процесу 
деривације именица са значењем носиоца особине.

I. 2. б. Семантичко језгро другог лексичког скупа сачињавају семе ’пла-
ховита особа’ и ’особа женског пола’. Синонимски ред формирају номина-
ционе јединице нурсуска, серсем, бел’аџ’ика, гадница, гадул’а, напасница, 
горопадница*.

Сьс туј нурсуску не се збори.
Не л’и гу знаш што бел’аџ’ика је стрина ми попадија?
Гадница жена беше била, е вуци гу на пут. – Онејзи језитке, онејзи 

гаднице Пане, нога ноге не мисл’и добро.
Онејзи опаднице, онејзи гадул’е да богда уста да гу се обрнеф на тило 

што ми извади л’утину сьс брач’у.
Јодва сьм се одбранила од тејзи напаснице Ч’укалке.
Мори, горопадницо горопадна, не дирај дете (Реметић 1996: 145).
Према именицама мушког рода, од турског облика нурсуз суфиксом -ка 

обликована је номинација за жену незгодне нарави нарсуска. Четири лек-
семе из ове подгрупе имају скоро идентичан семски састав, којим домини-
ра компонента ’свађалица’. То су бел’аџика, гадница, гадул’а и серсем. Све 
означавају пргаву, свадљиву женску особу. Лексема серсем нема обличких 
ознака за детерминацију рода, док су остали чланови овог синонимског низа 
настали суфиксалном творбом. Бел’аџ’ика је женски опозит именици мушког 
рода бел’аџ’ија. Од придевске основе изведени су истокоренски пејоративи 
гадница и гадул’а са значењем „безобразна, свадљива жена“ (Чемерикић). 
Виши степен експресивности и пејоративности осећа се код деривата са 
творбеним формантом -ул’а, који се углавном везује за пејоративне основе 
и стога се може сматрати пејоративним суфиксом, док продуктивни суфикс 
-ка пејоративно обележје поприма у контакту са пејоративном творбеном ос-
новом (Жугић 2009: 99). Женска особа склона грубом, насилном понашању 
квалификује се именичким експресивима напасница и горопадница. Обе 
именице су глаголског порекла и представљају трећестепене деривате с 
придевском творбеном основом. Семантички садржај мотивних придева 
(напасан, горопадан) наставком -ица приписује се особи женског пола као 
референту. Наведена именовања за женска лица у семској структури садрже 
потенцијалну сему негативне субјективне оцене.

I. 3. ЛСГ именица са хиперсемом ’несташна, немирна особа’
I. 3. Корпус именица мушког и женског рода са хиперсемом ’несташна, 

немирна особа’ распоредили смо у две подгрупе, чији елементи граде анто-
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нимске парадигматске односе засноване на дистинктивном обележју ’муш-
ко’ / ’женско’.

I. 3. а. Подгрупа именичких лексема са интегралном семом ’несташ-
на, немирна особа’ и диференцијалном’особа мушког пола’ обухвата семан-
тичке еквиваленте бесник, атајник, бел’ајник, бел’аџ’ија, палавац, палавко, 
небитник, небитко, јужник, тутарак, тутаракл’ија, л҆апер, невртикуч’а, 
несвртикуч’а, антикрис, натемник, враг, врагош, џ’авол, опанч’ьр, 
нестреч’а.

Смири се јенпут, море беснику. – Да избијеш тога бесника Џ’еку зе не 
може више да се трпи.

Море, атајнику, ч’е ме запамтиш, само док те уфатим. – Онај дајка-
Васил’ов атајник Бода иструја бунар.

Море, ти бел’ајнику, јопет л’и си уч’инија никоју бел’ају што те из-
била мати? – Што бел’ајника унука има, ч’увај боже.

Бел’аџ’ија бел’ајни. – Тому бел’аџ’ије Бошке теза-Анџ’ушиному ниш-
то не давај у руке, ја ч’е иструје, ја ч’е искрши. – Кол’ицно је, па и оно 
бел’ајџ’ија.

Не биднаја нане, море небитнику, кьд си такав.
А, море небитко, сал ако не ми доџ’еш у руке!
Море, јужнику, смири се, зе ч’е те избијем!
Л ҆апер, нигде место да сьвије.
Ськ сьм узела лич’нога мужа, недомач’ина, невртикуч’у.
Викате родила сина, не, мори, антикриса родила она.
Тај аџ’а-Џ’оџ’ин натемник Васил’ ми искрши џ’ам. – Има два сина, два 

натемника. – А ти, натемнику, само да те дофатим!
Што враг дете је тој Бошкино унуч’е. – А, море врагу, сал ако те 

уфатим! – Деца, врагови, меч’аф камење на ч’арамиде. – Теза-Марина снаа 
је гол’ем враг. – Враг жена беше, бог да гу прости.

Тај врагош Џ’оџ’инич’ин ми искрши тестич’е. – Да ми је да уфатим 
тога врагоша што ми обраја шеч’ерач’у.

А што џ’авол је тој Џ’оџ’инич’ино дете! – Море, џ’аволу, седи мудро 
зе ч’е те избијем. – Деца, џ’авол’и, меч’еф се сьс камење на онога ч’уч’у 
Ч’ор-Зефу.

Море ти, опанч’ару, седи мудро зе ч’е те избијем.
Што нестреч’у сина има, бог да ч’ува. – Син му је гол’ема нестреч’а.
Потпуни семантички и експресивни еквиваленти у овом лексичком 

скупу су лексичке јединице бесник, палавац, палавко, јужник, антикрис, на-
темник, враг, џ’авол, опанч’ьр. Њиховим семским саставом доминирају семе 
’немиран’ и ’несташан’, а од осталих чланова групе диференцира их дистин-
ктивна црта ’дете’. У Чемерикићевим семантичким интерпретацијама ова 
компонента значења је експлицирана. Синонимски ред издвојених атрибу-
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тивних именица означава немирно, несташно, живахно, непослушно мушко 
дете.123 Неутрални наставак -(н)ик експресивну вредност поприма од твор-
бених основа (придевске и именичких) у примерима бесник, јужник и на-
темник. Степен пејоративности је ублажен чињеницом да се њима дено-
тира дете, јер су у том узрасту овакви облици понашања очекивани. Овим 
лексемама референт се пре прекорева због лошег владања, него негативно 
оцењује. Облик бесник је транспарентан и на деривационом и на семантич-
ком плану. Дериват јужник непознат је осталим говорима Косова и Метохије 
и југоистоку Србије. Деминутивно значење „немирко, несташко“, које ова реч 
има у Призрену, развило се метафоризацијом и представља трансформацио-
но-семантичку паралелу лексеми конопч’ар.124 У основи лексеме натемник 
је балканска реч црквеног порекла анатема, овде са аферезом. У контакту 
са формантом -ник преобликује значење, па је у речничкој грађи фигуратив-
но маркирана. Из црквене терминологије преузете су лексеме антикрис и 
џ’авол, чије је примарно значење метафорички трансформисано. Са лексе-
мом џ’авол семантички се укрстила словенска реч враг. Натприродна бића 
у функцији су индуктора семантичке деривације које денотирају човека по 
психичким својствима, односно према нарави. Суфиксима -ац и -ко од при-
дева палав изведене су именице палавац и палавко за означавање носиоца 
особине изражене мотивном речју, која на косовско-метохијском ареалу зна-
чи „несташан, нeмирaн, пргав“ (Чeмeрикић), „пргав, нeсмотрeн, брзоплeт“ 
(Eлeзовић II: 53; Skok II: 592).125 Иако је значење лексеме палавко упутницом 
усмерено на једнозначну лексикографску одредницу палавац „несташко, не-
мирко“ (Чемерикић), облик са наставком -ко има већу експресивну вред-
ност, израженију нијансу деминуције и блажи афективни призвук. Иако се 
везује за придев са негативно конотираним семантичким садржајем, суфикс 
-ко својом, првентсвено деминутивном, природом ублажава укупан тон из-
веденице, који је пре благонаклон него пејоративан. Метафоричко значење 
има именичка јединица опанч’ьр, које се развило продуктивношћу неке од 
потенцијалних сема примарне семантичке реализације „занатлија који прави 

123 Дете као референт наведених психичких особина у Призрену се номинује и 
деминутивним именицама типа беснич’е, атајнич’е, натемнич’е, бел’ајнич’е, небитнич’е, 
које овом приликом не узимамо у разматрање. 

124 Јединицу конопч’ар сврстали смо у четврту ЛСГ на основу лексикографског 
описа значења, односно доминантне значењске компоненте, али морамо напоменути да је 
граница међу члановима треће и четврте групе веома танка. Концепт несташне особе у неким 
сегментима се поклапа са концептом враголасте особе. Критеријум за поделу је граница 
друштвено прихватљивог модела понашања, односно степен субјективне оцене.

125 Иако палав личи на наш придев, семантички и фонетски се слаже са новогрчким 
παλαβός „луд, сулуд“ (Skok II: 592). Са значењем какво има у призренском говору налази 
се још у македонском (палави „1. немирен, буен, бесен; 2. луд, безумен“, РМЈ) и бугарском 
језику (палав „игрив, буен, немирен“, РБЕ).
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опанке“ (могуће ’брз’, ’окретан, ’вешт’, ’хитар’), јер веза између основног и 
метафоричког значења свакако има локални карактер, с обзиром на то да је 
значење „несташко, немирко“ непознато осталим народним говорима.

Семантички су комплексније именице атајник, бел’ајник, бел’аџ’ија и 
врагош, дефинисане семемом „дете које чини штету“ (Чемерикић), при чему 
су семе ’немиран’, ’несташан’ имплициране у самом садржају. Продуктив-
ним творбеним формантом -ник од турских именичких основа настали су 
атајник (атаја „штета, несрећа“ > тур. hata) и бел’ајник (бел’аја „несрећа, 
беда, зло“ > тур. belâ). Домаћа је творба облик бел’аџ’ија, од исте основе као 
и бел’ајник, са којим је у синонимској корелацији. У односу детерминације 
са осталим члановима је изведеница врагош, мотивисана секундарном се-
мантиком лексеме враг у овом говору. Формално обележје, суфикс -ош, и се-
мантичка компонента негативне оцене умањују степен синонимности међу 
релативним синонимским паром враг и врагош.

У ову семантичку категорију сврстали смо и именице небитник, небит-
ко, тутарак, тутаракл’ија, л̓апер, невртикуч’а, несвртикуч’а, нестреч’а, 
које Чемерикић дефинише синонимима „мангуп, скитница“. Семски ком-
плекс лексеме мангуп садржи сему ’скитница’ (према РМС), која се може 
раставити на компоненте ’особа’, ’лутати’, ’стално’. Испоставило се да је 
ова сема веома продуктивна у дијалекту, па је доминантна у семском саставу 
nomina attributiva за именовање особа које „немају мира“. Префиксално-су-
фиксалним начином творбе настали су облици глаголског порекла небитник 
и небитко, највероватније мотивисани клетвом не биднаја… и импликаци-
оном семом која је условила значење деривата (клетви претходи неки не-
примерени облик понашања особе којој је упућена, у овом случају скитање 
без дозволе старијих или какав несташлук). Пејоративним сложеницама 
невртикуч’а и несвртикуч’а номинује се особа која не мари за дом, која 
воли да скита. Мотиватор значења је глагол врти (прасл. *vьrteti, vьrtjǫ), у 
дијалекатском значењу „задржава на једном месту“, односно његов перфек-
тивни облик сврти, са рекцијском допуном куч’а у функцији конкретизатора 
(не може да сврти у куч’у). Одричним обликом особа се детерминише као 
носилац негативне особине. Онај који нема мира номинује се истокоренским 
турцизмима тутарак и тутаракл’ија (тур. и дијал. tutarak „епилепсија“, 
герундиј од tutmak „држати, ухватити, добити болест“ (Петровић 2012: 284)). 
Значење регистровано у Елезовићевом речнику „који се никако не смири, 
који једнако иде као бесомучан“ (Елезовић II: 352) оправдава место ових 
лексема у реду са синонимима интегрисаним семом ’скитница’. Особа која 
стално скита означава се и пејоративном лексемом л҆апер. У оваквом облику 
и значењу реч егзистира на подручју Косова и Метохије (Елезовић II: 526; 
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Букумирић 2012: 298), али нам њено етимолошко значење није познато.126 
Пејоративно је конотирана и метафора нестреч’а, која се секундарним се-
мантичким садржајем односи на мангупа, скитницу. Метафоричко значење 
мотивисано је облицима понашања који потенцијално изазивају невољу, 
недаћу.

I. 3. б. Именице са хиперсемом ’несташна, немирна особа’ и диферен-
ци јалним знаком ’женски пол’ формирају синонимски ред: беснул’а, 
манитул’а, палавица, палапурка, брл’ивица, бел’ајница, натемница, небит-
ница, ѕил’ивистра / цил’ивистра, шал’афа, антикрис, џ’авол’ица.

Што си па ти, мори беснул’о, тако узбеснела? – Удри гу две-три за-
вратнице тејзи беснул’е, па ч’е се смири.

Што си узбеснела, мори манитул’о? – Тејзи манитул’е л’и збориш?
Отварај оч’и и гледај како работаш, палавицо. – Не л’и гу знаш што 

палавица је она.
Узе туј палапурку те се укьнач’и. – Тој млаџ’ејо девојч’е гу је јена па-

лапурка што гу нема. – Враг ти туј палапурку изеја.
А што работу ч’екаш од тејзи брл’ивице? – Ч’ути барем ти, брл’ивицо 

брл’ива.
Тејзи бел’ајнице Санде л’и наџ’е да дадеш? – Бел’ајница на матер. – А, 

ти, мори бел’ајницо, ч’е ме упамтиш!
Куч’у ни растури тај натемница попадија. – Смири се, мори натем-

ницо, зе ч’е те избијем, бога ми.
Тај небитница мајкина Тач’е.
Праи се ѕил’ивистра.
Тој л’и је жена тај његова шал’афа.
Девојка гу је жив антикрис.
Што џ’авол’ица је она!
Пејоративним суфиксом -ул’а, од придевских основа, изведени су ек-

спресиви беснул’а и манитул’а. Семантички еквиваленти су им именице на 
-ица: брл’ивица, палавица, натемница, бел’ајница и небитница. Анализи-
рани примери показују да је у категотији женских лица најпродуктивнији 
суфикс -ица, чија је примарна функција моциона, а пејоративни карактер 
поприма у додиру са пејоративном творбеном основом. Метафоризацијом су 
обликована значења лексема антикрис и џ’авол’ица. Према натемник и не-
битник настали су облици за женски род натемница и небитница. Јединица 
џ’авол’ица метафоричком семантиком нагиње периферији ове лексичко-се-
мантичке групе и приближава се лексичком скупу којим се номинује вра-

126 У осталим говорима призренско-тимочке зоне јавља се у морфолошким ликовима 
љапа, љапша, љапча, са изразито пејоративном семантиком „неугледан човек“ (Митровић 
1992: 203; Жугић 2005: 185). У македонском језику облик лапе погрдан је назив за момка 
(ДРМЈ).
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голаста особа. Интегрално-диференцијална сема ’каћиперка’ присутна је 
у лексемама ѕил’ивистра / цил’ивистра и шал’афа. Немирни дух, скло-
ност несташлуцима и скитању негативно су оцењени и лексикализовани 
пејоративима за женска лица, јер у већој мери изражене ове особине темпе-
рамента не приличе женској особи.

I. 4. ЛСГ именица са хиперсемом ’враголаста особа’
I. 4. Значењске компоненте ’враголаст’ и ’духовит’ у семантичкој струк-

тури једног броја nomina attributiva условиле су формирање посебне лексич-
ко-семантичке групе именица, која се, према семи пола, грана у две антоним-
ске подгрупе.

I. 4. а. Враголаста и духовита мушка особа номинује се релативним 
синонимима обесеник, жел’езник, конопч’ар, ч’апкун / ч’апкьн, шалџ’ија, 
зевзек, мајтапч’ија, маскарџ’ија, сојтарија меракл’ија, џ’умбусч’ија / 
џ’умбусџ’ија, са дијалекатским доминантама обесеник и шалџ’ија.

Што обесеник је тај твој Драги. – Море обесенику, седи мудро зе ч’е 
те избијем. – Од тога Шурдинога обесеника л’и си тој науч’ија?

Што жел’езника сина има, бог да ч’ува! – Море, жел’езнику, смири се 
зе ч’е те избијем.

Што гу је син конопч’ар ч’и ч’увај боже. – Море, ти конопч’ару, седи 
мудро зе ч’е те избијем.

Сьс тога ч’апкуна л’и си наша да се дружиш? – Чапкьн дете ми је.
Гол’ем шалџ’ија је он.
Зевзек беше тај наш даја.
Од Л’убе дрвара по мајтапч’ију ч’овека несьм видеја.
Е, попуцасмо смејач’и се сьс онога маскарџ’ију Л’убу Дрваровога.
Од њега по меракл’ију ч’овека неч’е наџ’еш.
Лексичким јединицама обесеник и шалџ’ија дефинисана су значења 

осталих чланова ове групе. Семантичка компонента ’враголаст’ доминира у 
значењској структури јединица обесеник, конопч’ар, жел’езник и ч’апкун / 
ч’апкьн. Обесеник је девербативна именица са наставком -ик (дијалекатски 
еквивалент стандардном -јак) и може се сматрати творбено-семантичким де-
риватом, који је као nomina attributiva остварен у метафоричкој реализацији, 
која постаје основна у призренском говору.127 Основно значење лексеме 
конопч’ар потпуно је потиснуто конотативним садржајем, и у Призрену се 
ова лексема употребљава само у значењу „обешењак, спадало“.128 Метафо-
ром је индуковано значење лексеме жел’езник, развијено од покрајинског 

127 Фигуративно значење речи обешеник Елезовић даје описно: „који је по својим 
поступцима заслужио вешала“ (Елезовић II: 3).

128 Елезовић, такође, бележи значење „обешењак, спадало“ као основно. Занатлија који 
израђује конопце на Косову и Метохији назива се ужар (Елезовић I: 309).
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еуфемизма за ђавала (РСАНУ V: 333). Из турског језика позајмљена је лек-
сичка јединица са богатим семским саставом ч’апкун / ч’апкьн (тур. ҫapkın) 
и у призренском идиому добија карактер атрибутивне именице којом се 
денотира обешењак, мангуп, лола, дангуба. Делом семске структуре, који 
сматрамо доминантним, прикључује се семантичком језгру ЛСГ са хипер-
семом ’враголаста особа’. Појмовне вредности лексема са обележјем осо-
бине темперамента шалџ’ија, зевзек, мајтапч’ија, маскарџ’ија и сојтарија 
семантички су интерпретиране синонимом „шаљивџија“ (Чемерикић). Код 
ових именица преовлађује сема ’духовит’, тако да оне граде однос релатив-
не синонимије са осталим елементима скупа који су семантички веома бли-
ски (обесеник, конопч’ар, жел’езник и ч’апкун / ч’апкьн). У синонимском 
низу са доминантом шалџ’ија преовладавају турцизми. Именички деривати 
шалџ’ија, мајтапч’ија, маскарџ’ија мотивисани су именицама шала, мајтап 
(тур. maytap „шала“) и маскара (тур. maskara „шала“), чији се семантички 
садржај турским суфиксом -џ’ија приписује особи као позитивна психичка 
карактеристика. Зевзек (тур. zevzek) и сојтарија (тур. soytarı) турски су на-
зиви за онога који воли да се шали, који је весео и духовит. У ову подгрупу 
иде и синонимски пар меракл’ија (тур. meraklı) и џ’умбусч’ија / џ’умбусџ’ија 
(тур. cümbüş), у чијем семском саставу доминира сема ’весељак’, што се 
уклапа у концепт враголастог и духовитог човека.

На основу лексичког корпуса којим се именује враголаста муш-
ка особа можемо закључити да припадници говорне заједнице толеришу 
обешењаштво, да окружење прихвата екстровертне психолошке типове јер 
су они иницијатори друштвених збивања и махалских прича, па отуда благо-
наклон став заједнице према особама спремним на шалу, што се на наивној 
језичкој слици човека рефлектује кроз номинацију позитивне субјективне 
оцене.

I. 4. б. Лексеме које у свом семантичком садржају имају хиперсему 
’темперамент’, интегралну сему ’враголаста особа’ и дистинктивну црту 
’женско’ су обесеница, жел’езница, маскарџ’ика.

Искидасмо од сме сьс туј теза-Анџ’ушину обесеницу.
Од Бошкинице Дрнатове по маскарџ’ику жену оч’и не ми видел’е.
Иди викај туј жел’езницу!
Поред заједничке архисеме, ове јединице садрже исте семе нижег ран-

га (’враголаста’, ’духовита’, ’женска особа’) и имају исту експресивну и упо-
требну вредност. Као еквиваленти именицама мушког рода на -ик моционим 
суфиксом -ица формирани су облици женског рода обесеница и жел’езница, 
а према -џ’ија формантом -џ’ика настао је првостепени дериват маскарџ’ика, 
којим се денотирају женске особе као носиоци карактеристичних психичких 
особина. Особе сангвиничког типа темперамента, са цртама као што су духо-
витост, веселост, шаљивост, оцењене су позитивно, што на творбеном нивоу 
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номинационих јединица није транспарентно, али се на семантичком плану 
експресивна компонента потенцијално назире и спада у тип контекстуалних 
сема. Знатно бројнији инвентар лексема за номинацију враголасте мушке 
особе показује да социјум обешењаштво као пожељну особину приписује 
мушком делу популације, а да је шеретско понашање жена и девојака до-
пуштено и прихватљиво искључиво у затвореним и интимним круговима, и 
то унутар породице или у женском друштву.

I. 5. ЛСГ именица са хиперсемом ’брбљива особа’
I. 5. Темперамент се испољава и преко начина говорења. Према 

колективној представи брбљивост је особина својствена женским осо-
бама, што се у оквиру ове лексичко-семантичке категорије испољава не-
сразмерним односом лексикализованих јединица мушког и женског рода. 
У Чемерикићевом речнику од укупно једанаест лексема са хиперсемом 
’брбљива особа’, шест је женског, четири су мушког рода и једна је двород-
на именица. Притом, блага семантичка диференцијација постоји. У семском 
комплексу већег броја семема којима се дефинише брбљива женска особа, 
експлициран је квантификатор ’много’ уз глагол ’прича’, док је код nomina 
attributiva мушког рода акценат на садржају говорења. С обзиром на сему 
пола, јединице ове ЛСГ формирају две подгрупе.

I. 5. а. Лексичко-семантичка подгрупа именица са хиперсемом 
’брбљива особа’ и диференцијалном семом ’мушки пол’ обухвата јединице 
брл’а, зборл’ивац* (СДА), жугавац, опадник, горореч’ник.

Пушти га нека збори, знаш да је брл’а.
Тај жугавац Шурдин.
Што ме не опадаш ти, опаднику ни једьн?
Де, море горореч’нику, затвори јемпут теј твоје погане уста. – Тога 

горореч’ника удри преко уста да му доџ’е памет.
Деривативним супстантивима брл’а и зборл’ивац идентификује 

се мушка особа која много и свашта прича. Девербативна именица брл’а 
ономатопејског је порекла. Другостепени дериват зборл’ивац има сложену 
творбену структуру. Семантички садржај ове атрибутивне именице заснива 
се на појмовној вредности мотивног придева. Сема нижег ранга ’оговара’ 
нијансира значење експресива жугавац и опадник. Од пејоративне придев-
ске основе и неутралног творбеног форманта -ац изведена је номинација 
за брбљивца који непрестано клевета, оговара жугавац.129 Са њим је у 
синонимској корелацији девербативни пејоратив опадник, мотивисан гла-

129 Исто значење Букумирић региструје у говору северне Метохије за лексему жуга 
(Букумирић 2012: 157). Од ономатопеје (узвик за терање и вабљење гусака) развио се на 
косовско-метохијском ареалу глагол жугат са значењем „приговарати, наговарати, убеђевита“ 
(Елезовић I: 182; Skok III: 686), „дуго и безразложно причати, гњавити“ (Букумирић 2012: 157).
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голом опада, који у дериват преноси целокупни семантички садржај „ого-
вара, клевета“, при чему је атрибутивно значење именице уобличено 
удруживањем информација садржаним у творбеној основи и суфиксу „онај 
који оговара, клевета“ (Чемерикић). Њима се придружује атрибутивна име-
ница горореч’ник, чија семантика упућује не само на особину темперамен-
та (брбљивост), већ и на изражену негативну карактерну црту референта и 
друштвено неприхватљив облик понашања, а то су потреба и спремност да 
се саговорник увреди, повреди, понизи.

I. 5. б. Женска особа која пуно прича, брбљивица, торокуша номинује 
се именичким лексемама које стоје у парадигматском односу детерминације, 
градећи синонимски ред без јасно опредељене доминанте: алапач’а, брл’а, 
лајавица, таралајка, жугавица, опадница, горореч’ница.

Мене ми је па страм што збори тај алапач’а. – Онејзи малске алапач’е 
Султане ч’е гу затворим уста јенпут.

Не мож да гу затвориш уста тејзи брл’е.
Кој, тај Стефанкина лајавица л’и ти рекла? – Тејзи лајавице ништо 

не верујем.
Бог нека гу суди тејзи опаднице што ме опаде куд свекрве.
Не знаш гу што горореч’ница је она. – Мори, горореч’ницо, што сьм 

ти уч’инила те си таква сьс мене?
Експресивним јединицама из ове подгрупе референту се приписују 

особине садржане у творбеним основама деривата и изражава висок степен 
пејоративности. Негативна оцена појачана је пејоративним суфиксима у при-
мерима алапач’а и таралајка. Етимолигију алапач’а Скок изводи од турског 
(х)алах, преко алакат на Косову „лармати, грајати“ (Skok I: 24). Непотпуно 
је етимолошко тумачење дијалектизма таралајка, за који претпостављамо 
да је у вези са дарабуком, односно тарлабуком, турским музичким инстру-
ментом од печене земље са два отвора (Skok I: 371). У оба случаја реч је 
о ономатопејском пореклу и метафоричком преносу значења. Конотатив-
но значење добијено је развијањем компоненте ’бука’ и асоцијативним 
повезивањем са галамом коју производи особа која непрестано прича. Таква 
особа је погрдно маркирана пејоративним наставцима -ач’а и -ајка. Метафо-
ричку творбену основу има и пејоративна лексема лајавица, другостепени 
дериват са придевом пренесеног значења у основи, мотивисаног секундар-
ном семантиком глагола лаје. На семантичкој периферији лексеме лајавица 
појављује се сема ’клевета’, која је у самом језгру семске организације лек-
сема жугавица и опадница. Спремност да у директној комуникацији изго-
вори тешке, увредљиве речи карактерише женску особу означену лексемом 
горореч’ница, коју због такве карактерне особине колектив оцењује као 
непожељног учесника говорног чина. Творбени формант -ица у ова чети-
ри примера моциона је ознака рода, али у контакту са пејоративним осно-
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вама поприма пејоративни карактер и гради именице изразито негативне 
субјективне оцене.

I. 6. ЛСГ придева са хиперсемом ’чудан’
I. 6. Лексичко-семантичка група придева са хиперсемом ’чудан’ обу-

хвата три лексичке јединице којима се обележава особа коју друштво пер-
ципира као неприлагођену, која се понаша другачије од осталих, која се по 
нечему разликује од других. Придевске лексеме којима се описује особа која 
изазива чуђење осталог дела колектива су семантички еквиваленти аџ’аип, 
ич’мет и туаф.

У, море ч’овеку, што си па и ти аџ’аип. – Беше аџ’аип, ама ськ се по 
аџ’аип уч’инија. – И наша попадија била аџ’аип жена.

Ич’мет ч’овек беше, бог да га прости.
У, море ч’овеку, што туаф си па и ти, ка да не знаш што је младос. – 

Туаф жена беше и тај Цаја попадија, бог да гу прости.
Значење турских придева аџ’аип (тур. acayip), ич’мет (тур. hikmet) и 

туаф (тур. tuhaf) у српском призренском говору Чемерикић интерпретира 
семемом „чудан, чудноват“. Турцизми имају идентичну семантичку и упо-
требну вредност и служе за квалификацију особа које се начином понашања 
не уклапају у прототипичан сценарио, који живе „мимо света“. Колектив-
на свест детектује необичан животни стил који јој је недокучив, тајанствен, 
недовољно јасан, а људе који се неочекивано понашају етикетира као 
особењаке и чудаке.

I. 7. ЛСГ именица са хиперсемом ’брза, непромишљена особа’
I. 7. Карактеристичне црте темперамента су брзина и снага реаговања 

(Hrnjica 2003: 280). Особа која брзо, пренагљено реагује и без размишљања 
доноси одлуке у призренском идиому квалификује се номинационим 
јединицама које се у зависности од семе пола гранају у две подгрупе.

I. 7. а. Именице са хиперсемом ’брза, непромишљена особа’ и дифе рен-
цијалном семом ’особа мушког пола’ су семантички еквиваленти безглавник, 
немисл’еник, немисл’енко и красник.

Тога безглавника л’и си пратила да те послуша? – Што ч’иниш тој, 
ти безглавнику безглави?

Де, море немисл’енику немисл’ени.
Семантичка дефиниција ових лексема сведена је на доминантну сему 

’непромишљен’, која имплицира компоненте ’несмотрен’, ’пренагљен’, ’брзо-
плет’. Са творбеног аспекта, у три случаја ради се о префиксално-суфиксал-
ним сложеницама и једном деривату. Метафоризацијом је трансформисано 
значење композита безглавник, са одричним префиксалним чланом који суге-
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рише одсуство појмовне вредности изражене другим делом, која из физичке 
прелази у психичку сферу човековог бића, изражене именицом глава, одно-
сно њеним пренесеним значењем. Суфиксацијом се сигнификује мушка особа 
као референт психичке особине лексикализоване слагањем. Истим поступком, 
али без конотативне компоненте, настале су једнокоренске сложенице немис-
леник и немисленко од глаголске основе, префикса са одричном семантиком 
и синонимским наставцима за означавање носиоца особине мушког рода. 
Деривацијом је добијена именица красник, од придевске основе и суфикса -ик, 
са иронично преобликованим значењем мотивне речи. Колерици и сангвини-
ци, као типови темперамента којима су својствени овакви облици понашања 
негативно су вредновани од стране колектива. То се језички манифестује ек-
спресивном, односно пејоративном нијансом у значењу.

I. 7. б. Опозитни лексички скуп са истом хиперсемом окупља именице 
женског рода безглавница и немисл’еница.

Работа, ама све наопако, ка никоја безглавница. – А ти, безглавницо 
безглава, ч’екај само док те уфатим.

Немисл’еница је она, ч’е иструје работу.
Семска организација синонимског пара садржи исте значењске компо-

ненте као паралелни облици мушког рода, осим дистинктивне ознаке пола.

I. 8. ЛСГ придева са хиперсемом ’окретан, сналажљив’
I. 8. Сангвиничке црте темперамента препознајемо међу придевским 

лексемама којима се описује окретна, брза, хитра, отворена, сналажљива, 
вешта, разборита особа. Лексичко-семантичка група придева са хиперсемом 
’окретан, сналажљив’ интегрише језичке јединице окретан, отресан, льк, 
ач’ьк, ч’ескин, мисл’ен, са доминантом окретан, којом су дефинисани оста-
ли чланови синонимског реда.

Од Јована Маце по окретнога неч’е наџ’ете. – Окретно искоч’и тој 
девојч’е.130

Отресна искоч’и тај Роса Грбина. – Брат му је по отресан.
Льк ч’овек, за све је ербап.
Девојч’е гу, млого гу је ач’ьк. – Што ач’ьк момч’е искоч’и онај Тофил’ов 

туткун.
Ч’ескин ти је овој дете.
Мисл’ену жену узеја.
Придеви окретан и отресан удаљавају се од етимолошког значења 

глагола од којих су настали и у овом говору атрибутивно се приписују 
енергичној, жустрој, предузимљивој, сналажљивој особи. У семантичкој 

130 Према усменој сугестији проф. Младеновића, могуће да је придев окретан нанос 
из књижевног језика.
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корелацији са њима је метафоричка јединица льк, која се односи на онога 
који са лакоћом обавља послове, који је брз и вешт. Синонимски ред обогаћен 
је придевима преузетим из турског језика ач’ьк (тур. açık) и ч’ескин (тур. 
keskin). Придевска лексема ач’ьк овој лексичко-семантичкој групи припада 
само делом своје семантичке структуре и то оним који реализује значење из 
сфере психичких особина. Основна семантичка реализација односи се на 
домен боја, а у једној од секундарних реализација придев ач’ьк означава от-
ворену, окретну, разбориту особу. Индеклинабилни придев ч’ескин фигури-
ра секундарним етимолошким значењем, које у призренском говору постаје 
примарно „вредан, хитар, брз“ (Чемерикић).131 Облик партиципа мисл’ен ко-
ристи се за квалификовање разборите, промишљене особе, тако да фигурира 
на периферији ове лексичко-семантичке групе.

I. 9. ЛСГ именица са хиперсемом ’окретна, сналажљива особа’
I. 9. Лексичко-семантичкој групи именица са хиперсемом ’окретна, 

сналажљива особа’ припадају елементи који граде парадигматски однос 
синонимије ѕинѕифа, јагул’а, пел’иван.

Што јена ѕинѕифа гу је тој старејо девојч’е
Неч’е му бидне ништо, јагул’а је он, ч’е измрда.
Е, не може тако, за туј работу ја сьм по пел’иван от тебе.
Дистинкција по полу присутна је само у првом примеру, док су преоста-

ле две лексеме двореферентне. Лексеми ѕинѕифа, чије етимолошко значење 
са синхронијског становишта не можемо прецизно утврдити, одговара семе-
ма „бистра, довитљива, окретна женска особа“.132 С људском референцијом 
јављају се атрибутивне именице јагул’а и пел’иван, које секундарном семан-
тиком квалификују сналажљиву, окретну особу. Семантичка трансформација 
заснована је на продуктивној значењској компоненти садржаној у примарној 
семантичкој реализацији. У примеру јагул’а метафорички пренос индуко-
ван је семом покретљивости речне рибе, начином њеног кретања, односно 
семом вештине циркуског артисте у другом случају. Чланови овог лексичког 
скупа експресивно су нијансирани и позитивно конотирани.

I. 10. ЛСГ именица са хиперсемом ’трома особа’
I. 10. Флегматичном типу темперамента припадају особе које споро и 

слабо реагују, а које су означене дијалектизмима тутуница и влач’а.
131 Овако је на ширем подручју косовско-метохијског ареала (Елезовић II: 362; 

Букумирић 2012: 625).
132 Могућа је претпоставка да се ради о називу преузетом из турске ботаничке 

терминологије (тур. zenǧebil) за зачинску биљку ђумбир. У том случају реч је о семантичкој 
деривацији, односно замени фитоморфне архисеме антропоморфном.



Тања Милосављевић168

Однеси овејзи тутунице, мрзи гу да се дигне.
Мрзи га, влач’у, и што се родија. – Развуч’ена влач’а је она, е врак гу 

године изеја.
Денотативни семантички садржај „трома, безвољна особа“ и конота-

тивне значењске компоненте упућују на закључак да су носиоци каракте-
ристика флегматичног темперамента негативно оцењени и да нису нарочи-
то занимљиви призренској језичкој личности. Значење лексеме тутуница, 
настале од именице тутун, мотивисано је смиреношћу онога који пуши и 
ужива у дувану. Глаголску основу има лексема влач’а, а њена секундарна ме-
тафоричка семантика, којом упливава у сферу психичке карактеризације чо-
века, почива на семи начина вршења радње, односно на асоцијативној вези 
између влачења вуне и успорених покрета троме особе.

I. 11. ЛСГ придева са хиперсемом 
’умиљат’

I. 11. У лексичко-семантичку групу придева са хиперсемом ’умиљат’ 
интегрисане су лексеме мија, милостив, благостив и кротак.

Млого је мија Сандин младожења. – И сенка гу је мила тејзи девојке.
Зет гу је врло милостив. – Стареја је по милостива зе млаџ’еја.
Отац му, бог да га прости, бија млого благостив. – Тај млаџ’еја алка-

Цавина снаа по благостива зе тај стареја.
Млого је кротка тај девојч’ица. – Кротак ч’овек беше.
Категоријалну вредност лексема одређује дијагностичка (заједничка) 

компонента ’умиљат’, која је надређена семама нижег ранга ’мио’, ’љубак’, 
’пријатан’, ’благ’. Прост је придев мија, милостив и благостив су друго-
степени деривати са именичком творбеном основом и суфиксом -ив.133 
Једнозначењска је реч кротак „благ, миран, племенит“. Особине изражене 
овим придевским лексемама позитивно су вредноване, тако да синоними и 
кохипоними мија, милостив, благостив и кротак садрже сему позитивне 
субјективне оцене.

I. 12. ЛСГ придева са хиперсемама
’осећајан / безосећајан’

I. 12. Придевске лексеме које припадају семантичкој категорији емоци-
оналности успостављају антонимску релацију на основу квалитативности 
семантичког садржаја. Заједничко обележје им је то што кореспондирају са 
концептуалним вредностима које припадају домену емоција, али заједничко 

133 „Придеви на -ив у свом семантичком садржају немају компоненту фреквентног, лаког, 
брзог испољавања особине коју означавају, већ они просто значе опскрбљеност особином“ 
(Драгићевић 2001: 104).
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опште својство развијају у два опозитна пола, позитиван и негативан. Особа 
способна да осећа и да изражава осећања, која је осетљива за друге, позити-
но је вреднована од стране колектива. У структури значења јединица којима 
се означава човекова осећајност заступљене су компоненте које развијају 
опозитну вредност, осликавајући дуалистички принцип човековог емоци-
оналног устројства. Типичан парадигматски однос међу елементима датог 
скупа је антонимија, а у оквиру поларизованих страна лексеме међусобно 
ступају у синонимски однос.

I. 12. 1. Концепт осећајног човека лексикализује се придевским једини-
цама, брижан, ајетл’ив, гајл’ел’ија, дертл’ија, жалостив, срч’обол’ан, 
плач’кив, са стожером брижан / брижьн.

Овеј дьнове аџ’а-Џ’оџ’а ми се ч’ини млого брижан. – Ч’есатльк, па је 
брижан како да израни толико децу. – Брижна је, веселница, за сина што 
не гу писаја још. – Девојч’е гу је брижно за мужа што отиша у војску. – 
Брижан отьц.

Тај млаџ’еј по гу је ајетл’ив зе тај стареј. – Млого је она ајетл’ива за 
својштину. – Тако се ајетл’иво родило, мори мајко. – Бегендисује ми се што 
су гу и деца ајетл’иве.

Што ти је, море ч’овеку, те си тако гајл’ел’ија од сабајл’е? – 
Гајл’ел’ија је сиротица за девојч’е што гу се удало тако, што гу се оцрнило.

Млого је дертл’ија, о[д] дерт се дори земл’осаја у л’ице.
Мита је по срч’обол’ан зе Милан. – Тај стареј па не, а теј две млаџ’еји 

млого су срч’обол’не за мене. – Срч’обол’на је ка свака сестра за брата. – 
Деца гу су млого срч’обол’не за мене. – Стареј му син ич’ неје срч’обол’ан 
за својштину.

Појмовна вредност изказана синонимским редом је брижност, забри-
нутост за друге. Оваква врста осећања испољава се у односу према другим 
људима, најчешће ближњима. С обзиром на репертоар лексема, осећајност 
која се манифестује кроз бригу о другоме високо је вреднована и као емоци-
онално својство човека позитивно оцењена. Компонента субјективне оцене 
чини саставни део семног потенцијала придева којима се описује осећајна, 
осетљива особа. Носећа компонента значења ’брижан, забринут’ одредила 
је категоријалну вредност чланова лексичко-семантичке групе. Хиперсе-
ма ’осећајан’ и интегрално-диференцијална сема ’брижан, забринут’ чине 
идентификатор лексема брижан / брижьн, ајетл’ив, гајл’ел’ија, жало-
стив, дертл’ија. Семантички садржај мотивне именице брига „осећање 
неспокојства, узнемирености због некога или нечега“ преточен је у дериви-
рани придев брижан којим се описује човек као носилац наведене особи-
не. Девербативум ајетл’ив у семској структури садржи главно семантичко 



Тања Милосављевић170

обележје глагола аје „мари, брине“, од којег је настао (Skok I: 648).134 Су-
фикс -л’ив има значењску специфичност, истиче компоненту фреквентног 
испољавања радње садржане у творбеној основи. Са домаћим придевима 
брижан и ајетл’ив семантички кореспондира турцизам гајл’ел’ија (тур. 
gayleli), преузет као готов дериват (од тур. дијал. gayle „брига“). Компонен-
та ’брижан’ саставни је семантички елемент примарне реализације турског 
непроменљивог придева дертл’ија (тур. dertli) са семантичким садржајем 
квалитативног типа „брижан, тужан, жалостан“. Диференцијална сема 
’саосећајан, мека срца’ доминантна је у значењској структури придева жа-
лостив и срч’обол’ан. Придев жалостив Чемерикић интерпретира семемом 
„самилосан, саосећајан“. Блиског значења је сложено-суфиксални придев 
срч’обол’ан „болећив, осетљив према својим ближњима“. Допунска семан-
тичка компонента која спецификује значење ове придевске лексеме је ’према 
ближњима’. Са творбеног аспекта, реч је настала слагањем именице срце и 
глагола бол’и, односно од њега изведеног придева на -ан, где срце има духов-
ну концептуалну вредност. Овој категорији придева придружили смо лексему 
плачк’ив, мотивисану дијалекатским ликом именице плач – плач’ка и творе-
ну суфиксом -ив, којом се описује особа која често плаче. Битан семантич-
ки елемент у значењу придева је квантификативна компонента значења која 
особу квалификује према фреквентности испољавања радње. На појмовном 
плану, плачљивост можемо повезати са појачаном осетљивошћу, претераном 
осећајношћу, што се на семантичком нивоу манифестује импликацијом семе 
’осећајан’ у семантичком садржају придева плач’кив. Експресивна компо-
нента значења није наглашена, осим у лексеми срч’обол’ан, јер се позити-
ван принцип, осећајност, емпатија и брига за другога, иако високо на скали 
друштвених вредности, перципира као нормално, прототипско понашање, 
што се у језику рефлектује лексичким средствима којима нису потребне до-
датне премисе значења.

I. 12. 2. Опозити придевима са хиперсемом ’осећајан’ су придеви нега-
тив не вредности: бездушан, инсафсьз и имансьз.

Како мож да биднеш тако бездушан? – Свекрва гу је сиротице млого 
бездушна.

Од њега по инфансьз ч’овека нема га у нашу ч’аршију.
Од њега л’и, од тога имансьза л’и ч’екаш да ти помогне?
Хиперсема ’безосећајан’ повезује домаћи сложени придев бездушан и 

турске придеве инфансьз и имансьз, и као интегрална сема омогућава им 
да граде синонимске односе у оквиру подгрупе. Позитивна димензија се-
мантичког садржаја лексеме душа негирана је префиксом без-, који носи 

134 Творбени формант је инфинитивна основа ајет-, што указује да ова реч није 
обликована у призренском говору где инфинитива нема, већ је као таква ушла у идиом из 
косовско-метохијских говора.
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информацију о одсуству онога што значи основна реч у сложеници бездушан. 
У овом примеру префиксом се одричу аспекти темперамента личности као 
што су емоционалност, осећајност, осетљивост, а особа се карактерише као 
безосећајна, немилостива, немилосрдна. На исти начин човека квалификују 
и придеви турског порекла инсафсьз (тур. insafsɩz) и имансьз (тур. imansɩz), 
код којих је одсуство особине исказано постпозицијом -сьз (тур. -sɩz), која 
семантички одговара нашем префиксу без-. Лексема инсафсьз дословна је 
творбена семантичка турска варијанта домаћег облика бездушник (од тур. 
insaf „срце, душа, осећање“ и -sɩz „без“ „без милости, осећања“). У примеру 
имансьз основа је из области ислама „вера“ (Skok I: 715), али је облик са 
постпозицијом на Косову проширио значење и ушао у домен психологије 
личности. Семски састав лексема одражава негативан став друштва према 
безосећајним особама што се језички испољава експресивношћу и негатив-
ном субјективном оценом.

У појмовној вредности и семантичким интерпретацијама психолошке 
сфере човека, категоријална компонента која интегрише лексеме у посеб-
но субпоље јесте ’темперамент’. Надређени елемент семантичке структуре 
повезује јединице у дато лексичко-семантичко субпоље, а диференцијална сема 
високог ранга представља идентификатор који лоцира одређену лексему у уже 
спецификовану лексичко-семантичку групу. Лексичко-семантичка системска 
организација карактеристична је и за овај слој лексичког састава српског при-
зренског говора. Лексичке јединице, придеви и именице, које смо ексцерпира-
ли из Чемерикићевог корпуса, представљају важно средство карактеризације 
личности на основу урођених психичких особина које особа испољава у спон-
таном понашању и које се процењују као природа, ћуд, нарав или, термино-
лошки, темперамент. С обзиром на то да ли се конкретна особина испољава 
у једној или више ситуација и у зависности од параматара оцењивања посту-
пака, односно од конткста у којем се јавља, може се говорити о релативности 
особина, тј. перспективизацији. Најшири ниво перспективизације, наводи Р. 
Драгићевић, јесте општи ниво придавања особина, а ако се перспектива су-
жава значење лексема се специјализује (Драгићевић 2001: 241). У речничкој 
обради лексема нема семантичке дистинкције према типу перспективизације, 
па смо их у складу са тим анализирали.

Семантичко језгро субпоља чине лексеме које примарно денотирају 
човека као носиоца особине темперамента (нарафл’ија, ујл’ија, ч’ефл’ија, 
тевеч’ел’ија, намч’ор, напендек, нал’ет, нал’етник, нурсуз, нурсуска, бесник, 
палавац, палавко, атајник, беснул’а, палавица, обесеник, брл’а, зборл’ивац, 
аџ’аип, ич’мет, туаф, кротак, ч’ескин, брижан, ајетл’ив, гајл’ел’ија, 
жалостив, бездушан, инсафсьз, имансьз). Ближој периферији гравитирају 
јединице које са централним јединицама имају заједничку архисему (’чо-
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век’), хиперсему (’психичке карактерестике’), сему вишег ранга (’тем-
перамент’) и интегралну сему (хиперсема ЛСГ), али се диференцијалним 
семама нижег ранга удаљавају од центра ЛСГ или се потенцијалним се-
мама приближавају семантици једрених лексема (весвесел’ија, далгал’ија, 
белаџ’ија, дел’иканл’ија, зорл’ија, кабадаија, напасник, бел’аџика, гадница, 
гадул’а, серсем, атајник, бел’ајник, бел’аџ’ија, небитник, небитко, ту-
тарак, тутаракл’ија, л̓апер, невртикуч’а, брл’ивица, бел’ајница, натем-
ница, небитница, ѕил’ивистра, шал’афа, ч’апкун, шалџ’ија, мајтапч’ија, 
маскарџ’ија џ’умбусч’ија, жугавац, опадник, красник, мисл’ен, плач’кив, 
дертл’ија). Периферији припадају метафорички индуковане лексичке 
јединице (огењ, ѕвер, шебек, антикрис, враг, џ’авол, опанч’ьр, нестреч’а, 
жел’езник, јагул’а, пел’иван, тутуница, влач’а, льк, ач’ьк).

Међу њима, највећи је број изведеница, а најпродуктивнији суфикси 
за деривацију у овој семантичкој категорији су -(н)ик (нал’етник, напас-
ник, бесник, атајник, бел’ајник небитник, јужник, обесеник, жел’езник, 
опадник, безглавник, немисл’еник, красник) и -л’ија (нарафл’ија, ујл’ија, 
ч’ефл’ија, тевеч’ел’ија, весвесел’ија, далгал’ија, дел’иканл’ија, зорл’ија 
тутаракл’ија, меракл’ија, гајл’ел’ија, дертл’ија) за грађење именица муш-
ког рода; -ица (гадница„ палавица, брл’ивица, бел’ајница, натемница, не-
битница, џ’авол’ица, обесеница, жел’езница лајавица, жугавица, опадни-
ца, тутуница) за деривирање именица женског рода; -ан (окретан, отресан 
брижан, срч’обол’ан, бездушан) и -(л’)ив (милостив, благостив, жалостив, 
плач’кив ајетл’ив) за извођење придевских речи. Високу продуктивност у 
овој категорији именовања показује турски наставак -џ’ија (бел’аџ’ија, 
шалџ’ија, мајтапч’ија, маскарџ’ија, џ’умбусч’ија / џ’умбусџ’ија). Мање је 
фреквентан облик за означавање референата женског пола -џ’ика (бел’аџика, 
маскарџ’ика). Нископродуктивни су неутрални суфикс -ац (палавац, 
зборл’ивац жугавац) и суфикси субјективне оцене -ко (палавко, небитник, 
небитко немисл’енко), -ул’а (гадул’а, беснул’а, манитул’а), -ач’а (алапач’а), 
-ајка (таралајка). Просте речи су углавном турцизми (титиз џ’енабет, 
намчор, нал’ет, нурсуз, серсем, ч’апкун / ч’апкьн, шалџ’ија, зевзек, аџ’аип, 
ич’мет, туаф, ач’ьк, ч’ескин).

Снижени степен експресивности карактерише лексичко-семантич-
ку групу именица са хиперсемом ’ћудљива особа’, што се може објаснити 
тиме што је појмовна вредност лексичких елемената групе најближа општем 
схватању темперамента, односно нарави, ћуди. Експресиви пејоративне 
конотације доминирају у лексичко-семантичким групама именица са хи-
персемама ’плаховита особа’ (намч’ор, напендек, нал’етник, бел’аџ’ија, 
дел’иканл’ија, зорл’ија, кабадаија, напасник), ’брбљива особа’ (брл’а, жу-
гавац, опадник; алапач’а, брл’а, лајавица, таралајка, жугавица, опадница), 
’брза, непромишљена особа’ (безглавник, немисл’еник, немисл’енко, крас-
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ник, безглавница, немисл’еница). Најразуђенија је конотативна вредност 
именица мушког рода са хиперсемом ’несташна, немирна особа’, и креће се 
од изразито негативне пејоративног типа (тутарак, тутаракл’ија, л̓апер, 
невртикуч’а, нестреч’а), преко благо пејоративне нијансе (бесник, атајник, 
бел’ајник, бел’аџ’ија, палавац, небитник, врагош) до деминутивно-хипоко-
ристичке експресије (палавко, небитко; јужник, враг). Облици понашања 
који се сматрају примереним мушкарцима (несташлуци, скитање, шерет-
лук), женским особама не приличе, што је на лексичком плану негативно 
оцењено (беснул’а, манитул’а, палавица, палапурка, брл’ивица, бел’ајница, 
натемница, небитница, ѕил’ивистра / цил’ивистра, шал’афа, антикрис, 
џ’авол’ица). Позитивном субјективном оценом означене су лексеме које 
припадају лексичко-семантичким групама именица са хиперсемама ’вра-
голаста особа’ (обесеник, жел’езник, конопч’ар, ч’апкун, шалџ’ија, зевзек, 
мајтапч’ија, маскарџ’ија, сојтарија, меракл’ија) и ’окретна, сналажљива 
особа’ (ѕинѕифа, јагул’а, пел’иван) и придева са хиперсемама ’окретан, 
сналажљив’ (окретан, отресан, льк, ач’ьк, ч’ескин), ’умиљат’ (мија, мило-
стив, благостив) и ’осећајан’ (жалостив, срч’обол’ан, плач’кив). Експре-
сивност и субјективна оцена којима су обележене поједине лексеме у већини 
случајева произилазе из експресивности творбене основе.

Концепт екстровертне личности представљен је лексемама неутрал-
ног значења, емотивно-експресивним јединицама и метафорички. Сегмент 
ванјезичке стварности који се тиче оних психичких својстава човека које 
долазе до изражаја у начину понашања, у одређеним ситуацијама, у одно-
су према другима, представљен је језичким елементима који носе локалну 
специфику. Фокусирање пажње представника дијалекта на једну каракте-
ристичну пожељну или непожељну црту прераста у главно обележје лич-
ности по којем је одређена особа перципирана у друштвеној заједници и 
одговарајућим језичким знаком обележена. Позитивно су процењени носио-
ци црта сангвиничког темперамента (ведри, враголасти, духовити, живахни, 
несташни, радознали, виспрени, проницљиви, окретни, дружељубиви, не-
посредни, осећајни, топли, простодушни). Сангвиничке црте темперамен-
та препознајемо међу лексемама којима се именује окретна, брза, хитра, 
отворена, сналажљива, вешта, разборита особа. Ове особине углавном се 
приписују женама, јер се од жене у патријархалном друштву очекује да буде 
спретна и вешта у кућним пословима, брза и сналажљива у обављању сва-
кодневних активности, довитљива у комуникацији, емоционално стабилна и 
флексибилна зарад одржања функционалних породичних односа. Сталоже-
ност, промишљеност, вештина, сналажљивост цењене су мушке особине у 
традиционалном пословном свету. У Призрену, који је важио за привредно 
средиште на Балкану, држало се до материјалних и духовних вредности које 
су појединцу обезбеђивале висок социјални статус, а истакнута позиција у 
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друштву припадала је онима који су поседовали истанчане способности и 
афирмативне црте личности, што је допринело формирању прототипа ур-
баног пословног човека. Овакви типови пожељни су чланови друштва, па 
их заједница добронамерно прихвата, што се на језичком плану рефлектује 
великим бројем назива позитивне конотације.

Квантитативно се издваја и подргупа именовања колерика, који су ек-
спресивно означени семантичком компонентом негативне субјективне оцене. 
Број лексема, њихов формални и значењски састав, упућују на закључак да 
су Призренци испољавали висок степен негативне афективности према но-
сиоцима својстава колеричког типа темперамента. Интензивно испољавање 
емоција, нагло и бурно реаговање, необузданост, бес, вербална и физичка 
агресивност, саможивост, нестабилност, плаховитост, непромишљеност, 
брбљивост непожељне су особине чије носиоце социјум не прихвата и вер-
бално их маркира погрдним именима која садрже висок степен интензите-
та експресивности. Дијалекатској језичкој личности најмање су инересант-
ни флегматични и меланхолични типови, који су по природи интровертни, 
окренути себи, тихи и повучени, па својим понашањем и реакцијама не 
нарушавају односе у заједници. Овакав став говорника на језичкој слици 
света манифестује се оскудном вербалном репрезентацијом.

Из угла вербалне репрезентације концепта темперамента на призренској 
језичкој слици света покушали смо да успоставимо везу са владајућим вред-
носним системом призренске језичке личности, понашајним обрасцима и 
пожељним моделима емоционалног реаговања у призренском друштву на 
почетку XX века, да расветлимо унутрашњу слику призренског човека и ре-
конструишемо прототипични темперамент Призренаца (екстроверт – санг-
виник). Лексичко-семантичка анализа језичких јединица из сфере психичке 
каратеризације човека пружа увид у лингвокултуролошке специфичности 
призренске језичке личности и омогућује реконструкцију пожељних особи-
на темперамента (окретаност, спретност, сналажљивост, виспреност, духови-
тост, враголастост, стабиланост, емотивна уравнотеженост, промишљеност, 
разборитост, умереност у говору, умиљатост, смиреност, осећајност), али 
и препознавање психичких црта које, посматране у контексту основног 
одређења централне лексеме групе нараф, представљају прототипичне вред-
ности темпераментног Призренца (ђудљив, променљивог расположења, пла-
ховит, склон конфликтима, несташан, немиран), које припадају самом језгру 
концепта темперамента.

На основу субјективне оцене психичких особина добија се сли-
ка пожељних особина Призренца (окретан, спретан, духовит, враголаст, 
несташан) и Призренке (умиљата, осећајна, враголаста). Одступање од 
норме и социјално неприхватљиве особине услов су за формирање не-
гативног суда и негативне субјективне оцене. Негативно су процењене 
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особе променљивог расположења, плаховите и свадљиве, брбљиве, 
непромишљене и безосећајне. Осећајност, окретност, отвореност, виспре-
ност и духовитост високо су вредноване унутрашње особине човека међу 
Призренцима у прошлом веку.

I. 13. ЛСГ именица са хиперсемом ’осећање’
Емоционални развој један је од важних процеса у развоју личности који 

се одвија под утицајем сазревања и социјалног учења. Емоционалне реакције 
прате све човекове доживљаје, па су у психолошкој теорији дефинисане као 
„психички процеси којим вреднујемо сазнато, изражавамо субјективни од-
нос према догађајима, особама и властитим поступцима“ (Brković 2000: 198; 
Радомировић 2003: 163). На психолошким основама базира се примарно се-
мантичко одређење лексеме осећање стандардизовано у РМС семемом „1. а. 
начин душевног, психичког доживљавања у коме се испољава, очитује раз-
личит однос човека према бићима, предметима и појавама“ (РМС IV: 205), 
преко које се објашњава значење лексикографске јединице емоција „узбуђење, 
узбуђеност, осећање“ (РМС I: 851). Ако кренемо даље, видећемо да ’осећање’ 
улази и у опис значења глагола узбудити „1. а. изазвати, побудити јача осећања 
(у некоме), узнемирити, узрујати (некога); б. пробудити, изазвати уопште 
неко осећање, машту и сл“. Експлицитнију и директнију везу са осећањима 
остварује рефлексивни облик узбудити се „1. а. бити обузет јачим осећањем, 
узнемирити се, узрујати се; б. настати, појавити се, пробудити се, побудити се 
(о осећањима)“ (РМС VI: 444). Ако неутралишемо појачани интензитет емо-
тивног реаговања исказан првим делом дефиниције значења лексеме емоција, 
у савременом српском језику осећање и емоција појављују се као функцио-
нални (терминолошки) синоними, па ћемо их у фрагменту који се односи на 
емоционалну сферу третирати као семантичке дублете.

Емотивност као сегмент психолошког устројства личности у великој 
мери одређује темперамент човека, јер се особине темперамента испољавају 
у емотивним реакцијама појединца на одређени стимулус. Стварносни сти-
мулус представљају конкретне ситуације које провоцирају појаву емоција. 
У модерној когнитивистичкој теорији постоји протипични сценарио помоћу 
којег се емоције повезују са типичном ситуацијом или типом ситуација где 
се осећање јавља (Драгићевић 2007: 96). Као један од метода за испитивање 
апстрактних ентитета Р. Драгићевић предлаже модел А. Вјежбицке, која за-
ступа став да је разумевање прототипичне емоције немогуће независно од 
ситуације. Истражујући прототипични сценарио туге, Вјежбицка полази од 
чињенице да се људске емоције разликују од језика до језика, од културе 
до културе, али имају и много тога заједничког, а те универзалне елемен-
те Вјежбицка назива примитивима. Примитиви су базични концепти (кон-
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цепт доброте, туге, жеље, тела, знања, осећања) које деле сви језици и који 
чине природни семантички метајезик (Драгићевић 2007: 102). Универзални 
аспект емоција очитује се на наивној слици света, на којој се истовремено 
одсликава и посебна етнопсихологија социјума.

За концептуализацију емоција веома је важна веза између емоција и 
телесних манифестација до којих доведе. Емоције можемо конкретизовати 
и разумети преко појмовних метафора као механизма мишљења. Метафоре 
за емоције обично су метонимијски условљене, а та каузалност заснива се 
на органским и бихејвиоралним испољавањима емоција. Свака емоција има 
три компоненте: физиолошке промене, промене у спољашњем понашању, 
субјективни доживљај емоција.135 Субјективни доживљај емоција односи се 
на доживљаје пријатности и непријатности, зато постоји подела на пријатне 
и непријатне, односно позитивне и негативне емоције. Према параметру чул-
ног надражаја, тј. према хедонистичком тону или осећају напетости, лексика 
емоција се конфронтира и окупља око супротних полова лексичко-семан-
тичког субпоља. Биполарна структурна организација лексичко-семантичке 
групе именица са надређеном компонентом ’осећање’ темељи се на базичној 
класификацији емоција у психологији на позитивне и негативне. На основу 
критеријума усмерености осећања, лексика која прати емоционална стања 
човека распоређена је у уже тематске блокове – емоције које се односе на чул-
но дражење, емоције према себи, емоције према другима. Даља сепарација 
емоционалних доживљаја прати интензитет осећања од сасвим слабог 
расположења, преко снажних афеката и необузданих страсти до трајних ком-
плексних сентименталних диспозиција. Лексички корпус којим располажемо 
пружа нам вербални интрументариј који покрива читаву скалу емоционал-
них доживљајних квалитета, који одговарају психолошкој систематизацији 
емоционалних реакција: афективном тону (пријатности / непријатности), 
расположењу, афекту и сентименту, међу којима препознајемо како примар-
на, једноставна осећања, тако и сложена емотивна стања.

Интерполација лексичког сегмента којим се денотирају емоционална 
стања у лексичко-семантички круг темперамент оправдање налази у тези 
да емоције, као диспозиције за устаљене начине реаговања, чине сложену 
структуру личности која се назива темперамент (Brković 2000: 198). Као са-
ставни део сложених диспозиција личности, емоције детерминишу облике 
понашања и реаговања на спољашње импулсе, које смо сврстали у особине 
темперамента и које карактеришу психоемоционалну сферу индивидуе.

Носилац општег кодификованог значења („осећање“) са класемом 
’+људско’ у српском призренском говору је турцизам инсаф (тур. insaf).

135 Физиолошки ефект који се најчешће метонимизује у концептуалној анализи је лупање 
срца изазвано снажном емотивном реакцијом субјекта и оно представља део мотивације за 
метафору „срце је место где су смештене емоције“ (Драгићевић 2007: 97).
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Тај ч’овек ни за стоку нема инсаф.
Према категоријалној ознаци ’позитивно / негативно’ лексика емоција 

поларизује се у две антонимски усмерене лексичко-семантичке подгрупе:
1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’позитивно осећање’,
2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’негативно осећање’.

13. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’позитивно осећање’

13. 1. На позитивној оси симетрије групишу се називи за емоције које 
се јављају као реакције на спољне импулсе, тј. догађаје које процењујемо 
као добре по нас. Задовољство је примарна емоционална реакција, из које 
се диференцирају остала пријатна осећања (Brković 2000: 205). Према врсти 
емотивног доживљаја који означавају, лексичке јединице са хиперсемом ’по-
зитивна осећања’ формирају микрогрупе, у оквиру којих егзистирају семан-
тички блиске лексеме, распоређене према степену интензитета доживљених, 
односно испољених емоција.

13. 1. 1. Интегрална семантичка компонента ’задовољство’ обједињује 
лексичке елементе кьнач’, радос, ч’еф, стреч’а, игбал, бат и нафака, које се 
у оквиру микроскупа коме припадају понашају као градативни синоними.136

Кьнач’ ти је да седнеш пре[д] тај ан, да се наруч’аш, па да се напијеш 
туј ладну воду. – Ната ми уч’ини кьнач’ што ми поклони теј димије.

И от радос се плач’е, ч’ерко моја, а не само од жалос.
Мита ми уч’ини гол’ем ч’еф, донесе ми писмо од сина.
Стреч’а за паре не се купује.
Намадо игбал да га видим док бе у Бејаград.
Немадо бат да га стрефим у ч’аршију.
136 Балкански турцизам раатльк (тур. rahatlık), који Шкаљић дефинише домаћим 

еквивалентима „задовољство, спокојство, безбрижност, удобност“ (Škaljić 1966: 529), постоји 
у призренском говору, али у значењу „мир, безбедност“. Иницијално значење механизмом 
платисемије шири перспективизацију из психолошке сфере на шири друштвени контекст, с 
обзиром на то да је субјективно осећање резултат објективних историјских околности, те је 
осећање спокоја једино могуће у стању без рата. Овакво семантичко одређење Чемерикић 
илуструје примером Откако заступи Србија, уч’ини се раатльк (Чемерикић).

Обличке варијанте албанског порекла афат (алб. afat) и афатка модулирају 
значење„мир“, од полазног „предах, одмор“ до „стање душевног мира, спокојство“, које се 
може реализовати само у одређеној семантичкој позицији (Свејено му џ’амка, афат нема од 
њега; Куку, што гу је погано тој детиште, афатку не гу дава) (Чемерикић).

Сматрамо да наведени лексички елементи не припадају синонимском реду са водећом 
компонентом ’задовољство’, те да излазе из оквира дате лексичко-семантичке подгрупе, мада 
јој се неким дубљим слојевима семантичке структуре приближавају и са њом кореспондирају 
на периферном нивоу у семантички детерминисаном контексту. 



Тања Милосављевић178

Имадо нафаку да га затекнем дома.
Основно пријатно осећање – задовољство на скали јачине емотив-

ног реаговања одговара расположењу и у српском призренском говору 
идентификује се лексичко-семантичком позајмљеницом из албанског језика 
кьнач’ (алб. kënaqësi). Семантичку валентност ова именица остварује са 
глаголима бидна, чини (се), учини (се), направи (се), а у одређеним семантич-
ким позицијама условљеним контекстом може добити супротну значењску 
вредност.137 Варијанта јачег интензитета изражена је апстрактном име-
ницом радос, чија је семантика уобличена семемом „осећање задовољства 
због каквог успеха и уопште због нечег пријатног, добро расположење, весе-
лост“. Примарно значење турцизма ч’еф, чији се облик у језику реципијенту 
ослања на турску дијалекатску варијанту kēf (тур. keyif, keyf), потпуно одго-
вара основној семантичкој вредности домаћег еквивалента радос. У осталим 
деловима полисемантичке структуре значења им се разилазе. Осећање пот-
пуног задовољства, среће, које достиже највиши и најинтензивнији емотивни 
степен на фону пријатности, вербализује се синонимима стреч’а, игбал, бат 
и нафака. Дијахронијска изведеница стреч’а централна је јединица у систе-
му лексике емоција, јер директно номинује позитивно емоционално стање и 
представља кључно средство објективизације концепта среће. Периферијску 
окосницу чини низ турских речи из терминологије обичног живота, које 
лексички кореспондирају са словенизмом стреч’а, али имају ужи семан-
тички распон и функционално су ограничени. Номинационим јединицама 
игбал (тур. дијал. igbal, поред ikbal), бат (тур. baht) и нафака (тур. nafaka) 
идентификују се спољашњи фактори који код субјекта изазивају позитивну 
оцену објективне стварности и подстичу духовно задовољство које се поима 
као срећа. У семантичкој структури ове лексеме садрже иницијалну сему 
’срећна околност’, која њиховом значењу даје лингвокултурну димензију и 
ноту традиционалне духовне културе, изједначавајући концептуалне вред-
ности среће и судбине.138

13. 1. 2. У категорији позитивних емоција које се односе на друге 
људе централну позицију заузима љубав, која се у психологији тумачи као 
„sentiment koji sadrži osećanje naklonosti, nežnosti i privrženosti prema osobi 
koja nas privlači, sa kojom se naše Ja u velikoj meri identifikuje“ (Brković 2000: 
210). Кодификовано значење лексеме љубав подудара се са психолошким 
одређењем у оним сегментима полисемантичке структуре који описују 
љубав као сложену емоцију, што је у РМС интерпретирано семемама: „1. 

137 Има она стара лакрдија – кој пробира, набере – такој и он, нечаше овуј, неч’аше 
онуј и ськ се кьнач’ уч’ини што узе туј говедарушу (Чемерикић).

138 Једно од секундарних значења лексеме срећа у Матичином Речнику, односи се на 
фаталистички аспект схватања среће, маркиран као народни: „3. нар. судба, судбина, ток 
догађаја који не зависе од воље човекове; стицај околности“ (РМС V: 971).
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а. осећајна везаност за одређену особу супротног пола, привлачност која се 
оснива на привлачности супротних полова; 2. б. приврженост, оданост, ве-
лика наклоност уопште, осећајна везаност за кога или што“ (РМС III: 255). 
Примарна стандардна дефиниција односи се на прототипичан вид љубави, а 
то је мушко-женска љубав. Концепт љубави у језичком сазнању Срба При-
зренаца укључује асоцијативне елементе који уобличавају прототипични 
когнитивни сценарио за љубав: наклоност, жеља, страст, миловање, чежња. 
Позитивна реакција на стимулус љубав је срећа, док на негативном емотив-
ном плану фигуришу патња и бол. Прелазни ступањ је чежња. Другачији 
тип љубави је родитељска, мајчинска љубав, која сублимира и позитивна 
(нежност, приврженост) и негативна осећања (брига, неспокојство, страх). 
Љубав према ближњима, такође, заузима високу позицију на скали емотивне 
привржености, која се на наивној слици човека и света манифестује и као 
индивидуални прототипични и као колективни стереотипски концепт.

У семантичком саставу лексичких јединица којима се у српском при-
зренском говору вербализује појам љубави издвајају се три нивоа значењске 
структуре: сема основне категоријалне вредности (’позитивно осећање’), 
интегрално-диференцијална сема (’љубав’) и диференцијалне семе нижег 
ранга (’љубавна страст’, ’љубавна чежња’). Све лексеме садрже позитив-
ну аксиолошку оцену, што их квалификује у лексичко-семантичку подгрупу 
са хиперсемом ’позитивна осећања’. Дистинктивно обележје ’емоција пре-
ма другима’ категоризује посебан синонимски ред, интегрисан заједничком 
компонентом ’осећајна везаност за кога’, односно доминантом ’љубав’. Хи-
персема има одговарајућу лексикализацију у испитиваном идиому, која се 
понаша као стожер синонимског реда: л’убав*, милос, милување, атьр, ешк, 
мерак, севда.

Џ’ачки л’убав (Реметић 1996: 445).
Нека ги бог даде милос.139 – Има л’и на свет тој што неч’е уч’ини 

сестра за братњев милос?
Ка њино милување што било.
Уч’ини му, за мој атьр. – Још тьд ми он искоч’и од атьр. – За атьр 

божи, немој тако. – Атьр за атьр – сирење за паре (нар. посл.).
Тај ч’овек не зна што је ешк.
Болна лежи од мерака за Ванч’ета Мицинога. – Мерак ми је да гу 

видим. – Остаде ми мерак за тој девојч’е, поп-Јованово.
Болна л’ежи Тута Јоргушова, болна л’ежи од севдаа.
Нуклеус микрогрупе је лексема л’убав, као носилац општег номина-

ционог значења и кохезиони центар овог ужег лексичког скупа. Са њом се 
семантички прожима централна лексичка јединица милос. Л’убав и милос 

139 Ово је опште место у здравицама младенцима (нап. Чемерикић).
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у призренском говору кореспондирају на нивоу примарних семантичких 
реализација. Основни семантички садржај лексеме милос исказан је си-
нонимом љубав. У дијалекатској синхронијској равни оне функционишу 
као истозначнице, а такав значењски однос је историјски условљен. Прас-
ловенски придеви *ljub и *mil, коренске морфеме емотива л’убав и милос, 
дијахронијски су синоними са значењем „carus“ (Skok II: 338, 426). Ети-
молошка семантичка веза делимично се истрвила у изведеним именичким 
облицима. Апстрактум л’убав потиснуо је мотивни придев и преузео доми-
нантну улогу у емоционалној сфери. Придев мил (мио) изузетно је продук-
тиван и улази у афективни језик богатом лексиколошком породицом. Суфикс 
за грађење апстрактних именица -ос(т) разуђује значење основе и усмера-
ва га у правцу испољавања различитих видова емотивне наклоности према 
другоме, па је тако лексема милос(т) развила читаву мрежу емоционалних 
значења и у стандарду и у дијалекту (нежност, пажња, љубав, радост, срећа, 
самилост, сажаљење, милошта (РСАНУ 7: 552–553). У Призрену милос 
примарно идентификује љубав, а секундарно љубазност. Од истог корена, 
али од глаголске основе настала је именица милување, која у секундарној 
реализацији стиче право именичко значење „љубав“. Апстрактни семантич-
ки садржај деривата наслања се на секундарну денотацију глагола милује 
„осећа љубав, наклоност према особи супротног пола, воли; уопште воли, не-
кога, осећа наклоност према некоме“, које је у Речнику САНУ маркирано као 
застарело и покрајинско (РСАНУ 7: 541), одрживо и у српском призренском 
говору. Централним лексичким елементима основном семантиком „љубав, 
наклоност“ придружује се турцизам атьр (тур. hatır). Етимолошко значење 
ове турске речи „памет, мисао“ (Škaljić 1966: 319–320) претрпело је значајне 
трансформације у језику реципијенту, које, ипак, остају у кругу психолошке 
сфере. Из инелектуалног, когнитивног домена лексема атьр је проширила 
семантички домет на поље емоционалности и мотивације и та се дифузност 
манифестује на читавом призренско-тимочком терену. У народним говорима 
на југоистоку Србије доминантно значење углавном је базирано на сигнифи-
кату ’љубав’ као емотивном мушко-женском односу, који укључује осећања 
наклоности, пристрасности, поштовања, проузрокује добро расположење 
и подстиче жељу и вољу које мотивишу на акцију (готовост, спремност). 
Језичка ознака атьр семантички конципира љубав као покретачку силу, 
што потврђују њене значењске реализације у дијалекатским речницима 
(Елезовић I: 22; Живковић 1987: 4: Митровић 1992: 21; Златановић 1998: 
24; Жугић 2005: 9; Динић 2008: 10; Букумирић 2012: 19). Главним делом 
семске структуре лексеме преузете из турског језика ешк (тур. аşк), мерак 
(тур. merak) и севда (тур. sevda) идентификују осећање експлицирано хи-
персемом ’љубав’. Диференцијални потенцијал имају компоненте конкре-
тизатори, које на денотативном плану спецификују љубавно осећање, а на 
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конотативном нивоу значења га интензивирају. Код лексеме ешк сужавање 
семантичке перспективизације иде у правцу позитивног, хедонистичког 
доживљаја љубави (љубавна жеља, страст). Овим лексичким јединицама 
означава се јака љубав у којој преовлађује осећајна телесна привлачност. 
У самој интерпретацији страсти, којом је објашњен турцизам ешк, детер-
минатор ’јака’ одређује интензитет примарног осећања.140 Лексема мерак 
има сложенију полисемантичку структуру, која покрива читав комплекс 
љубавног сентимента „1. љубав; 2. жеља. 3. чежња, туга“ (Чемерикић).141 
Широки семантички распон, степенасто организован, прати градацију иде-
ографске вредности лексеме: љубав рађа жељу, страст тражи задовољење 
кроз полно здруживање са вољеном особом, чежња се јавља као последица 
неутољене пожуде. Турцизмом мерак је на наивној слици света представљен 
један заокружени концепт љубави. Номинална вредност јединице севда у 
српском призренском говору одговара терцијарној реализацији лексеме ме-
рак. У интуитивној спознаји љубав се најчешће поима као страсна жеља за 
неким. Реализација љубавне пожуде обично је онемогућена из различитих 
друштвених разлога, због моралних принципа или животних околности. 
Као последица неостварене жудње јавља се осећање љубавне чежње, као 
типична емоција заљубљене особе. У том контексту, чежњу можемо концеп-
туализовати као медијалну, граничну емоцију између среће и туге. Метафи-
зички појам, аксиолошки оцењен као прототипичан на релацији опозитних 
апстрактних вредности у домену емоција, вербализован је лексичким знаком 
преузетим из турског језика севда, који семантички покрива ово неиздифе-
ренцирано, суптилно, флуидно емотивно стање.142 Чежња може лако исклиз-

140 Прелаз а > е није објашњен (Скок I: 70). Од аşк „љубав“ развијен је у турском језику 
облик âşɩĸ, који је у Призрену посведочен у облицима ашик и ашикч’ија са значењским 
варијантама „драган, љубавник; онај који је заљубљен“ (И уч’ител’ Васа гу бија ашик. – 
Изгорена је да види својега ашика. – Узела ашикч’ију мужа. – Док бија млад, гол’ем ашикч’ија 
беше.) (Чемерикић). Чемерикић напомиње да код муслимана у Призрену ова реч значи 
„перверзни љубавник који има диљбера“, тако да имплицитни елементи ’хомосексуалац’ 
и ’педофил’ праве значајну дивергенцију између полазног значења, под којим се у српском 
призренском говору подразумева мушко-женски однос, и онога који му дају призренски 
муслимани. Према изведеној домаћој творби ашикч’ија образован је морфолошки облик 
женског рода ашикч’ика са значењском реализацијом „заводница, кокета“, са конотативним 
елементом појачане експресије (Ч’ула л’и си, мори, ч’и се запросила тај ашикч’ика Тута?) 
(Чемерикић). Именица ашик у колокацијској је вези са глаголом учини се. У глаголској 
синтагми учини се ашик „заљуби се“, именица је у функцији семантичког детерминатора 
(Уч’ини се ашик, зач’оре се у њу, па тој). Може се јавити као предикатска допуна уз перфекат 
бија / била (Андрешка бија врло ашик на Л’енку, ама не му гу дадоше).

141 Испитивање концептуализације љубави међу говорницима српског језика показује 
да се љубав доводи у везу и са другим емоцијама – срећом, чежњом, нежношћу, надом, болом, 
патњом (Драгићевић 2010: 158).

142 Порекло турске речи различито се тумачи: као позајмљеница од арапског sawdā 
„црна жуч, меланхолија“, са значењским померањем ка „љубавна чежња, патња“ или као 
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нути из сфере пријатне љубавне пожуде и тада прелази у домен негативних 
осећања.

13. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’негативно осећање’
13. 2. Негативни субјективни актуелни доживљаји изражени су лексич-

ким елементима са инваријантним семантичким знаком ’негативно осећање’. 
У структури значења конституентских чланова подгрупе актуелизирају се 
семантичке компоненте интензитета, трајања и усмерености осећања. Изди-
ференцираност негативних емоција представљена је одговарајућим језичким 
знацима, којима је на наивној слици света реконструисан емотивни свет чо-
века. Концепт негативних емоција сложенији је и динамичнији у односу на 
позитивну емотивну сферу, што је детерминисано ванјезичким факторима, 
а у језику испољено богатим синонимским редовима.143 Негативна осећања 
асоцијативно су повезана са антиподом, што на нивоу лексичко-семантичке 
групе отвара могућност за развој антонимије.

Номинациона средства са интегрално-диференцијалном ознаком ’нега-
тивна осећања’ организована су у три микрогрупе, према параметрима сло-
жености и усмерености осећања.

13. 2. 1. Ужи лексички скуп формирају јединице којима се лексикализују 
елементарне инстинктивне емоције, као што су неспокојство, гнев, брига, 
страх, туга. Свако од ових емоционалних стања у српском призренском го-
вору изражено је низом лексема међу којима постоји одређени степен семан-
тичке блискости.

13. 2. 1. 1. Семантички елементи ’узнемиреност, душевни немир, 
неспокојство’ обједињују лексеме весвеса, далга, ськл’ет и сафра.

Аџ’а-Џ’оџ’у беше уфатила весвеса ч’и ч’е помреф гладни, па се дига, 
отиша у Светога Марка и тамо узеја сам себе на врат. – На ма, на ма теке 
гу доџ’е весвеса па поч’не да плач’е.

Кьд видиш да га фач’а далга, остај га, не га задевај. – Ч’есатльк беше 
себеп што га фач’ау теј далге, те узе сам себе на врат. – Гајрет, бре! И 
твоејзи далге ч’е се наџ’е ч’аре.

Сафра ми доџ’е кьд поч’не он да збори.
За доминанту синонимског реда наметнуо се турцизам весвеса (тур. 

vesvese) примарном реализацијом основне категоријалне вредности „ду-
шевни немир, неспокојство, страх“. У пару са њим иде, такође турска реч, 
далга (тур. dalga), која синонимски однос са лексемом весвеса успоставља 
секундарним метафоричним семантичким садржајем. Основно значење „та-
домаћа турска реч од основе глагола sevmek „волети“ (Петровић 2012: 255).

143 И у овом сегменту лексичког система важи правило да оно што је негативно, што 
одступа од очекиваног, пожељног, уобичајеног јаче стимулише „језичку креативност“ него 
оно што је позитивно, неутрално и очекивано (Драгићевић 2007: 279).
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лас“ из сфере конкретног (узбуркано, немирно море) асоцијативно се пре-
носи на поље апстрактног, на ментални ентитет „повремени душевни немир, 
душевна борба“. Овде је реч о неправој или контекстуалној синонимији, 
која се остварује само под одређеним условима. Висок степен семантичке 
блискости са доминантом реда испољава и турцизам ськл’ет (тур. sıklet), 
који у Призрену реализује значење „нервоза, мука; досада“ (Чемерикић). 
Семантички елемент ’нервоза’ имплицира нервну напетост, раздражљивост, 
неспокојство, што се потенцијално саодноси са примарним значењем лек-
семе весвеса и секундарним семантичким садржајем именице далга. Пери-
ферним делом семске структуре приближава се основној реализацији лек-
семе сафра „досада“, којом се осећање неспокојства спецификује у правцу 
узрока „осећање нестрпљивости, неспокојства, незадовољства због одсу-
ства занимљивих или узбудљивих доживљаја“. Са доминантном лексемом 
успоствља релативни однос синонимије.

13. 2. 1. 2. Незадовољство узроковано физичком или социјалном пре-
преком која спречава активност или постизање неког циља испољава се кроз 
осећање гнева. Од важности циља, трајања осујећења (фрустрације) и ни-
воа тензије, емоција гнева се јавља у распону од благе љутње до стања беса 
(Brković 2000: 207). У српском призренском говору ово осећање именује се 
синонимским паром л’утина и пуклотица.

У л’утину свешто може да се уч’ини.
Док не му проџ’е пуклотица, ич’ не га задевај.
Синонимска веза између лексема л’утина и пуклотица почива на 

заједничкој хиперсеми ’негативна осећања’ и диференцијалној семи вишег 
ранга ’незадовољство због каквог неуспеха’, односно ’срџба’. Денотатив-
ни семантички садржај им је, готово, идентичан. Чемерикић значење речи 
л’утина описује синонимима „гнев, срдитост, бес“, а пуклотица „љутња, 
срдитост“. Обе лексеме означавају висок степен емоционалне напетости. 
Појмовна вредност обележеног осећања изражена је семантичком компонен-
том интензитета, која је експлицитно садржана у интерпретацији гнева „ве-
лика љутина, срџба“ (РМС I: 508), који се у свести представника дијалекта 
манифестује као типичан пример беса, а у призренском говору идеографски 
и семантички одговара именици л’утина. Л’утина је првостепени дериват, 
деадјектив настао од секундарног значења придева л’ут „незадовољан, не-
расположен због каквог догађаја или чијег држања, поступка, срдит, гне-
ван“. Апстрактна именица гради се суфиксом -ина, и у испитиваном говору 
семантички се понаша као еквивалент стандардно фреквентнијем облику 
љутња. Типичан лексичко-семантички дијалектизам је именичка лексема 
пуклотица, изведена од основе партиципа перфекта актива пукл- и сложеног 



Тања Милосављевић184

наставка -отица144, при чему се апстрактност лексичког значења постиже 
појмовном метафором којом се концептуализује гнев – пући од беса, па у том 
смислу пуклотица семантички идентификује емотивно „пуцање“ и одговара 
менталним ентитетима срџба, бес, јарост.145

13. 2. 1. 3. Ужи аспект незадовољства је брига, испољена кроз осећање 
узнемирености због некога или нечега или бојазни да се не деси нешто 
неповољно. Брига блиско кореспондира са немиром, тугом и страхом, тако да 
је тешко диференцирати осећања која се међусобно прожимају и разврстати 
лексичке елементе који лингвистички прате апстрактне изванјезичке појаве. 
Критеријум поделе је диференцијална семантичка компонента вишег реда 
’брига’ у функцији носиоца идеографске вредности основног емоционалног 
стања. Лексеме окупљене око доминанте брига су гајл’е, гарамет и касавет.

Брината је и тај брига, не да неје брината. – Туџ’а брига не се брине, 
мори ч’ерко.

Јанало га гол’емо гајл’е. – А ти, што береш гајл’е за другога? – За муку 
и за гајл’е се родила ч’уч’ка она. – Имаја гајл’е, немаја, њему је свејено.– 
Стрпи се, ч’екај, и тому твојему гајл’ету ч’аре ч’е се наџ’е. – Тој је њојно 
гајл’е, домач’ица је. – Од гајл’е свуноч’ што не заспа.

Не ми давај и тај гарамет, бога ти. – Ограиса на гарамет. – У твојему 
гарамету има ил’ач’.

О[т] ту страну касавет да немам.
Именица брига етимолошки је поствербал од *brigiti < *berg-ti „stražiti 

nad čim, voditi brigu o nečem“ (Skok I: 211), који је у дијахронијској равни ап-
страховао семантику полазног глагола и у савременом српском језику се на-
метнуо као једна од водећих именичких лексема у семантичком опсегу нега-
тивних осећања. С обзиром на лингвистичку чињеницу да ове лексеме нема 
у другим словенским језицима, осим у српском и хрватском, ту лексичку 
празнину на Балкану попуњава турцизам гајл’е (тур. gayle) (Петровић 2012: 
96). Турзицам у Призрену остварује апсолутну семантичку еквивалентност 
и има идентичну функционалну вредност као домаћа реч, па се брига и гајл’е 

144 Од исте основе изведен је облик са творбеним формантом -отина пуклотина 
,пукотина“ (Чемерикић).

145 Р. Драгићевић асоцијативном методом долази до следећих закључака у вези са 
типичним сценаријем љутње у српском језику: „1. Љутња је у свом најтипичнијем облику 
реакција на блокирани циљ или на нанесено понижење; 2. Љутња је реакција на догађај, 
а стереотипни носиоци љутње у типичном сценарију јесу они који немају разлога да је 
контролишу због своје важне улоге у друштвеној групи, па је због тога слободно и често 
испољавају. 3. Љутња има своје две манифестације – тренутну и трајн(иј)у. Тренутна 
манифестација је типична емоција, док је трајн(иј)а део колеричног темперамента и 
представља особину.“ Два типична сценарија љутње са компонентама имиџа љутње, према 
резултатима асоцијативне методе, јесу: један учесник, осећање фрустрације због неоствареног 
циља, губитак контроле, агресивно понашање, односно два учесника, изазивач чини неправду, 
увреду, понижење, други учесник је изазван и реагује (Драгићевић 2010: 175). 
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у овом идиому понашају истозначно.146 Оно што бригу класификује међу не-
гативне емоције јесте евалуација – процена ситуације и значење које субјекат 
приписује догађају због којег се узнемиреност јавља. Врста осећања изазва-
ног рационалним или ирационалним страхом да се нешто десило или ће се 
десити органски се манифестује од благе узнемирености до паралишућег 
страха, а у језик се транспонује низом блискозначница, чији семантички оп-
сег укључује неколико емотивних ознака. Такве су лексичке јединице гара-
мет (тур. garamet) и касавет (тур. kasavet), које делом семантичке структуре 
задиру у лексички скуп којим се номинује туга. На периферији се додирују 
са конституентима те микрогрупе јад и дерт, чије се примарне семантичке 
компоненте односе на тугу, а ’брига’ се јавља као допунски значењски слој, 
као субординативни елемент који носи информацију о стимулусу примар-
ног осећања. Турцизме гарамет и касавет у синонимски ред са доминантом 
брига квалификује категоријална вредност језгреног елемента „брига, туга, 
невоља“ (Чемерикић), који дато обележје садржи у доминантној позицији.

13. 2. 1. 4. Концепт туге на наивној слици света представљен је низом 
именичких лексема које директно означавају душевни бол изазван неком 
несрећом или великом чежњом, али и оним које се делом свог семантич-
ког садржаја односе на душевну патњу или је потенцијално исказују. До-
мену туге у српском призренском говору припадају лексичке јединице: жал, 
жалба, жалос, јасл’ильк, бол’, потресница, карасевда, јад, дерт, асрет, 
мука, замет, нестреч’а, таксират, гајрет.

Зар не ти је жал да га бијеш тако душмански? – И дьн-дьньс ми је 
жал што не узо тој лојзе. – Кьд поч’оше да га пушч’аф у гроб, припискаше 
деца му, срце да ти препукне од жал. – Изгороше гу, јадницу, теј жалове 
те препуч’е сама.

Не л’и ти је жалба, девојко, за девојач’ко играње?
Старос – жалос.
Иструла јасл’ильк.
Од ка искоч’и мüфл’из, теке поч’е: уф, уф, и умре о[д] тај бол’.
Добро је и жива ч’уч’ка она кол’ико потреснице претурила преко гла-

ве. – Искоч’и сирома от памет, што га стизаше све потресница по по-
треснице.

Болује ми девојче од карасевда.
Да ти кажем моје дертове, моје јадове.
На гол’ем дерт су, сиротиња, о[д] теј арнауцке пьсјадије. – Не поје од 

сефа, теке од дерт, ч’уч’а она. – Теј муке, теј дертове гу уч’инише такву.
146 Синхронијски пресек призренско-тимочког дијалекта показује неједнаку тенденцију 

у коришћењу овог синонимског пара. Јужноморавски говори практикују паралелну употребу 
(Митровић 1992: 66; Златановић 1998: 70; Жугић 2005: 50), док се на северу и истоку говорне 
зоне користи само домаћа лексема.
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У асрет ги се добило тој јединч’е њима. – Ада, тол’ико време се оно 
сьз асрет ч’екало. – Сьс асрет се добило тој девојч’е.

За муку се, сирома, он и родија. – Мука ми је што не га видо по поотку.
Нашла гу нестреч’а, умре гу ч’ерка девојка.
Тако му било зар писано да га уфати и тај таксират.
Ти да си здраво, ч’ини гајрет, тако зар било писано од бога. – А тој 

болнич’е како ти је, ч’ини л’и гајрет?
Прототипичне лексеме којима се исказује туга су жал, жалба, жалос, 

бол, потресница, јад, дерт, нестреч’а. Оне представљају семантичку окос-
ницу групе и непосредно се супротстављају немаркираним елементима на 
позитивном полу. Скуп лексема са заједничким елементом ’туга’ одликује 
хетерогеност и растреситост, јер у говору постоје ускоспецификована 
именовања којима се означавају различити аспекти овог осећања. Лексема 
жал и њени творбени ликови жалба и жалос представљају антонимске 
варијанте именице радос, која је у овој антонимској релацији плус-антоним 
који поседује и номинално и контрасно значење, због чега је доминантан, 
семантички супериоран над маркираним члановима. Њихов однос може се 
посматрати преко формуле апстрактних супротстављености, на основу које 
се могу класификовати по критеријуму ниже општости који прати опозицију 
позитивно – негативно (пријатно – непријатно). Немаркирани, минус-анто-
ними показују одређени, често висок степен непријатности, који је испољен 
у самом семантичком садржају којим се описује негативни емоционални 
доживљај. Једнокоренским синонимима примарно се денотира душевна бол, 
што са дијахронијског становишта потврђују налази П. Скока (Skok III: 671). 
Деривационо гнездо именице жал у овом лексичко-семантичком сегмен-
ту чине лексичке јединице жалба и жалос, које се понашају искључиво 
као творбене варијанте. Фреквентност просте речи у призренском говору 
потврђена је аутентичним илустрацијама. Р. Драгићевић асоцијативном ме-
тодом у испитивању концептуализације туге открива да лексема жалост 
својом полисемијом и деривацијом указује на превагу једне ситуације 
која изазива тугу, а то је губитак драге особе (Драгићевић 2007: 100–101; 
Драгићевић 2010: 181)). У Призрену се значење именица жал, жалба и жа-
лос не везује доминантно за овакав прототипичан сценарио туге. Њихова 
семантичка и употребна вредност није контекстуално условљена и односи 
се на душевну патњу без обзира на узрок који је изазива. За жалост изазва-
ну смрћу блиске особе у српском призренском говору се користи турцизам 
јасл’ильк. Именица је домаћа творба од турског придева yasli, чију семан-
тику „ожалошћен, који је завијен у црно“ (Skok I: 758) у целости преузима, 
реализујући специјализовано значење које се остварује без икаквог додатног 
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семантичког детерминатора.147 Секундарно у домену туге фигурира лексема 
бол’, која примарно означава осећај телесне, физичке патње, а њена друга се-
мантичка реализација односи се на душевну патњу, што одговара појмовној 
метафори туга је болест и може се асоцијативно везати за објективну теле-
сну манифестацију (Драгићевић 2007: 100). Душевна бол јаког интензитета 
номинује се сложеницом потресница, у чијој је основи првостепени дериват 
потрес са својом фигуративном семантиком „тешко, јако узбуђење које неко 
доживи, претрпи“ (РМС IV: 805).148 Семантичка компонента интензитета у 
семеми ’велика љубавна патња’ ставља лексему карасевда (тур. karasevda) у 
ред јединица којима се означавају снажни емотивни доживљаји и испољава 
висок степен негативне емоције. Узрок велике туге је неостварена љубав, 
необуздана љубавна чежња означена другим елементом сложенице севда. 
Први члан композита кара, чије је етимолошко значење „црн“, упућује на 
мрачно расположење, што одговара концептуалној метафори туга је тамно 
(Драгићевић 2007: 98). Нереализована или неузвраћена љубав проузрокују 
дубоку тугу, која доводи до помрачења животне радости и депресије. Овакав 
вид туге везује се за сценарио неостварене љубави. Осећање жалости и бриге 
преплиће се у семантичкој структури именица јад и дерт. У позадини доми-
нантне емоције – туге постоји осећање бриге којим је испровоцирана, тако да 
би један од концепата којим се асоцијативно описује туга могао да гласи туга 
је брига. На семантичком нивоу то се огледа у дефиницијама значења ове две 
блискозначнице: јад „осећање жалости и бриге, душевне патње“, дерт (тур. 
dert) „невоља, туга, брига, душевни бол“ (Чемерикић). Специфично значење 
у говору Призрена реализује лексема асрет (тур. дијал. asret, поред hasret) 
„тужна жеља за породом“ (Чемерикић). У овако формулисаном семантич-
ком садржају примећујемо преплитање више значењских слојева из сфере 
емоција (’жеља’, ’чежња’, ’брига’, ’туга’) допуњених семом узрока (’по-
род’), која конкретизује и спецификује опште емотивно значење. Тугу као 
семантички слој у свом значењу имају лексеме мука и замет, чије централне 
значењске компоненте сугеришу ситуације које покрећу тугу, а углавном су 
везане за телесни аспект тегобе, за физички напор и замор. Као потенцијална 
компонента ’туга’ се јавља у семском саставу контактног синонимског пара 
нестреч’а и таксират (тур. taksirat), који семантички кореспондирају на 
нивоу основних реализација, експлицирајући спољашње факторе који про-

147 У призренском идиому постоји и придев јасл’ија „који је у жалости за умрлом 
својтом“ (Мара је јасл’ија за брата гу Милана) (Чемерикић).

148 Р. Драгићевић на основу истраживања концептуализације емоција закључује да се 
прототипична туга манифестује као најинтензивнија туга, а разлог томе треба тражити „у 
вези с тим што туга може бити нечија трајна емоција, у том смислу што се покреће сваки 
пут као реакција на помисао на тужан догађај или даје општи тон нечијег расположења, 
темперамент“ (Драгићевић 2007: 106).
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изводе осећање туге „зла срећа, зао удес, незгода, невоља“ (Чемерикић). 
Домаћа лексема има сложенију полисемантичку структуру, тако да секун-
дарним семантичким садржајем улази у централну зону номинације нега-
тивних емоција са надређеном семом ’туга’. Нестреч’а се налази у односу 
праве антонимичности према позитивном члану антонимског пара стреч’а. 
Префиксом не- одриче се значење позитивног члана, а афирмише супрот-
но значење и добија нова антонимска лексичка вредност. Начином на који 
се подносе недаћа, туга и бол мотивисано је терцијарно значење турцизма 
гајрет (тур. gayret) „стрпљиво подношење душевне патње“ (Чемерикић). 
Овакво значење лексема гајрет обично реализује када се нађе у улози се-
мантичког детерминатора уз глагол чини. Позитивна семантичка мотиваци-
она основа „помоћ, труд, храброст“ (Skok I: 544) изнедрила је позитиван се-
кундарни семантички садржај, који представља пожељан образац одношења 
према тузи и несрећи (храбро, стрпљиво, постојано).

13. 2. 1. 5. Негативно осећање изазвано каквом стварном или антици-
пираном опасношћу процењује се као страх, а у српском призренском говору 
номинује се лексемама стра, корке, треске и зор.

Море, Мита има стра од оца, зе да нема, побеснеја би. – Теј страове 
што изедосмо не се казујеф. – Од страа не смејасмо да искоч’имо ни на 
капиџ’ик.

Ја ич’ не фач’ам корке кьд ноч’ом идем проз Арасту. – Што корке 
нафач’асмо по пут док стигосмо у Зоч’иште.

Зар мало треске било кьд беше дошла Л’ума?
Голем зор видосмо.
Стање узнемирености, забринутости и бојазни од ситуације која прети 

интегритету личности означава се лексичком јединицом стра, као доминан-
том реда којом се објашњава значење осталих чланова. Идентичну значењску 
вредност остварује турска лексема korku употребљена у конкретној 
семантичкој позицији и само у плуралском облику корке. Лексема корке 
врши функцију семантичког детерминатора у колокацијској вези са глаголом 
фа’ча или његовом перфективном варијантом нафач’а. Овакву употребну 
вредност има једино у српском призренском говору, без паралела у осталим 
српским говорима и балканским језицима (Петровић 2012: 187). Множинска 
форма треске дијалекатски је пример метафтонимије, једног од когнитивних 
модела концептуализације емоција. Метафора за страх метонимијски је моти-
висана на основу логичке везе између саме емоције и њених физиолошких и 
бихејвиоралних манифестација.149 Дрхтање тела услед страха и подрхтавање 
тла услед треска (грома) доводе се у асоцијативну везу, па отуда у говору 

149 Метонимијски условљену метафору Р. Драгићевић илуструје моделом З. Кевечеша, 
који пример тресао се од страха објашњава метафором страх је хладноћа, која је мотивисана 
метонимијом дрхтање као физиолошки ефекат страха за страх (Драгићевић 2007: 166)
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Призрена треске као лексичка метафора за страх.150 Страх се појављује 
као један од значењских слојева полисемичне турске лексеме зор (тур. zor). 
Историјски оквир условио је семантичку перспективизацију позајмљенице у 
језику примаоцу. У том смислу, лексема зор реализује значење „страх“ само 
у одређеном контексту. Овај семантички слој актуелизира се и у комбинацији 
са глаголом даде (даде зор „заплаши“). Сила и насиље производе невољу, 
муку, што последично доводи до страха. Идеографске вредности лексичке 
јединице зор детерминисане су реалним животним околностима, сталним 
страхом пред освајачком силом. Актуелне друштвене прилике одредиле су 
доминантне елементе когнитивног сценарија страха за Призренце, а то су 
непријатељска сила, насиље, етнички сукоби, смрт. У разумевању значењске 
вредности језичких јединица којима се у српском призренском говору интер-
претира осећање страха помаже схема силе, тј. структура на којој се базира 
појмовна метафора страх је физичка сила.

13. 2. 2. Ванјезички елементи који условљавају категоризацију и систе-
матизацију дијалекатске лексике емоција укључују психолошку мапу емоци-
оналних односа према другим људима. То су комплексне диспозиције – сен-
тименти, трајни афективни и конативни односи према познаницима: завист, 
љубомора, мржња (Brković 2000: 210). Сложеност емоционалних структура 
рефлектује се на семантичку органицазију лексичких јединица којима се 
дате емоције номинују.

13. 2. 2. 1. Завист и љубомора су осећања која се међусобно преплићу 
уколико је осећање нерасположења изазвано срећом или успехом другога 
или је, пак, проузроковано пажњом и наклоношћу која се указује некоме или 
нечему другом. У том значењу користе се семантички дублети л’убомора* и 
кьскан.

Мане узеја на мене кьскан.
Примарна асоцијација у концептуализацији љубоморе везује се за 

сумњу у неверност брачног друга или емотивног партнера уопште. Душевна 
бол која се јавља као последица на овај начин нарушених љубавних односа 
испољава се кроз осећање љубоморе и манифестује се као нетрпељивост 
према супарнику. Чемерикић није регистровао домаћу сложеницу којом се 
именује ово осећање, али на основу придева л’убоморан (Реметић 1996: 580) 
претпостављамо да је позната призренском говору. Турски придев кьскан у 
Призрену је супстантивизиран, али се и у именичкој функцији семантички 
наслања на аутохтони адјектив.151

150 Потврду за асоцијацију треска – дрхтање налазимо у номинацијама за грозницу 
трескавица (Призрен) и треска у македонском језику (ДРМЈ). Ова дијахронијска веза 
најдиректније је испољена у литванском језику – traškà ,дрхтај“ (Skok III: 503). 

151 Турско kıskan настало је од општетурског kıs / kıз- „шкрт; редак, скупоцен, вредан“. 
У значењу „завидан, љубоморан“ допушта се укрштање са хомонимским гнездом kıskan- / 
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13. 2. 2. 2. Сентимент у чијој су структури осећања ненаклоности, 
авер зије и одвратности у психологији се детектује као мржња. Одлике овог 
комплексног осећања су релативна трајност, јер се може мрзети само пси-
холошки блиска особа, и тежња за приступањем објекту мржње са деструк-
тивним намерама (Brković 2000: 210). Психолошки засноване појмовне 
вредности осећања мржње уткане су у семантичку интерпретацију лексе-
ме мржња „осећање јаке одбојности, неподношљивости према коме или 
чему, јако осећање непријатељства“ (РМС III: 439), коју С. Реметић бележи 
у морфолошком и фонетском лику мьрзос (Реметић 1996: 442). У пореклу 
апстрактума мрзос замрзнута је метафора мржња је хладно (лед). Прас-
ловенски корен *mьrz- развио је две лексиколошке породице. Изведени-
це од превојног степена *morz- > mraz- сачувале су првобитно конкретно 
значење („студен“), које је код облика добијених од mrz- асоцијативним пу-
тем доспело у духовну сферу (Skok II: 472). Етимолошки налаз поткрепљује 
дијахронијску концептуализацију овог психолошког и емотивног стања као 
духовне хладноће, што се реперкусира и на синхронијској равни. Занимљиво 
је да речници косовско-метохијских говора не региструју реч за мржњу, а ни 
Чемерикић лексему мрзос лексикографски не обрађује, што може антици-
пирати претпоставку да се на овом подручју мржња не концептуализују као 
посебно осећање, већ се пројектује у неке друге типове негативних емоцио-
налних доживљаја, као што су бес, завист, љубомора, патња, страх.

13. 2. 3. Посебну подгрупу чине емоције које се односе на самооце-
ну, тј. осећања срама, кривице, кајања. Интересантно је да су регистровани 
само називи за негативне емоције које произилазе из субјективних стандарда 
вредновања. То су емоционалне реакције базиране на моралним принципи-
ма о исправном и погрешном.

13. 2. 3. 1. Осећање велике неугодности, збуњености, кајања због неког 
непријатног, ружног поступка или због сопственог недостатка именује се 
паром контактних синонима страм и јазьк.

Страм да гу је туј роспију Мару. – Ич’ страм нема тој девојч’е.
Зар си се јопет напија, јазьк те било? – Јазьк је од л’уди тој што 

ч’иниш.
У српском призренском говору значење словенске и турске речи се 

изједначило и оне овде функционишу као семантички еквиваленти, чија 
употреба није условљена контекстом. Обе лексеме потичу из сфере духов-
ног, с тим што је прасловенско *sormь152 морална категорија, а турско yazɩk се 
етимолошки везује за домен религије, примарно означавајући „грех“ (Skok 
kızgan- које је у вези са kız „жар, врелина“ (Петровић 2012: 193).

152 Законом метатезе ликвида прасл. *sormь дало је срам, али је у говору Срба 
Призренаца дошло до уметања сугласника -т- у групу ср. Једно од објашњења за ову фонетску 
појаву даје М. Павловић, који је тумачи непосредним и јаким утицајем македонских говора. 
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I: 764), са семантичким помаком у дијахронијској перспективи ка области 
свакодневног живота „штета“. Екскламативно значење, какво има на Косову, 
„ствар од које се стиди, оно што не доликује, срамота“ (Елезовић I: 249) у 
Призрену поприма номинативну вредност, тако да лексема јазьк семантички 
парира домаћој именици страм, означавајући осећање непријатности због 
лошег чина.153

13. 2. 3. 2. Осећање кривице јавља се код особе која доживљава да се 
огрешила о моралне норме понашања, а као последица немирне савести пра-
ти је кајање, чији интензитет увећава свест о немоћи да се рђави поступци 
исправе. Неисправан поступак, погрешка учињена намерно или случајно 
и осећање одговорности за такав поступак именује се турцизмом кабајет. 
Жаљење због лошег поступка денотира се лексичком јединицом пишманльк.

Кьд си уч’инија тај резильк, а ти трпи кабајет.
Изеја га пишманльк.
Лексеме кабајет и пишманльк, којима се означавају негативне емоције 

везане за самопроцену личних поступака, стоје у специфичном семантичком 
односу који можемо означити као везу узрока и последице. Та каузалност очи-
тава се у њиховим семантичким структурама. У семантичком садржају лексе-
ме кабајет експлициране су компоненте које носе информацију о стимулусу 
’неисправан поступак’ и консенквенци ’осећање одговорности за оно што је 
учињено’. Лош, неморалан чин производи осећање кривице. Потенцијална се-
мантичка црта ’грижа савести’ заједничко је значењско обележје обе лексичке 
јединице. У семској семантичкој организацији лексеме пишманльк однос уз-
рока и последице реализује се преко допунских семантичких црта. Кајање под-
разумева неки грех, неки неприличан облик понашања који је изазвао емотивно 
испаштање, и то је импликациона сема именице пишманльк. Претпоставља се 
да се покајањем мења понашање, а то је фокална сема ове речи. Ове категорије 
семантичких ознака Е. Најда даје у виду опозиције импликациона сема : фо-
кална сема (Драгићевић 2007: 68), која прати узрочно-последичну релацију 
(оно што претходи – оно што следи) у лексичким садржајима који се пореде 
или у самом семантичком садржају лексеме.

Концепт емоција представља динамичан систем, чији је развитак 
условљен екстралингвистичким и језичким факторима. Ментални ентитети 
се у језичкој свести испољавају интуитивно. Њихова метафизичка вредност и 
висок степен апстрактности могуће је спознати преко симбола из конкретне 
Уметање сугласника није непознато ни другим српским говорима, нарочито оним уз албанско 
пограничје (Реметић 1996: 438-439).

153 Турцизам резильк у говору Призрена фигурира у значењу „срамота“, али значењским 
садржајем не одговара категоријалном обележју ’осећање’, већ се односи на нечастан, 
срамотан чин, који може да буде спољашњи импулс за осећање срама.
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сфере. Дати концепт анализирали смо преко језичких знакова, који у својим 
семантичким садржајима носе културни код етноса и у којима су утиснути 
обрасци знања и веровања. Они утичу на формирање екстрајезичких систе-
ма, какав је, на пример, типичан сценарио за доживљавање и испољавање 
неке емоције, који се може користити у њеном лингвистичком опису. 
Сценарио се базира на структурама као што су домен, схема и сл., а оне 
се заснивају на људском искуству, које се рефлектује на мишљење и језик 
(Драгићевић 2007: 92). Једно од основних средстава концептуализације 
емоција је појмовна метафора, ментални механизам преко којег смо поку-
шали да разумемо и организујемо лексички систем емоција у српском при-
зренском говору. Полазећи од конкретних домена, може се дешифровати ап-
страктност значења циљног домена. Тако се, у испитиваном идиому, срећа 
конципира као судбина; љубав као жеља, миловање и чежња; туга као брига, 
болест, депресија; страх као физичка сила; мржња као хладноћа. Структурне 
метафоре употпуњавају тумачење значења језичких јединица којима су вер-
бализовани духовни појмови. Традиционални оквири, друштвени контекст, 
социјални односи и морална оријентација регулишу емоционално реаговање 
појединца и спадају у ванјезичке чиниоце који су утицали на формирање 
концепта емоција на конкретном говорном подручју. Комуникативни дис-
курс, територијална диференцијација, позајмљивање, асиметрија језичких 
ознака лингвистички су детерминатори његовог језичког уобличавања.

Лексичко-семантичка група са хиперсемом ’осећања’ састоји се од лек-
сема које реализују значења позитивних и негативних емоција. Општа се-
мантичка ознака ’позитивна осећања’ у центар лексичког скупа интегрише 
лексеме радос, ч’еф, стреч’а, л’убав, милос. Њима се супротстављају цен-
трални елементи лексичког скупа са надређеном компонентом ’негативна 
осећања’: жал, жалба, жалос, јасл’ильк, бол’, потресница, карасевда, јад, 
дерт, брига, гајл’е, стра, весвеса, далга, л’убомора, кьскан, мрзос. У одно-
су праве антонимије налазе се парови радос – жалос, стреч’а – нестреч’а, 
л’убав – мрзос. Синонимичност, као последица творбених процеса и лек-
сичког позајмљивања, условила је појаву антонимских варијаната (радос – 
жал, жалба, жалос; л’убав, милос, атьр, ешк – мрзос). И у овом лексичком 
сегменту преовладавају елементи који припадају категорији негативног, што 
се може тумачити као психолошка, а не искључиво језичка, универзалија. 
Човеку је неопходно да оно што га мучи искаже, да се причом о проблему 
растерети и зато тражи језичка средства којима ће вербализовати оно што га 
духовно притиска и боли (15 назива за тугу). Таква потреба није наглашена у 
случају позитивних емоција. Обрнуту асиметрију уочавамо у броју језичких 
ознака којима се изражавају љубав (7) и мржња (1). Концепт љубави је да-
леко разрађенији и на наивној слици света представљен низом јединица које 
покривају широки семантички дијапазон и прате доживљајне фазе љубавног 
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осећања. Језичка слика је и у овом случају одраз екстралингвистичких (љубав 
је мултидимензионални психички конструкт који укључује читав комплекс 
осећања) и језичких фактора (позајмљивање лексема из турског језика којима 
се прецизније може изразити изнијансираност сложеног унутрашњег стања 
и која су се потпуно асимилирала у лексички систем призренског говора). 
Емоционална сфера употпуњава лексичко-семантички приказ психичких ка-
рактеристика човека и уграђује се као веома важан фрагмент у дијалекатски 
обојену слику света.

II. ЛССП карактер
II. Међу психолозима постоји сагласност да се темперамент у значајном 

степену формира под утицајем наследних фактора, док се карактер обликује 
искључиво под утицајем средине. Карактер обухвата морална и конативна 
својства личности која се испољавају у односу према самом себи, према дру-
гим људима, радним задацима и нормама понашања уже и шире заједнице 
(Hrnjica 2003: 324, 328). У речницима савременог српског језика семантичка 
структура лексеме карактер је комплексна.154 Примарно, карактер је скуп 
битних и сталних психичких особина које се испољавају у поступцима, при 
чему су истакнуте морална и вољна компонента. Семантичка интерпретација 
основног значења јединице карактер у РМС искључује интелектуалне осо-
бине и ограничава га на поступке појединца, док у РСАНУ обухвата и колек-
тивну димензију.155 Лексикографски опис примарног значења лексеме карак-
тер у РМС ближи је савременим психолошким схватањима овог појма.156

У корпусу речи из Призрена идентификовали смо јединице које 
одговарају психолошком концепту појма карактер и које денотирају човека 
као носиоца одређене карактерне особине. Сви лексички елементи субпоља 
са хиперсемом ’карактер’ садрже категоријалну сему ’сталне психичке осо-

154 У РСАНУ семантички опсег лексеме карактер обухвата шест, а у РМС пет 
семантичких реализација.

155 Основно значење карактера у РСАНУ исказано је семемом „1. а. скуп битних, 
изразитих и сталних морално-психичких и интелектуалних особина појединца или заједнице, 
које се испољавају у погледима и поступцима, у односу према средини, морално-психички лик; 
природа, ћуд. б. морална чврстина, јака воља, постојаност, истрајност, доследност; честитост, 
поштење.“ (РСАНУ 9: 272), а у РМС дефинисано је на следећи начин: „1. скуп основних, 
битних, сталних психичких особина које се очитују, огледају у нечијим поступцима; ћуд. б. 
чврста, јака воља, доследно и постојано уверење, упорност, непоколебљивост у остваривању 
чега. в. лична етика, морал, честитост.“ (РМС II: 663).

156 Карактер подразумева интегрисани систем особина које омогућавају појединцу да 
упркос препрекама на релативно доследан начин поступа, и то у односу на моралне принципе 
и морална схватања неког друштва. Манифестовање карактерних особина (доследност, 
упорност, храброст, кукавичлук, поштење, савесност, несавесност итд.) укључује и вољни и 
етички моменат (Rot 1994: 54).
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бине човека’. Општост инваријантних сема условљава даљу спецификацију 
и организацију лексема у лексичко-семантичке групе:

1. ЛСГ придева са хиперсемом ’вољне особине’,
2. ЛСГ именица са хиперсемом ’вољне особине’,
3. ЛСГ придева са хиперсемом ’моралне особине’,
4. ЛСГ именица са хиперсемом ’моралне особине’,
5. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према другим људима’,
6. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према себи’,
7. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према раду’,
8. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према новцу’,
9. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према храни’,

10. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према личној хигијени’,
11. ЛСГ именица са хиперсемом ’начин понашања’,
12. ЛСГ глагола са хиперсемом ’осрамоти се’.
Прва четири лексичка скупа односе се на опште карактерне црте чове-

ка, вољне и моралне. Лексеме сврстане у остале лексичко-семантичке групе 
су специјализоване, имају уже значење. Моралност поступака оцењује се 
у конкретним односима, човек се процењује у односу према себи, другим 
људима, односу према раду, материјалним добрима, храни, личној хигијени. 
Особине које притом испољава оцртавају његов морални лик и карактеришу 
га позитивно или негативно.

Лексичко-семантичке групе устројене су на основу парадигматских 
лексичких односа. Однос инклузије, односно хипонимија, остварује се 
међу лексемама којима се означава надређени појам и лексемама којима се 
обележавају субординирани појмови. Антонимска релација успоставља се 
између лексема које у својој појмовној вредности садрже својства која чове-
ка могу окарактерисати као позитивну, односно негативну личност. Лексеме 
које се налазе у функцији опозита ступају у међусобне синонимске односе.

II. 1. ЛСГ придева са хиперсемом ’вољне особине’
II. 1. Доминантна психичка својства која карактеришу особу према сна-

зи, истрајности и спремности да се одлучи на какав поступак јесу упорност 
и храброст. Особе које поседују ове карактерне црте означене су придевским 
лексемама подељеним у две подгрупе према варијантним семама ’вољан’ и 
’храбар / плашљив’.

II. 1. 1. ЛСПГ придева са хиперсемом ’вољан’
II. 1. 1. Лексичко-семантичку подгрупу квалификатива са варијантом 

’вољан’ чине синоними каил’, разија, кабил’ и далдисан.
Каил’ сьм да ти помогнем, ама не могу.
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Разија сьм да му помогнем Јовану кол’ико могу. – Максут, и ако је 
Турч’ин, неје разија да уч’ини никоје зло рисјанима ка што има Турци.

Тај рсьз кабил’ је и тој да уч’ини. – Да гу је кабил’, у ч’ашу воде би гу 
попила туј снау.

У пијење далдисан ч’овек, ка тај Ил’ка Угар, неје за ништо. – А зар се 
наоди Циганка што неје далдисана у краџ’у?

Турцизми каил’ (тур. kail) и разија (тур. дијал. razi, поред razı) се-
мантички су изједначени са домаћим еквивалентима вољан, спреман, го-
тов, рад, којим су лексикографски дефинисани у Чемерикићевом речнику. 
Блиског значења је, такође, турска реч кабил’ „способан да што учини“ 
(Чемерикић), што имплицира значењске компненте садржане у семантич-
ком одређењу придева каил’ и разија, које се у овом случају могу третирати 
као семе потенцијалног, али негативног карактера, јер је кабил’ способан, 
односно спреман да учини неко зло. Партиципом глагола далдише (тур. 
дијал. daldi, 3. л. јд. перф. од далмак), далдисан, квалификује се особа ода-
на, посвећена нечему, занета чиме. Елементи значења ’одан’, ’посвећен’ 
сврставају ову лексему у ред јединица са хиперсемом ’вољне особине’. 
Основно значење глагола далдише кореспондира са секундарном семан-
тичком реализацијом глагола посвети „обрати сву пажњу и настојање на 
што“, и на тој релацији партиципски облици ове две глаголске лексеме 
успостављају синонимску везу.

II. 1. 2. ЛСПГ придева са хиперсемама 
’храбар / плашљив’

II. 1. 2. Значењске компоненте ’храбар / плашљив’ уграђене су у семан-
тички садржај опозитних придева дел’ија и афиф.

Дел’ија ч’овек беше бија и тај Џ’урџ’е Ѕивгар. – Дел’ија је он, ербап је 
и на голо ношч’е да удари.

Афиф ч’овек неје за работе де игра глава.
Основном значењу турског придева дел’ија (тур. deli) „храбар, смео, 

неустрашив“, секундарним, фигуративним значењем супротставља се тур-
цизам афиф (тур. hafif) „1. слаб, лако ломљив; 2. нежног здравља; 3. слабог 
материјалног стања; 4. фиг. несигуран, плашљив“ (Чемерикић). Индуктор 
метафоричке трансформације значења је семантичка компонента ’слаб’, која 
се из материјалне сфере преноси у домен човекове духовности и квалификује 
особу слабог карактера, обележавајући је као кукавицу, плашљивца.

II. 2. ЛСГ именица са хиперсемом ’вољне особине’
II. 2. У лексичком скупу именица са надређеном семом ’вољне особине’ 

доминирају именичке речи којима се номинује особа јаке воље. Њима су оз-
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начени носиоци пожељних особина, као што су упорност, предузимљивост, 
храброст, али и негативно маркирана карактерна црта тврдоглавост.157 На 
основу варијантних сема, лексеме су подељене у подгрупу именица са хи-
персемом ’упорна особа’ и подгрупу именица са хиперсемом ’храбра особа’.

II. 2. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’упорна особа’

II. 2. 1. Именице обједињене семантичком компонентом ’упорна особа’ 
гранају се у микроредове према семама нижег ранга које уже спецификују 
значења.

II. 2. 1. 1. а. Номинационе јединице мушког рода мотивисане вољом 
као позитивним фактором човековог психичког устројства су дикатч’ија / 
дикач’ија и гајретч’ија / гајреч’ија.

Заузне л’и се тај дикатч’ија за штогодр, ч’е га сврши ка што вал’а па 
не знам што да бидне.

По невол’е се види кол’ико је гајретч’ија јен ч’овек. – Гајретч’ија, 
тол’ико муке претури преко главе и не се да. – Нека фал’и бога што има 
тога гајреч’ију брата.

Са турским речима у основи, облици диктач’ија (тур. dikkat) и 
гајретч’ија (тур. gayret) настали су домаћом творбом уз помоћ суфик-
са -ч’ија (Петровић 2012: 96, 115). Семантичким садржајем удаљавају се 
од језгра лексичко-семантичке групе, али оно што их сврстава у подгрупу 
номинација које се односе на упорну особу јесте потенцијална семантичка 
вредност. Дика(т)ч’ија је у Призрену именовање за предузимљиву мушку 
особу, а предузимљивост имплицира појмовне вредности као што су упор-
ност, спремност, истрајност, смелост. Ово значење проистиче из секун-
дарне семантичке реализације мотивне речи.158 Лексема гајре(т)ч’ија овој 
подгрупи припада значењским елементом који се односи на истрајност и 
издржљивост подношења душевне патње. Допунски елементи семске струк-
туре сужавају перспективизацију и конкретизују значење ове лексичке 
јединице. На периферији семске организације гајре(т)ч’ија се приближа-
ва дика(т)ч’ији компонентом ’предузимљив’, и у тој равни налазимо везу 
између значења ове две лексеме, које можемо назвати блискозначницама.

157 Међу вољне особине уврстили смо и тврдоглавост, као вид испољавања упорности. 
Семантичку оправданост за овакву категоризацију лексема којима се именује тврдоглава 
особа налазимо у семској структури придева тврдоглав, где се као веома важан значењски 
елемент појављује ’упоран’. Из тог разлога, лексичке јединице које се односе на тврдоглаву 
особу сврстаћемо у лексичко-семантичку подгрупу именица са интегралном семом ’упоран’, 
али у посебан микроред лексема са негативном конотацијом.

158 Елезовић бележи значење „пажљив“ за изведеницу дикатлија, које се развило из 
примарне семантике именице дикат (Елезовић II: 506).
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II. 2. 1. 1. б. Према облицима мушког рода формиране су номинације за 
женски род дикатч’ика и гајретч’ика / гајреч’ика.

Да не беше тај дикатч’ика, мати ги, зар би ги се ушч’уваја таj ч’ифльк 
у Коришу.

У бол’ес ич’ неје гајретч’ика она. – Тејзи гајреч’ике матере ги вал’а да 
благодариф што се ушч’ува њиан ч’ифльк у Коришу.

Семски састав именица женског рода поклапа се са семантичким 
садржајем именица мушког рода, осим семе која се односи на пол особе, 
што је формално обележено моционим суфиксом -ч’ика.

II. 2. 1. 2. У оквиру подгрупе са интегралном семом ’упорна особа’ 
појављује се ред лексема којима се именује тврдоглава особа.

II. 2. 1. 2. а. Микроред лексема са дистинктивним обележјем ’мушко’ 
чине синонимичне именичке јединице: главоња, главурда, главурдан, дебела 
глава, коњ, пуноглавац, пуноглавко.

Тому главоње Гиге л’и искаш да докажеш нешто? – Збори кол’ико 
оч’еш оному главоње Васил’у, у туј његову главетину ништо не иде.

Разбери се, мори, неразбрана главурдо. – При памет л’и си, море ти, 
дебела главурдо?

Главурдан, уч’иш га, збориш му за његово добро, а он све терсене ч’ини.
Де мош да алдьришеш туј дебелу главу? – Разбери се јенпут, еј, ти, 

море, главо дебела неразбрана!
Не се разбира тај коњ мајкин.
Сас тога пуноглавца нема здоговор.
Синонимски парадигматски однос наведених лексема остварује се 

на релацији њихових секундарних семантичких реализација, оних које ме-
тафорички денотирају човека. Таква значења интерпретирана су семемом 
„тврдоглава особа“. Концепт тврдоглаве особе укључује негативне особине 
као што су својеглавост, ограниченост, непопустљивост, упорност. Упорно 
остајање при сопственим ставовима, упорност у недоличним поступци-
ма, као вољне димензије, карактеришу тврдоглавог човека. Језички се ове 
појмовне вредности лексикализују одговарајућим јединицaма, које у нашем 
случају имају фигуративни карактер. Семантичка компонента ’упоран’ у 
структури квалификативног придева тврдоглав, којим се описује метафо-
ричко значење семантичких дублета главоња, главурда, главурдан, дебела 
глава, коњ, пуноглавац, пуноглавко, категоризовала је чланове ове микро-
групе. Негативну експресивну семантику носе пејоративни суфикси -оња и 
-урда у примерима главоња и главурда, чије је значење мотивисано обимом 
и величином главе. Од аугментативно-пејоративног облика настао је дру-
гостепени дериват главурдан. Синтагматски спој дебела глава модификује 
значење на асоцијативној вези између физичке карактеристике и карактерне 
црте. У овој конструкцији семантички су изједначене детерминанте дебела и 
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тврда, које допуњују вредност главног члана. Глава као део тела повезан је 
са психичком и интелектуалном сфером и због тога се доводи у везу са осо-
бинама које карактеришу човека у том смислу. Лексема глава веома је про-
дуктивна у деривационо-семантичким процесима, што показују именовања 
у овој семантичкој категорији, настала њеним морфолошким и семантичким 
варирањем. Сегментацијом сложенице пуноглавац добијамо деривационе 
елементе пун-о-глав-ац који садрже семантички код за разумевање семан-
тичке деривације. Метафорички пренос назива са животиње на човека на-
стао је по аналогији са номинацијама мотивисаним главом (главурдан, дебе-
ла глава), па је сема величине главе водоземца у једној од његових развојних 
фаза била мотивна за трансформацију примарног значења и његовог преноса 
на човека као референта. Сементички дериват са атрибутивним значењем је 
и лексема коњ, која у секундарном значењу остварује другачију денотацију 
и конотацију. Метафоричко значење лексеме коњ индуковано је механизмом 
колективне експресије, јер је сисар из реда копитара који служи за јахање 
и вучу перципиран у колективној свести као ограничена, глупа животиња. 
Замена зооморфне архисеме антропоморфном у овом случају има негативну 
експресивну вредност.

II. 2. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’храбра особа’
II. 2. 2. Другу подгрупу именица чине номинационе јединице код којих 

је вољни моменат повезан са осећањем страха. Одсуство страха или спрем-
ност на деловање упркос страху друштвена заједница процењује као хра-
брост, и у односу на апстрактни прототип оцењује особу као храбру или као 
кукавицу.159 Елементи лексичког скупа са номиналном вредношћу „храбра 
особа“ формирају микроред синонима јунак, муж, вук, пушкетар, са стоже-
ром јунак.

Син гу је јунак. – Добро дошла, Сандо, што ч’иниш, како си, здраво л’и 
си, јунак л’и си?

Од Јована Фанде по муж нема га у Подриму меџ’у рисјане.
Де, море, кој може да уфати тога вука? – Тај стари вук, пада л’и у 

руке, ич’? – Доша и тај вук Рамадан Заскок. – Де си, бре, стари вуку?
159 Одређујући параметре којим се пореди испољавање особине (храброст) са степеном 

испољавања особине прототипа, Р. Драгићевић уводи категорију вредносно плус и вредносно 
минус, при чему истиче да је наша афирмативна или негативна процена заснована на 
индивидуалним или колективним нормама. Да ли ће неко кога описујемо бити означен са 
плус или минус, зависи од тога колики је степен тог позитивног или негативног одређења 
изражен у односу на степен испољавања плуса или минуса у датој ситуацији код прототипа. 
Ако је неко у одређеној ситуацији показао храброст у односу на замишљено понашање 
прототипичне личности у тој ситуацији, за њега кажемо да је храбар, односно позитиван у 
ситуацији када особина храбрости може доћи до изражаја (Драгићевић 2001: 174).
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Интегрална сема за све четири лексеме је ’храбар’, јер су све дефини-
сане семемама ’храбар човек“ (Чемерикић). Заједничка им је и сема пола, јер 
се све односе на мушку особу, изузев именице јунак која се употребљава и за 
мушкарце и за жене. Значење се шири и на припаднице женског рода, када се 
покажу као јаке и храбре у одређеним животним околностима. Храброст се 
овде процењује као трајна и стална особина, коју је особа испољила у више 
различитих ситуација, па је од стране друштвене заједнице маркирана као од-
важна и смела. Платисемијом су добијена секундарна значења лексеме муж 
у српском призренском говору „1. супруг, брачни партнер; 2. одрастао, зрео 
мушкарац; 3. храбар, одважан мушкарац“ (Чемерикић). Перспективизација 
се сужава у именовањима пушкетар и вук, која се приписују храбрим бор-
цима, војницима, при чему се храброст као вредносно позитивна особина 
испољава у конкретној ситуацији. На основу контекста у којем је метафора 
вук употребљена за именовање храброг мушкарца могу се назрети околности 
у којима се особина испољава. Позитивна особина наглашена је детерминати-
вом стари уз именицу вук. Транспарентност деривационог варирања у при-
меру пушкетар указује на онога који носи пушку, а семантичком деривацијом 
добијено је значење које припада домену карактеризације личности. Пренос је 
остварен асоцијативном везом, почива на колективном уверењу да је храброст 
доминантна особина онога ко носи пушку, тј. војника, борца.

II. 3. ЛСГ придева са хиперсемом ’моралне особине’
II. 3. Концепти доброг и лошег човека дају општу слику о маралној 

страни личности. Дуалистички принцип психичког устројства човека у овој 
категорији долази до пуног изражаја, а на језичкој слици човека манифестује 
се лексичким опонентима. Лексичке јединице распоређене су у две подгру-
пе, значењски супротстављене. Јединице ове семантичке скупине ступају 
у антонимску релацију, потпуно природно, с обзиром на то да је човек у 
својој суштини биће у којем коегзистира и добро и лоше (Штасни 2013: 91). 
Лексеме у оквиру поларизованих страна налазе се у парадигматском односу 
синонимије.

II. 3. 1. ЛСПГ придева са хиперсемом ’добар’
II. 3. 1. Концепт доброг човека у српском призренском говору објашњава 

се помоћу придевских речи добар, л’уцак / л’уцьк, милосан, вал’атан, арьн, 
асьл, које формирају синонимски ред са доминантом добар.160

160 Према интерпретацији Г. Штасни, која се у својим запажањима ослања на Лалићев 
речник синонима, концепт онога што је добро најуже кореспондира са концептом онога што 
је морално, поштено, праведно, несебично, тако да све номинационе вредности које у својим 
семантичким одређењима садрже наведене појмовне вредности сматра синонимичним. 
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Не знам на кога се истури тај наопьч’ник, и отац и мати бил’е му 
добри ч’и подобри не бива. – Добар ч’овек беше бија, бог да га прости. – Тај 
снаа гу је добра ка добар дьн, благо си га њојзи што гу има. – Најмлаџ’еји 
син гу је најдобьр. – Добро момч’е узе тај Кл’исиркина Стојанка. – Најдобра 
ми је најмлаџ’еја снаа.

Млого је л’уцак Сандин муж. – Брат му је по л’уцьк. – Благо Мите сьс 
туј л’уцку жену. – Л’уцко гу тој старејо девојч’е. – Деца ич’ не гу беу л’уцке.

Момч’е гу је млого вал’атно. – Ка се родише тако вал’атне теј деца 
све до јено? – Вал’атну девојку запросија.

Асьл момч’е искоч’и Васил’ов Јанич’.
Млого гу је арьн тај зет.– Арно девојч’е запросија.
Придев добар има разгранату полисемантичку структуру. Значења 

која су у РСАНУ дата под 1. а. „који је благе, човекољубиве нарави, који не 
чини зло, човечан, племенит, предусретљив;“ и под 1. б. „који се држи пози-
тивних друштвених норми, који се понаша узорно, како треба.“ (РСАНУ 4: 
374), Чемерикић раздваја у две семантичке реализације: „2. који има добро-
те, добродушан, доброћудан, човечан; 3. који је узорних особина, ваљан“ 
(Чемерикић). У лексикографском опису примарног значења Чемерикић 
се служи квалификатором и антонимским придевима „1. супр. од лош и 
рђав“ (Чемерикић). Чемерикићеву интерпретацију основне семантике при-
дева добар можемо упоредити са примарним семантичким одређењем у 
РМС, где је придев добар под 1. а. дефинисан семемом „који је позитивних 
особина, ваљан, врстан, одабран, супр. од зао, рђав, лош“ (РМС 1: 698), 
али Чемерикић не даје ниједну илустрацију којом бисмо идентификовали 
човека као референта.161 Дифузност и општост значења усложњава семан-
тичку анализу ове придевске лексеме. Интересују нас значења која придев 
добар сврставају у категорију психичке, тачније моралне, карактеризације 
човека, стога у разматрање узимамо 2. и 3. значење лексеме добар у 
Чемерикићевом речнику. Семантички елементи у дефиницији под бројем 2 
Специфичност ове семантичке скупине, наводи Штасни, јесте у способности свих лексема 
да међусобно ступају у однос синонимије, с тим што ће у идеографским вредностима 
појединачних номинација доминирати особина којом се човек карактерише као моралан, 
праведан или несебичан, чиме се не искључује, него се подразумева, да је он истовремено 
и добар. У целокупној групи придев добар има и улогу појмовно надређене лексеме 
(хиперонима), а придеви са појмовном вредношћу поштен, праведан, несебичан и сл. 
имају статус појмовно подређених јединица (хипонима) међу којима је успостављен однос 
кохипонимије (Штасни 2013: 89).

Ми смо се, при структурирању лексичко-семантичких група руководили принципом 
општости, тако да смо лексеме са идентификационим семама типа ’поштен’, ’праведан’, 
’несебичан’ сврстали у уже семантичке скупине, на основу диференцијалних сема које 
спецификују значења у оквиру дате семантичке категорије.

161 Његови примери су преузети из тефтера и припадају сфери предметности.
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упућују на човекову природу, нарав, ћуд, и овај придев приближавају ЛСС 
темперамент, међутим, компонента ’човечан’ сугерише карактерну црту, 
тако да је у овом случају тешко разлучити појмовну вредност доброг у до-
мену људске природе и доброг у домену етике, јер су узајамно повезани у 
психичкој структури личности. Значење под бројем 3 прецизније је дефи-
нисано и квалификатив добар сврстава у моралну категорију, односно чо-
века као носиоца особине квалификује као високо моралну особу у односу 
на важеће друштвене норме.

Значењу под 2 придева добар у Чемерикићевој лексичкој збирци бли-
ска су значења придева л’уцак „који се одликује добротом, племенитошћу, 
топлином“ (Чемерикић) и милосан „добродушан, доброћудан“. С обзиром 
на то да се у семантичкој интерпретацији ових придева јављају компонен-
те, ’добар’, ’доброта’, ’племенитост’ као највише етичке категорије, сврста-
вамо их у ЛСГ придева са хиперсемом ’опште моралне особине’. Придев 
милосан дефинисан је синонимним придевима добродушан и доброћудан. 
Компоненцијална анализа показује да се у значењу милосан преплићу кон-
цепт душе (емоционалност) и концепт нарави (природа човека), који, интен-
зивирани детерминативом ’добар’, представљају сублимацију позитивних 
психичких особина, које, између осталог, квалификују човека и као морал-
но чисту особу. Са значењем под 3 придева добар семантички кореспонди-
ра придевска лексема вал’атан, у чијем семантичком садржају доминира 
морална димензија карактера – „добар, вредан, честит“ (Чемерикић). Исти 
семантички садржај приписује се балканском грцизму арьн, са творбеном 
основом ар (хар „1. милост, захвалност. 2. брига, настојање“) и домаћим при-
девским суфиксом.162 Придевом добар објашњено је значење турцизама асьл 
(тур. asil, asιl)163. Семантички садржај лексеме добар чији је денотат човек 
одговара појмовној вредности осталих лексема у реду. Придев добар улази 
у опис осталих чланова лексичког скупа, што га чини кохезионим центром и 
доминантом синонимског реда.

162 У основном значењу придев арьн има људску референцију, а у секундарном се 
односи на посао, рад (Арна му је његова работа. – По арна работа ч’е бидне ако уч’инимо ка 
што викаш (Чемерикић)). Квалификативно значење које има у српским народним говорима, 
овај придев чува у бугарском (харен „добър, хубав, хрисим“ РБЕ) и у македонском језику 
(арен „добар“ РБЕ). Секундарном денотацијом која се развила у атрибутивну ознаку „радљив, 
вредан“ придев је ушао у румунски и албански језик (Skok I: 665). У просецима језичке 
интерференције очувало се позитивно конотативно значење изворне грчке речи, која се од 
XIV века јавља у српским споменицима. Погрешно је тумачење Шкаљића који придев (х)аран 
изводи од турског ar „стид“ (ЕРСЈ 1: 185).

163 С. Петровић сматра да је асьл „добар, честит, уредан“ у српском призренском говору 
вероватније од тур. asil, asιl него од hasιl „добит, корист, резултат“, дијал. „вредан, способан 
вешт“ (Петровић 2012: 53). Исту етимологију даје и Скок (Skok I: 66).
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II. 3. 2. ЛСПГ придева са хиперсемом ’лош’
II. 3. 2. Концепт лошег човека лексикализује се синонимским придев-

ским лексичким јединицама у кохипонимском парадигматском односу лош, 
рџ’ав, зьл, невал’атан, наопач’ан, ајерсьз, катил’, дамкал’ија, дамкосан, са 
стожером лош.

Не се трпеше кол’ико беше лоша тај наша стрина.
Млого рџ’аф ч’овек. – От рџ’авога дужника (Реметић 1996: 376).
Млого зьл ч’овек. – И брат му је млого зьл (Реметић 1996: 40).
Драга Уштетова била невал’атна, поругала се те родила копил’е.
Аџа-Гига бија по наопач’ан зе аџ’а-Душан. – Таква је она наопач’на 

откако дошла у нашу куч’у. – Од њега по наопач’но дете нема га у наш со-
как. – Сьг ако се изнаопач’ија, зе до сьг не бија тако наопьч’ьн

Ајерсьз дете. – Тако је она ајерсьз от ка[д] дошла у нашу куч’у. – Од 
њега по ајерсьз девојч’е нема га у нашу маалу.

Од њега по катил’ ч’овека наша наија тьд немала. – Катил’ жена 
беше била, вуци гу на пут. – От Кабашане по катил’ л’уди нема на дал’еко.

За тој што уч’инија да се опере не може, тако дамкал’ија има и да 
умре.

Сьз њи немам работу, за њину тајфу ја сьм дамкосан. – Дамкосана 
остаде што се поруга и роди копил’е.

Према неутралним члановима опозиције, а то су придеви са позитив-
ним значењем, стоје негативно маркирани придеви који карактеришу чове-
ка као неморалну особу. Прави антоним придеву добар је придев лош, други 
могући антоним, али неправи је придев зьл.164 Значење већине придева у 
синонимском реду своди се на придев зао, што га чини централним у сфери 
негативне карактеризације човека. У синонимској релацији са придевима 
лош и зьл је лексема рџ’ав, чије је значење сведено на синонимски при-
девски пар неваљао и лош. У призренском говору придев неваљао јавља 
се у дијалекатском лику невал’атан и функционише као директни опозит 
немаркираном придеву вал’атан, чији је семантички идентификатор сема 
’частан’. Ова семантичка компонента садржана је и у семској структури 
придева неморалан, којим је дефинисана јединица невал’атан, али у не-
гираном облику. Рђав се налази у семантичкој дефиницији турског инде-
клинабилног придева ајерсьз (тур. hayιrsιz), који се у испитиваном идио-
му удаљио од етимолошког значења и развио специфичну дијалекатску

164 „Зао, у ствари, нема антонима, нема супротстављену позитивну вредност, која је 
семантички у потпуности компатибилна с њим“, за разлику од именице зло, која је прави 
антоним именице добро, зато што према придеву лош не стоји одговарајућа именица 
(Драгићевић 2001: 204). 
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семантику.165 У семантичкој структури придева наопачан и катил’ налазе 
се придеви зао, опак и суров. Семантички садржај мотивног придева опак, 
који Чемерикић није регистровао, суфиксацијом није трансформисан, али 
је експресивна компонента итензивирана префиксацијом (на + опак + ан 
= наопач’ан), „protivan smjeru (u moralnom značenju)“ (Skok II: 558).166 Тур-
ски придев катил’ (тур. katil „који убија“) у српском призренском гово-
ру пресемантизовао је изворно значење, али и даље обележава особу као 
носиоца изразито негативне моралне особине „суров, немилосрдан, зао“ 
(Чемерикић). Највиши степен нечовечности изражен је управо овим при-
девом. Најопштије негативно конотирано значење имају једнокоренски си-
ноними дамкал’ија и дамкосан. Придевски облик дамкал’ија преузет је из 
турског језика као метафора за човека пуног мрља у моралном погледу (тур. 
дијал. damgali, поред damgalɩ, изведен од именице damga „ознака, марка, 
жиг; пега, белега, ожиљак; мрља, тачка“ (Петровић 2012: 104)). Метафо-
ричког је значења домаћа деноминална творба дамкоше, односно трпни 
придев овога глагола дамкосан „морално упрљан“ (Чемерикић). Значење 
деривираних облика добијено је метафоричким преносом водеће компо-
ненте (’мрља’) у семантичком садржају мотивне речи (дамка) из физичке у 
духовну сферу, односно из домена телесног у домен карактерологије чове-
ка. Низом релативних синонима на језичкој слици света призренских Срба 
градативно је представљен концепт злог човека – дамкал’ија, дамкосан, 
невал’атан, лош, рџ’ав, ајерсьз, зьл, наопач’ан, катил’.

II. 4. ЛСГ именица са хиперсемом ’моралне особине’
II. 4. Дуалистички опозитни принцип човековог карактерног устројства 

одражава се и на корпус nomina attributiva којима се именује особа према мо-
ралним особинама. На семантичком плану то се огледа у позитивном и нега-
тивном значењу лексема, а деривациони процеси доприносе већем степену 
експресивности. Поред општих моралних категорија, добра и зла, ЛСГ име-
ница са хиперсемом ’моралне особине’ проширили смо специјализованим 
номинационим јединицама које се односе на домен поштења и неморала.

II. 4. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’добра особа’
II. 4. 1. Номинационе јединице чији је референт човек позитивних мо-

ралних особина су бисерко, бабл’ок, бесник.
165 На ширем косовско-метохијском ареалу ајерсьз значи „штетан, некористан“ 

(Елезвић II: 492).
166 Формант -ан семантички је неутралан, његова семантика се у потпуности подудара 

са придевом у основи (Драгићевић 2001: 72).
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Мисл’есмо ч’и ч’е бидне бисерко, а оно испаде посерко. – Бисерко 
мајкин.

Бесник је от како га познавам. – У Суоречки бајрак од Реџ-Кице по 
бесника не тражи.

А, бабл’ок, бре! – Како си, бабл’ок?
Генеричко значење има лексема бисерко „особа коју красе лепе осо-

бине“ (Чемерикић). У семантичком садржају ове именице сублимирана су 
позитивна морална својства човека и пожељне карактерне црте. То су осо-
бине прототипа и представљају културолошки идеал. Прототипски лик је 
врла особа која поштује морални кодекс заједнице, понаша се узорно и нема 
порока. Идеалне појмовне вредности преточене су у идеографску вредност 
лексеме бисерко у локалном идиому. Значење је добијено метафоризацијом 
мотивне речи, мотивисаној реткошћу и драгоценошћу тврдог, округлог, се-
дефастог зрна које се ствара у љуштури неких шкољки. Суфикс -ко уноси 
у значење семантичку компоненту деминуције и хипокористичности. Осо-
ба чврстог карактера, поуздана, сигурна, одана номинује се деривираном 
лекемом бесник, у чијој је основи албанска реч besë „вера, поверење“. Се-
мантички садржај творбене основе слива се у дериват, а домаћим суфиксом 
-ник обележава се референција, упућује на мушку особу која се држи зада-
те речи, у коју се може имати поверење. Експресивом бабл’ок номинује се 
доброћудан човек, добричина.167

II. 4. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лоша особа’
II. 4. 2. Лексеме којима се номинује особа као носилац негативних мо-

ралних карактеристика далеко су бројније168 и формирају два микрореда са 
дистинкцијом према полу.

II. 4. 2. а. Конституенти микрореда интегрисани семама ’негативне мо-
ралне особине’ и ’особа мушког пола’ граде кохипонимске и синонимске па-
радигматске односе: гадник, поганац, прокл’етник, наопьч’ник, главоједник, 
главојешник, намсьз, jарамаз, бозда, фираун, циганин, катил’, анџ’ел, анти-
ка, шебек, црвена аспра.

167 Лексема није потврђена у Елезовићевом и Букумирићевом речнику, али по усменом 
сведочењу Р. Младеновића може се чути у северним и јужним метохијским говорима.

168 Ова појава је ванјезички, тачније културолошки условљена. Стање у лексичком 
систему „..одсликава нашу културу и склоност да истакнемо и обележимо оно што на другима 
видимо као својство или обележје које није лепо, добро, морално него да човека именујемо пре-
ма вредностима које се налазе на супротном, позитивном полу…“ (Штасни 2013: 169). Други 
разлог лежи у чињеници да су позитивне особине – особине прототипа. „Осим тога, однос 
позитивно / негативно вредновање и бројност јединица произилази из тога што се добро, лепо и 
сл. не образлаже, а негативан суд се доказује. С друге стране, концепт лошег, злог, семантички је 
много разуђенији, па се лош карактер човеков може испољавати у виду агресивности, егоизма, 
малициозности. Ова својства се манифестују и у језику“ (Штасни 2013: 169).
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Гадник, фитмеџ’ија, и све друго је, сал неје ч’овек. – Ти, бре, гаднику, у 
туџ’е работе да не се мешаш.

Пушти не, поганцу погани! (Реметић 1996: 134).
Остаји гу, прокл’етнику, што ти уч’инила она? – Не се мешај, 

прокл’етнику јен!
Море, наопьч’нику, смири се јенпут, зе знаш што те ч’ека.
Држиш л’и на памет кьд онај главоједник Руста Кабаш, на мртваца 

на Баждарану, уби на место Шач’ир-агу и још ч’етворицу, а двоицу рани? 
– Пофач’аше све главоједнице по Подриме.

Изедоше му главу и тому главојешнику аџ’и-Русте, обесише га. – Поп-
Џ’уриница жал’еше на зоч’ишке главојешнице да гу убил’е мужа. – На 
твоју главу, море главојешнику.

Бегај от тога намсьза.
Уватија се сьс тога Васил’овога јарамаза Боду, па пије л’и пије.
Остај га, бога ти, не л’и га знаш што бозда је. – Аферим да ти је кьд 

и тога бозду више верујеш зе мојега брата. – Несьм и не даја бог да сьм река 
штогодер тому бозде, несьм га бил’е ни видеја од сабајл’е.

Сьс тога фирауна да несьм те видеја.
И томе циганину Томч’ету л’и верујеш?
Уби га тај катил’ Ч’ел-Ибраим. – За теј арнауцке катил’е кол’ико 

ч’ини јен рисјански живот? – Обесише онога катил’а Ристу Кабаша.
Што анџ’ела сина има, ч’и куку њојзи.
Што антику сина има, ч’увај, боже! – Тому Васиному антике л’и 

верујеш?
А, ти, шебеку једьн!
Што црвена аспра је он.
Диференцијална сема високог ранга ’зао’ присутна је у семантичком 

садржају свих чланова микрореда, у неким случајевима као доминантна, а у 
неким као потенцијална семантичка компонента. Елемент семске структуре 
’зао’ који експлицира значење „зао, лош човек“ иманентан је лексемама по-
ганац, прокл’етник, наопьч’ник. Опште категоријално значење има атрибу-
тивна именица гадник „неморалан, покварен човек“ (Чемерикић), у чијој је 
идеографској вредности садржан концепт зла. Продуктивни наставак у овој 
категорији именовања је -(н)ик, који се, углавном, додаје придевским осно-
вама (прокл’ет, наопак, гадан), које садрже и квалитативне и емотивно-ек-
спресивне компоненте значења. Овај семантичко-творбени принцип важи и 
за другостепени дериват поганац, изведен неутралним суфиксом -ац, који 
добија експресивно значење у контакту са метафоричком и негативно коно-
тираном творбеном основом, тј. придевом поган. Морално покварен човек 
означава се и номинационим јединицама намсьз, jарамаз, бозда, фираун, ше-
бек и црвена аспра. Локалног је карактера семантички дијалектизам намсьз 
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(тур. арх. namsus, дијал. namsız) „човек без образа, части, покварењак“ 
(Чемерикић).169 У призренском говору јарамаз (тур. yaramaz) „покварењак“ 
(Чемерикић) семантички је еквивалент лексеми намсьз.170 Именички облик 
бозда вероватно је домаћа креација од глагола боздише (се) (тур. bozdu 3. 
л. јд. од гл. bozmak „покварити“) (Петровић 2012: 85) и означава лошег, по-
квареног човека. Безобразан, окрутан човек номинује се лексемом фираун 
(тур. firavun), чије је номинационо значење у турском језику „фараон“, а пре-
несено „окрутна особа“. У српском призренском говору функционише се-
кундарном семантиком.171 Лексеме турског порекла намсьз, jарамаз и бозда 
формирају синонимски низ, јер се семантички, експресивно и функционално 
потпуно поклапају. Њима се секандарном семантиком придружује именица 
шебек (тур. şebek) „1. мајмун, 2. безобразан, дрзак човек“ (Чемерикић), зоо-
ним који у примарном семантичком садржају има компоненте значења које 
информацију о особини животиње асоцијативним путем преносе на лошег 
човека. У датом примеру ради се о потенцијалним значењским компонента-
ма као што су ’примитивност’, ’неразумност’, које имплицирају степен ево-
лутивног развитка мајмуна, па се особа која има низак ниво моралне свести, 
која се духовно није развила у довољној мери пореди са животињском врстом 
из реда Primates. Фразеолошка јединица црвена аспра номинује, такође, по-
кварену и неваљалу мушку особу. Метафоризација се заснива на компоненти 
значења која носи информацију о новчаној вредности аспре, која је иначе од 
сребра (грч. ασπρον „бео“), а то је детерминатив ’црвена’. Асоцијативну везу 
можемо потражити и у чињеници да је аспра као платежно средство у При-
зрену стављена ван оптицаја, као што је морално деградирана особа мар-
гинализована и одбачена од стране колектива. Иронично су маркиране ме-
тафоре анџ’ел „ирон. добра, праведна особа“ (Чемерикић) и антика „ирон. 
добричина, поштењачина“ (Чемерикић). У примеру анџ’ел метафоричка 
асоцијација се заснива на трансформационом типу апстрактно – конкрет-
но. „Основне компоненте значења на основу којих се развило фигуративно 
значење последица су колективне експресије засноване на догматском учењу 
о анђелима“ (Штасни 2013: 60). Иронична употреба ове лексеме у српском 
призренском говору може се објаснити принципом бинарних опозиција, 
који функционише и у теолошкој концепцији анђела и њиховој подели на 
добре и зле. Лексемом антика примарно се означава редак старински пред-

169 С. Петровић истиче да је овако само у Призрену (Петровић 2012: 222). Њену 
тврдњу поткрепљује одсуство ове лексеме у речницима осталих призренско-тимочких, као и 
косовско-метохијских говора, а нема је ни код Шкаљића и Скока.

170 Елезовић и Шкаљић лексему јарамаз дефинишу семемом „неваљалац“, док Скок на 
Космету бележи значење „зликовац, злочинац“ (Skok I: 757). Са таквим значењем корелирају 
призренске речи главоједник, главојешник и катил’.

171 Усвојено је и турско дијалекатско значење „Циганин“ (Петровић 2012: 298).
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мет. Материјална вредност таквог предмета доводи се у асоцијативну везу са 
духовном вредноћу човека. Стилистичка маркираност указује да у српском 
призренском говору секундарна реализација лексеме антика има супротно 
значење од онога које је остварено метафоричким преносом. На периферији 
лексичко-семантичке подгрупе секундарном семантиком „рђав, непоштен 
човек“ функционише лексема циганин, која једним делом секундарног се-
мантичког садржаја гравитира ка лексичко-семантичкој групи ’однос према 
другим људима’. Зао, окрутан човек, зликовац, идентификује се лексичким 
јединицама главоједник, главојешник и катил’. Код композита главоједник и 
главојешник примењен је идентичан семантичко-деривациони модел, с тим 
што се други елемент варира. Семантичком деривацијом добијено је мета-
форичко значење: онај који једе главе → убица, злочинац, зликовац. У ап-
солутном синонимском односу са овим лексемама је турцизам катил’ (тур. 
katil). Градуални елемент, присутан у семантичком садржају номинација 
злог човека, у функцији је итензификатора, доприноси вишем степену ек-
спресивности и интензивира негативни карактер јединица.

II. 4. 2. б. Nomina attributiva којима се денотира женска особа као носи-
лац негативних моралних особина су поганица, прокл’етница, наопьч’ница, 
језитка, главоједница, главојешница, катил’ка, катил’еша, куч’кетина, ци-
ганка.

Тај поганица ме завади сьс јетрву.
Не ми збори, прокл’етницо, от моју децу.
Наопьч’ница неч’аше да мирује сьс јетрве, те одвоји мужа и растури 

ни куч’у. – Докл’е ч’еш тако ти, море наопьч’нице?
Знаш гу стрину ти Пану, знаш што је језитка била она.
Тај главоједница кобеше, кобеше, док не искоба и главу својему зету. 

– Тебе, мори главоједницо, неје ништо зар што му изеде живот брату ми, 
твојему мужу.

Главојешница главојешна сал куне, сал коби, бог да ч’ува.
Кьт поч’не да бије децу, тај катил’ка за душу не зна. – Гл’едај де 

удриш и како удриш, мори катил’ко, да не будеш посл’е пишман ако наг-
рдиш тој девојч’е.

Де, мори катил’ешо, што је тој што ч’иниш с туј стару и болну свек-
рву ти? – Тако беше катил’еша још докл’е беше јен л’ек девојч’е.

Тај Спирина куч’кетина ми извадила лакрдију. – Тејзи куч’кетине л’и 
верујеш?

Поздрави гу се тејзи циганке. – Циганке мене да не ме узимаф у уста.
Наведене лексичке јединице формирају микроред синонима, међу којима 

се ниједна лексема не може издвојити као доминантна. Идентификационо 
језгро чини сема ’зла жена’, која се налази у семантичкој структури свих чла-
нова реда. Семе нижег ранга, односно допунске семе ’рђава’, ’погана’, ’опака’, 
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’немилосрдна’ интензивирају степен злобе као особине која маркира референ-
та. Облици поганица, прокл’етница и наопьч’ница семантички парирају муш-
ким обличким еквивалентима. Турцизам језит (тур. yezit), који је основински 
део домаће изведенице језитка, чува семантику какву има у језику даваоцу 
„окрутан, суров човек“, са референцијом на женску особу.172 Код именица 
главоједница, главојешница и катил’ка уочавамо семантичко померање. Жена 
није окарактерисана као зликовац и убица, већ, у најгорем случају, као неми-
лосрдна, бездушна. Лексема катил’ка има блажу експресивну семантичку 
варијанту катил’еша. Пејоративно значење зоометафоре куч’кетина појачано 
је удвајањем наставака. Атрибутивно значење засновано је на метафоричком 
преносу који се, у овом примеру, остварује продуктивношћу семе колективне 
експресије. Исти механизам примењен је и у случају семантичког варирања 
пејоративно маркиране лексеме циганка. Сви лексички елементи у овој под-
групи садрже негативну субјективну оцену.

II. 4. 3. ЛСПГ именица са хиперсемама 
’поштена / непоштена особа’

II. 4. 3. Висико цењена морална особина међу старим Призренцима је 
поштење. Карактерна својства онога који је поштен и честит котирају се у 
врху неписаног етичког кодекса, а особу која поседује такве особине друшт-
во поштује и високо цени. Особе које крше моралне принципе заједнице 
процењују се и оцењују негативно, што се очитује у лексичком систему. Лек-
семе са инегралном семом ’поштена / непоштена особа’ окупљене су у две 
комплементарне микрогрупе према дистинктивном обележју ’+ / -’.

II. 4. 3. 1. Особа која поседује морални квалитет и која се може окаракте-
рисати као поштена и честита у односу на прототип, номинује се јединицама 
праведник, праведница, богал’ија, еснаф ч’овек.

Праведник је он, неч’е те превари.
Наша тога богал’ију да му батьрдише паре. – Да си гу рекла, уч’инила 

би ти, знам гу, млого је богал’ија она.
Еснаф ч’овек је тај алка-Цавин Милан.
Особа која се придржава начела правде и честитости, која посту-

па у складу са моралним захтевима религијске и друштвене заједнице 
којој припада у српском призренском говору именује се лексемом правед-
ник. Трећестепеним дериватом праведник апстрактна вредност садржана у 
мотивној речи приписује се човеку као референту.173 Поименичењем са -ица 

172 Турска реч yezit арапског је порекла, од личног имена Yezid, по омајатском халифи 
Језиду I познатог по окрутности према Мухамедовом унуку Хусеину (Петровић 2012: 160).

173 Поименичени облик придева прав, помоћу суфикса -ьда, правда „justitia“ гради за-
себну лексиколошку породицу. Значење је очувано у придеву на -ьн (праведан) и пренесено је 
у деадјектив на -ик (праведник) (Skok III: 26).
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означава се фемининум праведница. Именица бог мотивна је реч изведенице 
богал’ија, којом се означава поштена, побожна, добра особа. Овакво значење 
у Призрену иницирано је идејом о богу као оличењу добра, врлине и правед-
ности, па је духовно чиста особа носилац божјих особина. Узвишене мо-
ралне особине садржане у значењу основне речи приписују се мушкој или 
женској особи помоћу турског суфикса -л’ија. Синтагматска конструкција 
еснаф човек са значењем „поштен човек“ има лексикографски статус номи-
национе јединице.174 Овакво значење на косовско-метохијском ареалу ту-
мачи се утицајем секундарне семантике лексеме еснаф у албанском језику 
(алб. esnaf „1. еснаф; 2. солидан, поштен човек“) (Петровић 2012: 136).175

II. 4. 3. 2. Негативном номинационом пољу припадају лексеме бозгун, 
батак / батьк, пердесьз, батакч’ија / батькч’ија, рушветч’ија, рушветл’ија.

Станко је пердесьз, сьс њега неч’у да имам никакву работу.
Извади га на сел’амет тај батак, ортак му. – Ти, бре, батаку, да си 

ч’утаја. – Дете му искоч’и биринџ’и батьк.
Ада, батакч’ије даваф л’и се тол’ико паре ич’? – Батакч’ија је на оца. 

– Њојзи, тејзи батакч’ије л’и? – Кьд си знаја ч’и је батькч’ија, што невол’у 
си имаја да му дадеш?

За тога бозгуна ич’ да не ми збориш.
Не, Мустаф-ефендија Татор неје рушветл’ија.
Семантичка компонента која ове лексеме повезује у микрогрупу је 

сема ’непоштен’. Двородна је именица бозгун (тур. bozgun) са значењем „не-
поштена, покварена особа“. Основно придевско значење ове турске речи је 
„покварен, неисправан“, које се из сфере предметности преноси у домен 
карактеризације човека. Употребљена у именичкој функцији лексема боз-
гун задржава само људску референцијалност. Непоштен, бестидан човек 
именује се и турцизмом пердесьз (тур. perdesɩz), чија је семантика засно-
вана на пренесеном значењу мотивне речи перде „образ, поштење, част“.176 
Једнокоренске су синонимске лексеме турског порекла батак (тур. batak) 
и батакч’ија (тур. batakçɩ), дефинисане семемом „непоштењак, варалица, 
лопов“. У семској структури доминира општа интегрална компонента ’не-
поштен’. Благу диференцијацију у значење уносе семе нижег ранга ’вара-
лица’ и ’лопов’, које сужавају семантички садржај и конкретизују идеограф-
ску вредност непоштеног човека – „онај који је непоштен у сфери новца“. 
Ови елементи семантичке структуре упућују лексеме батак и батакч’ија 

174 Исто у Речнику косовско-метохијског дијалекта (Елезовић I: 176).
175 С. Петровић наводи мишљење Н. Борецког, по којем је значење „поштен човек“ у 

албанском настало укрштањем са турским insaf „праведност, правичност“ (Петровић 2012: 
136).

176 Метафоричко значење лексема перде остварује у изразима типа пукло гу перде, 
изгубија перде за карактеризацију особе без стида и срама. 
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на периферију групе и приближавају их лексичко-семантичкој групи „од-
нос према новцу“.177 Периферни су и творбени дублети рушветч’ија и 
рушветл’ија, који, такође, негативно карактеришу човека у односу према 
материјалном „особа која прима мито, особа подложна подмићивању“, што 
га имплицитно детерминише као непоштену особу. Рушветч’ија је пре-
узет из турског језика као готов дериват (тур. rüşvetçi), изведен од именице 
rüşvet „мито, подмићивање“, из терминологије обичног и административног 
живота (Skok III: 176). Паралелни облик рушветл’ија је, по мишљењу С. 
Петровић, највероватније домаћа творба (Петровић 2012: 247).

II. 4. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’бесрамна особа’
II. 4. 4. У оквиру ЛСГ именица са хиперсемом ’моралне особине’ 

издваја се подгрупа именичких речи са диференцијалном семом нижег ран-
га ’бесрамна особа’, која одговара концепту неморалног човека, и то оној 
димензији која се односи на развратан, распуштен начин живота, односно на 
домен сексуалности. Јединице са интегралном семом ’бесрамна особа’ граде 
два синонимска микрореда према референту као носиоцу особине.

II. 4. 4. а. Лексеме чије значење „неморална, бесрамна особа“ обеле-
жава мушкарца у српском призренском говору су бесрамник / бестрамник, 
безобразник, прокуда, поруганија, курвар, копил’андра*, ьрсьз, едепсьз, ре-
зил’, куламбара, пезевенк, пушт, пушт пезевенк, ч’ифтел’ија, пач’авра, са 
доминантом синонимског реда бесрамник.

Бесрамник бесрамни. – Ти, бесрамнику, да си ч’утаја. – Сама си оч’ала 
тога бесрамника. – Тај бестрамник Стојан Куч’кар. – Море, ти бестрам-
нику, зар имаш образ да збориш?

Л’епо га поклопи тога Тал’инога безобразника, затвори му уста. – Ти, 
безобразнику безобразaн, девојч’е да не си ми задеваја.

А тога поруганију Андрешу не л’и си знаја какав је?
Угледаја си се на тога курвара.
Што се ч’удиш за Османа, ьрсьз му бија и отац, па и он је ьрсьз.178

Имам јенога едепсьза којшију ч’и ч’увај боже.
Ти, резил’у ниједьн, докл’е ч’е локаш по мејане и идеш по курветине 

сваки дьн?
177 Слично значење регистровано је код Елезовића „који инћари или не враћа зајам, 

пропалица“ (Елезовић II: 498) и код Шкаљића „rasipnik, raspikuća, koji uludo troši imovinu i 
uropašćuje je“ (Škaljić 1966: 125).

178 У Чемерикићевом запису стоји рсьз, али смо прихватили сугестију проф. 
Младеновића да реч забележимо онако како се у Призрену изговара. Варијанта ьрсьз једино 
је могућа фонетска адаптација турског лика са полугласником у иницијалном положају (тур. 
ırzsız).
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Што оч’еш од мене ти, пезевенку ни једьн? – Од њега погол’ем пезе-
венк нема у нашу ч’аршију.

Зар тај пушт има образ да збори сьс л’уде?
Ч’у л’и како Јефта искара Васил’а, пач’авру га напраи што иде у 

тејзи безобразнице Дудуманке.
Синонимска релација међу лексичким јединицама овога микрореда 

успоставља се на основу заједничке хиперсеме ’моралне особине човека’ и 
интегрално-диференцијалних сема ’неморална’, ’бесрамна’, ’мушка особа’. 
Семантичка компонента ’бесраман’ интегрални је елемент који спецификује 
значење лексема дате лексичке скупине. Сви чланови скупа имају пејоративну 
експресивну вредност и садрже сему негативне субјективне оцене. Лексеме 
бесрамник и безобразник добијене су додавањем наставка -ик на сложену 
придевску основу. Префиксом без- формирани су деноминални придеви бес-
раман и безобразан, којима се квалификује особа без стида и образа (части), 
чији се семантички садржај слива у новонасталу номинациону јединицу. 
Експресивније значење има изведеница курвар „женскарош, блудник“ 
(Чемерикић). Пејоративност, која се преноси на творбени формант, садржана 
је у семантичкој структури мотивне речи. Виши степен експресивности сад-
ржи дериват копил’андра, преузет из регистра за СДА као назив за женскара, 
фреквентан и у говорима јужне Метохије (Младеновић). Пејоративни облик 
развио се из секундарне семантике именице копил’ „1. ванбрачно дете; 2. 
обешењак“ (Чемерикић). Нископродуктивним пејоративним суфиксом -ан-
дра погрдно се номинује онај ко јури за женама и истиче се негативан став 
колектива према таквим мушкарцима. Поствербал глагола куди „клевета, 
говори ружно о коме“ јесте сложена именица прокуда са значењем „немора-
лан човек, распусник“ (Чемерикић).179 Исти семантичко-творбени принцип 
примењен је и у примеру поруганија. Обе номинације експлицирају колек-
тивну осуду којој подлежу особе развратног понашања. Приближни сино-
ними су турске речи у српском призренском говору ьрсьз, едепсьз, резил’, 
куламбара, пезевенк, пушт, пушт пезевенк, ч’ифтел’ија, пач’авра. Турциз-
ми едепсьз и ьрсьз семантички су еквиваленти синонимском пару бесрамник 
и безобразник, чије је значење објашњено управо овим домаћим лексема-
ма. Етимолошки примарно значење турске именице едепсьз је „неваспитан, 
неодгојен, неуљудан човек“ (Škaljić 1966: 262), док на Косову (Елезовић II: 
510), па и у Призрену, означава бестидног, безобразног човека. Значење „без-
образник, бестидник“ које лексема ьрсьз има у призренском говору може 
бити семантички помак од изворног „лопов“, али и независна, хомонимна 
позајмљеница од тур. ırzsız „нечастан, непоштен“ (Петровић 2012: 246). 

179 Уз глаголе говорења рећи, казати, префикс про- значи „унапред нешто казати“, а као 
именички префикс долази најчешће у поствербалима (Skok III: 48). 
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Идеографској вредности домаће речи курвар одговара семантички садржај 
турцизма куламбара (тур. gulâmpare) „женскарош“ (Чемерикић). Из обла-
сти терминологије за развратан живот преузете су номинационе јединице 
пезевенк, пушт, пушт пезевенк, које означавају мушку особу која се бави 
подвођењем. Пејоративно значење интензивирано је редупликацијом 
значења у синтагматској форми пушт пезевенк (тур. puşt pezevenk), чиме 
се појачава негативни колективни суд о неморалној друштвеној појави. 
Метафоризацијом је преобликовано значење речи турског порекла пач’авра 
(тур. paҫavra „крпа која служи за брисање“), којом се именује особа прљава у 
моралном смислу. Номинационо значење турцизма ч’ифтел’ија (тур. ҫifteli) 
у Призрену је „настрана особа“, али Чемерикић не наводи потврде из говора 
које би семантички прецизирале категоријалну вредност лексеме, тако да 
не можемо са сигурношћу тврдити да се ради о сексуалној настраности која 
укључује моралну осуду.

II. 4. 4. б. Именице чији је денотат неморална женска особа су бес-
рамница / бестрамница, безобразница, курва, курветина, курвештина*, 
поруганија, давач’ка, ороспија / роспија, џ’увенда, џ’увендија, ч’енгија, 
пач’авра, са стожером синонимског реда бесрамница.

Запросија јену бесрамницу белосвецку. – Бесрамницо бесрамна ти. – 
Тејзи бестрамнице Дудуманке. – Ти, бестрамницо, да затвориш уста и да 
не вадиш лакрдије другому.

Безобразницо безобразна, и ти си се нашла да ми вадиш лакрдије. – 
Ноч’ом идеф у тејзи безобразнице Дудуманке.

У наш град, наоди се јена курва, Санда, која ни поцрни образ, те ни се 
смејев иноверци.

Сваки ноч’ иде у теј курветине позади сарај.
Бија у теј курвештине (Реметић 1996: 141).
Онај поруганија што роди копил’е те се поруга.
Тај бестрамница, тај давач’ка Дудуманка! – Онејзи давач’ке Ч’укалке 

по сву ноч’ гу дооди мушкадија.
Тај ороспија Санда. – Ч’ути ти, ороспијо. – Тејзи ороспије Дудуман-

ке. – Сваки ноч’ је у тејзи ороспије Ч’укалке. – Побија се сьз Џ’ана Ч’ел-
Микинога у тејзи роспије Ванке. – Од њу по роспија не се родила.

А, мори, џ’увендо!
Тај џ’увендија ни поцрни образ.
Беше добро девојч’е, сьг пач’авра стаде.
Широк репертоар лексичких јединица са дијагностичком, заједничком 

компонентом ’неморална, бесрамна жена’ репрезентује изразито негативан 
став призренске језичке личности према женама склоним блуду и потврђује 
основне принципе настајања синонима у народним гаворима: стварање ек-
спресивне лексике, формирање секундарних значења лексема и творбени 
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процеси (Жугић 2011: 71). Наглашена негативна конотативна компонента 
значења главно је семантичко обележје лексема овог скупа. Са именицама 
мушког рода бесрамник и безобразник кореспондирају облици женског рода 
на -ица бесрамница и безобразница.180 Ове речи можемо третирати као еуфе-
мизме семантичког примитива курва. Етимолошки пејоратив (прасл. *kurьva) 
добио је у дијалекту експресивније варијанте процесом деривације – курве-
тина и курвештина. Пејоративни творбени форманти -етина и -ештина 
директно стилски маркирају јединицу. Приликом деривационог процеса до-
шло је до трансформације полазног семантичког садржаја глагола дава, па се 
у акту семантичког варирања као последица развило експресивно значење у 
девербативној именици давач’ка. Трансформационим моделом истиче се да 
је особина садржана у мотивној речи доминантно својство по којем је осо-
ба именована. У овом случају укрштају се агентивност и атрибутивност. Она 
која често и радо обавља радњу садржану у творбеној основи примарно је 
означена као дарежљива жена. Основна семантика именичке речи послужи-
ла је као семантичка база за модулацију значења и његову пејоративну се-
кундарну реализацију. Лексичко-семантчкој групи именичких јединица са 
категоријалном вредношћу ’неморална женска особа’ припада једнозначна 
именица преузета из турског језика ороспија (тур. orospu, orospı, дијал. orospi), 
са фонетским ликом добијеним аферезом роспија. За номинацију жена лаког 
морала користи се турски назив џ’увенда (тур. дијал. güvende), који у при-
зренском говору има и творбену варијанту џ’увендија. У лексичком систему 
призренског идиома именица џ’увенда егзистира секундарном семантиком 
„блудница“, са сниженим степеном експресивности, која је потпуно потисну-
ла изворно номинационо значење „lijepo obučena i nakićena igračica, plesačica“ 
(Škaljić 1966: 259). Номинална вредност „кафанска играчица“ истрвљена је и 
у позајмљеници ч’енгија (тур. ҫengi), која се у српском призренском говору 
користи за именовање морално посрнуле женске особе.181

II. 5. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос
према другим људима’

II. 5. Засебну лексичко-семантичку групу формирају именичке лексич-
ке јединице којима се човек номинује на основу карактерних и моралних 
црта које испољава у односима са другим људима. ЛСГ именица са хипер-
семом ’однос према другим људима’ образује девет подгрупа са интегрално-

180 „Развој значења именица на -ица показује да са синхронијског становишта њихова 
творба није у вези са одговарајућим именицама мушког рода, већ са придевом који им је у 
основи“ (Драгићевић 2001: 88).

181 Семантички помак „играчица“ → „неваљала жена“, који је забележен и у 
осталим балканским језицима, С. Петровић објашњава турским дијалекатским ликом çengi 
„брбљивица, алапача“ (Петровић 2012: 307).
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диференцијалним семама ’предусретљива / непредусретљива особа’, 
’наметљива особа’, ’недружељубива особа’, ’непоуздана особа’, ’лицемерна 
особа’, ’лукава особа’, ’лажов’, ’сплеткатош’, и ’преварант’. У оквиру под-
група лексеме ступају у хиперо-хипонимске и синонимске парадигматске 
односе. Чланови појединих подгрупа асиметрично су устројени, при чему 
успостављају антонимске релације.

II. 5. 1. ЛСПГ именица са хиперсемама
’предусретљива / непредусретљива особа’

II. 5. 1. Именичке лексичке јединице са хиперсемом ’предусретљива / не-
предусретљива особа’, обједињују елементе на основу хиперо-хипонимских 
(психичке карактеристике човека – карактер – однос према другим људима 
– предусретљива / непредусретљива особа), антонимских (предусретљива 
особа / непредусретљива особа) и синонимских веза.

II. 5. 1. 1. Особа која радо излази у сусрет другима у српском призрен-
ском говору означена је номинационим јединицама добротвор, себапл’ија, 
атьрџ’ија и мукајетч’ија.

Иди ку[д] твојега добротвора аџ’и-Томе, он ни сьге неч’е те остави 
у кал.

Кажи томе себапл’ије Милану, че ти даде.
Рекни брату му, он је по атьрџ’ија. – Криво да седимо, право да збори-

мо: атьрџ’ија беше, бог да га прости.
За Јована не брини, он је врло мукајетч’ија, ч’е уч’ини што си га 

мол’ила.
Семантички елементи који повезују ове четири јединице у лексички 

скуп јесу интегрално-диференцијална сема ’предусретљива особа’ и дис-
тинктивно обележје ’особа мушког пола’.182 Семантичке вредности чине их 
потпуним синонимима. Добротвор је у основном значењу „онај који чини 
добра дела, који помаже другима“, себапл’ија „онај који чини добро дело“, 
атьрџ’ија „љубазан, предусретљив човек“, а мукајетч’ија „особа која хоће 
да се заузме за другога“ (Чемерикић). Семантичке компоненте ’који чини до-
бро дело’ и ’предусретљив’ међусобно се преплићу и имплицирају значење 
’онај који радо помаже другима’, што одговара појмовној и идеографској 
вредности чланова ове лексичко-семантичке подгрупе. Деривационим про-
цесом слагања настала је домаћа реч транспарентне творбене структуре 
добротвор. Семантика сложенице произилази из повезивања садржаја оба 

182 Претпостављамо да у говору фигурирају и паралелни облици женског рода, али у 
писаним изворима нема потврда, тако да би било какве реконструкције лексичког система са 
наше стране биле произвољне и неоправдане. У овој категорији именовања, једини мовирани 
облик који код Чемерикића налазимо је атьрџ’ика „љубазна, предусретљива жена“ (Млого је 
атьрџ’ика она, сал гу спомени, једньк ч’е ти даде üрнек).



215Лексика српског призренског говора

члана композита и нултог суфикса за денотирање мушке особе као носиоца 
особине изражене синтагматским спојем именице (добро) и глагола (тво-
ри). Идентични семантички садржај носи турска изведеница себапл’ија (тур. 
sevaplı), настала од именице себап „добро дело, милостиња, помоћ сиро-
маху“ која потиче из терминологије ислама (sevab / sevap „dobro djelo koje 
zaslužuje božju nagradu“, Škaljić 1966: 561). Облик атьрџ’ија домаћа је твор-
ба са наставком -џ’ија на мотивну именицу турског порекла атьр (тур. hatɩr) 
„1. љубав, наклоност; 2. воља, расположење; 3. пристрасност“ (Петровић 
2012: 55). Семантичке компоненте првог и другог значења мотивне речи 
учествују у формирању примарног семантичког садржаја деривираног об-
лика.183 Придевско значење турске речи mukayyet „заинтересован, пажљив, 
обазрив“ (Škaljić 1966: 472) у српском призренском говору мутирало је у 
именичко „брига, старање“ (Чемерикић), а додавањем суфикса -ч’ија на име-
ничку основу мукајет добијено је творбено значење „особа која хоће да се 
побрине за некога, нешто, предузимљив човек“ (Чемерикић).

II. 5. 1. 2. Особа која нерадо помаже другима обележена је лексемом 
атьрсьз.

Ич’ не мол’и тога атьрсьза, неч’е ти уч’ини. – Помогни гу, атьрсьзу, 
сестра ти је, кукавица.

Творбеним формантом -сьз гради се опозициони семантички ек-
вивалент именици атьрџ’ија – атьрсьз „онај који нерадо чини услуге, 
непредусретљива особа“ (Чемерикић). Домаћом творбом, уз помоћ турских 
наставака, добијени су једнокоренски пуни антоними, који чине потпу-
ни антонимски пар. Поред семантичке, елементи антонимског пара имају 
супротстављену и експресивну вредност.

II. 5. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’ наметљива особа’
II. 5. 2. Подгрупу атрибутивних именица са интегралном семом ’наме-

тљива особа’ формирају синонимичне лексичке јединице прибишко, сафра, 
грозница, јендија дил’инџ’ија и гагрица.

Досаџ’ује л’и ти тај прибишко?
Микни ми се од главе, бре сафро. – Ете га иде тај сафра. – Несьм 

знала ч’и је таква сафра тај Дишл’енковица.
Беште, ете га иде тај грозница Ил’ка. – Не знам што да ч’иним с 

тога грозницу Л’убу, раат ме не остал’а, афат ми не дава а ме види. – Зна-
мо што грозница је, што сафра је она, па гу ни не алдьрисујемо.

183 Значење под 3 семантичка је база из које се развила секундарна семантичка 
реализација лексеме атьрџ’ија „пристрасна особа“. Именичка јединица атьрџ’ија и овим 
значењем припада семантичком опсегу именица са хиперсемом ’однос према људима’, које, 
овом приликом, остаје изван наше категоризације. 
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Успе л’и ти се на главу тај дил’инџ’ија, неч’е те пушти све док му не 
уч’иниш. – Микни ми се од оч’и, бре дил’иџ’ијо, остај ме раат јенпут.

Знам га што гагрица је, док смо се гранич’ил’е с лојза, грдне муке сьм 
видеја сьс њега.

Чланови синонимског реда са категоријалном семом ’однос према дру-
гим људима’ и интегрално-диференцијалном семом нижег ранга ’наметљива 
особа’ означавају особу која нежељена ступа у друштво или у одређене 
односе са другима, или својим присуством нарушава туђи комодитет. До-
минантне семантичке компоненте које ове лексичке јединице сврставају у 
категорију nomina attributiva, ’наметљив’ и ’досадан’, међусобно су компати-
билне и имплицирају једна другу. Лексеме прибишко, сафра, грозница имају 
готово идентични семски састав у оном делу семантичке структуре која се 
односи на човека као денотата. Поствербал прибишко непознат је осталим 
говорима призренско-тимочког дијалекта. На Косову га бележи Елезовић, 
али у значењу „прљавко“ (Елезовић I: 133). Семантика коју ова именица има 
у српском призренском говору мотивисана је значењем сложеног глагола 
прибије „приљуби се чврсто уз кога или што“. Нископродуктиван сложени 
суфикс -ишко умањује степен негативне оцене. Значење именице сафра у 
Призрену, и само на овом терену, јесте „1. досада, одвратност; 2. досадна, 
наметљива особа“ (Чемерикић). У призренском идиому дошло је до потпуне 
десемантизације ове турске лексеме (тур. сафра „баласт“), која се у оста-
лим српским говорима јавља у значењима „несвестица“ и „жуч“ (Петровић 
2012: 254; Елезовић II: 542; Škaljić 1966: 541; Skok III: 186). Још један се-
мантички дијалектизам је именица грозница употребљена у метафоричком 
значењу са човеком у улози референта, „фиг. досадна, наметљива особа“. 
Овакво значење развило се радијалном полисемијом, а мотивисано је секун-
дарним значењем лексеме гроза „одвратност, гадост“. Семантичку блискост 
лексеме сафра и грозница остварују својом секундарном семантиком, и обе 
су у синонимској релацији са основним значењем деривата прибишко. Фигу-
ративно је маркирана и секундарна семантичка реализација лексеме јендија, 
која је примарно назив за болест „1. канцер; 2. фиг. досадна, несносна осо-
ба“ (Чемерикић). Метафоричка трансформација основног значења заснова-
на је на компонентама које ову болест квалификују као тешку и упорну, па 
се квалификативна својства опаке болести асоцијативно повезују са особи-
нама досадног човека. Атрибутивно семантичко обележје имају и именице 
дил’инџ’ија и гагрица, које семантичким потенцијалом припадају подгрупи са 
заједничком семом ’наметљива особа’. Семе нижег ранга ’извољева’ и ’гунђа’ 
диференцирају значење у правцу „особа која нарушава туђи комодитет“. Тур-
цизам дил’инџ’ија (тур. dilenci) модификовао је полазно значење „просјак“ у 
„онај који стално нешто тражи, извољева“ (Чемерикић). Зооморфна архисема 
замењена је антропоморфном у секундарним семантичким реализацијама лек-
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семе гагрица. Метафоричким асоцијативним путем особине инсекта који на-
пада жито и махунарке преносе се на човека који гунђањем досађује околини. 
Семантички садржај лексичких елемената овога скупа имплицира негативну 
субјективну оцену и висок степен експресивности.

II. 5. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’недружељубива особа’
II. 5. 3. У подгрупу nomina attributiva са носећом компонентом значе-

ња ’недружељубива особа’ интегрисане су лексичке јединице дивл’ак, 
дивл’акиња, дивл’акуша, дивл’ач’ина, дивл’ожина, шумл’ак, диванија.

Тај дивл’ак Стојан Куч’кар прооди сваки веч’ер прекај мене и ни 
добровеч’ер да ми рекне, а шура сьм му бајаги. – Остај се, бога ти, не се 
започ’нувај с тога дивл’ака.

Што има јену девојку дивл’акињу, ч’увај боже! – И тај селска 
дивл’акиња Вел’ика да ме уч’и ред!

Што не приџ’еш, мори дивл’акушо, да цел’иваш руку теза-Маре? – Е, 
л’епо гу реч’е тејзи дивл’акуше, затвори гу уста једньк.

Тај дивл’ач’ина Ч’ор-Зефа и л’ето и зиму прооди тамо горе у латин-
ско гробл’е, сам ка ут.

Што не приодиш, мори дивл’ожино, дајке, што бегаш од њега, дајка 
ни је наш?

Он мисл’еја да смо ми шумл’аци, да смо дивл’аци, да не знамо ништо.
У, што гу беше диванија тој девојче.
Између лексема дивл’ак и дивл’акиња, дивл’акуша постоји ком-

плементарни однос који почива на дистинкцији по полу, док су именице 
дивл’ач’ина, дивл’ожина и диванија двородне. С обзиром на појмовну вред-
ност придева дивал’ продуктивна је деривација именица субјективне оцене 
са човеком у функцији референта. Развијањем доминантног елемента семан-
тичке структуре квалификатива дивал’ ’који није припотомљен’, најпре је 
дошло до семантичке деривације у оквиру морфолошке врсте, а затим су 
творбеним процесима добијене лексеме које у семантичком садржају носе 
метафорички модификовану главну компоненту значења мотивног приде-
ва. Овакав вид лексикализације концепта „дивљег човека“ представља об-
лик формалног и семантичког моделирања. Творбени дублети мотивисани 
истом лексемом дивл’ак, дивл’акиња дивл’акуша, дивл’ач’ина, дивл’ожина 
имају једнак семантички садржај у творбеној основи, док се творбеним 
формантима остварују референцијална и експресивна значења. Носилац 
особине садржане у придеву означава се наставком -(j)ак, који се додаје 
придевској творбеној основи и овим механизмом се гради именица којом 
се номинује „онај који се туђи, избегава друштво, самотњак“ (Чемерикић). 
Помоћу суфикса -иња и -уша, који се настављају на готов облик мушког 
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рода, деривирају се именице за означавање женске недружељубиве осо-
бе. Недружељубивост и повученост су особине испољене у првом плану 
значењске структуре женских номинација, али се тек у дубљим слојевима 
разоткривају мотиви таквих реакција, садржани у импликационим семан-
тичким елементима. Ове карактерне црте могу бити последица интроверт-
ности призренских жена, али су као објекат негативне вредносне процене 
чешће резултат неваспитања и непознавања „реда“, јер је урбана призренска 
култура неговала култ међуљудске интеракције и веома се водило рачуна о 
поштовању обичајног кода. Мовирани облици имају наглашену субјективну 
вредност, с тим што је негативна конотативна компонента израженија код лек-
семе дивл’акуша, јер експресивност овог деривата проистиче из потенцијала 
који поседују оба творбена форманта. Пејоративно је маркиран аугментатив 
дивл’ач’ина, где је суфиксом интензивирано негативно значење мотивне име-
нице. Метафоризацијом је преобликовано примарно значење дијалекатског 
облика дивл’ожина „дивља животиња, звер“ у „отуђена, неприступачна, 
недружељубива особа, самотњак“ (Чемерикић). Мотивно значење из доме-
на зоологије индуковало је секундарно са човеком као денотатом. Функцију 
индуктора семантичке деривације имају импликационе семе садржане у 
првом творбеном елементу. У секундарном значењу лексема дивл’ожина 
остварује антропоморфну денотацију и негативну конотацију. Станиште 
дивљих животиња мотиватор је погрдног назива за нецивилизовану особу 
шумл’ак. Пејоративним суфиксом референту се приписују атрибути који ка-
рактеришу животну заједницу шуме, аналогијом према дивл’ак. Турцизамом 
из области психичких својстава човека диванија (тур. divane „луд, суманут“) 
у призренском говору означава се луцкаста, неприступачна, дивља особа. 
Диференцијалну нијансу у односу на значење осталих лексема из ове под-
групе уноси сема ’луцкаст’, као иницијална компонента семантичке струк-
туре лексеме диванија. Социјална неприлагођеност и асоцијално понашање 
особе могу бити последица психичког поремећаја, што је вербализовано но-
минационом позајмљеницом која у семантичком садржају интегрише типо-
ве компонената који кореспондирају са датом изванјезичком појавом.184

II. 5. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’непоуздана особа’
II. 5. 4. Лексичко-семантичка подгрупа именица са доминантном семан-

тичком компонентом ’непоуздана особа’ састоји се од лексичких јединица 
ајнаџ’ија, ајнаџ’ика, дüменџ’ија, дüменџ’ика, игра, ветрушка.

Не л’и га знаш што ајнајџ’ија је он? – Тако му вал’а кьд даја работу 
ајнаџ’ије. – Сьс тога ајнаџ’ију не се фач’ај у работу.

184 Овде је примењен семантички закон синегдохе, при чему је конкретум (психичка 
болест) пренесен на психичко поље.
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Ајнаџ’ика је на матер гу.
Зар мош да верујеш оному дüменџ’ије Станку? – Сал тај дüменџ’ија 

вал’аше да ни се умеша у туј работу.
Дüменџ’ика је, мајко, што гу нема, ако ти дьньс рекне да је ништо 

бело, јутре ч’е ти рекне да је тој црно. – А, мори, дüменџ’ике, докл’е ч’е се 
обрч’аш ка никоја вртешка?

Он је дајма игра и сьс њега неч’у да имам работу.
Ветрушка је откако је, не му се верује. – Што ч’е ми ветрушка на 

дугању?
Именице турског порекла имају облике за мушки и женски род, тако 

да у односу релативне синонимије стоје синонимски парови ајнаџ’ија и 
дüменџ’ија, односно ајнаџ’ика и дüменџ’ика. Метафоричке номинације 
игра и ветрушка су двореферентне. Контекстуална или неправа синонимија 
успоставља се између примарног значења лексеме ајнаџ’ија (тур. aynaci) 
„непоуздан, несигуран човек, врдалама“ (Чемерикић) и секундарног 
значења лексеме дüменџ’ија (тур. dümenci) „1. кормилар; 2. фиг. нестална, 
превртљива особа“.185 Компоненте секундарне семске структуре ’нестална’ 
и ’превртљива’ имплицирају значење „непоуздана особа“. Метафорички 
пренос остварен је развијањем семе која се тиче начина на који кормилар 
управља кормилом дајући правац лађи. Трансформациони модел апстрак-
тно – конкретно примењен је у семантичком варирању лексеме игра, која из 
домена апстрактног („сплетка, интрига“) прелази у сферу номинације чо-
века („превртљивац, непоуздна особа“), при чему задржава фигуративност 
а мења референцију. Мотивно значење којим је индуковано секундарно, са 
човеком као денотатом, у примеру ветрушка, терминолошко је из домена 
зоологије. Назив за врсту сокола мањег раста, који може да лебди у месту 
пренесен је асоцијативним путем на несталну, непоуздану особу. Индуктор 
метафоризације је сема која носи информацију о начину кретања ове птице 
из рода Falcus apivorus. Експресивност се јавља у акту семантичког варирања 
као последица метафоричке трансформације.

II. 5. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лицемерна особа’
II. 5. 5. У оквиру ЛСГ са хиперсемом ’однос према другим људима’ 

развија се подгрупа именичких лексичких јединица која обједињује елемен-
те значења на основу диференцијалне семе ’лицемерна особа’: мазник, маз-
ница, ич’ијузл’ија, маслар, масларка, ич’и јузл’ија, куламбара.

185 Метафоричко значење које лексема дüменџ’ија има у Призрену није регистровано 
у речницима Елезовића и Букумирића, а немају га ни Скок ни Шкаљић. У осталим говорима 
призренско-тимочког дијалекта овај турцизам се не користи. 
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Ти, море мазнику, другоме ударај ладне крпе, мене немој.
Знам гу добро, још дететом је она била мазница.
Што право – право, да бија маслар – бија је.
Ч’ини ми се ч’и овој девојч’е ч’е бидне масларка.
На кога се истурило вој девојч’е куламбара?
Дволичност као негативна карактерна црта рефлектује се кроз језик 

номинационим јединицама којима се обележавају носиоци ове особине.186 
Антонимски пар мазник и мазница има исту хиперсему (’однос према дру-
гим људима’), заједничку сему нижег ранга (’лицемерна особа’) и разли-
читу сему пола. Значење ових именичких лексема мотивисано је семан-
тичким садржајем придева мазан „који се умиљава другоме да би извукао 
неку корист, лицемеран“, који чини творбену основу деривираних облика. 
У етимолошкој вези са њима су маслар и масларка, дефинисани семемом 
„улизица“. Семантика деривата овде не зависи од значења творбене основе, 
већ је формирана у процесу деривације аналогијом према облицима наста-
лих од придева.187 Однос праве синонимије са лексемама мазник – мазница 
и маслар – масларка успоставља турцизам ич’и јузл’ија (тур. дијал. içiyüzli, 
поред iki yüzlü) значењем „дволична особа“.188 Турска именица куламбара 
(тур. gulâmpare), употребљена само у женском роду, има семантичку вред-
ност номинације према карактерним и моралним особинама „женска особа 
која додворавањем жели да извуче неку корист“ (Чемерикић).189

II. 5. 6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лукава особа’
II. 5. 6. Варијантно значење испољавају номинационе лексеме које у 

свом семском саставу садрже компоненту ’лукава особа’: потул’енко, по-
туленица, алч’ак, копил’.

Варди се од Замфира зе он је гол’ем потул’енко.
Не знаш ти што потул’еница је тај Милка.
186 Придев двол’ич’ан оптимална је лексикализација појмовних вредности које човека 

квалификују као улизицу и лицемера и припада придевском систему српског призренског 
говора (И тај двол’ич’ни Крста да ми сол’и памет)

187 Трећестепени деривати мазник, мазница, маслар, масларка потичу од корена маз-, 
тј. од глагола мазати. Наставком -ть у једном правцу се развио поствербал маст, који је 
наставио да гради своју лексиколошку породицу и отуда мазан → мазник са упечатљивим 
семантичким помаком у односу на полазно значење. Суфиксом -сло (масло) оформљено је 
друго деривационо гнездо, којем припадају атрибутивне именице маслар и масларка, чије 
се значење удаљава од семантичке структуре мотивне именице и преноси се на човека са 
доминантном особином неискреног односа према људима (Skok II: 382, 383).

188 У лексичком систему српског призренског говора ова реч фигурира и у придевском 
значењу.

189 Када се односи на мушки род, тиче се сфере сексуалног опредељења.
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Тому алч’аку ни за јен мангьр не верујем. – Теј алч’аци и кожу ч’е му 
одереф нему.

На кога се истурил тај копил’, њега га бог сал за шер и сьздаја.
У моционом односу су именице потул’енко и потул’еница, префик-

сално-суфиксалне творенице са придевом потул’ен у творбеној основи, 
који у деривате преноси цео семантички садржај „лукав, подмукао“.190 У 
Чемерикићевом тумачењу компоненте ’лукав’ и ’подмукао’ семантички су 
изједначене, а повезује их сема потенцијалног карактера ’који има скривене 
намере’. Неутралну номинативну вредност у српском призренском говору 
остварује турцизам алч’ак. Негативна конотативна компонента неодвојива 
је од денотативне у структури лексичког значења „препредењак, варали-
ца“ (Чемерикић), у којем је садржана импликациона компонента ’лукава 
особа’.191 Други елемент значењске структуре именицу алч’ак детерминише 
као периферну јединицу дате лексичке скупине и приближава је подгрупи 
са надређеном семом ’сплеткарош’, али је не удаљава од језгра лексичко-
семантичке групе којој припада. Морфолошки облик копил’ семантички се 
диференцира од суфиксалне форме копил’е на дијалекатском простору Ко-
сова и Метохије (Елезовић И: 311, 312; Букумирић 2012: 261). Семантички 
помак од етимолошког значења „ванбрачно дете“, што је примарно значење 
лексеме копил’е, до „лукав, препреден човек“ речи копил’, можемо пратити 
у контексту језичке интерференције.192 Значење „лукав, препреден човек“ 
ову атрибутивну именицу квалификује у семантичку категорију односа пре-
ма другим људима и конотира ка негативном полу ЛСП психичке каракте-
ристике човека. Негативна конотација произилази из концептуализације 
деградираних моралних вредности, које су већ у примарној семантичкој 
реализацији испољене.

190 Од метафоричког значења именице тул „шупље дрво кроз које се може ухватити 
лисица или јазавац“ (прасл. *tulь „тоболац“) потичу глаголи тулити, потулити. Трпни придев 
потуљен јавља се само са префиксом (Skok III: 520). У стандардном језику придев потуљен 
има развијену семантичку структуру „1. трп. прид. од потулити (се); 2. згурен, погурен; 
3. који је изгубио сјај, угашен; 4. мутан, тмуран; 5. неприметљив, сакривен; прикривен, 
притајен, подмукао“ (РМС IV: 810). На косовско-метохијском ареалу актуелизиране су семе 
’прикривен’, ’притајен’ и ’подмукао’ (Елезовић II: 115; Букумирић 2012: 467). Исто значење 
налазимо и у Речнику лесковачког говора (Митровић 1992: 301). У тимочком говору функцију 
квалификативног придева не врши трпни глаголски придев, већ је придевски облик изведен 
од глаголке основе и наставака -ав и -ив – потуљав и потуљив „који је подмукао, подао“ 
(Динић 2008: 634).
191 Поред алч’ак, који се користи и као придев, придевске лексеме којима се квалификује 
лукава особа у призренском идиому су: потул’ен, окобас и шер.

192 У говорима косовско-метохијског ареала препознатљив је утицај северноалбанског 
геге дијалекта, где kopίl значи „spurius“ (Skok II: 147). Према изворима П. Скока ова реч 
потиче из албанског језика, одакле је у доба румунско-арбанашког номадизирања пренесена 
у остале балканске језике (Skok II: 147).
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II. 5. 7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лажов’
II. 5. 7. Интегрална сема ’лаж’ окупља атрибутивне именице льжл’авац 

/ льжл’ивац, лажл’афко, льжл’авица, јаланџ’ија / јальнџија, јаланџ’ика / 
јальнџ’ика, мизевир, трчильжа.

Льжл’авац льжл’ави.
Не верујем ништо тому лажл’афку.
Тејзи лажл’авице л’и верујеш?
Ако ти река тај јаланџ’ија, веруј ч’и неје истина.
Зар тејзи јальнџ’ике да верујем, бог да ч’ува!
Зар верујеш више тому мизевиру зе мене?
Ете га иде и тај трчильжа Тоза. – Онеј трчильже Тодорке ништо ни 

на трепавице да се обеси.
Наведене лексичке јединице номинују особу која је склона лагању, 

што прераста у њено доминантно карактерно својство. Такве личности обе-
лежене су номинационим средствима негативне конотације. Другостепени 
творбени дублети льжл’авац / льжл’ивац, лажл’афко, льжл’авица у се-
мантички садржај уграђују значење придева льжл’ав / льжл’ив „који гово-
ри неистину“ (Чемерикић), који, пак, у својој семској структури садржи све 
компоненте именице льжа од које је изведен. У моционом односу су имени-
це льжл’ивац и льжл’авица, док облик лажл’афко нема еквивалента у жен-
ском роду. Суфиксом -ко, који иначе има деминутивну вредност, ублажава се 
степен испољености особине, тј. умањује се пејоративна експресивност лек-
семе. Етимолошко значење турске речи јаланџ’ија (тур. дијал. yalanci) очува-
ло се у призренском говору. Лексема се користи као номинација за онога који 
лаже, а формиран је и морфолошки облик јаланџ’ика за денотацију женских 
особа које радо прибегавају лажима. Доминантна компонента ’лажљивац’ 
у семантичкој структури турцизма мизевир (тур. müzev(v)ir) квалификује 
ову лексему у подгрупу са категоријалном семом ’лаж’, мада је семантички 
блиска и члановима подгрупе са хиперсемом ’сплетка’. На овај закључак 
наводи нас компонента ’непоштен’, али и семантика деривата мизевирльк, 
који изворно означава сплеткарење. Код Чемерикића је забележено значење 
„покварењаштво, непоштење“ (Чемерикић), што потенцијално упућује на 
лукаво поступање са циљем да се нешто постигне. Простим слагањем настао 
је домаћи композит трчильжа, са метафорички преобликованим значењем 
саставних елемената, глаголског облика трчи и именице льжа. Особа је у 
потпуности идентификована са карактеристичном карактерном особином, 
представљеном другим чланом у сложеници. Императивним обликом гла-
гола трчи вербализована је перцепција кретања особе која преноси лажи и 
гласине и интензивирана негативна експресивна вредност.
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II. 5. 8. ЛСПГ именица са хиперсемом ’сплеткарош’
II. 5. 8. Особа која потајно и лукаво поступа с намерама да оства-

ри неку корист на дијалекатској слици човека представљена је лексема-
ма мешореч’ник, мешореч’ница, фитмеџ’ија, фитмеџ’ика, дубараџ’ија, 
фесатч’ија.

Другар му је и тај мешореч’ник Благој.
Онејзи мешореч’нице ништо не верујем.
На врат да ме носи тај фитмеџ’ија Душан што ме дотера у овај ал.
Јеному дубараџ’ије може л’и да се верује, аџ’иба?
Гол’ем фесатч’ија се направи.
Сплеткарош се не уклапа у апстрактни портрет прототипа који колек-

тив гради. Таква особа је далеко од замишљених идеалних вредности, мар-
кира се као карактерно и морално лоша и маргинализује као непожељни члан 
друштвене заједнице. Отуда се у систему именовања човека на основу одно-
са према другима у којима се испољавају његове карактерне особине нашао 
већи број лексема за номинацију интриганта. Семантички садржај номина-
ционих јединица актуелизира сему негативне субјективне оцене. Домаћи на-
зиви локалног карактера мешореч’ник и мешореч’ница чине семантички пар 
који се разликује по обележју пола, што је лексикализовано суфиксацијом. 
Остатком семантичке структуре експлицирају значење елемената од којих 
су састављени, глагола меша, именице реч и придевског наставка -ан „који 
прави сплетке“ (Чемерикић). Овако сложен придев у именице деривиране 
суфиксима -ик и -ица уноси комплетно значење развијено механизмом ме-
тафоричког преноса. Nomina attributiva фитмеџ’ија (тур. fitneci) базира се 
на значењу турске именице фитме (тур. fitne „сплетка, интрига“) из области 
друштвеног морала. У Призрену је сачувала денотативни неутрални карак-
тер, али су деривати, један преузет из турског језика, други према њему об-
ликован, пејоративно обојени. Атрибутивна именица дубараџ’ија значење 
заснива на секундарној рализацији именичке речи дубара (тур. dubara) „1. 
две двојке у барбуту и табли; 2. фиг. сплетка, превара“ (Чемерикић). Домаћом 
творбом деривиран је облик којим се денотира особа склона сплеткарењу. 
Номинација фесатч’ија (тур. fesatçi) компонентом ’сплеткарош’ припада 
овој подгрупи као периферни члан. С обзиром на то да именује особу склону 
свађама и сплеткама, остаје у домену међуљудских односа и целокупном 
семантичком структуром гравитира ка ближем центру групе.

II. 5. 9. ЛСПГ именица са хиперсемом ’преварант’
II. 5. 9. Репертоару негативног именовања човека придружује се скуп 

лексема којима се денотира особа која обмањује друге ил’еџ’ија, ил’еџ’ика, 
џ’узбојаџ’ија, панголоз / понголос.
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Ил’еџ’ија, доша да се фика сьс пуњено јајце. – Гл’едај како мери Ри-
ста, зе он је ил’еџ’ија. – Сьс ил’еџ’ије не се играм.

С туј ил’еџ’ику неч’у да играм. –– Стојанку не гу викај ч’имч’и је 
ил’еџ’ика.

Узела мужа џ’узбојаџ’ију.
Грбач’и се, ч’уч’ка, тепа се по туџ’е работе, а све за кога, за тога 

њојнога панголоза.
Заједничка компонента која обједињује елементе значења чланова овог 

лексичког скупа је сема ’превара’. То је и доминантни елемент значења у 
семантичкој структури турске именице ил’е (тур. hille), која мотивише 
значења изведеница ил’еџ’ија и ил’еџ’ика, са референцијом особине на 
мушку, односно женску особу. Метафоричким преносом је реализовано 
значење турцизма џ’узбојаџ’ија (тур. дијал. göz boyacɩ), које ову лексему 
сврстава у ред nomina attributiva а не у nomina agentis. Секундарна семан-
тичка реализација „варалица, преварант“ добијена је продуктивношћу семе 
’обмана’, која је садржана у примарном значењу „мађионичар“. Значењске 
компоненте које сугеришу варање, обмањивање других шире се на различи-
те сфере деловања човека, па га примарно карактеришу у оквиру социјалних 
категорија, а секундарно у домену психологизације личности. Деривацио-
ним, па потом семантичким варирањем настао је именички облик панголоз, 
који у Призрену значи „варалица, покварењак“.193 Елементи датог лексичког 
скупа имплицирају пејоративно експресивно значење и садрже негативну 
оцену као потенцијалну компоненту семантичке структуре.

II. 6. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према себи’
II. 6. Диференцијална сема високог ранга ’однос према себи’ 

спецификује значење лексема које припадају ЛССП карактер и сврста-
ва их у посебну лексичко-семантичку групу. Овој категорији именовања 
припадају лексеме са интегрално-диференцијалним компонентама ’охола 
особа’ и ’хвалисава особа’.

II. 6. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’охола особа’
II. 6. 1. Именичке јединице које се односе на охолу, горду, поносну осо-

бу су јордамџ’ија / јордамџ’ика и фодул / фодулка.194 Дистинкција по полу 
193 Елезовић даје ширу семантичку дефиницију ове речи „беспосличар, мангуп, 

варалица, обешењак“ и с обзиром на семантику изражава сумњу у њено порекло од грчког 
термина из религиозне сфере παγχαλоζ (Елезовић II: 55). Ни Скок не даје прецизно етимолошко 
објашњење (Skok III: 596).

194 Тематској групи ’однос према себи’ припадале би и глаголске јединице које налази-
мо у Чемерикићевом речнику: погол’еми се, држи се нагол’емо, јордами се, фодул’и се.
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лексикализује се морфолошким формама. На основу дистинктивног знака 
’мушко’ / ’женско’ лексеме раздвајамо у два синонимска пара.

II. 6. а. Атрибутивне именице јордамџ’ија и фодул означавају човека 
на основу његовог мишљења о себи самом и, у вези с тим, његовог односа 
према окружењу.

Брат му беше по јордамџ’ија.
Познавам ја добро тога фодула Мику.
Турцизми јордамџ’ија (тур. yordamcɩ) и фодул (тур. fodul) су блискоз-

начнице. Имају заједничку хиперсему и сему нижег ранга ’охол’, које чине 
идентификатор, односно језгро њихове семске структуре. У семантичком 
садржају именице јордамџ’ија конкретизатор значења је сема ’поносит’, 
док су код другог члана синонимског пара периферни елементи номиналног 
значења семе нижег ранга ’сујетан’ и ’разметљив’. Лексемом јордамџ’ија 
номинује се охола мушка особа која има претерано високо мишљење о себи 
и с омаловажавањем се односи према другима. Лексема фодул именује таш-
тог човека који се размеће, хвалише, шепури.

II. 6. б. За именовање охоле женске особе користе се nomina attributiva 
јордамџ’ика и фодулка.

Цута аџ’и-Попова гол’ема је јордамџ’ика.
Искоч’и фодулка на матер.
Именице женског рода настале су домаћом творбом уз помоћ моцио-

них суфикса -џ’ика и -ка и, осим референције, садрже све елементе значењске 
структуре као и њихови еквиваленти мушког рода. Сема негативне оцене при-
сутна је у семантичком садржају именица ове лексичко-семантичке групе.

II. 6. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’хвалисава особа’
II. 6. 2. Особа која хвали саму себе, која се размеће својим поступцима 

и успесима означена је експресивима фалџ’ија, фал’ивеч’ера и фал’игуза.
Нажалост, Чемерикић није оставио потврде које би илустровале кон-

текст употребе ових лексема. Јасно је да су мотивисане глаголом фал’и се 
„хвали се преко мере“, изражавајући однос човека према самоме себи. Лек-
семе којима се номинују хвалисавци односе се и на мушке и на женске особе.

II. 7. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према раду’
II. 7. Номинација човека заснована на његовом односу према раду су-

блимира психолошки, тј. етички, вољни аспекат човекове личности, радну 
способност и социјално ангажовање. Човеков положај у друштву у великој 
мери зависи од његове радне активности и става према послу. Друштвеној 
заједници потребни су појединци који се савесно односе према радним зада-
цима и поштују радну етику колектива. Критеријуми социјалне норме спро-
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воде се на два плана – жеља за рад и посвећеност послу. Појмовне вредности 
у категорији човековог односа према раду утиснуте су у језички систем кроз 
ознаке за именовање вредних / лењих и марљивих људи. Лексичке јединице 
постају кодови традиционалног поимања радне делатности на основу којих 
се може реконструисати слика прихваћеног, друштвено пожељног, радно ак-
тивног појединца. У свим секторима радне делатности, као и у кућним по-
словима, очекује се мотивисаност за рад и потпуна посвећеност ономе што 
се ради. Социјална морално-етичка норма прописује савестан однос према 
послу и све што је супротно еталону осуђено је од сране друштва. Семан-
тички садржај језичких јединица у овој категорији именовања прати став 
заједнице према особама које вољно обављају радне обавезе или које не воле 
и неће да раде, што се испољава позитивном или негативном оценом. То 
се огледа и у структури ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према раду’, 
која је асиметрично устројена. Обим именичких лексема које актуелизирају 
сему негативне оцене далеко је шири од неутралних номинација којима се 
изражава позитиван однос према раду. Већина именица ове групе ситуира-
на је у негативној сфери именовања човека према карактерним особинама 
и гравитира ка негативном полу ЛСП психичке карактеристике човека.195 
Дата ЛСГ именица подељена је у две антонимске подгрупе, супротстављене 
диференцијалним семама високог ранга ’вредна особа’ – ’лења особа’.

II. 7. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’вредна особа’
II. 7. 1. Неутралног су карактера јединице којима се номинује онај који 

ради с вољом, који показује жељу за рад. Именичке лексеме обухваћене 
интегрално-диференцијалном семантичком компонентом ’вредна особа’ 
деле се у два микрореда према семантичкој ознаци за пол, чији елементи 
ступају у синонимске парадигматске односе.

II. 7. 1. а. Синонимски ред граде лексеме са заједничком семом ’вредан 
човек’: работник, дикатч’ија / дикач’ија, самотепник, самотепл’еник.

Работник је тај ч’овек, да га по работник нема у нашу маалу.
Ако оч’еш да ти се куч’а измеремети л’уцки, погоди онога диктач’ију 

мајстор-Стојка.
Иде по села, работа тамо, тепа се, самотепник, да заслужи комач’е 

л’еба. Самотепл’еник, сестро, по цеја дьн работа по туџ’е куч’е.
Доминанта синонимског реда је домаћи другостепени дериват ра-

ботник, изведен од придева работан, чији је семантички садржај „вредан, 
радан“ у потпуности уграђен у значењску структуру изведенице на -ик. У 
семантичкој структури лексеме работник налазе се само идентификационе 

195 Запажања руских истраживача дијалекатске лексике показују исту тенденцију у 
оквиру ЛСП ’однос према раду’ (Лукьянова 1985: 1; Еремина 2003: 13 ; Литвинова 2011: 74).
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семе ’вредан, радан’ и ’мушка особа’, које је квалификују у језгро лексич-
ко-семантичке групе. Денотативне једрене семантичке компоненте ’вредан, 
марљив’ допуњене су семом нижег ранга ’педантан у послу’, која се односи на 
план уредности и тачности обављања каквог посла, што лексему дикатч’ија 
(тур. dikkat „пажња“) сврстава у шири центар лексичког скупа коме припада. 
С деривационог аспекта, облик дикатч’ија домаћа је творба суфиксом -ч’ија 
(Петровић 2012: 115).196 Морфолошком сегментизацијом сложеница самотеп-
ник и самотепл’еник долазимо до семантичке мотивисаности њиховог акту-
елног значења. Други елемент композита теп- творбена је основа од глагола 
тепа се, који у призренском идиому има полисемантичку структуру, а као 
једно од секундарних реализује и значење „сатире се од посла“. Цео семантич-
ки садржај слива се у нову реч и суфиксом -ник, односно његовом сложеном 
варијантом -јеник, приписује се референту, мушкој особи, док први део само- 
означава да се радња исказана другим делом сложене речи односи на самога 
себе. Прве две лексеме имају неутралну експресивну вредност, док су компо-
зити емоционално обојени. Емоционално-експресивна вредност лексема са-
мотепник и самотепл’еник условљена је социјалним положајем особе која је 
принуђена много да ради да би остварила основна егзистенцијална средства. 
Осећање говорника које преовладава у том контексту је сажаљење. Међутим, 
може се развити и негативан однос према особама које с резигнацијом подно-
се тежак рад или према онима који прекомерно раде како би приграбили што 
више материјалних добара. Конотативна компонента субјективне оцене може 
се наслутити из контекстуалне ситуације.

II. 7. 1. б. Лексичке јединице које садрже категоријалну денотативну 
сему ’вредан’, обавезну семантичко-граматичку компоненту лица ’особа’ и 
факултативну компоненту пола ’женски’ формирају синонимски ред работ-
ница, дикатч’ика / дикач’ика, самотепница, самотепл’еница, утепаница, са 
дијалекатском доминантом работница.

196 Етимолошко значење проширено је у језику примаоцу придевским формама на 
-л’ија и -ч’ија – дикатл’ија (Тај калфа му је млого дикатл’ија. – Истурила се на матер, и она 
беше била тако дикатл’ија за свешто) и дикатч’ија (Риста Кикмир и у старос остаде тако 
дикатч’ија ка што беше у младос. – Тај стареја јетрва по неје дикатч’ија зе тај млаџ’еја) на 
сферу радне делатности „марљив, вредан; пажљив; спреман да се заузме за нешто“. Појмовна 
вредност вредне, марљиве особе у српском призренском говору репрезентована је још 
придевским лексемама: работьн (Тај млаџ’еја Султанина ч’ерка по работна је од ч’ерке), 
вредьн (Он је највредьн од све брач’у. – Најмицка је, ама је највредна), ербап (Ербап дете гу 
искочи. – По ербап је од брата), глаголским лексемама тепа се (Док могаше, тепаше се сьс 
тај врашки лов по планине), диринџ’и (У првину, тај веселница сама диринџ’еше у туј куч’у, 
у тај калабальк), далдише се (Кьд се далдише у работу, она ништо не ч’ује што гу збориш) 
и фразеолошким јединицама ч’ини дикат (Ч’ини дикат да не ти прегори тај погач’а), (не)
дигне главу (У жњетву и у вршидбу сел’ани главе не можеф да дигнеф од работе. – Гол’ем 
измет у тај калабальк у куч’у не ти дава главу да се дигнеш), убијен од работе (Убијена је, 
чучка, од работе).
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За работу не бринем, Стојанка је млого работница.
Тај снаа гу је млого дикатч’ика, и у ткање, и у шијење, и у везење, и у 

пл’етење, и да држи куч’у и децу, за сваку работу је, да је жива.
Млого се рано диза тај самотепница.
Ради по туџ’е куч’е да рани децу, самотепл’еница.
Млого је работна, утепаница, залак л’еб у уста не тура.
Микроред именица женског рода кореспондира са микроредом имени-

ца мушког рода у свим сегментима семантичке структуре, осим у категорији 
пола. Лексеме код којих је референт семантичког садржаја женска особа 
значењски одговарају лексемама са мушком референцијом, што је морфо-
лошки обликовано моционим наставцима -ик / -ица, -џ’ија / -џ’ика. Семан-
тички ред именица женског рода богатији је за префиксалну сложеницу уте-
паница, која у лексичком систему српског призренског говора функционише 
као морфолошки, семантички и експресивни еквивалент именица самотеп-
ница и самотепл’еница. Степен интензитета изражен је квантификатором 
’много’ у семантичкој интерпретацији ових лексема „женска особа која мно-
го ради“ (Чемерикић).

II. 7. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’лења особа’

II. 7. 2. На супротном, негативном полу ЛСГ именица са хиперсемом 
’однос према раду’ групишу се лексичке јединице које у свом денотативном 
садржају имају сему ’лења особа’.197 Семантичка компонента високог ранга 
’лењ’ представља језгро семске структуре већине лексема дате подгрупе. Де-
нотативни семантички слој праћен је одговарајућим конотативним елемен-
тима. Емоционалност и негативна оцена јављају се као константне једрене 
конотативне семе у семској структури лексема ове уже лексичке скупине. 
Јединице лексичко-семантичке подгрупе имају функцију карактеризације 
личности. Њихов садржај приписује се особама мушког и женског пола, што 
је граматички диференцирано, осим у категорији општег рода, при чему се 
референт одређује на основу контекста, тј. говорне ситуације.

II. 7. 2. а. Лења особа мушког пола означава се номинационим једи-
ницама које међусобно ступају у синонимске парадигматске односе, градећи 
синонимски ред: нерабоштија, мрзеша, готован, дьнгуба, залудник, дем-
бел’, дембел’ана, бадијавџ’ија, гамсьз, калпазан, локмаџ’ија, сüртук, ајл’аз, 
ајл’ак, ајта, бивол, биздол, крл’а, међу којима се лексема нерабоштија 

197 Детаљну компоненцијалну семантичку анализу језичких јединица којима је 
лексикализован концепт лењог човека у савременим говорима Новосибирске области 
представила је Н. А. Лукјанова у раду Лексико-семантическая группа „человек ленивый“ в 
диалектной системе (опыт семантического анализа) (Лукьянова 1985).
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издваја као доминанта, јер се њоме, односно њеном стандардном варијантом 
нерадник дефинише значење осталих лексема у реду.

Ајде, море нерабоштијо, дизај се.
Не знаш кој је по мрзеша, он ел’и брат му.
Готован сестро, да мрдне неч’е, сал ч’ека на готово. – О[д] тога го-

тована л’и ч’екаш да уработа ништо? – Ако оч’еш да се грејеш, море гото-
вану, иди па нацепај мало дрва.

Тај дьнгуба Стефан Скотул’а.
Тај залудник Мире, ништо не работа.
Још не л’и се диже тај дембел’? – Ајде, море дембел’у, работај, е 

црвцу да работаш под себе. – За калфу погодија онога денбел’а Саву.
Од њега л’и тражиш работу, о[д] тога дембел’ана л’и? – Денбел’ана 

бија, денбел’ана и остаде.
Ка сваки бадијавџ’ија: седи, ништо не работа, сал скита сокаце. – 

Тога бадијавџ’ију л’и да узнем за ортака. – Од њега л’и, од тога бадијавџ’ије 
л’и искаш алавльк?

Млого ч’е се уфајди од онога гамсьза што га узеја на дугању. – Ајде, 
море гамсьзу, дизај се, вал’а да се работа.

Тога л’и си калпазана погодија за калфу.
Локмаџ’ија је ч’и по локмаџ’ија не бива.
Тога ли ајл’аза да узнем на дугану?
Тај сüртук Андрешка л’и ти је друсто? – Де мош да побегнеш от тога 

сüртука?
Тај сüртуч’ина ништо не работа, сал скита сокаце, не ми треба та-

кав.
Ти, ајл’азу, седи дома. – Ајл’ази тражиф јен другога.
Тај ајл’ак, стареј му син, тражи паре у зајем. – Ти, бре, ајл’аку, докл’е 

ч’еш тако?
Ајта, скита по вьздьн. – Ајту пратила да гу послуша. – Ономе ајте 

Куч’кару.
Истега се тај бивол па салте л’ежи. – Дизај се, биволу, докл’е ч’е 

смрдиш туј у дüшек?
Још л’и л’ежи тај биздол? – Мрзи га, биздола, да се помери од место.
Седи крл’а, ич’ неч’е да се помери од место.
Језичке ознаке за именовање нерадног човека, човека који не воли и 

неће да ради садрже негативно карактерно обележје ’лењ’ и све изражавају 
негативан однос говорника, тј. социјалног колектива, према именованом 
лицу. Негативна оцена је исказана високим степеном експресивности, а ек-
спресивност се постиже формалним обележјима (пејоративним суфиксима), 
творбеном мотивисаношћу при транспозицији, семантичком мотивисаношћу 
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при метафоричком преносу именовања или је условљена експресивним кон-
текстом. Семема „беспосличар, нерадник, ленштина“ (Чемерикић), у којој 
је актуелизирана сема ’лења мушка особа’ као централна, повезује јединице 
мрзеша, нерабоштија, готован, дьнгуба, залудник, дембел’, дембел’ана, 
бадијавџ’ија, ајл’ак, бивол, биздол, крл’а у синонимски низ. Широк 
дијапазон атрибутивних именица којима се номинује лења, нерадна мушка 
особа, показује високу продуктивност деривационих процеса и механиза-
ма полисемије у дијалекту. Домаћи деривати мрзеша и нерабоштија моти-
висани су значењем мотивних глагола, чији се семантички садржај слива у 
изведеницу (мрзеша ← безл. мрзи „нема воље за рад“; нерабоштија ← не 
+ работа), а експресивност творбене основе појачавају пејоративни суфик-
си -еша и -штија. Придевом готов мотивисан је супстантив готован „не-
радник, онај који чека све готово“ (Чемерикић). Из семантичког садржаја 
основе произилази атрибутивни карактер деривиране именице којом се ка-
рактерише лења особа која од других очекује да раде за њега и да од дру-
гих добије све готово. Конотативна ознака интензитета произилази из ве-
ома негативног емоционалног односа говорника према ономе ко ништа не 
ради, што је посебно изражено у директном обраћању таквој особи (Ајде, 
море нерабоштијо, дизај се; Ако оч’еш да се грејеш, море готовану, иди па 
нацепај мало дрва). Поствербал дьнгуба настао је од глаголске сложенице 
дьнгуби, а ова од синтагме дьн губи, али се транспарентна апстрактна при-
марна семантика „узалудно губљење времена“ конкретизује у секундарној 
реализацији преношењем на човека као референта, а именица добија карак-
тер nomina attributiva. Од придевске основе изведена је именица залудник, са 
истим семантичким садржајем као дьнгуба, „онај који узалуд проводи време, 
беспосличари, нерадник“. У апсолутној синонимској релацији са лексемом 
залудник стоји бадијавџ’ија, деривиран од турског прилога бадијава (тур. 
дијал. badiyava, поред bedava), који је семантички еквивалент нашем залуд. 
Сема ’узалудно’ језгрени је елемент семске структуре мотивних речи, на 
којем се заснива значење деадвербијала, где употпуњује информацију о на-
чину на који особа проводи време, тј. беспосличари. Овима се придружује 
још једна именица преузета из турског језика – дембел’ (тур. дијал. dembel, 
denbel, поред tembel, tenbel), веома фреквентна у народним говорима 
јужне Србије и Косова и Метохије198, а среће се и у околним балканским 
језицима.199 Њену доминацију у овој семантичкој категорији потврђује пода-
так из Регистра за СДА, где се појављује као једина номинација за ленштину. 

198 Елезовић I: 130; Митровић 192: 84; Златановић 1998: 93; Јовановић 2004: 379; Жугић 
2005: 69; Стојановић 2010: 166; Букумирић 2012: 125. 

199 У македонском дембел (ДРМЈ), бугарском дембел (РБЕ), у албанском dembel 
(Петровић 2012: 110).
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У призренском идиому јавља се и у облику дембел’ана, где нископродуктив-
ни суфикс у грађењу именица мушког рода -ана има функцију пејоративне 
ознаке, односно интензификатора конотативног експресивног семантичког 
садржаја основне речи. Турски дијалекатски облик aylak уградио се квали-
фикативним значењем „незапослен, беспослен“ у лексички систем српског 
призренског говора, где егзистира у лику ајл’ак као индеклинабилни при-
дев и као атрибутивна именица са номинационом реализацијом „беспослена 
особа, ленштина“.200 Лексеме бивол, биздол и крл’а секундарним значењем 
припадају систему атрибутивних именица. Метафорички пренос мотивисан 
је активирањем семе колективне експресије, тако да аналошко повезивање 
почива на периферном семантичком елементу, односно на уверењу колек-
тива да је биво лења, трома животиња. Персонификована својства (особине 
пренете са човека на животињу) поново се преносе на људе, сврставајући 
их у одређене типове. Лексичко-семантичка варијанта крл’а у секундарној 
реализацији актуелизира сему статичности из примарног значења „пањ, 
трупац“, док све остале семе десемантизује, при чему је архисема полазног 
садржаја замењена архисемом циљног семантичког садржаја ’човек’. Неак-
тивност лење особе асоцира на непомичност одсеченог дела дрвета, па је 
продуктивношћу потенцијалне семе формирана још једна лексичка метафо-
ра за десигнацију особе „која ништа не ради, која само седи“ (Чемерикић).

Семантичка компонента ’лења мушка особа’ централна је у семској 
структури турцизама гамсьз, калпазан и локмаџ’ија, али је допуњена семама 
нижег ранга које сужавају и конкетизују значење ових лексема. Лексичком 
јединицом гамсьз (тур. gamsız) именује се немаран, лењ, флегматичан човек. 
Човеков однос према раду у овом случају условљен је његовом природом. 
Интелектуална способност одређује однос према раду особе обележене лек-
сичком јединицом калпазан (тур. kalpazan), чије значење Чемерикић интер-
претира семемом „човек неспособан за рад, пропалица, нерадник“. Иако по-
тиче из турске правне терминологије (Skok II: 22), овај експресив и у другим 
српским говорима остварује дифузност значења.201 Централне семе ’особа 
мушког пола’ и ’лењ’, допуњене су компонентом денотативног садржаја 
’живи на туђ рачун’ у хијерархијској семној структури лексеме локмаџ’ија

200 У призренском говору постоји израз ајл’ак седи „ништа не ради“, вероватно према 
турском aylak durmak (Петровић 2012: 37).

201 Код Елезовића је забележено „човек лажљив, пропао“ (Елезовић I: 274); Ј. Динић 
бележи три семантичке реализације лексеме калпазан „1. ленштина, нерадник; 2. одрастао 
дечак; 3. лажан новац“ (Динић 2008: 320). Само облик калп налази Букумирић у говорима 
северне Метохије са придевским значењем „који је изгубио породично васпитање, који је 
препуштен улици“. У неким говорима призренско-тимочког дијалекта срећемо глагол калпи 
са значењима: „грдим, корим“ (Живковић 1987: 64), „износи нечије мане али не са злом 
намером“ (Златановић 1998: 164), „наноси бол, полако уништава“ (Јовановић 2004: 439), 
„обасипа грдњама, грди, ружи“ (Жугић 2005: 151), „брука“ (Стојановић 2010: 352).
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(тур. lokmacı) „готован, изелица“ (Чемерикић).202 Конотативни садржај са-
чи њавају актуелизиране конотативне компоненте: емоционалност – презрив 
однос говорника према носиоцу својства, негативна социјална оцена и ин-
тензитет – висок степен испољености негативне особине.

Сема нижег ранга ’скитница’ релативизира значење лексема ајта, 
ајл’аз, сüртук, сüртüч’ина и сврстава их на периферију лексичко-семантич-
ке групе. Факултативна сема интензитета присутна је на нивоу конотативног 
значења лексема. Све јединице овог микросистема пејоративно су маркира-
не и садрже изразито негативан став колектива према онима који скитају а 
не раде ништа. Турцизам ајта (тур. hayta „беспосличар, скитница“) преноси 
комплетан семантички садржај, и денотативни и конотативни, у језик при-
маоца.203 Семантички еквивалент у призренском говору му је, такође турска 
реч, ајл’аз (тур. haylaz), чије је значење на нашем терену настало могућим 
укрштањем са ајл’ак (Петровић 2012: 37).204 Дисперзивно значење остварује 
лексема сüртук „скитница, уличар, нерадник, беспосличар“ (Чемерикић), 
преузета из турске терминологије обичног живота (тур. sürtük „žena koja cio 
dan besposliči, sokačara“) (Skok III: 364). Експресивно значење интензиви-
рано је пејоративним обликом сüртüч’ина посредством творбене морфе-
ме -ина, који поприма пејоративну конотацију творбене основе. Афектив-
но значење остварено је компонентом емоционалности и високе негативне 
субјективне оцене.

II. 7. 2. б. Једрене денотативне семантичке компоненте ’лења’ и ’осо-
ба женског пола’, као и конотативне ’негативна субјективна оцена’ и ’ек-
спресивност’ повезују лексичке јединице нерабоштија, готованка, залуд-
ница, дьнгуба, дембел’ка / денбел’ка, дембел’аjка / денбел’ајка, дембел’уша 
/ денбел’уша, дембел’ана / денбел’ана, бадијавџ’ика, гамсьска, сüртукач’а 
/ сüтüкач’а, шал’афа, биздол’ица, прескоч’кобила, деч’анска непрел’а у си-
нонимски ред са дијалекатском доминантом нерабоштија.

202 У језику примаоцу турска реч lokmacı потпуно је пресемантизовала изворно значење 
„уштипак“ (Петровић 2012: 196). Значење које овај турцизам има у српским говорима 
проистиче из семантике мотивне речи локма „залогај“. Отуда је локмаџија „изелица, муфташ“ 
(Елезовић II: 525), „онај који из јела узима најбоље комаде меса; који радо иде у госте и једе 
на туђ рачун; изелица“ (Живковић 1987: 77), „онај који једе и пије на туђ рачун“ (Букумирић 
2012: 294). У говорима призренско-тимочког дијалекта срећу се морфолошки ликови локмаш 
„готован“ (Митровић 1992: 201), „готован, лакташ; онај који воли да једе и пије на туђ рачун, 
да нешто на лак начин добије“ (Јовановић 2004: 460) и локман „нерадник који радо једе и пије 
на туђ рачун“ (Динић 2008: 387). Локман је, пак, у околини Ниша „путујући посластичар“ 
(Јовановић 2004: 460), чиме се семантички приближава турском значењу које даје Елезовић 
lokmaği „који продаје неку врсту уштипака“ (Елезовић II: 525).

203 Пејорактивни карактер и висок степен експресивности ове лексеме потврђује и 
Скок, који је сврстава у ред балканских турцизама за псовање (Skok I: 18).

204 Исто и у македонском (ајљаз арх. „скитник, безделник“, ДРМЈ) и у бугарском језику 
(хайлаз „мързеливец, лентяй“, РБЕ).
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О[д] тејзи нерабоштије л’и искаш да ти видиш работу?
Оцрни се ч’уч’а с туј жену му готованку. – Онејзи готованке гу је 

тешко и гузицу да помери.
Што седиш тако, мори залудницо, што не узнеш работу?
Онеј дьнгубе л’и си остаила да ти маа вуну?
О[д] тејзи дембел’ке л’и уч’иш памет? – Поитај, мори денбел’ко, 

пладне је веч’е, вал’а да пратимо руч’ак на дугању.
Дембел’ајка, мајко, мрзи гу и да се помери од место. – Узни работу, 

мори дембел’ајко, и не седи тако ка тај деч’анска непрел’а. – Тај денбел’ајка 
Цатка мисл’и перишане ч’е гу паднеф ако се прифати за какву работу.

Онејзи дембел’уше Стане мука гу је и да се помери од место. – Викај и 
туј денбел’ушу барем да проснује кошул’е.

И она била царска дембел’ана ка и мати гу. – Куку од греоте, туј 
дембел’ану да узне да се укьнач’и. – О[д] тејзи денбел’ане л’и искаш да ти 
види работу?

Бадијавџ’ика је ка мати што гу била. – Зар њу да узне, туј бадијавџ’ику? 
– Л’епо гу реч’е, затвори гу уста тејзи бадијавџ’ике Кате.

Тејзи гамсьске ч’е гу паднеф перишане ако узне да растреби собу. – 
Оженија се, викаш, оцрнија се кукавац што узеја туј гамсьску. – Гамсьска, 
ка и сестра гу.

Мори, сüртукач’о, што не се сьвијеш дома да работаш, теке тако 
скиташ сокаце?

Тој ли је жена тај његова шал’афа.
Ада, биздол’ице дава л’и се таква работа, ич’? – Мука гу је, биздол’ице, 

и да се омије, теке се омива ка мач’ка према југ.
Што седиш бадијава, мори прескоч’кобило, што не идеш у куч’у да 

помогнеш матере?
Тај мрзлавица, тај деч’анска непрел’а, Стефановица алка-Ванкина. – 

Онејзи деч’анске непрел’е мука гу је и да се помери од место.
Већина лексема овог микрореда корелира са именицама којима се 

номинују мушка лица из подгрупе ’лења особа’: готован – готованка, 
залудник – залудница, дембел’ – дембел’ка, бадијавџ’ија – бадијавџ’ика, 
гамсьз – гамсьска, сüртук – сüртукач’а, биздол’ – биздол’ица. Наведени 
пејоративи стоје у моционом односу, не нарушавајући механизам творбе 
и принцип морфолошке еквиваленције: -ø / -ка, -ица; -ник / -ница; -џ’ија / 
-џ’ика. Именице нерабоштија, дьнгуба и денбел’ана су двородне. У окви-
ру микрогрупе пејоратива за женска лица у категорији односа према раду 
најпродуктивнија је творбена основа дембел’-, односно облик мушког рода 
од којег се граде номинације женског рода. Степен експресивности и нега-
тивна оцена појачани су пејоративно конотираним суфиксима -ајка и -уша: 
дембел’ajка / денбел’ајка, дембел’уша / денбел’уша. Везивањем више наста-
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вака за једну основу формирају се једнокоренски синоними, какви су апела-
тиви дембел’ка, дембел’ajка, дембел’уша, дембел’ана. Факултативну сему 
интензитета и афективно значење имају облици сüртукач’а и сüртüч’ина, 
којима се испољава негативан емоционални однос према носиоцу својства, 
односно лењој и нерадној женској особи. Исти семантички и експресивни 
садржај има императивна сложеница прескоч’кобила. Међу колокатима, 
члановима ове дводелне конструкције постоји однос компатибилности, 
односно лексичке солидарности (Драгићевић 2007: 220). Колокати компо-
зита прескоч’кобила су лексемски валентни, међусобно се привлаче, јер се 
у семантичком садржају оба члана појављује компонента ’скаче’, у првом 
као доминантни, у другом као асоцијативни елемент значења. Преносну 
лексичко-семантичку варијанту у стандарду и дијалекту остварује лексема 
кобила и у секундарној реализацији маркирана је као погрдна.205 Само у син-
тагматском лексичком споју ове две речи остварују значење „нерадна, лења 
женска особа“.206 У хијерархијској семантичкој структури лексеме шал’афа 
централно место заузима сема ’нерадница’, а сема нижег ранга ’коју не за-
нима кућа и посао, само дотеривање’ сужава перспективизацију и нијансира 
њено значење. Микросистему лексичких јединица којима се номинује лења 
женска особа припада локални израз деч’анска непрел’а, настао по једној од 
фигура којима је оивичена, украшена спољна страна главног олтарског про-
зора цркве у манастиру Дечани. „Та фигура је женска и као да представља 
жену нерадницу (у Призрену непрел’а) која седи на земљи савијених коле-
на, на која је наслонила лактове, док је песницама поднимила своју главу“ 
(Чемерикић). Матафоричко значење остварено је асоцијацијом по сличности 
на релацији конкретно – конкретно (фигура – особа).

II. 8. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према новцу’
II. 8. У систему лексичко-семантичког субпоља ’карактер’ прилич-

но је јасно диференцирана парадигма лексичких јединица којима је иска-
зан комплексни човеков однос према новцу и материјалним добрима уоп-
ште. Језичке ознаке које чине комуникациону основу у овој сфери људске 
делатности садрже семантику односа према личној својини и семантику 
односа према туђој имовини. Структура дате лексичко-семантичке групе 
организована је на принципу хијерархијских односа међу конституенти-
ма, интегрисаних у четири подгрупе према носећим компонентама семан-
тичког садржаја ’дарежљив’, ’расипан’, ’шкрт’ и ’похлепан’, које су цен-
трални, дијагностички денотативни елементи значења. Конотативне семе 

205 РМС II: 760; РСАНУ 9: 686; Динић 2008: 339; Букумирић 2012: 250.
206 Сложеницу прескочѝкобѝла налазимо у бугарском језику, али у семантичкој сфери 

забавних игара а не у домену карактеризације личности: „забавна игра, при която играчите се 
прескачат един друг“ (РБЕ).



235Лексика српског призренског говора

испољавају се у семном саставу већине чланова лексичко-семантичке групе 
кроз негативну субјективну оцену и високи степен експресивности. Социјум 
не прихвата и јавно обележава особе које патолошки троше или претерано 
чувају новац. Све што искаче из оквира пристојног, нормалног именовано је 
пејоративним лексемама.

II. 8. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’дарежљива особа’
II. 8. 1. Доминантна идеја концепта дарежљивог човека је пружање 

материјалне помоћи другима. Његов однос према имовини је непристрасан, 
па је стога лексика којом је појам великодушне особе вербализован неутрал-
на. С обзиром на то да не представљају дијагностичка својства личности, 
лексичке јединице са једреном компонентом ’дарежљив’, иако нагињу ка 
позитивном полу поља, не прелазе границу неутралне оцене. У односу на 
експресиве негативне конотације, јединице ове подгрупе далеко су мање ак-
тивне на плану језичке реализације.

II. 8. 1. а. Именице мушког рода интегрисане семом ’дарежљив’ фор-
мирају микроред давач’, оварда, овардар, чији елементи граде парадигмат-
ски однос синонимије.

Сирома је истина, ама је давач’ што га нема. – От Симе игумана по 
давач’а ч’овека оч’и не ми видел’е.

Учини му добро тај оварда Милан алка-Цанин, без његовога гајрета, 
он би пропаја сьсвем.

Тај овардар увек ни даде арчл’ија локуме ел’и бакл’аве.
Семантика лексеме давач’ интерпретирана је семемом „дарежљив, 

предусретљив човек“. Обједињујућа сема високог ранга улази у дефиницију 
ове атрибутивне именице, што је ставља у центар лексичко-семантич-
ке групе. Значење деривата мотивисано је примарном семантиком глаго-
ла у творбеној основи – дава „1. а.. предаје, уручује; б. дарује, поклања“ 
(Чемерикић). Контекстуално значење ове речи, уколико је стилистички 
употребљена, може бити трансформисано, и у том случају налази се у одно-
су негативне симетрије са основним семантичким садржајем. У корелацији 
са домаћом изведеницом је турцизам оварда (тур. hovarda), који у призрен-
ском говору има и морфолошку варијанту овардар. Чемерикић не нуди се-
мантичко објашњење ових лексичких јединица, али се илустрације из При-
зрена уклапају у Елезовићеву лексикографску дефиницију „галантан човек, 
широке руке“ (Елезовић II: 532–533), где је семантичка ознака ’дарежљив’ 
изражена имплицитно, другостепено, што лексеме оварда и овардар одво-
ди на ближу периферију лексичког скупа.207 Ове лексеме се могу означити 

207 У семној структури секундарне семантичке реализације придев галантан садржи 
сему ’дарежљив’ 2. „који лако троши новац, дарежљив, издашан“ (РСАНУ 3: 169).
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као периферне још по једном критеријуму, а то је потенцијална компонента 
’расипан’ у изворној семантици „раскалашна, разуздана особа, распикућа“ 
(Елезовић II: 533; Петровић 2012: 226). Значење које hovarda има у турском 
језику и дијалектима еволуира ка оси позитивне номинације у српским гово-
рима на Косову и Метохији и у македонском језику208.

II. 8. 1. б. Слаба фреквентност неутралног именовања осликава се 
на лексичком плану, што потврђује синонимски пар давач’ка и оварда за 
језичко означавање дарежљивих особа женског пола.

Благо си га Цане и Нате с туј њину ујну давач’ку. – Давач’ка је она, 
поискаш л’и гу штогодьр, ако има, одма ч’е ти даде.

Еквивалент именици мушког рода давач’ јесте облик за женски род 
давач’ка, чији се семни састав ни по чему не разликује, осим у семи пола. 
Носилац дистинктивног обележја је морфолошка ознака, тј. суфикс -ка. 
Новонастала именица припада групи nomina attributiva – другостепених 
деривата. Лексема оварда је у Чемерикићевом речнику обележена као дво-
родна.

II. 8. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’расипна особа’
II. 8. 2. У свести носилаца дијалекта танка је линија између пози-

тивне и негативне евалуације људских особина, тако да великодушност и 
дарежљивост веома лако могу бити перципирани као прекомерно трошење 
новца, тј. расипништво. С обзиром на то да се тежи маркирању човека на 
основу једне његове доминантне црте и то негативне, очекивали смо већи 
број номинационих јединица у овој семантичкој категорији. Код Чемерикића 
затичемо само антонимски пар зијанч’ар и зијанч’арка.

Боже, што ми даде таквога зијанч’ара сина?
Од теј зијанч’арке ништо не можеш да ушч’уваш.
Облик зијанч’ар преузет је из турске терминологије обичног живо-

та (тур. ziyankȃr „онај који наноси штету“). Суфиксацијом је у језику при-
маоцу образована форма за означавање носиоца особине женског рода. У 
српском призренском говору ова лексема има две архисеме, антропоморфну 
и зооморфну. Када се језички знак приписује човеку, лексеме зијанч’ар и 
зијанч’арка остварују дифузност значења. Семантичка реализација „штето-
чина“ (Чемерикић) имплицира значење „онај који је на губитку“. У одређеном 
контексту актуелизира се потенцијална компонента „расипан’, која сугерише 
једно од подзначења са човеком у улози референта „трошаџија, распикућа“.

208 Оварда придавка „што е широкодушен, дарежлив, услужлив, љубезен“ (ДРМЈ).
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II. 8. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’шкрта особа’
II. 8. 3. Дијалекатске лексеме пеција, ѕьнѕа / ѕьнса, џ’ебрак, јаудија, 

кьптија, гагрица, стипса, давач’ представљају синонимски ред експресива 
са интегрално-диференцијалном семом ’шкрт’.

И тај пеција л’и се изарч’ила да ти намести каву?
Остај га њега, не ли знаш што ѕьнѕа је.
Зар од аџ’и-Васил’а Ч’ифуч’ета, од тога јаудије, ч’екаш добро?
Како да не, иматни су они, теке кьптије: што купујеф све кришом, 

неч’еф никој да ги зна што имаф.
Претекне л’и му од ак кој грош, он га тури на страну и не га арч’и без 

невол’е, гол’ем џ’ебрак је.
Гагрица је, јено цигаре бил’е не мож да добијеш од њега.
Њојзи, тејзи гол’еме стипсе је стра да не преарч’и ако ди даде јену 

каву.
Тај давач’ аџ’и-Васил’ се претрже, на дискос тури цеја јен динар.
Чланови лексичко-семантичке подгрупе су или двородни или 

означавају носиоце особине мушког пола. Оваква језичка ситуација може 
бити резултат патријархалног културолошког модела расподеле новца, који 
је у рукама мушкараца. Номинације овога типа са женском референцијом 
употребљавају се у вези са намирницама, а из контекста сазнајемо да се ова 
особина приписује женама које „шкртаре“ на кафи. У језгру семне структуре 
свих јединица налази се компонента високог ранга ’шкрт’, с обзиром на то 
да је свака од њих дефинисана апсолутним синонимима „тврдица, циција, 
шкртац“. Носећа компонента значења одређује њихов положај у групи, тј. 
квалификује их као централне елементе датог лексичко-семантичког скупа. 
Њиховом атрибутивном карактеру доприносе конотативне семантичке ком-
поненте – негативна субјективна оцена и висок степен експресивности. Ко-
нотативни садржај конституената ове подгрупе рангира шкртост у сам врх 
непожељних карактерних особина.

Нејасног су нам порекла једнозначна именовања пеција209 и ѕьнѕа. 
Циција се у Призрену језички обележава и именичком јединицом џ’ебрак, 
којом се примарно означава просјак. До семантичког варирања дошло 
је аналогијом, поистовећивањем онога који се понаша као просјак услед 
тврдичлука са особом која живи од милостиње. Лексема јаудија којом се 
номинује тврдица, шкртац, произилази из турског назива за Јевреја (тур. 
Yahudi), а њена секундарна семантика почива на стереотипу о шкртости 
Јевреја. Секундарна номинација настаје развијањем потенцијалне семе ко-
лективне експресије. Још један етноним преузет из турског језика (тур. Кιpti) 
врши функцију атрибутивне именице у српском призренском говору. Према 

209 Наставак- ија вреоватно аналогно према циција.
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наводима С. Петровић секундарно значење „циција“ лексеме кьптија „мо-
тивисано је, могуће, тиме што се у Египту Копти сматрају великим тврди-
цама“ (Петровић 2012: 192). Фигуративно употребљена именичка лексема 
гагрица добија статус nomina attributiva општег рода, квалификујући особу 
као цицију. Метафорички пренос значења из зоолошке терминологије „ин-
сект који напада жито и махунарке“ (Чемерикић) у сферу карактерологије 
заснива се на поређењу начина живота овог паразита и шкртог човека.210 Се-
кундарно значење лексеме стипса („циција“) индуковано је потенцијалном 
компонентом садржаном у примарној семантичкој реализацији која носи 
информацију о физичком својству овог хемијског једињења, а која је сад-
ржана у њеном етимолошком значењу (грч. στύφω„стезање, сакупљање“). 
Асоцијативном везом која се успостваља на релацији конкретно (кисели ка-
мен) – конкретно (особа која се устеже да потроши новац) настаје метафора 
за шкртог човека, високо фреквентна и у стандардном језику и у дијалекту. 
Иронично употребљена, лексема давач’ реализује значење потпуно супрот-
но основној семантичкој вредности.

II. 8. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’похлепна особа’
II. 8. 4. Семантичком садржају лексема лопов*, ьрсьз, ч’ел’епирџ’ија, 

ч’ел’епирџ’ика, јанч’есеџ’ија, ајдук, ајдукеша, цуб / цуба и рука иманентна 
је компонента ’похлепан’, која их лоцира у ЛСГ ’однос према новцу’. Овим 
лексичким скупом дата група се пресеца са негативним полом ЛСГ ’моралне 
особине’.

II. 8. 4. а. Синонимски ред са дијалекатским доминантама лопов* и 
ьрсьз формирају именовања ч’ел’епирџ’ија, јанч’есеџ’ија, ајдук, цуб, рука, 
батак, батакч’ија са семантичком вредношћу „мушка особа која је склона 
крађи, која на непоштен начин долази до новца“.

Пази се од тога ьрсьза.
Да видиш, мори, што благо набраја тај ч’ел’епирџ’ија. – Све што 

стека, сьс арам стека, ч’ел’епирџ’ија.
Кьд бе у Сел’аник, јен јанч’есеџ’ија ми украде алтьне у Покријену 

ч’аршију.
Курва и ајдук сьс плач’ се браниф. – Јен ајдук ми украде арч’ у ч’аршију.
Аџ’а-Данин син искоч’ија цуб. – Опл’ач’каше ги цубови у Црнол’ево. – 

Брат му је биринџ’и цуба у џ’аковьч’ку наију.
Ч’увај, боже, од руке.
Дете му искоч’и биринџ’и батьк.
210 На овакву везу упућује пример из РСАНУ којим је поткрепљено секундарно значење 

лексеме гагрица – Гагрица [значи] тврдица (који се закопао у своје благо као гагрица у жито) 
(РСАНУ 3: 143).
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Ада, батакч’ије даваф л’и се тол’ико паре, ич’?
Лексеме лопов нема у збирци Д. Чемерикића, али је њено постојање у 

српском призренском говору посведочено изведеницом лоповлук / лоповльк 
(Реметић 1996: 43, 45, 95). За именовање онога који краде, који је склон 
крађи, у овом идиому фреквентнији је турцизам ьрсьз (тур. hirsɩz).211 Тур-
ски термин из области трговине ч’елепир (тур. дијал. çelepür, поред kelepir) 
„непоштена лака добит“ (Чемерикић), суфиксацијом се трансформисао у 
језички знак за номинацију човека по негативној особини – ч’ел’епирџ’ија. 
Турцизам јанч’есеџ’ија (тур. yankesici, yankeseci) „џепарош, лопов“ уклапа 
се етимолошким значењем у структуру дате лексичко-семантичке подгрупе. 
Лексема ајдук у једном од својих значења испољава градативну појмовну 
вредност крадљивац – лопов – пљачкаш. У српском призренском говору то 
је њена примарна семантичка реализација.212 Из албанског језика преузета је 
лексема цуб / цуба (алб. cub „разбојник“), са ужом спецификацијом значења. 
Семантичка специфичност „хајдук, разбојник“ условљена је историјским 
околностима, тј. постојањем хајдучије у пограничним крајевима. Језичка 
интерференција остварена на лексичком нивоу детерминисана је традици-
оналном културом два географски блиска народа. Основно значење лексеме 
цуб „одметник од турске власти који штити народ“ проширило се на преступ-
ника који отима од народа, пљачкаша. Метафором је индуковано значење 
именичке јединице рука, мотивисано функцијом оног дела горњег екстреми-
тета којим се на силу узима, отима. Актуелизира се сема функционалности 
из примарне семантичке реализације којом је означена рука као део дела, 
док се остале семе десемантизују. Конотативни аспект секундарног значења 
интерпретира се у категорији карактеризације човека. Турцизми батак (тур. 
batak) и батакч’ија орбитирају на крајњој периферији овог лексичког скупа, 
јер већином садржинских елемената припадају микрогрупи са негативном 
моралном квалификацијом ’непоштен’.

II. 8. 4. б. Особе женског пола које испољавају похлепу према туђим 
материјалним добрима именују се паром блискозначница ч’ел’епирџ’ика и 
ајдукеша.

Тејзи ч’ел’епирџ’ике л’и си дала да ти пере.
Ка и све Циганке и она је ајдукеша.
211 Значење „лопов“ које лексема ьрьсз има у турском језику, није прихваћено ни у једном 

од балканских језика осим у српском. Етимолошки, може се довести у везу са именицом рсьз 
од тур. ɩrzsɩz „нечастан, непоштен“ (Петровић 2012: 247). 

212 У речницима призренско-тимочке говорне зоне и говора на Косову и Метохији 
семантичка реализација „лопов“ јавља се као примарна (Митровић 1992: 13; Јовановић 2004; 
336; Жугић 2005: 4; Букумирић 2012: 18) или као секундарна, тамо где је основно значење 
„борац против турске власти“ (Елезовић I: 6, Златановић 1998: 15; Јакшић 2008: 2; Стојановић 
2012: 25).
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Конотативне значењске компоненте, експресивност и негативна 
субјективна оцена, активиране су творбеним процесима. Пејоративност 
деривираног облика ч’ел’епирџ’ика резултат је комбиновања творбрене ос-
нове и одговарајућег наставка, којим се семантички садржај мотивне речи 
приписује референту као негативна особина. У другом примеру, творбени 
формант има двоструку функцију, јавља се као граматичко обележје рода и 
као семантички знак којим се интензивира експресивни ниво значења основ-
не речи.

II. 9. ЛСГ именица са хиперсемом ’однос према храни’
II. 9. Један од слојева карактеризације човека тиче се човековог односа 

према храни, који је семантички повезан са психолошком категоријом по-
хлепе.213 Веза између појмовних вредности које се односе на храну и оних 
које укључују похлепност, у дијалекту је стабилна и транспарента. ’Похле-
пан на јело’ главна је семантичка компонента семема којима се дефинишу 
именовања овог типа, а своде се на синониме прождрљив, незасит, халав, 
грамзив.214 С друге стране, међу носиоцима дијалекта развијен је концепт 
човека који једе мало и са смањеним апетитом, који је представљен бога-
тим репертоаром дијалекатски обојених номинационих јединица. Особе које 
подлежу експресивној номинацији одступају од прототипа, тј. онога који 
има умерен однос према јелу.

Именичке лексеме са хиперсемом ’однос према храни’ распоређене су у 
две подгрупе, које обједињују елементе на основу интегрално-диференцијалних 
компонената високог ранга ’прождрљива особа’, односно ’гадљива особа’ и 
чији елементи ступају у антонимске парадигматске односе.

II. 9. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’прождрљива особа’
II. 9. 1. Пратећи лексичку парадигму именица са хиперсемом ’однос 

према храни’, долазимо до мањег лексичког скупа који интегрише члано-
213 У оквиру ЛСП ’однос човека према сопствености’, А. Едаљина разматра узајамни 

однос лексичко-семантичких области ’храна’ и ’похлепа’, примењујући мотивациону анализу 
на дијалекатској лексици (Едалина 2012: 21–29).

214 „Значење придева похлепан у синтагми похлепан за јелом није исто као семантичка 
реализација придева похлепан у његовом примарном значењу. Оно се у синтагми своди само 
на + и на придодату експресију. На преко потребну ситуацију за разумевање придева ЉО 
упућује зависни део синтагме… Иако типичну ситуацију за употребу придева похлепан нисмо 
испитали, претпостављамо да је то похлепа за новцем. Ако имамо у виду ту ситуацију, не 
морамо да сместимо придев у одређену семантичку позицију, а ако имамо у виду било коју 
другу ситуацију, морамо је назначити одређеном семантичком позицијом у коју смештамо 
придев ЉО. А ово је и разумљиво и очекивано, с обзиром на то да се секундарна значења 
придева, као и свих других лексема, могу реализовати само у детерминисаној семантичкој 
позицији“ (Драгићевић 2001: 176–177).
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ве на основу заједничке семе ’прождрљива особа’. Конституенти подгрупе 
даље се гранају у два микрореда, са референцијалном дистинкцијом по полу.

II. 9. 1. а. Именице са заједничком носећом компонентом ’прождрљив’ 
и диференцијалном ’мушки пол’ формирају микроред синонима: гладник, 
гладнич’ина, изеша, аждер, ала, алавац, алавко / алафко, алосија, вештер, 
ламња, лаптимуа.

Насити л’и се тај гладник? – Гладника можеш л’и да наситиш? – На, 
гладнику, наједи се.

Гладнич’ина је, никьд да се засити. – Тому гладнич’ине Васил’у при-
неси грумбул пуну ч’инију, сам ч’е гу изеде.

На, наједи се, изешо ниједьн.
Доста море, аждеру, ч’е ти се узне на зло толико једење.
На, насити се, ало незасита.
Ништо не мож да ушч’уваш од тога алавца Цеке. – На, алавцу, наједи 

се јенпут.
Тому алавку ништо не му је доста. – Тај алафко алави Петруш.
Алосију ка што је он можеш л’и да наситиш?
На, наједи се, вештеру. – Кој може да нарани тога вештера.
Даде и тому ламње л’еба и сирен’е.
Од тога лаптимуе ништо не мош да ськријеш.
На денотативном плану сви чланови синонимског реда означавају муш-

ку особу која много и халапљиво једе. Конотативни ниво значења одражава 
негативан став говорника према таквим особама, испољен високим степе-
ном експресивности. Денотативне једрене семе ’незасит’ и ’прождрљив’ 
сврставају ове атрибутивне именице у центар лексичко-семантичке групе, а 
конотативне их поларизују ка негативној сфери поља. Пејоративне номина-
ционе јединице гладник и гладничина потичу од истог корена, именице глад. 
Од придевске основе деривирана је именица гладник. Творбени формант -ик 
је неутралан и најчешће кореспондира са придевима на -ан. Везивањем за 
творбене основе експресивне семантике попримио је пејоративни карактер. 
Аналогијом према пејоративним облицима насталим овим суфиксом дериват 
гладник остварује негативну конотацију, иако је мотивисан семантички не-
утралним придевом. Факултативна конотативна сема интензитета актуели-
зира се у семантичком садржају трећестепеног деривата гладнич’ина. Фор-
мантом -ина појачан је степен експресивности мотивне речи. Девербативни 
дериват је експресив изеша, где је суфикс -еша носилац експресивне вредно-
сти лексеме. Семантичким варирањем развиле су се секундарне семантичке 
реализације термина из области народног веровања аждер и ала, које слу-
же за номиновање незаситих, прождрљивих особа. Процес метафоризације 
активиран је продуктивношћу доминантне семе ’прождрљив’ из примарног 
семантичког садржаја лексеме аждер (тур. заст. ajder, ejder „змај“). Особина 
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митолошког бића приписује се човеку, чиме се предимензионира човеков 
однос према храни и потенцира негативно својство онога који прекомерно 
и похлепно једе. Истим механизмом настало је метафоричко значење лексе-
ме ала. Облике понашања који излазе из оквира умерености и пристојности 
колектив строго процењује и негативно оцењује. Особе оквалификоване 
по неком непожељном својству одступају од реалне слике прототипа. Сто-
га, нису необичне асоцијације и поређења са фантастичним бићима, чиме 
се таква лица на неки начин мистификују а њихове особине, које социјум 
не прихвата, хиперболизују у негативном смеру. Метафора ала учествује 
у грађењу нових номинационих јединица, посредно или непосредно. Мо-
тивна је реч првостепеног деривата алосија, где сложени суфикс има важ-
ну улогу у интензивирању експресивности семантичког садржаја творбе-
не основе. Трећестепени дериват алавко изведен је од придева алав „који 
једе много и брзо“ (Чемерикић)215 наставком -ко, који у дијалекту поприма 
пејоративну компоненту значења, с обзиром на учесталост његовог везивања 
за пејоративне творбене основе. Творбени формант -ко има вредност суфик-
са субјективне оцене слабијег интензитета, што води закључку да творбени 
синоними алосија и алавко на конотативном плану изражавају различити 
степен пејоративности.216 Незасита особа доводи се у асоцијативну везу са 
још једним прождрљивим бићем из митолошке сфере, које се у Призрену на-
зива вештер. Контекстуално значење лексеме вештер открива потенцијалну 
компоненту ’прождрљив’ у примарној семантичкој реализацији, која се ак-
туелизира у одређеним говорним ситуацијама, тј. у претњама и клетвама.217 
Колективне представе о особинама ове демонске појаве чине појмовну базу 
за стварање секундарних значења именичке јединице вештер. Аналогијом 
је иницирано секундарно атрибутивно значење са човеком као денотатом, 
формирано метафоричком асоцијацијом заснованом на трансформацији 
типа апстрактно – конкретно и на семи колективне експресије. Идентичан 
модел метафоризације примењен је у процесу семантичког варирања лек-
сичке јединице ламња, која примарно означава аждају која једе људе (Skok

215 У семантичком и асоцијативном саодносу са придевом алав је дублетна форма на 
-овит – аловит, којом се означава јачи степен особине.

216 Семантичка продуктивност лексеме ала огледа се и у њеној фразеолошкој употреби, 
где експлицира људску похлепу, која се испољава и у односу према храни, и у односу према 
материјалним добрима – ала му се отворила „има добар апетит“ (Отворила му се ала, па 
једе л’и једе); ала му зинала „полакомио се“ (Ала му зинала и на тој дуган’че што ми још 
останало) (Чемерикић).

217 Чемерикић не дефинише примарно значење лексеме вештер, али се оно може 
реконструисати на основу датих примера: Изеде ми деч’ински ак, е вештер му главу изеја. – 
Ч’ути, ч’ути, ете га иде, иде вештер да те изеде (Чемерикић).
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II: 256).218 Први члан сложенице лаптимуа етимолошки објашњава везу 
између халапљивости и похлепе. Глагол лапне ономатопејског је порекла. 
Ономатопеја лап (хлап), којом се опонаша глас при хитром гутању, у основи 
је овог глагола који значи „похлепно и шумно једе“ (РМС III: 166) и имени-
це похлепа „склоност да се задовољи незаситљива тежња за нечим, грамзи-
вост“ (РМС IV: 821). Други елемент композита има метафоричко значење, 
настало по аналогији са начином на који се овај инсект храни – сише крв. 
Компонента која носи информацију о виду исхране мува асоцијативно се 
тумачи као концептуализација човека који живи на туђ рачун.219

II. 9. 1. б. Особа женског пола која много и халапљиво једе номинује се 
синонимичним лексичким јединицама гладница, гладнич’ина, аждаја, ала, 
алавица, алосија, ламња, лаптимуа, лапнагузица / лапнегузица.

Тако била гладница и док била мицка. – Нагрула л’и се, мори гладницо? 
– Дај л’еба и тејзи гладнице.

Што беда ти је, гладнич’ино, а отвориш оч’и једньк би јела.
На, аждајо, наједи се. – Кој може да насити туј аждају.
Не гу дирај алу, нека се насити.
Доста де, докл’е ч’е једеш ти, алавицо алава?– Тејзи алавице мало гу 

је јена топл’ија за прекуськ.
Де гу станује тејзи алосије што тол’ико једе?
Куку, мори, што ламња гу беше тој девојч’е.
Тејзи лаптимуе што је јено симич’е за прекусак.
Лапнагузица је откако гу знам.
У овом скупу лексичких елемената, који у оквиру лексичке парадигме 

формирају синонимски ред, не може се издвојити доминанта, с обзиром на 
то да су сви конституенти микрореда експресивно обојени и имају готово 
подједнаку употребну вредност. Именице гладнич’ина, ала, алосија, ламња 
и лаптимуа приписују се и мушким и женским особама, тј. имају двоструку 
референтност. Гладница и алавица су једнореферентне лексичке јединице, 
семантички еквиваленти именицама мушког рода на -ик и -ко, којима се 
означава лице женског рода именовано особином придева у творбеној ос-

218 Значење које наводи Скок забележено је у околини Врања, а региструје га и 
М. Златановић у Речнику говора јужне Србије (Златановић 1998: 205). У истом речнику 
забележено је и секундарно значење лексеме ламња „прождрљива особа“. У Речнику 
лесковачког говора дефинисано је само метафоричко значење „прождрљивац“, са упутницом 
на синониме изесник, изешник (Митровић 1992; 196). Фреквентност ове лексеме грчког 
порекла (грч. λάμια) на призренско-јужноморавском говорном подручју може се објаснити 
утицајем македонског језика, где фигурира у лику ламја и значи „1. митолошко чудовиште 
со крилја, честопати со повеќе глави и опашки што фрла оган од устата. 2. тој што е алчен и 
ненаситен.“ (ДРМЈ).

219 Семантичку вредност нерадног човека лексема лапнимува има у македонском језику 
(ДРМЈ).
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нови. Лексема аждаја (тур. дијал. ajdaha) секундарном семантичком 
реализацијом фигурира у пољу карактеризације човека, уз потпуну промену 
архисема почетног и циљног домена и пејоративно је одређена. Интересант-
но је да се у призренском говору заступљени и аждер и аждаја, као по-
себни облици за мушки и женски род.220 Глагол лапне улази у морфолошку 
и семантичку структуру сложене речи лапнагузица као први део сложенице. 
У семној структури примарног значења ове глаголске лексеме садржане су 
информације о начину на који се узима храна ’похлепно’ и ’шумно’. Други 
лексички елемент који улази у састав сложене јединице трансформише при-
марно значење механизмима полисемије – синегдохом и метафоризацијом. 
Истакнутим делом тела номинује се особа, а потенцијална сема која се тиче 
функције стражњег дела тела (седења) послужила је као база за развој мета-
форичког значења.

II. 9. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’гадљива особа’
II. 9. 2. У антонимској релацији са претходном лексичко-семантич-

ком подгрупом стоји лексички скуп чији су елементи обједињени семом 
’гадљива особа’.

II. 9. 2. а. Мушка особа која је гадљива на храну или поједину врсту 
хране именује се атрибутивним лексичким јединицама гадник, гадл’авац, 
гадл’авко / гадл’афко, гадливац, гадл’ивко / гадл’ифко, грозл’авац, грозл’авко 
/ грозл’афко, грозл’ивац, грозл’ивко / грозл’ифко, које граде синонимски ред 
са интегрално-диференцијалном семом ’гадљив’.221

Тому гаднику не помага ни молба, ни корба, ни па ч’утек. – Гадл’авац 
гадл’ави, изеде пач’у, ама сь[с] зор. – Што да ч’иним с онога гадл’афца 
мојега, ништо не једе. – А, море гадл’авцу, једи док је вруч’о.

На муку је јадница с онога гадл’авка својега. – Ти, море гадл’афко, 
ја ч’е изедеш тој што сьм ти спраила, ја ч’е га метнем мач’ич’ама, а ти 
посл’е седи гладан.

Попи л’и инт-јаги тај гадл’ивац? – Ч’е га попијеш, море гадл’ифцу, зе 
ч’аре ти нема!

При памет л’и си, мори девојко, те идеш тому гадл’ифку све по ч’еф?
220 Лексема аждаја потврђена је још и у македонском говору. За разлику од облика 

аждер, ограничена је на северозападни део Балкана (Петровић 2012: 33).
221 Концепт гадљивог човека у призренском говору поткрепљен је широком лепезом 

језичких ознака, међу којима су и придеви гадежл’ив, гадл’ав / гадл’аф, гадл’ив / гадл’иф, 
грозл’ав / грозл’аф, грозл’ив / грозл’иф, мотивисани глаголима гади се и грози се. У блиској 
појмовној вези са овим концептом је човек који мало једе, који нема апетита, чија је особина 
лексикализована квалификативом злојешьн. С обзиром на то да су у анализираној грађи 
далеко фреквентније именичке јединице које експлицитно номинују гадљивог, а не нејешног 
човека, одлучили смо се да семантичкој вредности ’прождрљив’ супротставимо вредност 
’гадљив’, у оној појмовној сфери која се односи на храну.
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Грозл’авац је што га нема. – Де, бре, грозл’афцу грозл’ави.
Оному грозл’афку му се грози све што му дадеш да једе.
Ськлет ме фач’а док нараним онога мојега грозл’ивца. – Ти, море 

грозл’ифцу, ел’и ч’е једеш ел’и ч’е метнем куч’ету.
Ајде, море грозл’ивко, посркај тој л’ек ч’орбицу, па ч’е ти дадем благо.
Елементи овог микрореда потичу од два корена гад- и гроз-, и сви 

су изведени од придевских основа. Од придева гадан деривиран је об-
лик гадник, који у терцијалној семантичкој реализацији остварује значење 
„гадљив човек“. Примарно значење мотивисаних речи гадл’авац, гадл’авко 
и гадл’ивац, гадл’ивко базирано је на основном значењу мотивних придева 
гадл’ав и гадл’ив „који се лако гади, коме се лако згади“, чији семантички 
садржај у потпуности преузимају, а дублетним наставцима -ац и -ко одређује 
се онај који активно учествује у реализовању значења творбене основе. Исти 
творбени принцип примењен је и у деривирању једнокоренских синонима 
грозл’авац, грозл’авко, грозл’ивац, грозл’ивко. Са придевским творбеним ос-
новама на -љав и -љив, којима се изражавају негативне особине појединца222, 
кореспондирају творбени форманти за грађење именица мушког рода -ац и 
-ко, градећи творбене дублете експресивног семантичког садржаја. Конота-
тивне компоненте значења уграђене су у семску структуру творбене основе, 
тако да експресивним садржајем улазе у састав именичких твореница. При-
марно деминутивни карактер суфикса -ко ублажава степен експресивности 
мотивне речи,

II. 9. 2. а. Са дистинктивним знаком ’женско’ овој подгрупи припадају 
лексеме гадница, гадл’авица, гадл’ивица, грозл’авица, грозл’ивица.

Тај гадница алка-Цавина Роса ако и изеде штогодьр, изеде га на силу. 
– Док не доједеш, мори гадницо, тој што сьм ти сипала, благо не мож да 
добијеш.

Гадл’авица, мајко, па ништо неч’е да окуси.
Гадл’ивица, док посрка јен л’ек ч’орбу, мука да те уфати.
Ајт, мори, грозл’авицо грозл’ава.
Гол’ема грозл’ивица је, огрози л’и се јемпут баклаву да једе, да гу 

доједе не може.
Формантом -ица граде се пејоративи у семантичкој категорији ’гадљива 

женска особа’, што га сврстава у ред фреквентних суфикса у творби име-
ничких експресива у српском призренском говору. Форме на -ица у овој 
номинационој подгрупи корелирају са облицима мушког рода на -ац и -ко.

222 Придеви на -љив и њихова дијалекатска варијанта на -љав најчешће су девербативног 
порекла и значе да неко лако или често чини оно што значи глагол у придевској основи. 
Углавном имају значење негативне особине (Драгићевић 2001: 94, 101).
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II. 10. ЛСГ именица са хиперсемом 
’однос према личној хигијени’

II. 10. У овој категорији именовања однос према личној хигијени по-
сматрамо као одраз одређених психичких својстава личности. Атрибутивне 
именице с идентификатором ’уредан / неуредан’ укључују како оцену човеко-
вог спољашњег изгледа, тако и моралну оцену. Естетска димензија личности 
није само одређена телесним карактеристикама, већ у великој мери зависи и 
од хигијенских навика и од односа појединца према сопственој спољашњости. 
Однос према хигијени културно је кодиран, тако да свака врста претеривања 
подлеже строгој критици колектива. Социјум има јасне естетске критеријуме 
и стандарде пристојности и уредности, којих би свака индивидуа која држи до 
свог угледа требало да се придржава када излази у јавност. На тој културно-
социјалној равни базирају се номинације овога типа.

У парадигматској организацији ЛСГ именица са хиперсемом ’однос 
према личној хигијени’ издвајају се две подгрупе са категоријалним ознака-
ма ’уредан’ и ’неуредан’, чији су елементи, иако међусобно комплементар-
ни, позиционирани на оси негативне номинације.

II. 10. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’уредна особа’

II. 10. 1. Чланови подгрупе са варијантом ’уредан’ углавном припадају 
реду именовања женских лица, с обзиром на чињеницу да су женске особе 
склоније неговању спољашњег изгледа.

II. 10. 1. а. Концепт уредног човека у призренском говору изражен је 
лексемама ч’ел’ебија и џ’ул’назмона.

Ете га тај ч’ел’ебија, Риста Кикмир.
А што џ’ул’назмона је он!
Балкански турцизам ч’ел’ебија (тур. ҫelebi) користи се и у придевској и 

у именичкој функцији са атрибутивним значењем. Као придев квалификује 
уредног, елегантног човека господског држања. Када се употребљава као 
именица означава господина, лепо васпитаног човека. Придевско значење 
директно класификује лексему ч’ел’ебија међу једрене елементе тематске 
групе са хиперсемом ’однос према личној хигијени’.223 Компоненте придев-
ског значења сублимиране су у семеми ’господин’, којом је именица семан-
тички одређена, тако да је значење ’онај који пази на своју спољашњост’ 
посредно, другостепено, односно имплицитно дато. У конотативној сфери 
значења, лексема садржи сему позитивне субјективне оцене. Компонента 
интензитета присутна је у семантичкој реализацији именице џ’ул’назмона 

223 Секундарним значењем „чист, уредан“ једру тематске групе свакако би припадао 
домаћи придев мазан (Мазно гу је тој девојч’е, цела мати) (Чемерикић).
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„особа која се дотерује, кити, кинђури“, и која се подједнако односи и на 
мушкарце и на жене. Мушкарац који својим понашањем нарушава границе 
господске уредности и пристојности или претерује у личној хигијени из-
вргнут је пре подсмеху него осуди. На конотативном плану, ова лексема сва-
како има експресивну употребну вредност.

II. 10. 1. б. Номинационе јединице женског рода показују виши степен 
поседовања естетске особине по којој су језички означене, што се испољава 
у семској организацији лексема. Такве су именице кокона, џ’ул’назмона, 
џ’ил’имонда и ч’икл’имона.

Изводе лакрдију за туј кокону стрина-Магину.
Мори, џ’ул’назмоно, не кити се више!
Коју, туј џ’ил’имонду л’и запросија? – Тај алка-Сандина џ’ил’имонда 

ли ти рекла?
И тај ч’икл’имона Санда Марије Високе.
По семантичкој и употребној вредности наведене лексичке јединице 

на скали синонимности би се могле означити као синоними високог степена 
блискости. Синонимска релација међу њима је таква да се у истом контек-
сту једна може заменити другом, а да се таквом супституцијом не нарушава 
синтаксичко значење (Драгићевић 2007: 245–246). Семантичка структура 
чланова синонимског реда упућују на значење „госпођа, дотерана жена“. 
Турцизам кокона (тур. kokona)224 присутан је у свим балканским језицима, 
где мање-више чува изворну семантику. Остале три лексеме у свом саставу 
садрже елемент мона, који сугерише значење „госпођа“. Лексички елементи 
са којима се комбинује садрже конотативне компоненте, које лексемама дају 
експресиван тон.

II. 10. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’неуредна особа’

II. 10. 2. Подгрупа лексема са варијантом ’неуредан’ далеко је бројнија, 
а номинационе јединице које јој припадају изражавају висок степен 
пејоративности и негативне оцене.225

224 Порекло ове речи није довољно јасно, тако да се у српском језику може тумачити 
и као грецизам (Петровић 2012: 184). Значење које има на Косову идентично је значењу у 
македонском језику„дотерана, нагиздена жена, госпоѓа“ (ДРМЈ). 

225 Поред именичких речи обрађених у оквиру лексичко-семантичке групе, једрене 
лексеме неког шире замишљеног круга били би и придеви ор, оран (тур. hor) „неуредан, 
аљкав, запуштене спољашњости“ (Да вржем главу прво, не могу ор да искоч’им на сокак. – 
Распасан, ч’акшире му се скл’ич’кал’е и тако ор иде по ч’аршије) и глотан „прљав, нечист“ 
(И глотнога Ал’им-Џ’ају обукоше у ново за Бајрам. – Глотна, мајко, бьш ка онај Ница што гу 
викаф Кркотозл’ија. – Глотан је ка да је Габел’) (Чемерикић). Ближој периферији припала би 
придевска лексема ел’ач’ (тур. helȃk) „прљав, каљав“, који квалификује спољашњу особину 
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II. 10. 2. а. Неуредна мушка особа означена је атрибутивним имени-
цама дрл’авац, дрл’авко / дрл’афко, параманко, алосаник, вьшл’авац, глот, 
глотеш, глотник, биволар, меч’кар, ајдук, дервиш, вампир, вештер, габел’.

За кога, за онога дрл’авца л’и се запросила, црна она?
И оному Пеминому дрл’афку акибет наџ’оше младаневесту.
Искал’аја се, параманко, бербат се уч’инија.
Тај красник н’ојен, тај алосаник Бода. – Де си се алосаја тако, море 

алосанику?
За тога вьшл’авца л’и дадоше такву девојку, куку њојзи?
Да има и овол’ицно образ, она не би носила по себе тога својега глота 

Драгета. – Ајде ч’ути, бре глоту, и ти ч’е ми сол’иш памет.
Запросија гу тај глотеш Младенов. – Иди, море глотешу, па се оми и 

ул’уди се.
Глотника не мож да ул’удиш, па не знам што да ч’иниш. – Глотник 

бија, глотник и остаја.
Море, биволару, иди оми се јенпут, е врак ти године изеја.
Запуштија се, уч’инија се меч’кар.
Што је запуштија се, ајдук се уч’инија.
Запуштија се, дервиш се учинија. – Што си такав, море дервишу?
Запуштија се, вампир се уч’инија.
Ете га, иде тај вештер Јован.
У језгру семске структуре свих елемената синонимског реда налази се 

компонента ’неуредан’, допуњена синонимима ’запуштен’ или ’прљав’, које 
одређују референта према конкретној перманентној особини. Денотативном 
садржинском слоју припада диференцијално обележје ’мушка особа’. Коно-
тативни смисао експресивних јединица остварује се у интеграцији типова 
компонената као што су негативна субјективна оцена, емоционалност, афек-
тивност и интензитет. Најнижи степен пејоративности имају лексеме настале 
морфолошким трансформацијама, а највиши семантички вариране јединице. 
Од придевске основе дрл’ав деривиране су nomina attributiva дрл’авац и 
дрл’авко. Формант -ац један је од најпродуктивнијих форманата за извођење 
именица од придева, и његова је функција означавање носиоца типичне осо-
бине – дрл’авац, вьшл’авац. Додавањем наставка шири се перспективизација 
значења мотивних придева дрл’ав и вьшл’ав, јер другостепени супстантиви 
не денотирају само онога који има дрље, односно ваши, већ добијају општију 
номинативну вредност означавајући неуредну особу, што можемо објаснити 
платисемичним проширењем полазне семантике. Фреквенција везивања за 
пејоративне основе чини га експресивним суфиксом. Творбеним формантом 
која се испољава у одређеној ситуацији, а не трајну карактерну црту која долази до изражаја 
у односу према личној хигијени.
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-ко настао је творбени дублет дрл’авко. Улога овог суфикса је нијансирање 
значења исказаног творбеном основом, при чему се ублажава степен експре-
сивности семантичког садржаја мотивног придева. Учествује и у грађењу 
деноминала параманко, чија пејоративност проистиче из потенцијала име-
ничке основинске речи параман „рита, дроњак“ (Елезовић II: 58; Skok II: 
606). Лексема алосаник мотивисана је секундарним значењем глагола алоше 
„1. прождере, халапљиво поједе. 2. испрља, умаже, похаба“ (Чемерикић). Без 
обзира на основу од које су деривиране, именице на -ик имају атрибутивни 
карактер значења (Жугић 2010: 222). У нашем случају формантом -ик обе-
лежава се носилац негативног својства. Асоцијативним путем преоблико-
ван је семантички садржај лексеме глот, која у призренском говору при-
марно означава коров, уродицу у житу.226 Метафорички пренос базиран је на 
импликационој семи ’запуштеност’, из које се последично развијају фокална 
значења. Запуштеност обрадивог земљишта узрокује појаву корова и уро-
дица од трава, као што небрига о спољашњем изгледу води неуредности. 
На тој вези успостављена је метафоричка трансформација. Метафора глот 
је наставила морфолошки да се даље трансформише, што говори о продук-
тивности преобликованог семантичког садржаја. Творбеним моделом име-
ница + суфикс (-ник, -еш) добијене су изведенице глотник и глотеш, чија 
експресивност проистиче из мотивне метафоре, а формантима је истакнуто 
негативно значење мотивне речи. Метафоричко значење лексема биволар и 
меч’кар развило се варирањем потенцијалних сема примарне семантичке 
реализације које носе информацију о изгледу чувара бивола, односно особе 
„која води мечку по вашарима“ (Чемерикић). Номинационо етничко значење 
лексеме Габел’ трансформисало се у секундарно атрибутивно за означавање 
прљавог, неуредног човека према семи спољашњег изгледа Цигана чергара. 
Метафоричност се заснива на поређењу са особама које су од стране колек-
тива маркиране као запуштене, неуредне, одрпане и прљаве, с обзиром на 
посао који обављају. У формирању конотативне сфере значења удела има 
и компонента колективне експресије. Механизмом метафоричке индукције 
настали су семантички деривати са атрибутивним значењем ајдук и дер-
виш. Колективна представа о изгледу одметника или припадника дервиш-
ког реда уграђена је у секундарну семантичку реализацију асоцијативним 
путем, истичући негативну димензију концептуализације хајдука, односно 

226 У РСАНУ и РМС основно значење лексеме глота је „чељад, породица“. Значење 
„коров, уродица у житу“ у РСАНУ јавља се као пета семантичка реализација (РСАНУ 3: 362), 
а у РМС као трећа (РМС I: 503). Међутим, дијалекатски речници као основно бележе управо 
значење „коров, уродица“ (Елезовић I: 99; Јовановић 2004: 368; Динић 2008: 100) или из 
њега произишло „прљавштина нечистоћа“ (Златановић 1998: 75; Жугић 2005: 55). Пренесено 
значење у дијалекту преузима улогу доминантног значења, па отуда висока фреквентност 
придева глотан„прљав, нечист“ у свим говорима призренско-тимочке зоне. 
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дервиша и приписујући је човеку који не води рачуна о свом спољашњем из-
гледу. Функцију индуктора метафоризације у примерима вампир и вештер, 
такође, има сема изгледа. Апстрактна концептуална вредност из појмовног 
домена народног веровања преточена је у област карактерологије човека. 
Асоцијативно значење остварено је повезивањем концепције физичких осо-
бина натприродних бића и човека запуштене спољашњости. Семантичко 
измештање условило је и другачију конотацију и актуализацију семе интен-
зитета, што значи да у атрибутивној улози лексеме вампир и вештер имају 
веома висок степен експресивности, тачније пејоративности.

II. 10. 2. б. Синонимски ред именица са заједничком компонентом 
’не у редна женска особа’ чине лексичке јединице дрл’авица, алосаница, 
вьшл’авица, пепел’уша, глотница, глотешка, бивол’ица и габел’ка, без ис-
такнуте доминанте.

Иди, сестро, кој ч’е па туј дрл’авицу да узне у куч’у? – Ти, мори 
дрл’авицо, погл’едај прво себе каква си, па посл’е се ч’потај другому.

Ч’екај само ти, алосаницо алосана.
Узеја јену вьшл’авицу, оцрнија се, ни он уредьн, ни куч’а уредна, ни деца 

уредне, а она сама, боже, ч’увај.
Тако је кьд даднеш пепел’уше ч’исте ч’арапе.
Куку, што глотница гу беше снаа. – Немаш л’и срам, мори глотницо, 

да искоч’иш таква пред гости?
Глотешка, сестро, да гу не погледаш. – О[д] тебе л’и да узнем üрнек, 

мори глотешко глотна?
Туј ли Ѕанину бивол’ицу запросија.
Персоналне nomina attributiva на -ица засноване су на мотивним речима 

које у својој појмовној вредности имају квалитативне компоненте значења 
(дрлав, алосан, вьшлав, глотан) или компоненте у којима се манифестује 
сличност са негативним људским особинама (бивол). Именице женског 
рода значењски кореспондирају са облицима за мушки род. Једино лексема 
пепел’уша нема паралелу у синонимском реду интегрисаном компонентом 
’неуредна мушка особа’. Основно значење мотивне именице пепел’ импли-
цира гар, прљавштину, а комбинација потенцијалног фона примарне семан-
тичке структуре и пејоративног суфикса -уша даје негативну номинацију у 
категорији ’однос према себи’.

II. 11. ЛСГ именица са хиперсемом ’начин понашања’
II. 11. Антонимски пар тербијетл’ија и тербијетсьз чини центар лек-

сичко-семантичке групе именица са надређеном семом ’начин понашања’ и 
инегралном семом ’васпитана / неваспитана особа’. Лексема са позитивном, 
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односно негативном прагматиком односе се на димензију карактера која се 
формира под утицајем кућног васпитања.

II. 11. а. Лексичком јединицом тербијетл’ија у испитиваном говору 
номинује се учтив, лепо васпитан човек.

Узела добро момч’е, тербијетл’ију.
Из турске терминологије обичног живота у лексички систем српског 

призренског говора са семантичким обележјем ’васпитан’ инкорпориране 
су јединице за квалификовање таквих особа.227 Облик тербијетл’ија (тур. 
terbiye(t)li) користи се и у придевској и у именичкој служби.

II. 11. б. Сему негативне субјективне оцене садрже лексеме тербијетсьз, 
сел’ак и шоп.

Онога тербијетсьза Васил’а избија отац.
Од њега по шоп ч’овека оч’и не ми видел’е. – Приџ’и, поздрави се, не 

бидни шоп. – Гл’еј де газиш, е шопу едан.
Турски суфикс -сьз (тур. -sız) значи одсуство особине исказане речју у 

основи, тако да је тербијетсьз апсолутни антоним лексеми тербијетл’ија. 
Пејоративно је маркирана лексема сел’ак, чије погрдно значење произилази 
из оних компонената у примарној семантичкој реализацији које упућују на 
занимање (обрађивање земље) становника села, што имплицира њихову гру-
бост, неотесаност и простоту. Именичка јединица шоп на Косову примарно 
номинује неотесаног, простог, неваспитаног човека (Чемерикић, Елезовић 
II: 484). У Призрену и околини овако су називани становници Сиринића, 
који себе не називају Шоповима (Младеновић). Етничко значење потиснуто 
је на ниже нивое семантичке организације, а атрибутивно се наметнуло као 
доминантно. Чемерикић низом епитета дочарава слику какву су Призренци 
неговали о становницима Сиринића, који себе називају Шоповима. Механи-
зам лексичке метафоре шоп заснован је на потенцијалној компоненти колек-
тивне експресије, тј. на уверењу Призренаца да су Сиринићани глупи, огра-
ничени, прости људи, без манира. У позадини таквог односа је социјална 
компонента, односно презрив став градског становништва према житељима 
околних места, сељацима. Стереотип о Шопима распрострањен је на ши-
рем косовско-метохијском ареалу, јер и Елезовић потврђује исту семантичку 
вредност ове именичке ознаке (Елезовић 1935, стр. 484).228

227 Придевску функцију има облик тербијет (тур. terbiyet), са којим је у синонимском 
односу придев ч’ибар (тур. kibar) „учтив, лепо васпитан“.

228 Шоп се среће у Македонији и Бугарској. У Бугарској именује становника западног 
дела те земље, а у македонском језику шоп је у основној реализацији исто што и „селанец“, 
а потом „жител на североисточните делови на Македонија“ и „жител на рамничарски дел, 
наспрема гораните“ (ДРМЈ). Подругљиво значење које прераста у доминантно у македонским 
народним говорима мотивисано је презривим односом према становницима западне Бугарске, 
тзв. Шопима.
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II. 12. ЛСГ глагола са хиперсемом ’осрамоти се’
II. 12. Субпоље карактер затварамо лексичко-семантичком групом 

глагола са хиперсемом ’осрамоти се’, глагола који у семантичкој структури 
сублимирају став колектива према моралним преступима и недоличним об-
лицима понашања појединих чланова. Елементи синонимског реда повезани 
су значењем које је у РМС дефинисано семемом „учинити нешто што изазива 
стид (код учиниоца), изложити се срамоти, обрукати се“ (РМС IV: 224). Срам-
ни чин, неморалан поступак актерима се приписује и глаголима и глаголским 
синтагмама, тако да су интегралном значењском компонентом ’осрамоти се’ 
обухваћене лексичке и дводелне јединице и сврстане у исти лексички скуп.

Стање онога који се обешчастио и довео себе у положај који изазива 
презир и осуду заједнице, вербализовано је глаголима острамоти се, обрука 
се, поруга се и изразима ор се уч’ини, резил се учини, изгуби образ, изгубија 
перде и пукло (гу, му) перде, са дијалекатском доминантом острамоти се.

Ч’е се острамоти и она (Реметић 1996: 439).
Да си ме послушаја не би се тако обрукаја. – Обрука се, отури се од 

мужа.
Знаш л’и кога сьм срела? Туј Ч’ел-Перину што се поруга јенпут.
Ил’ка Угар се напија, ор се уч’инија нестреч’ник.
Немој да се резил’ уч’иниш, немој да брукаш ч’овека на пра бога.
Изгуби образ тај бестрамница, роди копил’е.
Пукло гу перде и тејзи кабајетч’ике Ванке, зе да неје бестрамна зар 

би уч’инила тај резильк.
С обзиром на то да се ради о перфективним глаголима, префиксима 

о- и по-означено је довођење у стање извршењем радње глагола (острамо-
ти се према срамоти се, обрука се према брука се, поруга се према руга 
се). Значење основних глагола брука се и руга се лексички се идентификује 
истозначницом „срамоти се“. Глагол страмоти се мотивисан је имени-
цом страмота, чије значење у Призрену одговара опису у РМС „1. стање, 
положај који изазива презир, понижење; 3. нечастан, срамотан чин“ (РМС V: 
957). Трећом семантичком реализацијом може се дефинисати значење девер-
бативних именица брука и поруга.

У синонимској релацији са глаголима острамоти се, обрука се и пору-
га се су лексички спојеви ор се уч’ини, резил’ се уч’ини, изгуби образ, изгубија 
перде и пукло (гу, му) перде, са глаголом у улози управне речи и именицом као 
зависним чланом синтагме. Израз резил’ се уч’ини полукалк је према турском 
rezil olmak (Петровић 2012: 245). Глагол уч’ини у српском призренском гово-
ру лексемски је валентан. Његова способност да привлачи друге речи огледа 
се у лексичком комбиновању и са именицама турског порекла (ор, резил’). 
Семантичку спојивост са именицама из сфере етике остварује глагол изгуби, 
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који се у овом контексту понаша као семантички детерминатор, захваљујући 
којем можемо декодирати метафоричко значење именица образ и перде 
„част, поштење“. Турцизам перде (тур. perde „завеса; преграда“) реализује 
метафоричко значење и у споју са глаголом пукне, уз објекатску донуну (гу, 
му). У линеарном низу лексема перде се налази у слабој позицији, јер је 
њено значење условљено контекстом. Најважније семе из примарног сем-
ског састава се гасе, а активне постају потенцијалне компоненте, периферни 
семантички елементи који носе културолошку димензију основног значења. 
Са метафоричким значењем именице перде усаглашава се глагол пукне, који 
конкретно примарно значење трансформише у апстрактно, стварајући „сло-
жени смисао“ конструкције (Драгићевић 2007: 222).

Без обзира на то да ли се ради о квалификацији или номинацији, језичке 
јединице лексичко-семантичког субпоља карактер показују дуалистичко 
устројство човека, али и меру опскрбљености особином. Дуалистички опо-
зитни принцип на коме је саздан људски карактер видљиво се одражава на 
лексикон српског призренског говора и у семантичком и у деривационом 
смислу. Концептуализација доброг и лошег човека вербализује се лексич-
ким јединицама које имају одговарајућу идеографску вредност и граде пси-
холошки профил идеалног Призренца, односно идеалне Призренке, по мо-
ралним стандардима прве половине XX века. Стожер поља је придев добар, 
који у средиште окупља оне придевске и именичке лексеме у чијем се сем-
ском комплексу јавља као доминантни елемент. Прототипична ситуација за 
испољавање доброте тешко се процењује (Драгићевић 2001: 198), међутим 
језичке јединице које карактеришу човека као доброг у општем смислу, као 
и оне код којих је добар детерминисан семантичком позицијом, обележа-
вамо вредносним + (добар, л’уцак, милосан, вал’атан, арьн, асьл, бисерко, 
бабл’ок, бесник, праведник, праведница, богал’ија, еснаф ч’овек, добротвор, 
себапл’ија, атьрџ’ија). Директни опозит придеву добар је придевска лексе-
ма лош, са којом у лексичко-семантичкој парадигми остварује потпуни ан-
тонимски однос. Са придевом лош најуже кореспондира асоцијативно про-
дуктиван придев зьл. Концепт злог човека далеко је разуђенији и семантички 
диференциранији, што се у језику манифестује неупоредиво већим бројем 
јединица за квалификовање и именовање особа са лошим карактерним особи-
нама (лош, рџ’ав, зьл, невал’атан, наопач’ан, ајерсьз, дамкал’ија, дамкосан, 
гадник, поганац, прокл’етник, наопьч’ник, главоједник, главојешник, намсьз, 
jарамаз, бозда, фираун, циганин, катил’, анџ’ел (ирон.), антика (ирон.), 
шебек, црвена аспра, поганица, прокл’етница, наопьч’ница, главоједница 
главојешница, катил’ка, катил’еша, куч’кетина, циганка, бозгун, батак, 
батакч’ија, пердесьз, атьрсьз, бесрамник, безобразник, прокуда, поруганија, 
курвар, копил’андра, ьрсьз, едепсьз, резил’, куламбара, пезевенк, пушт, 
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пушт пезевенк, ч’ифтел’ија, пач’авра, бесрамница, безобразница, курва, 
курветина, курвештина, давач’ка, ороспија, џ’увенда, џ’увендија, ч’енгија, 
мазник, мазница, ич’ијузл’ија, маслар, масларка, куламбара, потул’енко, по-
туленица, алч’ак, копил’, льжл’авац, лажл’афко, льжл’авица, јаланџ’ија, 
јаланџ’ика, мизевир, трчильжа, мешореч’ник, мешореч’ница, фитмеџ’ија, 
фитмеџ’ика, дубараџ’ија, фесатч’ија, ил’еџ’ија, ил’еџ’ика, џ’узбојаџ’ија, 
панголоз / понголос, јордамџ’ија, јордамџ’ика, фодул, фодулка, фалџ’ија, 
фал’ивеч’ера, фал’игуза). Поларитет се остварује и у оквиру група сужене 
перспективизације, тј. у случајевима где се карактерно својство испољава 
у типичном контексту (у односу према раду, новцу, личној хигијени, пре-
ма начину понашања). У структури пожељне особине је вредносно плус 
(+) у ситуацији (особа се понаша као дорасла ситуацији и реагује у скла-
ду са друштвеним и моралним нормама) (работник, дикатч’ија, работ-
ница, дикатч’ика, давач’, оварда, овардар, ч’ел’ебија, тербијетл’ија). 
Носиоци прототипичних особина позитивно су конотирани, што их 
чини неутралним члановима опозиције. На негативној оси смештене су 
номинације атрибутивног типа које се процењују негативно у односу на 
прототип (нерабоштија, мрзеша, дьнгуба, залудник, дембел’, дембел’ана, 
бадијавџ’ија, гамсьз, калпазан, локмаџ’ија, сüртук, ајл’аз, ајл’ак, ајта, би-
вол, биздол, крл’а, залудница, дьнгуба, дембел’ка, дембел’ajка, дембел’уша, 
бадијавџ’ика, гамсьска, сüртукач’а, шал’афа, биздол’ица, прескоч’кобила, 
деч’анска непрел’а, зијанч’ар, зијанч’арка, пеција, ѕьнѕа, џ’ебрак, јаудија, 
гагрица, стипса, давач’ (ирон.), лопов, ьрсьз, цуб / цуба, рука, ч’ел’епирџ’ија, 
јанч’есеџ’ија, ајдук, гладник, гладнич’ина, изеша, аждер, ала, алавац, 
алавко, алосија, вештер, ламња, лаптимуа, гладница, аждаја, алавица, 
лапнагузица, гадник, гадл’авац, гадл’авко, гадливац, гадл’ивко, грозл’авац, 
грозл’авко, грозл’ивац, грозл’ивк, гадница, гадл’авица, гадл’ивица, 
грозл’авица, грозл’ивица, кокона, џ’ул’назмона, џ’ил’имонда, ч’икл’имона. 
дрл’авац, дрл’авко, параманко, алосаник, глот, глотеш, глотник, би-
волар, меч’кар, ајдук, дервиш, вампир, вештер, дрл’авица, алосаница, 
пепел’уша, глотница, глотешка, бивол’ица, тербијетсьз, сел’ак, шоп). 
Семантичке категорије у којима се испољава бинарни принцип концепта 
добар / лош, односно пожељна / непожељна особина парадигматски су 
устројене антонимским релацијама. Антонимија као однос међу лексемама 
супротстављених концептуалних вредности језички реализује идеограф-
ску вредност јединица којима се денотира човек као носилац позитивне / 
негативне особине. Репертоар негативне номинације у призренском говору 
неупоредиво је обимнији у односу на систем јединица позитивне оцене. 
Оваква (не)пропорционалност одговара стању у другим српским народ-
ним говорима (Жугић, 2009, 2010) и књижевном језику (Драгићевић 2001; 
Штасни 2013). Списак лексема у сегменту карактеризације човека према 
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карактерним својствима гради мозаик пожељних и непожељних људских 
особина у призренском социјуму почетком XX века. Најбројнији синоним-
ски редови везују се за злобу (35 јединица), затим лењост (30), бесрамност 
(27), неуредност (23), прождрљивост (15), гадљивост (14) и похлепу (13). 
Нижу фреквентност реализују јединице које се односе на особине као што 
су тврдичлук (8), недружељубивост (7), тврдоглавост (7), лицемерје (7), 
лаж (7), сплеткарење (6), непоузданост (6), наметљивост (6), непоштење 
(6). Призренци нису ценили охолост и хвалисавост, и презирали су лукав-
ство и варање. Најмаркираније позитивне особине су доброта (9), радиност 
(9), педантност (5), предусретљивост (5), поштење (4), дарежљивост (4). 
Број јединица којима се маркирају карактерне црте личности валидан су 
показатељ особина које улазе у опис портрета прототипичне призренске 
личности. Карактерног Призренца одликују доброта, част, поштење, хра-
брост, искреност, хуманост, педантност, умерен однос према храни, умере-
но трошење новца, предусретљивост. Од Призренке се очекивало да буде 
часна, добра, уредна, васпитана и да није похлепна ни у једном смислу.

У поређењу са семантичко-деривационим системом nomina attributiva 
базираним на карактерним својствима човека у стандарду (Штасни 2013: 
168), примећујемо извесне законитости у творби именица ове врсте. Пара-
лелу налазимо у фреквентности наставака -(н)ик / -(н)ица, који се најчешће 
комбинују са придевским основама, и у продуктивности творбених форма-
ната -ац, -ко, -џ’ија /-џ’ика. Призренска лексика носи специфична обележја, 
која се испољавају у аутентичној употреби експресивних наставака -ија 
(поруганија, ороспија, нерабоштија, алосија, џ’увендија), -л’ија (богал’ија, 
себапл’ија, ч’ифтел’ија), -ка (катил’ка, зијанч’арка, глотешка, дембел’ка), 
-еша (катил’еша, мрзеша, изеша), -уша (дембел’уша, пепел’уша), -андра 
(копил’андра). Ниску продуктивност бележе пејоративни суфикси -ајка 
(дембел’ajка), -ач’а (сüртукач’а), -етина (курветина, куч’кетина), -ештина 
(курвештина). Творбени модели којима се гради лексика за исказивање не-
гативног става укључују комбиновање домаћих и турских придевских и име-
ничких основа са домаћим и турским суфиксима, при чему се експресивна 
вредност деривата заснива на пејоративности мотивне речи или настаје као 
последица семантичког спајања одређених форманата. Синонимски редови 
богате се деривационим процесима и механизмима полисемије. Семантич-
ко варирање основног значења речи у српском призренском говору веома 
је заступљен модел стварања експресивне лексике (главојешник, циганин, 
анџ’ел (ирон.), антика (ирон.), шебек, црвена аспра, пач’авра, трчильжа, 
бивол, биздол, крл’а, биздол’ица, прескоч’кобила, деч’анска непрел’а, аж-
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дер, аждаја, ала, ламња, глот, биволар, меч’кар, ајдук, дервиш, вампир, 
вештер, габел’, сел’ак, шоп).229

III. ЛССП способности
III. Психички живот човека, његово радно ангажовање, сналажење 

у друштву и свакодневном животу одређују способности. Способности 
представљају скуп свих психолошких услова неопходних за извођење неке 
активности. Темеље се на наслеђеним склоностима појединца, а развијају 
се под утицајем околине. Способности као психолошки подсистем лично-
сти прилагодили смо когнитивистичком лексиколошком приступу човеку, па 
се тако као трећи фрагмент ЛСП психичке карактеристике човека намеће 
субпоље способности. Општу поделу способности на сензорне, интелек-
туалне и моторне (Hrnjica 2003: 222) донекле прати лексичко-семантичка 
организација нашег субпоља, које интегрише језичке ознаке у вези са инте-
лектуалним и психомоторним способностима.

Способности су веома важне особине личности с обзиром на то 
да утичу на различите аспекте деловања појединца у групи и на про-
цесе спознања себе и појава у свету који га окружује. Људска заједница 
препознаје њихов значај, што се испољава у сталном процењивању индиви-
дуалних разлика у способностима, а одражава се на језичкој слици човека 
кроз широк дијапазон лексичких ознака са „амбивалентним прототипичним 
категоријалним вредностима“ (Штасни 2013: 93). Комплексом лексичких 
јединица са инваријантном компонентом ’способности’ маркира се особа 
по неком аспекту менталног функционисања који се испољава у одређеним 
активностима. У урбаној средини, какав је Призрен у првој половини XX, 
афирмативна својства личности доводе се у везу са умним способностима и 
вештином извођења одређених радњи. Интелектуалне способности високо 
су вредноване, али је концентрација лексема овог продуктивног семантич-
ког поља фреквентнија на негативном полу менталне скале. Вербализација 
појмовних вредности паметног и глупог човека квантитативно иде у корист 

229 С. Ристић показује да се сложена структура експресивних именица типа ’особа 
+ морална или психичка особина’ може представити истом формулом као и семски састав 
експресива са значењем спољашње особине или особине неког дела тела. При томе, ауторка 
истиче да је денотативно-аксиолошко (неекспресвно) значење именица којима се означавају 
носиоци моралних и психичких особина знатно простије од емотивно-експресивног значења 
исте семантичке групе и структуру лексичког значења именица модела ’особа + морална 
или психичка особина’ разлаже на компоненте неекспресивног значења ДКВР (денотативна 
компонента високог ранга, архисема ’човек’) + ДКНР (денотативна компонента нижег 
ранга, идентификациона сема ’типична морална или психичка особина) + КОО (компонента 
објективне осене, потенцијална сема ’што је, као што се зна добро / лоше’) и компоненте 
субјективно-аксиолошког (експресивног) значења ДК + КОО + КСО + ЕмК + ЕксКС + ЕксКП 
+ ФСК (Ристић 2004: 86). 
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негативне номинације, што јасно предочава став ондашњих Призренаца о 
когнитивим способностима и њихово схватање интелигенције као једне од 
највиших духовних врлина појединца.

Богатство и дисперзија језичких ознака у сфери менталних својстава 
човека омогућава различите типове парадигматских веза међу њима. 
Хијерархијска структура и семантичка разгранатост лексема условила 
је хиперо-хипонимски однос, поларизованост детерминисала антоним-
ске релације, специфична дијалекатска експресија допринела је изузетно 
развијеним синонимским редовима, а међујезичка интерференција низо-
вима контактних синонима. Лексичку парадигму, на основама теорије се-
мантичког поља, представљамо као систем јединица организованих у мање 
лексичке скупине:

1. ЛСГ придева са хиперсемом ’интелектуалне способности’,
1. 1. ЛСПГ придева са хиперсемом ’умно развијен’,
1. 2. ЛСПГ придева са хиперсемом ’умно ограничен’,
1. 3. ЛСПГ придева са хиперсемом ’умно поремећен’,

2. ЛСГ именица са хиперсемом ’интелектуалне способности’,
2. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’умно развијена особа’,
2. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’умно ограничена особа’,
2. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’умно поремећена особа’,

3. ЛСГ придева са хиперсемом ’психомоторне способности’,
3. 1. ЛСПГ придева са хиперсемама ’вешт / невешт’.

III. 1. ЛСГ придева са хиперсемом
’интелектуалне способности’

III. 1. Систем лексема са инваријантом ’интелектуалне способности’ 
обједињује језичке јединице са широким спектром значења, које се своди 
на релативно мали број семема, при чему се свака може дефинисати као 
комбинација категоријалне семе, која је доминантна и самим тим заузима 
независну позицију у семском комплексу, и сета диференцијалних семан-
тичких ознака којима се конкретизује компонента ителектуалног својства 
(степен развоја интелигенције неретко је у вези са физичким изгледом, ка-
рактерним цртама, а посебно се испољава у односу према раду). Надређеној 
компоненти ’интелектуалне способности’ у српском призренском говору 
одговарају хипероними памет и фич’ир. Синоним домаћој речи памет, која 
се односи на способност човека да мисли, схвата, просуђује, дакле на мисао-
не и спознајне способности, јесте балкански турцизам из области мишљења 
фич’ир (тур. efkâr), који проширује првобитну, искључиво когнитивнусеман-
тику на означавање општих интелектуалних способности.
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Феномен људске интелигенције и његов одраз у лексичком систему 
призренског говора раслојен је на две поларизоване стране. Једро струк-
туре лексичко-семантичке групе придева са генеричким значењем које се 
тиче развоја интелекта подељено је на две амбивалентне зоне, што је праћено 
опозицијом према субјективној оцени. На позитивном полу концентрисани 
су неутрални придеви са интегралном семом ’паметан’, док се око негатив-
не осе симетрије групишу адјективни експресиви обједињени компонентама 
’глуп’ и ’луд’. Природу људске интелигенције језички прате слојеви лексема 
у изразитом антонимском односу. Менталну категорију ’луд’ не можемо поис-
товетити са концептуалном вредношћу ’глуп’, с обзиром на то да се у првом 
случају ради о душевној болести, умном поремећају, а у другом о умној огра-
ничености.230 Дијалекатска лексика диференцира ова два значења, тако да на 
бинарној менталној скали разликујемо три парадигматска скупа, чији су чла-
нови у међусобно супротстављеним позицијама, а на опозитним половима, 
на нивоу микроредова, ступају у синонимске парадигматске односе.

III. 1. 1. Квалификативи којима се денотира особа са израженом спо-
собношћу расуђивања, разборита, мудра, здравог ума јесу паметан, мудар*, 
пишкин, мисл’ен, сетл’ив, ведар, бистар, са стажером паметан.

Овај Л’уба искоч’и по паметан од оца.
Пишкин је вој дете, виде л’и како одговара?
Млого је сетл’ив тај копил’, да га превариш не мож.
Мислен човек беше тај аџ’и-Мита.
Овако се ч’ини ведар у памет. – Ведре гу су деца ка ведар дьн.
Напред била бистра, ама сьг се ништо бабундисала, зар што остарела
Придеви се обично семантички дефинишу другим придевима из исте 

тематске групе, што отежава њихову семантичку анализу.231 Кохезиони цен-
тар овог лексичког скупа је придев паметан, јер улази у дефиниције осталих 
чланова реда: пишкин „паметан, промућуран, искусан“, сетл’ив „паметан, 
домишљат, лукав“, ведар „разборит, бистар, паметан“ (Чемерикић). Синони-
мичним придевским лексемама „разборит“ и „мудар“ објашњено је значење 
доминанте паметан, који постаје најпродуктивнији члан категорије, а са-
мим тим и њен типичан примерак. Овде се сусрећемо са тзв. грешком у 
дефинисању званом circulus in definiendo (Драгићевић 2007: 79), када се 

230 Опсег значења лексема којима се изражава појмовна вредност семантичког типа 
’луд’ се проширио, тако да се једним делом семске структуре поклапа са идеографском 
вредношћу лексичких јединица које денотирају глупост као менталну особину: луд „1. умно 
поремећен, душевно болестан; 2. глуп, непромишљен, неразуман“ (РМС III: 240).

231 Бавећи се семантиком придева који се односе на људске особине, Р. Драгићевић 
долази до закључка да се компоненцијална анализа не може користити у анализи значења 
придева (Драгићевић 2007: 78), већ да су у овој семантичкој групи примењиве анализа 
прототипа и инпут анализа (Драгићевић 2001: 195, 206).
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један појам разјашњава другим (паметан „разборит, мудар“), а други оним 
првим (мудар „паметан, разборит“). Овакви случајеви показују апсолут-
но појмовно и семантичко поклапање две лексеме или више лексичких 
јединица. Идентичне вредности чине придеве паметан и мудар једреним 
елементима групе. Секундарном семантиком центру се прикључују придев-
ске јединице ведар и бистар. Метафоричка реализација значења базирана је 
на активности семе ’чист’ из примарног семантичког садржаја ( ведар „који 
је без облака и магле, чист“, бистар „који није замућен (о води)“). Семан-
тичка модулација компоненте ’чист’ иде у правцу асоцијативног повезивања 
са човеком, алудирајући на бистар, јасан, непомућен, незамагљен ум. При-
дев ведар најпре се појављује као детерминатор значења главног члана у 
синтагматским конструкцијама типа ведра глава, ведар памет, а потом се 
механизмом синегдохе развија у самосталну метафору за карактеризацију 
човека према интелектуалним својствима. Од глаголске основе изведен је 
придев сетл’ив, који семантички одговара стандардној форми досетљив 
„који се лако досети, нађе скривена решења, домишљат, довитљив“ (РМС I: 
746). Значење које сетл’ив има у Призрену мотивисано је секундарним се-
мантичким садржајем мотивног глагола. Доминантна семантичка обележја 
’паметан’ и ’домишљат’ блокирају негативну конотацију значењског елемен-
та ’лукав’. У једреном делу семске структуре индеклинабилног адјектива 
пишкин (тур. pişkin) налазе се централне карактеристике значења лексич-
ко-семантичке групе ’паметан’, ’промућуран’. Периферна компонента ’ис-
кусан’ актуелизира се у одређеном контексту и конкретизује категоријалну 
вредност лексеме.232

Неутрална идеографска вредност лексема праћена је њиховом мотив-
но-творбеном структуром. Прости су придеви мудар (прасл. *mǫdrь) и ведар 
(прасл. *vedrь). Лексему мудар Чемерикић није унео у збирку, али нам nomina 
attributiva мудрац, изведена из овог придева и потврђена у монографији С. 
Реметића, дозвољава да лексему мудар уградимо у систем придева српског 
призренског говора. Платисемичност придева мудар огледа се у разуђености 
његовог значења на косовско-метохијском ареалу.233 Са творбено-семантич-
ког становишта пaмeтaн је првостепени дериват, деноминал, са творбеним 
формантом -ан, којим се особи као духовно својство приписује семантички 

232 Турцизам пишкин јавља се само на Косову и Метохији, без паралела у балканским 
језицима, и то у фигуративном значењу „искусан“ (у турском језику примарно је „куван, 
печен“) (Петровић 2012: 240). 

233 Елезовић истиче да се значење ове речи на Косову деинтелектуализовало, да мудар 
више значи „миран“ него „уман“ (Елезовић I: 421). Професор Р. Младеновић потврђује овакво 
значење и у Призрену, где је компонента ’промишљен’ неодвојива од појмовних вредности 
’кротак’, ’миран’, ’несвадљив’, које особу превасходно квалификују према начину реаговања 
на спољашње импулсе, а придев мудар у сегмент о темпераменту. У северној Метохији овај 
придев корелира са „разуман, уман, паметан“ (Букумирић 2012: 333).
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садржај исказан именицом у основи – памет „способност човека да мисли, 
схвата, расуђује, интелигенција, ум, разум“. Девербативни придев сетл’ив 
означава особину појединца за себе (деривиран је од непрелазног сврше-
ног глагола сети (се) и творбеног форманта -л’ив) и има активни смисао, 
значи да неко лако чини оно што значи глагол у основи (Драгићевић 2001: 
101), тј. с лакоћом схвата, брзо долази на какву мисао. Придевом мисл’ен 
квалификује се промишљена, разборита особа, развијених когнитивних спо-
собности, садржаних у глаголу од којег је придев потекао. На основу афир-
мативног колективног вредносног мерила, ови придеви представљају проти-
пичне особине не само у домену људских способности, већ у оквиру општег 
психолошког профила личности.

III. 1. 2. Синонимски ред придева са хиперсемом ’умно ограничен’ 
формирају експресиви глуп*, глупас*, туњав, неслан, недокл’епан, недока-
зан, зел’ен, шут, забрајен / забрал’ен, шашкьн, абдал, будала, шер-будала, 
алч’ак у памет.

И којшија му беше глупас (Реметић 1996: 442).
Туњаво гу девојч’е, неје ка мати.
У, што си неслан! Де ти је памет?
Недокл’епан гу је тај млаџ’еји син.
Што ти је, море ч’овеку, што си тако недоказан?
Зел’ен л’и си, море, што збориш тако?
Шуто гу девојч’е искоч’и тејзи теза-Маре.
Забрајена сьм, мори, ич’ не држим на памет. – Нана остарела па се 

уч’инила ептем забрал’ена.
Шашкьн човек беше бија тај Мита конопч’ар.
Од н’ега по абдал ч’овека видеја л’и си?
Остави га н’ега, он је алч’ак у памет.
Доминанта микрореда глуп садржана је у опису кохипонима глупас, 

туњав, шашкьн, неслан, недокл’епан, недоказан, абдал, зел’ен и шут. Са 
позиције централног члана лексичко-семантичке групе придев глуп делује као 
елемент неутралне квалификације са објективном негативном оценом.234 Око 

234 Лексема глуп не постоји као лексикографска одредница у збирци Д. Чемерикића, 
што је не искључује из лексичког система српског призренског говора. То што се не појављује 
у основном облику може значити превид састављача лексикона или свесну намеру да се не 
уноси лексика општег типа која је и граматички и семантички једнака књижевној. У Регистру 
речи из Призрена налазимо деривирани придев глупас (Реметић 1996: 562), а Чемерикић 
даје деадјективну именицу глупос. Из наведеног разлога, ослањамо се на семантичку 
интерпретацију лексеме глуп у Речнику северне Метохије „који је ниске интелектуалне 
способности, који се тешко сналази у непознатој ситуацији (Букумирић 2012: 99), с обзиром 
на географску блискост два говора. Ово одређење корелира са лексикографском дефиницијом 
у РСАНУ „1. супр. од паметан. а. умно ограничен, неспособан да добро схвата и расуђује“ 
(РСАНУ 3: 370).
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њега су концентрисани глупас, неслан и недокл’епан, у чијим семантичким 
објашњењима стоји квантификатор којим се одређује степен умне ограниче-
ности: глупас „помало глуп“, неслан „приглуп, прилично глуп“, недокл’епан 
„приглуп, подоста глуп“. Сема интензитета одређује место ових лексема на 
градационој скали менталног развоја. Формант -ас235 умањује степен израже-
ности особине исказане придевом у основи. Од глаголских основа, префик-
салном творбом настали су партиципски облици неслан и недокл’епан, уз 
негацију и семантичку модулацију полазног значења. Значење мотивног глаго-
ла заснива се на традиционалном националном фразему солити (коме) памет 
„саветовати кога“. Асоцијације се успостављају на вези између зачињавања 
јела сољу и „зачињавања мозга саветима“ да би се добио пожељан и друшт-
вено прихватљив финални производ (укусно јело – паметан човек), па се не-
гирана придевска форма семантички наслања на трансформациони модел 
конкретно – апстрактно (бљутавог укуса, безукусан – празног ума, глуп).236 Се-
мантичко преобликовање придевске лексеме недокл’епан полази од конкрет-
ног значења глагола кл’епа „ударцима чекића исправља оштрицу, оштри“, који 
префиксацијом прелази у перфективни вид докл’епа, означавајући завршетак 
радње „доврши клепање, оштрење“, да би пуну метафоризацију остварило у 
одричној форми трпног глаголског придева недокл’епан, јер само у том об-
лику мотивни глагол развија секундарну апстрактну семантику. Сема ’оштри’ 
мотиватор је семантичког варирања, док су остали значењски елементи који 
се односе на конкретне садржаје десемантизовани. Оштрина мисли један је од 
показатеља умне развијености у наивном поимању интелигенције.

Ближој периферији припадају придевске јединице у чијим је семантич-
ким реализацијама квалификатив глуп допуњен низом значењских елемената 
нижег ранга, које конкретизују његову општу квалитативну вредност: туњав 
„глуп, туп, млитав, луд“, абдал, будала „глуп, будаласт, луцкаст“, шер-будала 
„потпуна будала“, зел’ен „незрео, будаласт, глуп“ и шут „будаласт, глупав“. 
Турцизам абдал (тур. aptal) задржао је примарно значење и у придевској и 
у именичкој функцији. Цео семантички садржај који има у турском језику 
усвојен је на ширем балканском подручју (Петровић 2012: 29). У српском 
језику фреквентнија је његова варијанта будала, чије је значење у призрен-
ском идиому појачано интензификатором шер. Зел’ен и шут су метафоричке 
трансформације индуковане асоцијацијом на релацији младост – глупост, 
неразумност, неразборитост. Метафора зел’ен потиче из фитосфере, а шут 
из зоосфере, тако да у потпуности мењају семантичку позицију у односу на 

235 Финална консонантска група -ст у призренском говору упрошћена је губљењем 
финалног плозива (Реметић 1996: 124).

236 Језички израз има утемељење у симболичкој ритуалној радњи. У Призрену је 
постојао обичај да се посоли вода у којој се новорођенче први пут купа како би дете било 
паметно и мудро (Чемерикић).
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референта (зел’ен који није сазрео (о плоду) – незрео (о човеку) – будаласт, 
глуп (о човеку); шут који је без рогова – који је млад – незрео – будаласт, 
глуп). Полазећи од потпуне синонимичности именица памет и разум, до-
лазимо до семантичке једнакости између појмовних вредности глуп и нераз-
уман, којом је исказана. Метафоре су засноване на колективном уверењу да 
се глупост везује за млађе људе (децу, омладину), за разлику од мудрости 
која је одлика старијих људи (Драгићевић 2010: 128).

Ка даљој периферији гравитирају лексеме недоказан и забрајен / 
забрал’ен, које неким сегментом семантичке структуре посредно упућују на 
значење „глуп“. Значењска вредност придева недоказан изражена је квали-
фикативом неразуман, којим се не означава слабоумност као трајно инте-
лектуално својтво, већ се упућује на тренутну непромишљеност, на одсу-
ство рационалног промишљања у одређеним ситуацијама. Придев забрајен 
/ забрал’ен може да корелира са придевом глуп само на нивоу значења којим 
се заборавност третира као карактеристика слабијег менталног развоја. 
Међутим, ова особина најчешће се приписује старијим особама чија спо-
собност памћења опада услед старења.237 Могућност усвајања, чувања и 
коришћења информација веома је важан когнитивни фактор интелигенције, 
тако да нарушавање менталног склопа и успоравање можданих функција 
свакако утиче на интелектуалне способности појединца.

III. 1. 3. На негативном полу квалификације особа са ограниченим 
расуђивањем интегрисане су јединице са хиперсемом ’умно поремећен’: луд*, 
манит, изгубен, иструјен, луцкас*, ч’üрüк, нецеја, ч’укнат, ч’ушнат, брл’ив.

И манит од пијанога бега. – И деда му бија манит, па ете сьг се он 
сирома помамија. – Задеваф манитога Ч’ор-Зефу. – Манити Благоје да ме 
учи памет.

Изгубен је сьсвем, ништо не зна. – Она ка да је изгубена мало.
Џ’оџ’а Ч’емерикин бија иструјен зе не би узеја сам себе на врат.
Ете га иде и тај ч’üрüк Арса.
Ванкино дете ка да је нецело по мало.
Он ка да је мало ч’укнат.
Тој будалч’е његово, тај ч’ушнат Тотка.
Што ти је дьньс, брл’ива л’и си, мори? – Остај га, брл’иф је. – Они ка 

да су брл’иви.
Микроред корелатива обједињених диференцијалном семантичком 

компонентом вишег ранга ’умно поремећен’ граничи се са лексичким скупом 
који се односи на умно ограничену особу. Интелектуалне способности овде 

237 Концепт заборавности као особине старијих људи фигуративно се вербализује 
глаголским речима изветри (Теза-Мара остарела, изветрела, уч’инила се ка чурка, јадница) 
и бабундише се (Напред била бистра, ама сьг се ништо бабундисала, зар што остарела) 
(Чемерикић).
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су директно повезане са душевним поремећајима и условљене су психичким 
болестима. Примарни придев луд у стандарду има широк дијапазон значења 
„1. а. душевно болестан; б. глуп, непромишљен, неразуман; 2. који је изван 
себе од узбуђења, који не влада собом, избезумљен; 3. малолетан, недорастао, 
незрео, неискусан, лаковеран, наиван“ (РМС III: 240). На Косову се својство 
означено овим придевом доводи у везу са младошћу (Skok II: 325), па је, 
како тврди Елезовић, луд исто што и млад, без икакве алузије на слабост 
ума (Елезовић I: 371). У Речнику северне Метохије, међутим, номинациона 
вредност лексеме луд поклапа се са примарном реализацијом у књижевном 
језику – „умно поремећен, умоболан“ (Букумирић 2012: 296). Чемерикић 
није унео придев у лексикон речи из Призрена, али јесте деадјективну име-
ницу лудос у контексту младос – лудос, што претпоставља постојање квали-
фикатива луд у живом говору и његову семантичку везу са одређеним жи-
вотним добом, које се схвата као незрело, непромишљено, неразумно. Око 
самог центра синонимског реда груписане су јединице манит, иструјен и 
изгубен са квалитативним значењем „умно болестан, безуман“. Придев ма-
нит етимолошки је повезан са глаголом махнути, а укрштање основа мах- и 
ман- П. Скок семантички оправдава изванјезичким фактором „bijesan čovjek 
lamata rukama“ (Skok II: 355). Иструјен и изгубен губе значењску спону са 
глаголима чији су партиципски облици, а придевско значење осамосталили 
су захваљујући детерминатору у колокацијским спојевима иструје се од па-
мет и изгуби се од памет. Примарно глагол иструје у Призрену значи „по-
квари“, а изгуби има општу семантику „остане без чега“ (Чемерикић). Ако 
се има у виду сужавање перспективизације (памет), семантичка модулација 
је транспарентна. Перфективизацијом уз помоћ префикса из- указује се да 
је радња стигла до потпуног завршетка, што значи да особа окарактерисана 
партиципима не поседује лудило као трајну особину, већ је оно условљено 
неким спољним факторима и изазвано животним ситуацијама (болест, ста-
рост, несрећа).238 Као перманентно психичко својство личности јавља се 
сулудост, које се перципира као одсуство нормалног душевног стања. За-
осталост и ограниченост интерпретирају се као особина онога који је луц-
каст, будаласт, умањујући интензитет експресивног семантичког садржаја. 
Стога лексеме луцкас, ч’üрüк, нецеја, ч’укнат и ч’ушнат образују ближу 
периферију лексичко-семантичке групе. Од једрених чланова диференцира 
их заступљеност особине у мањој мери. Деминутивна нијанса значења је 
формално и семантички обележена суфиксом -ас(т) у случају деадјектива 
луцкас239, који се уклапа у оквир придева на -аст којима се исказује духовна 

238 Овакво тумачење оправдавају примери из говора: Стојан се узеја от памет, да је 
дал’еко. – Иструја се от памет, сирома, те га отнесоше у Девич’, бог и Свети Јанич’ије 
бич’и ч’е му помогне (Чемерикић).

239 Придев луцкас преузели смо из монографије С. Реметића (Реметић 1996: 442).
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особина уочљива на први поглед (Драгићевић 2001: 113). Код осталих чла-
нова низа компонента смањеног интензитета садржана је у структури еле-
мената семантичке интерпретације. Турски непроменљиви придев ч’üрüк 
(тур. ҫürük) пандан је домаћем иструјен, јер примарно означава оно што је 
покварено, труло, неисправно, а у фигуративном, експресивном значењу има 
људску референцију. Ч’üрüк је у Призрену семантички изједначен са луцкаст 
и сулуд, код којих је семантичка доминанта луд детерминисана квантитатив-
ном компонентом ’помало, напола’. Синонимичним придевима луцкаст и 
сулуд дефинисане су придевске лексичке јединице нецеја, ч’укнат, ч’ушнат, 
чиме је сема интензитета дата имплицитно, посредно. Значење префиксал-
не придевске сложенице нецеја одговара негираној варијанти разговорног 
значења придева читав „паметан, нормалан“ у стандардном језику (РМС 
VI: 886). Придев чукнат дијалекатски је семантички еквивалент књижевном 
ударен, јер у секундарној реализацији обе лексеме обележавају помало луду, 
ћакнуту особу. Са њима се семантички преплиће партицип глагола ч’ушне 
„1. гурне. 2. удари“ (Чемерикић) – ч’ушнат, употребљен у атрибутској 
функцији. Семантичким варирањем основног садржаја развила су се мета-
форичка значења са човеком као референтом. Фигуративност се остварује 
сужавањем перспективизације примарног значења глагола чукне и чушне, 
аналогијом према изразу ударен у главу, након чега облици трпног придева 
уопштавају семантику „сулуд, луцкаст, будаласт, ћакнут“, описујући човека 
по доминантној духовној особини. На крајњој периферији, гравитирајући 
ка подгрупи ’умно ограничена особа’, налази се квалитативно одређење за 
непромишљену, неразбориту, сметену особу, која се у одређеним околности-
ма понаша неразумно, безумно. Придев брл’ив семантичким садржајем при-
ближава се лексичко-семантичкој подгрупи лексема којима се карактерише 
глупа особа, али контекстуална компонента одредила је њен периферни ста-
тус у оквиру анализиране подгрупе. У секундарној реализацији ова придев-
ска лексема остварује људску референцију, примарно се односи на овцу која 
је болесна од брља. Изменом архисеме са животиње на човека мења се се-
мантички садржај, при чему се сема која носи информацију о болести у моз-
гу овце ’брљ’ метафоричким процесом трансформише у семе које се односе 
на психичку нестабилност човека ’непромишљен’, ’неразборит’, ’сметен’.

III. 2. ЛСГ именица са хиперсемом 
’интелектуалне способности’

III. 2. Именичке јединице које припадају овом семантичком типу 
представљају продуктивну лексичко-семантичку групу, нарочито у домену не-
гативне номинације, а најзаступљенији модел богаћења синонимских редова 
је метафоричка трансформација. У категорији именовања човека са умањеним 
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интелектуалним способностима функцију индуктора семантичке деривације 
у већој мери имају зооними, слабије фитоними. Метафоричке асоцијације за-
сноване су на колективним представама о својствима појединих животињских 
врста, по којима су најчешће названи људи са ниским коефицијентом 
интелигенције.240 Ове семе су маргиналне у примарној семској структури, 
али су као потенцијалне компоненте веома продуктивне и активне у настанку 
секундарних значења. У метафоричким семантичким реализацијама семе ко-
лективне експресије постају доминантни и централни елементи семантичког 
садржаја. Оне доприносе спознању и бољем разумевању наивне слике света 
једне језичке заједнице (Драгићевић 2007: 73).

Именице које припадају датој лексичко-семантичкој групи успо ста-
вљају хиперо-хипонимске парадигматске односе (АП човек – ЛСП психич-
ке карактеристике човека – ЛСС способности – ЛСГ именица са хипер-
семом ’интелектуалне способности’). Кохезиона сила групе је апстрактна 
појмовна вредност ’интелектуалне способности’, која нема одговарајућу 
лексикализацију. У њеној значењској општости и апстрактности нала-
зи се способност надређивања. Чланови анализиране групе аутономни 
су у односу на речи у другим лексичко-семантичким групама, тако да са 
њима остварују релацију слободне зависности, јер је њихова зависност 
условљена нејезичким појавама. Међу лексемама на нивоу групе постоји 
однос кохипонимије. Семантичко раслојавање лексема даље се врши пре-
ма интегрално-диференцијалним семантичким елементима, а чланови тако 
формираних подгрупа ступају у релације антонимске природе. Дистинктив-
ни знак ’мушко’ / ’женско’ условљава антонимску парадигму у оквиру мањих 
скупова. У зависности од референцијалности, мушке или женске, стварају се 
редови блискозначница, као најмањи парадигматски скупови, чије доминан-
те подразумевају постојање, обично експресивних, синонима.

III. 2. 1. Хиперсема ’развијене умне способности’ надређена је једи-
ни цама есапч’ија, мејтепл’ија, нанка и ѕинѕифа. Наведене кохипониме мо-
жемо разврстати у два мања лексичка скупа, антонимски усмерена према 
факултативној семи пола.

III. 2. 1. а. Лексички пар есапч’ија и мејтепл’ија гради релативну сино-
нимску релацију на имплицитној компоненти ’паметан’, скривеној у семан-
тичким реализацијама обе лексеме.

Јован је гол’ем есапч’ија, ка Ч’ифутин.
Нови забити све су мејтепл’ије.
Компоненте значења ’паметан’, ’уман’ инкорпориране су у денотатив-

ни макроплан значења турцизама есапч’ија (тур. hesapçi) „рачунџија, онај 
240 „У ствари, процес је још компликованији. Прво смо неке особине са човека пренели 

на животиње (персонификовали смо их), а онда са животиња поново на људе“ (Драгићевић 
2007: 72).
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који добро рачуна“241 и мејтепл’ија (тур. дијал. meytep, поред mektepli) „чо-
век који је свршио школе, учен, образован човек“. Значењска вредност и 
једне и друге речи одређена је семом вишег ранга ’човек развијених умних 
способности’. Компоненте које спецификују значење ’добро рачуна’ и ’учен, 
образован’ импликују сему ’паметан’, због чега их сматрамо релевантним 
елементима семантичке реализације, на основу којих су лексеме категоризо-
ване и ситуиране на периферији лексичко-семантичке групе.

III. 2. 1. б. У групи именовања женских особа са развијеним умним 
способностима нашле су се две лексеме, категоријално блиског значења: 
ѕинѕифа и нанка.

Што јена ѕинѕифа гу је тој старејо девојч’е.
Куку мори, што нанка гу је тој девојч’е.
Номинационо значење лексеме ѕинѕифа показује извесну дисперзив-

ност, јер јој семски комплекс омогућава осцилацију у више семантичких 
група. Денотативним елементом ’окретна’ припада центру ЛССП темпера-
мент, а конотативним ’субјективна оцена’ позитивном полу поља. Семан-
тичке компоненте ’бистра’ и ’довитљива’ одређују њено припајање ЛССП 
способности. Сема ’бистра’ посредно садржи елементе ’паметна’, ’оштро-
умна’, што лексему ѕинѕифа квалификује међу позитивно вредноване једрене 
чланове скупа, обједињене заједничком семом ’интелектуалне способности’. 
Компонентом ’довитљива’ не умањује се интелектуална појмовна вредност 
изражена експресивом ’бистра’, већ се истиче резоновање и интелигентно 
деловање у одређеним животним околностима. Делом семантичке структуре 
која се односи на интелигенцију остаје у границама језгра датог субпоља, 
док је чинилац ’довитљива’, у сегменту значења који упућује на какву веш-
тину, приближава периферији групе са хиперсемом ’психомоторне способ-
ности’. Друга лексема у овом пару настала је семантичкo-морфолошком 
деривацијом, семантичким варирањем између творбено везаних лексема, 
при чему је друга дериват прве – нана и нанка. Лексема нанка типичан је 
пример из наше грађе који се уклапа у теоријску поставку о принципима 
семантичко-деривационог варирања Д. Гортaн Премк. Са ономасиолошког 
становиштва имамо секундарну номинацију новом лексичком јединицом 
добијеном у комбинаторном процесу спајања постојећих несамосталних 
лексичких елемената, творбене основе полазне лексеме (нана) и творбеног 
форманта (деминутивног наставка -ка). Са семасиолошког становишта има-
мо процес аналошког повезивања двају семантичких садржаја, уз обавезно 
укључивање новог семантичког елемента, нове грамеме изражене у твор-

241 Из контекста сазнајемо да су Срби Призренци Јевреје сматрали добрим рачунџијама, 
што потиче из сфере реалног искуства, јер су се Јевреји у Призрену углавном бавили 
трговином. Ванјезичко сазнање донекле је когнитивно прерађено и пренето у психолошку 
сферу, али у језику није испољено директном номинацијом. 
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беном форманту (Гортaн Премк 1993: 26). Анализом семантичког садржаја 
лексеме нана „старија жена“ уочена је потенцијална компонента која им-
плицира мудрост, која постаје доминантна у секундарној реализацији, од-
носно у деривату. Процесом синтезе лексикализује се појам зреле, мудре 
девојчице новом формом (нанка). Само у оваквој комбинацији (нана + ка) 
могућа је метафоричка реализација значења „пре времена сазрело женско 
дете“ (Чемерикић). Компонента ’стара’ имплицира мудрост стечену годи-
нама, и на тој појмовној основи развија се варирање семантичког садржаја, 
који је конкретизован дистинктивним цртама ’женско’ и ’младо’, садржаним 
у творбеном форманту.

III. 2. 2. Лексичко-семантичка подгрупа именица са хиперсемом ’умно
ограничена особа’ представља комплекс лексема међу којима су нај-
заступљенији семантички деривати. Атрибутивне именичке речи којима се 
означава особа слабијих интелектуалних капацитета ситуиране су око не-
гативне осе номинације и са члановима на супротном крају менталне скале 
ступају у парадигматски однос антонимије. У границама лексичког скупа 
коме припадају лексичке јединице граде два синонимска реда.

III. 2. 2. а. Именице са категоријалним значењем ’умно ограничена муш-
ка особа’ формирају ред експресивних синонима: будала, абдал, шашкьн, 
зунта, амза, замлата, будал’ица, туњавац, туњавко, тутубајка, муч’урла, 
ајван, вол, говедо, магаре, ч’уран, мајмун, буква, ардьква, краставица, буза, 
гузица, токмак, боздован, шоп.

Тако му и вал’а кьд је будала. – Тому будал’е л’и реч’е? – Иди, е будало 
јена, тражи по будалу од себе.

Маскариф се сьс тога Младеновога абдала. – Еј, ти, абдалу, гл’еј у 
работу, а не на сокак.

И тому шашкьну ч’е кроиф караване.
За тога зунту немам девојч’е за давање. – Јен зунта је тај ч’овек.
Иди, амзо један. – Ете га тај амза, Ариф Синан. – Сьс тога амзу л’и 

ч’е иде?
Кој, тај замлата л’и Цветко Дупина?
Будал’ица је он што гу слуша. – Море, остај тога будал’ицу.
Остави га, не га дирај туњафца.
Туњавко је, такав се родија.
Венч’ала се за јенога тутубајку.
За каквога муч’урлу се испросила!
Што уч’ини тој, ајвану један? – Зар за тога ајвана ч’е гу удадев?
Што учини тој, е, волу један?
Несьм знаја што говедо је тај Петко.
Тој магаре његово Тотка.
Де гл’едаш, море, еј ти, ч’урану?
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Кој ти река? Тај Васил’ев мајмун л’и?
Син му је буква што га нема.
Кому, тому ардькве л’и казујеш?
И тај краставица Кола да ми соли памет.
Играф мајтап сьс онога бузу Цветка Дупину.
Несьм знаја што је тол’иква гузица.
По гол’емога токмака од њега несьм видела.
За тога Младеновога буздована л’и ми казујеш.
Шопа л’и за зета да имам?
Као доминанта синонимског реда намеће се турцизам будала (тур. 

budala), јер су преко њега објашњена значења осталих лексема. У РСАНУ 
примарно значење лексеме будала је „онај који не уме правилно да расуђује, 
који је неразборит, глуп, својеглав, задрт“ (РСАНУ 2: 246), тако да су овом 
семемом обједињене све компоненте садржане у надређеној семи ’умно 
ограничена особа’. Семантичка дефиниција речи будала у нашем речнику 
књижевног и народног језика одговара њеној семантичкој реализацији у 
Призрену, где етимолошки семантички садржај „умно ограничен, непаметан, 
глуп“ (Škaljić 1966: 151) није претрпео никакву семантичку модулацију.242 
Да је будала најфреквентнија лексема за номиновање особе с ниским степе-
ном интелигенције у српском призренском говору, потврђује и њен творбени 
потенцијал: будалица, будалч’е, будалсто, будалальк. Деривати будал’ица и 
будал’ч’е имају исту архисему (’особа’) као и будала, деле исте семе вишег 
ранга (’који не уме правилно да расуђује, који је неразборит, глуп’) и једрене 
конотативне семе (експресивност, негативна оцена). Префикси -ица и -ч’е 
уносе деминуцију у значење изведеница, што на концептуално-експресив-
ном нивоу представља смањени интензитет пејоративности мотивне речи. 
Са доминантом реда остали експресиви стоје у међусобно зависном одно-
су детерминације. Лексема абдал је етимолошки повезана са именицом бу-
дала, имају исто крајње порекло и идентично значење, сачувано у говору 
Призрена. Апсолутним синонимским паром чини их експресивна вредност 
коју добијају у говору примаоцу. Репертоар погрдних назива за мушку особу 
са умањеним умним способностима проширен је позајмљеницама шашкьн 
(тур. şaşkιn) и зунта, које централним елементима значења денотирају глупог 
мушкарца (тур. zonta). У семеми којом појашњава значење лексеме шашкьн 
Чемерикић квалитативну компоненту ’глуп’ допуњује семом ’збуњен’, што 
је њено основно значење у турском језику. Зунта је турска реч забележена 
само у Призрену, чије значење „будала, замлата“ потиче од турског жаргон-
ског „неуљудан, неваспитан“ (Петровић 2012: 143). Овима се придружује 

242 Шкаљићева интерпретација значења турцизма будала „лудак, махнитов“ (Škaljić 
1966: 151) поклапа се са његовим тумачењем у РМС („луд човек, лудак, луда“, РМС I: 295).
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пејоративно маркирана именица амза „погрд. приглупа, будаласта особа“ 
(Чемерикић). Стилистичко обележје упућује на њено афективно лексичко 
значење и на веома висок степен експресивности. Нејасног је порекла, може 
се довести у везу са амсалак „замлата“ на Косову (Елезовић I: 472) од тур. 
дијал. amsalak „клипан, будала“ (ЕРСЈ 1: 155). Домаћи еквивалент турској 
речи будала је девербатив замлата, са израженом пејоративном употре-
бом. У деривате туњавац и туњавко слива се семантички садржај мотив-
ног придева, а суфиксима -ац и -ко се означава носилац особине исказане 
придевом. Експресивност творбених дублета условљена је пејоративном 
творбеном основом. У семемама везаним за лексеме замлата, туњавац и 
туњавко провејава и значењска димензија ’луд’. У семантичком опису име-
нице замлата она је наговештена у обележју ’занесењак’, док је у друга 
два случаја експлицитно исказана у дефиницији значења придева туњав, и 
допуњена још једном ознаком психофизичког стања ’млитав’. Појава ознака 
’глуп’ и ’луд’ у истом семантичком одређењу указује на њихову међусобну 
појмовну блискост, што као последицу има ширење значења лексема којима 
се у првом реду именује особа са интелигенцијом испод просека. Отуда су 
платисемичке реализације дате као једно значење. Платисемија је присутна 
и код једнозначнице тутубајка „несналажљива, сметена, неспретна особа“, 
која скривеним значењем фигурира на периферији групе, јер се на осно-
ву дате семеме особа са сниженим интелектуалним капацитетом посредно 
идентификује. Велика будала именована је пејоративом муч’урла. Овај ек-
спресив је мотивисан именицом муч’ак „покварено јаје“, али се губи веза са 
полазним садржајем семантичким укрштањем са будала, што се на формал-
ном плану огледа у аналошком преношењу наставка -ла. Експресивност де-
ривата остварена је инкорпорирањем инфикса -ур- од пејоративног суфикса 
-ура (типа девојч’ура) (Skok II: 474).

Известан број лексема у овој лексичко-семантичкој подгрупи на-
стао је семантичким варирањем основног садржаја. Такве су атрибутивне 
номинације ајван, вол, говедо, магаре, ч’уран, мајмун, буква, ардьква, кра-
ставица, буза, гузица, токмак, боздован, шоп. У категорији именовања чо-
века према својствима његовог интелектуалног развоја најпродуктивнији су 
зооними, потом фитоними, делови тела и тешки предмети. Умањене умне 
способности приписују се појединим животињским врстама, а затим се 
номинација преноси са животиње која је по уверењу језичке заједнице глу-
па на човека ограничене интелигенције. У наведеним примерима семантич-
ка мотивација произилази из народног поимања појединих живих врста и 
на тој лингвокултурној и етносемантичкој основи формира се веза између 
животињског и биљног света и људи. Експресивност секундарних семантич-
ких реализација добијених метафоричким преносом потиче из експресив-
ности семе из полазног семантичког садржаја (сема колективне експресије), 
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али и од тога што је полазни појам у лексичкој хијерархији нижег ранга, 
док је човек виши лексички ранг, и зато су све лексеме које полазе од ства-
ри, биљака и животиња и завршавају се на именовању човека експресивне 
(Гортан Премк 2004: 108). Зоометафоре индуковане су управо семом колек-
тивне експресије, која се у семантичкој структури примарне реализације 
идентификује као потенцијална. Периферни сегмент семског комплекса се 
активира и, уз мутацију архисеме, асоцијативно се приписује човеку као де-
нотату, обележавајући га по доминантном својству. На тај начин факултатив-
на компонента из полазне семеме долази у централну позицију секундарне 
номинације. Најпродуктивнији у семантичкој деривацији овога типа су нази-
ви за домаће животиње вол, говедо, магаре, ч’уран и општи назив за животињу 
ајван (тур. hayvan). Међу њима се нашла и лексема којом се примарно 
номинује човеку најсличнији представник животињског света – мајмун. Ин-
тересантно је да у изворним значењима турских лексема ајван и мајмун нису 
рефлектоване семе колективне експресије са негативном конотацијом. То се 
може објаснити чињеницом да је „колективна експресија често заснована на 
објективно непостојећим својствима“ (Драгићевић 2007: 73), и зато није не-
обично што се разликује од народа до народа. Из ботаничке сфере преузети 
су називи буква, ардьква, краставица, који се најпре доводе у везу са изгле-
дом или својствима човековог дела тела који најдиректније кореспондира са 
интелектом. Обликом роткве (ардьква) и краставца (краставица) мотивиса-
на је асоцијативна веза са главом, која се механизмом синегдохе проширује 
са дела на целину, погрдно маркирајући човека. Фитометафоре ардьква и 
краставица имају локални карактер и одражавају наивну језичку слику как-
ву су о човеку имали Призренци у првој половини XX века, док је буква ши-
роко распростањена на српском језичком простору у функцији номинације 
глупог и ограниченог човека и оваквом секундарном реализацијом ушла је 
у стандарни језик. Мотиватор метафоричке трансформације у овом случају 
је једна од сема нижег ранга, која носи информацију о дебљини дебла бук-
ве. Својство стабла ове биљке асоцијативно се приписује глави човека, при 
чему се почетни садржај преобликује у процесу метафоризације на релацији 
конкретно – апстрактно (дебео – тврд – глуп), а потом се синегдохом ме-
тафора приписује човеку као денотату. Индуктори семантичке деривације 
могу бити и делови човековог тела. У говору Призрена срећемо два таква 
примера: буза и гузица, код којих је процес варирања заснован на семантич-
ком елементу функције из примарног семантичког садржаја. Метафорична 
значења турцизама токмак (тур. tokmak) „умно неразвијена, глупа особа“ 
и боздован (тур. bozdogan) „ограничен човек, глупак, простак“ ослањају 
се на имплицитне семантичке компоненте ’тврд’ и ’тежак’, на које упућују 
квалитативне семе у основним номинацијама ’гвоздени’ („гвоздена кугла са 
дршком“), односно ’дрвени’ („дрвени грнчарски набојац“). Семе нижег ран-
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га које учествују у процесу метафоризације, а потом и синегдохе, повезују 
се по сличности са својствима која се приписују глупом човеку (тврда глава 
– ограничен, глуп човек), при чему се значење преноси са дела на целину. 
Механизам лексичке метафоре шоп заснован је на компоненти колективне 
експресије, тј. на уверењу Призренаца да су Сиринићани, које су називали 
шопови, глупи и неотесани људи. Лексички корпус којим се обележава човек 
са умањеним интелектуалним способностима понекад се употребљава и за 
погрдно маркирање особа просечне интелигенције, па чак и оних који важе 
за паметне и разумне, у ситуацијама када непромишљено поступају. Таква 
експресија тешко је уочљива уколико нисмо упознати са ширим контекстом, 
а лексикографски материјал не упућује на такве моменте. Илустрације из 
говора донекле разоткривају прототипичан сценарио у којем се људска глу-
пост најчешће процењује, а то је одабир брачног партнера.

III. 2. 2. б. Именице женског рода у сегменту номинације особа са огра-
ниченим интелектуалним капацитетом су будала, будал’ица, туњавица, 
тутубајка, амза, зунта, муч’урла, говедо, магарица, гуска, ч’урка, буква, 
ардьква, буза, гузица.

Преварила туј будалу Стојанку.
Е, мори будал’ицо, ч’е прокопшеш сьс тај памет.
Туњавице рекла да гу уч’ини.
Он ми гу сврши работу, зар би ја тутубајка знала да гу свршим.
Амза гу је тај девојч’етина стареја.
Зунта гу је тој девојч’е.
Тај муч’урла л’и да ми изводи лакрдије сьс мужа?
Гол’емо говедо она била за ч’колу.
Ти, мори, магарицо.
Зар и ти, мори гуско, имаш образ да збориш?
Тако л’и се потпл’етујеф ч’арапе, мори ч’урко?
За ч’колу не гу гори срце, туј букву.
Иди, е, ардькво јена, и ти ч’е ми сол’иш памет мене.
Иди, краставицо нијена.
Не л’и знаш што буза је тај стареја гу ч’ерка?
Куку, црна теза-Мара, девојче гу искоч’и гузица.
Стожер синонимског реда са дистинктивним обележјем ’женско’ је 

лек сема будала, коју у призренском говору одликује значењска општост 
„глупа особа“. Семе нижег ранга одређују зависан однос лексема према до-
минанти реда. Већина именица ове подгрупе је двородна, појављују се и 
са мушком и са женском референцијалношћу. Облички су диференциране 
nomina attributiva туњавица, магарица, гуска и ч’урка, што је код зоонима 
условљено природном поделом на мужјаке и женке. Женска глупост обично 
се везује за слаб школски успех и за несналажење у ручном раду.
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III. 2. 3. Хиперсема ’умно поремећена особа’ надређена је лексичким 
једи ницама маниташ, диванија, дел’ипала, шушумига, брл’ивко / брл’ифко, 
брл’ивица и будибог.

Ете га иде тај маниташ Ариф Синан.
Тај диванија Максут пуштија јен крај шамије у поток, па иде и свејено 

збори за себе.
Ете га иде и тај дел’ипала Арса. – А што не пада нум (на ум) онејзи 

дел’ипал’е попадије. – И теткич’ина ми Л’упка била тако дел’ипала.
Тераф мајтап с тога шушумигу Ариф Синана.
Глеј овамо, море брл’ивко. – Ете га тај Младенов брл’ивко. – А, море 

ти, брл’ифко брл’иви.
А што работу ч’екаш од тејзи брл’ивице? – Ч’ути барем ти, брл’ивицо 

брл’ива.
Син ка да му је мало будибог. – Будибог је и она, на матер је.
Централна јединица лексичког скупа је атрибутивна именица мани-

таш, изведена од придева манит и непродуктивног суфикса у категорији 
пејоратива -аш.243 Творбени формант -аш експресивност изведенице одређује 
индиректно, преко творбене основе, чији се садржај слива у деривирану реч. 
Семантички јој је најближа лексема турског порекла из психолошке сфере 
диванија (тур. divane „луд, суманут“) када се употребљава са доминантном 
вредношћу ’луд’. Семема „луд, луцкаст; дивљи, неприступачан“ прати ши-
рокозначност ове речи у призренском говору, која периферним делом семске 
структуре припада слоју карактеризације човека на осонову његовог односа 
према другим људима. У семемама преосталих чланова подгрупе најчешће 
се јављају квалитативни елементи ’сулуд’, ’суманут’ и ’луцкаст’, којима 
се идентификује особа са блажим психичким поремећајима. Из турског 
дијалекта преузета је именичка лексема дел’ипала (тур. дијал. delibalak), 
где се употребљава у придевском значењу „бесан, луд“ уз именице којима 
се означава младунче или дете, тј. млада особа. Дистинктивна црта ’мла-
до’ у призренском говору је десемантизована, а задржано је значење првог 
дела турске сложенице, које се приписује особама без обзира на старосну 
доб. Суманута, луцкаста особа именована је лексемом шушумига, широко 
распрострањеном на српском говорном ареалу. Можемо је довести у везу са 
шушматик и шушматикаст „луцкаст“, од грчког σχίξω, које се налази у не-
мачком апстрактуму шизма „раскол“ (Skok III: 261). Ако је етимолошка спо-
на добро постављена, значење које има шушумига у српским говорима моти-
висано је расцепом (од цркве, вере) и метафорички пренесено на психичку 
подвојеност, одвајање од свести. У једреној орбити егзистира императивна 
сложеница будибог, употребљена у именичкој служби за номиновање луц-

243 Овако и у јабланичком крају (Жугић 2010: 232).
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касте, сулуде особе. Значење „ђаво, нечиста сила; зао дух“ (РСАНУ 2: 249), 
које је иницирало и мотивисало садржај са људском референцијом, не нала-
зимо код Чемерикића. У пресеку подгрупа ’умно ограничена особа’ и ’умно 
поремећена особа’ смештни су другостепени деривати брл’ивко и брл’ивица. 
Пејоративни придевски смантички садржај исказан придевом брл’ив инкор-
пориран је у изведене именице мушког и женског рода.

III. 3. ЛСГ придева са хиперсемом
’психомоторне способности’

III. 3. Психомоторне способности се могу одредити као способно-
сти извођења одређених радњи са одређеном тачношћу, брзином, снагом, 
флексибилношћу и координацијом покрета, а од активности зависи који ће 
аспект психомоторних способности бити испољен (Hrnjica 2003: 223). Оно-
га који поседује ову врсту способности сагледавамо као спретног, умешног 
и вештог у обављању каквог посла или какве активности. У Призрену се 
развијена психомоторика веома уважавала, а тај екстралингвистички фактор 
пропраћен је адекватним језичким ознакама, пре свега придевским речима.

III. 3. 1. На позитивном полу групе концентрисани су квалификативи који 
карактеришу особу по пожељном својству, означеном хиперсемом ’вешт’, са 
лексикализованим хиперонимом веш: веш, марифет, марифетл’ија, ербап, 
способан / спасобан*, окретан, льк, ч’ескин, даровит.

За такву работу вал’а веш ч’овек. – Од Ристе Деспота по веш 
кујунџ’ија не бива. – Погодија вештога калфу. – Вешта је у све работе. – У 
везење по је вешта сестра гу. – Мара вешто тура ч’аше, викните њу.

Марифет искоч’и тој Рамино копил’е.
Од њега по марифетл’ију ч’овека у век несьм видеја, од њега по 

мајстор не бива.
По ербап је од брата.
Деца ги способне (Реметић 1996: 386).
Од Јована Маце по окретнога неч’е наџ’ете. – Окретно искоч’и тој 

девојч’е.
Льк ч’овек, за све је ербап.
Ч’ескин ти је овој дете.
Тај стареј му син по неје даровит зе тај млаџ’еј. – Даровита, мајко, 

коју год работу да узне у руке, уработи гу мајсторски. – Све деца гу су 
млого даровите.

Централни елемент групе је прост придев веш (прасл *vĕd-to > стсл. 
вĕсть) и доминантан у семемама осталих чланова синонимског реда. 
Језичким контактом условљена је апсолутна синонимија између словенског 
веш и турског марифет (тур. marifet), чија паралелна употреба потврђује 
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бинарни карактер лексичког система српског призренског говора, где тур-
цизми чине импозантан лексички слој. Мање је фреквентан турски придев 
ербап (тур. erbap), који је на Косову и југу Србије једнозначан и односи 
се на способну и вешту особу.244 Придев способан, којим се описује вешта 
особа, у новије време је ушао у придевски систем српског призренског го-
вора. С. Реметић бележи га и у прозодијско-фонетском лику спасобан (С. 
Реметић 1996: 352, 386). С морфолошког становишта, потиче од корена соб-, 
превојног лика рефлексивне заменице себе, деривиран уз помоћ два префик-
са с- и по- и префикса -ан и само у том облику развија значење „вешт“ (Skok 
III: 211). Придевске јединице окретан, льк и ч’ескин блиско кореспондирају 
са ЛСГ ’окретан, сналажљив’ у оквиру ЛССП темперамент, јер јој делом 
семске структуре припадају. Семски елемент који носи информацију о пре-
цизности, брзини и координацији покрета ситуира их у домен психомоторних 
способности. Веште, окретне особе обично су живахне, хитре, сналажљиве, 
а то су особине које припадају сфери умног и емотивног реаговања. При-
дев окретан мотивисан је поствербалом крет, формиран по морфолошком 
моделу комбиноване, префиксално-суфиксалне творбе, означавајући особу 
која је вешта, умешна, спретна и брза приликом обављања какве активно-
сти. Семантички му се приближава придев льк у секундарној реализацији, 
којом се метафорички описује онај који са лакоћом, без напора, вешто и брзо 
завршава одређене послове у одређеној сфери делатности. Групи придева 
са хиперсемом ’психомоторне способности’ турцизам ч’ескин припада се-
мантичком компонентом која се односи на брзину извршавања одређених 
радњи. Тај елемент значења садржан је у придевима хитар и брз, који ула-
зе у семантички опис лексеме и одређују њен статус у групи. Део семеме 
’вредан’ упућује на човеков однос према раду, а не на квалитет обављања 
посла, који у великој мери зависи од степена развијености крупне или сит-
не моторике. Дифузност значења непроменљивог придева ч’ескин потиче 
од платисемије коју ова лексема остварује у турском језику „оштар, шиљат; 
жесток, јак; брз, вредан“ (Škaljić 1966: 191; Елезовић II: 362). У Призрену 
је експониран периферни изворни садржај, који семантички одговара појму 
окретног, спретног човека. Скривеном семантиком која се може везати за 
фину моторику подгрупи се прикључује деноминал даровит „који има на-
рочитих способности за нешто“. Сложеним суфиксом -овит особи се у јачем 
степену приписује таленат, поседовање природних способности и изражава 
емотивна вредност, односно субјективна оцена према ономе којег таква осо-
бина одликује.

244 Шкаљић наводи две семантичке реализације: „1.vještak; 2. sposoban, okretan“, 
какве лексема ербап има и у турском језику. У јужним српским говорима преовладава друго 
значење, са носећом квалитативном компонентом ’вешт’ (Елезовић I: 175; Митровић 1992: 
104; Златановић1998: 114).
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III. 3. 2. На супротном полу, као опенент позитивно оријентисаним лек-
семама, стоји антонимски пар неспособан / неспасобан* и туткун, са квали-
тативном вредношћу „неспретан, невешт“.

И брат му неспасобан (Реметић 1996: 386).
Туткун искоч’и тој Шурдино дете Станко.
Одрицањем садржаја исказаног придевом способан негира се постојање 

особине. Пример негативне квалификације у домену психомоторних спо-
собности човека је лексема туткун (тур. tutkun). Значење турцизма ближе 
је изворном основном глаголском значењу (тур. tutmak „држати, ухватити“), 
одакле „везан“ у Призрену, а од њега асоцијативним преношењем „невешт, 
неспретан“. Турски наставак -kьn одговара нашем -л’ив (Skok III: 529), који 
значи фреквентно испољавање особине (Драгићевић 2001: 105).

Оваква расподела лексема предочава чињеницу да у стварању 
дијалекатског лексичког система велику улогу има ванјезички моменат, јер 
језике ознаке неодвојиво прате екстралингвистичке феномене блиско пове-
зане са човеком. Тенденција да се истакне оно што је специфично и пожељно 
својство појединца у домену моторичких способности ослања се на мента-
литет социјума и полази из дивљења према даровитим, али и потребе да се 
спретни и вешти мајстори прочују својим умећем, што лексици овога семан-
тичког типа даје етно-културолошку вредност.

Као концепт високог степена апстракције, менталне активности 
укључују мањи обим семантичких компонената у односу на остале сфере 
психичког ангажовања. У оквиру ЛССП способности идентификујемо два 
параметра за разврставање лексема, и то у областима интелектуалних и 
психомоторних способности. ЛСГ интелектуалне способности има сложе-
ну структуру, велики број хетерогених знакова у корелацији са адекватним 
позицијама на нормативној скали, па су у складу са тим јединице распоређене 
у три лексичко-семантичке подгрупе ’умно развијен’, ’умно ограничен’, 
’умно поремећен’, односно ’паметан’, ’глуп’ и ’луд’. Иако се у језгру поља 
налазе интелектуална својства, базични централни део чине и номинације 
човека према тим својствима, што је условљно категоријалним значењем 
јединица које улазе у језгро. Интелектуалне способности личности одраже-
не су пре свега у опозицији паметан – глуп. Као ментална активност вишег 
реда, ум је далеко супериорнији у односу на друге две категорије, с обзи-
ром на то да омогућава обраду, складиштење, чување и пренос информација 
и усмерен је на обезбеђивање одрживости појединца и заједнице. Високом 
степену умне развијености, поседовању широког спектра информација и 
њиховом хармоничном протоку супротставља се умна ограниченост, спо-
собности да се објективно процени окружење контрастира се њено одсуство, 
адекватној менталној активности супротиви се неадекватно или хаотично 
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ментално деловање. Принцип интелекта има велики значај у поимању чо-
века међу носиоцима дијалекта, а убедљив аргумент у корист ове тврдње је 
број лексичких јединица у синонимским редовима придева са варијантним 
значењима ’умно ограничен’ (12) и ’умно поремећен’ (10) и именицама са 
хиперсемом ’умно ограничена особа’ (28). Сет јединица којима је репрезен-
тована негативна сфера интелектуалних способности човека несразмерно је 
обимнији у односу на лексичке скупове чији су констутуенти позитивно ко-
нотирани. Вредност оцене релативизирана је према норми, према прототипу, 
и зато компонента апсолутне оцене изражава специфичност колектива, који 
творебеним и семантичким процесима варирања производи блискозначице 
да означи, опише, именује оно што је непожељно, „ненормално“, што се не 
уклапа у оквире прототипа и тиме га пејоративно маркира. Глупост и луди-
ло, иако проузроковани урођеним аномалијама или незрелошћу менталног 
апарата, у фокусу су људске нетолеранције, због тога социјум екстрахује ове 
особине и обележава их језичким знацима високог степена експресивности. 
У области психомоторних способности ситуација се драстично мења, однос 
позитивне лексике према негативној у овој поткатегорији претеже ка полу 
пожељних психичких карактеристика (10:2). Колективна спознаја интелекта 
као ентитета којег одликују ведрина, чистина, бистрина, оштрина, бриткост, 
зачињеност, дубоко је укорењена у свести призренских Срба и свој одраз на-
лази у метафоричним вербалним ознакама (ведар, бистар, недоклепан, не-
слан), док се ограничени ментални капацитет појмовно и језички повезује са 
младошћу и незрелошћу и развијањем сема колективне експресије конкретна 
обележја се из зоосфере и фитосфере преносе у домен карактеризације чове-
ка (шут, зелен). У представи призренских Срба о моторним способностима 
вештина и спретност поимају се као лакоћа и брзина покрета од које зависи 
успешност и умешност у обављању послова и на дијалекатској језичкој сли-
ци света интерпретирају се метафоричким садржајима и манифестују адек-
ватним квалификативима (окретан, льк, ч’ескин).

Доминантан тип семантичке трансформације у овој категорији психич-
ке карактериације и номинације човека јесте метафоризација, најчешће за-
снована на потенцијалној компоненти колективне експресије. Менталне ка-
рактеристике преносе се асоцијативним путем, у највећем броју случајева, 
са животиње на човека (ајван, вол, говедо, магаре, магарица, гуска, ч’уран, 
мајмун), у мањем проценту са биљке на човека (буква, ардьква, крастави-
ца). Могућа су повезивања са деловима тела (буза, гузица) или предме-
тима (токмак, боздован). Експресивност се испољава и кроз семантичко 
преобликовање партиципа неслан, недоклепан, недоказан, игубен, иструјен, 
ч’укнат, ч’ушнат, који губе везу са полазним значењима глагола чији су мор-
фолошки облици и као семантички деривати улазе у домен карактеризације 
човека, а квалитативном номиналном вредношћу ’глуп’, односно ’луд’ понеки 
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од њих циркулишу у централној зони поља, директно маркирајући особу по 
негативном својству. Поред домаћих придева и именица, простих (глуп, луд, 
веш) или добијених морфолошком (глупас, туњав сетл’ив, брл’ив, манит, па-
метан, способан, неспособан, даровит, окретан; мудрац, туњавац, туњавко, 
замлата, тутубајка) или семантичком деривацијом (зел’ен, шут ведар, льк), 
значајан лексички слој припада турцимима који гласовним склопом уносе ек-
спресивност у српски призренски говор (пишкин, абдал, шашкьн, зунта, амза, 
марифет, ербап, ч’ески, туткун). На периферији поља орбитирају лексич-
ке јединице које диференцијалним елементима конкретизују категоријално 
значење (есапч’ија, мејтепл’ија) или имплицитном, скривеном компонентом 
посредно учествују у номинацији (нанка, ѕинѕифа).

Став говорника према менталним активностима човека, које долазе 
до изражаја у комуникацији, животним ситуацијама, обављању одређених 
радњи и послова, рефлектује се у одабиру лексичких јединица којима ће 
те особине означити или по њима назвати човек. Конституентне јединице 
ЛССП способности комбинују елементе из интелектуалне сфере људске 
психе (паметан, разборит, уман, способан, вешт, окретан, сналажљив, хитар, 
брз; глуп, неразборит, сметен, будаласт, луцкаст, луд, сулуд, безуман), при 
чему се јасно издвајају опозити паметан – глуп и паметан – луд, док на 
негативној оси можемо пратити постепени прелаз из једног менталног стања 
у друго психичко стање (глуп – луд; луд – глуп), с обзиром на то да међу њима 
постоји извесна каузалност, која може бити искључена уколико се ради о 
психичкој нестабилности и дубљим душевним поремећајима.

ЛСП СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧОВЕКА
Модерна антрополошка теорија схвата човека као јединство биолошког, 

психолошког и социјалног начела. Развијањем биолошких предиспозиција 
под утицајем средине човек постаје личност. Човек је део друштвеног орга-
низма, члан одређене друштвене групе. У оквиру група којима припада (по-
родица, школа, нација, вера, радни колектив) човек остварује карактеристич-
не везе и односе, који га дефинишу као социјално биће и кроз које испољава 
биолошку и психолошку димензију личности. Форме организације живота 
одређују његову социјалну улогу, која је базирана на друштвеним начелима 
и традиционалном социјално-културном устројству заједнице којој припада.

Антропоцентричке категорије умногоме детерминишу лингвокул-
туролошки концепт човека и употпуњују модел лексичко-семантичког 
структурирања човека на језичкој слици света. Човека као социјално биће 
одређују социјални параметри као што су социјални статус, социјална улога, 
професија, као и узајамни однос са члановима ширих и ужих група којима 
припада (етнос, вера, породица). Одређени лигвокултурни социјум носи своју 
националну специфику, што се посебно пројектује у домену који је директно 
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условљен социјалним факторима. Концептосфера социјума рефлектује се на 
лексички систем и преко именовања човека према социјалним карактеристи-
кама. Лингвокогнитивни модел човека укључује ментални лексикон у који 
је, између осталог, очитан социјални и културни код етноса и запечаћена 
друштвена стварност сагледана кроз призму човека. Социјални параметри 
категоризације, као когнитивног облика мишљења, учествују у формирању 
вертикалне хијерархије антропографског лексичког система и улазе у цен-
тралну зону номинације човека.

У структури семантичког поља човек Ерофејева и Пепељајева као 
језгрену лексичко-семантичку групу извајају лексички скуп социальные ха-
рактеристики человека, са подгрупама: профессия и другие занятия, семья, 
национальность, статус, межличностные отношения, социальная роль, ре-
лигия, убеждения, асоциальные элементы, группы и групповые отношения 
(Ерофеева, Пепеляева 2011: 13–15). Социјални аспект личности налази се 
у центру тематско-идеографске класификације фрагмента човек на руској 
дијалекатској слици света, који са биолошким и психолошким обележјима 
чини целину овог лексичког сегмента и повезан је са социјалним улогама, 
социјалним статусом и вредносним стандардима (Литвинова, Загоровская 
2013: 60). Лингвоидеолошки концепт човек као социјални објект у систему 
енглеског језика В. А. Камењева тумачи преко антропоцентричких лексич-
ко-семантичких категорија, које своди на једанаест и, према броју лексичких 
јединица њима обухваћених, представља их у опадајућем низу: 1. социјалне 
улоге, 2. пол, 3. црте карактера, 4. породични / родбински односи, 5. узраст, 
6. религија, нарушавање правних и моралних норми, 8. професије, 9. умне 
способности, 10. материјални положај, 11. политичка убеђења (Каменева 
2006: 126). Оваква категоризација с једне стране попуњава круг социјално 
значајних категорија перцепције и интерпретације личности, а са друге стра-
не актуелизира потенцијалне категорије идеолошког утицаја на социјалну 
стратификацију, статус појединца и друштвену структуру.

Друштвено уређење, позиције на друштвеној лествици, професио-
нална оријентација, административни државни систем, војна и црквена 
хијерархија, социјалне групе и међуљудски односи унутар њих, изванјезички 
су фактори који имају вербалног одраза и у језику функционишу као семан-
тичке категорије на основу којих се може систематизовати дијалекатска лек-
сика. Српски призренски говор располаже широким дијапазоном језичких 
средстава којима се човек идентификује на основу социјалних обележја, а 
параметри који се појављују као детерминатори социјалне карактеризације 
и номинације човека су историјски, традиционално и културно условљени. 
Специфика мултиетничког колектива у историјском пресеку (Призрен, крај 
XIX и прва половина XX века) пресликава се на језичкој равни. Екстралинг-
вистички чиниоци најинтензивније се одражавају на нивоу лексичке структу-



279Лексика српског призренског говора

ре идиома. Лексеме евидентиране у Чемерикићевом речнику за номинацију 
човека према социјалним ознакама нуде језичку скицу за реконструкцију чи-
тавог друштвеног устројства и друштвених односа у Призрену с временском 
дистанцом од једног века, тако да друштвени систем једне мултиетничне 
заједнице (Призрен) у конкретном временском оквиру (крај XIX и прва по-
ловина XX века) има адекватне реперкусије у лексичком систему национал-
но и територијално маркираног говорног типа (српски призренски говор).

Јединице лексичко-семантичког сегмента означеног као ЛСП социјалне 
карактеристике човека употпуњују дијалекатску слику становника При-
зрена. Социјалне категорије на основу којих се номинује и аксиолошки 
процењује појединац са социјалног аспекта раслојавају се у пет лексичко-
семантичких група:

1. ЛСГ именица са хиперсемом ’национална и верска припадност’,
2. ЛСГ именица са хиперсемом ’професија’,
3. ЛСГ именица са хиперсемом ’социјални статус’,
4. ЛСГ именица са хиперсемом ’социјална улога’,
5. ЛСГ именица са хиперсемом ’родбински односи’.
Гендерно и старосно обележје третирамо као примарно биолош-

ка својства, па је номинација према овим дистинктивним критеријумима 
обрађена у оквиру ЛСП телесне карактеристике човека. Национална и 
верска припадност, као чисто социјалне ознаке, доминантно детерминишу 
човека. У централне елементе номинације спада семантички знак који под-
ржава категорију професије као важно социјално обележје личности. Са њом 
је у блиској вези, и у великој мери од ње зависи, социјални статус (друштве-
ни, материјални, брачни статус, степен образовања, титуле, дужности), који 
опредељује место човека у хијерархији друштвеног система. Социјални статус 
унеколико одређује друштвене улоге које појединац остварује у социјалним 
групама којима припада. Друштвена улога представља модел понашања који 
се очекује од појединца на одређеном положају или у одређеној ситуацији. 
Конкретне социјалне улоге човек остварује у интерперсоналним односима, 
неке се стичу узрастом, а неке се обављају у специјалним ситуацијама. Не-
гативни облици понашања уносе асоцијалне елементе у односе које инди-
видуа развија са осталим члановима групе или дискредитују позицију на 
којој се особа налази, тако да појединци у одређеним околностима реализују 
и асоцијалне улоге, али је у нашем корпусу квантитативно далеко мање 
номинација овога типа. У вишеструким улогама човек се појављује унутар 
уже и шире породице. Родбинске везе усложњавају релације међу члановима 
фамилије, па именовања по том основу ординирају у границама поља али пе-
риферно. Интерпретација личности у контексту родбинских односа обогаћује 
концепт човека у српском призренском говору и самим тим доприноси верној 
и раскошнијој представи Призренца на дијалекатској слици света.
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I. ЛСГ именица са хиперсемом 
’национална и верска припадност’

Човек себе потврђује као члана одређеног етноса, а друге људе иден-
тификује по једном од основних знакова језичке спознаје – обележју етнич-
ности. Категорија етничности у руској когнитивној лингвистици схваћена 
је као језичка универзалија посредством које човек одређује своју нацио-
налну припадност и помоћу које препознаје етничку припадност других 
људи (Сироткина 2012: Автореф.). Стандардни класификатори који помажу 
етничкој идентификацији јесу језик, менталитет, морално и духовно наслеђе, 
познавање етногенезе и етнокултурног развоја представника народа, карак-
теристике његове материјалне и духовне културе (Григорьева 2013: 151). На-
ционалност, као универзална категорија, подразумева опис концепта етнос, 
а основно средство вербализације категорије етничности и репрезентације 
концепта јесу називи народа – етноними. На одређеној територији историјски 
се формира систем етнонима, који одражава представу о етничности тог или 
другог територијално-језичког колектива. Категорији националне припадно-
сти придружујемо и категорију верске припадности, која је, такође, испољена 
карактеристичним спољашњим, језичким ознакама, којима се именују при-
падници одређених религија, односно верских заједница. Здруживање кон-
цепата етноса и религије у домену социјалне карактеризације човека преко 
номинације по датим параметрима условљено је етничком и верском струк-
туром становништва Призрена. „Призрен је неколико векова у континуитету 
мултинационална и мултилингвална средина“ (Реметић 1996: 17). До дола-
ска Турака већину становништва сачињавали су Срби, а у њему су живели и 
Дубровчани, Которани, Млечани и Саси. Католика је било мало, доминира-
ла је православна вероисповест. Турци су се у Призрен почели насељавати 
средином XV века и до почетка XX века чине значајан етнички слој. Трећу 
демографску компоненту представљају Албанци, који Призрен и околину 
интензивно насељавају у XVII веку, што доводи и до активније исламизације 
хришћанског становништва. Крајем XVIII века из Јањине се досељавају 
Цинцари (Арумуни) и они чине најмлађу етничку групацију призренске сре-
дине (Реметић 1996: 19). Национална и верска хетерогеност на призренском 
ареалу представљена је на локалној слици света адекватним номинацијама 
становника Призрена по националном и религијском обележју.

Фрагмент етничности саставни је део језичке слике света носилаца 
дијалекта и заснива се на дихотомији свој / туђ (свой – чужой) (Сироткина 2012: 
Автореф.). Основни начини његове репрезентације су концептуализација, 
стереотипизација и вербалне асоцијације. Категорија етничности складиш-
тена је у стереотипним представама које призренски Срби имају о себи и о 
народима са којима су у блиском контакту. Индикатори етнокултурних сте-
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реотипа могу бити језик, типичне црте карактера, манири понашања, стил 
одевања, вероисповест, тако да емоционални ставови говорника еволуирају 
у различитим правцима у зависности од наведених фактора и манифестују се 
путем вербалних асоцијација на етнониме као речи стимулусе. Етнички ста-
вови или социјални стереотипи (енгл. social stereotѕpes) најчешће су негатив-
ни, што се у дијалекатској лексици најефектније репрезентује експресивима. 
Социолингвисти ову појаву осветљавају са антрополошког, социолошког и 
психолошког становништва и објашњавају је интердисциплинарним присту-
пом преко антропологије културног неразумевања, социологије идеолошког 
оправдања разлика и психологије одржања поштовања кроз диференцијацију 
према некој другој групи (Микетић, Ратковић Стевовић 2013: 109). Лингво-
културолошка упоредна истраживања етнокултуролошких стереотипа пред-
ставила је Р. Драгићевић у истоименом раду (Драгићевић 2010), са етницима 
као стимулусима вербалних асоцијација код говорника истог језика, али на 
нивоу различитих ареала. Њен рад инспирисао је сагледавање етнонима у 
мрежи вербалних асоцијација (Даути 2012) и истраживање реакција испи-
таника из Косовске Митровице на етнониме као речи стимулусе (Микетић, 
Ратковић Стевовић 2013). Концепт етнос, који је нераскидиво повезан са 
концептуалном облашћу вера, пратимо преко категоризације етничке се-
мантике, на начин који то чини руска ауторка Т. Сироткина, која етнониме 
разматра у оквирима когнитивно-дискурзивне парадигме, у чијој се осно-
ви налазе когнитивна семантика и теорија дискурса. Она истражује начине 
вербализације категорије етничности и њено представљање на локалној сли-
ци света (Сироткина 2008), проучава регионални етнонимикон са аспекта 
теорије семантичког поља (Сироткина 2009) и на дијалекатском језичком 
материјалу из Пермског краја прати језичку репрезентацију категорије ет-
ничности у руској лингвокултури (Сироткина 2012). Још два рада из модерне 
руске дијалекатске лексикологије послужили су нам као методолошка смер-
ница у анализи лексике овога типа, а тичу се етнонима Русские и Латыши у 
лексичком систему псковских говора (Григорьева 2013, 2014).

Етничка семантика у руским текстовима когнитивистичке оријентације 
представљена је у виду „семантической сети“, преко које се могу репрезен-
товати значења различитих нивоа апстракције. Социјалну категорију наци-
оналне и верске припадности и њен семантички потенцијал размотрићемо 
на плану лексичко-семантичке групе, где се у функцији инваријанте јавља 
системно-категоријална компонента ’представник одређеног народа и вере’. 
Лексеме окупљене око овако формулисане хиперсеме имају номинативну 
вредност, а у зависности од доминантног семантичког знака ’народ’, одно-
сно ’вера’ формирају две лексичко-семантичке подгрупе, које су устројене
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на прототипичној категоријалној опозицији Србин / странац, православац / 
иноверац245:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’припадник одређеног народа’,
2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’припадник одређене вере’.

I. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом
’припадник одређеног народа’

I. 1. Етнички састав града Призрена као ванјезички фактор рефлектује се 
на свим нивоима језичке структуре, али се најдиректније и најексплицитније 
манифестује у лексикону градског призренског говора кроз номинацију при-
падника одређеног етникума, градећи својеврсну лексичку структуру – тзв. 
етнонимикон. Именовање према семантичкој ознаци ’народност’, којој у ис-
питиваном идиому одговара лексикализовани хипероним народнос (Враг ти 
народнос црни изеја), чини централну окосницу социјалне категоризације 
и карактеризације човека. У широком спектру социјалних ознака нацио-
нална припадност је једна од примарних детерминација човека, која га на 
конкретној територији детерминише као држављанина те земље или као 
странца. На тој основи гради се дивергенција Србин / странац, која се на 
језичком плану огледа у системским односима међу лексемама, пре свега 
антонимским на релацији ’припадник српске националности’ / ’припадник 
друге нације’. Овако организоване, лексеме функционишу у оквиру микро-
група, које се даље раслојавају на основу гендерног семантичког знака246. 
Микроредове граде углавном експресивни синоними.

I. 1. 1. ЛСМГ ’припадник српске националности’
I. 1. 1. Номинативну вредност са варијантом ’српска народност’ имају 

лексичке јединице распоређене у две скупине лексема, посматране из 
позиције самоименовања Срба и именовања којима су Срби маркирани од 
стране Турака. И домаће и турске номинације распоређене су у синонимске 
редове са опозицијом према семи пола.

I. 1. 1. 1. а. Припадник српске националности је Србин, Рисјанин, 
Кристијан*. Гол’ем Србин бија тај Милан поп-Јованов.

Ми смо Рисјани, несмо Арнаути.
Кристијан (Србин) (Реметић 1996: 351).
245 На нижим нивоима полисемантичке организације етноантропоними остварују 

атрибутивну функционалну вредност, која је анализирана у пољу психолошке карактеризације 
човека.

246 Именовање са диференцијалним обележјем ’узраст’ и збирне форме нисмо уврстили 
у корпус за лексичко-семантички опис како бисмо избегли дадатно усложњавање хијерархије 
лексичко-семантичког система.
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Доминанта реда је лексема неутралне номинације Србин. У однос рела-
тивне синонимије са њом секундарном семантиком ступају лексеме Рисјанин 
и Кристијан. Рисјанин примарно означава припадника хришћанске вере, па 
се према религијској компоненти именовање преноси на припадника народа 
православне хришћанске оријентације – Србина. Исти семантички принцип 
важи и за фонетско-морфолошку варијанту Кристијан.

I. 1. 1. б. За именовање женске особе српске националности користи се 
синонимски пар Србинка и Рисјанка.

Неје л’и тај Србинка отишла за туџ’ина?
Арнаути уграбил’е јену Рисјанку у Л’убижду.
Номинације женског рода добијене су процесом морфолошке 

трансформације облика за мушки род, додавањем наставка -ка као гендер-
ног обележја. Етноним Србинка је другостепени дериват, са изведеном фор-
мом Србин у основи. Творбени формант као ознака пола у случају именице 
Рисјанка додаје се окрњеној творбеној основи. На семантичком нивоу ове 
лексеме кореспондирају са именицама мушког рода из своје подгрупе, са 
којима успостављају однос антонимије према дистинктивном знаку ’мушко’ 
/ ’женско’.

I. 1. 1. 2. а. Називи турског порекла за Србина су Џ’аур, Каурин, Рум 
мил’ети и христјан мил’ети.

За њи ми несмо л’уди, ми смо Џ’аури.
Турцизми Џ’аур и Каурин, који у основном значењу референцирају 

на неверника, тј. немуслимана, у хришћанској средини развијају етнич-
ко значење пејоративне конотације. С. Петровић ове лексеме тумачи као 
варијанте позајмљене из различите турске базе (тур. дијал. caur, нар. gâvur) 
(Петровић 2012: 125). Уз одредницу Џ’аур, Чемерикић напомиње да реч ко-
ристе муслимани као погрдни назив за Србе. У службеним списима и ис-
правама Турци су Србе називали Рум мил’ети (тур. Rum „Грк“ и milet „на-
род“) и христјан мил’ети, јер до 1908. године Турско царство није званично 
признавало српску националност. Србе су идентификовали према вероиспо-
вести и етнички изједначавали са Грцима, јер су припадали под цариград-
ску грчку патријаршију. Верска компонента као доминанта у семантичкој 
репрезентацији формалних турских назива за Србе истовремено је у служби 
етничког семантичког идентификатора.

I. 1. 1. 2. б. Женски корелати мушким експресивима су Џ’аурка и Ка-
урка.

Иако нису евидентирани у Чемерикићевом лексикону, ови етноними 
свакако чине саставни део призренског етнонимикона (Р. Младеновић). Де-
ривациони процес којим су добијене ове лексеме заснива се на општем се-
мантичко-творбеном моделу који важи за етнониме женског рода.
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I. 1. 2. ЛСМГ ’припадник друге нације’
I. 1. 2. Лексички систем етнонима српског призренског говора 

структуриран је на дихотомном принципу Срби / несрби, који одражава 
функционисање етничких именовања у дијалекатском дискурсу. Лексичко-
семантичка подгрупа са интегрално-диференцијалном семом ’туђин’ обу-
хвата имена етника који су, поред српског живља, чинили демографску сли-
ку ондашњег Призрена. Етноними овог типа имају, осим номинативне, висок 
степен експресивне вредности, с обзиром на то да изражавају однос аутохто-
ног становништва према туђем народу који jе насељавао њихов град. Општи 
називи за припадника досељеног етникума су туџ’ин, јабанџ’ија (тур. дијал. 
yabanci, поред yabancι „странац“)247 и пашапортл’ија, у којима је садржа-
на опозитна компонента ’туђ, стран’. Именица пашапортл’ија спецификује 
значење „туђинац“, с обзиром на то да се њоме означава особа која није по-
даник или грађанин земље у којој живи. Семантички садржај деривата ини-
циран је мотивном речи пашапорт (тур. дијал. paşaport), а домаћом творбом 
добијен је назив за страног поданика који је у Призрен дошао помоћу па-
соша. Лексема пашапортл’ија диференцира значење у односу на лексичке 
јединице туџ’ин и јабанџ’ија, којима се обележава припадник националних 
мањина које су вековима егзистирале на територији града Призрена и његове 
околине.

Кој је вај туџ’ин?
Доша јен нов уч’ител јабанџ’ија. – Од јабанџ’ије по не ми је страм зе 

од наше л’уди.
Ужа семантичка спецификација иде у правцу конкретизовања етничке 

припадности, па се на тој значењској основи издваја неколико микрогрупа.
I. 1. 2. 1. Припадник народа турско-татарског порекла, који је чинио ос-

новно становништво турске државе, номинује се етницима Турч’ин, Турч’е 
и Турч’ежија. 248

Оруч’ина, боруч’ина, на Турч’ина бол’ештина, на мене здравл’е. – Уда-
ла се за Турч’ина, за Турч’ина, за еч’има. – Теј три Турчина (Реметић 1996: 
495).

Дадо Турч’ету за десетак.
Боже, ослободи не овеј врашке Турч’ежије, зе доџ’е душа у нос, не 

можеф више да се трпиф.
Од турског етнонима Türk настао је домаћи облик Турч’ин, творен 

етничким наставком -ин, који П. Скок назива индивидуалним суфиксом 
247 „Odnos Turaka prema strancima, onima koji ne pripadaju zajednici/grupi, prilično je am-

bivalentan. Sam naziv yabancı stranca označava kao nekoga izvana („divljaka“) pokazujući tako 
percipiranje izvanjskog kao ’divljeg’, opasnog i nepoznatog“ (Bakšić 2012: 24). 

248 Облици за женски род код Чемерикића нису регистровани. 
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(Skok III: 525). Творбеним формантом -е гради се експресивна варијанта 
Турч’е. Висок степен пејоративности исказује се обликом Турч’ежија, који 
Скок објашњава комбинацијом основе добијене од турског türkçe „турски 
језик“ и нејасног наставка -жија (Skok III: 526).249 Међутим, савремена 
истраживања показују другачије морфолошко структурирање овог облика. 
Проф. Р. Младеновић одбацује -жија као засебни суфикс, сматрајући да се 
ради о фонетској варијанти турског -џ’ија, која је у конкретној форми (Турч’е 
+ џ’ија) последица даљинске дисимилације.250 Основни спољашњи елемент 
етничке идентификације у овом случају је национални језик, што се лингви-
стички одразило на морфолошку структуру деривата, а самим тим и на његов 
семантички садржај. Комбинација наизглед неутралне творбене основе и 
примарно неутралног творбеног форманта даје конотативно нијансирани 
лексички резултат, у којем се експресивна компонента испољава и преко фо-
нетске модулације.

I. 1. 2. 2. Диференцијална семантичка компонента ове микрогрупе је 
’албанска националност’, а семантичко раслојавање унутар групе заснива се 
на родној припадности.

I. 1. 2. 2. а. За особу мушког пола албанског порекла користе се име-
ничке лексичке јединице Арнаутин, Шиптар*, Белокапац, Латинин, Фан-
да, Дод / Дода, Дед / Деда.

Тујке по нас беше јен Арнаутин (Реметић 1996: 483). – Арнаути се 
дизал’е на бüлüце (Реметић 1996: 366). – Оздол’е доџ’оше Арнаути (Реметић 
1996: 385).

Утепал’е га Шиптари (Реметић 1996: 507). – А пет Шиптара не 
дошл’е (Реметић 1996: 508).

Све сам Белокапац по ч’аршију. – Поп-Џ’уру убише Белокапци.
Убија га јен Латинин. – А: Де си купија барину? Б: Од јенога Латинина 

на Папа-ч’аршију.
Дода остаде дужан за опанце (из тефтера).
Дед Дедул’и. – Деда кујунџ’ија.
Доминанта синонимског реда је неутрална номинација Арнаутин за 

припадника индоевропског народа који живи на југозападном делу Балкана. 
Овај назив настао је од турске варијанте Arnaut грчког етника Άρβανίτηζ (за 
становника Арбанума, како се градско насеље Круја по којем су Арбанаси до-
били име звало у средњем веку), која се проширила у источне крајеве српског 
језичког простора, где је према Србин формиран облик на -ин (Skok I: 55). Са 

249 Експресиви негативне конотације Турчежија и Турчежина карактеристични су за 
косовско-метохијски ареал (Skok III: 526; Елезовић II: 351).

250 Ову појаву проф. Младеновић објашњава чисто фонетским разлозима, а њену 
природу образлаже даљинском дисимилацијом експлозивне компоненте из африкате џ’ под 
утицајем експлозивног т и експлозивне компоненте у ч’.
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функционалног аспекта мање је фреквентни други неутрални назив – Шип-
тар. Његову ретку употребу у српском говору Призрена документује изо-
станак из Чемерикићевог речника, као и спорадична појава у монографији С. 
Реметића (само два примера). Етник Шиптар преузет је из албанског језика 
(алб. Shqipëtar), јер сами Албанци користе ово име за обележавање своје 
етничности. Етноним Белокапац мотивисан је ванјезичким обележјем, бе-
лом капом као елементом традиционалне културе одевања албанских муш-
караца. Део ношње Албанаца, кече, односно бела капа, карактеристичан је 
знак препознавања етникума према којем се идентификују његови мушки 
чланови, па се појмовно повезивање манифестује на лингвистичком плану 
стварањем етничког имена на основу специфичног националног спољашњег 
обележја. Логичком везом између појма чији се назив преноси и онога на 
кога се преноси и процесом комбиноване творбе настало је именовање за 
припадника албанске народности. Називи Фанда, Латинин, Дод и Дед по-
ред етничке укључију и религијску компоненту, означавајући Албанца като-
личке вере. Лексему Фанда Чемерикић није уврстио међу етнониме251, али 
је према сведочењу Р. Младеновића она у Призрену веома фреквентна за 
обележавање Албанца католичке вероисповести. Сам назив преузет је из ал-
банског језика, где означава име једног од албанских католичких племена.

I. 1. 2. 2. б. За именовање Албанке у употреби су лексеме Арнаутка и 
Латинка.

Арнаутка и Рисјанка (Реметић 1996: 403). – Ништо неје дала тејзи 
Арнаутке (Реметић 1996: 460). – Арнаутке несу бил’е (Реметић 1996: 380).

Такво платно ткајеф само Латинке.
Од творбених основа Арнаут- и Латин-, које су у српски призренски 

говор дошле преко турског језика као готове форме за етнике мушког рода, 
формантом -ка граде се номинације за припаднице албанског народа.

I. 1. 2. 3. Посебну микрогрупу представљају називи за припаднике 
народа пореклом из Индије, који су у Европу дошли преко Балкана, где су 
најбројније заступљени. Припадници ромске националности чинили су са-
ставни део становништва града Призрена. Етници са диференцијалном се-
мантичком компонентом ’ромска националност’ деле се у два микрореда 
према дистинктивном знаку ’мушко’ / ’женско’.

I. 1. 2. 3. а. Мушка особа ромске популације номинује се лексемама 
Циганин, Габел’, Габел’ч’ина, Габел’штија и Манга.

Узни јенога Циганина да ти пренесе. – Ако смо Цигани, Габел’и несмо.
251 Фанда се појављује у Чемерикићевој збирци као реч унета из писаних извора, као 

име жупе у северној Албанији, која представља посебан „бајрак“ у саставу Миридите, и као 
територијални назив за становника истоимене области. Помиње се и као албанско презиме. У 
народном говору Фанда се појављује као надимак уз српска имена (Никол’е Фанде баштеџ’ије 
продадо гројзе) (Чемерикић).
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Црн ка Габел’. – Свакому Габел’у душа и свет му је да украде.
Тај Габел’ч’ина, цеја момак се уч’инија, па и он проси.
Оному Габел’штије мало му беше јен мангьр што му дадо, теке тра-

жеше шеспарч’е. – Тај Габел’штија, син му, да не узеја образ под ноге зар 
би ч’инија такве маскаральце.

Ч’ути бре, Манго, ч’ути, веро кисела!
Синхронијски лик Циганин настао је од стасл. ацинганинь, дисимила-

торским испадањем првог н – ациганинь, а потом аферезом, са наставком 
-ин аналогијом према Србин (Skok I: 261). Пејоративно су конотирани нази-
ви Габел’ и Манга, чији семантички садржај носи семантичке елементе не-
гативне субјективне оцене и високог степена експресивности. Албанизмом 
Габел’ (алб. gabel) именује се Циганин чергар маргинализован од стране ци-
ганске заједнице, тако да ословљавање овим етничким именом призренски 
Цигани доживљавају као увреду. Експресивна вредност лексеме појачава 
се пејоративним суфиксима -ч’ина и -штија у морфолошким формама 
Габел’ч’ина и Габел’штија, којима се експлицира пејоративност мотивне 
речи. Из албанског језика преузет је експресив Манга (алб. manga, fjalë fyese 
për rom), изразито погрдни назив за Циганина. Семантички утицај суседног 
језика евидентан је на конотативном нивоу семантичког садржаја који је у 
потпуности преузет.252

I. 1. 2. 3. б. Референт женског пола именује се лексичким јединицама 
Циганка, Гафка, Циганч’етина, Габелка, Габел’ч’ина, Габел’штија.

Туј стару кошул’у дадо јенејзи Циганке за јено кошч’е. – Што се не 
ул’удиш, мори девојко, теке седиш тако ка никоја Циганка?

Изгорело гу слунце, поцрнела, Гафка се уч’инила.
Напуди туј Габел’ку на сокак. – Једнејзи Габел’ке дадо стару кошул’у, 

те узо вој кошч’е.
Ка свака Циганч’етина, оал да гу је да дигне ништо. – Напуди туј 

Циганч’етину на сокак.
Дадните тејзи Габел’ч’ине комач’е л’еба па нека иде. – Де бре, 

Габел’ч’ино габел’ска, микни ми се од главе и остај ме јемпут раат.
Габел’штија, напудиш гу од врата, она ете ти гу на капиџ’ик.
Моционим наставком -ка од основе Циган- гради се облик за женски 

род Циганка, док се етноним Габел’ка изводи од готове именичке форме муш-
ког рода. Примарно значење лексеме гафка је „тамнопута женска особа“, па 
се атрибутивна компонента која маркира особу по боји тена трансформише 
у семантичко обележје етничности, реализујући секундарни садржај који 

252 Лексема манга постоји и у македонском језику са значењима „1. груб, дрзок, 
безобѕирен, бесрамен човек. 2. погрден назив за Циганен, односно Ром“ (ДРМЈ). Секундарни 
садржај семантички одговара пејоративној значењској реализацији речи manga у албанском 
језику.
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се приписује као национална ознака припадници ромске националности. 
Веза између примарног и секундарног значења мотивисана је бојом коже 
Ромкиња. Етноними Циганка и Гафка у односу на остале конституенте реда 
имају најнижи степен експресивности, који се у зависности од семантичког 
контекста неутрализује. Стога лексема Циганка представља дијалекатску до-
минанту синонимског реда. У односу релативне синонимије према њој стоје 
експресиви Циганч’етина, Габел’ка, Габел’ч’ина, Габел’штија, који су 
пејоративно конотирани и ван контекста. Негативну конотацију Габел’ка им-
плицира у самом семантичком садржају, док је у примерима Циганч’етина, 
Габел’ч’ина и Габел’штија пејоративност стилски маркирана пејоративним 
суфиксима -ч’етина, -ч’ина и -штија. Овим блискозначницама подударају 
се критеријска обележја денотата (женска особа ромске националности) и 
имају идентични конотативни сегмент семантичке структуре.

I. 1. 2. 4. Најмлађи етнички слој у Призрену чинили су Цинцари, роман-
ски народ који је живео на Балкану.

I. 1. 2. 4. а. За именовање припадника етничке скупине Аромуна у 
српском призренском говору користио се назив Гога* и погрдан израз ки-
села мрва.

Њојне брач’а бил’е Гоге (Реметић 1996: 495). – И вема Гогама давал’е 
(Реметић 1996: 496)

Ајде, море ти, кисела мрво. – Што ч’е тај кисела мрва меџ’у вас?
Етнички назив Цинцар Чемерикић није регистровао, а о његовој 

спорадичној употреби на Косову и Метохији сведочи Елезовић у истоименој 
одредници – „ретко значи народност куцовлашку“ (Елезовић II: 422). Код 
Елезовића налазимо друго име за Цинцара – Гога, који се по његовим пода-
цима као етничко име помиње у XVIII веку (Елезовић II: 101), а у Призрену 
га са неутралном номинативном вредношћу бележи С. Реметић. Скок не даје 
поуздану етимологију ове речи, али не искључује њено балканско порекло и 
као могућност наводи албанску ономатопеју (према алб. Gȅge) (Skok I: 585). 
Уобичајеност и фреквентност употребе синтагматског споја кисела мрва у 
функцији етничког именовања омогућавају му статус лексичке јединице у 
лексичком систему говора призренских Срба и према немаркираном члану 
Гога стоји у односу квазисинонимије. Колокати су семантички усаглашени 
и трансформацијом полазних значења у синтагматском лексичком односу 
реализују метафоричко значење. Лексема мрва изван колокације означава 
парче меса, а придев обезбеђује лексичку спојивост, потенцирајући особину 
управне речи (кисела мрва → неупотребљиво парче меса → безвредан човек 
→ погрдни назив за Цинцара).

I. 1. 2. 4. а. Назив за Цинцарку је Гогешка*.
О[д] тејзи Гогешке узела (Реметић 1996: 494).
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Могуће је да се домаћи облик на -ка ослања на албански фемининум 
gogeshë (Skok I: 585).

I. 1. 2. 5. Јевреја у Призрену није било, али су као трговци вероватно 
посећивали град. Срби Призренци називали су их углавном турским имени-
ма пејоративне конотације.

I. 1. 2. 5. а. Припадник јеврејске националности означава се неутрал-
ном номинацијом Јеврејин* (Реметић 1996: 574) и експресивним синоними-
ма Јаудија, Ч’ифут и Ч’ифутин* (Реметић 1996: 608).

У Призрен нема Јаудије.
Код Ч’ифута узе на зајам.
У Чемерикићевој збирци евидентирани су само афективни називи за 

Јевреја. Јаудија (тур. Yahudi) и Ч’ифут (тур. Ҫɩfɩt, Ҫɩfut) воде порекло од 
арапског Jahud. Етник је настао по имену Јаковљевог сина Јуде, које је у 
наречјима дало варијанту Ĝehud, од које се развио турски лик Ҫɩfɩt, Ҫɩfut 
(Skok I: 322). Ч’ифут и Ч’ифутин су творбени дублети, други са сингулар-
ним проширењем -ин према етнонимима типа Србин, Турчин.

I. 1. 2. 5. б. Јеврејке се номинују синонимским паром Јаудика и 
Ч’ифутка.

Виде л’и онуј Јаудику?
А све бул’е и Ч’ифутке и ове ануме бога мол’е српско да неје.
Именовања са дистинктивним знаком ’женска особа’ добијена су твор-

беним формантом -ка и семантички корелирају са облицима за мушки род.

I. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом
’припадник одређене вере’

I. 2. Демографска слика града Призрена у првој половини XX века у 
етничком и верском погледу била је шаролика. Национални и верски са-
став становништва одређен је бројним историјским, територијалним и 
социјалним факторима, али сучељавање различитих народа и култура одра-
зило се на начин живота, међуљудске односе, традицију, културу и језик 
Срба Призренаца. Религија је у нераскидивој вези са идеологијом, поли-
тичком и друштвеном структуром, правним и моралним нормама, културом 
конкретног социјума, тако да у мултиетничкој и мултирелигиозној заједници 
верска припадност постаје једно од доминантних социјалних обележја чове-
ка, неодвојива од његовог националног идентитета. Верска идентификација 
остварује се по моделу „субјекат (индивидуа) – припадност – група“, особа 
се интегрише у социјалну групу и поистовећује се са референтним колек-
тивом према верском опредељењу. Изванјезичка стварност се на лексичком 
нивоу манифестује јединицама које прате појмовну сферу именовања човека 
по религиозном знаку, а она почива на дихотомној релацији ’свој / туђ’. Ин-
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тегрални појам, надређена семантичка компонента која обједињује чланове 
подгрупе јесте хиперсема ’верска припадност’, којој у дијалекту одговара 
лексикализација у функцији хиперонима вера.

Бегендисаја сьм вашу веру. – Што си веру разменила?
Лексичко-семантичка организација лексема са хиперсемом ’верска 

припадност’ базирана је на бинарној опозицији ’православац’ / ’иноверац’, 
што је условило системски однос међу лексемама, распоређеним у две ми-
крогрупе.

I. 2. 1. ЛСМГ ’православац’
I. 2. 1. Из перспективе призренских Срба опозитни елемент ’свој’ од-

носи се на хиришћане православце. Припадник православне конфесије је 
рисјанин, женска особа рисјанка.253 Лик кристијан потпуно је десемантизо-
вао полазни семантички садржај, с обзиром на то да се у изворима појављује 
као етноним, али не и као ознака верског идентитета.

Сваки рисјанин има светога.
Ајде, море, рисјанко, дизај се, недел’а је, празник је, вал’а да се иде у 

цркву.

I. 2. 2. ЛСМГ ’иноверац’
I. 2. 2. У опозитну зону улазе номинације са семантичким идентифика-

тором ’иноверац’, тј. ’особа друге вере’.
I. 2. 2. 1. У поимању Срба Призренаца католичка конфесија доживљава 

се као туђа вера, што је у језичком сазнању резултирало опозитним паром 
рисјанин / катол’ик.

I. 2. 2. 1. а. За верника Римокатоличке цркве постоје два назива – 
катол’ик / каталик* и латинин.

Имам до мене катол’ика (Реметић 1996: 482). – Катол’ици имало 
(Реметић 1996: 454).

Удала се за јенога официра латинина.
Припадници римокатоличке верске заједнице у Призрену означавали 

су се синонимским лексичким јединицама катол’ик и латинин, при чему 
прва има општије значење. Паралелно са општеприхваћеним црквенолатин-
ским називом у употреби је и турско именовање латинин. П. Скок тврди да 
је латин балкански турцизам којим су Турци примарно обележавали осо-
бу римског закона, оносно католика и да је проширење латинин каракте-

253 Особа која је прешла у православну веру квалификује се придевом покрстен 
(Јовану Маце за покрстену жену 25 гроша (из тефтера)), што остаје изван оквира 
предложене лексичко-семантичке групе, али категоријално јединица припада пољу социјалне 
карактеризације човека.
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ристично за источне говоре (Skok II: 257). Према наводима Д. Чемерикића 
називом латинин првобитно се означавао Албанац католик, а касније (након 
Уједињења 1918. године) значење се проширило и на католике Хрвате и Сло-
венце који су као официри службовали у Призрену.

I. 2. 2. 1. б. Женска особа католичке вероисповести номинује се лексич-
ким јединицама катал’ика* и латинка.

Донеја дома никоју латинку.
Облик катал’ика изведен је од фонетске варијанте катал’ик, коју бе-

лежи С. Реметић с напоменом да је лик са супституисаним вокалом ређа 
појава (Реметић 1996: 386). Форма женског рода латинка семантички одго-
вара специфичној реализацији мушке номинације, тако да религиозну ком-
поненту значења прати етничка семантичка ознака.

I. 2. 2. 2. а. Припадник муслиманске вере је мусл’иман*. Основном на-
зиву придружују се именовања особа које су прешле у ислам потур, потур-
ко и дüнме и са доминантом стоје у синонимској релацији.

Мусл’иман доша. – Некој мусл’иман (Реметић 1996: 351).
Знаја ли си некад потура Сул’-капетана?
Што че биднем – потурко.
Тај сел’аньчки тасил’дар је дüнме.
Релативни синоним мусл’иман и потур, потурко, дüнме имају 

заједничку хиперсему и сему вишег ранга ’ислам’. Њихови семантички 
садржаји разликују се по једној семи, тј. лексеме потур, потурко, дüнме 
имају сему више којом се прецизира да су се особе друге вере приклони-
ле мухамеданству. Творбени дублети потур и потурко имплицирају компо-
ненту којом се потенцијално указује да је реч о хришћанину који је пре-
шао у ислам. Добијени су префиксацијом, од краће основе тур-, која чини 
лексичко језгро деривата са нултим наставком у првом случају и суфиксом 
-ко у другом. У конотативном садржају присутна је експресивна компонен-
та којом је изражен негативан однос према лицу које је променило веру. 
Она је доминантнија у морфолошкој варијанти потурко, где се творбеним 
формантом наглашава потенцијална пејоративност творбене основе. Тур-
ска дијалекатска лексема dünme са значењем „преобраћеник из једне вере 
у другу“ у Призрену има дистинктивну компоненту, којом именица дüнме 
диференцира значење у односу на остале чланове лексичке скупине. У при-
зренском идиому служи за означавање исламизираног Јеврејина.

I. 2. 2. 2. б. Лексичке ознаке са разликовним гендерним значењским 
елементом су семантички и творбени синоними потуркиња и потурешка.

Јена потуркиња побегла о[т] дома и дошла у метропол’ију. – А: Што 
је вој дьньс с каракол’и? Б: Тражиф туј потуркињу што побегла от куч’е 
у рисјанску маалу.

Тај потурешка дошла.
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У синонимском пару потуркиња и потурешка, први члан наизглед има 
неутралну номинативну вредност. Међутим, имплицитно је присутна сема 
субјективне оцене, која се заснива на колективном ставу према онима који се 
одричу своје вере. Виши степен експресије доноси истокоренски синоним 
потурешка, деривиран нископродуктивним пејоративним суфиксом -ешка у 
домену етничке и верске номинације.

I. 2. 3. Особа која по убеђењима није религиозна, која не признаје 
постојање бога именује се релативним синонимима антикрис, каурин и 
ч’афир.

Антикрис му досадија да би л’и му досадија (клетва).
Мене ли наша да учи тај ч’афир.
Из грчког језика је усвојен црквени термин антикрис (грч. аntichristos), 

који у хришћанској терминологији значи противник Христа и хришћанства, 
и то је значење опстало као примарно и у народном говору. Турцизми кау-
рин и ч’афир су етимолошком сродству (ар. кāfir) и у примарном језику се 
семантички укрштају. Општије значење има лексема ч’афир „неверник“, док 
каурин примарно референцира на немуслимана. У језику реципијенту обе 
лексичке јединице су пејоративно маркиране.

Дијалекатски материјал показује да се у говору призренских Срба лек-
семе којима се идентификује особа по националном и верском обележју 
налазе у одређеним системским односима, заснованим на принципима се-
мантичко-деривационих веза, као и на односима припадности и супрот-
ности, што утиче на структуру лексичко-семантичке групе. Антоними се 
у етничкој лексици ретко срећу, они су представљени јединичним антони-
мима дихотомне поделе појмова ’Србин / туђин’, који су условљени логич-
ним супротстављањем, које је и у језику испољено. Лексеме Србин / туџ’ин 
образују етнонимски пар семантичким знаком којим се идентификује особа 
српске националности супротстављена лицу друге националности (Турч’ин, 
Арнаутин, Латинин, Циганин, Гога). Представљени лексички фрагмент 
обогаћен је номинационим експресивима (Турч’е, Турч’ежија, Белокапац, 
Габел’, Габел’штија, Габел’ч’ина, Габел’ка, Манга, Ч’ифутка), који ак-
тивно ступају у парадигматске синонимске односе са доминантама скупова 
којима припадају. Пејоративно су конотирани називи за Србина Џ’аур и Кау-
рин од стране Турака, где важи обрнут принцип номинације по систему ’свој 
/ туђ’. Начело дихотомије спроведено је и у категорији именовања по верској 
припадности, где у опозицији према рисјанин стоје катол’ик, латинин, 
мусл’иман, потур, градећи антонимску парадигму. Језичке репрезентације 
које улазе у састав дате социјалне категорије распоређене су на бинарној 
равни ’православац’ / ’иноверац’, а у оквиру најужих лексичких скупина, 
микроредова, успостaвљају синонимске релације.
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Са творбено-семантичког становишта у језичкој реализацији мушких 
етника најпродуктивнији је наставак -ин, који учествује у творењу неутрал-
них (Србин, Рисјанин, Турч’ин, Арнаутин, Латинин, Циганин, Јеврејин), ређе 
експресивних номинација (Каурин, Ч’ифутин). Његов корелат у женској 
групи именовања је суфикс -ка (Србинка, Рисјанка, Арнаутка, Латинка, Ци-
ганка, Јаудика, Ч’ифутка, Каурка). Фреквентан је и као лексичко-семантич-
ка ознака верског идентитета (рисјанка, катал’ика, латинка). Експресивном 
слоју припадају јединице које у семантичком садржају иманентно садрже 
пејоративну компоненту (Џ’аур, Габел’, Габел’штија, Манга, Ч’ифут, 
потур, дüнме, антикрис, ч’афир) или је она испољена у комбинацији не-
утралне или пејоративне творбене основе и пејоративног творбеног фор-
манта (Циганч’етина, Габел’штија Габел’ч’ина, Габел’штија, потуреш-
ка), односно пејоративне основе и примарно неутралног наставка (Турч’е, 
Турч’ежија, Каурин, Ч’ифутин, Ч’ифутка, Габел’ка, потурко, потуркиња).

У центру лексичко-семантичке групе концентрисане су све номинације 
којима се идентификује особа по националној и верској припадности. У ана-
лизираном идиому неретко се националност изједначава са припадајућом 
религијом, па религиозна именовања преузимају улогу етнонима, при чему 
се религиозна компонента потпуно или делимично десемантизује, а етничка 
заузима доминантну позицију у семској структури (Рисјанин „Србин“, Ла-
тинин „Албанац католичке вероисповести“). Периферни лексички елементи 
носе информацију о идеолошкој припадности (антикрис, каурин, ч’афир) и 
односу према вери (потур, потурко, потуркиња, потурешка, дüнме).

Социјална категорија етничког и верског идентитета човека 
представљена је номинационим лексичким јединицама којима се иден-
тификује појединац у мултиетничкој и мултирелигиозној друштвеној и 
културној средини какав је био Призрен у првој половини прошлог века. 
Преко етничких и верских назива човека на дијалекатској слици света реф-
лектована је појмовна, идеографска и језичка стварност Призрена тога доба.

Стереотипне представе које су Срби Призренци имали о народи-
ма из свог блиског окружења и са којима су били у сталном контакту из-
ражене су експресивним номинационим инвентаром (Турч’е, Турч’ежија, 
Циганч’етина, Габел’, Габел’ка, Габел’ајка, Габел’штија, Габел’ч’ина, Ман-
га, Ч’ифут, Ч’ифутка, Гогајка, потурко, потурешка, антикрис, ч’афир) 
и одражене у семантичкој структури етнонима. На нижим нивоима поли-
семантичке организације етноантропоними остварују атрибутивну функ-
ционалну вредност и учествују у креирању психолошког профила човека, 
јер имају способност да се под утицајем спољашњих, ванјезичких утицаја 
пуне значењем и одређеном конотацијом (Драгићевић 2010: 102–103). Срби 
Призренци у значење именица којима се означава човек према националној 
припадности свесно инкорпорирају афективни семантички слој, стереоти-
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пе о особинама етника са којима су у суседским и непосредним културал-
ним везама. Културално стереотипни појмови утичу на значења лексема у 
виду формирања секундарног значења са атрибутивном семантиком. Пред-
расуде које призренска језичка личност има о припадницима других народ-
ности експлицитно се испољавају у коришћењу њихових имена за експре-
сивно маркирање човека по карактеристичној карактерној црти. Народна 
перцепција Ромима приписује особине као што су неуредност, непоузда-
ност, несталност, превртљивост, лажљивост, свадљивост, непоштење, безоб-
разлук, склоност скитању и крађи. Негативне асоцијације у вези са Ромима 
уграђују се, као екстралингвистички фактор, у значењску структуру етнони-
ма као потенцијални семантички елементи, и на тим културолошким елемен-
тима развија се полисемантичка организација назива за ромску популацију 
(циганин „2. непоуздан, превртљив, никакав човек.“ – И томе Циганину Том-
че ли му верујеш?; габел’ „2. неуредан, запуштен“– Запустија се, габел’ се 
уч’инија; габел’штија „2. непоштен, неморалан човек“; габел’ч’ина „2. до-
садан човек“; габел’ка, габел’ајка „2. запуштена, неуредна жена“ – Ти, мори 
габел’ко, ч’е се ул’удиш јенпут? – Онај Габел’ка Мага Дрнатка и по сокаце 
иде тако ор ка што је дома; габел’ч’е „2. немирно, свадљиво дете“ – Море 
габел’ч’ич’и, што беда ви је те отимасте играч’ке јен другому? манга „2. 
мангуп, скитница“). Семантика се асоцијативно шири и даље, па се пог-
рдна имена за Роме попоуњавају новим значењима и преносе на животиње, 
прецизније мачке, односно мачоре, који се персонифицирају у крадљивце 
(Онај габел’, аџ’а-Џ’оџ’ин мач’ор, зграби ни јено пил’е и побеже преко 
ч’арамиде; Ништо се млого врти око голубарника тај габел’чина кл’исаров 
мач’ор; Јена габел’ка којшиска мач’ка на оч’и ми украде мрву месо; 
Онол’ицно мач’е, па и оно габел’ч’е, и оно поч’ело да краде; Од теј враш-
ке мач’ич’и, од теј габел’ч’ич’и, ништо не мож да ушч’уваш; Пис, мори, 
прокл’ета габел’штијо, е чума те ч’умосала). Универзалне предрасуде о 
Јеврејима као цицијама уграђене су и у колективно, стереотипно поимање 
Призренаца о припадницима овог народа, којима се приписују тврдичлук 
и бескрупулозност (јаудија (тур. Yahudi) „2. циција, човек без скрупула“. – 
Зар од аџ’и-Васил’а Ч’ифуч’ета, од тога јаудије ч’екаш добро?).254 Чланови 
српске заједнице перципирани од стране колектива као шкртице, као особе 
које не бирајући начине и средства штите своје материјалне интересе, обеле-
жени су експресивом етничког садржаја који се носиоцу приписује уз лично 
име и прераста у надимак (Ч’ифуч’е).

254 Још један етноним преузет из турског језика (тур. Кιpti) врши функцију атрибутивне 
именице у српском призренском говору (Како да не, иматни су они, теке кьптије: што 
купујеф све кришом, неч’еф никој да ги зна што имаф). Према наводима С. Петровић 
секундарно значење „циција“ лексеме кьптија „мотивисано је, могуће, тиме што се у Египту 
Копти сматрају великим тврдицама“ (Петровић, 2012, стр. 192).
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Призренски Срби углавном имају непријатне асоцијације у вези са 
етницима из свог непосредног окружења, које су прерасле у негативне ко-
лективне представе о припадницима националних мањина у Призрену. Ко-
лективна експресија директно се испољава у маркирању карактерних црта 
самих Срба Призренаца. Та чињеница Чемерикићу није промакла, јер у 
његовом лексикону не налазимо етнониме који секундарно реализују афир-
мативан садржај. У Елезовићевом Речнику могу се срести примери позитив-
но конотираних атрибутивних именица, типа османлија „човек фини, лукав, 
вешт и који постиже циљ финоћом а не бруталном силом“ (Елезовић II: 38) 
или гога „вредан радник, задовољан с малим“ (Елезовић I: 101).

Именовања по верској припадности семантички су деликатнија и 
релације међу њима су комплексније. Религиозност традиционалног чо-
века и поштовање своје и туђе вере развија верску толеранцију у мулти-
конфесионалној средини, али и инхибирају језичку креативност дијалекатске 
језичке личности. Иако се у именима припадника појединих религија назире 
презрив афективни тон, даља семантичка продукција у правцу ширења не-
гативног семантичког потенцијала и усложњавање семантичке организације 
је блокирано. Трансформише се једино значење „неверник“ у најопштијем 
религиозном смислу и име антикрис приписује се немирној, несташној, 
непослушној особи.

Етнонимикон српског призренског говора који хронолошки припада 
првој половини XX века представља језичку стварност на призренском аре-
алу и у ранијем периоду и као фрагмент дијалекатске језичке слике света 
употпуњује социјални профил призренског човека и реконструише слику 
мултиетничког и мултирелигиозног призренског друштва.

II. ЛСГ именица са хиперсемом 
’професија’

II. Модулирање човека језичким средствима условљено је ванјезичким 
елементима понајвише у сферама које га детерминишу као социјално 
биће. Историјске околности, друштвено-политичке промене, социјално-
економски оквири, културно-технолошки развој фактори су који утичу на 
динамику привредног развоја и професионалног живота једне урбане среди-
не. Дијахронијски лексички пресек у моменту привредно-економског јачања 
Призрена након ослобођења од Турака осликава живописан колорит једне 
провинцијске средине на крајњем југу Србије и њен убрзани друштвено-еко-
номски развој. Привредна еволуција у првој половини ХХ одразила се ум-
ногоме на друштвене односе и друштвену структуру града. У дијалекатском 
лексичком систему тога доба фиксиран је појмовни код помоћу којег се може 
реконструисати слика Призрена и његових становника у сфери јавних и при-
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ватних делатности и професионалне ангажованости. Професија је важан па-
раметар по којем се човек вреднује у друштву, с обзиром на то да радном 
делатношћу испуњава једну од најзначајнијих социјалних улога. У систему 
именовања по социјалним чиниоцима, номинација по професији заузима 
једно од централних места. Професионалној димензији човекове личности 
Т. А. Воронцова и Е. И. Голованова посветиле су монографију Категория 
профессионального деятеля: формирование, развитие, статус в языке (Во-
ронцова, Голованова 2008), у којој су именовања лица по професији први пут 
представљена као самостална категорија. Овој опсежној студији о човеку као 
субјекту професионалне делатности претходила је докторска дисертација Е. 
И. Голованове Категория профессионального деятеля в динамическом про-
странстве языка: Лингвокогнитивный анализ (2004), у којој ауторка излаже 
основне постулате на којима се категорија радника заснива.255

255 „1. Наименования лиц по профессии, выступающие в языке в виде супер па ра-
дигматической группировки лексических единиц, репрезентируют одну из важнейших 
категорий концептуальной картины мира. Данные единицы выявляют значимый фрагмент 
действительности как с точки зрения профессионального познания и коммуникации, так и с 
точки зрения этнической культуры и актуализированного в языке общекоммуникативного 
знания. 2. Языковое моделирование субъекта профессиональной деятельности демонстрирует 
действие механизмов категоризации, в результате чего неограниченное количество способов 
функционирования человека в совокупном производственном организме общества сводится к 
ограниченному числу языковых моделей. Нежесткий характер последних позволяет усложнять 
связи и отношения между концептуализированными в них смыслами в непрерывном процессе 
эволюции человеческого общества. 3. Магистральные способы концептуализации субъекта 
профессиональной деятельности формируются на базе первичных (примарных) концептов, 
универсальных для всех языков: объект, процесс, инструмент, продукт деятельности. В качестве 
дополнительного концепта, включенного в этот список, выступает важнейший онтологический 
концепт ’место’, ’пространство’. 6. Формирование категории профессионального деятеля 
как ментальной и языковой сущности начинается в древнейшие исторические эпохи 
и происходит одновременно со становлением профессиональных сфер деятельности. 
факт окончательного обособления того или иного вида профессиональной деятельности 
получает закрепление в соответствующих обозначениях лица по профессиональному 
признаку, образованных на основе продуктивных моделей. 7. Категория профессионального 
деятеля в языке представлена сложно организованной совокупностью взаимосвязанных и 
взаимозависимых номинативных единиц. Изменения, происходящие внутри этой системы, 
обусловлены развитием социальной и экономической жизни общества, структурными 
изменениями, происходящими в сфере материального и духовного производства, когнитивно-
коммуникативными потребностями носителей языка. 8. Развитие категории профессионального 
деятеля может быть представлено как смена когниотипа, под которым понимается доминантная
когнитивная модель номинации, представляющая ход мыслительной деятельности человека 
по созданию нового имени и отражающая особенности определенного этапа развития 
человеческого общества. Эпохе ремесленной организации труда соответствует экстериативный, 
мануфактурному периоду —процессуальный, индустриальной эпохе – инструментативный 
когниотип. Для наименований лиц по профессии, комплексное выражение совокупности 
дифференциальных признаков субъекта профессиональной деятельности, при этом 
доминирующим способом концептуализации деятеля является объектный (по основному объекту 
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Посматран са лингвокултуролошког аспекта концепт професија се у 
дијалекту реализује најчешће преко номинације човека по професионалном 
опредељењу, односно по врсти занимања којом се бави. Номинација човека у 
наведеној социјалној категорији остварује се именицама типа nomina agentis. 
Неки аутори ову категорију именовања лица третирају као самосталну и 
за именице овога типа користе термин nomina professionis (Лескин, Клајн, 
Ајџановић). Иако је разлика између nomina agentis и nomina professionis ви-
соко контекстуално условљена, јер не постоји формална дистинкција, ове 
друге ипак, сматра М. Ајџановић, заслужују аутономан статус захваљујући 
пре свега семантичкој особености, али и оној која се тиче мотиватора 
(Ајџановић 2008). Међутим, номинални деривати који припадају класи име-
на радника нужно не искључују агентивну компоненту значења, с обзиром 
на то да бављење извесним занимањем подразумева вршење извесне радње. 
Занемаривање актуелног агенса у неким случајевима, најчешће код деверба-
тива, условљено је контекстом. Базирајући своју теорију на творбено-семан-
тичким основама Земскаје (Словообразование как деятельность) и Докули-
ла (Tvoření slov v češtině), Г. Нешчименко говори о унутаркатегоријалном 
расколу у оквиру семантичке категорије nomina agentis, из које се издваја 
тзв. професионални номинациони блок – nomina actoris. За разлику од име-
ница са агентивним значењем које су мотивисане глаголом, ономасиолошки 
тип nomina actoris има изражену супстантивну мотивацију, при чему се веза 
и шире – сфере профессиональной деятельности). Общий принцип саморазвития, движения 
в системе наименований лиц — ротационный: происходит регулярная смена доминантных 
моделей номинации, соответствующих направлению концептуальной интерпретации роли 
человека в преобразовании мира. 9. В языке профессиональной коммуникации как социально-
обусловленном и социально-ориентированном языковом пространстве, отражающем 
особенности восприятия объектов, их связей и отношений с позиций человека, включенного 
в активную целенаправленную деятельность по преобразованию мира, возникновение 
наименований лиц по профессии носит регламентированный характер. Поскольку в сферах 
письменной речи данная регламентация достигает предельных значений, наименования 
субъектов профессиональной деятельности, функционирующие в деловых и научных текстах, 
целесообразно рассматривать как терминологические единицы независимо от временного 
фактора. В любую эпоху они выполняют присущие терминам когнитивно-ориентирующие 
функции. 10. Номинации лиц по профессии, представляющие базовый уровень категоризации и 
являющиеся достоянием всех носителей языка, составляют ядро этнокультурного пространства, 
входят в совокупность инвариантных знаний и представлений общества, становясь его 
доминантными структурами, вследствие чего на их основе осуществляется кодирование 
культуроносного смысла. 11. В ментальном и языковом пространстве социјума категория 
профессионального деятеля выступает в качестве инструмента познания мира и человека в этом 
мире. Представленная наименованиями, являющимися частью общеупотребительного языка 
и принадлежностью языков профессиональной коммуникации, она оказывается в положении 
«пограничной» зоны между обыденным и специальным знанием“ (Голованова 2004: 3).



Тања Милосављевић298

са глаголом потпуно или делимично нивелише (Г. Нещименко 2012: 223).256 
Лексичко-семантичка група именовања по професији у савременој руској 
когнитивистици истражује се са лингвокултуролошког становишта, јер су 
номинације у категорији занимања условљене спецификом националне 
традиције, културе и менталитета (З. С. Ахматьянова 2000; С. А. Чеканова 
2008; Я. Лю 2011, 2012, 2012а). У радовима је често заступљена компаратив-
на структурно-семантичка анализа „професионализама“, која се углавном 
заснива на базичним категоријалним концептима помоћу којих је могуће 
описати било коју врсту делатности, а то су објект, процес, средство, про-
дукт и место рада (Е. В. Кашпур 2005; Т. Х. Мухиддинова 2011, 2011а; Е. И. 
Голованова 2012). Овакав тип анализе почива на општости ономасиолошких 
категорија (процес рада, предмет рада, средство рада и продукт рада), које 
је још шездесетих година прошлог века А. И. Моисејев означио као четири 
елементарна типа квантификатора који представљају основне мотиваторе 
номинације лица по професији (Моисеев 1968: 143).

Један од принципа класификације који спроводе руски аутори јесте 
тематска подела по сферама делатности. Области у којима функционишу 
nomina actoris подлежу терминологизацији, јер се на нивоу одређене сфе-
ре делатности развија професионална комуникација међу учесницима у 
раду. На степен терминологизације утичу и социјални и унутарјезички 
узроци, као што су: ниво друштвеног, привредног и технолошког развоја, 
потреба за специјализацијом и прецизном квалификацијом појмова, развој 
диференцијалних ознака којима се испољава карактер и садржај рада, ти-
пови односа унутар ономасиолошких структура продуктивних у датом пе-
риоду, степен развитка парадигматских и синтагматских веза у лексичком 
систему (Мухиддинова 2011: Автореф.).

У српској лексиколошкој пракси уобичајени су тематски радови у 
којима је обрађена терминологија занимања и заната као облика традици-
оналне културе, али нашој науци недостају систематска лексичко-семан-
тичка истраживања номинационих јединица којима се денотира особа као 
ималац занимања, које у језику фукционишу у склопу ширих терминологија 
или као саставни део општег лексичког фонда. Модернији приступ име-
ницама nomina agentis у српској језичкој теорији предлаже М. Ајџановић, 

256 Г. Нешчименко илуструје могућност двоструке мотивације, што објашњава 
феноменом прескакања деривационе фазе, који је присутан у свим словенским језицима: „… 
učit > učitel > učitelka, где učitel манифестирует фазу „существительное м. р. со значением 
лица; učitelka – фазу „существительное ж. р. со значением лица“. Если структура деривата učitel 
раскрывается через соотнесение лишь с глаголом učit, то сущ. učitelka имеет двойственную 
мотивировку, оно соотносится как с učitel (суф. -Ø ), так и с učit (сложный суффикс -tel-
ka). Мотивировка с использованием сложного суффикса -telka становится возможной при 
перескоке субстантивной фазы и установлении прямого соответствия с глагольной фазой 
(Нещименко 2012: 222).
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уводећи нове деривационе и семантичке класификационе критеријуме за 
дефинисање и дескрипцију именица са категоријалним обележјем ’ималац 
занимања’ (Ајџановић 2005).

Наш корпус у оквиру социјалне карактеризације човека чини хете-
рогена и продуктивна група именица које особу обележавају као носиоца, 
односно имаоца занимања и професионално га квалификују. Лексичко-се-
мантичка група именовања радника квантитативно је веома опсежна, има 
сложену тематску и хијерархијску структуру и карактерише се разрађеним 
системским односима који сведоче о присуству како регуларних парадиг-
матских односа (на којима се заснива организација групе), тако и о нети-
пичним односима међу члановима групе (родна асиметричност). Хиперсе-
ми ’професија’ као кохезионом елементу групе одговарају лексеме работа 
„1, посао, рад на извршењу чега; 2. рад као стално занимање“ и служба 
„вршење одређене дужности у јавном или приватном сектору; рад за новчану 
надокнаду“ (Чемерикић). Језгро групе представљају номинације са семан-
тичким идентификатором ’припадник одређене професије’. Надређена инте-
грална значењска компонента има више лексичких реализација приближне 
семантичке вредности. Номинални дериват работник развио је атрибутивно 
значење „вредан, радан човек“, које потиче из адјективне творбене основе, 
при чему се агентивност полазне речи потпуно десемантизовала. Опште 
значење „радник“ остварују турцизам ишч’ија (тур. ișçi ,рад, посао“) (...кьд 
ч’уја да ч’иниф два ч’ерека, он извадија и даја Џ’оџ’е две бел’е (меџ’едије), а 
ишч’ијама по јен ч’ерек) и албанска позајмљеница пунтор (алб. punëtor), али 
је њена употреба ограничена на писане изворе, па се „она код Срба у При-
зрену не чује у живом говору“ (Чемерикић). Радник који ради за плату, који 
прима плату месечно назива се ајлькч’ија (тур. aylɩkçɩ) (Царски ајлькч’ија је 
он. – Льсно је ајлькч’ије, работаја не работаја, ајльк му н’ему иде), а онај 
који ради за надницу, који новчану надокнаду прима рачунајући по дану је 
наднич’ар (Изгубија ред, затворија дугању те работа, ч’уч’а, ка наднич’ар. 
– Два наднич’ара ми копаф лојзе.). Чемерикић не бележи могућу изведени-
цу службеник од именице служба „рад за плату“, која би кореспондирала 
са семантички најближом лексикализацијом ме’мур (тур. memur) „службе-
ник, чиновник“. Именовања у семантичкој категорији ’припадник одређене 
професије’ превазилазе значењски опсег „службеник“ и покривају све обла-
сти актуелних занимања у Призрену тога доба, што води њиховој тематској 
класификацији на основу диференцијалне компоненте вишег ранга ’сфера 
делатности’. Према области материјалне или духовне културе у којој човек 
обавља одређени посао као професију, лексичко-семантичка група са архи-
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семом ’човек’ и категоријалним знаком ’професија’ грана се на седамнаест 
лексичко-семантичких подгрупа257:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’војска’,
2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’религија’,
3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’финансије’,
4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’право’,
5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’обезбеђење и заштита’,
6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’здравство’,
7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’просвета’,
8. ЛСПГ именица са хиперсемом ’тумачење језика’,
9. ЛСПГ именица са хиперсемом ’уметност’,

10. ЛСПГ именица са хиперсемом ’грађевинарство’,
11. ЛСПГ именица са хиперсемом ’занатство’,
12. ЛСПГ именица са хиперсемом ’услужне делатности’,
13. ЛСПГ именица са хиперсемом ’трговина’,
14. ЛСПГ именица са хиперсемом ’превоз’,
15. ЛСПГ именица са хиперсемом ’пољопривреда’,
16. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лов и риболов’,
17. ЛСПГ именица са хиперсемом ’печалбарство’.
Даља спецификација занимања врши се у оквиру подгрупа, 

формирањем ужих лексичких скупова – микрогрупа. Називи радника дати 
су у мушком роду, што је језички одраз ондашњих друштвених прилика и 
што је условило важну језичку појаву – гендерну асиметричност. Инвентар 
именовања човека по врсти занимања којом се бави у испитиваном идио-
му показује маргинални статус nomina feminina. Именице овога типа у 
наведеној категорији односе се на ретка, специјализована занимања којима 
су се бавиле искључиво жене. Мали је број делатности у којима су се жене 
професионално остваривале паралелно са мушкарцима. Деривациони екви-
валенти мушким именовањима који се у говору појављују семантички не 
кореспондирају са именицама мушког рода, већ најчешће имају посесивни 
карактер ’жена припадника одређене професије’.

II. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’војска’
II. 1. Војна номенклатура представља посебан микросистем лексич-

ко-семантичког система. Војна терминологија формира се под утицајем ек-
стралингвистичких, пре свега историјских, политичких и војних чинилаца, 
почива на хијерархијски устројеној ванјезичкој стварности, што је чини за-

257 Лексичко-семантичка организација лексема у категорији ’професија’ заснива се 
на стандардној класификацији занимања Републичког завода за статистику (Београд, 2011), 
која је прилагођена нашем лексичком корпусу, на основу којег се може рекунструисати слика 
актуелних духовних и практичних делатности у Призрену пре једног века.
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твореним, готово херметичним лексичким комплексом. Без обзира на спец-
ифичност језичке функције, војна занимања учествују у конституисању 
специјалне, тзв. професионалне дијалекатске лексике, и као таква улазе у 
општи лексичко-семантички систем говора и потчињавају се његовим за-
конитостима. Лингвистички опис војних занимања подразумева комплек-
сну лексичко-семантичку анализу војне номенклатурне терминологије као 
хијерархијске структуре. Њена важна језичка одлика је системност, а особе-
ност именовања војних чинова, односно војних лица испољава се у нетипич-
ним хиперо-хипонимским релацијама. Та специфичност огледа се у одсуству 
лексикализованог хиперонима, што нарушава вертикалну хијерархизацију и 
условљава хоризонталну, обично степенасте организације. Р. Драгићевић, на 
основу прегледа домаће и стране литературе, прави разлику између редова 
кохипонима и лексичких скупина као што су чинови у војсци, који имају 
своје хијерархијско устројство. Војни чинови су пример линеарног лексич-
ког поља и представљају хијерархије без гранања (Драгићевић 2007: 304, 
305). Чланови скупа распоређени су у серије, односно низове, на сваком 
крају налази се по један крајњи члан (нпр. војник – маршал). Међу члано-
вима серије границе су строго одређене и они граде нове скупове – рангове 
(Драгићевић 2007: 2006). Поједини руски аутори, међутим, истичу изражени 
хиперо-хипонимски однос међу члановима два тесно повезана микросисте-
ма – војних звања и војних дужности и вишестепеност хипонимије (Чигаше-
ва 2003: Автореф.; Пичугин, Гольцова 2012: 6–7). У опсежној компаративној 
анализи семантичког поља војних назива у руском и немачком језику, М. Чи-
гашева не искључују постојање суперординиране лексеме, али наводи да је 
могуће одсуство хиперонима у неким групама, као и да у неким случајевима 
хипоним испуњава двојну функцију, хиперонима и хипонима (Чигашева 
2003: Автореф.).

Војни термини истовремено се саодносе са појмовима војних звања и 
са конкретним денотатом, човеком који је у војној служби. У овој тематској 
групи примењена је метонимијска формула ЗВАЊЕ, ЧИН – ЧОВЕК КОЈИ 
ИМА ТО ЗВАЊЕ. На основу логичке везе и клизања референције са апстрак-
тног појма на човека, на језичкој равни остварено је метонимијско значење 
и добијена именичка метонимија. Овакав пренос значења основни је меха-
низам регуларне полисемије (Драгићевић 2007: 173). Наше интересовање 
везано је за субјекте војне службе као носиоце занимања. У српском при-
зренском говору категоријалној ознаци ’војнички позив’ одговара лексика-
лизовани хипероним турског порекла ашч’ерија (тур. askeriye).

Муч’ан живот је и тај ашч’ерија.
У испитиваном говору лексикализовани хипероним војник има двостру-

ку функцију. То је надређени елемент свим члановима лексичког скупа када 
реализује општу идеографску вредност „особа која врши војничку службу“. 
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Јавља се и у улози лексикализације носиоца нижег војног звања, па је у том 
случају суперординирана лексема називима за припаднике појединих војних 
родова.

Формирање система именовања особа чија је стална професија служ-
ба у војсци резултат је непосредног утицаја турске војне структуре, у којој 
постоји висок степен диференцијације војних звања у зависности од сфе-
ре функционисања и војне категорије. Спољашњи фактори, актуелни у 
историјској и војно-политичкој стварности Призрена с краја XIX и почетка 
XX века, одразили су се на структуру дате лексичко-семантичке подгрупе.

На језичком плану вертикала хијерархије одражава опозицију подре-
ђени – командант и иде у смеру одоздо – навише (од нижих ка вишим војним 
звањима). По принципу семантичке општости конституенти су распоређени 
у две микрогрупе, а на бази подела из ванјезичке стварности структуриса-
не су уже лексичке скупине – рангове, који прате хијерархијску структуру 
војних звања.

II. 1. 1. ЛСМГ ’војник нижег звања’
II. 1. 1. Микрогрупа са хиперсемом ’војник нижег звања’ синтетише 

лексичке јединице са општим лексичким значењем носиоца нижег војног 
звања, који се у вертикалној равни војне хијерархије понаша као опозит 
носиоцима виших звања, а у хоризонталној стоји као први члан узлазно 
устројене серије: војник, ашч’ер, низам, нефер, бедел’, редиф.

Тражеше те јен војник. – Војници се пушч’аф па се размил’ел’е по 
ч’аршије да купујеф бакшише за дома. – Гл’еда војнице како уч’иф тал’иф. 
– Даде наредбу војницама те га врзаше. – Кьд доџ’е прва Србија, што не 
давасмо војницама: а вино, а ракију, а пите, а погач’е, а печ’ене кокошке, 
све што ни беше даја бог.

Онај алка-Ванкин нестретњик Душан отиша у Србију и ашч’ер се 
писаја, е враг му године изеја. – Пратија ашч’ера да узне путине.

Максут аџ’а-Рамин не бија низам, теке пратија бедена. – Све по два-
три низама идеф у деврију.

Пратија нефера да га вика у уч’умат.
Сüл’еман, агин син, погодија бедел’а за у војску.
Парадигматски карактер лексичких јединица које конституишу си-

нонимски ред испољава се у њиховој компатибилности и високом степе-
ну семантичке блискости. Стара словенска изведеница војник и турцизам 
ашч’ер (тур. asker), као истозначнице и доминанте реда, задржавају опште 
значење и неутралну семантичку вредност, те су потпуно заменљиве у кон-
тексту. Централној зони придружује се и реч из турске војне терминологије 
низам „војник кадровац“ (Чемерикић), односно „регуларни војник Турске 
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царевине“ (Škaljić 1966: 493). Турски војни термини развили су полисемич-
на значења на основу логичке везе целина – део (ашч’ер, низам „1. војска 
2. војник“) као посебног типа синегдохе. Са језгреним елементима општим 
примарним значењем „војник, редов“ повезана је лексема нефер (тур. nefer). 
Периферне елементе значења садржи именичка јединица бедел’, која лек-
сичком скупу припада по категорији именовања, али се од осталих чланова 
разликује специфичним секундарним семантичким садржајем „човек који 
служи војску уместо другога уз новчану надокнаду“ (Чемерикић). Секундар-
на спецификација значења сужава примарну семантику „заменик“ и ситуира 
је у конкретан, војнички дискурс. Код ове лексеме занемарујемо очиглед-
ну семантичку дивергенцију у односу на остале конституенте синонимског 
реда, с обзиром на историјски контекст у коме се јавља и на ванјезичке еле-
менте који учествују у обликовању њеног значења.258 У дати лексички скуп 
квалификује је интегрална компонента ’војна служба’ и семе нижег ранга ’уз 
новчану надокнаду’, које бедел’а класификују у категорију професионално 
ангажованих особа, односно имаоца занимања. Војни обвезник из резерве, 
резервист, номинује се лексемом редиф (тур. redif).259

Централне лексеме које остварују појмовну и семантичку вредност 
’војник нижег ранга’, војник, ашч’ер, низам, нефер, у лексичко-семантичкој 
организацији микрогрупе налазе се у надређеној позицији у односу на лексич-
ке јединице којима се денотира војник као припадник одређеног рода војске. 
Субординативне лексеме нису у односу кохипонимије, већ представљају хо-
ризонталну структуру без даљег гранања.

II. 1. 1. 1. Војник који служи у коњици именује се лексичким јединицама 
којнаник*, суарија и атл’ија.

Којнаници дошл’е (Реметић 1996: 416)
Суарија је.
258 „За време турске владавине Срби у Призрену су сматрали војнички позив 

недостојним, где се скупљају пропалице и бескућници, што је за ондашњу турску војску 
донекле и тачно, јер муслимани нису подлегали личној обавези у сталном кадру, већ су могли 
послати плаћеног заменика, бедеља“ (Чемерикић).

259 Посебну категорију чине лица која добровољно ступају у војску, а која остају изван наше 
класификације на основу професионалне оријентације. С обзиром на то да смо у домену војне 
терминологије, овде ћемо се кратко осврнути на номинације којима се у призренском идиому 
обележавају војни добровољци: добровол’ац (У бугарски крат од Призрен отидоше добровол’ци 
више о[д] двеста душе), џ’унунл’ија (Максут Рамин се писаја џ’унунл’ија), башибозук, комита 
(Ч’ула л’и му мати да Душан искоч’ија у комите?) и комитаџ’ија. Доброволац и џ’унунл’ија 
су потпуни семантички еквиваленти са општим категоријалним значењем. Лексеме башибозук, 
комита и комитаџ’ија означавају припадника добровољних нерегуларних војних јединица. 
Турцизам се односи на члана нередовне војне формације састављене од Турака и Албанаца, а 
творбени дублети на одметника који је припадао организацији с националистичким циљем у 
борби за ослобађање од турског ропства на Балкану. 
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Атл’ије уч’иф тал’им дол’е у Серекльк. – Грдан атл’ија доша синоч’ 
у кьшлу.

Српски призренски облик којнаник260 евидентира С. Реметић, док 
Чемерикић региструје само турска именовања. Семантички садржај полаз-
не именице којн мотивисао је семантику изведенице, која значење носиоца 
занимања остварује помоћу наставка -аник. Из области војништва преузет 
је турски назив за коњаника суарија (тур. süvari), који примарно означава 
коњицу. У процесу полисемије, механизмом синегдохе (целина – део) раз-
вило се значење за припадника овог реда војске. Лексема атл’ија (тур. atli) 
изворни је дериват, настао од мотивне именице at „коњ“ и суфикса -li, који у 
говору реципијенту има адаптирану форму -л’ија, и примарно се односи на 
војника коњаника.

II. 1. 1. 2. Војник који служи у пешадији номинује се лексемом турског 
порекла пијаде (тур. piyade).

Атл’ија је, неје пијаде.
II. 1. 1. 3. Припадник посебног рода војске која се састојала од мештана, 

пешака и коњаника, чија је дужност била да чувају пограничне кланце и при-
лазе назива се мартолоз (тур. mаrtoloz). Балкански турцизам објашњавамо 
семемом којом је дефинисан у Rječniku turcizama А. Шкаљића, с обзиром на 
то да Чемерикић не даје њено значење нити илустрацију из говора.

II. 1. 1. 4. Војни трубач именује се турцизмом борозан.
Бија борозан у војску. – Напред идеф борозани и свираф.
Термин је турска сложеница из области војништва од boru „војничка 

труба“ и -zan „онај који свира“ (Петровић 2012: 87). Други елемент уноси 
у сложену реч значење агентивности, док компонента ’војничка’ у првом 
члану композита сугерише семантичку премису nomina professionalis. 
Иако структурно и значењски ова реч изворно реферира на човека, код 
Чемерикића је примарно синоним са обликом борија „војничка труба“. 
Такво значење борозан има на читавом косметском ареалу (Елезовић I: 56). 
Овде је турско значење десемантизовало агентивну компоненту члана -зан 
са потпуном заменом архисеме (човек – предмет) и хиперсеме ((војни) му-
зичар – инструмент). Могуће је, да је потом, у српском призренском говору 
име пренесено по метонимијској формули МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ – 
МУЗИЧАР.

260 Домаћа реч забележена у овом фонетском лику потврда је постојања секвенце јн 
уместо њ, коју Чемерикић доследно избегава, приближавајући гласовне дијалекатске одлике 
стандардним варијантама.
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II. 1. 2. ЛСМГ ’војник вишег звања’
II. 1. 2. Хиперсемом ’војник вишег звања’ повезане су лексичке 

јединице подређене лексикализованим хиперонимима официр*, командар / 
комендар*, комендант* и забит.

Официри имал’е и дирпине (Реметић 1996: 367).
Командар на војску је Ил’ми-паша. – Старога командара испратише 

сüргüн.
Украл’е му и нашему коменданту паре (Реметић 1996: 387).
Тај забит је Анадол’ија.
Семантички еквиваленти у улози надређених лексема остварују општу 

семантичку вредност „старешина у војсци“. Спољашње околности детерми-
нисале су употребу наведених лексема. Творбени дублети командар и ко-
мандант односе се на старешину који командује неком мањом јединицом. 
Варијанта командар је хибридни дериват, са нетурском именичком основом и 
турским суфиксом -дар, према тврдњи П. Радића. Овакво образовање „могло 
је бити подржано суфиксом -ар из категорије вршилаца радње“ (Радић 2001: 
105). Савремено виђење одступа од традиционалног Скоковог објашњења 
да је реч добијена наставком -ар (Skok II: 132). Облик командант, домаћи 
рефлекс италијанске форме komandante, накнадно је ушао у призренски 
говор, као последица промена на друштвено-језичком плану и слабљења 
турског утицаја. Доминанта ’старешина’ повезује ове деривационо-семан-
тичке еквиваленте са новијом лексемом официр, која значењски парира 
турцизму забит (тур. zabit) „официр у турској војсци“. Историјска ствар-
ност најдиректније се рефлектује кроз војну номенклатуру. У лексичком 
корпусу Д. Чемерикића инкорпориран је микросистем турских војничких 
именовања.261 Терминологија из ове области уграђена је у општи призренски 
лексички систем, а условљена је ширим друштвено-политичким контекстом 
и заснива се на организацији појмова у друштвеној стварности. Структура 
виших војних звања прати узлазну хијерархију у турској војсци. Елементи 
микрогрупе конституишу серију, односно хијерархијски низ без гранања. 
Лексичке јединице којима се денотирају војници са чиновима концентриса-
не су у степенасто организоване рангове.262

261 Чемерикић инсистира на војном стању пре балканских ратова и на лексици која 
такву војску илуструје. После балканских ратова војна терминологија је радикално измењена, 
тако да средином друге деценије XX века у Призрену нема турске војске. Аутор лексикона 
тежио је локално маркираним јединицама, на шта упућује одсуство војне терминологије која 
је била актуелна у војсци Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (нап. Р. Младеновић). Једини 
назив за припадника српске краљевске војске налазимо у монографији С. Реметића, а то је 
номинативна јединица којом се означава носилац највишег чина – генерал. 

262 Поред редовне војске, по потреби су биле ангажоване нередовне војсне снаге. 
Заповедник одреда помоћне војске носио је назив церибашија (тур. çeribaşi). Специјално звање 
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II. 1. 2. 1. Најнижи чин у турској војсци имао је нефер, официр додељен 
на службу вишем старешини.

Пратија нефера да га вика у уч’умат.
Примарно, турцизам нефер (тур. nefer) означава простог војника. До-

пунске компоненте у секундарном семантичком садржају квалификују 
га у виши војнички ранг „војник додељен команданту или штабу ради 
преношења наређења“. Чемерикић секундарно значење ове речи дефинише 
одговарајућим еквивалентом из западне војничке терминологије „ордонанс“.

II. 1. 2. 2. Чин каплара, односно десетара, носио је онбашија.
Пратија онбашију да га вика.
Реч је у форми сложенице преузета из турске војне терминологије (тур. 

onbaşı). То је изафет од on „десет“ и başı „главни, челни“, са транспарентном 
семантиком. Турска морфема başı (од baş „глава“) у српском призренском 
говору адаптирала се у форми -башија и продуктивна је у „категорији изве-
деница са значењем (главног, истакнутог) вршиоца радње“ (Радић 2001: 99), 
пре свега у војничким именовањима.

II. 1. 2. 3. Чин наредника имао је ч’ауш.
II. 1. 2. 4. Старешина наредника је башч’ауш.
Имер ч’ауш биднаја башч’ауш.
Ч’ауш (тур. ҫauş, поред ҫavuş) и башч’ауш (baş çavuş) били су нижи 

заповедници у турској војсци. Ч’ауш одговара чину водника, а башч’ауш 
„главни чауш“, надређен је по рангу осталим чаушима.

II. 1. 2. 5. Лексичка ознака за официрски чин потпоручника је мил’азим 
сани.

II. 1. 2. 6. Један ранг више на лествици војничких звања припада по-
ручнику, именованом лексичком јединицом мил’азим евел’.

У Чемерикићевом речнику лексема мил’азим (тур. mülâzim) обрађена 
је као посебна лексикографска јединица са значењем „чин капетана у турској 
војсци“. Овакво одређење није прецизно, јер на другом месту аутор дефи-
нише турцизам семемом „чин потпоручника и поручника у турској војсци.“ 
Значење је, међутим, издиференцирано допунским елементима у турском 
језику (тур. mülâzimi evvel „потпоручник“, mülâzimi sani „поручник“), па су 
синтагатски спојеви као јединице за номинацију наведених нижих официр-
ских звања ушле у војну терминологију призренског идиома.
има бајрактар (тур. bayrak dar), командант војничке јединице у борбама у којима учествује 
његов бајрак („посебна јединица башибозука образована од Арнаута са територије једног 
бајрака, кнежине од 20-30 села која је имала заједничку заставу“ (Суореч’ки бајрактар)). Са 
српске стране деловали су устаници против турске власти, а вођа такве добровољачке чете 
био је војвода (Спаса Моравч’е је комицки војвода).
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II. 1. 2. 7. Официрско звање које се подудара са чином капетана од-
говара називима бüл’üкбаша / бüл’üгбаша *, бüл’üкбашија / бüл’üгбашија, 
јузбашија.

Бüл’üкбаша је у суарије. – Тьд кьд ул’егоше Л’умани у Призрен, 
бüл’üкбаша ги беше Бисл’им Ел’ез. – Бија и бüл’üгбаша (Реметић 1996: 366).

Мустафа Татар, бüл’üкбашија.
Мустафа Татар је јузбашија.
Бüл’üкбаша (тур. дијал. bülükbaşi, поред bölükbaşi) је „старешина 

бüл’üка“ (Чемерикић), тј. командир чете од стотину војника. У говору При-
зренаца реч функционише са две фонетске варијанте турског дијалекатског 
лика и са паралелном употребом обе адаптивне форме.263 У XIX веку назив 
бüл’üкбаша замењен је семантичким еквивалентом јузбашија (тур. yüzbași), 
неодређеним турским изафетом од броја сто (тур. yüz) и именице глава (тур. 
baș) (Петровић 2012: 84).

II. 1. 2. 8. Војни заповедник над хиљаду људи је бимбашија.
У његову куч’у седи бимбашија. – Пратија бимбашије црвене јајца.
Лексема бимбашија (тур. binbaşi) преузета је као готова сложеница, 

којом се у турском језику означава командант војног табора који је бројао 
хиљаду војника (тур. bin „хиљаду“ и baș „глава“). Ово звање одговара чину 
мајора у савременој војној терминологији, па је и сам Чемерикић реч дефи-
нисао преко доминанте ’мајор’ „чин мајора у турској војсци“ (Чемерикић).

II. 1. 2. 9. Лексемом мüшир (тур. müșir) номинује се највиши официр-
ски чин у турској војсци, односно носилац чина маршала.

II. 1. 2. 10. Највиши војнички чин у српској краљевској војсци имао је 
генерал, у Призрену именован јединицом џ’енерал*.

Отиша џ’енералу (Реметић 1996: 451). – Џенерал не даја (Реметић 
1996: 421).

ЛСПГ са хиперсемом ’војска’, као интегрално-диференцијалном се-
мантичком компонентом вишег ранга, синтетизује лексичке јединице којима 
се идентификују субјекти војне службе, односно носиоци војних звања 
– војници и старешине. У оквиру микрогрупа, међусобно структурираних 
на опозитном принципу, лексеме су ситуиране у рангове, аналогно акту-
елном устројству војничког система. Ванјезички елементи се одражавају 
на парадигматски карактер лексичко-семантичке подгрупе, чији су чла-
нови степенасто устројени у хоризонталном низу (војник / ашч’ер / низам 
– нефер – онбашија, ч’ауш – башч’ауш – мил’азим евел’ – мил’азим сани 
– бüл’üкбаша / јузбашија – бимбашија – мüшир). Лексеме остварују нети-
пичне хиперо-хипонимске односе, без вертикалног гранања, формирајући 

263 Специјалну војну службу вршио је бüл’ик-емин, „лице које је водило послове 
новчаног и материјалног снабдевања бüл’üка“ (Бüл’ик-емин бија у војску) (Чемерикић). 
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тзв. серије (’војник нижег звања’, ’војник вишег звања’), и у оквиру таквих 
лексичких скупова – рангове. Чланови серија имају адекватне хипероним-
ске лексикализације (војник / ашч’ер / низам; официр, командар, комендант, 
забит), док су субординиране лексеме инкомпатибилне и не стоје у кохи-
понимским релацијама, већ су распоређене у рангове. Међу члановима ран-
гова могућа је појава синонимије (којнаник, суарија, атл’ија; бüл’üкбаша, 
бüл’üкбашија, јузбашија). Синонимија се заснива на паралелизму српског и 
турског термина (војник / ашч’ер, низам), употреби нетурске и турске речи 
(официр, командар, комендант / забит), творбеној варијантности (командар 
/ комендант; бüл’üкбаша / бüл’üкбашија), дублетизму старијег и новијег на-
зива (командар / комендант, забит / официр, бüл’üкбаша, бüл’üкбашија / 
јузбашија). Све лексичке јединице са идентификационом семантичком озна-
ком ’војник’, односно ’особа у војној служби’ интегрисане су у језгрену зону 
лексичко-семантичке групе којој припадају.

II. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’религија’

II. 2. Један од начина експликације семантичке структуре концепта 
религија, који укључује концептосферу вера, јесте семасиолошка анализа ос-
новних средстава његове вербализације – лексичких јединица (Сергеева 2007: 
151). Лексеме којима се означавају појмови у домену религије конституишу 
микросистем религиозне лексике, тзв. религионима.264 Руска когнитивистич-
ка школа као адекватан модел разоткривања значења религионима предлаже 
анализу фрејмова, који представљају „конфигурације културно утемељеног, 
конвенционалног знања“ (Драгићевић 2007: 93). За разумевање конзерватив-
ног религиозног лексикона, полазећи од православног фона, руски аутори 
разрађују универзалне сценарије и схему фрејмова265, која обједињује функ-
ционално повезане терминосистеме (лексичко-тематске групе) (Алексеева 
2009: 200). Помоћу фрејмових сема могуће је описати специјалну лексику 
каква је религиозна терминологија. Савремени лингвисти користе различите 
приступе при семантичкој класификацији религиозне лексике.266 Нас занима 

264 Руски когнитивисти користе термин религионим као термин за означавање реалија и 
апстрактних појмова из религиозно-црквене сфере (Кавцова 2013: 57).

265 В когнитивной лингвистике фреймом называют определенный комплекс знаний о 
стереотипных ситуациях и действиях, вербализованный с помощью языковых средств, при 
этом значения терминов рассматриваются как особые структуры, опирающиеся на реальные 
ситуации (Алексеева 2009: 199).

266 Р. И. Горјушина религиозну лексику разврстава у девет тематских група (1) именования 
верховного божества, всевышнего творца; 2) понятия, обозначающие религиозные начала; 
3) понятия, противоречащие религиозным началам, канонам, истинам; 4) наименования 
предметов культа, богослужений, религиозных обрядов; 5) именования священнослужителей 
христианской церковной иерархии; 6) именования подвижников и противников христианства; 
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слој номинација са значењем лица, односно лексика која припада кластеру 
„духовно лице“. С обзиром на то да наш лексички корпус располаже религи-
онимима двеју вера различите унутрашње организације дужности и звања, 
надређени појам ’духовно лице’, са дијалекатском лексикализацијом дуов-
ник, обједињује елементе обе конфесије.

Тај дуовник што узе да га гл’еда Анче досьг бија домач’ин у Свету 
Троицу. – Дуовнику Јанич’ије (Реметић 1996: 393).

Вертикална хиперо-хипонимска парадигма (архисема ’човек’ – хи-
персема ’социјалне карактеристике’ – интегрална сема вишег ранга 
’професија’ – диференцијална сема ’религија’) одређује позицију лексема 
са категоријалном семом ’духовно лице’ у домену ЛСП социјалне карак-
теристике човека и њихов статус у асоцијативном пољу човек. Централно 
место међу елементима у ЛСГ ’професија’ и у ЛСПГ ’религија’ лексемама 
обезбеђују диференцијалне компоненте нижег ранга ’православље’ и ’ис-
лам’. Ванјезички фактори одредили су распоред јединица у две микрогру-
пе, на основу којих се може реконструисати језичка слика конфесионалног 
устројства у верским институцијама ондашњег Призрена, у којем су биле 
активне две верске заједнице, хришћанска православна и муслиманска. Оба 
религиозна дискурса подржавају сложени систем међуодноса верских чино-
ва, дужности и звања, са хијерархијски устројеном структуром. Недослед-
ност хиперо-хипонимског принципа уочава се у границама микрогрупа, а 
та нерегуларност очитава се у хоризонталној хијерархизацији лексичких 
јединица којима се денотирају звања духовних лица.

II. 2. 1. ЛСМГ ’православни духовник’
II. 2. 1. Лексички елементи са интегрално-диференцијалном компонен-

том ’православље’ структуришу хоризонталну организацију микрогрупе. 
Конституенти су распоређени у серије и рангове, пратећи важећу хијерархију 
у православној цркви. Степенаста структура од виших ка нижим цркве-
ним чиновима рефлектује се на лексичку системност. По моделу именичке 
метонимије ЗВАЊЕ, ЧИН – ЧОВЕК КОЈИ ИМА ТО ЗВАЊЕ регулисани су 
називи намештеника у верској служби. Терминосистем именовања свеште-
7) наименования предметов церковной утвари и церковного назначения; 8) наименования 
церковных праздников; 9) наименования книг церковного содержания (Горюшина 2002: 
Автореф.). Н. О. Косицина нуди следећу поделу: 1) основные религиозные понятия; 2) 
религиозные убеждения и учения; 3. силы света и тьмы; 4) персонажи священной истории; 
5) обряд и обрядовая деятельность; культовые, обрядовые сооружения; 7) религиозная 
топонимика (Косицына 2011: Автореф.). М. О. Алексејева и Љ. Кравцова термине деле на 
пет група: 1. названия церковных должностей и званий, 2. названия церковных таинств и 
обрядов, 3. названия предметов церковной утвари и веществ, используемых в церковных 
обрядах, 4. названия церковных сооружений и архитектурных частей храма и 5. названия 
церковных одежд и облачений (Алексеева 200: Автореф.; Кравцова 2013: 56–57).
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них и црквених лица прати поделу јерархије на три степена свештенства 
– епископски, свештенички и ђаконски и два реда – монашки и мирски. Са 
парадигматског аспекта јерархијске чинове посматрамо као серије, у окви-
ру којих су елементи рангирани по опадајућој хоризонтали. Субординација 
нивоа православне јерархије у српском призренском говору одликује се од-
суством номинација у појединим ранговима.

II. 2. 1. 1. У епископском чину постоје четири степена – патријарх, ар-
хиепископ, митрополит и епископ.

II. 2. 1. 1. 1. Врховни поглавар у православној цркви је патријарак*.
Црквени грцизам налазимо у монографији о говору Призрена (Реметић 

1996: 386, 405), где је забележен и у лику патријарах, што сведочи о 
спољашњим утицајима на фонетски систем призренског говора у другој по-
ловини ХХ века.

II. 2. 1. 1. 2. Црквени чин између патријарха и епископа има 
митропол’ит. Дужност митрополита обављао је и митрополијски намесник 
иконом.

Да заступају митропол’ита при идаре меџ’л’иса.
Итацистички облик митропол’ит од грчког μητρóπολίτης (Skok II: 

417) користи се у православљу да означи чин виши од епископа. Балкански 
црквени грцизам иконом Чемерикић је преузео из писаних извора, где се 
јавља са два значења. Примарно се односи на високи чин у православној 
хришћанској хијерархији.

II. 2. 1. 1. 3. Црквени поглавар веће црквене области – епархије, највиши 
чин у православној цркви – епископ, у Призрену се номинује лексичким 
јединицама владика и господин.

Владика отиша у Феризович’ да освешта цркву. – Благослови, свети-
владико, да ти имам свету мол’итву. – А-да, тол’ики пут је бласињат, па 
га бласињаја и владика. – Владика никако неч’аше да га запопи њега. – Наору 
дел’и владика. – Дьньс служеше службу владика. – Наши Приздренци пошли 
на даву код владику.

Господин му даја свој благослов. – Општинари мол’ил’е господина и он 
одобрија. – Господин неч’аја да га запопи.

Уместо грцизма епископ користи се реч прасловенског порекла владика 
(прасл. *vladyka) са црквеном семантиком, која се развила из етимолошке 
базе „dominus, potestas“ (Skok III: 605). Апстрактум господин народни је на-
зив за владику, који је на Косову и Метохији до ослобођења од Турака зад-
ржао искључиво сакрални карактер (Елезовић I: 106). Речници савременог 
језика не бележе овакво значење лексеме господин (као религиозни термин 
реализује искључиво значење „господ“ (РСАНУ 3: 510), „бог“ (РМС 2: 540)), 
као ни дијалекатски речници југоисточне Србије, што упућује да је оно про-
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сторно ограничено на косовско-метохијски ареал и временски лимитирано у 
дијахронијској лексичко-семантичкој равни.

II. 2. 1. 2. Номенклатура носилаца свештеничких чинова у Чемери-
ки ћевом корпусу прилично је оскудна у односу на званичну јерархију у 
православној цркви, која познаје пет монашких презвитерских чинова и че-
тири мирска свештеничка чина.

II. 2. 1. 2. 1. Именовања носилаца презвитерских монашких чинова 
распоређена су у ранговима игуман, домач’ин и калуџ’ер, калуџ’ерица.

У Светог Марка игуман је Нофит.
Народ неч’аше тога домач’ина за у Светога Марка, ама владика га 

тури. – Тај дуовник што узе да га гл’еда Анч’е, досьг бија домач’ин у Све-
та-Троицу.

Тај калуџ’ер што ч’иташе ванџ’ел’ије Приштевьц је.
Старешина православног манастира номинује се лексемама игуман и 

домач’ин. Балкански грцизам игуман (грч. hēgumenos) и домаћа семантичка 
варијанта домач’ин у испитиваном говору функционишу као синоними, што 
поткрепљује тенденцију да се страној речи парира домаћим еквивалентом. 
Аналогно према примарном одређењу „глава куће, старешина куће“ разви-
ла се једна од семантичких реализација полисемичног деривата домач’ин 
„стрешина манастира“. Секундарно значење остварује се у семантичкој 
позицији са детерминатором (домач’ин у Света-Троицу, домач’ин у Светога 
Марка). Помоћу предлошко-падежне конструкције у функцији детерминато-
ра идентификује се употребљено, религиозно значење ове лексеме. Свеште-
ник који живи у манастиру именује се грцизмом калуџ’ер (грч. καλóγερος), 
без обзира на монашки статус. Жена која припада црквеном реду и живи 
у женском манастиру као монахиња обележава се моционом именицом 
калуџ’ерица. Ово је један од два назива за женску особу у домену религије 
(други је кл’исарка), у категорији носиоца црквеног звања као позива. Се-
мантички знак ’место обитавања (манастир)’ повезује лексеме овог сино-
нимског реда, док је истовремено основна дистинктивна црта у односу на 
припаднике мирског свештенства.

II. 2. 1. 2. 2. Мирском свештенству припадају црквена лица која су чи-
ном рукоположења оспособљена за вршење црквених обреда и богослужења. 
У црквеној хијерархији чин између епископа и ђакона имају свештеници, 
односно јерарси. Свештеник се у Призрену номинује лексичким јединицама 
поп, папаз, иконом, деспот веч’ил’и, исповедник.

Убише поп-Џ’уру у Зоч’иште. – Поп-Мане је мрсипетко. – А: Што 
ч’ини поп-Сима у цркву? Б: Прич’ешчује богословце. – Кьд стигосмо, попови 
беу искоч’ил’е и бласињау народ. – Ајде, девојко, обуч’и се, поп сам што не 
доша да ни свети водицу. –Поп-Мане кроија нову мантију. – Поп-Мане има 
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парокију у Србицу. – Попови идеф по нурије да светиф водицу. – Наш нури-
ски поп је сьге поп-Сима Јонич’ов. – Ч’екај док поп скине петраил’.

У тој време ја сьм бија аза, а поп-Тодор деспот веч’ил’и. – Поп-Трифу 
Печ’инога јопет турил’е за деспот веч’ил’а.

Ч’ека исповедник да га исповеда у цркву.
Првостепена заједничка компонента ’свештеник’ обједињује јединице 

поп, папаз, иконом, исповедник, које стоје у међусобном односу релативне 
синонимије. Доминанта реда и једрени елемент подгрупе је стара словен-
ска адаптација позајмљенице из грчког језика поп (грч. παπάς) (Skok III: 8). 
Варијанта папаз дошла је преко Турака (тур. papaz, papas) и постоји само у 
писаним изворима (Ми из свите нађосмо се у најгушћој гомили папаза, Мих. 
Рашић, С Њ. В. Краљем Миланом на Истоку (према Чемерикић))267, док је 
поп општеприхваћени народни назив за световног, мирског свештеника. Из 
секундарних извора Чемерикић преузима и грцизам иконом и уграђује га у 
лексички систем као двозначни црквени термин „1. митрополијски намес-
ник. 2. старешина цркве“ (Чемерикић). Секундарно значење лексеме иконом 
идентификујемо преко значења лексеме парох „старешина цркве, свештеник 
на челу парохије“ (РМС 4: 341), тако да ова лексема другостепеном семан-
тиком улази у синонимски ред са интегралном компонентом ’свештеник’, 
а допунским елементима ’на челу парохије’ имплицира виши свештенички 
чин.268 Њеном примарном значењу блиска је семантичка реализација двоч-
лане јединице деспот веч’ил’и (тур. дијал. veçil, поред vekil) „свештеник, 
епископски пуномоћник, намесник при Идаре меџлису (управном савету 
вилајета или мутесарифлука)“ (Чемерикић). Једрена компонента значења 
’свештеник’ ситуира синтагму у дати синонимски ред, иако она стоји у одно-
су квазисинонимије са осталим елементима лексичког скупа. Семе нижег 
ранга допуњују и конкретизују централну значењску компоненту и у семан-
тички садржај уносе информацију о статусу и улози коју изабрани свештеник 
добија, заступајући владику у административном савету округа. Семемом 
„свештеник који исповеда“ дефинисана је семантика деривата исповедник, 
мотивисана радњом исказаном мотивним глаголом. Допунска компонента 
спецификује конкретну улогу свештеног лица, слушање исповеди.269

267 Папаз користе Турци да означе хришћанског свештеника. Махала у којој је живело 
православно свештенстно у Призрену назива се Папаз чаршија, према турском именовању 
(нап. Р. Младеновић).

268 С. Реметић бележи лексему парокија (Реметић 1996: 405 461), на основу које би се 
могла извести реконструкција лексеме парок, али наши извори не потврђују њено постојање 
у говору. Чемерикић евидентира само старосрпску реч нурија, и од ње насталу нуријаш 
„парохијанин“.

269 „Исповедници у Призрену зову се свештена лица обојега реда, који су исповедали 
православне вернике два-три дана пре него што би приступили тајни светог причешћења. 
Само се девојке и невесте нису исповедале. За исповеднике митрополити су у свакој вароши 
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II. 2. 1. 3. Најнижи чин јерархијске лествице има џ’акон.
Старом грчком позајмљеницом (грч. διάκουος) означава се „онај који 

још није рукоположен за свештеника и помаже свештеницима при служби“ 
(РМС 1: 817). Чемерикић ову реч потврђује наводима из еснафског тефтера. 
Нису регистровани остали називи за означавање ђаконских чинова.

II. 2. 1. 4. Посебну поткатегорију чине црквенослужитељи, особе које 
раде у цркви.

II. 2. 1. 4. 1. Црквени појац је псалт.
Овај термин Чемерикић уноси из црквених књига (грч. ψάλτος), тако да 

је његова позиција у дијалекатском терминосистему нема адекватну потпору 
у народној речи. Алтернативни народни назив за онога који при богослужењу 
поје у цркви није забележен.

II. 2. 1. 4. 2. Лице које се стара о црквеним финансијама, црквени на-
месник, назива се епитроп / јепитроп / питроп.

Балкански црквени грцизам (грч. έπίτροπος) у Призрену има три фо-
нетске адаптације: општи балкански лик (епитроп), лик са протетичким 
ј (јепитроп) и лик са аферезом (питроп). Чемерикић наводи примере из 
мутавџијског тефтера (Дадосмо у цркву Светога Ђорђа за свеће што пали-
мо, прими епитроп црковни гроша 126; Дадосмо еснафске паре јепитропу 
Крсте Вићикому), који нису релевантни за народни говор.

II. 2. 1. 4. 3. Чувар цркве и црквени послужитељ који у православној 
цркви ради за плату означава се лексичким јединицом кл’исар, односно 
кл’исарка ако је особа женског пола.

Стефан је кл’исар у Светога Николу. – Кл’исар не беше дома, те реко 
кл’исарке за парастос.

Била кл’исарка у Светога Николу.
Лексема кл’исар води порекло из грчког лексикона (грч. άποκρισιάιος), 

где првобитно није имала црквено значење. Облик са аферезом у српском 
језику односи се искључиво на црквењачко занимање. Да су посао црквењака 
у Призрену обављале и жене, потврђује облик за женски род кл’исарка. 
Моциона именица има и значење професије („жена клисар“) и посесивно 
значење („клисарева жена“).

II. 2. 1. 4. 4. Полисемична лексема војвода у Призрену развија специ-
фичну терцијарну семантику „заштитник и чувар манастира Високи Дечани 
и Пећке патријаршије“ (Чемерикић), којом гравитира ка сфери духовности.

Деч’ански игуман доша сьс војводу.
Реализација духовног садржаја лексеме која примарно означава нере-

гуларно војничко звање ослања се на значењску нит ’заштитник’, која се 
одређивали најстарије свештенике. У недостатку свештеника позивани су стари калуђери из 
оближњих манастира, па чак и калуђери из Високих Дечана“ (Чемерикић).
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имплицитно провлачи кроз семантичку структуру именице војвода и у њу 
се уплиће („1. вођа устаничке чете; 2. старешина вилајета“ (Чемерикић), да 
би се пробила као доминантна компонента у локалном сакралном значењу.270

II. 2. 2. ЛСМГ ’муслимански духовник’
II. 2. 2. Микрогрупа лексичких јединица са диференцијалном семом 

’ислам’ обједињује називе муслиманских верских службеника. С обзиром 
на то да је Призрен мултиконфесионална заједница, наш корпус садржи 
номинативне јединице за вршиоце одређених верских послова и носиоце 
појединих исламских звања. Међутим, лексички фонд којим располажемо у 
овом домену недоследно приказује духовну хијерархију у исламу (муфтија, 
главни имам, имам, помоћни имам, хатиб, ваиз, вероучитељ, муалим, муде-
рис, мујезин). Лексичко-семантичка организација спроведена је по рангови-
ма муслиманских духовних звања.

II. 2. 2. 1. Најстарији по рангу муслимански свештеник у једној области 
је мифтија.

Старога мифтију микнаше од место и сьг је мифтија аџи-Рустем 
Шпорти. – Аџ’и-Рустем Шпорта, мифтија, ене га у Скопје, носи пранге на 
ноге.

Облик мифтија је у српском призренском говору адаптиран према тур-
ском дијалекатском лику müfti (поред тур. müftü).

II. 2. 2. 2. Високо звање у исламу има муслимански првосвештеник – 
кадија.

Аџ’и-Рустем Шпорта је кадија.
Кадија (тур. кадɩ) је био шеријатски судија и спроводио верски закон 

ислама, на основу којег су уређени односи у исламској заједници.
II. 2. 2. 3. Серији духовних лица припада мüдериз / мüдерис / мудерис, 

наставник високе верске школе, медресе.
Хаџ’и-Умер ефендија, мудерис из Призрена (из тефтера).
II. 2. 2. 4. Муслимански свештеник именује се лексичком јединицом 

оџ’а. Хипокористик оџ’ич’е односи се на младог духовника, почетника у 
верској служби.

270 Код Елезовића ово је једино значење лексеме војвода, које је у новије доба 
потпуно истиснуло појам војводе за време турске владавине, када је речју војвода именован 
„хришћанин који је уживао поверење турске власти, а коме је била поверена управа једног 
града поред градског диздара или једне покрајине, … касније срески начелник“. Аутор 
допуњује одредницу информацијама о етничкој припадности чувара српских манастира на 
Косову и Метохији (Дечана, Пећке патријаршије и Девића). Звање војводе имали су Арнаути 
из суседних села, који су потицали из јачих арнаутског фисова (Елезовић I: 84–85). 
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Викнаја л’и оџ’а акшам? – Сал што викна оџ’а акшам. – А: Викаја л’и 
оџ’а ич’индију? Б: Још неје. – Оџ’а још не викаја јацију. – Оџ’алари се береф 
у Бајрак-џ’амију. – Од овеј оџ’аларе ч’овек не може да проџ’е кроз ч’аршију.

Оџ’ич’е Ал’и-мула Сал’и остаде дужан за јуже (из тефтера).
Из области муслиманске религије преузет је назив за проповедника ис-

лама (тур. hoca). Чемерикић бележи и хибридну плуралску форму оџ’алари, 
где се на турски множински облик hocalar додаје домаћи наставак -и (Skok 
I: 678). Примери показују да је оџ’а, као духовно лице које проповеда мус-
лиманску веру, имао и улогу мујезина, с минарета је позивао вернике на мо-
литву.

II. 2. 2. 5. Духовно лице код муслимана у рангу са православним 
ђаконом је афьз.

Осман афьз. – У Ибраим афьза. – Мемет афьз.
Најнижи чин у муслиманској верској заједници имао је афьз (тур. hafız), 

„onaj koji zna čitav Kuran napamet“ (Škaljić 1966: 297), али који није могао са-
мостално да обавља верске обраде, нити да позива вернике на молитву.

II. 2. 2. 6. Муслимански редовник, припадник неког од исламских вер-
ских редова номинује се лексемама дервиш, дервишина, софи, и само у мно-
жини бабалари.

И Муса дервиш. – Ајде да искоч’имо до Кори-ч’ешме да гл’едамо дер-
више како се бодеф. – Дервиши беу ул’егл’е у Светога спаса да га уч’иниф 
дервишку теч’у. –Дервиши постиф, ашуре ги су.

Тај дервишина је пијан сваки дьн.
Бабалари се береф у Терзималску теч’у. – Бабаларима ги је сьге пос, 

ашуре ги су.
У својству доминанте фигурира лексема дервиш (тур. derviş), као не-

утрална номинација. Експресивну семантичку вредност, негативно коноти-
рану, садржи њен пејоративни дериват дервишина. Учени назив за дервиша 
је софи (тур. sofi), којим се у списима означава „муслиман који води повучен 
и побожан живот, мистик“ (Чемерикић). Дервиш или софи је аскета, следбе-
ник суфизма, мистичног учења у исламу, који побожност манифестује кроз 
специјалне обреде.271 Облик за множину бабалари, настао према турском 
плуралу babalar (Петровић 2012: 59), семантички се ослања на једну од се-
кундарних интерпретација лексеме баба у изворном језику „добар, поштен, 
побожан старац“ (Škaljić 1966: 109). Епитети се према сличности колектив-

271 У Призрену и околини било је око петнаестак дервишких редова: бекташије, 
кадирије, ноктаџије, уфаије, саидије, синаније, хељветије. Сваки ред има свог старешину – 
шеха. Молитве су им заједничке, али разнолике: неки се моле стојећи на једном месту, држећи 
се у кругу за руке и нагињући се напред и назад; неки се хватају у коло и крећу се у круг док 
не падну у екстазу; неки се боду иглама и ножевима. Бекташије су тајанствени ред, њихове 
тајне нико не зна осим чланова реда (Чемерикић).
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но приписују номинатима из дервишких редова, при чему се десигнација 
помера из сфере моралне карактеризације у поље религиозне оријентације.

II. 2. 2. 6. 1. Старешина текије и првак дервишког реда назива се ше 
или баба.

У тој време дервишка глава беше бија ше-Абедин.
Баба ги је он дервишима.
Лексикализација религијског семантичког садржаја са референцијом 

на човека преузета је из турске терминологије ислама (тур. дијал. şe(h), 
поред şeyh). Секундарна номинација лексеме баба (тур. baba) добијена је 
актуелизацијом компоненте ’старешина’, потенцијално присутне у основ-
ном садржају „отац, деда“. Периферне семе ’старији човек’ и ’глава поро-
дице’ активирале су се и постале доминантне ознаке на којима је развијено 
ново значење „старешина дервиша“.

II. 2. 2. 6. 2. Припадник једног од дервишких редова у Призрену 
номинује се лексемом ноктаџ’ија.

Ноктаџ’ије се бодеф.
Назив потиче од турске речи nokta „тачка, убод“, која је у основи тур-

ског дијалекатског облика noktaci, који је ушао у призренски говор и при-
лагодио се његовим фонетским и морфолошким законитостима. Изворну 
семантику пренео је у говор реципијент, означавајући члана најстаријег дер-
вишког реда, чије присталице изводе карактеристичан обред бодења иглама 
или ножевима.

II. 2. 2. 6. 3. Припадник дервишког реда бекташија носи назив бек та-
шија.

Дервиши бекташије су друго, а ноктаџ’ије па друго. – Ше Абедин је 
бекташија.

Бекташије су исламско верско братство које следи учење мистика Хаџи-
Бекташа Велија, оснивача овог реда у XIII веку. У основинском делу изве-
дене лексичке ознаке за поборника исламског мистицизма, суфизма, налази 
се лично име Bektaş, а рефлекс турског придева Bektaşî је српско-албанска 
изоглоса (Петровић 2012: 74).

Микросистем назива за духовно лице инкорпориран је у терминосистем 
религионима призренског говора, али и у општи лексички систем именовања 
човека. Номинативна вредност лексичких јединица којима се именује човек у 
категорији професионалног ангажовања (хиперсема ’професија’), односно у 
поткатегорији верских службеника (хиперсема ’религија’) неутралног је ка-
рактера. Лексичко-семантичку подгрупу одликује системност и стабилност, 
али и релативна канонизованост лексичких елеменета и непринципијелност у 
лингвистичком спровођењу религиозних појмова. Иако Чемерикићев лексич-
ки корпус није потпун у овом домену, могуће је приближно реконструисати 
институцију цркве и делатности њених службеника на више нивоа црквене 
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структуре. Конзистентност микрогрупе са интегрално-диференцијалном се-
мом ’православље’ почива на језички утемељеним појмовима из сфере цркве-
ног устројства, тако да њени чланови функционишу у склопу религиозне 
терминологије, али и као сегмент општег лексичког фонда. Рангирање духов-
них звања и њихових носилаца у оквиру исламске конфесионалне делатности 
заснива се на расположивој грађи, што утиче на коректност лексичко-семан-
тичке организације микрогрупе чији су елементи обједињени семантичком 
ознаком ’ислам’. Историјска ситуација у првој половини ХХ века условила 
је динамичке језичке процесе, везане за ишчезавање реалија и појмова мус-
лиманског духовног живота, чиме се може оправдати непотпуност исламског 
микротерминосистема ’духовно лице’ у лексичкој збирци Д. Чемерикића.

Поједини термини и из Чемерикићеве перспективе делују архаич-
но и имају уско ограничену, службену употребу. Специјална лексика за 
означавање свештених лица у области православља грчког је порекла, јер 
је јерархија преузета из организације грчке православне цркве (патријарак, 
митрополит, иконом, игуман, калуџ’ер, иконом, џ’акон, псалт, епитрон, 
кл’исар). Поједини термини унети су из црквених списа (иконом, папаз, 
псалт, епитрон). Неки се јављају са дијалекатским карактеристикама у 
мутавџијским тефтерима (јепитрон / питрон; џ’акон). Црквене грциз-
ме одликује висок степен терминологизације. Примећена је тенденција да 
се напоредо са позајмљеним термином у народни говор уводи реч из оп-
штег лексичког слоја (игуман / домач’ин; папаз / поп), или се туђица пот-
пуно истискује (епископ, јереј) и њена празнина у микросистему попуњава 
домаћом лексемом (владика, домач’ин, исповедник). У односу на официјалне 
називе, народна именовања свештених лица религиозни семантички опсег 
допуњују емоционалном нијансом, те их не можемо сврстати у апсолутно 
неутралне номинације (господин, домач’ин, поп). С обзиром на функционал-
ни карактер, разговорни еквиваленти имају општу употребну вредност. Ова-
кав дијалекатски лексички принцип подстиче стилистичку диференцијацију 
и ствара услове за развој системских односа међу лексемама, пре свега ини-
цира појаву синонимије. Номинације у исламу не показују такву тежњу. Лек-
семе су преузете из турског језика углавном у дијалекатској форми, морфо-
лошки су прилагођене српском призренском говору, без корекције на плану 
семантичког садржаја.

II. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’финансије’

II. 3. Економски аспект друштвеног живота у Призрену почетком 
прошлога века одредио је структурно-семантичку организацију слоја 
лексике којом се означавају субјекти у сфери финансија. Термини у об-
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ласти финансија у директној су вези са социјалном и економском струк-
туром друштва, тако да номинационе јединице економско-финансијског 
терминосистема представљају базу за историјску реконструкцију 
функционисања привредног и друштвеног система. Систематизација лек-
сема са референцијалним садржајем и информативним смислом реанимира 
економску слику света Призрена и експлицира оријентире финансијске де-
латности у овом граду за време турске власти и непосредно по ослобођењу 
од Турака. Историјска ситуација и друштвено-економска реалност као 
ванјезички фактори утицали су на формирање вокабулара који у говору 
функционише као лексички микросистем састављен од терминолошких 
номинација, које карактерише утврђено значење и употреба у конкретним 
комуникативним ситуацијама или службеним записима. Поједине јединице 
из терминолошког, високо специјализованог подсистема прелазе у разго-
ворни дискурс, добијајући узуални карактер и стварајући кореферентски 
однос с лексемама сличног семантичког садржаја, и као такве постају ак-
тивни део лексичког корпуса.272

Савремена интерпретација активне економске лексике заснива се на 
херменеутичкој техници „читања“ речника као хипертекста и анализирању 
економског терминосистема као метајезика којим је описан тзв. „мир-
систем“, детерминисан економским процесима у модерном друштву и 
особеностима етничког односа према финансијама (Пушкарева 2006: Ав-
тореф.; Кавцова 2013: 131). Наш номинативни инвентар приказује потпу-
но другачији финансијски модел од данашњег, па је његов језички израз 
рефлекс културно-историјских прилика које су га обликовале. Призренска 
економска слика света стварана је у условима живота под туђом влашћу и 
у околностима неравномерне расподеле финансијске моћи. Друштвено-по-
литичко и економско уређење условило је избор језичких средстава којима 
се именује носилац занимања у домену финансија, као и позицију лексичких 
елемената у границама семантичког поља.

Именичке јединице из категорије финансија припадају денотативној 
класи ’занимање’, што их квалификује у поље социјалне карактеризације 
човека. Врста занимања одредила је сферу делатности, а субјекти државне 
службе распоређени су у три микрогрупе, према семантичким ознакама које 
уже спецификују њихово звање или занимање ’шеф финансија’, ’благајник’, 
’порезник’.

272 Говорећи о именовању лица по врсти делатности с функционално-стилског аспекта, 
Конопељкина закључује „… значительная часть экономических и правовых терминов в 
русском языке принадлежит к категории ’двуплановых лексических единиц’, выступающих 
как в функции термина, так и в функции нетермина“ (Конопелькина 2010: 4).
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II. 3. 1. ЛСМГ ’шеф финансија’
II. 3. 1. Семантичка компонента ’шеф финансија’ повезује у микрогрупу 

лексичке јединице тефтердар / дефтердар / дертердар, муасебеџ’ија и мал 
мüдüр / мал мüдüри, степенасто рангиране и међусобно инкомпатибилне.

Чланови микрогрупе рангирани су према допунским компонентама 
(’вилајет’, ’санџак’, ’срез’), које одређују статус носиоца звања, а самим тим 
и позицију лексеме у лексичком скупу. Дијагностичка сема ових службених 
дужности и њихових актера садржи информацију о њиховој историјској и 
хронолошкој ситуираности ’за време турске владивине’. Шеф финансија 
у највећој турској административној јединици, вилајету, носи назив теф-
тердар, са фонетским варијантама дефтердар и дертердар, које су гласов-
но ближе турском лику defterdar. За степен нижи по рангу је муасебеџ’ија 
(тур. muhasebeci) „шеф финансија у санџаку, округу“ (Чемерикић). Из тур-
ске управне терминологије потиче двочлани назив за шефа финансија у 
кази (срезу) мал мüдüр / мал мüдüри (тур. mal müdürü, дијал. müdüri), где 
мüдüр има опште значење „начелник појединих одељења у упавама вилајета, 
санџака и каза“273, док се првим конституентом мал „материјално добро“ 
специјализује дужност и тематски конкретизује семантика другог члана.

II. 3. 2. ЛСМГ ’благајник’
II. 3. 2. Семантичко језгро у семској структури лексема благајник*, 

азнатар, касар, касиер сандьк емини, чине архисема ’човек’, хиперсема 
’професија’, интегрална сема ’финансије’ и диференцијална сема ’благајник’, 
помоћу којих се идентификује значење лексичких јединица овог микрореда.

Благајник. Благајника (Реметић 1996: 438)
Спиру мифтара викаја азнатар за вергију.
За вуј годину устабашија бија Тома Ч’емерикић, касар.
Сравњали рачун касиер и старешина еснафа (из тефтера).
Надређена семантичка компонента ’благајник’ јавља се у лексикали-

зованом облику благајник, и истовремено је у функцији хиперонима и хи-
понима микрогрупе и издваја се као доминанта датог лексичког скупа. У 
Чемерикићевој грађи не појављују се ни благајна ни од ње изведена nomina 
agentis благајник, па претпостављамо да су у говор ушле касније у ХХ 
веку, као новији јуристички неологизми од поимениченог придева благо у 
значењу „новац, накит, драгоценост уопште“ (Skok I: 167). Домаћи дериват 
благајник потиснуо је из употребе своје функционалне синониме касар и ка-

273 Лексичко-семантичка група професија у неким доменима се пресеца са наредном 
лексичко-семантичком групом социјални статус, и то у равни која се тиче дужности и 
звања. Лексеме којима се означава професионални положај релевантни су елементи подгрупе 
’дужности’ у оквиру ЛСГ социјални статус, где су фиксирани субјекти државне управе. 
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сеир, изведене од полисемичне несловенске речи каса „1. направа у облику 
ормара или сандучића за чување новца, драгоцности, вредносних папира; 2. 
одељење у каквој установи где се изводе рачунске и новчане операције…“ 
(РМС 2: 672). Целокупан примарни семантички садржај мотивне речи пре-
точен је у дериват касар „онај који руководи касом, благајник“ (Чемерикић) и 
његову службену обличку варијанту касеир. Микроред обогаћен је контакт-
ном истозначницом азнатар (тур. haznedar, hazinedar). Семантички близак 
са овим лексемама је њихов квазисиноним сандьк емини „благајник у срезу“, 
неодређени изафет од турског sandık „сандук, ковчег“ и emin „управитељ“. 
Први члан назива асоцијативно сугерише на основно значење које имају 
благајна и каса, а други конституент имплицитно упућује на секундарну 
реализацију ових лексема, јер се номинација односи на управника среског 
финансијског одељења.

II. 3. 3. ЛСМГ ’порезник’
II. 3. 3. Диференцијална компонента ’порезник’ интегрише у микроред 

лексеме тасил’дар, спаија, субаша, мифтар, које стоје у међусобном одно-
су релативне синонимије.

Дадо тасил’дару у Призрен... (из тефтера).
Стреч’анима је вуј годину спаија Муса ефендија. – Ибраим Синан је 

спаија у Суо-Реку. – У Подриму спаија за десетак је Муса Ше-Заде.
Субаша доша да узима десетак.
Мифтаре поч’ел’е да береф вергију.
Државни службеник који скупља порез означен је турцизмом тасил’дар 

(тур. tahsildar). Денотативна макрокомпонента семантичког садржаја „који 
прикупља порез, порезник“ (Чемерикић) квалификује га у категорију профе-
сионално маркираних јединица и обезбеђује му позицију доминанте сино-
нимског реда. Из турске административне терминологије преузете су и но-
минативне јединице спаија (тур. sipahi) и субаша (тур. subaşı, дијал. subaşi), 
које у српском призренском говору надограђују полазну семску структуру 
елементима призренске ванјезичке стварности за време османлијске власти, 
уграђујући у значење премису датог историјског тренутка и актуелне друшт-
вене ситуације. Семантичке компоненте ’закупац’ и ’десетак’ у семеми „за-
купац државног пореза, десетка“ (Чемерикић), којом је описно дефинисано 
секундарно значење лексеме спаија, уносе у семантички садржај слој који 
разоткрива сложеност друштвеног уређења. Државни порез, наплаћиван од 
сопственика зиратне земље у натури, као десети део годишњих приноса, нису 
убирале државне власти, већ су га давале у закуп приватним лицима, званим 
спаије. Спахија је сакупљао десетак лично или преко субаше. Лексемом су-
баша именује се „пуномоћник закупца државног пореза“. У Призрену је ово 
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једнозначна реч, ускоспецификоване семантике која се ослања на конкретно 
задужење субаше. Специјални облик извршне власти спроводио је мифтар 
(тур. дијал. müftar, поред muhtar) „општински одборник који је као представ-
ник једне махале сакупљао порез за ту махалу“ (Чемерикић). Секундарно 
значење које лексему сврстава у микроред номинација са хиперсемом ’по-
резник’ развило се из семантичког потенцијала примарне реализације „се-
оски старешина“. Десигнат ’старешина’ имплицира друштвени положај, а 
извесни статус намеће дужности, што подразумева извршавање одређених 
државних обавеза и спровођење законом регулисаних друштвених односа, 
као што је убирање пореза.

II. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’право’

II. 4. Професионализми у сфери права чине микросистем правног 
терминосистема српског призренског говора, који представља језички кон-
структ концептуалног поља права. Језичка правна слика света функционише 
као фрагмент објективне стварности, обухваћен системом правних норми и 
репрезентован вербалним средствима правне комуникације. Правни појмови 
(суперстрати) лингвистички се манифестују језичким супстратима – терми-
нолошким јединицама. Љ. Попова правни термин посматра као лингвоког-
нитивни и социокултурни феномен, истичући да је организација менталне 
сфере права у интеракцији са националном језичком сликом (Попова 2007: 
Автореф.). В. Иконикова се залаже за лингвокултуролошки и семиотички 
приступ проучавању правне терминологије, при чему први подразумева 
анализу историјских, друштвених менталних и културних реалија одређене 
лингвоправне заједнице која насељава одређену територију у одређеном 
историјском периоду, а други аспект захтева разматрање правних термина 
као језичкоправних знакова (Иконникова 2011: 145)

Призренски правни терминосистем карактерише историјско-тери-
то ријална семантичка варијантност, тако да дијахронијска језичка слика 
приказује Призрен као чврсту урбану структуру која се развијала под ос-
манском влашћу и под снажним утицајем оријенталне културе. Правосудна 
организација у Призрену ослања се на отомански правни систем и на његове 
принципе нормативно-правног регулисања социјалних односа. Историјски 
контекст условио је национално-културну специфику концептуалног прав-
ног поља, која се испољава и на плану професионалних звања за службена 
лица која обављају делатност у установи суда. Лексичко-семантичка под-
група именица са хиперсемом ’право’ у домену социјалне карактеризације 
човека одликује се бројно ограниченим номинационим инвентаром, који 
се темељи на турским називима за правне субјекте. Поједине јединице зад-
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ржале су висок степен терминологизације који су имале у језику даваоцу, 
а известан број се укључио у активни лексички фонд српског призренског 
говора, донекле чувајући информациони капацитет правних термина. Пре-
ма диференцијалним семантичким ознакама ’председник суда’, ’судија’ и 
’правни заступник’, које имплицитно садрже и обележје професионалног 
статуса, лексеме се хоризонтално гранају у три микрогрупе.

II. 4. 1. ЛСМГ ’председник суда’
II. 4. 1. Централна семантичка компонента ’председник суда’ повезује 

лексеме џеза реиз / џеза реизи и кадија.
Добија ил’ам од кадије. – Аџи-Рустем Шпорта је кадија.
Лексички елементи микрогрупе нису заменљиви у контексту, 

међусобно се искључују. Синонимску релацију међу њима блокира сема која 
носи информацију о врсти правосудне институције којом ова службена лица 
председавају. Џ’еза реиз (тур. ceza reisi) је председник кривичног суда за 
време турске владавине, а кадија (тур. kadɩ) председник грађанског суда. Обе 
лексеме потичу из турске судске терминологије, али се у говору реципијенту 
функционално раслојавају и добијају различити нормативни статус. Плати-
семичност је турцизму кадија („муслимански првосвештеник, шеријатски 
судија, председник грађанског суда“) обезбедила фреквентнију употребну 
вредност, док двочлани назив није изашао из терминолошких оквира.274

II. 4. 2. ЛСМГ ’судија’
II. 4. 2. Лексикализација интегрално-диференцијалне компоненте 

судија* (СДА) у кохипонимској је релацији са лексемама мüстентик, аза 
и азаја.

У Чемерикићевом лексикону примећује се одсуство општег назива 
за службено лице које доноси пресуду у парничном спору. Домаћа лексема 
судија не припада османлијском судском систему, какав је Чемерикићу био 
познат у периоду прикупљања грађе за Речник САНУ. Реч је у призренски 
говор ушла у време успостављања модерних правосудних институција, и у 
синхронијској равни фигурира као саставни део општег призренског лексич-
ког корпуса. Значењску компоненту ’судија’ у свом семском саставу садржи 
позајмљеница из турског језика мüстентик (тур. müstantik), дефинисана се-
мемом „истражни судија при среском првостепеном суду у Турској царевини“ 
(Чемерикић). Овакав садржај има прецизно дефинисан семантички опсег, 

274 Улогу судских органа у албанским барјацима имала су мировна већа, а старешина 
племена био је надлежан да води грађанске и кривичне поступке. Спорове међу становницима 
своје жупе барјактар је решавао у духу обичајног права званог Канони Лок Дукаџ’инит (Закон 
Леке Дукађина) (Чемерикић).
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што лексему функционално диференцира и ограничава јој употребу, сводећи 
је на официјелну сферу, и аутоматски је сврстава у правни дијалекатски тер-
миносистем. Том микросистему двоструком денотацијом припадају обличке 
варијанте аза и азаја (тур. aza), чији је семантички садржај исказан семема-
ма „пресудитељ при Идаре меџлису“ и „махалски кмет – члан суда политич-
ке општине у вароши“ (Чемерикић). Дистинктивни елемент је ’друштвени 
положај’, који експлицитно диференцира ова два значења на основу нивоа 
власти које денотат заузима у државном систему.

II. 4. 3. ЛСМГ ’правни заступник’
II. 4. 3. Кохезиони семантички елемент ’правни заступник’ надређени 

је појам лексичким јединицама адвокат* и веч’ил’ .
Доша гу адвокат (Реметић 1996: 350).
Алка-Ванка турила Ицу за веч’ил’а.
Пратећи дијахронијску динамику правног терминолошког микросисте-

ма у српском призренском говору, намеће се запажање да су турски терми-
ни доминантни у означавању лица која се професионално баве правом. Ова 
језичка чињеница детерминисана је ванјезичком стварношћу – друштвено-
историјским моментом и административно-правним уређењем. Ослобођање 
од Турака и модернизација града донели су промене и у раду судских ор-
гана, што је резултирало лингвистичким процесом потискивања турцизама 
новим терминима. На тај начин можемо тумачити однос лексема адвокат и 
веч’ил’ и на лексичко-семантичком и на функционално-стилском плану. Лек-
сема веч’ил’ (тур. дијал. veçil, поред vekil), која изворно означава заступни-
ка, пуномоћника, потиче из турске административне терминологије. Опште 
значење које покрива више сфера деловања одржало се и у призренском го-
вору. Лексему веч’ил’ можемо квалификовати у област права и судске праксе 
другостепеном семантиком, преко значења лексеме заступник „бранилац у 
суду, онај који заступа нечије интересе“ (РМС 2: 226). Индиректним путем 
долазимо до семантичког слоја захваљујући којем се овај турцизам лоци-
ра на периферији разматране лексичко-семантичке подгрупе. Скривеним 
значењем веч’ил’ семантички парира синхроној верзији адвокат, тако да 
се могу посматрати као временски ограничени функционални синоними.275 
Лексема адвокат, иако је релативно нова језичка ознака у српском призрен-

275 Елезовић на Косову и Метохији региструје лик авукат, што је турски облик 
латинског advokatus (Елезовић II: 491). Елезовићева лексикографска активност се временски 
поклапа са Чемерикићевом грађом и територијално је покрива, међутим наш речнички 
извор не помиње турцизам авукат. У савременом облику, са дијалекатском прозодијском 
варијантом, евидентира је С. Реметић.
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ском говору, референцијалним значењем „правни заступник, бранилац опту-
женог“ придружила се језгреној зони професионалних номинација.276

II. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом
’обезбеђење и заштита’

II. 5. Национално-културна специфика града Призрена манифестује се и 
у представама о заштити и сигурности човека и друштва. Концепт обезбеђења 
и заштите обухвата различите сфере стварности, али је најснажније испољен 
у облистима друштвеног живота. Заштита појединца и колектива основна је 
обавеза друштва. У Призрену је у првој половини ХХ века постојао уређен 
безбедносни систем, што потврђује аксиолошки статус назива за припад-
нике полиције и осталих служби које се баве јавним редом и миром. Ин-
терни карактер функционисања перизренске полиције и њена комплексна 
организација са вертикалном и хоризонталном диференцијацијом одредили 
су карактеристике лексичко-семантичке подгрупе. Референти који се са-
односе са сфером обезбеђења и заштите у категорији занимања припадају 
полицији или су ангажовани од стране неке друге институције или приватних 
лица у својству чувара важних личности, објеката или јавног реда. Систем 
обезбеђења и заштите и структурна организација органа безбедности налази 
одраза у лексичко-семантичкој системности јединица којима се денотирају 
особе у овој области људске делатности.

Интегрална компонента ’полицијски службеник’ групише номинације 
за припаднике органа јавне управе који се брину око очувања реда, постојећег 
уређења и поретка. Језички еквивалент надређеном појму, лексикализовани 
хипероним којем су субординирани остали конституенти лексичког скупа у 
градском говору Призрена је пол’иц, са творбеним варијантама пол’ицар и 
пол’ицајац*.

Дестан пол’иц неје тако лош ка Мустафа Татар.
Мати, доша јен пол’ицар да тражи Милана.
Доџ’нев пол’ицајци у фабрику дол’е. – Тај исти пол’ицајац (Реметић 

1996: 549).
Дијалекатски облици пол’иц и пол’ицар романског интернационализма 

пол’ицајац (тал. polizia > кслат. policia), новијег инфлинтранта у призренском 
говору, водећи су елементи лексичко-семантичке подгрупе са хиперсемом 
’обезбеђење и заштита’ и једрени чланови ЛСГ са хиперсемом ’занимање’ и 
архисемом ’човек’. Слојевитост микрогрупе почива на принципу вертикалне 

276 Призренском правном терминосистему припада номинативна јединица дауџ’ија (тур. 
davacɩ) са значењем „тужилац“, али је изузета из систематизације у категорији именовања 
човека према занимању, јер у говору функционише као радна именица а не као nomina profes-
sionis (Он је мој дауџ’ија, па нека збори шта има. – Ербап ајдук и дуаџ’ију обеси (наср. посл.)).
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хијерархије полицијске структуре, а потом се лексичке јединице раслојавају 
хоризонтално према секторима полицијског деловања.

II. 5. 1. ЛСМГ ’виши полицијски службеник’
II. 5. 1. Службеник полицијске струке одређене надлежности назива се 

комсер.
У тој време комсер беше бија Мустафа Татар.
Стари латинитет из области права (лат. commesarius) у лексичком систе-

му српског призренског говора фигурира у лику комсер, означавајући виши 
полицијски чин – командира полиције. Сема која носи информацију о дуж-
ности именованог лица имплицитно садржи категорију статуса, сугеришући 
његов положај на друштвеној лествици.

II. 5. 2. ЛСМГ ’нижи полицијски службеник’
II. 5. 2. Нижем рангу у хијерархији полицијске структуре прападају 

полицијски чиновници који делују у сегментима обезбеђења личности и 
објеката и царинске контроле. Стратификација поља активности полицијских 
органа одражава се на конфигурацију микрогрупе и класификацију 
именовања нижих полицијских службеника. Микрогрупа функционише 
као серија номинативних јединица које референцирају на ниже полицијске 
службенике.

II. 5. 2. 1. Професионално ангажована лица у служби јавне безбедности 
су пратиоци важних личности, за које се у говору Призрена користе релатив-
ни синоними јасакџ’ија, гаваз / гавас, девер, заптија, жандар* / џ’андар*.

Лука гаваз. – Владика пратија Петка гаваза да те вика. – Бал’та Та-
раболос бија латинскому конзул’е гаваз.

Дадоше ми јенога девера, јенога заптију и исратише га сüргüн. – 
Откьд паде на крф, нигде да мрдне без два-три девера. – Што ч’е ми де-
вери? Сам самцит ч’е идем.

Доџ’е жандар (Реметић 1996: 431). – Отац му каже тому жандару 
турскому (Реметић 1996: 451).

Џ’андар (Реметић 1996: 410, 431; СДА).
Угар кьд бија у Бејаград, бија заптија.
Тирцизми јасакџ’ија (тур. yасакçɩ), девер (тур. devr) и гаваз (тур. kavas) 

парадигматски су повезане семантичком компонентом ’пратилац’. Семан-
тичком језгру припада и потенцијална сема ’ради заштите’, с обзиром на 
то да се денотативни аспект значења интерпретира управо у категорији 
обезбеђења и заштите. Номинативну јединицу јасакџ’ија Чемерикић пре-
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узима из путописних списа, где реч експлицира значење „пратилац“.277 Да 
је активна и у народном говору, потврђује Елезовић адекватним примери-
ма и описом њеног значења, семантички је изједначавајући са лексемом га-
ваз (Елезовић I: 255). Именичка јединица гаваз је лексичка репрезентација 
органа безбедности са специјалним задатком. Овај турцизам у Призрену 
реализује значење „телохранитељ, пратилац страних дипломата и конзула и 
чувар њихове имовине“. Објекти заштите, у овом случају високи представ-
ници страних земаља, на плану семске структуре представљају денотативне 
допунске компоненте, које не утичу на формирање дистинктивне црте у од-
носу на остале семантичке садржаје, већ пружају конкретнију информацију 
о активностима полицијских службеника, задужених да, обично наоружани, 
прате или чувају неку особу изузетног друштвеног ранга. Лексема девер у 
овом облику и значењу позната је само призренском говору. У семантичкој 
је вези са полукалком девр чинити (тур. devretmek) „патролирати у циљу 
осигурања јавне безбедности“, са делимичном пресемантизацијом аутох-
тоног значења. Призренска семантика ослања се на изворни семантич-
ки садржај турске речи деврија (тур. devriye „патрола“) (Петровић 2012: 
107–108). Микроред nomina professionis допуњен је синонимским паром 
заптија и џ’андар / жандар. Значење турцизма (тур. zaptiye) у лексикону је 
објашњено управо галицизмом жандарм (фр. gendarme), који га је потиснуо 
из призренског говора након ослобођења од турске власти. Турски жандарм, 
заптија, чија је дужност била да штити особе на високом положају и да бри-
не о безбедности путника, замењен је припадницима војнички организоване 
службе државне полиције – жандармима. Нови кадрови јавне безбедности 
у краљевској Србији преузели су службену одговорност турских заптија и 
понели назив позајмљен из француског језика. На Косову је доминирала 
фонетска варијанта џ’андар, у новије време паралелизам примарном лику 
жандар.

II. 5. 2. 2. Парадигматска уређеност јединица у наредној микрогрупи 
ре гу лисана је интегрално-диференцијалном семом ’чувар / стражар’, која 
обје дињује лексеме нибетч’ија, апсанџ’ија, пазван, пазванџ’ија, асас, аса-
син, протоџ’ер, пол’ак, бекч’ија, пудар.

Нüбетч’ија не га пуштија унутра. – Прет пашину куч’у има двоица 
нüбетч’ије.

Викна га апсанџ’ија, те се видесмо. – Л’еба и промену дадо апсанџ’ије.
Рано је, асас још не ч’укаја једанајес. – Платија л’и си асасу ак?
277 „Фамилије које би у наше средњовековне манастире ишле у крајевима под турском 

влашћу, узеле би по неколико Турака као пратиоце (јасакџије), који су их од турских зулумћара 
заштићивале“; „На сву прилику овуда су јасакџије морале спроводити и паше и субаше и 
стране путнике“ (Чемерикић, преузето из Ср. Поповић Путов.).
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Асасин још не ч’укаја полноч’. – Асасина плач’а ч’аршија. – Асаси су 
сал Турци.

Јашар бија протоџ’ер.
Мене ме грабна призренски пол’ак.
Аџ’и-Риста Кабаш бија бакч’ија. – Бекч’ије плач’аф ак рефенски.
Стра ч’ува лојзе, пудар бере гројзе.
Синонимску релацију међу елементима скупа обезбеђује компонен-

та ’чувар / стражар’, која има доминантну позицију у семској структури 
свих конституената микрореда. Општу поткатегоријалну вредност садржи 
стожер нибетч’ија (тур. nübetçi), којим се номинује орган задужен за без-
бедност јавних објеката. Диференцијацију у оквиру синонимског реда уно-
се допунске семе у улози конкретизатора значења. Оне пружају податке о 
типу установе или места који се обезбеђују: апсанџ’ија „чувар затвора“; 
пазван, пазванџ’ија, асас, асасин „ноћни чувар чаршије“; протоџ’ер „сео-
ски полицијски стражар“; пол’ак, бекч’ија „чувар поља“; пудар „чувар вино-
града“ (Чемерикић). Изванјезичка реалност у семантички садржај лексема 
пазван, пазванџ’ија и асас, асасин уноси потенцијалну дивергентност. Име-
ница пазван (тур. pazvant) и њен творбено-семантички дублет реферирају 
на наоружане државне органе безбедности, који су ноћу патролирали при-
зренским улицама и сокацима и чували дућане. За разлику од њих, асаси 
(тур. ases) нису били полицијски чиновници, већ су их месечно ангажовали 
трговци и занатлије да им чувају радње током ноћи. Поред чувања чаршије 
дужност асаса је била да, ударајући мотком о камен онолико пута колико 
је сати, објављује време. Такође, били су у обавези да отварају пролазни-
цима улазна врата чаршија. За свој рад добијали су месечну надокнаду, а 
исплаћивали су их сопственици радњи из чаршије коју су чували.278 Се-
мантички помак у призренском говору остварује лексема протоџ’ер. Овај 
грецизам познат је страросрпском језику у значењу „начелник, кнез, кмет“ 
(Skok III: 53), али Чемерикић искључује овакву реализацију, дајући семан-
тички опис који упућије на општинског полицајца задуженог за безбедност 
села.279 Општа турска семантика речи bekçi „чувар, стражар“ на призренско-
јужноморавском ареалу сужава перспективизацију увођењем додатног 
значењског елемента ’поље’, па се бекч’ија на овом дијалекатском простору 
идентификује као пољски чувар, изједначавајући се са домаћим именовањем 

278 У лексикографској одредници асас, значење лексеме „ноћни чувар чаршије“ 
Елезовић додатно објашњава информацијом да су асаси најстарија врста турске полиције 
(Елезовић I: 20). Водећи се овим одређењем, Скок семантички изједначава асаса на Космету 
са пасванџијом у Босни (Skok I: 659). Чемерикић јасно диференцира професионалне позиције 
пазвана и асаса, без обзира на истоветност послова који су обављали: пазван је орган 
полицијског система, а асас је радно ангажован од стране приватних лица.

279 Слично значење лексеме протођер нуди Речник говора југа Србије „сеоски викач и 
позивар“ (Златановић 2011: 395).
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пол’ак.280 Сема нижег ранга ’виноград’ уско спецификује занимање чувара 
означеног лексемом пудар, професионално га измештајући из градске среди-
не, што номинацију придружује лексемама бекч’ија и пол’ак на периферији 
лексичко-семантичке подгрупе.

II. 5. 2. 3. Државни службеник који одређује и наплаћује царину 
номинује се лексичком јединицом колџ’ија

Колџ’ије врвиф на све стране, не мож да пренесеш ништо без џ’умрук.
За турску реч колџ’ија (тур. kolcu, дијал. kolci) у Чемерикићевом лекси-

кону постоји више интерпретација „ниже царинско особље“, „финансијски 
стражар“, „чувар чаршије, исто што и асас“, „цариник“. Наводи из 
историјских списа, финансијских тефтера и живог говора указују на моно-
семантичку реализацију „царински чиновник“, у коју су транспоновани ек-
стралингвистички елементи експлицирани у документарној грађи. У основи 
турског војничког термина стоји именица kol, која улази и у састав сложени-
це каракол (тур. karakol) „жандармеријска станица, гранична караула; патро-
ла у служби јавне безбедности“ (Чемерикић).

II. 6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’здравство’
II. 6. Медицинска лексика чини посебан лексички слој у Збирци речи 

из Призрена, обухватајући углавном неспецијалне медицинске називе ве-
зане за домен народне медицине. У категорији именовања човека према 
професионалној делатности, семантичким знаком ’здравствени радник’ ин-
тегрисани су чланови микрогрупе ’лекар’ и ’апотекар’. Занимање бабице 
није легитимно интегрисано у систем здравствених радника, зато орбитира 
на периферији ЛСПГ.

II. 6. 1. ЛСМГ ’лекар’
II. 6. 1. Идентификоване су две лексичке јединице са значењем „лекар“ 

– доктор / доктур* и еч’им.
Добар доктор беше бија тај Баки ефендија. – Док отрч’аше по док-

тора и док он доџ’е, Ал’ексија даде душу. – Видеја гу саз доктура (Реметић 
1996: 390).

Први еч’им вел’и: Ленч’е ч’е умре. – Удала се за Турч’ина, за Турч’ина, 
за еч’има (нар. песма)

Функционални паралелизам доктор / еч’им потврђен је и у дијахронији 
(Чемерикић) и у синхронији (Реметић, СДА). Општеприхваћени латинизам 

280 Исто бележи М. Златановић на југу Србије, додајући податак да су дужност бакчије 
обављали готово увек муслимани, те да је бакџија уједно био и најнижи представник турске 
власти (Златановић 1998: 34). На косовско-метохијском говорном подручју лексема бекчија је 
задржала значење које има и у турском језику (Елезовић II: 499).
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доктор (лат. doctor), који се јавља и у фонетском дијалекатском лику до-
ктур, и турцизам еч’им (тур. hekim) у лексичкој парадигми српског призрен-
ског говора остварују релацију апсолутних синонима.

II. 6. 2. ЛСМГ ’апотекар’
II. 6. 2. Стручно лице које издаје и продаје лекове номинује се турциз-

мом еџ’заџ’ија.
Апове купи на Николач’а еџ’заџ’ију.
Преузето из турске лекарске и фармацеутске терминологије именовање 

еџ’заџ’ија (тур. eczacɩ) дуго није имало пандана у лексичком систему српског 
призренског говора. Појављивање лексеме апотекарка (Реметић 1996: 386) 
у монографији С. Реметића посредно указује да у овом лексичко-семантич-
ком пољу орбитрира и грцизам апотекар.

II. 6. 3. Акушерску помоћ при порођају указивала је старија и искусна 
жена, означена лексемом нуна.281

Ада, нуна сьм му била оному млаџ’ејому девојч’ету Савиному. – Ако ми 
нуна исекла пупак, језик ми оставила.

Без обзира на одсуство стручног образовања, жена која је у својству 
бабице учествовала при рођењу детета, искуством и вештином олакшавала 
порођај и пружала прву помоћ новоређенчету, заслужује статус здравстве-
ног радника. Номинација нуна придружује се групи као периферни елемент. 
Нуна је варијанта дечије редупликације нана која се односи на старију жену, 
бабу, на Косову и на мајку (Skok II: 499). Неоспорна је лексичко-семантичка 
веза између новије именичке ознаке бабица и архаичнијег нуна, јер имају 
заједничку етнокултуролошку позадину, утемељену у народним веровањима, 
митским предањима и традиционалном фолклору.

II. 7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’просвета’
II. 7. Централну позицију концептосфере просвета заузима кон-

цепт просветног радника, који се налази на тачки пресека концепата чо-
век, професија, наука, образовање, друштвени положај. Ово је један је 
од кључних концепата педагошког типа институционалног дискурса, чију 
репрезентацију карактерише номинативна разуђеност (Смыслова, 2007: Ав-
тореф.). Лексичко-семантички план језика, на којем се у највећој мери кон-
цепт лингвистички реализује, подложан је активном утицају екстралингви-
стичких фактора. Садржај концепта јавља се и као продукт и као инструмент 
идеологије која креира систем вредности у сазнању носилаца дијалекта. 
Вредности концепта просветног радника корелирају са вредностима педа-

281 У Призрену није било стручних бабица до почетка XX века. Прва акушерка у 
Призрену била је Мара Чифтегић, родом Призренка (Чемерикић).
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гошког дискурса, с обзиром на то да учитељ стоји у центру важног социо-
културног процеса – образовања. Просветни радник је професионално ус-
мерен на организацију образовног процеса и има важну друштвену мисију, 
што се одражава на његов кредибилитет у социјуму. Стога, идеализована 
слика учитеља постаје еталон просветног радника и у малој покрајинској 
мултиетничкој и мултиконфесионалној средини, где су функционисале 
српске, турске и арбанашке школе.282

Развој образовног система у Призрену рефлектује се на дијалекатској 
слици света као хронолошка језичка манифестација дате појмовне сфере, 
а изванјезичка стварност одређује лексичко-семантичку парадигму и дик-
тира класификацију лексема у лексичко-семантичкој подгрупи. Номинати 
субјеката у сфери просвете остварују конкретну референцију са врстом про-
светног рада и са одговарајућим звањем, па раслојавање лексичких елеме-
ната иде у правцу професионалне разноврсности педагошког дискурса. Ос-
новну појмовну вредност образовану семама ’човек’, ’радник’, ’у просвети’, 
допуњују семантичке компоненте ’степен образовања’, ’врста школске уста-
нове’, ’звање’, ’улога у ширењу образовања’. Допунски семантички знаци 
налазе се у околојезгреној појмовној зони и имају улогу класификатора у 
категорији именовања радника у образовним установама.

II. 7. 1. ЛСМГ ’просветни радник’
II. 7. 1. Општу појмовну вредност ’просветни радник’ у српском гово-

ру Призрена остварују кохипоними уч’ител’, уч’ител’ка, уч’ител’ица*, го-
сподин, госпоџ’а, даскал, даскал’ица, старошколац, професор / професор*, 
мüдериз / мüдерис.

Уч’ител’ Петар. – Уч’ител’ Пота. – Уч’ител Павл’е узе у зајем едну 
л’иру.

Нашејзи Цаје попадије уч’ител’ка гу била Мара Ајтина. – Уч’ител’ку 
Магу запросија уч’ител-Мане.

282 Прве школе у Призрену биле су приватне. Учитељи су држали часове код својих 
кућа, а ђак је могао бити свако ко месечно плати два гроша. Реформа школства у Отоманском 
царству омогућила је у другој половини XIX века аутономију у раду православних просветних 
институција. Пресудну улогу у просветном преображају у Призрену имале су православне 
црквено-школске општине, које у свом раду нису зависиле од турских власти. Оне су 
обједињавале становништво једне општине и биле су утемељивачи првих народних школа. 
Крајем столећа Срби Призренци имали су Богословију и по једну мушку и женску основну 
школу. Грађани су се организовали и давали прилоге за изградњу школске зграде, која је 
довршена 1907. године. Пoчетком ХХ века отварају се мушке и женске занатске и трговачке 
школе, a гимназија је основана 1913. године. Муслиманских школа је било далеко више, са 
просветним кадром школованим у Скадру и Цариграду. После ослобођења муслиманска деца 
похађала су наставу заједно са српском децом (Менковић 2013: 30–34).
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Грдија га господин што не знаја уроку. – Цел’иваја л’и си руку твојему 
господину? – Андринога новога господина ка да имеше Јефта. – Кој ти је 
сьге господин, уч’ител’ Јордан л’и? – Ч’кола се беше пуштила и господи-
нофци беу искоч’ил’е. – Док не беше поша у богословију, син ми имаше сал 
јенога господина, а сьге тамо има не знам кол’ико господинце.

Прекоре л’и те госпоџ’а што си задоцнила за ч’колу?
Тема децама отаѕ ги бија даскал (Реметић 1996: 496). – Отозгорке 

бија даскал (Реметић 1996: 527).
Кьд вал’аше да ме пратиф на науке, моја нана не даде и свејено збо-

реше: „Моја унука да бидне даскал’ица, стинѕе те дамне!“
Пратија уч’ител’у ч’ауша.
Најфреквентнија лексема, која је способна да неутрализује дифе рен-

цијалне компоненте других чланова микрогрупе је учител’. Релевантне 
семантичке ознаке које је чине централном номинацијом су ’особа’, ’која 
обучава / преноси знање’, ’другима’. Језгрене компоненте представљају се-
мантички идентификатор за појам просветног радника у основношколском 
образовању. У Призрену, међутим, оне се актуелизирају и у семантичком 
садржају који се појмовно везује за наставника Призренске богословије. 
Почетак рада Богословије изменио је стање не само у образовном систему 
града Призрена, већ и у лексичком систему призренског говора, чији је на-
ставнички кадар заменио тзв. старовремске учитеље, а домаћа реч уч’ител’ 
је из лексикона потпуно истиснула дотада актуелну лексему старошколац 
и постепено потискивала учени грцизам даскал (грч. didascalos). Лексичка 
јединица старошколац у Чемерикићевом речнику је дефинисана семемом 
„учитељ који није имао савремено школско образовање“, што експлици-
ра диференцијални знак ’степен образовања’.283 Отварањем богословско-
учитељске школе, старошколци су се повлачили из наставе, а на њихово ме-
сто долазили учитељи са адекватном стручном спремом.284 Лексема даскал 
је имала пасивни функционални статус још у Чемерикићево време, тако да 
ју је аутор илустровао фрагментима из културно-историјских списа и теф-
тера, али не и примерима из живог говора, уз напомену да се стари назив 
може чути у говору муслимана који тако ословљавају српске учитеље и 
професоре.285 С. Реметић, међутим, доста касније у Призрену чује и бележи 

283 Старовремске школе имале су велики број ђака, што је изискивало потребу за 
помоћником учитеља, који је назван ч’ауш. Улогу чауша имали су старији ђаци, чији је задатак 
био да ђаке у нижим разредима уче читању и писању, а били су задужени за одржавање 
дисциплине у школи и на путу од школе до куће (Чемерикић).

284 Последњи учитељ старошколац у Призрену је био Јанче Тодоровић Ђурић, који је 
престао учитељевати 1874. године, када је примио свештенички чин (Чемерикић). 

285 Према подацима из књиге П. Костића Просветно-културни живот православних 
Срба у Призрену, које Чемерикић преузима да би илустовао одредницу, назив даскал место 
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именицу даскал, која има архаични призвук, с обзиром на то да је у актив-
ном говору призренских Срба далеко фреквентнији њен семантички екви-
валент уч’ител’. Однос према просветном раднику прожет је уважавањем 
и поштовањем његове професије и његове личности и такав субјективан 
став се реперкусира на језичком плану употребом полисемичне лексеме 
господин. Микрогрупа номинација према занимању у домену образовања 
допуњена је именовањима за женска лица уч’ител’ка, уч’ител’ица, госпоџ’а 
и даскал’ица. Овакав састав микрогрупе детерминисан је просветно-кул-
турним животом у Призрену на преласку из XIX у XX век, када су жене 
узимале све активнију улогу у образовању и друштвеном животу.286 Радне 
именице изведене моционим суфиксима спадају у једнореферентне дерива-
те, јер се односе на референт исказан у творбеној основи (уч’ител’, даскал) 
а суфиксом се прецизира информација о њему (Драгићевић 2007: 191). Су-
фиксима -ка и -ица истиче се да се дериват односи на жену учитеља. Упо-
требна вредност лексема даскал’ица и уч’ител’ка временски је маркирана 
и у Чемерикићевом речнику и у регистарским исписима за СДА. Застарела 
форма уч’ител’ка у испитиваном идиому уступа место новијем творбеном 
лику уч’ител’ица.

Хиперсеми ’просветни радник’ подређени су хипоними професор и 
мüдериз. Латинизам и турцизам повезује номинално значење „наставник 
средњих и високих школа“. Лексема професор, коју С. Реметић региструје 
у два акценатска лика, није део Чемерикићевог лексичког репертоара са 
категоријалном вредношћу ’просветни радник’. Позајмљеница латин-
ског порекла (лат. professor) у говор је ушла са развојем средњег општег 
и стручног образовања и доласком високообразованог наставног кадра 
у Призрен. Турска реч мüдериз (тур. müderris) у центру семске структуре 
садржи информационо-појмовну компоненту ’наставник’, допуњену се-
мом нижег ранга која садржи податак о типу школске установе. Допунски 
семантички знак ’медреса’ указује на предметну специјализацију настав-
ника, откривајући образовни профил адресанта „наставник муслиманске 
богословије“ (Чемерикић).
уч’ител’ употребљавао се све до доласка (у Призрен) учитеља Николе Мусулина 1856 године, 
па и доцније.

286 Прву женску школу у Призрену отворила је 1836. године Анастасија Димитријевић, 
позната као „даскал-девојка“. Као учитељице и наставнице стручних женских школа и 
гимназије радиле су и малобројне Призренке, школоване на Високој школи у Београду или 
институтима какав је био Девојачки институт на Цетињу. Отварање занатских и трговачких 
женских школа помагале су жене из Србије, како би женском становништву пружиле подршку 
у процесу осамостаљивања, пре свега финансијског (Менковић 2013: 32). 
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II. 7. 2. ЛСМГ ’члан школске управе’
II. 7. 2. Диференцијално семантичко обележје ’звање’ постаје доминант-

ни знак значењске структуре лексема општинар, ч’орбаџија, мüтевел’ија, 
мüфетиш, означавајући особе које професионалним положајем у систе-
му образовања утичу на развој просвете и на рад просветних установа. Не 
остварују сви елементи ове микрогрупе кохипонимску релацију, иако су 
интегрисани у исти лексички скуп, због тога што реферирају на различите 
позиције школске управе.

II. 7. 3. 1. У својству функционалних синонима корелирају јединице 
општинар и ч’орбаџ’ија.

Дик се Туто, дик се ч’ерко / Ськ че проџ’еф општинари / Ськ ч’е проџ’е 
Ванч’е Мицин (нар. песма).

Члан црквено-школске општине, органа који је самостално спрово-
дио ширење образовања међу српским становништвом подизањем свести 
о потреби школовања деце и отварањем народних школа, до шездесетих 
година XIX века носио је назив чорбаџ’ија (тур. çorbacɩ), а касније општи-
нар. Обе лексеме се у Призрену јављају само у том значењу и представљају 
пример територијално и временски ограничених лексичко-семантичких 
еквивалената.

II. 7. 3. 2. Важну улогу у ширењу образовања и специјална задужења 
у вези са отварањем школа и њиховим радом на просторима турске државе 
имао је мüтевел’ија.

Лексему мüтевел’ија (тур. мütevelli) Чемерикић преузима из писаних 
извора и даје описну дефиницију њеног значења „турски поданик на чије 
име је гласила дозвола за отварање народносних школа у Турској; лице одго-
ворно за отварање школа и њихов рад“.

II. 7. 3. 3. Значењска компонента ’дужност’ уткана је у семантички 
садржај именичке лексичке јединице мüфетиш (тур. müfettiș), којом се де-
нотира срески просветни надзорник, школски инспектор.

II. 8. ЛСПГ именица са хиперсемом
’тумачење језика’

II. 8. Лексичко-семантичкој групи именица nomina professionis 
прикључују се именице из категорије тумачења језика терџ’уман и драгоман.

Обе лексеме потичу из исте базе, чувајући етимолошко значење „ту-
мач“. Од арапског tärğumān развила се турска варијанта терџ’уман (тур. 
tercüman), а од ње европски турцизам драгоман (Skok III: 522; Škaljić 1966: 
612). У српском говору Призрена номинативне јединице су функционално 
ограничене на службени дискурс, што потврђује одсуство примера из раз-
говорног језика. Језгреним компонентама ’човек’, ’радник’ придружује се 
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идентификациона сема ’тумач’, а централној зони семског састава припада 
конкретизатор ’за турски језик’. У семеми „службени тумач за турски језик“ 
допунски семантички елемент ’службени’ класификује ове апсолутне сино-
ниме у категорију номинација према професији.

II. 9. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’уметност’

II. 9. Важан сегмент друштвеног и културног живота у Призрену везује 
се за сферу људске делатности која има за циљ стимулисање чула, ума и духа. 
Особе чија је радна активност усмерена на преношење емоција или идеја 
кроз различите видове креативног и естетског изражавања у професионал-
ном смислу припадају домену уметности. Стваралац у области уметности, 
уметник, фигурира као генерички појам без дијалекатског лексичког корелата. 
Професионално бављење неким од уметничких позива било је реткост, али 
су свакако постојали они који су за живот зарађивали неком врстом уметнич-
ке активности и представљали је као своје занимање. У призренској градској 
средини на прелазу између два века, старог и новог доба, турског и српског 
државног и друштвеног уређења, тек се зачињала друштвена свест о потре-
би културе и институција у којима би се културни живот града одвијао. У 
нераскидивој вези са културом је и уметност, чији квалитет зависи од нивоа 
културног развоја заједнице. Фрагмент призренског вокабулара који покрива 
категорију именовања човека према занимању у области уметности и забаве 
језички дочарава заступљеност појединих врста уметничког стваралаштва.

II. 9. 1. ЛСМГ ’свирач’
II. 9. 1. Доминантан вид испољавања уметничког дара међу Призрен-

цима је музика. Тешко је ван контекста одредити којој категорији бављење 
музиком припада, занимању или хобију, али с обзиром на то да лексем-
ске јединице овога типа трајно маркирају човека према врсти уметности 
или према инструменту на којем музицира третираћемо их као nomina 
professionis. Компонента ’уметник’ је потенцијално присутна у денотативном 
семантичком слоју назива који улазе у састав подгрупе и из те зоне делује 
као имплицитна сема која се актуелизује у индивидуалним случајевима, 
преображавајући се у иманентни елемент значењске структуре. Централна 
компонента ’свирач’ доминантни је семантички знак који регулише парадиг-
матске односе у лексичко-семантичкој микрогрупи, где лексеме којима се 
именује особа којој је занимање свирање у неки инструмент свирач’*, музи-
кант*, ч’алгиџ’ија и бандаџ’ија заузимају позицију хиперонима.

Свирач’и свирив (Реметић 1996: 500).
Дошл’е ч’алгиџ’ије да свириф.
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Џ’оџ’а Ч’унков, бандаџ’ија. – Џ’оџ’а бандаџ’ија свири у грнату.
Музикант (Реметић 1996: 351).
Неутралну семантичку номиналну вредност остварују синоними сви-

рач’, музикант, ч’алгиџ’ија и бандаџ’ија, у чијем је корену назив за вре-
менску уметност изражену помоћу тонова, музику. Доминанта синонимског 
реда је домаћи назив свирач’, лексички корелатив инваријантној појмовној 
вредности, којом су повезани чланови лексичког скупа. Глаголска основа 
свир- у девербатив уноси значење радње коју особа обавља и која прераста 
у његово занимање. Лексема музикант усвојена је у говору реципијенту у 
поимениченом облику латинског партиципа презента (Skok II: 494), са упо-
требном доминацијом над турцизмима ч’алгиџ’ија и бандаџ’ија, који су се 
у Чемерикићево време паралелно користили да означе особу која се профе-
сионално бави свирањем. Лексема ч’алгиџ’ија мотивисана је турском речи 
ч’алгије, која у Призрену има опште значење „музика, свирка“ (Чемерикић), 
а потиче од дијалекатског облика çalgi „музички инструмент“ (Петровић 
2012: 302).287 Деривирани облик бандаџ’ија непосредно је преузет из тур-
ског дијалекта (тур. дијал. bandaci, поред bandacɩ) са значењем „музичар, 
члан банде“ (Чемерикић). У основи турцизма је италијанска реч banda, која 
сугерише значење „музички састав, оркестар“, а у турском језику реализује 
још и глобалну семантику „музика“.

Номинати за музичаре – свираче диференцирају се према врсти музич-
ког инструмента, што усложњава слојевитост микрогрупе са хиперсемом 
’музика’ у оквиру лексичко-семантичке подгрупе ’уметност’ и детерминише 
хоризонтални распоред јединица у категорији свирача. Nomina professionis, 
међутим, у овом домену не предочавају у потпуности аутентичну музичку 
разноврсност. У говору је уобичејен вербални конструкт којим се дочарава 
активност Призренаца у сфери музике чука у (армонику, тарамбуку, даире, 
шаркију, ч’унгур, ч’алгије…)288, који дескриптивно указује на нечије бављење 
музиком, али категоријално не припада датом лексичко-семантичком ску-
пу. Централна семантичка компонента ’свирач’ у лексикографским описима 
представљена је и дијагностичким семским комплексом ’онај који свира’, и 

287 Лексема ч’алгије у Чемерикићевој интерпретацији нема диференцијалну семантичку 
вредност конкретног музичког инструмента. Значење које Чемерикићев материјал показује 
подудара се са општом семантиком ове речи у турском језику (Škaljić 1966: 153) и балканским 
језицима (мак. чалгии „1. направа за свирење, музички инструмент; 2. група од свирачи“, 
ДРМЈ; буг. чалгии разг. „музика, свирня; музикален инструмент“, РБЕ; алб. çallgi „instru-
ment muzikor“, ДРМЈ), па отуда радна именица (тур. ҫalgɩcɩ, мак. чалгаџија, буг. чалгаждия) 
генерализује значење „свирач, музичар“. Тако је и у осталим говорима на Косову и Метохији 
и југу Србије (Елезовић II: 429–430; Златановић 1998: 447; Златановић 2011: 520). 

288 Жифко Ч’ич’а л’епо ч’укаше у армонику. – Ч’укаја у тарамбуку. – Да се ч’ука у 
даире како вал’а, треба да се бидне мајстор (Чемерикић).
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употпуњена диференцијалним знаком ’музички инструмент’, помоћу којег 
се детектује ужа специјалност музиканта.

II. 9. 1. 1. Свирач, уметник на виолини денотира се лексемом ч’ема-
неџ’ија / ч’еманџ’ија*.

Призренски облик радне именице ч’еманеџ’ија мотивисан је 
дијалекатским турским ликом именице ч’емане (тур. дијал. çemane „виоли-
на“). С. Реметић бележи адаптирану форму ч’еманџ’ија према стандардној 
турској изведеници kemanci.289

II. 9. 1. 2. Онај који свира зурлу номинује се лексичким знаком сур-
лаџ’ија.

Назив за турски традиционални дувачки инструмент са веома јаким пи-
скавим звуком (тур. surna, zurna) у Призрену се јавља у фонетској варијанти 
сурла. Сурла је мотивна реч за свирача који у зурлу свира.290 Семантички 
управни део деривата сурлаџ’ија налази се у суфиксу -џ’ија, јер је у њему 
смештена информација о носиоцу занимања. У творбеној основи обухваћено 
је обавештење којим се само прецизира чиме се бави вршилац радње. 
Значење деривиране именице остварује се кроз семантичко прожимање 
творбене основе и творбеног форманта, који семантички класификује лексе-
му у категорију професионалног именовања човека.

II. 9. 1. 3. Музичар који свира у кларинет обележава се турцизмом 
грнатаџ’ија.

Менекџ’е грнатаџ’ија.
У основи деривата је именица грната (тур. дијал. gırnata), чији се цео 

семантички садржај „врста дувачког инструмента у облику цеви која се на 
доњем крају шири, кларинет“ слива у nomina professsionis, при чему је твор-
бени формант -џ’ија носилац референтне вредности лексичког значења „кла-
ринетиста“.

II. 9. 1. 4. Особа која свира ударајући у даире номинује се јединицама 
даиреџ’ија и даиреџ’ика.

Рамуш даиреџ’ија. – Тому даиреџ’ије за јенч’ьс му се напунише даире 
сьз бакшиш.

Он је ковач’, а жена му даиреџ’ика. – Дадо онејзи даиреџ’ике што иде 
да ч’ука даире по турске куч’е.

Свирање у даире у Призрену је било и мушко и женско занимање, па 
отуда номинације за оба рода. Према називу за инструмент у облику кру-

289 Код Скока наилазимо на семантичку једнакост између лексема ћемане и гусле (Skok 
I: 352). Значење „виолина“ једна је од секундарних стандардних реализација именице гусле 
(РМС I: 601). Изведеница гуслар искључиво се односи на особу која гуди уз гусле и својом 
семантиком блокира било какву везу са nomina professionis, остајући у категорији nomina 
agentis.

290 На Косову и Метохији у зурлу су обично свирали Цигани (Елезовић I: 213).
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га, са металним плочицама по ободу које звече при удару руком, у турском 
језику је формирана радна именица daireci, која је у српском призренском 
говору усвојена и прилагођена номинанту мушког рода. Моционим суфик-
сом -џ’ика обликована је номинациона јединица за жену чије је занимање 
свирање у даире, као и за жену даиреџије.

II. 9. 1. 5. Музичар који удара у гоч, бубњар, именован је лексемом 
гоч’ебија / гоч’обија.

И други Рамушоф син је гоч’ебија. – Гоч’ебије неје льсно да држи на 
себе тол’икав гоч’ и да ч’ука. – Мајсторски ги ч’укаше гоч’ тај гоч’обија.

Сложеница је мотивисана начином свирања (бије „удара“) гоча (алб. 
goç „већи бубањ, тупан“).

II. 9. 1. 6. Свирач на хармоници означава се првостепеним дериватом 
армоникаш* / армуникаш*.

Удаде се за армуникаша (Реметић 1996: 390).
Романизам армоника (итал. < лат. harmonica) новијег је датума, јер 

код Чемерикића за музички инструмент са диркама и мехом у средини на-
лазимо назив музика291, али не и од њега изведени облик за свирача. Лек-
сичка ознака армоникаш / армуникаш има дводелну семантику, јер се у де-
ривату обједињава значењски садржај мотивне речи (армоника / армуника) 
и семантика творбеног форманта (-аш). У творбеној основи смештена је 
информација о врсти инструмента, а у форманту се налази информација о 
вршиоцу радње, односно носиоцу занимања.

II. 9. 2. ЛСМГ ’играчица’
II. 9. 2. Посебна форма уметничког изражавања присутна у културном 

животу призренске заједнице јесте игра. Национално-културна специфика 
испољена је у семантичком садржају језичких јединица којима се номинује 
субјект плесне уметности – ч’ич’ек и ч’енгија.

Појмовна категорија ’играчица’ у свести носилаца дијалекта има двојаку 
вредност, што се одражава на комплексност семантичке структуре лексема. 
Денотативна макрокомпонента значења турских речи ч’ич’ек (тур. дијал. 
ҫiҫek, köҫek, küҫek) и ч’енгија (тур. ҫengi) садржи семе ’женска особа’, ’која 
се бави’, ’играњем / плесом’, ’професионално’, повезујући језичку јединицу 
са изванјезичком реалијом. Овај значењски слој разоткрива се у семеми 
„јавна играчица, плесачица“, којом су лексеме дефинисане у Чемерикићевом 
речнику, што им на плану лексичке парадигме обезбеђује статус истознач-
ница. Семантичку подударност лексеме остварују и на конотативном нивоу 
значења, где су потенцијално присутне експресивне компоненте. Негативни 

291 Као примарно, Чемерикић наводи значење „хармоника“ (Жифко Ч’ич’ин купија 
музику), а секундарно је „дечија усна хармоника“ (Миретова музика се иструла).
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суд који колектив испољава према јавним играчицама уткан је у конотативни 
садржај и пејоративно нијансира семантику лексема. Идентификатор номи-
национог значења („јавна играчица“) стимулише имплицитну компоненту 
негативне оцене и емотивно-експресивни потенцијал јединица ч’ич’ек и 
ч’енгија. Актуелизирањем периферног комплекса семске структуре ове лек-
семе развијају нова, експресивна значења, морално квалификујући женску 
особу. Секундарну семантику „нестална особа, особа лаког морала (пре све-
га жена)“ именица ч’ич’ек обликовала је у турском језику, док је код лексеме 
ч’енгија семантички помак „играчица“ → „неваљала жена“ евидентиран у 
балканским позајмљеницама (Петровић 2012: 313).

II. 9. 3. ЛСМГ ’артист, вештак’
II. 9. 3. У категорију именовања са потенцијалним семантичким елемен-

том ’уметник’ убрајамо лексичке ознаке повезане надређеном семом ’артист, 
вештак’. Компонента ’артист’ дозвољава условно ситуирање номинација за 
извођаче циркуских тачака – циркусанте, акробате, дресере животиња, у под-
групу именица са хиперсемом ’уметност’, мада су категоријално ближи сфери 
забаве, у коју добрим делом можемо сврстати и конституенте микрогрупа са 
семантичким идентификаторима ’свирач’ и ’играчица’. Називи за циркуске 
артисте хоризонтално су диференцирани према вештинама које изводе.

II. 9. 3. 1. Вештак у циркусу, човек који изводи акробације пред публи-
ком означен је лексемом пел’иван.

Јуч’ер сьм гл’едаја пел’иване.
Из турске акробатске терминологије (тур. дијал. pelivan, поред pehlivan) 

(Skok II: 631; Петровић 2012: 236–237) усвојен је језички знак којим се у 
говору Срба Призренаца вербализује семантички садржај „гимнастичар 
који изводи разне вежбе и акробације, иде по конопцу, рвач“ (Чемерикић). 
У Чемерикићевом семантичком опису испољена је платисемичност која по-
крива шири спектар вештина и представа пеликана.292

II. 9. 3. 2. Вештак који, служећи се увежбаним хитрим покретима, изво-
ди вештине да њима остави утисак натприродне моћи у Призрену се назива 
џ’узбојаџ’ија.

У Мази-ан дошл’и пел’ивани и јен џ’узбојаџ’ија.
Реч за мађионичара, опсенара џ’узбојаџ’ија позајмљена је из турског 

језика као nomina agentis (тур. дијал. göz boyacɩ, поред gözbağɩcɩ) од двочла-
ног глагола göz boyamak „обманути, завести“ (Петровић 2012: 129). У при-
зренском идиому радна именица добија статус професионалне номинације.

II. 9. 3. 3. Забављач – комичар номинује се романизмом палаџ’а.
292 Шкаљић одредницу pehlivan, pelivan дефинише семемом „artist na žici, akrobata na 

žici ili na užetu“ (Škaljić 1966: 513).
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Културни живот у Призрену почетком XX века употпуњавале су аматер-
ске позоришне импровизације локалних и путујућих глумачких ансамбала. 
Забаву су Призренцима пружале изведбе гостујућих циркуских трупа, које 
су у обавезном програму имале тачку са кловновима. Представе овога типа 
долазиле су са запада, па је на Балкану за лакрдијаша који забавља публику 
стварајући смешне сцене преузето италијанско име pagliacci, коришћено у 
различитим фонетско-морфолошким верзијама. У призренском говору до-
било је лик палаџ’а.

II. 9. 3. 4. Особа чије је занимање да води и дресира мечку и приказује 
њене вештине пред публиком именована је деривираном јединицом меч’кар.

Запуштија се ка меч’кар.
У семантичкој структури деривата меч’кар очитава се двореферентност. 

Идентификационо језгро садржано је у творбеном форманту -ар, који рефе-
рира на човека и садржај творбене основе преводи у категорију именовања 
човека према професији, неутралишући притом све семе које указују на 
актуелна својства првог референта. Ка периферији су потиснути емотивно-
експресивни значењски елементи, који одражавају став говорника према 
објекту именовања. Ванјезичке чињенице које се тичу етничке припадности 
мечкара (Циганин) и његове карактеристичне спољашњости (прљав, запуш-
тен, неуредан) мотивишу негативни конотативни аспект лексичког значења. 
Сема изгледа потенцијално је присутна и делује као стимуланс негативне 
субјективне оцене. Њеним активирањем афирмише се секундарно експре-
сивно значење „запуштен, неуредан човек“, којим лексема меч’кар иде у ред 
номинација којима се означава човек у односу према личној хигијени.

Конституенти микрогрупе са кохезионим семантичким знаком ’ар-
тист, вештак’ гравитирају ка периферији лексичко-семантичке групе са су-
перординираном семом ’уметник’, тежећи ка сфери забаве. Истој области 
људске делатности приближавају се чланови микрогрупа ’музичар / свирач’ 
и ’играчица’, код којих је категоријална детерминанта (’уметник’) делимич-
но испољена.

II. 10. ЛСПГ именица са хиперсемом ’грађевинарство’
II. 10. Терминосфера грађевинарства образује конкретан појмовни 

систем са строгом структурном и компонентном организацијом, који 
је на дијалекатској слици света репрезентован одговарајућим језичким 
јединицама, које истовремено имају општи лексички карактер. У садржајима 
лексичких ознака за грађевинске појмове акумулирани су екстралингвистич-
ки фактори, који су учествовали у урбанистичком обликовању града При-
зрена, како у османској архитектонској традицији, тако и у периоду модер-
ног развоја. Културно-историјске специфичности у области градитељства 
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одразиле су се на процес формирања лексичког микросистема и његовог 
хронолошког модулирања. Чемерикићев материјал рефлектује изванјезичку 
стварност и у области извођења грађевинских радова и приказује стање у 
призренском градитељству у граничном временском пресеку између турског 
и посторијенталног доба. Занимање градитеља било је веома популарно у 
Призрену и његовој околини вековима уназад. Призренци су са зидарима 
из Средске и Сиринића одлазили на рад ван Косова и Метохије и у новим 
условима развили тајни бошкачки језик.293

Семантички тип именовања човека у сфери грађевинарства улази у са-
став сложеног номинативног апарата концепта професија. Професионална 
именовања чине важан део грађевинског терминосистема и представљају 
кључне термине у овој области људске делатности. Већи број термино-
лошких јединица функционише у склопу општег лексичког фонда. Лексе-
ме којима се денотира човек који се бави подизањем грађевина налазе се 
у субординираном положају према хиперсеми ’грађевинар’, која у испити-
ваном идиому нема лексикализовану варијанту. Компоненте нижег ранга 
’грађевински радник’, ’грађевински надзорник’ и ’грађевински инжењер’ у 
функцији су диференцијалног семантичког знака, на основу којег су члано-
ви лексичко-семантичке подгрупе распоређени у одговарајуће микрогрупе, 
односно микроредове.

II. 10. 1. ЛСМГ ’грађевински радник
II. 10. 1. Лексичке јединице интегрисане семантичком компонентом 

’грађевински радник’ рачвају се у три хоризонтална микрореда према семи 
која носи информацију о врсти грађевинских послова.

II. 10. 1. 1. Диференцијална ознака ’зидар’ идентификационо је обележје 
лексема мајстор, дунџ’ер и дунџ’ерин.

Узни јенога мајстора да уфати теј капл’авице на ч’арамиде. – Узо 
мајстора да ми уфати теј две-три капл’авице на ч’арамиде.

Коста, дунџ’ерин.
Дијалекатска доминанта мајстор семантичким садржајем „грађевински 

радник, зидар’ припада језгру ЛСПГ именица са хиперсемом ’грађевинарство’ 
и централној зони именовања човека мотивисаних професијом. Номинација 
мајстор секундарно маркира човека чије је занимање зидар. Примарно је 
то еснафски термин („самостални занатлија“ (Чемерикић)), пренет у домен 
грађевинарства захваљујући допунској црти ’самостални’ и имплицитним 
семским елементима ’добар, вешт’. Потенцијалне семе примарне структу-
ре сливају се у језгро секундарног, ускоспецифичног и ареално ограниче-

293 Бошкачком – тајном језику зидара из Средске и Сиринића посвећен је магистарски 
рад Марије Вучковић, одбрањен на Филолошком факултету у Београду 2004. године.
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ног значења. У релативном синонимском односу са лексемом мајстор стоје 
дунџ’ер (тур. dülger) и његов морфолошки варијетет дунџ’ерин. У дијалекту 
реципијенту турцизам не губи везу са етимолошком базом и аутохтоним 
значењем „дрводеља, тесар“, али га надограђује новим дијагностичким 
елементима, помоћу којих се столар идентификује и као зидар. Фактор 
објективне стварности има значајног удела у обликовању семантичког 
садржаја ових речи. Обједињавање занимања столара и зидара условљено 
је материјалом и начином градње у прошлости. Онај који је обрађивао дрво 
био је подједнако вешт да од њега сагради стамбени објекат, па су реални чи-
ниоци учествовали у експлицирању обе врсте делатности у семантици речи 
дунџ’ер и дунџ’ерин.

II. 10. 1. 2. Грађевински радник који прави блато за циглу и цреп 
номинује се синонимским паром калџ’ија и ч’амурџија.

Калџ’ија је, неје мајстор.
Контактни синоними калџ’ија и ч’амурџија са лексемама мајстор и 

дунџ’ер остварују кохипонимске, али не и синонимске парадигматске одно-
се. Иако су чланови микрогрупе подређени хиперсеми ’грађевински рад-
ник’, синонимску релацију међу њима блокирају семе нижег ранга, које 
грађевинског радника уско спецификују. Мотивне речи кал (прасл. *kalь) и 
ч’амур (тур. çamur „блато“) садрже информацију о грађевинском материјалу 
(блату) којим се облепљују грађевине. Суфиксацијом се референција ус-
мерава на човека који мешањем земље, воде и ситне сламе справља блато. 
Деривационим процесом суфиксације, помоћу високопродуктивног на-
ставка -џ’ија, добијени су називи за особу која се бави специјалном врстом 
грађевинских послова.

II. 10. 1. 3. Семантичком одређењу „мајстор који гради и поправља кал-
дрму“ лексички еквивалент је калдрмџ’ија.

Петко калдрмџ’ија.
Језичка ознака за нискоквалификованог радника који се бави изградњом 

путева позајмљена је у форми деривата из турског језика (тур. kaldɩrɩmcɩ), где 
је значење радне именице мотивисано врстом цесте поплочане каменом.

II. 10. 2. ЛСМГ ’надзорник грађевинских радова’
II. 10. 2. Надзорник радова на грађевини именује се лексичким 

јединицама протомајстор, првомајстор и бон-мајстор.
Работаја у бон-мајстора у Феризович’. – Кьд се градила нова ч’кола 

бон-мајстор бија Стојан Кривошија.
Лексичке јединице протомајстор, првомајстор и бон-мајстор по-

везане су семантичким знаком ’надзорник градње’. Улогу главног гра-
дитеља и настојника грађевинских радова у сложеницама протомајстор 
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и првомајстор истичу чланови прото-, односно прво-, који садрже 
информацију о положају грађевинског радника. Ове лексеме функционал-
но су ограничене на протоколарну употребу и могу се наћи у тефтерским 
записима. Разговорном језику припада синонимска реч бон-мајстор. Први 
део полусложенице бон указује на могуће значење „државна исправа о кра-
ткорочном задужењу“, којим се семантика управне лексеме конкретизује 
у правцу дужности у области грађевинарства. Повезивањем колокативних 
лексичких елемената бон-мајстор и стапањем њихових значења формирана 
је семантичка интерпретација „особа задужена за надгледање, инспекцију 
грађевинских радова“. Код Чемерикића је основна реализација „надзорник 
железничке пруге“, што не можемо прихватити као посебно значење, јер је 
мотивисано актуелном изградњом железничке пруге Косовска Митровица 
– Скопље, која је отворена 1873. године. Овакво одређење уклапа се у ширу 
семантичку дефиницију „надзорник грађевинских радова“, са референцијом 
на грађевинског стручњака којег држава привремено ангажује да надгледа 
ток изградње неког јавног пројекта.

II. 10. 3. ЛСМГ ’грађевински инжењер’
II. 10. 3. Грађевински стручњак са високом стручном спремом, 

пројектант, номинује се синонимима мендиз / мендис и инжинер* / инџ’инер*.
Мендизи мериф нов пут од Суореке за Ч’аф Дул’е. – Цане Мандин се 

уч’инија мендиз.
Инжинер гу бија син. – Јеному инжинеру (Реметић 1996: 427). – Под-

метнаше наши инџ’инеру. – За теј два инџ’инера (Реметић 1996: 427).
Турцизам мендиз (тур. mühendis), забележен у Чемерикићевом 

материјалу, потиснут је у XX веку општеприхваћеним галицизмом инжи-
нер / инџ’инер (фр. ingénieur). Идеографска вредност ’грађевински инжењер’ 
утврђује се индиректно, јер у семантичком садржају није наглашен профил 
деловања високообразованог техничког стручњака. Значењска једнакост 
између детерминанте „инжењер“ и појмовног одређења „грађевински 
инжењер“ семантички је валидна ако се узме у обзир екстралингвистичка 
реалност и сагледају изванјезички оквири који регулишу семантички опсег 
и садржај лексема. У лексичком систему призренског говора лексеме мендиз 
и инжинер имају статус временски ограничених функционалних синонима, 
при чему турцизам има ретроспективни карактер.

II. 11. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’занатство’

II. 11. Привредни и културни идентитет града Призрена почива на дугој 
и веома јакој занатској традицији. Први писани подаци о постојању зана-
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та на југу Србије датирају из немањићког периода (Првуловић 2008). До-
ласком Турака по градовима се развијају нови занати оријенталног порекла, 
којима су се бавили искључиво муслимани. Средином ХVI века у Призрену 
је забележено педесетак заната, што га је чинило најјачим занатским цен-
тром на Балкану. Статус важног балканског економског средиштва При-
зрен је одржавао све до XIX века снажним импулсом занатске производње у 
муслиманској и православној заједници. Половину градског становништва 
чиниле су занатлије. Временом се издвојио богатији слој, међу којима је, 
поред Турака и Албанаца, било Срба, Цинцара и Јевреја, који је прерастао 
у предузетнички сталеж, са значајним утицајем на материјални, политички, 
културни и духовни развој града. Развоју занатства допринело је одсуство 
индустријске производње, али и устаљене навике и обичаји везани за начин 
живота и рада. Муслимани су држали монопол над неким занатима од ширег 
значаја (пушкарски, обућарски, кожарски, кондурашки, табачки). Арбанаси 
католици бавили су се пекарством, терзијским и кујунџијским занатом, док 
су остале делатности, углавном везане за обраду вуне и дрвета, биле резер-
висане за православно становништво. Важан удео у призренском занатству 
имали су Јевреји и Цинцари (казанџијски и поткивачки занат), а појединим 
производним профилима бавили су се углавном Цигани (ковачки, ножарски). 
У ХIХ веку забележене су 124 врстe занатлија са око 1400 занатских радио-
ница. Занатске радње биле су смештене у градским чаршијама, а чаршијске 
махале називане су по доминантним занатима (Терзи-мала, Бич’акч’ильк, 
Ч’умл’екџ’ильк, Казанџ’ильк, Калајџ’ильк, Мутавџ’ильк, Кујунџ’ильк). По-
четком века Призрен је надалеко био познат по кожарству и филигранству. 
Призренаски златни и сребрни накит, као и производи од коже, продавали су 
се од Пеште до Цариграда. Током XIX столећа, промене у структури станов-
ништва (досељавање становника са села, долазак муџахира из ослобођених 
крајева, одлазак занатлија Призренаца у Србију) и промене на тржишту 
(јефтина европска индустријска роба коју су јеврејски трговци доносили из 
Солуна) доводе до опадања занатства на Косову и Метохији. Опстале су оне 
занатске струке за којима је постојала потреба, тако да су почетком XX века 
у Призрену заступљене поједине врсте производног, уметничког и услуж-
ног занатства (бојаџијски, самарџијски, табачки, јеменџијски, мутавџијски, 
терзијски, сапунџијски, свећарски, грнчарски, кујунџијски занат), а већина 
занатских радњи је у власништву Срба (Менковић 2013: 24–26).

Друштвено-историјски услови и привредно-економски процеси 
утемељили су кодове традиционалне материјалне културе Призренаца и кре-
ирали појмовно и лексички богату терминосферу занатства. Продуктивност 
занатске струке на језичкој слици носилаца дијалекта очитује се преко тер-
минолошких јединица и њихове дистрибуције у оквиру хиперо-хипонимске 
организације терминосистема. Инвентар термина за именовање особа којима 
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је занатство стално занимање одражава локалну лингвокултурну специфику 
и пружа поуздане податке о историји, традицији и развоју привредног жи-
вота овога града, који могу послужити као база за реконструкцију градског 
живота у Призрену на прелазу између два века.

Занатска терминологија представља окосницу терминолошког система 
призренског говора, а одликује се једнозначношћу и денотативним карак-
тером. Са синхроног становишта, већина термина за означавање занатских 
радника припада слоју пасивне лексике, остварујући кумулативну функцију, 
јер чува информације о животу заједнице у прошлости и похрањује локални 
традиционални културни код. У дијахронијској перспективи микротермино-
систем имена занатлија није био херметична структура, већ су ускопрофе-
сионални и високоспецификовани термини активно учестовали у комуника-
тивном процесу и били укључени у разговорни лексички корпус.294

Општу категоријалну вредност остварују лексеме занатл’ија и 
руфетл’ија, које се налазе у позицији хиперонима у односу на остале елемен-
те лексичко-семантичке подгрупе. Подређени чланови лексичког скупа, хипо-
ними, означавају појам који репрезентује врсту онога што значи хипероним и 
са њим су у семантичком односу таксонимије (Драгићевић 2007: 292).

Јован алка-Ванкин занатл’ија, променија до сьг три заната
Лексичке ознаке занатл’ија и руфетл’ија потичу из турске еснаф-

ске терминологије, мотивисане релативним синонимима занат и ру-
фет. Именица занат са семантичком реализацијом „стално занимање 

294 Најпотпунији лексички приказ занатских врста дао је Б. Првуловић у монографији 
Лексика старих заната у источној Србији (Првуловић 2009). Остали домаћи радови 
описују дијалекатску терминологију појединих заната (Вуковић, Бошњаковић, Недељков 
(1984): Војвођанска коларска терминологија; Козомора (2002): Млинарска терминологија 
Бастаса; Букумирић (2006): Запрежна терминологија у говорима северне Метохије) или 
ускоспецификовану занатску лексику територијално ограничену на ужи ареал (Комадинић, 
Пецо, Ћупић (1992): Ткачка лексика Драгачева; Букумирић (2002): Из воденичарске 
терминологије горње Метохије; Вукићевић (2000): Коларска и качарска лексика у Гружи; 
Вукићевић (2009): Запрежна лексика у Гружи; Јовић (2004): Црепуљарска лексика; Марковић 
(2006): Ткачка лексика југоисточне Србије; Милосављевић (2011): Ковачка лексика у Заплању). 

Руска дијалекатска лексикологија обилује докторским дисертацијама и радовима мањег 
обима са темом традиционалног занатства (Откупшчиков (1989): Балто-славянская ремес-
ленная лексика (названия металлов, металлургия, кузнечное дело); Маринин (2001): Лексика 
промыслов и ремёсел в говорах Вадского района Нижегородской области; Баљжинимајева 
(2006): Традиционная ремесленная терминология в монгольских языках северо-восточного 
ареала Центральной Азии; Сишчиков (2006): Лексика крестьянского деревянного строи-
тельства; Крапивина (2012): Диалектная терминологическая лексика (на материале рыбо-
ловецкой лексики донского казачества); Сироткина (2013): Лексика промыслов и ремесел в 
„Словаре русских говоров южного Прикамья“). Капитално дело које даје теоријску основу 
наведеним радовима и из којег млађи аутори црпу методолошке смернице јесте Трубачова 
Занатска терминологија словенских језика (Трубачëв 1966), оглед групне реконструкције и 
синтетички опис занатске терминологије словенских народа.
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мајстора“ рефлектује турски дијалекатски облик zanat, док је радна име-
ница највероватније домаћа, а не изворна творба, јер се у турском језику 
у значењу „занатлија“ користи ѕanatçı (Петровић 2012: 139). Лексема 
занатл’ија у говору је функционално маркиранија од блискозначнице 
руфетл’ија, изведене од мотивне полисемантичке речи руфет „1. занат; 2. 
цех, еснаф“ (Чемерикић), аналогијом према творбеном моделу по којем је 
настао занатл’ија (Петровић 2012: 247).295

Степен стручне квалификације одређује позицију радника у занатској 
организацији – шегрт, шегрч’е, калфа / калва, мајстор.

Моје ми је шегрче он, помага ми у работу.
Милан Мандуш бија обуч’ар калфа.
Пратија ме мајстор за руч’ек. – Мајсторице, пратија ме мајстор 

за нове кондуре. – Њега не га дираше тол’ико што га мајстор изгрдија, 
кол’ико га дираше што мајстор уч’инија тој пред свет, пред мüштерије.

Лексема шегрт (тур. şagirt, şagird) одговара семеми „ученик зана-
та“. Обично је то дечак или младић који код мајстора изучава занат.296 Ови 
ванјезички фактори директно стилски маркирају деминутивну језичку 
форму шегрч’е и детерминишу субјективно-модалну природу конотације 
(социјални и емоционално-аксиолошки однос говорника према субјекту 
именовања конотативној структури лексеме даје прагматички статус).

Занатлијски помоћник који је после шегртског стажа и испита стекао 
вишу квалификацију назива се калфа / калва (тур. kalfa).297

Он се оженија још док бија дограмаџиски калфа.
Грцизмом мајстор именује се самостални занатлија, власник занатске 

радње.
Мајстори одређених грана имали су удружења, еснафе, ради 

остваривања својих права и очувања угледа и професије.298 Члан организације 
295 Није искључена могућност да су усвојени облици из турског призренског говора 

zanatli и rufetli (нап. Младеновић).
296 Шегрт није примао плату, нити је имао храну, осим код мутавџија који су му давали 

ручак и вечеру. Шегровање је трајало три године, после чега је ученик полагао испит пред 
еснафским одбором и добијао статус калфе (Чемерикић).

297 Калфа је био дужан да плаћа еснафску таксу, а примао је фиксну годишњу плату, о 
чему сведоче подаци из мутавџијско-опнчарских тефтера (По погодби са мајстором имао је 
годишње шест стотина гроша, једне кондуре, један пар пенџета и доручак и ручак; Тому 
калфу за годину сос кондуре, без вечере, за гроша 600; На Светога Андреју погоди калфу 
Панту за годину сос кондуре за 450 гроша (1895)). Могао је да полаже мајсторски испит тек 
после пунолетства и након најмање две године службе. По положеном мајсторском испиту био 
би преведен у еснафског мајсора, уписиван у мајсторски протокол и добијао би сертификат 
(мајсторско писмо) са потписом старешине еснафа и овером полицијске власти. На тај начин 
калфа стиче право на отварање самосталне занатске радње.

298 Већ крајем XVIII века градске занатлије у Призрену биле су организоване у дружине 
са старешинама на челу (Менковић 2013: 24).
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занатлија исте струке номинује се деривираном именицом еснафл’ија, ста-
решина еснафа творбеним дублетима устабаша и устабашија, а надзорник 
свих еснафа еснаф-ч’аја.

За 1880. годину устабашија би Тома Ч’емерикич’.
Вертикално рангиране лексеме повезане су семантичком компо-

нентом ’еснаф’ и рефлектују реалну хијерархију међу члановима еснаф-
ских удружења. Према семантички блиским изведеницама занатл’ија и 
руфетл’ија добијена је форма еснафл’ија. Целокупном значењу творбене 
основе, са есенцијалном семом ’занатлија’, придодаје се референцијална се-
мантичка црта творбеног форманта -л’ија. Облички варијетети устабаша 
и устабашија од турске сложенице ustabaşı у говору се понашају као ис-
токоренски синоними, чувајући аутентичну семантику оба члана (тур. usta 
„мајстор“ и baş ,глава, старешина“). Вишу статусну позицију у еснафском 
чланству заузима еснаф-ч’аја.299 У овом именовању задржана је двореферент-
ност аутохтоне јединице (тур. esnaf и дијал. çaya „надзорник, надзојник“).

Еснафску управу, која се називала општина300, сачињавали су угледни 
мајстори – први мајстори и чланови црквено-школске управе – општинари. 
Најнижи положај у еснафској управи имао је помоћник – ч’ауш (Годишњи ак 
чаушу 250 гроша (из протокола Мутавџијскоф еснафа)). Семантичку струк-
туру именовања чланова еснафа и еснафске управе употпуњује имплицитна 
али релевантна сема ’социјални статус’, која у други план потискује њихово 
примарно занимање, с обзиром на социјалну дужност коју су умали и актив-
ну друштвену функцију коју су обављали.

У складу са денотативном суштином, професионалне номинације 
развијају тематску парадигму, формирајући лексичке скупове ужег обима 
и реализујући хијерархијски принцип устројства лексике, који одража-
ва однос реалија у објективном свету. Сегмент концептуалне области за-
натства вербализован називима занатлија представља мрежу различитих 
струковних профила. Систематизација разуђеног тематско-лексичког скло-
па може се извршити на више начина, у зависности од класификационих 
критеријума. Сви чланови лексичко-семантичке подгрупе, подређене лек-
сичко семантичкој групи са хиперсемом ’професија’, обједињени су ин-
тегралном семом вишег ранга ’занатство’. Даље раслојавање конституе-
ната са човеком као референтом, тј. носиоцем занимања, наслања се на 
општу поделу занатства на производно и услужно301, мада су производни 

299 Еснаф-ћаја је обично био најстарији, најискуснији и најугледнији занатлија који је 
пресуђивао у свим међусобним споровима унутар еснафа. 

300 Еснафска управа имала је веома важну улогу у одржавању рада црквено-школских 
општина, тако да је, осим решавања кључних питања живота и рада, учествовала у културном 
и просветном развоју града Призрена (Менковић 2013: 25).

301 Нека занатска занимања услужног типа уврстили смо у лексичко-семантички скуп 
’услужне делатности’.
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и услужни сектор међусобно повезани и често сједињени у појединим гра-
нама занатске привредне делатности. Оквирно се руководећи генералном 
категоризацијом заната, класификацију назива радника занатске струке 
заснивамо на критеријумима који у обзир узимају врсту материјала, про-
цес његове обраде и тип производа.302 Структурирање лексичко-семан-
тичке подгрупе именица са хиперсемом „занатство“ и архисемом „човек“ 
одвија се према семантичким обележјима која тематски групишу занат-
ске раднике у једанаест микрогрупа: ’обрађивач / прерађивач метала’, 
’обрађивач / прерађивач дрвета’, ’прерађивач прехрамбених производа’, 
’обрађивач / прерађивач вуне’, ’прерађивач кострети’, ’прерађивач коже’, 
’прерађивач конопље’, ’произвођач одеће’, ’произвођач обуће’, ’уметнич-
ки занатлија’, ’услужни занатлија’. Номинативне јединице унутар микро-
група распоређене су у хоризонталној равни према врсти традиционалног 
заната којом се номинант бави и међусобно су независне. Хипоними су-
бординирани хиперониму занатл’ија имају богатији семантички садржај 
од надређене лексеме и међусобно остварују равноправни однос.303 Сино-
нимске релације ретко се успоствљају. Синонимија се јавља у условима 
варирања творбених модела или као последица језичке интерференције.

II. 11. 1. ЛСМГ ’обрађивач / прерађивач метала’
II. 11. 1. Називи занатлија обухваћени надређеним семантичким знаком 

’обрађивач / прерађивач метала’ диференцирају се према врсти метала који 
занатлија обрађује, односно прерађује.

II. 11. 1. 1. Занатлија који израђује предмете од лима номинује се рела-
тивним синонимским паром ластраџ’ија и тенеч’еџ’ија.

Петруш ластраџ’ија. – Цека ластраџ’ија.
Зара Пшипапа тенеч’еџ’ија.
Лексичко значење „лимар“ повезује две лексеме различитог порекла. 

Именица ластраџ’ија мотивисана је романизмом ластра (тал. lastra)304, 
којим се у српском призренском говору означава црни плех, док тенеч’еџ’ија 
потиче од турског назива (тур. teneke) за бели лим. Доминантно својство ме-
тала од којег је добијена танка плоча у семантичком садржају мотивних речи 
испољено је кроз сему боје, која постаје главни диференцијални елемент 

302 Поделу базирамо на валидној класификацији занатских занимања Републичког 
завода за статистику Републике Србије. 

303 Хоризонталан тип односа међу кохипонимима Џ. Саид назива таксонимијом 
(према Драгићевић 2007: 292). Таксонимија се укршта са хипонимијом, која је вертикалан 
однос, на релацији хипероним – хипоним. Р. Драгићевић не прихвата овакав приступ, већ 
таксонимију третира као хипонимијски однос, који се може препознати по формули А је 
врста Б (Драгићевић 2007: 293).

304 Могуће је да је романизам у српски призренски говор дошао преко Цинцара (нап. Р. 
Младеновић).
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и узрокује дивергенцију радника који се баве истим занатом. Турцизам је 
усвојен у форми nomina professionis (тур. tenekeci), док је ластраџ’ија хи-
брид настао од романске основе и адаптираног турског суфикса.

II. 11. 1. 2. Занатлија који израђује и поправља казане и друге судове од 
бакра именован је лексемом казанџ’ија.

Мада Забунов казанџ’ија.
Диференцијалне компоненте које носе информацију о врсти мета-

ла и врсти производа детерминишу занимање, а самим тим и номинацију 
занатског радника чија је примарна делатност израда казана. Дериватема 
казанџ’ија, позајмљена из турског језика (тур. kazancɩ), мотивисана је на-
зивом за велики бакарни котао.

II. 11. 1. 3. Калајисањем посуђа бави се калајџ’ија.
Стефан Бабаронка калајџ’ија. – Кал’ч’е калајџ’ија.
Језичке ознака за занатлију који калајем облаже бакарно посуђе мо-

тивисана је материјалом који користи у обради, јер је турска форма kalaycɩ 
супстантив од kalay „сребрнастосјајни, мек метал који се лако кује“.

II. 11. 1. 4. За именовање занатлије који кује и обрађује гвожђе чекићем 
фигурирају синонимске лексеме ковач’ и демирџ’ија.

Ибраим ковач’. – Секиру носи у Ибраима ковач’а.
Секиру однеси Рамушу демирџ’ије да гу искл’епа и да гу наостри.
Дистинкцију у односу на остале конституенте микрогрупе синонимски 

пар успоставља семантичком цртом ’гвожђе’. Радна именица ковач води по-
рекло из прасловенског језика и настала је од инфинитивне основе глагола 
ковати и нископродуктивног агентивног наставка -ач’, док је демирџ’ија 
адаптирана форма турског деривата demirci. Домаћа деривација покренута је 
процесом рада, садржаном у творбеној основи, који се творбеним форман-
том приписује референту, вршиоцу радње и денотира га као носиоца сталног 
занимања. Турцизам рефлектује другачији тип мотивације, где је квалита-
тивно значење складиштено у мотивној именици која реферира на сировину 
која се чекићем обрађује. Паралелна употреба обезбедила је обема лексема-
ма подједнаку функционалну вредност у српском призренском говору.

II. 11. 1. 5. Занатлија који израђује и продаје ножеве, бритве, чакије, ма-
казе и сличне предмете од гвожђа и челика обележен је лексичком јединицом 
бич’акч’ија.

Благој Јоргушов бич’акч’ија. – Даја беше Манету бич’акч’ије.
Призренски назив за ножара преузет је из турског дијалекта (тур. дијал. 

biçakçi), где је изведен од именице biçak „нож“. Чемерикић не бележи турску 
реч за нож, али евидентира лексиколошко гнездо професионализама поте-
клих од ње, транспонованих у творбеном облику какав имају у дијалекту 
из ког су позајмљени и прилагођени домаћим фонетским и морфолошким 
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законитостима. Мотиватор nomina professionis је основни продукт занатске 
производње израђен од метала (нож).

II. 11. 1. 6. Занатлија специјализован за поткивање коња номинује се 
лексемама налбан / налбат, налбатин и поткивач*’.

Налбан узе јужа. – Искај од Имера налбата.
Налбатин ми уковаја магаре па криви.
Поткивач’и којни што ковев (Реметић 1996: 516).
Релевантна семантичка ознака којом се уже денотира занатски радник 

односи се на процес рада примаран код ове занатске струке. Отуда домаћа 
твореница има глаголску мотивацију. Глаголска творбена основа садржи 
одговарајуће информације о послу који овај занатлија обавља и логички ре-
гулише место деривата у микросистему. За њу се везује суфикс -ач’, којим 
се граде nomina agentis (Клајн 2005: 179). У овом случају значење вршиоца 
радње прерасло је у значење носиоца занимања. Творбени дублети резултат 
су језичке интерференције. Фонетски ликови налбан и налбат изговорне су 
варијанте турске речи nalbant, док је форма налбатин хибридна твореница 
од турске основе и домаћег наставка. У корену назива за поткивача је арапско 
nal „потковица“, од којег је изведена турска именица nalçа (Петровић 2012: 
221), у Призрену налч’а „потковица за стоку“ (Чемерикић). Номинације по-
ткивач’, налбан / налбат и налбатин у микрогрупу са интегралном семом 
’обрађивач / прерађивач метала’ квалификује основно средство за рад, што 
носица занимања повезује са ковачком струком, али га истовремено дифе-
ренцира и шаље на периферију лексичког скупа.

II. 11. 2. ЛСМГ ’обрађивач / прерађивач дрвета’
II. 11. 2. Семантичка компонента ’дрво’ индикативно је обележје лек-

сичких јединица повезаних појмом ’обрађивач / прерађивач дрвета’, без 
одговарајуће дијалекатске лексикализације. Столар би био најадекватнији 
еквивалент хиперсеми, али ексцерпирана грађа намеће другачији 
таксонимијски модел. На нивоу микрогрупе не важи формула А је врста Б, 
јер није одржива релација доминације (дограмаџ’ија није надређена лексема 
осталим занатлијама који се баве столарством већ је са њима у кохипоном-
ском односу). У лексичкој микроструктури огледа се изванјезичка стварност. 
У Призрену су специјализовани столарски послови (израда појединачних 
дрвених предмета) прерастали у самосталне занате, што има одраза на но-
менклатуру занатлија.

II. 11. 2. 1. Семантичку вредност најближу базичном нивоу катего-
ризације (столар) остварује лексема дограмаџ’ија.

Тотка Гудин бија дограмаџ’ија. – Руке му се исушил’е оному 
дограмаџ’ије што ти нагрде тако тај сандьк.
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Значење турцизам дограмаџ’ија лексикографски је објашњено синони-
мом из стандардног језика „столар“ (Чемерикић). Творбена основа омогућава 
му флексибилност и упућује на шири семантички опсег (тур. doğrama „те-
сарски рад, предмети столарске израде“). Именица је прихваћена у дери-
вираном облику (тур. doğramaci) који се прилагодио призренском изговору. 
Чемерикић не региструје домаће паралеле.

II. 11. 2. 2. Прерађивач дрвета специјално оријентисан на прављење 
сан дука назива се сандькч’ија.

У српском призренском говору сандькч’ија има полисемантичку струк-
туру. С обзиром на вишезначност мотивне речи, дериват је развио секун-
дарно, богато етнокултуролошко значење које га квалификује међу nomina 
personalia и удаљава од основне реализације агентивне природе „столар“. 
Дефинисањем примарне семантике преко корелатива из књижевног језика 
Чемерикић релативизира појам занатлије који се бави сандукџилуком. Лек-
сички елементи који улазе у састав деривата експлицирају круто значење. 
Носилац квалитативног садржаја је именичка творбена основа (сандьк-), која 
реферира на основни производ и уско спецификује делатност столара, тако 
да је сандькч’ија „занатлија који прави сандуке“. Семантичко изједначавање 
лексема дограмаџ’ија и сандькч’ија у Чемерикићевој интерпретацији 
њиховог садржаја рефлекс је екстралингвистичког момента који се базира 
на реалној чињеници да су првобитно дограмаџије правиле сандуке, што 
су спорадично наставили да чине и пошто се сандукџилук осамосталио као 
посебна занатска делатност. Неиздиференцираност послова у оквиру еснафа 
резултирала је укрштањем семантике лексема дограмаџ’ија и сандькч’ија.

II. 11. 2. 3. Занатлија чија је специјалност израда дрвених судова у 
којима се туче млеко ради добијања масла назива се буч’кар.

Бија буч’кар. – Отнесосте л’и буч’кару туј буч’ку?
Лексичко значење целокупног деривата буч’кар је „занатлија који пра-

ви бучке“ (Чемерикић). Творбено значење свих деривата који означавају 
вршиоца радње или носиоца занимања може се разложити на дериватеме305. 
Деривати из ове категорије именовања повезани су дериватемама ’онај који 
/ занатлија’ и ’прави / израђује’, које упућују на човека којем се приписује 
одређена радња. Посебне дериватеме које су у вези са средством или ре-
зултатом радње праве дистинкцију између значења. Творбени формант -ар 
садржи значење агентивности, које се конкретизује у творбеном контексту. 
Значење „занатлија који прави“ проистиче из његовог односа с основом с 
којом се спаја. Мотивна реч, именица буч’ка носи информацију о томе шта 
занатлија израђује, тј. којом се врстом заната бави.

305 Као што се лексичко значење са становишта коппоненцијалне анализе може 
разлагати на семе као најмање јединице, тако се и творбено значење може поделити на 
дериватеме (Драгићевић 2007: 191).
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II. 11. 2. 4. Занатлија који израђује и поправља каце и друге дрвене су-
дове номинује се лексемом кач’ар.

Вал’а да погодиш јенога кач’ара да наобруч’и крбл’е и гол’ему кацу. – 
Узни јенога кач’ара да измеремети каце, ардове и бурила.

Исти творбени образац примењен је на деноминални дериват кач’ар. 
Производњом великих дрвених ваљкастих судова бавили су се још Стари 
Словени, који су преузели млетачки назив каца (кслат. cattia). Примарни 
производ од дрвета, каца, послужио је као мотиватор лексичког значења де-
ривиране nomina professionis, у Чемерикићевом лексикону дефинисане твор-
беним значењем, као и већина именице из ове лексичко-семантичке групе.

II. 11. 2. 5. Знатлија који прави и поправља запрежна кола именује се 
лексичком јединицом колар.

Тома колар.
Сложеност значењске структуре деривата огледа се у у њиховој 

дводелној структури. Изведеница колар обједињује значењски садржај мо-
тивне речи кола и семантику творбеног форманта -ар. Први творбени еле-
мент реферира на финални производ сачињен од дрвета (запрежно возило), 
док је у суфиксу смештен податак о носиоцу занимања.

II. 11. 2. 6. Израда дрвених направа сличних седлу била је специјалност 
занатлије званог самарџ’ија*.

Самарџ’ије купувал’е (Реметић 1996: 376).
Прозирна творба облика указује на типичну морфолошко-семантичку 

структуру именовања занатлија – именичка творбена основа која реферира 
на материјални производ (самар) комбинује се са продуктивним агентив-
ним суфиксом -џ’ија, којим се референција преноси на човека који прави и 
продаје врсту робе садржану у мотивној речи.

II. 11. 2. 7. Посебним типом обраде дрвета бави се занатлија који 
израђује дрвене алатке са оштрим гвозденим зупцима за чешљање вуне – 
гребенар, гребенџ’ија.

Цуцурови бил’е гребенари, ама се боравил’е и сьс дограмаџ’ильк 
кол’ико ги вал’ало за гребене. – Стефан Цуцур бија гребенар. – Однеси гре-
бене гребенару да промени теј кршене зупце.

И Тома Цуцур бија гребенџ’ија. – Гребене дадо гребенџ’ије да ги из-
меремети.

Морфолошке форме гребенар и гребенџ’ија у говору функционишу као 
равноправни творбени дублети и потпуни семантички еквиваленти. Продукт 
рада, гребен, мотивисао је називе занатлија. Са именичком основом, у којој 
је смештена информација о специфичности занатског производа, комбинују 
се најпродуктивнији суфикси у категорији nomina professionis -ар и -џ’ија, 
уносећи у дериват значење онога који нешто производи. У српском гово-
ру Призренаца гребенар и гребенџ’ија су једнозначне лексеме. Не остварују 
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никакву семантичку корелацију са именицама из домена обраде вуне, већ 
искључиво означавају особу чија је делатност прављење и продаја гребена.

II. 11. 2. 8. Појмовна вредност ’прерађивач дрвета’ непосредно је надре-
ђена лексеми којом се означава произвођач дрвеног угља ч’умурџ’ија*.

Ч’умур праји ч’умурџ’ија (Реметић 1996: 410).
Номинација занатлије мотивисана је турским називом за дрвени угаљ 

ч’умур (тур. дијал. çümür, поред kömür), чије се крајње порекло доводи у везу 
са глаголским основама које садрже податке о процесу сагоревања дрвета 
и производњи угља306. Људска референција постигнута је наставком -џ’ија, 
који у дериват уноси агентивно значење.

II. 11. 3. ЛСМГ ’прерађивач прехрамбених производа’
II. 11. 3. Интегрална компонента ’прерађивач прехрамбених произво-

да’ обухвата раднике у производној и услужној занатској делатности, међу 
којима су месар, млекар, пекар, посластичар, прерађивач дувана. Поред пре-
раде прехрамбених сировина, занатлије ових врста баве се и продајом својих 
производа, тако да се микрогрупа у неким сегментима граничи са лексич-
ко-семантичком подгрупом назива за трговце. Према семантичкој компо-
ненти која садржи обавештење о материји која се прерађује, номинације су 
распоређене у уже скупове по принципу вертикалне хијерархије, градећи 
кохипонимске парадигматске односе.

II. 11. 3. 1. Онај коме је занимање клање стоке и продавање меса озна-
чен је именичким лексичким јединицима касап*, касапин и цревар.

Касапин бија (Реметић 1996: 470).
Вул’’е цревар.
Именовање за месара од турског kasap Чемерикић илуструје наводом 

из тефтера. Разговорну функционалну вредност аутохтоног облика касап и 
хибрида касапин потврђује дијалекатски материјал С. Реметића. Семантичка 
интерференција са турским језиком је у овој лексеми у потпуности остваре-
на. Суфиксални облик на -ин даје јој српско морфолошко обличје. Лексички 
пар касапин и цревар не остварују синонимску релацију, јер им се семан-
тички садржају не подударају. С парадигматског аспекта, пре би се могло 
рећи да су у таксонимијском односу, при чему је касапин хијерархијски 
надређен лексеми цревар, што одражава појмовну структуру реалија. Спец-
ифичну врсту месарског посла обавља занатлија који се бави прерађивањем 
и продајом црева. Деноминални дериват цревар подлеже општем принци-
пу грађења именица овога типа, са агентивним наставком -ар и именичком 

306 По једном тумачењу етимолошка база именице је глаголска основа кöм- „закопавати“ 
с обзиром на технологију добијања дрвеног угља и веровања везана за њега, мада се 
вероватнијим сматра објашњење да је настала од основе кöy- „горети“ (Петровић 2012: 292).
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творбеном основом чији семантички садржај детерминише место nomina 
professionis у микротерминосистему занатства.

II. 11. 3. 2. Онај који се бави прерадом и продајом млека означен је па-
ром синонимичних лексема мл’екарџ’ија и бач’.

Стефанкин муж бија мл’екарџ’ија. – Мл’еко кисело узни на Стано-
мира мл’екарџ’ију.

Бач’ праи мл’еко.
У српском призренском говору мл’екарџ’ија и бач’ функционишу 

као семантички еквивалентни и тако су лексикографски интерпретирани. 
Значење лексеме мл’екарџ’ија описно је дефинисано, док је семантичка 
вредност јединице бач’ објашњена блискозначницом млекар. Ови пода-
ци упућују на компатибилност две лексеме, међутим, оне не могу у сва-
ком контексту замењивати једна другу, те је њихова употреба ситуационо 
условљена. Релативност њиховог односа последица је деловања и језичких 
и изванјезичких фактора. Именица мл’екарџ’ија је једнозначна са ригид-
ном, троделном семантиком. Комплексна семантичка структура додатно је 
усложњена дупликацијом суфикса. Контактом основе која информише о си-
ровини која се прерађује (млеко) и наставка -ар добијено је творбено значење 
деривата, са референцијом на човека који се бави прерадом млека. Творбе-
ним формантом -џ’ија појачава се ефекат агентивности и особи се приписује 
млекарство као трајно занимање, основни занат. Примарна делатност особе 
номиноване лексемом бач’ је сточарство (рум. baciu „чобанин“)307, које је у 
неодвојивој вези са производњом млека. Отуда семантички помак у српском 
призренском говору, при чему се тежиште пребацује са једне врсте делатно-
сти (сточарство) на другу (млекарство) и семантички примат даје секундарној 
активности, која особу професионално обележава као произвођача млека и 
млечних производа.

II. 11. 3. 3. Особа чије је основно занимање прерада жита и производња 
брашна означава се лексемом воденич’ар.

И вал’авич’ар је и воденич’ар.
Именичка творбена основа (водениц-) у контакту са агентивним на-

ставком -ар гради трећестепени дериват, при чему у семантички садржај из-
ведене радне именице уноси све денотативне значењске компоненте које се 
односе на место у којем се одвија процес млевења пшенице. Номинација 
за човека који обавља млинарски посао подстакнуто је локацијом вршења 
радње.

II. 11. 3. 4. Пекарски занат примарна је струка особа означених лексе-
мама екмеџ’ија / екмеч’ија, фурнаџ’ија / фурунџ’ија и симиџ’ија.

307 Бач је балканска реч која је преко румунских номадских пастира прешла преко 
Карпата (Skok I: 85) и у српском језику означава старешину пастира на бачији (РМС I: 152). 
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Ми печ’емо л’еба на Кристу екмеџ’ију. – Гасьр екмеч’ија продава и 
франџ’ул’е.

Називи за занатлије који месе, пеку и продају хлеб имају заједничко се-
мантичко обележје ’пекар’, једрени елемент њиховог семантичког садржаја 
који обезбеђује логички ниво категоризације ових језичких ознака. У сино-
нимском реду турцизама доминира номинативна јединица екмеџ’ија (тур. 
ekmekçi), са најизраженијом фреквенцијом у колоквијалном говору. У осно-
винском делу радне именице смештена је лексичка ознака за основни пекар-
ски производ (тур. ekmek „хлеб“). У форми деривата ушла је у призренски 
говор из западних турских дијалеката (Петровић 2012: 132). Ограничену 
функционалну вредност има именовање фурнаџ’ија (тур. fırınci), семан-
тички обликовано према називу за пекарску пећ фурна (тур. дијал. furun). 
Посебном врстом белог хлеба мотивисано је именовање симиџ’ија. Описом 
творбеног значења „пекар који пече симите“ Чемерикић сужава семантику и 
нијансира је у односу на претходна два члана микрореда. Благу дистинкцију 
уноси сема која се односи на врсту производа – симите, диференцирајући 
симиџију као самосталног занатлију.

II. 11. 3. 5. Печењем и продајом кокица бавио се китерџ’ија.
Мурта китерџ’ија.
Номинација китерџ’ија мотивисана је називом производа – китер 

(тур. дијал. kɩtɩr) „пржењем распукло зрно кукуруза“. Продуктивни наста-
вак -џ’ија у комбинацији са именичком основом реализује лексичко значење 
особе која се бави одређеним занимањем, односно занатом.

II. 11. 3. 6. Посластичарски занат обухвата неколико производних 
грана, које су се у Призрену развијале као самосталне делатности. Појам 
на првом вишем нивоу ’посластичар’ у испитиваном идиому лексикализо-
ван је одговарајућим хиперонимом татл’иџ’ија* (Р. Младеновић), коме су 
подређени котаксоними шеч’ерџ’ија, алваџ’ија, долдурмаџ’ија, бозаџ’ија.

Џ’оџ’а Помоч’ко шеч’ерџ’ија.
Караман алваџ’ија. – Проз наш сокак слабо проодиф алваџ’ије. – Бија 

Пел’иванов алваџ’ија у Бејаград.
Дугања му је до Мурата долдурмаџ’ије.
Мемет бозаџ’ија. – Платија л’и си бозаџ’ије бозу? – Бозаџ’ије не про-

одив проз наш сокак. – Бозаџ’ијо, студена л’и ти је боза?
Професионалне номинације човека у поткатегорији ’прерађивач пре-

храмбених производа’ и са надређеним микроелементом ’посластичар’ 
конституишу микроред чији су чланови у равноправном односу. Њима је 
надређена лексема татл’иџ’ија, која није посведочена у коришћеним изво-
рима, али то не оспорава потврду да је активни део лексичког фонда Срба 
Призренаца (Р. Младеновић). Транспарентност морфолошког склопа откри-
ва прозирну семантичку структуру. Појмовну поткатегоријалну општост 
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’посластичар’ професионалном именовању даје мотивни придев татл’и 
(тур. tatlɩ) „сладак“. Имена занатлија подстакнута су углавном врстом по-
сластице коју посластичарски радник прави и продаје. Од овог мотиваци-
оног принципа одступа једино радна именица шеч’ерџ’ија (тур. şekerci), у 
чијем је квалитативном делу значења складиштена информација о основном 
састојку од којег се израђују слаткиши (шеч’ер). Оваква семантичка основа 
даје изведеници шеч’ерџ’ија комотнији значењски оквир, ширећи њену се-
мантику у складу са екстралингвистичким реалајима (посластице од шећера 
које је шећерџија у Призрену правио) и појмовном сфером којом су ти про-
изводи обухваћени, што је у лексикографској интерпретацији сведено на 
диференцијалну сему ’шећерлема’. Конкретнији семантички садржај имају 
лексеме алваџ’ија (тур. hеlvaci), долдурмаџ’ија (тур. dondurmaci) и бозаџ’ија 
(тур. bozaci), детерминисани посебним посластичарским производима за 
које се занатлија специјализовао и по којима је добио име (алва „слаткиш од 
пшеничног брашна, ораха и меда“; долдурма „сладолед“, боза „врста пића од 
кукурузног брашна и шећера“).

II. 11. 3. 7. Језичке ознаке за прерађивача и продавца дувана су дуанџ’ија 
и бурнутч’ија.

Ако тражиш јаваш дуан узни на онога дуанџ’ију у Папа-ч’аршију.
У Мамут-пашино време Сима Игуманов бија бурнутч’ија.
У семској структури обе лексеме налази се диференцијална компонента 

’дуван’, која их удаљава од језгра микрогрупе ’прерађивач прехрамбених про-
извода’, а семантички елемент који садржи обавештење о процесу њиховог 
рада, о послу који обављају, одводи их на периферију читавог лексичког скупа 
са хиперсемом ’занат’. Занимање којим се баве дуанџ’ија и бурнутч’ија није 
занат у класичном смислу, њихова делатност ближа је трговини, али свакако 
припада услужној сфери. Лексема дуанџија једним делом семантичке струк-
туре прилази занатлијама, другим делом задире у област трговине, а базични 
јој је домен пољопривредна делатност. Значењском реализацијом „онај који 
сече и продаје дуван“ условно се може сврстати у ред номинација прерађивача 
прехрамбених сировина и продаваца производа од њих добијених. Дуван 
се, свакако, не користи за исхрану, али се исушено и танко изрезано лишће 
биљке, у којем има никотина, употребљава за пушење, жвакање или шмркање. 
Диференцијално семантичко обележје ’дуван’ експлицирано је у самој 
лексичкој ознаци за носиоца овог занимања.308 Радна именица бурнутч’ија де-
финисана је семемом у којој се даје њено творбено значење „онај који прави 
бурнут“. У овој дефиницији запажа се веза са мотивном речју бурнут (тур. 

308 Након ослобођења од Турака на тржишту се појавио индустријски прерађен ду-
ван, што је умањило потребу за ручно сеченим дуваном и резултирало преквалификацијом 
дуванџија, који су делатност усмеравали ка продаји фабричког дувана, цигарет-папира и ши-
бица (Чемерикић).
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дијал. burnut, поред buruntu), чијим се описом детектује скривена компонента 
’дуван’, као и семе квалитативног типа ’у праху’ и ’за шмркање’. Дистинкцију 
на нивоу микрореда уводе атрибутивни елементи значења ’танко изрезано 
лишће (дувана)’ и ’(дуван) у праху’. Значењски садржаји творбених основа се-
мантички прецизно усмеравају значења деривата, оформљених по типичном 
моделу дијалекатске творбене праксе.

II. 11. 4. ЛСМГ ’обрађивач / прерађивач вуне’
II. 11. 4. Микрогрупа именовања са хиперсемом ’обрађивач / прерађивач 

вуне’ убраја имена занатлија који учествују у процесу обраде основне тек-
стилне сировине у Призрену. Прерада вуне укључује различите активности 
које спецификују врсту занатских послова и мотивишу називе занатлија 
који се њима баве. Природни материјал – вуна интегрише лексичке јединице 
алач’, влач’ар, влач’ара, вал’авич’ар, бојаџ’ија.

Викал’е смо алач’а да ни издрнда памук за јоргане.
Влач’ар неч’аше да ми прими вуну. – Немадо ситно, те остадо дужна 

влач’ару.
За вуну сьм погодила влач’ару. – Дала сьм влач’аре да ми влач’и вуну.
И вал’авич’ар је и воденич’ар. – Даја сьм вал’авич’ару у руке.
Димитрија аџ’и-Перин бојаџ’ија. – Тоне бојаџ’ије дадо да ми бојадише.
Чланови микрогрупе обједињени су заједничком компонентом ’вуна’, 

која их истовремено диференцира од осталих елемената лексичко-семан-
тичке подгрупе. Међусобно су инкомпатибилни, јер именују особе које 
обављају специфичне радње у процесу обраде вуне. Од глагола којим се оз-
начава радња (влач’и) настала је nomina professionis влач’ар „занатлија који 
гребена, чешља вуну“. Творбени формант -ар комбинује се са глаголском 
основом, остварујући своје основно творбено и лексичко значење врши-
оца радње, односно носиоца занимања. Облик за мушки род послужио је 
као морфолошка база за извођење његове моционе варијанте влач’арица. 
Ово је једна од ретких женских номинација у категорији професионалних 
именовања, нарочито у занатској сфери. Исту функцију суфиксална мор-
фема -ар и дериватема ’онај који…’ реализују и у контакту са именичком 
основом добијеном од именице вал’авица „постројење за ваљање сукна и 
других тканина, често у саставу са воденицом“, којом је мотивисано значење 
другостепеног деривата вал’авич’ар „занатлија који ваља (збија, набија) сук-
но у ваљавици“ (Чемерикић). Позајмљенице у овом лексичком скупу су тур-
цизми алач’ (тур. hallaç) „занатлија који се бави растресањем (дрндањем) 
згрудване вуне“ (Чемерикић) и бојаџ’ија (тур. boyaci) „занатлија који се бави 
бојењем вунене пређе“.
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II. 11. 5. ЛСМГ ’прерађивач кострети’
II. 11. 5. Семантичко обележје ’прерађивач кострети’ ситуира лексему 

мутавџ’ија / мутафџ’ија у само језгро лексичко-семантичке подгрупе са хи-
персемом ’занат’.

Џ’урџ’е Круша бија мутавџ’ија.
Из турске занатске терминологије (тур. mutafçı) преузет је назив за 

занатлију који израђује и продаје разне предмете од козје длаке (бисаге, 
вреће, черге, покровце, простирке).309

II. 11. 6. ЛСМГ ’прерађивач коже’
II. 11. 6. Интегрално-диференцијалној семи ’прерађивач коже’ одговара 

дијалекатска лексикализација табак310, али јој је подређена лексема сарач’, 
која има ужу денотацију пошто јој је логички обим ограничен на конкретне 
производе које кожарски обратник израђује.

Табак узе полоке.
Основна делатност прерађивача коже је штављење, чињење коже, па 

се занатлија који се тиме бави номинује балканским турцизмом табак (тур. 
tabak „кожар“). Семантички опсег лексеме сарач’ (тур. saraç) регулишу ком-
поненте значења које се односе на кожну коњску опрему (седло, узде, биса-
ге) и друге производе од коже које сарач прави и продаје. Турцизам чува се-
мантичку везу са арапском етимолошком базом „седло“, тако да је примарни 
продукт одредио лексичко значење речи.

II. 11. 7. ЛСМГ ’прерађивач конопље’
II. 11. 7. Занатлија који прерађује конопљу и од њених влакана праву 

ужад именован је лексемом јужар.
Стојан Куч’кај је и опьнч’ар и јужар.
У основи првостепеног деривата је именица јуже, настала од истог 

прасловенског корена као и глагол везати / вежем (прасл. *ęz-), с тим што је 
протетичко ј у јуже дијалекатска фонетска појава, док је протеза в- прасло-
венска (Skok III: 583). За основу, која потпуно задржава значењски садржај, 
везује се творбени формант -ар, којим се деривату приписује агентивност.

309 У Призрену су мутавџије, такође, производили и продавали опанке (Чемерикић). О 
актуелности и популарности овог заната у Призрену сведоче бројни мутавџијски тефтери, из 
којих Чемерикић често ексцерпира потребне податке којима документује неку језичку појаву. 

310 Домаћа паралела кожар у коришћеним изворима реализује значење „кожарски 
трговац, продавац коже“ (Чемерикић), које се не може изједначити са семантиком турцизма 
табак, чиме су блокирани услови за развој синонимије у овој микрогрупи. 
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II. 11. 8. ЛСМГ ’произвођач одеће’
II. 11. 8. Суперординираном појму ’произвођач одеће’ подређене су 

но минативне јединице ужег семантичког опсега које углавном реферирају 
на кројаче одевних предмета, али и на занатлије који се баве неком другом 
врстом прераде текстила.

II. 11. 8. 1. Идентификациони семантички знак ’кројач’ у микроред 
обједињује лексеме абаџ’ија, терзија, френк-терзија и шнајдер*.

Кому си река, Андреје абаџ’ије л’и?
Остаде дужан Јашар терзија (из тефтера).
Јеному шнајдеру жена туј родила (Реметић 1996: 451) – Моје брач’а 

ми бил’е шнајдери (Реметић 1996: 546).
Поткатегоријалну појмовну вредност ’кројач’ остварује германски вар-

варизам шнајдер „занатлија који кроји и шије одела“ (РМС VI: 988), који 
преузима доминанту улогу због општости иако је хронолошки најмлађа реч 
у датом лексичком скупу. Диференцијација међу занатлијама који се баве 
кројачким занимањем у Призрену детерминисана је врстом одела, односно 
материјалом од којег је одећа сачињена. Семе нижег ранга блокирају сино-
нимску везу међу конституентима. Сема којом је експлициран сировински 
састав уноси дистинкцију међу лексемама абаџ’ија (тур. дијал. abaci, поред 
abacı) „кројач одеће од грубог сукна“ и терзија (тур. terzi) „кројач који шије 
и везе мушку и женску народну ношњу од чоје“ (Чемерикић).311 Семантичка 
компонента која садржи модни податак о типу кроја нијансира значење полу-
сложенице френк-терзија (тур. Frenk terzi) „кројач одеће европског кроја“.312

II. 11. 8. 2. Диференцијална семантичка ознака ’произвођач кожуха’ 
дија гностичко је обележје лексема кожуар и ч’урч’ија.

Кожуар бија.
Никола ч’урч’ија.
Појмовну вредност ’крзнар’ својим семантичким садржајем 

манифестују лексичке јединице кожуар и ч’урч’ија, које у лексичкој па-
радигми српског призренског говора успостављају апсолутну синонимску 
релацију. Њихов однос последица је интензивне језичке интерференције, на-
рочито испољене на лексичко-семантичком нивоу. Творбени модел именичка 
основа + агентивни суфикс примењен је у деривацији обе лексеме. Мотивне 
речи су кожу, односно ч’урк (тур. kürk) са идентичним значењем „капут од 

311 Абаџије су ручно кројили одећу од грубе вунене тканине под називом аба (тур. aba). 
Они су по селима ручно израђивали гуњеве, чакшире, јелеке, фермене од грубог домаћег 
сукна и украшавали их гајтанима од златастих и сребрнастих нити. Друга врста кројача су 
терзије, који за градско становништво шили различите делове народне ношње од чоје, сомота, 
атласа, а одећу су украшавали свиленим гајтанима, кићанкама, срмом (Чемерикић). 

312 Кројење по француским модним стандардима у Призрену развило се као самостално 
занатско занимање.
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чоје постављен крзном“. Са домаћом основом комбинује се домаћи наста-
вак -ар, што није устаљено правило, али се из предложеног модела могу на-
слутити извесне дијалекатске законитости творбено-семантичке деривације 
у категорији именовања занатских радника. Првостепени дериват ч’урч’ија 
пример је комбинације турске основе и турског суфикса. Одевни предмет од 
крзна спецификовао је производно-услужну делатност занатлије.

II. 11. 8. 3. На ближој периферији микрогрупе фигурира назив занатлије 
који пегла фесофе помоћу специјалних калупа – кальпч’ија.

Тома кальпч’ија.
Везу са осталим члановима интегрисаним надређеним појмом 

’произвођач одеће’ турцизму кальпч’ија (тур. kalɩpçɩ) обезбеђује семантичка 
компонента ’фес’, која има идеографску вредност одевног предмета, али га 
семе процеса радње (’пегла’) и средства за рад (’помоћу калупа’) удаљавају 
од ценра, јер се не ради о особи која производи (кроји) одећу, већ о занатлији 
специјализованом за финално дотеривање (пеглање) мушких капа.

II. 11. 8. 4. Даљој периферној зони припада номинација јорганџ’ија.
Јорганџ’ија ни работа јоргане дома.
Лексичка јединица јорганџ’ија (тур. yorganci) описана је семемом 

„занатлија који израђује јоргане“ (Чемерикић), али се тек преко значења 
лексеме јорган „покривач напуњен памуком и проштепан“ открива номина-
тивна вредност деривата. Семантички елементи који ову лексичку јединицу 
прикључују именовањима у поткатегорији ’произвођач одеће’ јесу семе које 
имплицирају посао који занатлија обавља (шије) и материјал који користи 
(памук). Обрада текстила примарно је опредељење ове врсте занатлија, и 
по том параметру јорганџија је семантички близак кројачима, али крајњи 
производ одређује позицију ове номинације у таксонимијски постављеној 
лексичко-семантичкој структури.

II. 11. 9. ЛСМГ ’произвођач обуће’
II. 11. 9. Хиперсеми ’произвођач обуће’ одговара лексема кондурџ’ија 

„обућар“, која у дијалекатској парадигми има улогу хиперонима у односу на 
имена занатлија специјализованих за производњу, тј. прављење појединих 
врста обуће. Кондурџ’ија ступа у семантички однос таксонимије са суборди-
нираним лексемама – котаксонимима.

Риста Кикмир кондурџ’ија.
Према турском називу за плитку ципелу кондура (тур. дијал. kondura, 

поред kundura) обликована је суфиксом -џ’ија nomina agentis шире семан-
тичке перспективизације, која у категорији професионалних именовања 
остварује поткатегоријалну семантичку вредност и улази у сам центар 
дијалекатског занатског терминосистема.
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II. 11. 9. 1. У таксонимској релацији према хиперониму налази се лек-
сема опанч’ар која реализује семантичку вредност „занатлија који израђује 
и продаје опанке“.

Стојан Куч’кар опанч’ар. – До Џ’оџ’е Ч’емерикинога опанч’ара.
Значењска компонента ’опанак’ допуњује творбено значење „онај који 

израђује“ конкретним семантичким садржајем „сељачка лака обућа од коже 
која се притеже око ногу каишевима“.

II. 11. 9. 2. Занатлија који се бави израдом јеменија номинује се лексич-
ком јединицом јеменџ’ија.

Стошич’, јеменџ’ија. – Сава Мандија бија јеменџ’ија.
Диференцијална ознака ’јеменије’ уводи номинацију јеменџ’ија (тур. 

yemenici) међу котаксониме којима се језички обележава врста обућара. У 
самом називу занатлије експлицирана је мека и лака мушка обућа од жуте 
или црвене коже, коју су носиле старије особе и муслиманске хоџе, такозва-
не јеменије (тур. yemeni „врста плитке обуће у боји која је увожена са Истока 
као јеменска израда“).

II. 11. 9. 3. Мајстор који израђује и продаје папуче именује се лексич-
ким знаком папуџ’ија.

Дима Кампарела, папуџ’ија.
Семантички елемент ’папуче’ квалификује занатлију у микрогру-

пу ’произвођач обуће’ и идентификује га према врсти производа. Читав 
значењски садржај мотивне именице папуча (тур. дијал. papuç), која рефе-
рира на лаку обућу од коже или тканине која се носи само у кући, слива се у 
nomina professionis, при чему суфикс -џ’ија реализује своје примарно твор-
бено значење.

II. 11. 9. 4. Израдом и продајом нанула бави се нальнџ’ија.
Нальнџ’ија ми направи нове нальне.
Лексички мотиватор за извођење радне именице је лексема нальне (тур. 

nalɩn) „врста дрвених папуча са две штикле, једном под петом и другом под 
предњим делом стопала, и малим каишем одозго“ (Чемерикић). Врста обуће 
спецификује обућарског занатлију, који је језички маркиран према главном 
продукту свога рада. Балкански турцизам (тур. nalıncı) у српском призрен-
ском говору егзистира у оригиналном фонетском лику и са морфолошком 
адаптацијом наставка -cı.313

313 Исту фонетску вредност лексема има и на југу Србије (Златановић 1998: 248). 
Елезовић бележи фонетску варијацију налуне (Елезовић I: 440), која је присутна и у 
лесковачком говору (Митровић 1992: 232). Као стандардна прихваћена је варијанта са 
метатезом нануле (РМС III: 581).
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II. 11. 10. ЛСМГ ’уметнички занатлија’
II. 11. 10. Посебан вид занатске делатности представља уметничко за-

натство. У Призрену су биле развијене поједине врсте уметничких заната 
чији су производи претежно имали практичну вредност и пласирани су на 
градско тржиште. Било је и уметничких послова усмерених на израду уни-
катних естетских и декоративних предмета, који су се махом продавали ван 
града и широм Отоманског царства. Призрен је надалеко био познат по фи-
лигранству, једној од најпрефињенијих техника израде накита од сребрних и 
златних жица, испреплетаних попут паукове мреже. Израдом, обликовањем 
и обрадом уметничких предмета бавиле су се уметичке занатлије. Појму 
’уметнички занатлија’, који фигурира у служби хиперонима без дијалекатске 
лексикализације, подређени су појединачни називи уметнички оријентисаних 
занатских радника, који стоје у котаксонимској релацији.

II. 11. 10. 1. Занатлија који израђује накит и друге предмете од зла-
та и сребра, префињеном филигранском техником, номинује се турцизмом 
кујунџ’ија / кујумџ’ија.

Риста Деспотов је кујунџ’ија.
Семантичку вредност „златар“ у српском призренском говору реализује 

лексема кујунџ’ија, образована у турском језику (тур. дијал. kuyumci, поред 
kuymcu) и усвојена у форми радне именице, мотивисане називом за племени-
те метале које занатлија ове врсте обрађује посебном уметничком вештином.

II. 11. 10. 2. Занатлија који прави дугмад и свилене украсе означава се 
лексичком јединицом казаз / казас.

За именовање човека који обрађује свилу314 и од ње израђује декоратив-
не предмете користи се позајмљеница из турског језика у аутохтоном облику 
и значењу (тур. kazaz).

II. 11. 10. 3. Хиперсема ’уметнички занатлија’ надређени је појам ко-
хезионом елементу ’грнчар’, који повезује лексеме грнч’ар, ч’умл’екч’ија / 
ч’умл’екџ’ија и ч’анакч’ија.

Андреја грнч’ар. – Дугању продаде Мије грнч’ару.
Стожер синонимског реда је домаћа номинација за занатлију који пра-

ви и продаје земљано посуђе – грнч’ар. Она заузима централну позицију у 
семском саставу именица са којима стоји у синонимској релацији. Апсолут-
ну семантичку подударност остварује са турцизмом ч’умл’екч’ија (тур. дијал. 
çömlekçi). Обе именице додатно су објашњене и синонимом „лончар“, која 
није позната призренској грнчарској терминологији. И у српском и у турском 

314 Од посебног значаја је била израда призренске свиле проткане златним нитима од 
које се шила свечана народна ношња. У Чемерикићевом корпусу нема номинација за особе 
које обрађују свилу нити за представнице домаће радиности, која је као вид уметничког за-
натског рада у Призрену била изузетно развијена. Елезовић на косовско-метхијском ареалу 
бележи nomina agentis везиља (Елезовић I: 75).
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језику денотат је земљани лонац, посуда коју занатлија израђује на грнчар-
ском колу, а мотивне речи су семантички еквивалентне лексичке ознаке грнац 
и çömlek. Семантика лексеме ч’анакч’ија (ҫanakҫı) објашњена је преко доми-
нанте грнч’ар, али се у њеном референцијалном значењу разоткривају импли-
кационе компоненте којима се њено значење благо дистанцира од апсолутних 
синонима грнч’ар и ч’умл’екч’ија. Диференцијална сема смештена је у се-
мантичком садржају именичке творбене основе чанак- ’здела, чинија’, док је 
квалитативна компонента ’земљана’ идентификациони елемент који лексичку 
јединицу сврстава у ред уметничких занатлија – грнчара. Носиоци значењског 
елемента агентивности су творбени форманти -јар (грнч’ар) и -ч’ија / -џ’ија 
(ч’умл’екч’ија / ч’умл’екџ’ија, ч’умл’екч’ија), којима се референција усмерава 
на човека, обратника. Техника израде земљаних посуда уметничка је вештина, 
што називе за грнчаре квалификује у језгро микрогрупе.

II. 11. 11. ЛСМГ ’услужни занатлија’
II. 11. 11. Услужном занатству припадају занимања која се граниче са 

услужним делатностима, али која као засебне занатске гране имају своје ме-
сто на призренском тржишту и међу муштеријама.

II. 11. 11 1. Занатлија који поправља и продаје часовнике означава се 
номинативном јединицом саатч’ија.

Аџ’и-Сел’им саатч’ија.
Часовничарским занатом могла је да се бави особа изузетно вешта, 

прецизна и са изразитом мануелном моториком, тако да ова врста занатства 
изискује специјалне способности које часовничара доводе на границу ус-
лужних и уметничких делатности. Ова обележја имплицирана су у самом 
семантичком садржају радне именице саатч’ија (тур. saatçi).

II. 11. 11. 2. Ближој периферној зони номинација занатлија припада 
лексема ч’адьрџ’ија / ч’адрџ’ија.

Младен Бузл’ија ч’адьрџ’ија. – Ми напраи ч’адьр тај ч’адрџ’ија Мла-
ден Ушина.

Дистинктивни семантички знак је сема која упућује на објекте ос-
новне делатности чадрџија ’кишобран’ и ’сунцобран’. Просец рада озна-
чен је семом ’поправља’. Ове компоненте дијагностикују значење лексеме 
ч’адьрџ’ија (тур. çadɩrcɩ) „занатлија који поправља кишобране и сунцобра-
не“ (Чемерикић), што обртника проближава механичарској струци.

II. 11. 10. 6. Периферна је номинација за свећара – мумџ’ија.
Израда свећа и сапуна основна је делатност занатлије именованог тур-

цизмом мумџ’ија (тур. дијал. mumci, поред mumcu). Назив је мотивисан про-
изводом од воска (тур. mum „свећа“) и као турска дијалекатска форма апсор-
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бован је у српски призренски говор. Крајњом периферијом семске структуре 
повезује се са котаксонимом сапунџ’ија.

II. 11. 10. 7. Микрогрупи именица са хиперсемом ’услужни занатлија’ 
условно припада nomina professionis сапунџ’ија.

Лексичка ознака за занатлију који прави сапун створен је контаминацијом 
балканског романизма сапун у турског аломорфа -џ’ија. Стапањем основе и 
наставка, дериват екстрахује носеће компоненте значења и развија самостал-
ну семантичку структуру, задржавајући двореферентност.

Номенклатура занатских радника прати динамику привредног живота 
у Призрену на прелазу из XIX века у XX век, када је занатство било основна 
грана привреде, а већинско становништво се бавило неком од занатских де-
латности. Репертоар номинација призренских занатлија објективно осликава 
степен економског развоја града и прецизно документује представу о урба-
ним срединама на Косову и Метохији у датом временском пресеку. Професи-
онална именовања могу послужити као средство вербализације концептуал-
не области занатство, преко којих се може представити реално друштвено и 
језичко стање на конкретном терену. Изузетна занатска активност у Призре-
ну квантитативно је одредила лексичко-семантичку подгрупу са хиперсемом 
’занатство’ као најбројнију у социјалној категорији ’професија’ (80 јединица). 
Конституенти подгрупе распоређени су у централној зони семантичког 
поља социјалне карактеристике човека, међусобно хиперо-хипонимијски 
организовани, градећи веома богат микросистем именовања човека. Њихов 
однос је регулисан посебним типом хипонимије, таксонимијом (хиперо-
ним занатл’ија – хипероними / котаксоними демирџ’ија, дограмаџ’ија, 
казанџ’ија, јеменџ’ија, кујумџ’ија…), не нарушавајући вертикалани прин-
цип лексичког устројства (архисема ’човек’ – хиперсема ’социјалне карак-
теристике човека’ – категоријална сема ’професија’, интегрална сема ’за-
натство’, диференцијална сема ’врста занатства’). Семантичке компоненте 
нижег ранга имају улогу диференцијалног семантичког знака, који одређује 
позицију лексеме у микросистему именовања занатских радника. Принцип 
класификације лексема у уже скупове, микрогрупе, условљен је квалита-
тивним семантичким елементима садржаним у творбеној основи (семе које 
носе информације о врсти материјала који занатлија обрађује / прерађује или 
о финалном занатском производу).

Транспарентност семантичке структуре у великој мери је условљена 
прозирном морфологијом nomina professionis. Радне именице интегриса-
не хиперонимом занатл’ија су деривати изведени препознатљивим твор-
беним моделима. Најзаступљенији деривациони принцип је турска име-
ничка основа + турски суфикс -џ’ија (абаџ’ија, бојаџ’ија, јорганџ’ија, 
демирџ’ија, дограмаџ’ија, јеменџ’ија, казанџ’ија, калајџ’ија кондурџ’ија, 
кујумџ’ија, ластраџ’ија, мумџ’ија, мутавџ’ија, нальнџ’ија, тенеч’еџ’ија, 
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ч’адьрџ’ија, фурнаџ’ија, шеч’ерџ’ија, алваџ’ија, бурнутџ’ија, јорганџ’ија). 
У овој поткатегорији именовања изузетно високу продуктивност остварује 
творбени формант -џ’ија, који преузима превагу чак и када природа мор-
фолошког споја захтева аломорф -ч’ија, па и у случајевима где му по по-
реклу није место (папуџ’ија, екмеџ’ија, симиџ’ија). Наставак -ч’ија одржао 
је аутохтону позицију у примерима бич’акч’ија, саатч’ија, сандькч’ија, 
ч’умл’екч’ија, ч’анакч’ија, кальпч’ија. Доминација турских суфикса по-
следица је снажне језичке интерференције на овом говорном подручју, 
која је нарочито испољена у сфери традиционалних заната и терминолош-
ком систему који је прати. Други модел примењен у творби номинативних 
јединица у поткатегорији занатлија је домаћа именичка основа + суфикс -ар 
(вал’авич’ар, јужар, колар, опанчар, цревар, буч’кар, кожуар, гребенар, 
грнч’ар). Усамљен је пример везивања овог творбеног форманта за глагол-
ску основу (влач’ар), на коју се обично додаје агентивни суфикс -ач’ (ковач’, 
поткивач’). Хибридне форме добијене су комбинацијама домаће основе и 
турског наставка (гребенџ’ија, млекарџ’ија, дуанџ’ија) или турске основе и 
домаћег суфикса (налбатин, касапин). На значењском нивоу деривати ово-
га типа показују двореферентност. Семантички садржај творбених основа 
реферира на врсту материјала, тип производа, процес рада или место где се 
рад одвија, док је творбеним формантом референција усмерена на човека 
који материју обрађује, прерађује или од ње нешто прави и производи. Не-
мотивисана именовања појављују се у малом броју и резултат су лексичког 
позајмљивања (алач’, казаз, налбат сарач’, табак).

Микросистем номинација обртника карактерише се денотативношћу и 
једнозначношћу, са ретком појавом полисемије и синонимије унутар микро-
група. Синоними се јављају као последица контакта (ковач’ / демирџ’ија, 
грнч’ар / ч’умл’екч’ија, кожуар / ч’урч’ија) или деривационог дублетизма 
(гребенар / гребенџ’ија, налбат/ налбатин).

II. 12. ЛСПГ именица са хиперсемом
’услужне делатности’

II. 12. Сегмент људске делатности превасходно усмерен на пружање 
личних услуга грађанима а не на материјалну производњу подједнако допри-
носи економском просперитету заједнице. Привредни напредак умногоме 
зависи не само од производних активности, већ и од ангажовања у услужном 
сектору који обухвата различите типове занимања. У Призрену су почетком 
XX века, поред услужних грана занатства, биле заступљене струке које су 
покривале потражњу становништва у областима гостионичарства, кулинар-
ства, поправки, чишћења, послуживања, личне неге и сл.
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Лексичко-семантичка подгрупа именица са хиперсемом ’услужне де-
латности’ обухвата номинације лица радно ангажованих у некој од непро-
изводних привредних грана. Номинати из ове поткатегорије углавном су 
професионално оријентисани на пружање стручне помоћи лицима којима 
је њихова услуга неопходна или на извршавање услуга ономе ко их за тај 
посао плаћа. Именовања економских субјеката из ове сфере евидентирана 
у Чемерикићевом лексикону сачињавају лексички микросистем који под-
леже стандардној класификацији занимања. У вертикалној хијерархији 
хиперсема ’услужне делатности’ припада нижем рангу и има интегрално-
диференцијални карактер. На првом вишем нивоу хиперо-хипонимске 
организације је ’професија’, изнад које се налази хиперсема високог ранга 
’социјалне карактеристике човека’. Архисема ’човек’ највиша је појмовна 
вредност којој су непосредно потчињене наведене социјалне категорије и која 
детерминише референцијално значење лексичких јединица са социјалним 
семантичким цртама. Категоријално семантичко обележје ’професија’ мар-
кира човека као носиоца занимања, док појмовно ужи семантички знак 
’услужна делатност’ своди лексичко-семантички обим професионалних 
номинација на специјалну област и сврстава их у лексички скуп на основу 
појмовне везе између човека и врсте услужне делатности којом се бави. Пре-
ма врсти услуга које пружа носилац / ималац занимања се уско спецификује, 
а номинативне јединице се диференцирају у микрогрупе. Хиперсема ’ус-
лужне делатности’ иманентна је свим члановима подгрупе. На нивоу микро-
група кохерентност се постиже заједничком доминантном значењском ком-
понентом, која радне именице повезује у семантички најужи лексички скуп. 
Диференцијални елементи постају водеће компоненте семске структуре 
лексичких јединица и носиоци микрогрупа: ’гостионичар’, ’кувар’, ’слуга’, 
’носач’, ’чистач обуће’, ’делатник у области неге и одржавања тела’, ’делат-
ник у области снабдевања водом’, ’делатник у области комуникације’, ’јавни 
објављивач’.

II. 12. 1. ЛСМГ ’гостионичар’
II. 12. 1. С обзиром на географски положај и економску развијеност, у 

Призрену је, као једном од важних балканских центара трговине, одржаван 
висок стандард услуга смештаја и исхране. У граду су ницале гостионице, 
које су биле у функцији како домаћег становништва, тако и оних који су 
са свих страна послом у град долазили или кроз њега пролазили. Крчме су 
биле главно стециште окупљања пословног света, средиште градског живо-
та и јавне мисли. Коначишта су задовољавала потребе гостију – страних ди-
пломата, трговаца, туриста, за квалитетним смештајем. Услугу преноћишта 
пружали су ханови, зграде са пространим двориштима где се истоварала 
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трговачка роба и са приземним просторијама које су се састојале од камених 
магаза, осигуране од пожара гвозденим вратима (Чемерикић). Постојало је 
неколико типова гостионица, по којима су њихови власници били језички 
маркирани.

Номинационе ознаке повезане поткатегоријалном појмовном вредно-
шћу ’гостионичар’ су анџ’ија, мејанџ’ија, кавеџ’ија, ракиџ’ија*, ч’евапч’ија*.

Јован Праса анџ’ија. – Лазе Дајке анџ’ије бастисал’е куч’у.
И брат му бија мејанџ’ија.
Рамиз кавеџ’ија.
Језгрена семантичка компонента која има улогу идентификатора јесте 

’гостионичар’. Она је инхерентни елемент семске структуре свих чланова 
микрореда и кохезиони центар лексичког блока. Доминантно је семантичко 
обележје лексеме анџ’ија (тур. hanci), што је чини стожером микроскупа. 
Семантички јој је најближа лексичка ознака мејанџ’ија (тур. meyhaneci), де-
финисана истом семемом „гостионичар“. Изнијанираност значења ове две 
јединице, која елиминише могућност апсолутне синонимије, има корена у 
пореклу мотивних речи. Ан је од тур. han < нперс. hānе „кућа“ (Петровић 
2012: 46), а мејана је аутентична турска сложеница од перс. mey „пиће, вино“ 
и hānе „кућа“ (Škaljić 1966: 454). Nomina loci су пренеле своју семантику 
„гостионица, крчма“ из турског језика у српски призренски говор, са бла-
гом дистинкцијом коју у значење деривата уносе инференцијалне црте, а 
оне зависе од ванјезичког контекста, у овом случају засноване су на ширем 
дијапазону услуга које ханови пружају. Ти допунски подаци (гостионица у 
којој може да се преноћи или у којој се служи вино) нису саставни део лек-
сикографског описа, они чине идентификацију контексне употребљивости 
(Драгићевић 2007: 69). Са анџ’ија и мејанџ’ија семантички су инкомпати-
билне јединице које у структури творбене основе имају по једну сему више, 
којом је конкретизован садржај радних именица: кавеџ’ија „онај који прави 
и продаје кафу“, ракиџ’ија* „онај који прави и продаје ракију“ и ч’евапч’ија 
„онај који прави и продаје ћевапе“. Прелазном семантиком, од уже „власник 
кафане“, где конкретизатор ’кафана’ упућује на радњу у којој се кувала и 
продавала кафа, ка инваријантној „гостионичар“, центру микрореда прила-
зи номинација кавеџ’ија.315 Кафана је временом изгубила почетну намену 
и све више попримала својства гостионице, што је допринело делимичној 
десемантизацији професионалног именовања и уопштавању његовог прво-
битног значења. Према садржају услуге коју нуде потрошачима значењски 
се разилазе лексеме ракиџ’ија и ч’евапч’ија. Разликовни елементи су семе 

315 Кувањем и послуживањем кафе у Призрену професионално су се бавили искључиво 
Турци (Чемерикић).
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’ракија’, односно ’ћевап’, преко којих се дијагностикује врста гостионичара 
и веома прецизно спецификује тип услужне делатности којом се он бави.

II. 12. 2. ЛСМГ ’кувар’
II. 12. 2. Надређеном појму ’кувар’ у српском призренском говору 

одговарају лексикализације aшч’ија, ашч’ика, кувар* и куварица*.
Сима Гроздан, ашч’ија. – Поруч’ија Јовану ашч’ије да га ч’ека.
По турске куч’е ашч’ике су Циганке.
Сьс тога кувара. – Н’ега ч’е га викау кувара (Реметић 1996: 451, 501).
Куварица (Реметић 1996: 347).
Особе које се професионално баве припремом хране, чије је основ-

но занимање кулинарство номиноване су гендерно симетричним сино-
нимским паровима кувар и куварица, ашч’ија и ашч’ика. Функционални 
паралелизам српских и турских номинација модернија је лингвистичка 
појава у односу на стање рефлектовано у Чемерикићевом лексикону, када 
су турцизми били употребно супериорнији, због чега им Чемерикић у свом 
речнику даје предност над домаћим еквивалентима. Уз синоним кувар, 
којим је протумачено значење речи ашч’ија (тур. аşçɩ, поред ahçɩ), стоји 
додатно појашњење „сопственик јавне кухиње где се готове и продају јела“ 
(Чемерикић), којим се истиче професионална маркација денотата. Женски 
корелати куварица и ашч’ика одржавају родни баланс у микрогрупи, који 
је потпуно нарушен у социјалној категорији ’професија’. Поларизација 
по полу је у овом скупу одржива с обзиром на природу посла који номи-
нанти обављају. Управни део деривата смештен је у творбеним форман-
тима -ар и -ица, који остварују вредност архисеме ’човек’, односно хи-
персеме ’носилац занимања’, док су семантичке компоненте релевантне 
за прецизирање занимања садржане су глаголској основи кув-. Полна 
дистинкција успостављена је паралелном моцијом међу позајмљеницама 
ашч’ија и ашч’ика. Творбеним формантом -ч’ика прецизира се женска 
референција, а у овој поткатегорији моциони суфикси обележавају женску 
особу искључиво као представника занимања.316

316 Код Срба у Призрену лексема ашч’ика, има још једно, специјално значење: именује 
домаћицу која обавља редовне кућне послове, али као искусна и вична спремању јела у већим 
количинама, она је ангажована за тај посао приликом породичних свечаности када се очекује 
велики број званица. Иако за тај посао добија новчану надокнаду, указује јој се сва пажња 
и третира се као члан породице: о свадбама она уводи невесту у кухињу где ова обавља 
низ обичаја и бива даривана бошчалуком; о крштењу поред новца добија и пар чарапа или 
кошуљу (Чемерикић).
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II. 12. 3. ЛСМГ ’слуга’
II. 12. 3. Језгрена компонента ’слуга’ интегрише у микроред лексич-

ке јединице слуга, слушкиња, измечар, измеч’арка, жена, момак, роктар, 
aрџ’ија.

Аџ’а-Дана пратија слугу сьс коња да идеш у Зоч’иште. – Оч’е да ми 
заповеда ка да сьм слуга његоф.

Домач’ица л’и сьм ја у вуј куч’у ели сьм свач’ија слушкиња? – Да те 
служив дванаес слушкиње.

Дадо измеч’ару.
Узосмо жену да ни опере на реку покрофце и ч’ерге. – У нашега Мите 

жена растребује куч’у, жена готви, жена пере.
Море, да просим за л’еба, а туџ’а измеч’арка не бивам. – Док он ски-

таше сокаце мати му беше туџ’а измеч’арка.
Пратија момка да ме вика.
Бија му роктар, да узне бисаге, ч’ул и видило. – Погодија се за рокта-

ра. – Пратија роктара.
Сима арџ’ија. – Погодија новога арџ’ију. – Рекни арџ’ије да напоји 

коње.
Конституенти овог микроскупа ступају у различите међусобне пара-

дигматске односе – хиперо-хипонимске, кохипонимске, синонимске, анто-
нимске (мушко / женско), а неки се одликују и полисемичном структуром. 
Семантичку вредност хиперсеме ’слуга’ реализује синонимски пар слуга и 
измеч’ар. Овакав тип синонимске везе карактеристична је последица непо-
средног међујезичког контакта. Са прасловенском речју слуга, која је прешла 
дуг историјски пут од колективне до радне именице (Skok III: 287), семан-
тички кореспондира турска сложеница измеч’ар (тур. hizmetkâr < тур. hizmet 
„служба“ + перс. суф. -kâr „онај који …“). И у овој лексичкој микрогрупи 
појављују се номинације за женска лица, што је језички рефлекс социолош-
ког момента када је важила патријархално укорењена подела на мушко-жен-
ске послове и када је служење за новац у богатим кућама било уобичајени 
начин зараде и опстанка сиромашних девојака и очувања егзистенције 
њихових породица. Кућни послови (чишћење, прање рубља, припремање 
јела и сл.) били су резервисани за женску послугу, док су мушкарци били 
задужени за теже радове, углавном изван куће. Распоред послова утиче на 
дистрибуцију лексема у датом микросистему, у који су уврштене и женске 
номинације. Доминантну позицију у микрогрупи преузимају корелативни 
суфиксни пар слуга и служавка, и њихови синоними измеч’ар и измеч’арка. 
У вишејезичној средини интерференција је неминовна језичка појава, која 
у значајној мери утиче на креирање дијалекатске слике света Призренаца и 
на слојевитост призренског лексикона. У овом скупу експанзија синонима 
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рефлекс је, не само турског, већ и албанског лексичког утицаја. Високоф-
реквентна лексема роктар албански је семантички еквивалент (алб. rrogtar) 
српском слуга и турском измеч’ар. Чемерикићев пратећи материјал показује 
активно учешће албанизма у стилски неутралним говорним ситуацијама и 
живој комуникацији, иако поседује круто професионално значење „слуга, 
најамник“. Полисемична јединица момак у једном од својих бројних лексич-
ких значења денотира особу која служи за плату. Радијалном полисемијом 
се из примарног значења „млад човек, младић“ у српском призренском го-
вору развило терцијарно значење „слуга“, и то нерегуларним метафоричким 
механизмом – квалитативна компонента из основног семантичког садржаја 
’млад’ индуковала је значење „слуга“, што је оправдано ванјезичком 
чињеницом да је слуга обично младић. Други екстралингвистички фактор 
који учествује у развоју полисемије има социјалну подлогу, условљен је си-
туационим контекстом, тј. произилази из директног обраћања особи која слу-
жи, па се на тај начин момак усталило у говору за означавање особе која је у 
социјално подређеном положају. Без обзира на прагматички елемент (лексе-
ма се „употребљава у ситуацији неравноправног статуса и приписује се оном 
који је по социјалном статусу нижи од свог саговорника…“ (Ристић 2004: 
21), јединица има неутралну номинативну вредност. Номинација aрџ’ија 
(тур. ahɩrci) семантичким саставом одговара концепту слуга, орбитирајући 
у околојезгреној зони. Допунским денотативним компонентама усложњена 
је семска структура са централном семом ’слуга’, репрезентована семемом 
„слуга који обавља послове у ару, коњушар“.

II. 12. 4. ЛСМГ ’носач’
II. 12. 4. Семантичку вредност ’носач’ реализују истокоренски синони-

ми амал и амал’ин.
Амал ч’е ти донесе. – Погодија јенога амала да му носи воду. – Амал’и 

не работаф дьньс, Бајрам ги је. – И амал’и имаф душу.
Диже га амал’ин ка перку. – Без амал’ина не бива работа.
Морфолошким варијететима амал и амал’ин номинује се радник коме 

је занимање преношење терета. Амал је лексичко-семантичка позајмљеница 
из турског језика (тур. hamal „носач“), а форма амал’ин њена продужена, 
хибридна варијанта, која демонстрира потребу да се туђе речи „посрбљују“ 
укрштањем са домаћим наставцима.

II. 12. 5. ЛСМГ ’ улични чистач обуће’
II. 12. 5. Значењски садржај „улични чистач обуће’’ квалификује лексе-

му лустраџ’ија у круг именовања радника у услужној делатности.
Бија лустраџ’ија у Феризович’.
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Комбинација романске основе (итал. lustro „средство за чишћење 
обуће“) и турског наставка -cı / -ci дала је у турском језику дериват lustacı / 
lostracı, у дијалекту lustraci (Петровић 2012: 197), који се раширио на Балка-
ну у основном својству радне именице.

II. 12. 6. ЛСМГ ’делатник у области неге и одржавања тела’
II. 12. 6. У услужном сектору посебан тип услуга везан је за одржавање 

неге тела, а у Призрену су се пословима у овој области бавили бербер, бер-
берин, амамџ’ија и тел’ак.

Брич’и се у Мурата бербера.
Млого ме намуч’и берберин док ми извади зуб. – Руке му се осушиле 

тому берберину што те нагрди тако.
Расим амамџ’ија. – Марку Пушту, амамџ’ије.
Тенденција да се суфиксом маркира nomina professionis присутна је у 

пару номинација бербер (тур. berber) и берберин, којима се означава радник 
чија је примарна делатност бријање и шишање.317 Посао бербера сматра се 
занатском струком, стога ове номинативне јединице могу подједнако припа-
дати лексичко-семантичкој подгрупи ’занатство’, али смо их због специфич-
не природе делатности уврстили у круг пружања услуга. Појмовно блиска 
али без дубље семантичке везе са кохипонимским лексемама је номинација 
амамџ’ија (тур. hamamçi), са двоструким значењем „1. управник јавног ку-
патила; 2. послужитељ у јавном купатилу“ (Чемерикић). Обе реализације 
обезбеђују јој место у поткатегорији ’делатник у области неге и одржавања 
тела’. Поткатегоријалну вредност ’сфера делатности’ имплицира зависни 
део деривата амам (тур. hamam „јавно купатило“), а типско, категоријално 
значење ’носилац занимања’ експлицирано је у творбеном форманту. Ком-
понента локативне семантике, сема места ’хамам’ професионално повезује 
лексему амамџ’ија са именовањем тел’ак „масер у хамаму“ (Чемерикић).

II. 12. 7. ЛСМГ ’делатник у области снабдевања водом’
II. 12. 7. Посебну микрогрупу у области услуга чине номинације 

обједињене појмом ’делатник у области снабдевања водом’ – бунарџ’ија и 
ч’ешмеџ’ија.

Бунарџ’ије сьм река да види што је тому бунару. – Никола бунарџ’ија. 
– Јован Ч’икитар, бунарџ’ија.

Викните ч’ешмеџ’ију.
Појмовна вредност мајстора чија је специјалност постављање водо-

водних инсталација и водоводне мреже у ондашњем Призрену одговарала 
317 За време турске владавине, бербери у Призрену су, поред основног посла, још и 

видали ране, вадили и лечили зубе. Бербери су били искључиво муслимани. Прва српска бер-
берница отворена је 1900. године (Чемерикић).



371Лексика српског призренског говора

би данашњем појму водоинсталатера. У савремени појмовни оквир потпуно 
се уклапа, са синхронијског становишта архаична, номинација ч’ешмеџ’ија 
„мајстор који ради чесме и водовод за њих“ (Чемерикић), с обзиром на то 
да у Чемерикићевом речнику ч’ешма (тур. çeşme) реализује значење („сла-
вина“) идентично стандардној семантичкој вредности јединице чесма, 
израженој семемом „метална цев кроз коју истиче вода, славина“ (РМС VI: 
863). Актуелно је било занимање мајстора који израђује и поправља бунаре, 
именованог турцизмом бунарџ’ија (тур. дијал. bunarci). Мотиватор значења 
nomina professionis је именица бунар (тур. дијал. bunar, поред pɩnar, punar), 
чији се садржај „уска, дубока јама из које се вади вода“ (Чемерикић) слива 
у дериват и у својству зависног члана категорише га у одговарајућу темат-
ску (услужну) област (област снабдевања водом), док се управним делом, 
тј. творбеним формантом -џ’ија, референција преноси на човека и остварује 
денотација имаоца занимања.

II. 12. 8. ЛСМГ ’делатник у области комуникација’
II. 12. 8. Службеник који прима и шаље телеграме, који рукује теле-

графским апаратом носи назив тел’играфч’ија.
Тел’играфч’ија му бија син.
„Овај европски галицизам грчког порекла у Призрену је вероватно 

позајмљен непосредно из турског (тур. telgrafçi)“ (Петровић 2012: 273).

II. 12. 9. ЛСМГ ’јавни објављивач’
II. 12. 9. Семантичка компонента ’јавни објављивач’ повезује услужне 

радне активности особе именоване турцизмом тел’ал.
Чемерикић раздваја сродна значења лексеме тел’ал (тур. telâl) и дефини-

ше их посебним семемама, усложњавајући полисемантичку структуру речи: 
„2. варошки јавни викач који објављује службене вести; 3. викач који по ули-
цама објављује смртне случајеве муслимана; 4. гласник“ (Чемерикић). При-
марном реализацијом, према Чемерикићевој лексикографској евиденцији, 
тел’ал припада лексичко-семантичкој групи ’трговина’.

II. 13. ЛСПГ именица са хиперсемом ’трговина’
II. 13. Повољан географски положај обезбедио је граду на Бистрици 

статус транзитне трговачке зоне, преко које се одвијала трговина између 
приморске Албаније и централних делова Турске. У другој половини XIX 
века Призрен развија трговачке везе са Београдом, Скадром и Солуном, и 
проширује тржиште на Аустрију и Влашку. У Беч и Пешту извожени су 
сирова кожа, штављена кожа, вуна, козина, крзно, восак, дуван, а у Цари-
град се пласирало призренско свилено платно. Привредном развоју Призре-
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на посебно је допринео интензиван трговачки контакт са Скадром, а након 
изградње железничке пруге на релацији Митровица – Солун 1883/84. годи-
не значајан економски партнер постаје Солун. Промет робе био је појачан 
за време панађура, који су у граду традиционално организовани четири 
пута годишње (на Спасовдан (5. јуна), о Малој Госпојини (8. септембар), за 
Аранђеловдан (21. новембар) и за Никољдан (19. децембар)). Призренски 
трговци су своју робу презентовали и на панађурима у Приштини и Серезу. 
Доминацију на тржишту ван граница Косова и Метохије преузели су српски 
трговци, што је допринело економској експанзији српске чаршије, али је 
изазвало незадовољство муслиманског трговачког света, који је у циљу 
економске борбе прекинуо односе са конкурентима. Бојкотовање српских 
радњи од стране муслимана и Албанаца католика трајало је са прекидима 
од 1897. до 1912. године, а протест је кулминирао 1904. године потпуним 
прекидом сарадње. Неповољним околностима за српски трговачки слој при-
зренског грађанства придружио се и нови начин пословања са признаница-
ма и зајмовима „под интерес“. Пословању и финансијском опоравку српске 
чаршије помогли су фондови за потпору, првобитно основани при црквама 
(Фонд цркве Св. Ђорђа у Призрену), претече првих банака и новчаних завода, 
који су оформљени после ослобођења 1912. године. Оснивање акционарских 
друштава допринело је интензивирању директне трговине са Солуном, где 
су српски трговци из Призрена отварали комисионе и шпедитерске радње, 
истичући се као добри трговачки посредници (Менковић 2013: 23–26).

Стање у призренској економији на размеђи два века оставило је тра-
га на језичкој слици света носилаца дијалекта кроз регистар купопродајних 
термина, смисаоно обликованих у складу са представама о трговању као 
стратешки важном чиниоцу економског опстанка заједнице. Привредни 
идентитет града може се утврдити разоткривањем лексичког слоја који прати 
сегмент објективне стварности Призрена у одређеном историјском тренутку 
везан за процес размене робе и услуга, репрезентован језичким јединицама 
трговина и миштерльк. Центру појмовног круга означеног лексемом трго-
вина припадају вербализације са концептуалном вредношћу ’онај који се 
бави трговином’, којима је у српском призренском говору суперординирана 
лексикализација трговац.

Срдит трговац, празне бисаге. – Бог да те ч’ува од новога трговца и 
новога Турч’ина.

Семантички опсег номинационе јединице трговац покрива различи-
те аспекте трговинског пословања и широку појмовну мрежу актера који 
учествују у трговини као радници, продавци сопствених производа, влас-
ници трговачких радњи, препродавци, трговачки посредници. Хипероним 
трговац реализује денотативно-аксиолошки тип лексичког значења и улази 
у само језгро професионалних номинација. Апстрактум од прасловенског 
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*tьrgь, образован сложеним суфиксом -овац, опште творбено значење засни-
ва на примарном етимолошком значењу творбене основе „roba koja se trguje“ 
(Skok III: 499).318

Професионална десигнација трговаца детерминисана је врстом трго-
вачког посла који обављају, као и врстом робе коју продају или препродају. 
Диференцијација у границама подгрупе спроведена је према компонентама 
нижег ранга, које дају ближу информацију о типу трговинских услуга и са 
архисемом и хиперсемом чине семантички идентификатор. Лексеме којима 
се идентификују номинати у области трговине појмовно су категорисане у 
микрогрупе ’трговац одређеном робом / продавац’, ’препродавац’ и ’трго-
вачки посредник’.

II. 13. 1. ЛСМГ ’трговац одређеном робом / продавац’
II. 13. 1. Лексема трговац непосредни је надређени члан лексич-

ко-семантичке парадигме, чији су елементи интегрисани семом ’трговац 
одређеном робом / продавац’, где је у улози идентификатора семантичког 
значења врста робе којом трговац тргује. У хоризонталној равни денотати су 
таксонимијски распоређени.

II. 13. 1. 1. Трговац мешовитом робом именује се једнокоренским сино-
нимима бакал, бакал’ин и бакалџ’ија.

Јован Џ’аковац бакал – У Ристе бакала.
У Арсе Ал’уша бакал’ина има масло дрвено.
Стефан алка-Ванкин сьге бакалџ’ија у Врбештицу, у Сиринич’е.
Денотативну категоријалну семантичку вредност турцизма бакал (тур. 

bakkal) сужава допунска сема ’шпецерај’. Као термин оријенталне трговине 
бакал је у различитим творбеним варијантама присутан у свим балканским 
језицима (Skok I: 95), не напуштајући аутохтону семантику „трговац на мало 
колонијалном робом, намирницама“ (Škaljić 1966: 115). Изворно значење 
није нарушено додавањем домаћег наставка -ин, само је истакнута индиви-
дуалност самосталног трговца, док се обликом са -џија трговцу – ситничару 
донекле приписује припадност занатској сфери.

II. 13. 1. 2. Диференцијална компонента ’поврће’ у семеми „трговац по-
врћем“ обједињује именовања башч’еџ’ија, башч’еванџ’ија / башч’ованџ’и’ја 
и зарзаватч’ија, а посредно је присутна у значењу лексеме бостанџ’ија.

Превари ме башч’еџ’ија, даде ми бајат салату.
Дестан башч’еванџ’ија има и нове краставице. – А што не бија он? 

Дори и башч’ованџ’ија, па и туј прокопсаја.
Ч’ема заврзатч’ија.
318 У секундарном значењу „mjesto gdje se trguje“ трг је на Косову потиснут турцизмом 

чаршија (Skok III: 499).
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Расим бостанџ’ија. – Бостанџ’ије продава краставице.
Сви конституенти микрореда потичу из турске терминологије вртлар-

ства и припадају истој ономасиолошкој бази, творбеном типу nomina 
professionis. Морфолошки и семантички еквиваленти башч’еџ’ија и 
башчеванџ’ија полисемичне су лексеме које ланчаном полисемијом развијају 
сложену семантичку структуру „1. онај који узгаја поврће, баштован; 2. про-
давац поврћа, пиљар“ (Чемерикић). Из примарног садржаја логичним сле-
дом реализовало се секундарно значење, пратећи појмовне манифестације 
изванјезичке стварности и оријентире професионалног деловања номината. 
Јединица башч’еџ’ија адаптација је турске радне именице (тур. bahçeci), про-
зирног мотивационог смера, настала простим додавањем суфикса на твор-
бену основу. У формирању семантике деривата именица башч’а учествује 
секундарним семантичким садржајем који има у српском призренском 
говору „њива где се гаји поврће“ (Чемерикић). Компликованији је пут од 
основне речи ка деривату башчеванџ’ија / башчеванџ’ија (тур. bahçivan + 
ci), с обзиром на то да је творбена основа мотивисана реч, формирана у из-
ворном језику помоћу персијског наставка -van (Skok I: 118–119). Творбени 
формант -ci је или преузет директно из турског језика у оквиру непотврђене 
дијалекатске форме bahçivanci или је накнадно додат као домаће образовање 
(Петровић 2012: 72). Транспарентну морфолошку и значењску структуру 
имају изведенице зарзаватч’ија (тур. дијал. zavrzavatçi) и бостанџ’ија (тур. 
bostanci), при чему тематска припадност творбене основе одређује њихову 
поткатегоријалну вредност, а творбени формант их категоријално детерми-
нише. Цео семантички садржај мотивне именице (заврзават „поврће, зе-
лен“) улази у значење професионалне номинације зарзаватч’ија и семантич-
ки га нијансира у односу на именовања башч’еџ’ија и башчеванџ’ија. Благу 
диференцијацију уноси допунска сема ’зелен’ која упућује на поједине сорте 
поврћа (шаргарепу, першун, паштрнак и сл.). Лексема бостанџ’ија корелира 
са осталим члановима реда секундарним значењем и другостепеном семан-
тиком, јер се мотивна именица бостан односи на посебне врсте повртарских 
производа (лубенице и диње).

II. 13. 1. 3. Продавац брашна означен је именичком лексичком јединицом 
брашњар.

Бе поша да узнем мало брашњо у Садика брашњара.
Разликовни семантички елемент ’брашно’ условљава усамљену 

позицију лексеме брашњар у поткатегорији ’трговац / продавац’, што не 
утиче на централни статус који заузима у лексичко-семантичкој парадигми. 
Номинација је добијена типичним наставком за грађење радних именица 
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-ар у комбинацији са целом основом брашњо- (прасл. *boršьno)319, у којој 
су смештене компоненте доменски важне за професионалну квалификацију 
човека.

II. 13. 1. 4. Значењска компонента ’кожа’ регулише кохипонимијски 
однос именовања кожар према осталим члановима подгрупе.

Тома Дрнат кожар.
У градском говору Призрена лексема кожар остварује моносемичну 

структуру, денотирајући искључиво трговца кожом (не и човека који обрађује 
кожу, за чију се денотацију користи турцизам табак). Семантика деривата 
кожар обједињује значењски садржај мотивне речи (кожа) и значење твор-
беног форманта -ар, са двоструком референцијом, при чему први референт 
(творбена основа кож-) садржи податке о врсти материјала природног по-
рекла, а други сугерише на носиоца занимања – трговца.

II. 13. 1. 5. Појмовну блискост испољавају кохипоними дрвар и 
ч’ерестеџ’ија, која је на семантичком нивоу репрезентована заједничком 
компонентом нижег ранга ’дрво“’.

Тај дрвар од Блаце дотера ми три кола шумове дрва. – Јеному дрвару 
од Манастирице сьм поруч’ија да ми донесе два-три товара ч’иральце.

Семски састав класификује лексеме дрвар и ч’ерестеџ’ија у исту 
микрогрупу, али блокира синонимски однос међу њима. Обе професионал-
не номинације идентификоване су у сфери трговине дрвеним сировинама 
– дрвар „особа која продаје дрва“, ч’ерестеџ’ија „особа која тргује дрве-
ним грађевинским материјалом“ (Чемерикић). Значењска дистинкција по-
тиче из садржаја мотивних речи (дрвo „сасечена дрва“, тур. kereste „дрве-
на грађа“). Структура турске изведенице keresteci репрезентује класичан 
дводелни творбено-семантички модел: творбена основа – цела мотивна реч 
која носи информацију о врсти материјала + творбени формант -ci у којем 
је складиштена компонента ’носилац занимања’. Турска реч је попримила 
фонетске карактеристике дијалекта примаоца и облички му се прилагодила 
(ч’ерестеџ’ија), без икаквих семантичких модификација.

II. 13. 1. 6. Трговац старим стварима, старинар, означен је лексичком 
јединицом тел’ал.

II. 13. 2. ЛСМГ ’препродавац’
II. 13. 2. Поткатегоријалној појмовној вредности ’препродавац’ 

припадају лексеме ч’арџ’ија и матрапаз / матрапас.
319 Према записима С. Реметића лексема брашно у Призрену функционише у три 

фонетска лика брашно, брашн’о и брашњо, при чему је медијална сонантска група -шн- 
асимилационим путем дала -шњ- (Реметић 1996: 173). Чемерикић бележи само варијанту 
брашњо, која је у Призрену аутохтона, док су друге две последица отврдњавања гласа њ или 
утицаја књижевног језика у новије време (Реметић 1996: 143–150). 
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Ч’арџ’ија, продаде онуј кожу што гу купи оточ и ч’ари два гроша.
Матрапази су и он и она, ама она, ч’ини ми се, по матрапаз. – Матра-

паз ч’овек.
Назив за препродавца робе ч’арџ’ија мотивисан именицом турског 

порекла ч’ар (тур. дијал. çar, поред kâr „зарада, добит, корист“), настао је, 
највероватније, у домаћим условима (Петровић 2012: 285). Грађење радне 
именице у српским дијалектима од позајмљене основе и преузетог туђег на-
ставка условило је флексибилнију семантику деривата у народним говори-
ма.320 Чемерикић региструје реч, али је не дефинише, па је за прецизирање 
њене семантичке вредности у Призрену релевантан синтаксички контекст 
у којем је употребљена. Богатији семантички садржај од лексеме ч’арџ’ија, 
која лексички одговара логичком обиму надређеног појма ’препродавац’, 
има матрапаз (тур. matrabaz / matrapaz / madrabaz) „препродавац, накупац 
стоке, џамбас, црноберзијанац“ (Чемерикић). Трговачко деловање номината 
конкретно је усмерено допунским компонентама нижег ранга (’накупац сто-
ке’, ’џамбас’, ’црноберзијанац’) на препродају стоке, нарочито коња, и на не-
легално стицање зараде. Негативни денотативни карактер семантичке струк-
туре укључује компоненту објективне оцене (’такво занимање је лоше’), која 
је иманентна информативном семантичком садржају и потенцијални стиму-
ланс за развијање експресивног аспекта значења.321

II. 13. 3. ЛСМГ ’трговачки посредник’
II. 13. 3. Лексичко значење „трговачки посредник“ реализује синоним-

ски пар симсар и комисионар.
Доша комисионар от Солун да бере тасил’.
Елементи микрогрупе повезани семантичком компонентом ’посред-

ник’ уже денотирају радника у области трговине, чија је делатност усмерена 
на посредовање при куповини или продаја. Комисиони начин трговине При-

320 Јужноморавска говорна зона познаје изведеницу ћарџија у општем значењу „трговац, 
онај ко зарађује тргујући“ (Митровић 1992: 390; Златановић 2011: 483). Лесковачки говор 
познаје још једно значење ове речи –„штедиша“(Митровић 1992: 390), док се у Врању користи 
и у обличкој варијанти ћарлија (Златановић 2011: 483). На косовско-метохијском ареалу 
ћарџија има специфичнију денотацију „прекупац, препродавац, онај који купи какву робу у 
намери да је препрода и на њој што заради“ (Елезовић II: 365). Могуће је да на дијалекатском 
терену долази до семантичког укрштања, с обзиром на то да је семантичко тежиште на заради 
од трговине, без обзира да ли се ради о регуларној продаји производа или купопродаји робе.

321 Имплицитне конотативне компоненте, које произилазе из незаконитих трговачких 
послова и негативно маркирају особу која се таквим активностима професионално бави 
активирају се у специјалним комуникативним условима и емотивно модулирају примарно 
значење, измештајући га у домен моралне карактеризације човека, те на тај начин номинација 
матрапаз добија ново, секундарно, експресивно значење „варалица, препредењак“ (Елезовић 
I: 393). 
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зрен је успоставио са Солуном, а нови облик трговачке сарадње створио је 
потребу да се означе лица која су учествовала у посредничком пословању. За 
њихово именовање преузети су трговачки термини из других језика – сим-
сар (тур. simsar) и комисионар (итал. commisione). У градском призренском 
говору турцизам и романизам функционисали су као потпуни семантички 
еквиваленти, са благом употребном доминацијом лексеме комисионар.

II. 14. ЛСПГ именица са хиперсемом ’превоз’
II. 14. Смисаони и садржајни обим лексичко-семантичке подгрупе 

са хиперсемом ’превоз’ базира се на традиционалним облицима транс-
порта путника и робе у Призрену. Крајем XIX и почетком XX века у овом 
метохијском граду били су развијени друмски и железнички саобраћај, 
који као оптимални модели услужне привредне гране која се бави превоз-
ом путника и робе улазе у саму базу концепта транспорт. На појмовном 
плану, врсте саобраћаја и транспортних средстава образују сложени фрејм, 
који обједињује материјалне реалије из сфере превоза, али и елементе ин-
тегрисане компонентом ’превозник’. Потфрејм ’превозник’ манифестује се 
именичким лексичким јединицама у оквиру лексичко-семантичке подгрупе 
са архисемом ’човек’ и хиперсемом ’превоз’, која се, пратећи изванјезичку 
диференцијацију у области саобраћаја, грана у вертикално организоване 
микрорупе са надређеним семантичким елементима ’превозник у друмском 
саобраћају’, ’превозник у воденом саобраћају’, ’превозник у железничком 
саобраћају’.

II. 14. 1. ЛСМГ ’превозник у друмском саобраћају’
II. 14. 1. Хронолошки оквир Чемерикићевог лексичког корпуса припа-

да историјском раздобљу када се у Призрену још нису појавила моторна воз-
ила и када се друмски транспорт одвијао једино помоћу запрежних превоз-
них средстава. Разне врсте коњске запреге омогућавале су ефикасни превоз 
људи и робе на краћим релацијама. Дистинктивне компоненте ’превоз људи’ 
и ’превоз робе’ формирају два микрореда у оквиру микрогрупе ’превозник у 
друмском саобраћају’.

II. 14. 1. 1. Диференцијална сема нижег ранга ’превоз људи’ као разли-
ковно семантичко обележје у поткатегорији друмског превоза имплицитно 
је садржано у значењској структури номинационих јединица стремџ’ија и 
пајтонџ’ија.

Стремџ’ија бија, стрем тераја.
Јован алка-Ванкин пајтонџ’ија.
Поткатегоријална семантичка вредност лексема оцењује се на осно-

ву значења творбених основа стрем- „двоспратна коњска кола на федере 
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с арњевима, без седишта, за превоз путника, кочије“ и пајтон- (тур. дијал. 
payton, поред fayton) „двоосовне кочије, фијакер“. Идентификација значења 
мотивних именица преко интернационализма кочије упућује на истознач-
ност деривата стремџ’ија и пајтонџ’ија, међутим, описне Чемерикићеве 
интерпретације откривају да је стрем простија варијанта запрежног пре-
возног средства у којем су путници седели на поду скрштених ногу.322 Од 
њих изведене професионалне номинације Чемерикић дефинише творбеним 
значењем – стремџ’ија „онај који вози стрем, кочијаш“, пајтонџ’ија „онај 
који вози фијакер, фијакерист“. Творбени формант -џија их квалификује у 
социјалну категорију ’носилац занимања’.

II. 14. 1. 2. Семантичка ознака ’превоз робе’ експлицирана је у семан-
тичком садржају именица арабаџ’ија и ч’ираџ’ија.

Погодија сам арабаџ’ију да ми пренесе ч’ерамиде. – Даде арабаџ’ије да 
му однесе писму. – Кола не су његове, он је само арабаџ’ија.

Ч’ираџ’ија отера пуна кола. – Гига ч’ираџ’ија.
Једнозначна лексема арабаџ’ија (тур. arabaci) „особа која се бави пре-

возом робе; кириџија са својим колима“ семантачки кореспондира са при-
марним значењем полисемичне лексеме ч’ираџ’ија „особа која се бави пре-
возом људи или робе на својим коњима или колима“ (Чемерикић). Значењске 
структуре ових nomina professionis једним делом се потпуно поклапају. На 
периферији семске организације појављују се изванјезички условљени еле-
менти у виду допунских компонената значења. Код именовања арабаџ’ија 
они се испољавају у наглашавању чињенице да арабаџија, као и кириџија, у 
свом власништву може да поседује кола којима превози робу, што аутоматски 
разоткрива и други садржински слој – обично изнајмљује туђа кола за овакву 
врсту услуге. Називом за запрежна кола на два точка мотивисана је у турском 
језику лексичка ознака за онога ко на араби преноси робу. Садржај имени-
це ч’ираџ’ија у денотацији имаоца занимања у области теретног транспорта 
укључује компоненту више (’превоз људи’), којом је у значење транспонова-
на још једна врста услуга у домену рада кириџија.

II. 14. 2. ЛСМГ ’превозник у воденом саобраћају’
II. 14. 2. Микрогрупи ’превозник у воденом саобраћају’ припадају про-

фесионалне номнације цкел’еџ’ија и џ’емиџ’ија.
Ниједна од две лексеме се не уклапа у привредну слику Призренаца и 

њен транспортни терминосистем, па отуда нема потврда из говора које би 
илустровале ситуационo-комуникативни контекст употребе ових лексема. 
Неравномерна дистрибуција ова два кохипонима у српском призренском го-

322 Чемерикић у одредници стрем додаје и податак да је касније, појавом аутомобила, 
стрем изгубио првобитну намену, те се махом користио за пренос робе.
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вору последица је реалних географских и економских услова у којима се град 
развијао. У Призрену није могло бити лађара, тако да лексема џ’емиџ’ија 
(тур. дијал. cemi „брод, лађа“, поред gemi, gemici), оријентисана углавном на 
морски вид воденог саобраћаја, припада више књижевном стилу, што и сам 
Чемерикић поткрепљује изводима из путописне прозе и примером из народ-
не песме (Па говори Стефан, лудо дете: / „Ч’емиџ’ијо, брате нероџ’ени“). 
Цкел’еџ’ија је, такође, преузет из других лексичких система са дијалекатском 
африкатизацијом, с обзиром на то да у Призрену скела није било, а самим 
тим ни особа које њима рукују.

II. 14. 3. ЛСМГ ’превозник у железничком саобраћају’
II. 14. 3. Из Чемерикићеве хронолошке перспективе најмлађа врста 

саобраћаја на територији Призрена и околине јесте железница, па отуда и 
оскудност номинација у микросистему железничког превоза. Пруга Ми-
тровица – Солун, отворена 1874. године, значајно је допринела развоју 
путничког и теретног транспорта на Косову и Метохији. Воз је постао 
најефикасније превозно средство у међуградском и интернационалном 
саобраћају, повезујући места унутар државне границе и косовско-метохијске 
градове са Скопљем и Солуном. Железничка пруга стигла је у Призрен тек 
шездесетих година XX века, тако да је корпус који прати овај вид саобраћаја 
у Чемерикићевом лексикону веома оскудан.323 Професионалну номинативну 
јединицу машинис* налазимо у новијим изворима.

Машинис не доша (Реметић 1996: 442).
Језичка ознака за особу која управља локомотивом припада релатив-

но модернијем лексичком слоју, на шта указује латинизам у основи (лат. 
machina) и ретки дијалекатски тип творбе на -ис(т).

II. 15. ЛСПГ именица са хиперсемом ’пољопривреда’
II. 15. Примарна грана привреде није доминантна у условима 

чаршијског живота, али је заступљена на периферији града и његовом не-
посредном окружењу, где су се налазила имања призренских ага и спахија, 
чију су земљу обрађивали надничари. У околини Призрена и читавом сре-
зу пољопривреда је основни сектор привредне производње. Природно-гео-
графски услови метохијске котлине погодују развоју земљорадње, па је ово 
подручје изузетно повољно за узгајање житарица (пшеница, овас, јечам, 

323 Ова чињеница не значи да Призренци нису користили предности железничког 
саобраћаја, напротив, новоотворена пруга Митровица – Солун умногоме им је олакшавала 
комуникацију са осталим градовима на Косову и ван граница Косова и Метохије. Ову 
тврдњу поткрепљује илустративни материјал из Чемерикићевог речника којим је пропраћена 
одредница макина „воз“ (Ми а на стацион, а макина отиде; Тамьн ми на стацион, а макина 
отиде).
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раж, кукуруз), поврћа (кромпир, пасуљ, лук, купус, краставац, бостан), 
винове лозе и неких сорта воћа. Падине Шаре и Проклетија оптимални 
су терен за екстензивно сточарство, посебно за узгој оваца, говеда, биво-
ла и коња. По ослобођењу јужних крајева Србије у Првом балканском рату 
на Косову и Метохији су спроведене аграрна реформа и колонизација са 
циљем решавања економско-социјалног питања сиромашног, беземљашког 
сељаштва и укидање великих поседа, кметских и феудалних односа 
(Павловић 2010: 99, 101–102). Социјалне и економске промене које су под-
стицале пољопривредну производњу и рурални развој у периоду од 1918. 
до 1941. године учиниле су да сеоско становништво егзистенцију засни-
ва на обради властите земље и узгоју стоке, али и поред залагања државе 
да колонизаторском политиком и аграрним задругама привредно ојача југ 
Србије, сиромаштво је неретко приморавало досељенике да раде за надницу 
на туђим имањима или да, поред пољопривредних, обављају додатне по-
слове (Павловић 2010: 107). Историјска слика сељака у феудалном систему 
и након његовог пропадања, као и његовог прилагођавања новим друшт-
веним и политичким околностима, кореспондира са језичком стварношћу 
градског призренског говора из периода друштвених превирања на размеђи 
два века. Комуникација између околних села и града Призрена успостављала 
се првенствено на купопродајној релацији, на размени пољопривредних 
производа за новац или услуге. На тој кооперативној равни конструи-
сан је систем аграрних и сточарских народних термина који корелирају са 
појмовном сфером пољопривредне делатности у призренском крају. Народна 
терминологија традиционалне пољопривредне производње инкорпорирана 
је у општи лексикон носилаца призренског говора као лексичко-семантич-
ки уређени микросистем систематизован у мање лексичке блокове (лексика 
ратарства, лексика повртарства, лексика воћарства, лексика виноградарства, 
лексика сточарства, лексика пчеларства).324 Лексичко-семантичку подгрупу 

324 Традиционална терминолошка лексика привређивања прилично је заступљена у 
дијалекатским лексиколошким истраживањима на српском језичком простору – ратарство и 
повртарство (Букумирић (1983): Из ратарске лексике Гораждевца (код Пећи); Бошњаковић 
(1988): Из ратарске терминологије Срема; Бошњаковић (1991): Из ратарске терминологије 
Срема (nomina instrumenti); Драгин (1991): Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке; 
Марковић (1996): Из повртарске лексике Заплања; Марковић (1997): Јужноморавска 
повртарска лексика; Вукићевић (2007): Ратарска лексика у Доњој Гружи; Милошевић 
Петровић (2009): Ратарска и повртарска лексика села Дебелице); виноградарство (Кашић 
(1971): Виноградарска лексика у Срему; Урукало (1982): Виноградарска лексика Братишковаца, 
Богдановић, Вељковић (2001): Жупски виноградарски речник); сточарство (Божовић (1984: 
Сточарска лексика Ибарског Колашина; Бошњаковић (1985): Пастирска терминологија 
Срема; Букумирић (1992): Пастирска лексика села Гораждевца; Ракић Милојковић (1993): 
Пастирска терминологија Кривовирског Тимока; Јашовић (1997): Пастирска терминологија 
Пећког Подгора; Јоцић (2005): Сточарска лексика села Лозана; Вуковић (2007): Лексика 
коњарства у Горњем Застору; Црњак (2007): Терминологија овчарства у околини Лакташа; 
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именица са интегралном семом ’пољопривреда’, хиперсемом ’професија’ 
и архисемом ’човек’ конституишу микрогрупе са кохезионим елементима 
’земљорадник’ и ’сточар’, које се даље раслојавају на микроредове, пратећи 
природу појмовне сфере и базичну тематску поделу унутар ње.

II. 15. 1. ЛСМГ ’земљорадник’
II. 15. 1. Номинационе јединице повезане интегрално-диференцијалном 

семантичком компонентом ’земљорадник’ формирају синонимски ред 
земл’еделац, ч’ифч’ија / чивч’ија, чифл’икар, аргат и аргатин, са стожером 
земл’еделац, који је истовремено хипероним подређеним члановима микро-
групе уже денотације.

Занатл’ије и земл’еделци биднал’е.
Јефтушов ч’ивч’ија Анџ’елко.
Аргат ми копа лојзе. – Вал’аф ми два аргата. – Даде л’и аргатима 

ракију? –Погодија аргате да му опрашиф коломбоч’.
И аргатин да биднем, по арно, зе н’ега да га мол’им. – Ч’е ми вал’аф 

два-три аргатина за у њиву.
Особа чије је главно занимање обрада земље, узгајање култивиса-

них биљака и призводња сточне хране, номинује се сложеном лексемом 
инваријантног значења земл’еделац. Први елемент сложенице реферира на 
земљу као подлогу пољопривредне делатности, а други семантички упућује 
на човека као вршиоца радње / носиоца занимања (’онај који обрађује 
земљу’). Применом композиционо-деривационог творбеног модела именич-
ка творбена основа (земљ-) + глаголска основа (дел-) + суфикс (-ац) добијена 
је радна именица ширег семантичког обима, која значењски покрива делат-
нике у посебним областима земљорадње. У односу на кохипониме ч’ифч’ија, 
чифл’икар, аргат и аргатин, земл’еделац заузима централну позицију ло-
гичким обимом свога значења. Захваљујући фундаменталној појмовно-
логичкој вредности ’особа која обрађује земљу’, садржаној у семантичкој 
структури творбених парова ч’ифч’ија и чифл’икар, аргат и аргатин, 
развија се синонимска веза међу свим члановима реда. Именовања ч’ифч’ија 
и чифл’икар, аргат и аргатин, за разлику од агентивне и професионалне се-
мантике какву експлицира земл’еделац, носе превасходно социјално семан-
тичко обележје у свом значењском садржају (ч’ифч’ија, чифл’икар „зависни, 
потчињени сељак, кмет који обрађује агинску земљу“; аргат, аргатин „рад-
ник који ради за надницу на туђем имању“), што их позиционира на крајњу 
периферију ЛСГ професија где се она пресеца ЛСГ социјални статус. Од 
две различите творбене основе добијене су лексичке ознаке за кмета који 
Недељков (2009): Архаична пчеларска лексика у Војводини; Недељков (2010): Из војвођанске 
пчеларске треминологије; Црњак (2011): Пастирска лексика лакташког краја).
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ради на читлуку, које функционално припадају турском аграрном систему 
и у речник су транспоноване ретроактивно. Ч’ифч’ија је домаћа адаптација 
турске номинације ҫiftҫi, док је форма чифл’икар настала додавањем агентив-
ног наставка на мотивну именицу чифл’ик „феудални посед“. Једнокоренска 
именовања аргат и аргатин балкански су грецизми, који чувају етимолошку 
везу са грчким έργάτης „надничар“ (Skok I: 59). Висока употребна вредност 
оба морфолошка лика, документована богатим материјалом из живог гово-
ра, условљена је ванјезичком објективном стварношћу и сведочи о актуел-
ним друштвеним приликама и тешком социјалном и материјалном положају 
метохијског сељака.

Организација субординираних конституената микрогрупе спроведена је 
по принципу вертикалне хијерархије, а диференцијација је извршена према 
семантичкој ознаци која садржи информацију о грани земљорадње, односно 
врсти биљне културе коју земљорадник гаји. Чемерикићев материјал лексички 
покрива ратарство и виноградарство, укључујући и именовања типа nomina 
agentis. С обзиром на природу делатности која подразумева ратарске актив-
ности које се не могу окарактерисати као трајно занимање човека, обављање 
сезонских послова денотате сврстава у категорију вршиоца радње.

II. 15. 1. 1. Инвентар лексема ексцерпиран из коришћене речничке грађе
и Регистра речи из Призрена С. Реметића којима се именује особа која се 
бави радовима у пољу дистрибуиран је према појмовној подели ратарства 
на повртарство, гајење бостана и индустријских биљака и житарица. Но-
минационе јединице су издиференциране према дистинктивној семи ’врста 
биљне културе’ или на основу семантичке компоненте којом је исказана 
врста ратарског посла.

II. 15. 1. 1. 1. Особа која се бави гајењем поврћа у српском призренском 
говору номинује се једнокоренским синонимским паром башч’еванџ’ија / 
башч’ованџ’ија и башч’еџ’ија.

Бија прво башч’еванџ’ија па посл’е продаваја дуан на Баждарану. – 
Душан башч’ованџ’ија.

Којшије су, и он је башч’еџ’ија, башч’е ги су јено до друго.
Семантичка доминанта ’поврће’ има функцију разликовног елемен-

та у полисемантичкој структури лексема башч’еванџ’ија и башч’еџ’ија, 
која их дистанцира од осталих јединица и у поткатегорији пољопривредне 
производње и у области трговине.

II. 15. 1. 1. 2. Диференцијална сема ’бостан’ спецификује занимање 
земљорадника означеног именичком лексемом бостанџ’ија.

Расим бостанџ’ија.
Примарном семантиком бостанџ’ија улази у састав лексичко-семан-

тичке подгрупе са хиперсемом ’пољопривреда’, из које се према појмовној 
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каузалности ланчано развија секундарно значење „продавац бостана“, које 
лексему квалификује у лексички скуп са хиперсемом ’трговац’.

II. 15. 1. 1. 3. Семантичка компонента ’дуван’ језичко је средство којим 
лексема дуанџ’ија обезбеђује варијантност поткатегоријалног значења.

Не држим на памет ни јенога рисјанина да бија у турско време 
дуанџ’ија, демек да садија дуан.

Узгајање биљке је иницијална делатност у процесу производње, пре-
раде и продаје дувана. Све етапе у обради ове биљне културе захтевају рад-
но ангажовање човека у различитим привредним сферама – пољопривреди, 
занатству, трговини. Отуда платисемичност у семантичкој интерпретацији 
номинације дуанџ’ија и полисемичност њене семантичке структуре „1. осо-
ба која се бави узгојем дувана; 2. мајстор који крижа дуван у својој радњи и 
продаје га; продавац фабричког дувана и цигарета“ (Чемерикић).

II. 15. 1. 1. 4. Именовање у домену узгоја житарица везано је за про-
цес убирања плодова са жетвених поља. Именица којом се означава кошење 
и скупљање жита (жетва / жњетва) мотивисала је у српском говору 
Призрена лексичке јединице којима се номинују учесници у овој врсти 
земљорадничких послова – жетвар*, жетварка*, жетварица*.

Донел’е л’еба жетварима (Реметић 1996: 515).
Жетварицо мајкина (Реметић 1996: 515).
II. 15. 1. 2. Номинације тематски везане за област виноградарства одно-

се се на финалну фазу у одгајању винове лозе. Радници ангажовани за бербу 
грожђа именују се девербативима берач’ и берач’ица.

Погодија берач’и да му обереф лојзе. – Ч’ескин берач’ набраја пун ко-
фин гројзе за јен ч’ьс.

Ајте, мори, берач’ице, што не запојете ништо, бива ли винобере тако 
у глуо?

У свести носилаца дијалекта лексичке јединице берач’ и берач’ица 
имају јасну референцију, њима се језички означава онај / она који / која 
бере грожђе. Допунска сема ’грожђе’ конкретизује широк семантички опсег 
глагола којим се обележава процес (’бере’), што nomina agentis ситуира у 
одређени појмовни контекст (виноградарство). Деривати сужавају значењску 
перспективизацију мотивног глагола, сводећи своју терминолошку и лексич-
ку вредност на једну пољопривредну област. Активно учешће жена у се-
зонским земљорадничким пословима на језичкој слици света представљено 
је моционим паром радних именица. Првостепени дериват за именовање 
мушког номината послужио је као основа за извођење женског лексичког 
еквивалента.
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II. 15. 2. ЛСМГ ’сточар’
II. 15. 2. Грана пољопривреде која се бави узгојем домаћих животиња 

у циљу добијања производа и сировина за људску употребу (храна, кожа, 
вуна) представљена је на дијалекатској слици човека номинацијама инте-
грисаним надређеним појмом ’сточар’ без одговарајуће лексикализације у 
српском призренском говору. Семантичка компонента агентивног карактера 
’чувар / онај који чува’ заједничка је свим члановима микрогрупе, док семе 
које садрже информацију о врсти стоке идентификују сточара као носиоца 
конкретног занимања. Терминосистем сточарства уграђен је у општи при-
зренски лексички фонд захваљујући комуникативној вредности коју номи-
национе јединице остварују у говору. У Чемерикићевом лексикону оне су 
дефинисане творбеним значењем и имају прозирну творбено-семантичку 
структуру, која обезбеђује једноставно детектовање дериватема.

II. 15. 2. 1. Микросистем именовања особа које чувају говеда конститу-
ишу лексеме шире семантике говедар, говедарка и говедаруша и варијантни 
називи воловар и биволар.

И отац му бија грацки говедар. – Погодил’е новога говедара.
Док била у село, била говедарка, а кьд се удаде у град уч’ини се госпоџ’а.
Док била дома, била говедаруша. – У кума-Томе турил’е за говедарушу 

туј стареју кума-Симину ч’ерку што била у нас.
Погодија се за воловара.
Говедар, биволар, све му искач’а на јено.
Семантичка компонента ’говедо’ позиционира номинационе јединице 

говедар, говедарка и говедаруша на виши хијерархијски ниво с обзиром на 
семантичку општост и садржајни обим (говедо „опште име за бика, вола, 
краву и теле“). Именица говедар се у хиперо-хипонимској парадигми по-
наша као надређени члан лексичког скупа и преузима улогу хиперонима у 
односу на јединице воловар и биволар, чија основа реферира на мужјака (вол 
„мушко говече“), односно врсту говечета (бивол „Bubalus“).

Секвенце из свакодневне комуникације којима Чемерикић илуструје 
разговорну стилску употребу ових лексема у градском призренском гово-
ру потврђују њихову дуалну категоријалну природу – припадност nomina 
agentis и nomina professionis. Ситуациони оквир ствара појмовну подлогу за 
афирмацију потенцијалног професионалног карактера радних именица који 
се реализује у одговарајућем контексту. Референтност се са вршиоца радње 
преноси на носиоца занимања, а то су мушке или женске особе чија је основ-
на делатност чување говеда. Гендерни паралелизам има основа у објективној 
стварности, јер су и жене за новчану надокнаду чувале говеда имућнијих 
сеоских домаћина. Мовирани фемининум говедарка и њен творбени екви-
валент говедаруша добијени су од облика за мушки род и на морфолош-
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ко-семантичком плану функционишу као другостепени деривати неутралне 
денотације. Номинације воловар и биволар немају моционог еквивалента, 
што се, такође, може објаснити изванјезичким факторима. Лексема биволар 
има транспарентан мотивациони смер, где се препознају именица бивол325 
као творбена основа и творбени формант -ар, као носилац категоријалног 
значења. Истим наставком формиран је и облик воловар од плуралске основе 
именице вол.

II. 15. 2. 2. Диференцијални семантички елемент ’овца’ у синонимски 
ред повезује номинације овч’ар / офч’ар, ч’обан и ч’обанин.

Пропаднала Шар-планина, притиснала три офч’ара, три офч’ара, 
три ч’обана (нар. песма).

Од Топојане Сул’еман ч’аја узе за ч’обане опанце (из тефтера).
Погодисмо ч’обанина за маалске козе.
Фрагмент преузет из народне песме показује да лексеме овч’ар и ч’обан 

имају подједнаку функционалну и семантичку вредност, међутим, пример 
из живог призренског говора демонстрира шире значење турцизма, који у 
семској структури поседује сему више (’коза’), што оспорава могућност ап-
солутне замене у контексту. Ч’обан (тур. ҫoban) и ч’обанин се могу употре-
бити уместо лексеме овч’ар, али лексичка јединица овч’ар не може у свим 
језичким ситуацијама да покрије семантику једнокоренских синонима, иако 
је Чемерикић објашњава управо једним од њих („чобанин“). С друге стра-
не, јединицу ч’обан и њену деривациону варијанту дефинише синонимом из 
стандарда „пастир“. Семантички смер ’пастир → чобанин →овчар’ сужава 
перспективизацију лексема, које се на другостепеном значењском нивоу сво-
де на заједничку компоненту ’пастир’ („пастир који чува овце“ → „пастир 
који чува стадо домаћих животиња“).

II. 15. 3. Посебна врста пољопривредне делатности је пчеларство, а 
особа која се бави гајењем пчела у српском призренском говору обележава 
се лексемом пч’елар* / ч’елар*.

Оба лика преузета су из монографије С. Реметића, док Чемерикић не 
региструје радну именицу за означавање узгајивача пчела.326

325 Скок одбацује могућност да су Словени у прасловенско доба познавали ову 
животињу и позајмили назив за њу, јер је она тек око 600. године н. е. стигла у Италију. 
Словени су називе *bivolь и *buvolь преузели из балканског латинитета bubalus на доњем 
Дунаву готово читав век касније (Skok I: 164).

326 Призрен је имао дугу пчеларску традицију која датира још из доба Немањића. У 
Хиландарској повељи Симеона Немање помињу се села у околини Призрена где су се налазили 
пчелињаци које је Стефан Немања даровао Хиландару. За сваки пчелињак су именована по 
два човека да се старају о њима. За време владавине цара Душана, највећи манастирски 
пчелињак био је на Слатини, а основао га је сам цар за време изградње манастира Светих 
арханђела Михаила и Гаврила у Призрену и одредио десет пчелара који ће радити на њему. 
Трговина медом и пчелињим производима интензивно се одвијала на призренском тржишту. 
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II. 16. ЛСПГ именица са хиперсемом ’лов и риболов’
II. 16. Непосредно окружење Призрена богато је ресурсима за развој 

лова и риболова. Шар-планина са разним врстама дивљачи погодно је ловно 
подручје за професионалне и рекреативне ловце. Густа мрежа река и пото-
ка у сливу Бистрице, Бели Дрим и Скадарско језеро главне су риболовачке 
дестинације одакле је добављана риба за призренско тржиште.327 Без обзира 
на погодне природне услове, лов и риболов нису приоритетна занимања град-
ског човека, што је оставило трага у лексикону урбаног идиома. Ловачка и 
рибарска терминолошка лексика своју позицију фиксира на периферији при-
вредног терминосистема српског призренског говора. Овој зони гравитирају 
и номинације са хиперсемом ’професија’, које су саставни део микросисте-
ма везаног за сферу лова и риболова.

II. 16. 1. ЛСМГ ’ловац’
II. 16. 1. Особа која се бави ловом означена је лексичком јединицом 

ловџ’ија.
А, уч’ител’-Мане је изгорен ловџ’ија.
Категоријални статус лексеме је дискутабилан, с обзиром на изра-

жен агентивни карактер значења. Из лексикографског објашњења сино-
нимом „ловац“ не може се поуздано закључити да ли се ради о тржишно 
оријентисаном шумарском занимању, односно носиоцу таквог занимања, 
или је реч о пасионираном љубитељу који се ловом бави из хобија, на шта 
упућује илустрација из непосредног говора. Неиздиференцирана семанти-
ка позиционира лексему ловџ’ија на даљу периферију лексичко-семантичке 
групе професионалних именовања.

II. 16. 2. ЛСМГ ’риболовац’
II. 16. 2. Категоријалну вредност nomina professionis остварују именич-

ке ознаке
пешкаџ’ија, рибар и рибуловац*.
Семема „особа која се бави риболовом и од тога живи“ недвосмис-

лено сврстава номинације пешкаџ’ија, рибар и рибуловац у социјалну 
карактеризацију човека по занимању. Међутим, професионалних рибара у 
У потоњем периоду, нарочито у доба Турака, пчеларство је замрло на овим просторима 
(Антонић 1998: 3).

327 Најзаступљенија врста рибе у околини Призрена је пастрмка (мерџ’анка), посебно 
пастрмски род младица, као и рибе из фамилије шарана мл’уш и мренка. За потребе Призренаца 
риба из Скадарског језера се допремала свежа или усољена и осушена. На градској пијаци и у 
радњама могла се пазарити језерска ситна риба бел’ица, џ’ил’а, сарага и врсте крупније рибе 
домуз-бала, кул’ба, ч’ефа.
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Призрену није било, они су долазили са стране и доносили рибу за продају. 
Чемерикић није сигуран у функционални статус лексеме пешкаџ’ија и њену 
колоквијалну употребу, с обзиром на то да ју је преузео из тефтера. У својим 
белешкама изражава сумњу да Срби у Призрену и околини за рибара користе 
реч пешкаџ’ија и да је могуће да је она ушла у тефтер под утицајем албанског 
језика у Скадру. То је хибридна форма од албанске основе (алб. peshk „риба“) 
и адаптираног турског наставка, са јасном творбено-семантичком структуром. 
Аутор у речник не уноси домаће еквиваленте. Изведеница рибар (забележена 
у исписима за СДА) и сложеница рибуловац (евидентирана у Регистру речи из 
Призрена С. Реметића) новије су речи призренског вокабулара.

II. 17. ЛСПГ именица са хиперсемом ’печалбарство’
II. 17. Појмовна сфера печалбарства једним делом дотиче социјалну 

категорију занимања, што је изражено у семеми којом је описан семантич-
ки садржај лексеме печалбарство у стандардном речнику српског језика 
„стање и занимање печалбара“ (РМС IV: 409). Савремени семантички оп-
сег именице печалбарство подржава традиционални начин зараде на југу 
Србије и лингвистички оправдава систематизацију лексичко-семантичке 
групе са хиперсемом ’професија’ која укључује номинацију радника – печал-
бара који одлазе на привремени најамни рад изван сталног места боравка. 
Печалбарење је дубоко укорењено у културној традицији Срба Призренаца 
као социјални модел решавања економских проблема сиромашних друшт-
вених слојева.328 Одлазак мушкараца у печалбу значио је њихово дуго од-
суство од куће и бављење тешким физичким пословима, али и финансијску 
сигурност и опстанак читаве породице. Обезбеђивање средстава за живот 
надничењем по свету у схватању носилаца дијалекта једнако је било којем 
професионалном ангажману, што печалбарство уводи у разгранату мрежу 
традиционалних занимања, а лексику која га прати уграђује у терминоси-
стем људских делатности. Nomina professionis у овој области човекове радне 
активности у српском призренском говору своде се на две номинације.

II. 17. 1. Особа која иде на рад у други крај, у печалбу, означена је тур-
цизмом гирбетч’ија / гüрбетч’ија / гурбетч’ија / гирбеч’ија / гüрбеч’ија / 
гурбеч’ија.

328 Иако је околина Призрена давало доста печалбара, они су почели одлазити у Америку 
почетком XX века. Први су отишли Срби из Средске, а око 1902. одлазе и Срби варошани. 
Овим поводом испевана је песма Везак везла Призренка девојка, / везак везла, Амберику 
кл’ела: / Бог ти убија пусту Амберику / што покупи призренске беч’аре / те осташе моме 
запросене / и невесте још непол’убене (Чемерикић).
Као интересантан, Чемерикић наводи податак да познати печалбари Горани нису одлазили 
на печалбу у Америку.
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Бија гирбетч’ија. – Куч’у продаде оному гирбетч’ије Среч’анину. – 
Батрисаја паре јеному сиромау гüрбетч’ије. – Бија гирбеч’ија, па се вратија 
те створија овде дугању. – Син гу гüрбеч’ија у Влашко, ама има година ка 
не се јави. – Тај гурбетч’ија беше на поотку, те не могасмо да превидимо 
рач’ун. – Тај гурбеч’ија се спрал’а за на гурбет, па купује шта му вал’а.

Велики број фонетских ликова последица је различитих гласовних 
адаптација турског облика gurbetçi. На семантичком плану дошло је до из-
весних померања од етимолошког „онај који живи у туђини“ (Škaljić 1966: 
293), преко скитница у јужној Србији (Златановић 2011: 98) и „Циганин чер-
гар“ на Косову и Метохији (Елезовић I: 116) до „печалбар“ у Призрену. Везу 
са изворним значењем одржава сема кретања (одласка у туђину), која је и 
мотивисала семантичку модулацију у говору реципијенту – „онај који одлази 
из места боравка ради посла“.

II. 17. 2. Специјални радни задатак имао је саиџ’ија / сајаџ’ија, човек 
који је одржавао везу између печалбара и њихових породица, преносећи по-
шту и аманете (новац и ствари).

Турско sai „гласник, књигоноша“ у Призрену није развило очекива-
ни облик на -ија, већ се искомбиновало са -џија, према устаљеном моделу 
формирања радних именица, при чему је носилац занимања смештен у кон-
кретан појмовни оквир са веома прецизним смером деловања.

Вокабулар српског призренског говора у сфери номиновања чове-
ка према професији одражава динамику политичког и економског живо-
та заједнице крајем XIX и у првој половини XX века. Номенклатура носи-
лаца занимања рефлектује друштвене промене настале трансформацијом 
уређења, хијерархију у државним институцијама, стање у привредном секто-
ру, социјални статус радно активних грађана у урбаној и руралној средини 
и културни живот заједнице. Језичким материјалом обухваћене су све сфере 
људске делатности актуелне у Призрену и његовој ближој околини у означе-
ном историјском периоду. Интеракција са реалним друштвено-економским 
стањем класификацију занимања чини валидном, а систем професионалних 
именовања предочава слику актуелних занимања Призренаца почетком XX 
века. Бројност примера у поткатегоријама радних делатности открива да су за-
натство и трговина доминантне привредне сфере професионалног ангажовања 
призренске мушке популације (95 јединица). Њих прате занимања у домену 
услужних делатности (гостоничар, кувар, носач и сл. – 23 јединице). Изван 
привреде најзаступљенији позиви су војни и духовни, о чему сведочи ви-
сока фреквенција номинација за војна (27) и духовна лица (34). Популарно 
занимање у Призрену оног доба везује се за службу у полицији и различите 
видове обезбеђења (20). Просветни радник (14) и финансијски службеник (12) 
била су цењена и пожељна занимања међу старим Призренцима. Највећи број 
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женских професионалних номинација (4) потиче из поткатегорије ’просвета’. 
Позив учитељице једно је од првих професионалних ангажовања жена у При-
зрену које је захтевало одређени степен образовања. Није занемарљив број 
именовања особа које су се бавиле забављањем народа (музиканата, играчи-
ца, артиста) (17), што упућује на закључак да су музика и циркуске предста-
ве доминантни видови културе и уметности у ондашњем Призрену. Бројност 
номинација пољопривредних радника (20) указује да су земљорадња и сточар-
ство основна делатност становништва из околине Призрена.

Систематизација имена радника спроведена је на основу водећег семан-
тичког знака ’сфера делатности’ и има линеарни карактер. Вишедимензио-
нална професионална раван усмерила је организацију обимне и разгранате 
лексичко-семантичке групе у седамнаест лексичких подскупова. Идентифи-
кациони елемент категоријалне вредности утиснут у семантичко језгро цен-
тралних чланова групе је компонента ’радник / носилац занимања’. Једрена 
семантичка црта регулише положај лексема у саставу групе, формирајући 
центар у којем су груписане nomina professionis. Професионалне номинације 
издвају се као лексички подскуп шире класе nomina agentis и корелирају са 
појмовном сфером ’професија’. Око њих је концентрисан мањи број лексич-
ких јединица које се идентификују преко семантичког елемента ’вршилац 
радње’ и преко периферне семе која садржи обавештење о неком, фазном, 
аспекту делатности, са наглашеном агентивном компонентом значења (сви-
рач’, говедар, биволар, жетвар, берач’, ловџ’ија). Денотативна семантика 
именица којима се означавају носиоци занимања доследно је структурира-
на према пропозиционом моделу субјекат – делатност – средство / производ 
рада. Појавни аспекти семантичке матрице добијају своју конкретизацију 
у семској структури одређених јединица (’архисема човек’ – хиперсема 
’професија’ – интегрална сема ’врста делатности’ – диференцијална сема 
’чин’, ’средство / сировина / процес / продукт рада’). Вертикални принцип 
хијерархизације и хиперо-хипонимска организација лексема важи на нивоу 
групе и донекле захвата спољашњу структуру појединих подгрупа. Унутар 
подгрупа конституенти су углавном распоређени у хоризонталне низове. У 
оквиру хијерархије без гранања чланови мањих лексичких скупова ступају у 
специфичне парадигматске односе (таксонимија) или остварују кохипоним-
ске везе у серијама или ранговима.

Номинативни апарат концепта професија подлеже терминологизацији, 
формирајући културно и национално спецификоване терминосистеме (војни, 
религиозни, економско-финансијски, правни, грађевински, занатски, трго-
вачки, пољопривредни), који се разбијају на ускоспецијализоване микро-
терминолошке системе (хришћански и исламски; столарски, ковачки, колар-
ски, пекарски, кројачки, обућарски; ратарски и сточарски, итд.). Јединице 
које се односе на носиоце занимања активне су како у професионалној 
комуникацији, тако и у свакодневном говору, при чему постепено неутралишу 
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статус термина. Црпећи свој лексички капацитет изван официјалне употребе, 
у колоквијалном дискурсу, ослобађају се стриктног, ситуационо ограниченог 
комуникативног оквира и продиру у сферу неформалног општења. Разговор-
на функционална вредност обезбеђује им статус лексема у дијалекатском 
лексичком систему. Већина професионално оријентисаних лексичких 
јединица имала је активну улогу у општој конверзацији међу припадницима 
колектива у тренутку када је грађа прикупљана на терену. Међутим, еви-
дентан је и обрнут процес у Чемерикићевој лексикографској методологији. 
Читави подсистеми који су већ били ишчезли накнадно су инкорпорирани у 
речник, какав је случај са војним именовањима (низам – нефер – онбашија, 
ч’ауш – башч’ауш – мил’азим евел’ – мил’азим сани – бüл’üкбаша / јузбашија 
– бимбашија – мüшир), називима за више финансијске службенике и порез-
нике (тефтердар, муасебеџ’ија, мал мüдüр / мал мüдüри; тасил’дар, спаија, 
субаша, мифтар) или лексичким ознакама за правна лица (џеза реиз / џеза 
реизи, мüстентик). Овакав поступак има оправдања у ванјезичкој стварно-
сти, која није нудила иновативно решење за устројство војних и државних 
органа, нити нови економски и правни поредак, тако да процес организације 
државних структура и упошљавање њених кадрова нису до краја спрове-
дени у моменту сакупљања лексичког материјала, па се аутор ослања на 
постојећу номенклатуру из турског периода и ретроспективно је интегрише 
у речнички корпус. У неким случајевима и код Чемерикића се може при-
метити тенденција потискивања архаизама и функционално преовладавање 
новијих речи и облика, нарочито испољена пола века касније у монографији 
о призренском говору С. Реметића (мüстентик / судија*; веч’ил’ / адвокат*; 
заптија / жандар*, џ’андар*; азнатар, касар, касиер / благајник*; еч’им 
/ доктур*; даскал, даскал’ица / уч’ител’, уч’ител’ка, уч’ител’ица*; ста-
рошколац / професор*; мендиз / инжинер* / инџ’инер; дунџ’ер / мајстор; 
руфетл’ија / занатл’ија; налбан, налбат, налбатин / поткивач*; терзија 
/ шнајдер*; aшч’ија, ашч’ика / кувар*, куварица*; мüдериз, чорбаџ’ија / 
општинар; ч’алгиџ’ија, бандаџ’ија / свирач’*, музикант*; пешкаџ’ија / 
рибуловац*). Функционална синонимија изразита је у домену номинације 
државних службеника и показује настојање да се заостали језички траго-
ви турске власти у Призрену дискретно уклоне са дијалекатске слике света 
интензивнијом употребом модерног еквивалента. Именичке ознаке за рад-
ника у државној служби или некој од привредних грана унете у призренски 
лексикон у другој половини XX прогресивно заузимају централну позицију 
у систему професионалног именовања, потискујући лексички слој застаре-
лих турцизама, који се временом пасивизира. Конфронтирање стања с по-
четка и краја XX века показује доминацију лексема блиских стандарду, које 
у Чемерикићево време нису биле својствене призренском говору или, ако 
их је било, нису лексикографски експониране. У неким сферама лексички 
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паралелизам је одржив (ковач’ / демирџ’ија; грнч’ар / ч’умл’екч’ија; кожуар 
/ ч’ури’ија, овч’ар / ч’обан, ч’обанин).

Појмовни механизам настанка професионалних номинација разот-
крива се помоћу когнитивно-ономасиолошког метода, с обзиром на то да 
преовладавају деривати суфиксалног типа. Творбено-семантичка анализа из 
ракурса ономасиологије подразумева тернарни модел, који укључује онома-
сиолошку базу, ономасиолошки знак и ономасиолошку везу између њих.329 
Ономасиолошка база представља идентификационо језгро лексеме. База је 
изражена суфиксима који имају улогу категоризатора или класификатора, 
тј. одређују припадност именовања одређеној категорији. Деривационо-се-
мантички елеменати који фиксирају лексеме у категорију номинација човека 
према професији или nomina professionis су: -џ’ија (нибетч’ија, апсанџ’ија, 
пазванџ’ија, колџ’ија ч’алгиџ’ија, бандаџ’ија, ч’еманеџ’ија грнатаџ’ија, 
калџ’ија, ч’амурџија, калдрмџ’ија, ластраџ’ија, тенеч’еџ’ија, казанџ’ија, 
калајџ’ија, демирџ’ија, дограмаџ’ија, сандькч’ија, самарџ’ија, гребенџ’ија, 
ч’умурџ’ија, екмеџ’ија, фурнаџ’ија, симиџ’ија, китерџ’ија, татл’иџ’ија, 
шеч’ерџ’ија, алваџ’ија, долдурмаџ’ија, бозаџ’ија, дуанџ’ија, мутавџ’ија, 
абаџ’ија, ч’урч’ија, јорганџ’ија, кондурџ’ија, јеменџ’ија, папуџ’ија, 
кујунџ’ија, ч’умл’екч’ија, мумџ’ија, анџ’ија, кавеџ’ија, ракиџ’ија, ч’евапч’ија, 
бунарџ’ија, ч’ешмеџ’ија, бакалџ’ија, башч’еџ’ија, ч’ерестеџ’ија, стремџ’ија, 
пајтонџ’ија, арабаџ’ија, ч’ираџ’ија, цкел’еџ’ија, џ’емиџ’ија, ч’ифч’ија, 
ловџ’ија, пешкаџ’ија, гирбетч’ија), -ија (спаија, терзија, устабашија, суарија, 
онбашија, бüл’üкбашија, јузбашија, бимбашија, мифтија, кадија), -л’ија 
(атл’ија, занатл’ија), -ар (кл’исар, меч’кар, буч’кар, кач’ар, колар, гребенар, 
цревар, воденич’ар, влач’ар, вал’авич’ар, јужар, кожуар, опанчар, грнч’ар, 
кувар, измечар, брашњар, кожар, дрвар, комисионар, чифл’икар, жетвар, 
говедар, воловар, биволар, овч’ар), -ин (асасин, дунџ’ерин, налбатин, каса-
пин, амал’ин, берберин, бакал’ин, аргатин, ч’обанин), -ик (војник, којнаник, 
дуовник, исповедник, благајник), -ач (свирач’, ковач’, поткивач, берач’), -џ’ика 
(даиреџ’ика), -ара (влач’ара), -ица (калуџ’ерица, даскал’ица, учител’ица, ку-
варица, жетварица, берач’ица), -ка (кл’исарка, учител’ка, измеч’арка, жет-
варка, говедарка). Деривате изведене коришћењем исте базе и по истом моде-
лу разликујемо на основу ономасиолошког знака, променљиве величине која 
карактерише и дефинише базу. Ономасиолошком везом логичко-семантички 
се повезују два концепта и обједињују у једну функцију. Преко творбеног 

329 Е. С. Кубрјакова заступа концепцију о трочланости ономасиолошких струк-
тура („1) ономасиологический базис, то есть основное, опорное слово в этой модели, 
2) ономасиологический признак, который характеризует определенный термин 3) 
ономасиологическая связка, которая приписывает данный признак базису“), коју преузима 
М. В. Кислухина и примењује је у проучавању форме и садржаја пољопривредних термина 
(Кислухина 2014: 58).
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значења (онај који прави / производи / продаје…нешто) разоткрива се однос 
између процеса / предмета рада / продукта и радника, при чему се подраз-
умева допунска сема ’професионално’. Типичне ономасиолошке структуре 
су модели са агентивним суфиксима, тј. суфиксима који имају категоријално 
значење носиоца / имаоца занимања. У српском призренском говору доминира 
наставак -џија, који се обично јавља као адаптација турских облика на -ci исте 
категоријалне вредности, а затим се по аутоматизму додаје домаћим основа-
ма за творење имена радника. Најчешћи мотиватори и у српском и у турском 
језику су средство рада, продукт рада, ређе сам процес или објекат у којем 
се рад одвија. Језичке конструкције имају отворен, препознатљив структурно-
семантички образац (турска / домаћа именичка основа (средство/ продукт) + 
џ’ија; домаћа именичка основа (средство/ продукт) + -ар; турска радна име-
ница + -ин; домаћа придевска основа + ик (називи војних и духовних лица); 
домаћа глаголска основа (процес) + ач’). Несразмеран је однос мушких и жен-
ских номинација и обично су називи за радно активну жену, с морфолошког 
аспекта, резултат моционе суфиксације.

Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’професија’ при-
пада самом центру поља социјалне карактеристике човека. Изван цен-
тралне зоне остају лексеме које имају наглашену агентивност и нејасног су 
категоријалног статуса, каква су поједина именовања у области уметности 
и пољопривреде (жетвар, берач’). У границама поља ЛСГ ’професија’ се 
у неким сферама додирује и пресеца са ЛСГ ’социјални статус’, посебно у 
оним доменима који се тичу државних и политичких функција, које се ди-
ректно одражавају на друштвени положај службеника.

III. ЛСГ именица са хиперсемом 
’социјални статус’

III. Друштвене промене у великој мери креирају језичку слику света, 
а социјално раслојавање у конкретном друштву непосредно конституише 
лексичко-семантичку групу именица са хиперсемом ’социјални статус’. 
Социјални статус је један од главних фактора друштвене стратификације, 
у социологији дефинисан као положај који појединац заузима у социјалној 
структури групе или друштва захваљујући свом пореклу, економској моћи, 
личним способностима или образовањем и који је вреднован више или 
ниже на друштвеној лествици. То је сложена категорија која обухвата читав 
сет позиција човека у друштвеном систему, које су регулисане правима и 
обавезама појединца (професија, економски положај, политичка функција 
и опредељеност, демографска својства) (Кравченко 2001: 131). Различити 
аспекти социјалног ангажовања и стања човека обједињени су у јединствени 
комплекс позиција које одређују ранг појединца у вертикалној хијерархији 
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друштва. Професионална делатност је у директној корелацији са економ-
ским положајем и примарни је чинилац који детерминише статусну позицију 
човека у друштву. Релевантне категорије које социјално карактеришу човека 
концептуално су повезане, формирајући социјални профил личности. На схе-
ми социолингвистичких категорија социјални статус има централно место 
и у непосредном је контакту са појмом друштвених вредности, социјалних 
улога, са сфером општења, актом говорења, комуникативним ситуацијама, 
дијалектима, социјалектима (Карасик 1992). У когнитивистици се истражују 
когнитивни механизми формирања менталног конструкта социјални ста-
тус човека као важног дела базног концепта човек и средства његове 
вербализације (Аджаж 2009; Воеводина 2010; Доброходова 2012; Галеев 
2014). Категорија социјалног статуса у науци се посматра и са прагматичко-
лингвистичког аспекта (Карасик 1992; Быганова 2010), јер се социјални ста-
тус језички манифестује у комуникативној ситуацији и директно условљава 
начин комуникације. Статусно равноправни учесници говорног чина нису 
ограничени избором средстава и стратегија у међусобном општењу. Близак 
однос не спутава комуниканте устаљеним формама, друштвеним нормама, 
етикецијом или дискрецијом и ствара услове за непосредан и неформалан 
разговор. Конверзација између припадника различитих друштвених слојева 
захтева примену тактике, односно избор адекватних језичких средстава и 
стилско прилагођавање маниру саговорника. E. A. Биганова разликује пет 
основних стратегија, које најизразитије демонстрирају социјални статус го-
ворника: стратегија учтивости, стратегија самопрезентације, конфронтације, 
кооперативности и имплицитности. Социјално маркиране комуникативне 
ситуације могу бити социјално лабилније (говорни акт је унапред одређен 
позицијом адресата) и социјално фиксиране (статусни вектор зависи од 
ситуације општења) (Быганова 2010: Автореф.).

Функционално-семантички приступ језичке категоризације социјалног 
статуса, заступљен у раду О. В. Доброходове, заснива се на интеракцији 
системског значења тематски организованих јединица са семантиком 
’социјални статус човека’ и њиховог функционалног смисла. Когнитиви-
стичким методама ауторка издваја централне карактеристике концепта 
социјални статус: хијерархичност, скаларност, релативност, детерминатив-
ност права и обавеза, временска референца, стеченост и наследност, помоћу 
којих се активизира научно сазнање о социјалној раслојености друштва. 
Процес категоризације социјалног статуса човека објашњен је преко когни-
тивног принципа алтернативног фрејминга и уз помоћ механизма еквипо-
лентног скалирања, помоћу којих се може пратити двовекторна усмереност 
категорије, по линији научне и у смеру језичке категоризације (Доброходова 
2012: Аутореф.). Језичко моделирање система социјалне стратификације по-
лази од рационалног научног знања, што води неутралној номинацији, али 
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се ослања и на свест носилаца дијалекта о класној подељености и економској 
издиференцираности, што се испољава кроз субјективно-емоционалну 
евалуацију појмова, а лингвистички манифестује експресивним семантич-
ким компонентама. Важну улогу у идеографској конструкцији има фрејм 
АТРИБУТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА, који укључује обавезне елементе 
(професионална квалификација, извор прихода, друштвена функција, на-
следна титула, стечени иметак, стил живота, место становања), допуњене 
низом факултативних компонената. Фрејм садржи научно валидно знање о 
свету, али и укорењене ставове говорника о статусним обележјима и о при-
падницима одређених слојева друштва. У идеализован сценарио уклапају 
се представе о имућном човеку средњег друштвеног сталежа. Особе које 
припадају вишој или нижој друштвеној класи подлежу субјективном ставу 
адресанта, што се језички испољава кроз конотативни аспект значења ста-
тусних номинација.

Суперординираном појму социјални статус у српском призренском 
говору садржајно је најближа лексема рüдбе / рутбе (тур. rütbe) „положај, 
ранг“, док лексичка јединица госпосто у једној од реализација сугерише 
значење „високи друштвени положај“.

Сьс тој ново рüтбе наш митесариф бидна по гол’ем ч’овек.
Искоч’ила гу зар среч’а да се удаде у јено такво госпосто.
Номинационе јединице подређене категоријалном појму издиференци-

ране су у седам мањих лексичких целина према идентификационим семан-
тичким ознакама, ’титуле’, ’дужности’, ’материјални положај’, ’образовни 
статус’, ’духовни статус’, ’породични статус’, ’пребивалиште’:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’титуле’;
2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’дужности’;
3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’материјални положај’;
4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’образовни статус;
5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’духовни статус’;
6. ЛСПГ именица са хиперсемом ’брачни статус’;
7. ЛСПГ именица са хиперсемом ’место рођења / пребивања’.

III. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’титуле’

III. 1. Дијахронијски и лингвокултуролошки приступ Чемерикићевом 
речнику отвара персективу за реконструкцију друштвеног система на прела-
зу из XIX века у XX век и свеобухватно сагледавање односа у друштву који 
су се темељили на принципима турског државног и друштвеног уређења. 
Не тако давна прошлост, посматрано из ракурса лексикографа, оставља 
трагове на језичкој слици света и у домену именовања по припадности 
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одређеном сталежу. Изванјезички фактори обликују лексички сталежни под-
систем српског призренског говора, у којем се преплићу елементи админи-
стративне поделе и остаци феудализма за време турске власти и модерне 
историје Призрена након Турака. Друштвено-историјска стварност погодна 
је појмовна подлога на којој је конструисан лексички микросистем имена 
припадника виших слојева друштва, обједињених хиперсемом ’титуле’. По-
часно звање које особа добија по наследном праву, социјалном статусу или 
га стиче образовањем или службеном дужношћу нема одговарајућу лексичку 
реализацију, али у свести говорника циркулише као појмовни оријентир који 
окупља и обједињује номинације владара, високих достојанственика у Ото-
манском царству и уважених представника виших слојева друштва. Називи 
за муслиманске племиће, уграђени у лексички систем српског призренског 
говора, под утицајем историјских промена и новонасталих социјалних окол-
ности губе функционалну фреквентност или трансформишу првобитни се-
мантички садржај, а неки су се одржали као титула искључиво уз лично име 
или при непосредном ословљавању, што је на лингвистичком плану резулти-
рало усложњавањем семантичке структуре лексема, односно полисемијом. 
Високи војни чинови и титуле религијских великодостојника уграђене су у 
подсистем именовања човека по професији.

Лексичко-семантичка подгрупа именица за титулисање лица вертикал-
но се грана у три микрогрупе, чији су елементи интегрисани семантичким 
обележјима: ’владар’, ’племић / великопоседник’ и ’припадник грађанске 
класе’.

III. 1. 1. ЛСМГ ’владар’
III. 1. 1. Централном семантичком ознаком ’владар’ идентификују се 

лексичке јединице господар и цар.
Јена гламња ни пред цара не гори. – Цар Душан градија Светога 

Ранџ’ела. Курдисаја се ка цар.
Господар л’и си ми па да ми заповедаш? – Марк Џ’они је господар на 

целу Миридиту.
Лексема господар поседује разгранату семантичку структуру и има 

шири значењски опсег од именице цар, са којом се једним делом примарног 
садржаја потпуно изједначава. Семема „онај који заповеда, влада, управља; 
владар (цар, краљ, кнез)“ у семантичкој је корелацији са лексикографском 
дефиницијом лексеме цар „највиша титула владара или монарха у неким 
државама“. Господар може да замени јединицу цар у контексту, али се исто 
тако може употребити као синоним за носиоце других владарских титула или 
за означавање старешина појединих области, док је лексема цар појмовно 
ограничена, семантички сведена на конкретан денотат.
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III. 1. 2. ЛСМГ ’племић / великопоседник’
III. 1. 2. Интегрално-диференцијална компонента ’племић / великопо-

седник’ повезује кохипониме господар, паша, беглар, ага, ч’ифльк сајбија, 
сајбија, спаија, тимарџи, есхаб-и-тимар, зеим, зеим-сахиби, са истакнутим 
стожером господар који својим значењем обједињује семантику свих члано-
ва микрореда.

Семе ни дава господар. – Господар ни дооди за гумно, па за муштидбу.
Господару носимо ак.
Купил’е од беглара земл’у.
Дадосте л’и аге ак?
Спаија узе три метра амберику (из тефтера).
У семској организацији лексичких јединица преплићу се компонен-

те ’турски племић’ и ’великопоседник’, као неодвојиви квалификативи 
аристократије у Турском царству. Поседовање ниже племићке титуле и феу-
далног поседа статусни су симболи властеле, повлашћеног друштвеног слоја 
за време османлијске власти. Називи привилегованих представника феуда-
лизма преузети су из терминологије турског друштвеног уређења и имају 
различити статус на феудалној скали. Највиши степен племства оличава 
бег, за чије се именовање у српском призренском говору користи архаич-
ни дијалекатски турски плурал беглер (тур. дијал. begler). Титулу високог 
војног и цивилног достојанственика у Османлијском царству носио је паша 
(тур. paşa), који је пре реформисања турске државне управе владао паша-
луком (ејалатом) и био је непосредни султанов намесник. Нижем племству 
припада властела, поседници иметка (тимара) добијеног као поклон од сул-
тана за војне заслуге. Номинационе јединице спаија (тур. sipahi), тимарџи, 
есхаб-и-тимар, зеим, зеим-сахиби се у лексичкој парадигми понашају као 
истозначнице. Са функционално-прагматичког аспекта овај низ турцизама 
је потпуно маргинализован као пасивни слој лексике. Застарелост и кому-
никативна неупотребљивост лексема очигледне су у самом извору, јер их 
Чемерикић уноси у речник из писаних докумената. Стандардни турски об-
лици (тур. sahibi, sahip), без дијалекатских интервенција, могли су бити са-
чувани само у административној употреби. Најнижи племићки статус имају 
ага (тур. аğа, дијал. aga) и ч’ифльк сајбија (тур. дијал. çiflık saybi). Синони-
мичност језичких јединица подстакнута је допунском семом ’чифлук’, која 
садржи обавештење о поседу којим номинат господари („власник феудал-
ног поседа, господар чифлука“ (Чемерикић)). Господар и сајбија у основ-
ним реализацијама имају шире номинативно значење „власник, сопственик 
имања, газда“ (Чемерикић), које им обезбеђује функционалну доминацију.330

330 Женске статусне номинације бегларка (Држи се ка бегларка, а све свет зна њојно 
котило) и пашиница (Он не иде у лов да лови, већ да гл’еда пашиницу) имају посесивни 
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III. 1. 3. ЛСМГ ’припадник грађанске класе’
III. 1. 3. Архисема ’човек’, хиперсема ’социјални статус’ и инте-

грална компонента ’титуле’ идентификационо су језгро номинација са 
диференцијалним значењем „припадник грађанске класе“ господин, 
ефендија и ага.

Господин-Петре, молим те, уч’ини се мукајет за онога човека. – И 
господин- Саве аџ’и-Поповому вал’а да се рекне.

Садик ефендија агаларски.
Сüл’еман-ага Шкодра. – Абдула-ага Карајагл’ија.
Титуле у ословљавању мушких лица, којима адресант исказује почаст 

адресату у непосредном обраћању или изражава поштовање према угледном 
грађанину ситуационо су условљене, а њихова комуникативна фреквент-
ност зависи од позиције саговорника. Семантички еквиваленти господин и 
ефендија (тур. efendi) у факултативном сегменту семске структуре чувају ин-
теркултурни спецификум. Срби Призренци користе лексему господин када 
са уважавањем говоре о својим сународницима или када се лично обраћају 
особи која заузима виши положај у друштву.331 Прагматички ниво титулисања 
долази до изражаја у самом говорном чину, што се огледа у стратегији из-
бора адекватне лексичке јединице, при чему важну улогу играју фонски 
елементи значења, односно културно-историјске асоцијације које лексема 
са собом носи. Акт говорења који укључује употребу титуле за исказивање 
пијетета према ученом муслиману захтева коришћење лексеме ефендија. 
Турцизам ага се као титула са значењем „господин, газда“ додаје иза мусли-
манских имена. Примарни садржај, који јединицу ага квалификује у микро-
групу ’племић / великопоседник’, редукује се на почасни назив за феудалног 
великаша.332 Овладавање тактикама учтивости и кооперативности неоп-
ходан је услов успешне комуникације у мултиетичној и мултикултуралној 
заједници, што се на прагматичколингвистичком плану реализује одабиром 
одговарајуће титуле уз лично име или прикладним апелативом.

III. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’дужности’
III. 2. Социјални статус појединца пропорционалан је његовом про-

фесионалном ангажману, па представници власти и високи државни 
карактер „бегова жена“, „пашина жена“.

331 Удата жена из грађанске класе ословљава се лексичком јединицом госпоџ’а уз име 
или самостално (Ада, поруч’ила сьм и госпоџ’е Миме, Цветку аџ’и-Јакиному жене).

332 Чемерикић експлицитно не диференцира употребу титула ага и ефендија, као што то 
чини Елезовић у објашњењу лексикографске одреднице ага „чифлик сајбија; сада титула за 
неписмена Турчина, за разлику од ефенди, који се назив даје писменом Турчину“ (Елезовић 
I: 3). Моциони облик је агиница (Дервиш-агиница. – Рифат-агиницу пуштија муж. – Однела 
и дала Шаип-агинице у руке).
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функционери заузимају највиши положај у друштву. Микросистем антро-
понима са хиперсемом ’дужности’ успоставља саоднос са хијерархијом 
државног устројства из периода турског административног уређења. Ор-
гани власти и носиоци извршних и законодавних функција бирани су пре-
ма турском систему управљања територијалним јединицама и том хроно-
лошком и друштвено-историјском оквиру припадају статусне номинације 
у Чемерикићевом речнику. Турски административни терминосистем 
фунционисао је до Првог балканског рата, а са укидањем турске управне 
организације на Косову и Метохији овај терминолошки слој нестаје. Након 
балканских ратова успостављен је нови систем државног уређења, праћен 
домаћим именовањима представника власти.

Лексичко-семантичка организација подгрупе ослања се на тери то ри-
јално-управну поделу Отоманског царства, пратићи хијерархију државне 
структуре.333 Чемерикић је у речник унео лексику која је већ увелико била 
пасивизирана и читаву терминологију турске државне организације рекон-
струисао према историјским изворима. Изванјезичи фактор функционално 
раслојава лексички микросистем административних управника на турски 
– архаични и српски – активни вокабулар, чији су елементи распоређени у 
две микрогрупе ’управник / старешина административне јединице’ и ’висо-
ки државни службеник’. Надређени појмови обједињују номинације држав-
них управника које припадају двема различитим друштвеним структурама, 
старијој турској и новијој српској. Екстралингвистича детерминанта не до-
пушта регуларан системски однос међу њима, јер не постоји никаква семан-
тичка конкурентност. Иако се између лесичких јединица може уочити извес-
на напоредност, заснована на еквивалентним моделима власти, синонимија 
је блокирана формалним динстинкцијама.

333 Средином XIX века, 1864. године, извршена је велика управна реформа Отоманског 
царства, која се одразила и на административну организацију провинција које су улазиле у 
састав Турске царевине. Законом о унутрашњем уређењу вилајета, највећих административних 
јединица – покрајина, и законом о општој управи одвојена је војна и грађанска управа и 
успостављене су посебне вилајетске скупштине (меџлиси) као саветодавна тела. Вилајет је 
био подељен на мање јединице – санџаке (округ), казе (срез) и 

нахије (општина). Као резултат административно-управне реформе, формиран је 
1871. године Призренски вилајет, али је након четири године расформиран (У тој време наш 
вал’ильк фач’аја од Вел’ес па ч’ик тамо до Тасл’иџ’е. – Призрен посл’е потпаде под Мана-
стирски вал’ильк (Чемерикић)). Призренски санџак је првобитно био центар новооформљеног 
Косовског вилајета (Док бија Призрен вал’ильк, бил’е смо по раат зе посл’е. – Посл’е се пре-
мести вал’ильк од Приштине у Скопл’е (Чемерикић)). Систематизација лесичко-семантичке 
подгрупе ’дужности’ базирана је на подацима о територијалној управи на Косову преузетим 
из поглавља Оснивање српсог конзулата у Приштини 1890 књиге Писма српских конзула из 
Приштине 1890–1900 Бранка Перуничића (Перуничић 1985).
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III. 2. 1. ЛСМГ
’управник / старешина административне јединице’

III. 2. 1. Линеарно структуриран микроскуп са интегрално-диференци-
јалним семантичким обележјем ’управник / старешина административне 
јединице’ представља серију чији су елементи хоризонтално рангирани у 
опадајућем низу. Чланови серије остварују једносмерну импликацију са су-
перординираном лексемем глава, употребљеном у значењу „старешина“, 
која преузима функцију хиперонима и успоставља релацију инклузије са 
осталим конституентима лексичког скупа.

За главу арнаутльку Конгра изьбра Шаип-агу Фејзула Спаиинога.
У тој време док бија глава на вал’ильк.
III. 2. 1. 1. Гувернер покрајине означава се именима вал’ија и војвода.
Иако у лексикографској десрипцији Чемерикић изједначава секундар-

но значење словенске сложенице војвода (прасл. *vojo- „војник; војска“, 
*-vod „водити“) са основном реализацијом турцизма вал’ија (тур. vali), на-
зиви за војно-административног обласног управника у лексичкој парадигми 
не остварују синонимску везу, јер је вал’ија старешина вилајета у турском 
територијалном уређењу, а војвода највиши орган српске власти на нивоу 
провинције. Семантичко удаљавање од првобитног војног звања (војвода) 
ка цивилној власти у обласној управи узроковано је екстралингвистичким 
моментима и језички је регулисано механизмом полисемије.

III. 2. 1. 2. Члан серије управника територијалних јединица по рангу 
нижи од валије је митесариф.

Доша ни нов митесариф.
Назив за управника санџака, односно окружног начелника саставни је 

део турске терминологије државне управе (тур. mutasarrıf).
III. 2. 1. 3. Срески начелник у турској обласној управи означава се име-

ничком лексемом кајмекам.
Доша нов кајмекам.
Управник казе, територијалне јединице која одговара срезу, турски је 

административни термин (тур. kaymakam).
III. 2. 1. 4. Представник власти на локалном нивоу, старешина нахије 

(општине) денотиран је турском лексемом мüдüр (тур. müdür, müdir).
III. 2. 1. 5. Истом лексичком јединицом номинује се старешина градске 

махале, касније варошки кмет.
III. 2. 1. 6. Крајњи члан степенасте организације структуриране не-

зависно од језика, засноване на бази чињеница и подела из ванјезичке 
стварности, јесте сеоски старешина. Семантичка идентификација старе-
шине најмање административне области и локалне самоуправе остварена 
је помоћу допунске семе ’сеоски’, а лексичка помоћу именица мифтар, 
коџ’абаша, коџабашија, кмет.



Тања Милосављевић400

Спира мифтар.
Крста баша, коџ’абаша.
Анџелко Секула је коџ’абашија у нашу маалу
Не нашла кмета штета (нар. изрека). – Кмет ми седи у стол’е, а кме-

тица у дворе (нар. песма).
Елементи микрореда имају идентични семантички садржај „сеоски ста-

решина“, и сви су, изузев лексеме кмет, везани за турску државу. Припадност 
истом друштвеном систему турцизмима дозвољава ступање у парадигмат-
ски однос синонимије и формирање синонимског низа без јасно опредељене 
доминанте. Номинативна јединица кмет у значењу „сеоски старешина“ 
улази у језичку употребу тек по ослобођењу од Турака. У Чемерикићевом 
материјалу наилазимо на опречне податке. По наводима лексикографа разго-
ворну дијалекатску предност остварују мифтар (тур. дијал. müftar, muhtar), 
коџ’абаша (тур. kocabaşı) и коџ’абашија, док је стилска употребљивост ста-
ре словенске позајмљенице кмет (прасл. *кьметь < лат. cometia) сведена на 
изворне књижевноуметничке форме. У фактографском материјалу (Споме-
ница 25-годишњице ослобођења Србије, 1937), који Чемерикић прилаже уз 
одредницу коџ’абаша, експлицитно се истиче колоквијална фреквентност 
синонима мифтар и коџ’абашија и указује на стилски ограничену и спора-
дичну употребу лексеме кмет.

III. 2. 1. 7. Микрогрупи ’управник / старешина административне једи-
ни це’ придружујемо лексему бајрактар „старешина бајрака“.

Сал’и Мани краснички бајрактар. – Острзупски бајрактар Л’уша.
Примарно значење номинативне јединице бајрактар (тур. bayraktar) 

у Призрену се удаљава од етимолошке турске базе (тур. bayrak „застава“ и 
-dār „онај који држи, носи“) под утицајем доминантне семантике коју има у 
албанском језику, а идеографски се везује за вођу племена, односно старе-
шину жупе зване бајрак, која је под једном заставом обједињавала 20 до 30 
арнаутских села.

III. 2. 2. ЛСМГ ’високи државни службеник’
III. 2. 2. У састав подгрупе са хиперсемом ’дужности’ класификоване 

су номинације са заједничком диференцијалном ознаком ’високи државни 
службеник’. Међу члановима ове микрогрупе постоји однос кохипонимије, 
јер су сви подређени истом појму и међусобно су равноправни. Сваки од еле-
мената имплицира хиперсему ’високи државни службеник’, али се садржајно 
уклапа у неки ужи логички обим (’члан административног савета’, ’начел-
ник појединих одељења у државним управама’, ’службена особа’, ’шпијун’), 
при чему се успоставља транзитивна релација између кохипонима.
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III. 2. 2. 1. Један од световних, немуслиманских чланова Идаре меџлиса 
(административног савета или управног већа), највишег органа власти у 
округу, срезу или нахији за време турске владавине номинован је лексемама 
аза и азаја.

Иди Томе аџ’и-Кол’иному, он је азаја у Сарај.
Општост изворне семантике (тур. aza „члан“) концентрисана је у са-

мом језгру организације семантичког садржаја лексема аза и азаја. Централ-
ни структурни део допуњен је атрибутивним компонентама које статусно 
усмеравају значење ових речи у српском говору Призрена и квалификују их у 
лексичко-семантичку подгрупу ’дужности’, док их периферни сегмент сем-
ског комплекса сврстава у категорију професионалног именовања и правни 
дијалекатски терминосистем.

III. 2. 2. 2. Начелник појединих одељења у управама вилајета, санџака 
и каза, номинован је турцизмом мüдüр.

Делом семантичке структуре који је субординиран хиперсеми ’управ-
ник административне јединице’ именичка лексичка јединица мüдüр (тур. 
müdür, müdir) већ фигурира у лексичко-семантичкој подгрупи ’дужности’. 
Изванјезички фактор је и у овом случају утицао на семантичку вишеслојност 
и развој платисемичности, при чему се денотација помера са нижег на више 
звање (’начелник одељења државне управе’ – ’старешина нахије’).

III. 2. 2. 3. Високу извршну функцију обављале су службене особе на 
истакнутом државном положају. Заједничка компонента ’службена особа’ 
обједињује лексеме концула / конзула, доглавник, ч’атип и секретар* и ре-
гулише кохипонимску релацију међу њима, док су семе нижег ранга реле-
вантне за дијагностиковање службене дужности.

А: Бога ти, Петроније, зна л’и овај концула да ч’ита? Б: Да зна да 
ч’ита он би бија поп, а не концула.

Пашин доглавник је. – Како заступи у општину, њега узе за својега 
доглавника.

Турч’ину ч’атипу дадо.
Нека ти секретар пише молбу. – Секретар бија (Реметић 1996: 351).
Значење „службена особа“ употпуњено је комплексом допунских 

ком понената које обликују комплетан семантички садржај и дају потпуну 
информацију о дужности коју службено лице обавља: концула „службена 
особа која представља и штити интересе своје државе на једном подручју 
стране државе’; доглавник „службена особа која помаже главном руково-
диоцу коме је непосредно одговорна или га замењује“; ч’атип, секретар 
„службена особа која води административне послове неке установе“. Се-
меме којима је у Речнику Матице српске описано лексичко значење садрже 
есенцијалне семе за разумевање појмова конзула, помоћника и секретара у 
модерном друштву. За поимање значења лексема концула (лат. consul), до-
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главник и ч’атип (тур. дијал. çatip, kâtip) у Чемерикићевом речнику битна 
је културно-историјска позадина, фон, али информације које са собом носе 
фонске семе речници не бележе. Редундантне семантичке компоненте, као 
што су ’латински / аустроугарки / руски (конзул)’ или ’срески (секретар)’ 
не доприносе семантичкој анализи, иако су саставни део асоцијација го-
ворника. Хронолошки нова лексема секретар је у народни говор ушла из 
савременог језика административним путем и потиснула семантичког кон-
курента ч’атип. Логички обим значења ограничен је службеним, чиновнич-
ким обавезама ћатиба, касније управно-пословним задужењима секретара. 
Стилска лимитираност конвергентна је црта ових лексема, али временска 
раслојеност овај лексички пар чини функционално дивергентним, тиме што 
турцизам маркира архаичним.

III. 2. 2. 4. Призрен је као мултинационална средина у периоду исто-
риј ских превирања био погодно тле за афирмацију обавештајне делатности, 
тако да је шпијунажа на овом простору била уобичајена пракса, а присутност 
страних агената очекивана појава. Дужност доушника подразумева тајно и 
нелегално прикупљање поверљивих информација и достављање војних, еко-
номских и других података некој другој држави или институцији, а особу 
оквалификовану као шпијун Призренци вербално идентификују лексичким 
ознакама ч’пион, тебдил’, афија / афије.

Ч’пиони царски свуд по земл’е идеф.
Цар тебдил’е свуд има.
Од њега вал’а добро да се ч’уваш, он је владикин афија. – Ножице! 

Ете га иде тој турско афије.
Семантички еквиваленти дијалекатским лексичким јединицама су си-

ноними „ухода, потказивач, агент“, сажети у значењску доминанту „шпијун“, 
којом је објашњено значење турцизама тебдил’ (тур. tebdil) и афија / афије 
(тур. hafiye). Интернационализам италијанског порекла (итал. spione) у при-
зренском говору се јавља у ареалној фонетској варијанти ч’пион334, где пре-
васходно има службену употребу. Административном стилу припада и тур-
ска реч тебдил’, која се користи за означавање царевих изасланика који су на 
читавом терену Отоманског царства тајно надгледали да ли се и у којој мери 
спроводе царски закони. У говору примаоцу лексема је претрпела значајну 
семантичку трансформацију. Од изворног значења „промена, прерушавање“ 
(Петровић 2012: 271–272), асоцијативним моделирањем дошло се до 
социјалног квалитативног обележја човека („прерушен, преобучен човек“ 
→ „агент, шпијун“). Стриктно везивање појма за плаћене шпијуне Турске 
царевине изражено је у писаном дискурсу јединицама ч’пион и тебдил’, 

334 У Речнику косовско-метохијског дијалекта стоје ликови шпијон и чпијон (Елезовић 
II: 543).
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док је за сам говорни акт карактеристична употреба имена афија / афије, са 
лабавијом семантичком структуром и слободнијом денотацијом.

III. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’материјални положај’
III. 3. Антропоцентрички усмерене лексичке јединице са хиперсемом 

’материјални положај’ непосредно су подређене инваријанти ’социјални 
статус’ и у блиској су идеографској вези са члановима подгрупа ’титуле’, 
’дужности’ и ’степен образовања’. Језичка схема и овог сегмента социјалне 
карактеризације човека директно је условљена екстралингвистичким фак-
торима. Перцепција друштвеног и економског стања и њена експликација 
на дијалекатској слици света укључује когнитивни феномен менталног 
конструисања стварности. На логичком плану људско сазнање оперише 
концептосфером ’материјални положај’,335 који у језичкој категоризацији 
социјалног статуса човека функционише као суперординативни појмовни 
ниво, даље се разбија на два базна концепта богатство и сиромаштво, а они 
се на субординативној равни конкретизују опозитним вербализацијама за 
богату и сиромашну особу. Два поларна показатеља материјалног положаја 
човека у српском говору Призрена лексички су изражена јединицама бога-
сто, богаштина – сиромашльк, сиротиња, немаштина*, голотиња.

Ка Гудино богасто што било никојпут. – Од њинога богаста што ги 
остаде, тај јена куч’а, виранија. – Тол’ико богасто му пропаде.

У какву богаштину се родила, а што доч’ека ч’уч’ка, да стане пред 
цркву. – О[д] тол’икве богаштине останало му сал тој лојзенце. – Игбал 
зар имала да се удаде у туј богаштину.

Живела сам у сиромашльк.
Умреја у сиротињу. – Сиротиња – груботиња.
А мене ме дава у немаштину (Реметић 1996: 119).
Ул’егнеш л’и ги у куч’у, де се обрнеш видиш голотињу. – Од голотиње 

главу не мож да дигне сирома.
Биполарна структура лексичко-семантичке подгрупе лингвистички 

одражава две универзалне појмовно-вредносне категорије – богат и сиро-
машан. Номинациони дијалекатски систем не укључује само денотативно-
сигнификативни номинативни блок ’богата особа’ / ’сиромашна особа’, већ 
и јединице конотативног садржаја. Преко експресивних значењских компо-
нената (субјективне оцене, емоционалности) открива се аксиолошко лексич-
ко значење лексема којима се човек означава према материјалном статусу. 
Денотативни сегмент семантичке структуре открива објективну, предметно-

335 У испитиваном идиому категоријално значење ’материјално стање’ прераста у 
лексичко позајмљивањем турске именице ал (тур. hal) (И за његов ал па је млого мастраф 
што уч’инија за свадбу. – За његов ал ич’ гајл’е не бери).
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логичку вредност и повезује лексичку јединицу са изванјезичком реалијом 
(особа, својство), док конотативни елементи проширују смисао објективне 
оцене и испуњавају садржај лексеме емоцијом и личним ставом. Експре-
сивне јединице доминирају у микрогрупи са варијантном ознаком ’сиро-
машан’, рефлектујући национално-културни и социјални фон призренске 
заједнице. Семантичка диференцијација се у оквиру лексичког скупа нижег 
ранга успоставља према дистинктивном знаку ’мушко’ / ’женско’, тако да се 
у лексичко-семантичкој парадигми антонимски односи дуплирају (’богата 
особа’ / ’сиромашна особа’; ’богат човек’ / ’сиромашан човек’; ’богата жена’ 
/ ’сиромашна жена’), а јединице концентрисане на истом опозитном полу 
међусобно ступају у синонимске везе.

III. 3. 1. ЛСМГ ’богата особа’
III. 3. 1. Концепт богатства је сложени ментални конструкт, тесно пове-

зан са друштвеним устројством, економским стандардима и културним вред-
ностима заједнице. Сложност и амбивалентност феномена богатства после-
дица су широког спектра транспарентних и скривених значењских слојева, 
који су у директној или индиректној вези са сфером човекове егзистенције, 
с обзиром на то да позиција у друштвеном систему одређује материјални 
положај појединца, а од имовног стања зависи квалитет живота чланова ко-
лектива. У менталитету Призренаца смисао појма ’богатство’ своди се на 
његову материјалну објективизацију – на новац, материјална добра, друшт-
вену моћ и углед. Овакав појмовни сегмент концепта најрационалније се 
појављује у лексикографским дефиницијама и знаковној структури језичких 
јединица којима је реализован. Посредством лингвистичког значења „(онај) 
који има доста материјалних добара, имућан“ концепт богатство се 
укључује у лексичко-семантички систем социјалне карактеризације човека 
и постаје комуникативно релевантан. Конкретни еталони богатства – новац, 
имање и материјална добра – појављују се у унутрашњој форми лексич-
ких репрезентација као универзалне црте које потврђују општост културне 
традиције. Лингвокултурна специфика огледа се у избору језичких средстава 
и интерполирању когнитивних елемената у номинативно лексичко значење.

На дијалекатској слици света призренских Срба богата особа 
представљена је углавном придевским речима (богат, иматан; зенгин, 
кüветл’ија, ташакл’ија), које се синтагматски комбинују са лексички со-
лидарном именичком лексемом ч’овек (Што је тој за богатога ч’овека?; 
От Кукл’и-бега по зенгин ч’овека не било у Призрен у тој време; Иматан 
ч’овек беше; От Кукл’и-бега по зенгин ч’овека не било у Призрен у тој вре-
ме). Однос афинитета између придева са значењем „имућан, богат“ и име-
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нице ч’овек регулисан је у семантичком смислу класемом +људско.336 При-
деви којима се квалификује имућна особа у српском призренском говору 
нису солидарни са именицом жена. Одсуство женских номинација језичка 
је последица економске расподеле унутар традиционалне породице, јер су 
материјална добра у власништву мушкарца, главе породице.

Субјективни однос говорника према богатој особи испољава се одсу-
ством номинација. У лексичком материјалу Д. Чемерикића и Регистру речи 
из Призрена С. Реметића једина ознака која садржи компоненту ’богат’ а има 
номинациону вредност је збирна именица богаштина.

Поч’еја да се меша сьс богаштину. – Богаштина не седи у Поткал’ају, 
теке дол’е, при реке.

Колективно именовање у српском призренском говору функционише 
као неутрална номинација са значењем „богаташи“.

III. 3. 2. ЛСМГ ’сиромашна особа’
III. 3. 2. Лингвокултурна специфичност концепта сиромаштво фиксира-

на је у језичком сазнању Срба Призренаца и вербализована на дијалекатској 
слици света лексичким јединицама са семантичким карактеристикама 
„(онај) који је оскудан у средствима за живот“. Садржај концепта синтети-
ше социјални, материјални и културни поредак колектива у једном повес-
ном периоду, проткан је индивидуалном перцепцијом стварности и поседује 
изражен евалуативни потенцијал. У концептуалном језгру акумулирани су 
појмови у вези са ниским економским стандардом условљеним објективнио-
субјективним разлозима. Околојезгреној зони припадају номинационе и 
атрибутивне лексичке јединице неутралног и експресивног типа, са чита-
вом скалом емоционалних односа према референту. Уколико је сиромашт-
во последица друштвених околности, избор имена је сведен на неутралније 
ознаке негативног садржаја, које су последица сажаљења или искрене 
емпатије номинанта са номинатом. Погрдним називима субјект именовања 
стилски ефектира емоционални однос и субјективни став према особи која 
својим понашањем себе доводи у неугодан финансијски положај. Негативна 
својства референта који није у стању да поправи лошу материјалну ситуацију 
у којој се налази подвргавају се презиру, омаловажавању, гневу, а садржане 
су у експресивним компонентама прагматичког типа. Одређеним прагма-
тичким садржајем, илукацијском снагом, говорник делује у комуникативној 
ситуацији, исказујући свој вредносни (негативни) суд и емоционални однос 
према саговорнику или објекту говорења. Стилска функција експресива у 

336 Говорећи о аспектима проучавања колокацијких веза и наводећи терминолошка 
решења у вези са тим, Р. Драгићевић, између осталог, спомиње три типа лексичке солидарности 
по Козерију: афинитет, селексију и импликацију (Драгићевић 2007: 215–216).
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овој категорији именовања може се одредити према типу стилске ситуације 
у комуникацији, а то је најчешће грубо-фамилијарни говор, који се остварује 
„…када блиско познанство даје основ за ’фамилијарне’ односе, а однос 
по статусу даје основ за омаловажавање личности, његовог достојанства“ 
(Ристић 2004: 34). Сиромаштво као социјална карактеристика човека у 
економски развијеној урбаној средини, какав је био Призрен на прелазу 
између два века, подвргнуто је строгој аксиолошкој чаршијској процени и 
индивидуалној емоционалној оцени, што је на језичком плану резултирало 
квантитативном асиметријом између опозитних микрогрупа ’богата особа’ / 
’сиромашна особа’.

Номинације са хиперсемом ’сиромашна особа’ гранају се у два микро-
реда према дистинктивној ознаци ’мушко’ / ’женско’, образујући синоним-
ске редове са доминантама сирома / сиротица.

III. 3. 2. а. Микроред именичких лексема са интегрално-дифе рен ци-
јалном семом ’сиромашан човек’ формирају јединице сирома, сиромашко, 
невол’ник, гол’а, гологуз / голгуз, голкур, гологлавац, бескутњик, кокоз, ко-
козина, копук, мифл’из / мüфл’üз, факир, факир фукара.

Броиш л’и га и њега за сиромаа? – Млого је афиф, сирома, ништо 
сермију нема у дугању.

Гол’а је, ни пьс нема за што да га уфати.
Е, л’епо си уч’инија што си вероваја онога батакч’ију, онога гологуза 

Николу. – Тај мüфл’üз, тај гологуз л’и река тој? – Све што имаше даде 
на комор тај голгуз. – Јеному голгузу даваф л’и се у зајам тол’икве паре, 
аџ’иба?

Удаде се за тога голкура, те се уфајди.
Продаде и туј куч’у што још имаше, те остаде гологлавац.
Јопет обукл’е тога бескутњика Ч’ор-Зефу. – Ка никој бескутњик, сал 

скита сокаце
От тога кокоза л’и наџ’е да искаш паре у зајем. – Дадни кокозу паре и 

пиши ги на л’ед.
На комор погуби све што имаше, кокозина се уч’ини.
Сви Призренци мифл’из искоч’ил’е. – Од ка искоч’и мüфл’из, теке 

поч’е: уф, уф, и умре о[д] тај бол’.
Умре и тај невол’ник Ч’ор-Зефа, урати се, боже ме прости.
Стожер око којег су груписани остали конституенти синонимског реда 

је лексема денотативног карактера и објективне оцене сирома. Денотатив-
ни садржај „сиромашан човек“, који чини језгро семске структуре свих 
чланова реда, допуњен је различитим типовима конотативних елемента. 
Нижим тоналитетом експресије одликују се именице сиромашко, невол’ник 
и факир. Бедан материјални положај у случају ових денотата последица је 
спољашњих фактора, неповољних друштвено-економских или породич-
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них околности, болести или физичких недостатака, што код говорника из-
азива осећање сажаљења и саосећања. Денотативно-конотативни садржај 
ових лексема интерпретиран је семемом „сиромашак“, која емитује снижен 
степен експресије у односу на објективни садржај (’сиромашан човек’). 
Хипокористичност суфикса -ко, формално и садржајно маскира негати-
ван садржај и делимично неутралише опозицизију позитивно / негативно, 
уносећи у значење деривата сиромашко извесну дозу позитивне емоције, 
испољене кроз емпатију са социјалним стањем именоване особе. Номина-
циона јединица невол’ник има сложенију садржајну структуру. Мотивисана 
је придевом невол’ан, којим се у српском призренском говору карактери-
шу лице са телесним дефектом и бедна, сиромашна особа. У семантички 
садржај деривиране именице сливају се оба значења, с тим што секундарна 
придевска реализација избија у први план и експонирана је у денотативном 
садржају. Примарно значење мотивног придева потиснуто је у дубље слојеве 
семске организације изведене именице, одакле делује као импликациони се-
мантички елемент (’телесни недостатак’) који провоцира емоцију говорника 
(сажаљење) и актуелизира експресивни потенцијал именичке ознаке (особа 
је сиромашна, убога, бедна зато што је обогаљена и на тај начин спречена 
да стиче, зарађује, а такво стање изазива сажаљење и саосећање). Емотив-
на компонента сниженог интензитета својствено је обележје лексеме факир 
(тур. fakir), који семантички одговара домаћој изведеници сиромашко. У 
српском призренском говору турцизам развија етимолошки семантички ка-
пацитет („сиромах“) у два правца. Употребљен у сингуларном облику факир 
испољава тенденцију ка нижем експресивном тону и на прагматичком нивоу 
се реализује у присној, фамилијарној говорној ситуацији. У дијалекатској 
комбинацији са изворним обликом плурала факир фукара (тур. синг. fakir, 
пл. fukara) основно турско значење развија се у супротном емоционал-
ном смеру. Удвајањем исте лексеме, односно њених граматичких облика и 
редупликацијом семантичког садржаја („сиромах“ / „сиротиња“) истиче се 
негативно социјално стање, што је лексикографски интерпретирано семемом 
„пуки сиромах“, и интензивирају се емотивно-експресивне семе примерене 
објекту именовања и његовом материјалном положају. Остали конституен-
ти синонимског реда остварују изражену експресивност, која је евидентна и 
у садржинској и у формалној (гласовној и творбеној) структури лексичких 
јединица. Негативна експресија високог степена утемељена у значењу „пуки 
сиромах“ одликује лексеме гол’а, гологуз / голгуз, голкур, гологлавац, кокоз, 
кокозина, копук, мифл’из / мüфл’üз. Семантичка компонента ’пуки’ потврђује 
и појачава у највећој мери појмовну вредност другог елемента семске струк-
туре, тј. семе ’сиромах’. Висок степен негативне експресије постигнут је 
творбеним варирањем придева гоја, који основно значење „неодевен, пот-
пуно наг“ асоцијативно шири на сферу социјалне карактеризације човека и 
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у том домену остварује високу деривациону продуктивност. Хипокористи-
ком гол’а говорник изражава подсмешљив, подругљив и омаловажавајући 
однос према врло сиромашном човеку. Композитима гологуз и голкур, чији 
је други члан табуисани део тела, истичу се негативни став (неодобравање, 
непоштовање, ниподаштавање) и негативне емоције (гнушање, презир), 
при чему субјект именовања даје себи за право да буде груб, увредљив, 
вулгаран. Емоционални однос заснива се на објективној оцени (то што је 
неко толико сиромашан да не може да задовољи основне потребе веома је 
лоше), што садржај повезује са субјективним оцењивањем (за говорника 
је неприхватљиво) и издваја га као емотивну модалност, која значењу даје 
снажан ефекат експресивности. Аксиолошкој оцени подређени су и фактори 
који доводе до крајње беде, што јој даје карактеристику објективности, а ког-
нитивно вредновање Срба Призренаца функционише на принципу њихових 
стереотипа и стандарда који важе у домену људске нарави и односа човека 
према новцу и материјалним добрима. Пејоративна имена денотирају на осо-
бе које су негативним облицима понашања (коцка, проневера, задуживање) 
и лошим карактерним особинама (лењост, расипништво, склоност новчаним 
махинацијама и превари) довели себе и своју породицу до финансијске про-
пасти. Према референтима говорник заузима оштар, осуђујући став, који 
исказује низом негативних емоција (презир, гнушање, омаловажавање). Сви 
узуални аксиолошко-експресивни елементи концентрисани су на конота-
тивном макроплану семне структуре сложенице гологлавац. Номинативно 
значење „онај који је гологлав“ метафорички је пренесено на особу која је 
остала без куће и имања (без капе на глави → без крова над главом). Номи-
натор нема разумевања за поступке који доводе до растурања породичног 
имања па се према номинату односи у складу са својим вредносним ставом 
и, дајући му погрдно име, показује спремност да свој суд јавно изнесе. Де-
нотативни сегмент сложене именице бескутњик поклапа се са објективним 
садржајем лексеме гологлавац „онај који је без куће, врло сиромашан“, 
међутим, на конотативном нивоу значења ове две номинације се разилазе 
у емоционалном тону и степену негативне експресије. Језички колектив је 
уздржанији када је у питању стицај несрећних околности које доводе до пот-
пуног сиромаштва, испољава сажаљење према убогој особи и спреман је да 
јој помогне. Негативни експресиви гологлавац и мифл’из (тур. müflis) у дено-
тативном садржају поседују импликациону сему која упућује на првобитно 
повољно материјално стање (из семантичког садржаја се подразумева да је 
особа поседовала извесна материјална добра), а из ширег контекста се могу 
наслутити разлози који су довели до актуелне финансијске ситуације. Узро-
ци материјалне пропасти у случају именовања гологлавац су најчешће личне 
природе, док значење турцизма мифл’из „онај који је банкротирао“ сугерише 
на друштвени фактор, што потенцијално утиче на формирање конотативне 
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значењске структуре. Турске лексеме кокоз (тур. kokoz) и копук (тур. kopuk), 
допуњују низ лексичких ознака за пуког сиромаха. Експресивност лексеме 
кокоз пренаглашена је пејоративним обликом кокозина, који поседује иден-
тичне емотивне, аксиолошке, прагматичке и функционално-стилске компо-
ненте као номинације високог степена експресије. Сет погрдних номинација 
и њихов конотативни комплекс показују особеност менталитета Призрена-
ца и обликују језичку личност призренског човека с краја XIX и почетка 
XX века. Субјективно-аксиолошки план значења одражава језичку реалност 
једне лингвистичке заједнице и њене когнитивне (спознајне) карактеристи-
ке. Бројност номинација, њихова творбена разноликост, семантички дери-
вати и контактни синоними чине овај микроред изузетно интересантним у 
лексичко-семантичком систему говора призренских Срба.

III. 3. 2. б. Идентификациона сема ’женско’ дистинктивна је црта у па-
ра дигми именовања сиромашних особа, присутна у семантичком језгру лек-
сичких јединица сиротица, невол’ница и бескутњица.337

Онејзи сиротице деца гладујеф.
Ем ти је своја, ем је невол’ница, себап је да гу помогнеш кол’ико мо-

жеш.
Умре, смири се јенпут и тај бескутњица Ница Кркотозл’ија.
Женске номинације корелирају са моционим парњацима и на денота-

тивном и на конотативном макроплану семантичке структуре, реализујући 
одговарајуће типове аксиолошког лексичког значења и различите видове ек-
спресивне модалности. Несразмеран однос мушких и женских номинација 
у овом лексичком скупу одраз је менталитета призренске језичке личности, 
који се манифестује у традиционалном колективном ставу да је мушкарац 
одговоран за финансијско стање породице и да је дужан да јој обезбеди 
материјалну сигурност, што је на дијалекатској слици света вербализовано 
великим бројем пејоратива високог степена експресивности у реду са дис-
тинктивним знаком ’мушко’ и сведеним номинационим корпусом за женска 
лица са израженом емоционалном компонентом.

III. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’образовни статус’
III. 4. Реципроцитет са категоријом социјални статус остварује сфе-

ра образовања, која у лингвокултурној парадигми кореспондира са концеп-
тима просвета, религија, професија, материјални положај, интелекту-
алне способности човека. Концептосфера образовање задире у социјалну 
карактеризацију човека оним делом структуре који посредно одређује 

337 Женски облички еквивалент деривату гологлавац је гологлавка, али му семантички 
не парира у метафоричким реализацијама. Гологлавка је у пренесеном значењу „удовица“, 
што може да имплицира неповољно материјално стање али и не мора, зато ову номинацију 
сврставамо у подгрупу ’брачни статус’.
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положај појединца у друштву, а који се на језичкој слици света манифестује 
преко централне опозиције ’образован’ / ’необразован човек’. У средишту 
конструкта синтетисане су менталне представе носилаца дијалекта о ученим, 
односно неуким људима и односу колектива према њима. Локални карактер 
и друштвено-историјски тренутак релативизирају појам степена образовања, 
који умногоме зависи од епохе, традиције, нивоа културне свести социјума, 
тако да се прототип образованог човека детерминише у контексту конкрет-
них друштвених и историјских околности, што концепту даје одлику модал-
ности. Социјални дискурс намеће стандарде за свеукупно сагледавање кон-
цепта образованог човека и за вредносну процену образованости конкрентне 
лингвокултурне заједнице. У недовољно просвећеној средини, какав је био 
Призрен на прелазу из XIX у XX век, ипак се, у схватању призренских Срба, 
осећала јасна дистинкција између појмова писмености и образовања, који су 
добили свој адекватан језички израз – наука „образовање“ и писма „1. пис-
мо; 2. писменост“ (Чемерикић).

Синове пратија на науке, а сам останаја дома сьс девојч’ич’и. – Обь-
два сина пратија на науке, те остаја дома само сьс женскадију.

Док изуч’и писму, он ч’е ми писује, он ч’е ми и ч’ита писме. – Ја да 
ч’итам не знам, писму несьм уч’ила те да знам.

Синтаксичко окружење показује некомпатибилност идеографских 
вредности лексема наука и писма, јер образованост нужно укључује писме-
ност, а овладавање знањем читања и писања није исто што и образовање. 
Комуникативне ситуације разоткривају свесност говорника о важности 
описмењавања деце и тежњи ка даљем стручном усавршавању и едукацији, 
мада из контекста провејавају провинцијални дискриманаторни ставови – 
инсистирање на школовању мушких потомака. Типичан балканистички 
патријархални миље нашао је одраза и у лексичком систему Срба Призре-
наца, како у домену номинација по професији, које периферно орбитирају 
у овој лексичко-семантичкој подгрупи, тако и у самом нуклеусу лексичког 
скупа са хиперсемом ’степен образовања’.

III. 4. 1. ЛСМГ ’образована особа’
III. 4. 1. Денотација је усмерена искључиво на особе мушког пола, које 

чине класу ’образована особа’, тако да је референт (’образована мушка осо-
ба’) означен лексичким јединицама мејтепл’ија, софи, мула.

Нови забити све су мејтепл’ије.
Софи Синан-паша.
Мула-Абдул. – Мула Ајдар оста дужан (из тефтера).
Синонимски однос турцизми заснивају на централној компоненти ’об-

разован човек’. Денотативни макроплан лексеме мејтепл’ија описан је семе-
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мом „човек који је свршио школе“ (Чемерикић). Семски састав номинационе 
јединице софи (тур. sofi), уз језгрене елементе семне структуре, укључује 
квантификатор ’веома’. Итензификатор основног семантичког садржаја 
упућује на виши степен образовања („веома учен човек“). Религиозна при-
меса која доминира у номинативном значењу („муслиман одан аскетизму и 
науци, мислимански мистик“ (Чемерикић)) потпуно се губи у секундарној 
реализацији, а особине духовњака, ерудиција и посвећеност стицању знања, 
преносе се на учена световна лица. Именичка реч софи специфична је у функ-
ционалном смислу, јер јој је употреба ограничена на књижевни стил, одакле 
Чемерикић ексцерпира наводе (,Он је био веома учен човек, те су га зато 
назвали софи), без потврда из непосредног говора. Разговорну фреквентност 
остварује номинација мејтепл’ија, која фигурира и у придевској служби338, 
и има шири семантички смисао који се базира на појмовном потенцијалу 
мотивне речи (тур. дијал. meytep, поред mitep „школа“). Појављивање лек-
сичке ознаке мула (тур. molla) у административним списима из турског доба 
упућују да је ова реч била актуелна и у разговорном дискурсу са значењем 
титуле која се додавала уз имена учених муслимана.

III. 4. 2. ЛСМГ ’необразована особа’
III. 4. 2. Структура лексичко-семантичке подгрупе са хиперсемом ’обра-

зовни статус’ одликује се одсуством опозитне микрогрупе ’необразован човек’, 
што на нивоу лексичко-семантичке парадигме доводи до изостанка антоним-
ских релација. Неравномеран однос номинација у централној зони лексичког 
скупа лингвистичка је последица прототипског перципирања човека. У сре-
дини са већинском неписменом или полуписменом популацијом, образован 
човек одступа од прототипа и зато је друштвено и језички маркиранији. Па-
радоксално квантитету језгрених номинативних јединица, концепт необра-
зованог човека је разућенији на периферији, с обзиром на то да корелира са 
интелектуалним капацитетом и избором професије.339 Језичке репрезентације 
које вербализују обележја која се тичу менталног развоја човека (’глуп’, ’не-
способан’) и посла којим се човек бави (’физички радник’, ’пољопривредник’, 

338 Концепт образованог човека у српском призренском говору репрезентован је 
углавном придевима: мејтапл’ија (Види се да је мејтапл’ија ч’овек), уч’ен, уч’еван (Уч’евни 
л’уди), школуван (Ч’ерка ми је школувана;Школуване деца). Чемерикићевом корпусу не 
припада лексичка јединица школуван, она спада у новији слој призренског лексичког система 
(Реметић 1996: 424).

339 У односу на концепт образованог човека, когнитивне ознаке концепта необразованный 
человек допуштају тросложну симетрију у руској лингвокултури: „необразованный человек 
– человек, не имеющий дипломов, но, его нельзя назвать глупым; необразованный человек – 
человек, не проявляющий наличия каких-либо умственных способностей; необразованный 
человек – человек, не являющийся компетентным в той или иной области“ (Алымова 2007: 7). 
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’слуга’ и сл.), потенцијално садрже компоненту ’степен образовања’, што их 
квалификује у ред периферних чланова овог лексичког скупа.

III. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’духовни статус’
III. 5. Један од видова статусног позиционирања појединца у друшт-

ву почива на духовном начелу. Духовни статус човека базира се на етич-
ком потенцијалу личности, подразумева висок морални кодекс, капацитет 
за унутрашњи развој и способност да се контролишу непримерене жеље и 
нагони. На језичкој слици света призренских Срба доминира религиозни 
аспект концепта духовности, заснован на фундаменталним хришћанским 
вредностима. Лексички фонд којим је вербализован сегмент концепта који се 
односи на степен духовног просвећења припада епохи када је вера умногоме 
одређивала начин живота и понашања појединца и групе, када су у мишљењу 
и сазнању носилаца дијалекта преовладавали религиозни погледи на свет. 
Когнитивна перцепција побожности учитана је у унутрашњем слоју (план 
садржаја) и спољашњој форми (план израза) концептуалног система духов-
ност. Особености поимања посвећеног духовног живота остављају трага на 
дијалекатској слици света преко номинација особа које су одане принципима 
вере и које поштовањем верских прописа и обреда задобијају посебан статус 
у друштву као духовно супериорније у односу на остале чланове колектива. 
Велики углед у друштвеној заједници уживали су православни Призренци 
који су одлазили на ходочашће у Јерусалим на поклоњење Христовом гробу, 
односно муслимани који су ишли на хаџилук у Меку и Медину. Престижна 
позиција углавном је језички маркирана титулом испред личног имена.

III. 5. а. Номинациони инвентар који документује мултиконфесионал-
ну прошлост, верску традицију и културни живот православних хришћана 
и муслимана у Призрену, а указује на духовни статус човека у друштву, ин-
тегрисан је семантичким елементом ’ходочасник’. Значењска ознака ’ходо-
часник’ идентификационо је обележје лексичких јединица аџ’ија, аџ’и, по-
клоник, бедел’ и светогорац.

Поздравија ти се аџ’ија. – Однеси аџ’ије и дај му у руке. – Аџ’ијo, викаф 
те у општину. – Неч’е тако, аџ’ијо. – Аџ’ије поодиф у понедејаник.340

Аџ’и-Лаза Ч’емерика. – Аџ’и-Васил’у Ч’ифуч’ету. – У аџ’и-Сел’има 
саатч’ија.

Бија је бедел’ на аџ’ильк.
Светогорци јутре идев.
Доминантна лексема у реду номинација са заједничком семом ’ходо-

часник’ је аџ’ија (тур. haci), која се користи без дивергенције у односу на 
340 Чемерикић бележи турски облик плурала аџ’илари у српском призренском говору 

(Аџ’илари ч’е поодив у понедејаник. – Дьньс вал’а да искоч’имо на аџ’илари у прич’ек).
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верску припадност. Аџија је лексичка ознака и за хришћанина који се по-
клонио Христовом гробу и за муслимана који је посетио свету зграду Кабу 
у Меки. Турцизам из области ислама прихваћен је у хришћанском дискур-
су као знак духовног племства. Одлазак првославних верника на ходочашће 
праћен је ритуалним испраћањем, а повратком хаџија стиче посебан углед 
и позицију.341 Поштовање због религиозног подухвата и обиласка Свете 
земље исказивано је индеклинабилним обликом аџ’и уз име хаџије. Титу-
лом се истиче духовни статус појединца у верској заједници којој припа-
да. Хришћански верник је у цркви означаван и лексемом поклоник, чије 
је значење мотивисано обављеним духовним чином, тј. верском радњом 
поклоњења. Постојала је и могућност одмене у ходочашћу, а особа која је за 
награду ишла на хаџилук уместо оних који због старости или болести нису 
били у стању да обаве своју дужност именована је лексемом бедел’ (тур. 
bedel).342 Основно значење „заменик, пуномоћник“ турцизам развија меха-
низмом радијалне полисемије, при чему важну улогу имају допунске семе 
(’представника власти на скуповима’, ’на кулуку’, ’у војсци’, ’на хаџилуку’) 
које конкретизују општост примарне семантике. Православна конфесионал-
на оријентација експлицирана је у називу светогорац, којим се денотира чо-
век који је посетио Свету Гору и тиме стекао узвишени духовни статус, који 

341 „Срби из Призрена (и жене и деца) одлазили су на хаџилук у групама. Први који 
одлучи објављује то у цркви преко парохијског свештеника. Обичај је био да рођаци и 
пријатељи пред полазак дају поклоницима дарове: ствари и чинију колача. Полазак је обично 
падао на Чисти понедељак, први дан Великог поста. Тога дана рођаци и пријатељи долазе 
поклоницима да им пожеле срећан пут и да са њима заједно оду у цркву. По завршеном 
обреду, свештенство и грађанство, уз литију, испраћа ходочаснике. Пре но што је уведена 
железница, поклоници су се код Сиринићке жупе састајали са осталим поклоницима са Косова 
и Метохије, и настављали до Солуна. У Јерусалиму су проводили ускршње празнике, купали 
се у реци Јордан, а богатији обилазили и околна места. Пред полазак су куповали поклоне 
и уздарја за рођаке и пријатеље од којих су добили дарове пре пута. Поклони за мушкарце 
били су крстови, иконе, бројанице, платнени поклони за сахрану; а за жене шамије, свилене 
или памучне тканине. За себе су хаџије куповале платнене покрове за сахрану, беле капе 
(којима су гасили свеће на први дан Ускрса), иконе. Хаџије чувају за сахрану и кошуљу и гаће 
у којима су се окупали у Јордану. Понеки хаџија донесе са Христовог гроба који каменчић. 
Ти каменчићи се користе за лечење од урока. Верује се да ко се поклони Христовом гробу, 
исповеди и причести у Јерусалиму и окупа у Јордану, томе се праштају дотадашњи греси, под 
условом да убудуће не згреши. Зато хаџије, да не би нехотице згрешили, не узимају у руке 
ни теразије, ни кантар, ни аршин. Верује се још да поклоник који умре на путу треба да се 
сматра полусвецем. Дочек хаџија вршен је са истим церемонијама као и њихов испраћај на 
хаџилук“ (Чемерикић).

342 „Бедељ је човек, обично и сам хаџија, који је за награду ишао на хаџилук, обично 
уместо старих и болесних, који нису у стању да обаве свету дужност. Своме властодавцу су 
доносили знаке хаџијског достојанства: шал и ахмедију (тканину прописану за хаџије коју 
носе као чалму око капе). Властодавац који је на овај начин постао хаџија сматран је правим 
хаџијом и тако и ословљаван“ (Чемерикић).
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се изједначава са рангом хаџије након треће посете манастирској заједници 
на Атосу.343

III. 5. б. Дистинктивна семантичка црта ’женско’ обележава номинацију 
аџ’ика, са двоструком реализацијом „1. жена која је била на хаџилуку; 2. 
хаџијина жена“ (Чемерикић). И као ходочасница и као жена поклоника 
хаџика је уживала велики углед у друштву; у првом случају због личног ду-
ховног подвига, у другом због породичног уваженог положаја. Поштовање је 
исказивано употребом титуле аџ’и испред имена.

Била и аџ’ика, Пана поп-Гигина. – Што ч’иниш, мори, аџ’ике? – Идем 
до аџ’ике да гу видим, болна је. – Аџ’ике, алка-Ванкине свекрве, муж гу бија 
аџ’ија.

За аџ’и-Ванку Мач’кину.
Лексичко семантичкој подгрупи са хиперсемом ’духовни статус’ лек-

сема аџ’ика припада и примарним и секундарним садржајем, иако им се 
разликују непосредно надређене семантичке ознаке – ’ходочасница’ и ’жена 
ходочасника’. Без обзира на диференцијацију на суперординативном нивоу, 
и једно и друго значење садрже компоненту духовне просвећености и еле-
менте статусне стратификације.

III. 6. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’брачни статус’

III. 6. Концепт брака је вишеслојно ментално образовање које под-
разумева универзалне елементе (предбрачно понашање, склапање брачне 
везе, систем породичних односа, развод) и етнокултуролошке компоненте у 
којима су садржане локалне специфичности одређеног етникума. Појмовна 
концепција брака је у блиској системској структурно-садржајној вези са 
концептима љубав, свадба, млада, младожења, породица, развод (Михале-
ва 2009: Автореф.). У сазнању Срба Призренаца брак је концептуализиран 
као легитимна заједница мужа и жене која почива на поштовању традици-
оналних морално-етичких норми. Законски регулисан однос између муш-
карца и жене индикатор је породичног живота и фундаментални вредносни 
оријентир. Одступање од традиционалног модела социјално прихватљивог 
понашања (неступање у брак, дисфункционални партнерски односи, живот 
у ванбрачној заједници, нелегитимне везе, напуштање породице, развод) и 
нарушавање прототипичне призренске породице (родитељи, деца и чланови 

343 „На богослужењу се објављује намера верника који жели да посети Свету Гору, како 
би се пријавило више њих ради заједничког путовања. Рођаци и пријатељи светогорцима 
спремају дарове и колаче, а они им са пута доносе бројанице, иконе од хартије на којима 
је представљен Хиландар. Дрвене иконе светаца светогорци су доносили само за свој дом. 
Пре поласка на пут, на који их испраћа родбина, свраћају у цркву на молитву. У Призрену се 
држало да ко три пута оде на Свету Гору као да је био у Јерусалиму“ (нап. Чемерикић).
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уже породице који са њима живе) манифестују се у структури и садржини 
језичких ознака које конституишу лексичко-семантичку подгрупу са хипер-
семом ’брачни статус’.344

Номинационе јединице манифестују ону димензију концепта која одсту-
па од стереотипних представа призренских Срба о браку и породици. Номи-
нати су особе које се брачним статусом не уклапају у прототип патријархалне 
брачне везе, које су својевољно напустиле брачну заједницу, које одржавају 
интимне везе са особама са којима нису у браку или је брачни однос прекинут 
смрћу једног од супружника. Према обичајно утврђеном систему породичних 
односа и вредности развод је друштвено табуисан, социјално неприхватљив и 
маркиран као неморалан чин. Раскидање брака изазива колективну осуду, без 
обзира на објективне узроке и разлоге, при чему десигнацију карактерише јако 
изражен субјективни став говорника према адресату. Чак и у појединачним 
случајевима, када се поступак може оправдати а особа разумети, урушавање 
породице и традиционалних вредности са аспекта социјума је недопустиво. 
Такође, друштвено је маргинализована особа, углавном женска, која угрожа-
ва интегритет породице, ступајући у љубавну везу са ожењеним мушкарцем, 
што се на лингвистичком плану манифестује низом погрдних назива који је 
морално карактеришу и етикетирају је по емотивном статусу. Однос среди-
не је другачији према лицу, нарочито жени, које је несрећним околностима 
остало без брачног партнера. Брачни статус измењен трагедијом у породици 
изазива сажаљење и саосећање колектива, што се испољава емотивним компо-
нентама у конотативном садржају.

Екстралингвистички моменат има значајног удела у формирању при-
зренског вокабулара у статусној поткатегорији ’брак’, где доминирају 
именовања атипичних представника – разведених, удових, морално дегради-
раних. Семантичка обележја лексичких средстава структурно детерминишу 
подгрупу и парадигматске односе унутар ње. Хиперсема ’брачни статус’ је 
суперординативни елемент који повезује именичке лексеме распоређене у 

344 Језгро концепта брак чине лексикализације брачних партнера (у односу једног према 
другоме) – супруга: муж (Муж ми не беше се стрефија дома), домач’ин (Домач’ин не ми је 
дома, те не могу ништо да ти одговорим без њега. – Тај жена неје сама, има она својега 
домач’ина. – Да се допитам прво с домач’ина ми), односно супруге: жена (Жена кучу држи. 
– Напуштија жену, те донеја милосницу у кучу), домач’ица (Сирома тај Станко, ка му умре 
домач’ица иде ка да је изгубен. – За домач’ицу узеја јену јабанџ’ику), везме (тур. vezne, само у 
Призрену „фиг. законита жена“ (Петровић 2012: 92–93)). Прототипу одговарају квалификације 
жењет (Жењет ми бија и брат) / ожењет (Стареј син гу је ожењет) и удадена (Још 
неје удадена), које особу маркирају по брачном статусу. Придевске лексичке репрезентације 
нежењет (Нежењето ми је вој момч’е. – Син гу дебел’еја још док бија нежењет (Реметић 
1996: 508–509)) и неудадена (И јена неудадена Оч’анка (Реметић 1996: 509)) у појединим 
контексним ситуацијама у разговорном дискурсу могу да реализују компоненту негативне 
оцене.
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четири микрогрупе, на основу интегрално-диференцијалних сема ’разведе-
на особа’, ’удова особа’, ’особа у ванбрачном односу’, ’друга жена’. Чла-
нови микрогрупа ’разведена особа’ и ’удова особа’ орбитирају на ближој 
периферији лексичког скупа ’брачни статус’, док елементи микрогрупа ’осо-
ба у ванбрачном односу’ и ’друга жена’ гравитирају ка даљој периферији. 
Унутар микрогрупа ближих центру лексеме су распоређене у микроредо-
ве, антонимски устројене према семантичким ознакама ’+ мушко’ / ’+ жен-
ско’, док се периферне јединице идентификују једино преко дистинктивног 
обележја ’женско’.

III. 6. 1. ЛСМГ ’разведена особа’
III. 6. 1. Садржинска компонента ’разведена особа’ надређена је лек-

сичким јединицама које конституишу микроредове ’разведен човек’, ’раз-
ведена жена’.

III. 6. 1. а. Човек који се развео са женом, распуштеник, номинује се 
именичком лексемом отуреник.

Удала се, мори, узела јенога јабанџ’ију отуреника.
Потенцијална експресивност лексеме отуреник, која се актуелизира у 

одређеној говорној ситуацији, базира се на денотативној компоненти ’раз-
веден’ и на компоненти објективне оцене ’то је лоше’, које језичку јединицу 
повезују са изванјезичком реалијом (човеком), тј. са неким њеним својством 
(брачни статус). Денотативни садржај допуњен је конотативним семантич-
ким елементима – компонентом субјективне оцене (’такав брачни статус ја 
не одобравам / не оправдавам / осуђујем / за мене је неприхватљив’) и фук-
ционалностилистичком компонентом, која одражава социјалну и ситуацио-
ну употребу лексеме. Именица отуреник добијена је регуларним поступком 
суфиксалне деривације. У партиципском основинском делу отурен- импли-
цирана је негативна садржина „одбачен“, која сублимира архетипску пред-
ставу о моралној кривици онога ко растура брачну везу и породично гнездо.

III. 6. 1. б. Дистинктивно семантичко обележје ’жена’ уз диференцијални 
знак ’разведена’ окупља у синонимски ред лексеме отуреница, повратуша, 
поврач’еница, бргоповрач’еница, са доминантом отуреница.

Код нас неје адет момак да узне отуреницу. – А, мори отуреницо 
никоја, што неси пазила мужа (Реметић 1996: 463)

А, мори повратушо, што чеш сьге?
Повраченица је она, врнула се при брата.
Ајде, бидни бргозборница, па да биднеш бргоповрач’еница.
Семантичка релација према мушком еквиваленту отуреник израже-

на је суфиксом -ица. Женска номинација поседује све значењске елементе 
свог моционог парњака, с тим што контекст има улогу регулатора стилске 
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обојености лексеме. Експресивна нијанса израженија је у садржају име-
нице женског рода. Појачану експресивност емитује лексичка јединица 
поврач’еница, а снажнији емоционални тоналитет остварује се сложени-
цом бргоповрач’еница. Конотативни макроплан семантичке структуре ових 
именовања, поред семе негативне субјективне оцене, садржи експресивне 
компоненте стилског и прагматичког типа које одражавају намеру субјекта 
именовања да јавно изнесе свој суд на такав начин да то учесницима говорног 
чина и именованој особи буде јасно (Ристић 2004: 61). Избором имена гра-
дира се интензитет експресије, који највиши степен достиже употребом лек-
семе повратуша. У денотативном садржинском слоју именица творених од 
трпног придева глагола поврати (поврач’еница, бргоповрач’еница) и његове 
основе (повратуша) смештене су семе које носе информацију о брачном ста-
тусу референта (,жена која се вратила у дом својих родитеља“, односно „жена 
која се убрзо након венчања вратила у дом својих родитеља“). Синонимски 
однос пара поврач’еница и бргоповрач’еница варира на садржајном нивоу, 
јер формација сложенија и на плану израза и на плану садржаја поседује 
елемент више (’брзо’), који утиче на интензитет експресије. Једнокоренске 
лексеме поврач’еница и повратуша семантички се разликују по емоционал-
ном тону и степену експресивности, што је формално експлицирано како 
облички разноликим основама, тако и финалним сегментима, при чему се 
формантом -уша афектира и постиже снажнији емотивно-експресивни ефе-
кат. Потреба да се разведена жена језички маркира већим бројем номинација 
показује да је у традиционалном друштву жена са оваквим статусом била 
у горем положају него мушкарац и да се развод неповољније одражавао на 
живот женске особе и у социјалном и у моралном погледу.

III. 6. 2. ЛСМГ ’удова особа’
III. 6. 2. Семантичка ознака ’удова особа’ интегрише лексичке јединице 

са диференцијалним обележјем ’увод човек’, ’удова жена’.
III. 6. 2. а. Човек коме је умрла жена денотира се именичком лексемом 

удовац.
Црн он, остаде удовац с тол’ико децу.
Назив је добијен поименичењем придева удов моционим суфиксом не-

утралног карактера -ац, чиме деривирана именица задржава денотативни 
идентитет творбене основе. Међутим, садржај основинског дела поседује 
семантички капацитет да у одређеним комуникационим ситуацијама ак-
туелизира емотивну компоненту, тако да и у овом случају контекст регу-
лише функсионалностилистички аспект значења и лексичко-семантичку 
изнијансираност речи.
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III. 6. 2. б. Жена којој је умро муж именује се лексемама удовица и го-
логлавка.

Што доч’ека и тај огењ да гу изгори, да остане удовица. – Ч’уч’ка 
она, удовица, по вьздьн се тепа работач’и другому, сал да уч’ини зальк л’еба 
тема гологлафч’ич’ама својема. – Што могла да ч’ини ч’уч’ка кьд остала 
удовица, а не се зародила.

Грдна она, умре гу муж, те тако млада остаде гологлавка. – Тејзи 
црнејзи кл’исаркине гологлафке, да је дал’еко, ни деца не гу се држиф.

Од прасловенског *vьdova изведен је облик удовица (Skok III: 536), 
који деривационо парира форми удовьц и семантички јој корелира. И 
у случају женске референције, конотативност је потенцијално присут-
на у дубинским слојевима значењске структуре и њена актуелизација је 
контексно условљена. Емотивне семе које језички рефлектују емоције 
субјекта именовања (сажаљење, самилост, саосећање), потиснуте и скриве-
не у значењу лексеме удовица, експлициране су у садржини метафоричне 
номинације гологлавка. Из информационе базе основног значења „жена не-
повезане главе“, преко асоцијација ’марама – штити главу од ветра, хладоће 
и од сваке врсте неповољних спољних утицаја’ → ’човек (муж) штити жену 
и породицу, чувар, заштитник’, развила се секундарна семантика дефини-
сана синонимом „удовица“. Еволутивни пут семантичког деривата одраз је 
објективних околности у патријархалном призренском друштву, али и тра-
диционалног балканског схватања да губитком брачног друга жена остаје 
без финансијске, физичке и моралне заштите. Изванјезички моменат разлог 
је одсуства еквивалентне мушке лексеме. Експресивност је изражена и кроз 
спољашњу и кроз унутрашњу структуру метафоре. Избором метафоричног 
имена постигнут је повишени тоналитет експресије.

III. 6. 3. ЛСМГ ’особа у ванбрачном односу’
III. 6. 3. Периферни члан подгрупе је лексичка јединица са семантич-

ким обележјем ’особа у ванбрачном односу’, где поткатегоријална сема 
’брачни статус’ није централни елемент семантичке структуре, већ посредно 
утиче на значење лексеме милосница.

Ил’ка Ч’ич’ар држи милосницу. – Отурија се од жене и узеја милос-
ницу.

То што мушки еквивалент именице милосница нема статус лексико-
графске одреднице у Чемерикићевом речнику, не искључује постојање лек-
семе у призренском лексичком систему. Употребна фреквентност женске 
номинације и ригорозан колективни суд према неморалности жена допри-
нели су оваквој перцепцији. Одсуством маскулинума у лексичком корпусу 
истиче се став социјума према женској особи која одржава интимне односе 
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са човеком са којим није у брачној вези. Колективни суд је изречен на де-
нотативном плану структуре лексичког значења кроз објективну негативну 
оцену ’то је лоше’, засновану на моралним критеријумима заједнице. Етич-
ки принцип, имплементиран у семантички садржај, индиректно детерми-
нише социјални статус жене. Импликација моралне компоненте праћена је 
на плану израза регуларном деривацијом (милос → милосан → милосн- + 
-ица). И формални и садржински склоп, наизглед неутрални, емитују оно 
што се прећутно подразумева – кршење моралног кодекса, што изазива 
неодобравање, осуду (компонента субјективне, конотативне оцене) и под-
стиче презир, гнушање (емотивна компонента).

III. 6. 4. ЛСМГ ’друга жена’
III. 6. 4. Посебан породични статус има жена која се уда за удовца 

или распуштеника. С обзиром на то да се положај друге жене одређује у 
односу на претходну жену, то не утиче на њен лични брачни статус. Стога, 
номинација намескиња иде на периферију лексичког скупа.

Она је Лупкина намескиња.
Изостанак мушког опонента фемининуму намескиња језички је реф-

лекс друштвене стварности и културне традиције Призренаца. Очекивано је 
да мушкарац, пошто остане без брачног партнера, ступи у нову законом ре-
гулисану заједницу. Друга жена официјално ступа на место своје претходни-
це и званично добија статус супруге. Правне дивергенције у брачном статусу 
прве и друге венчане жене нема, али у логичком расуђивању и когнитивном 
поимању патријархалне средине диференцијација постоји и свој језички из-
раз налази у специфичном именовању (на + место → мес(т)- + -киња).

III. 7. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’место рођења / пребивања’

III. 7. Место рођења, односно сталног пребивалишта једна је од кључних 
димензија социјалне карактеризације човека. У језичком сазнању носилаца 
дијалекта важан елемент маркирања је социјална средина из које особа по-
тиче (село / град) и њен пребивалишни или боравишни статус (мештанин / 
досељеник). Ова статусна поткатегорија значајну улогу остварује на плану 
међуљудских односа, где се испољава кроз релацију наш – туђ, тј. земљак 
– странац. Конфигурација лексичко-семантичке подгрупе именица са хипер-
семом ’место рођења / пребивања’ почива на бинарној опозији социјалне 
детерминације и лингвистички презентује дихотомију изванјезичке реално-
сти. Централну зону попуњавају лексеме окупљене око два опозитна пара 
са семантичким обележјима ’становник села’ – ’становник града’ и ’старо-
седелац’ – ’досељник’. На ближој периферији су концентрисане јединице 
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чији семантички садржај упућује на особе које потичу из истог краја, које 
се у нематичној заједници друштвено маркиране ознаком ’земљак’. Крајња 
периферна зона задире у групу етнонима, где се пресеца са лексичко-семан-
тичком подгрупом ’туђин’ (туџ’ин, јабанџ’ија, пашапортл’ија), чији члано-
ви садрже значењски елемент ’пребивалишни / боравишни статус’.

III. 7. 1. ЛСМГ ’становник села / становник града’
III. 7. 1. Језгрену микрогрупу формирају лексеме којима су изражене 

узајамно супротстављене појмовне вредности ’становник села’ – ’становник 
града’. С обзиром на то да се антонимија село – град заснива на искуству 
целокупног језичког колектива, дијалекатске номинације становника села и 
града понашају се као прави антоними.

III. 7. 1. 1. Идеографском опису ’особа која је рођена и живи на селу’ 
подређена је семантичка структура лексема сел’анин, сел’ак и сел’анка, које 
се слажу у свим семама осим у семи пола, која их гендерно идентификује.

III. 7. 1. 1. а. Семемом „човек са села“ дефинисане су лексичке ознаке 
сел’анин и сел’ак.

Узе ги јен сел’ак. – Дошл’е теј сел’аци (Реметић 1996: 507).
Реко јеному сел’анину. – Сел’ани се збираф.
Творбени дублени сел’анин и сел’ак реализују опште значење „ста-

новник села“, које у свом садржају има низ сема нижег ранга које ре-
ферента имплицитно социјално карактеришу (рођен на селу, бави се 
земљорадњом, слабог материјалног положаја, културно непросвећен). Неке 
од потенцијалних компонената се актуелизирају у одређеним контекстима, 
али је тежиште социјалног фокуса на информационом садржинском елемен-
ту ’место рођења / пребивања’. Обличка варијанта сел’анин функционално је 
распрострањенија на призренском ареалу, док је сел’ак новији инфилтрант 
из књижевног језика.

III. 7. 1. 1. б. Диференцијална сема високог ранга ’женска особа’ улази 
у семантичко језгро именице сел’анка.

Узеја јену сел’анку за измеч’арку.
Женска номинација деривирана је према облику сел’анин, чији је мо-

циони парњак, што потврђује аутохтоност морфолошке форме сел’анин на 
овом говорном подручју.

III. 7. 1. 2. Другу семантичку линију дихотомије село – град образују 
лексеме граџ’анин, варошанин, граџ’анка, варошалка које се разликују по 
једној семи (’град’) у односу на чланове микроскупа са диференцијалним 
обележјем ’село’, а међусобно се супротстављају само по дистинктивном 
знаку ’мушко’ / ’женско’.
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III. 7. 1. 2. а. Значење „становник града“ реализују лексичке јединице 
граџ’анин, варошанин* и маалац / малац.345

Тако је кьд сиџ’им на силу оч’е да бидне граџ’анин. – Да пукнеф што 
не могау да гу дадеф за граџ’анина. – Јеному граџ’анину пријајеф опьнце ка 
магарету седло.

Варошанин – варошалци (Реметић 1996: 421).
Павл’е је наш маалац.
Од истозначних мотивних именица различитог порекла град (прасл. 

*gordь) и варош (мађ. váras) изведени су продуктивним суфиксом за грађење 
етника -(ј)анин општи називи за становника већег насељеног места.346 Дру-
гостепеном семантиком овој микрогрупи припада лексема маалац, којом се 
идентификује становник махале, односно дела града. Механизмом синегдо-
хе (део – целина) успоставља се логичка веза „становник махале (дела гра-
да)“ → „становник града“.

III. 7. 1. 2. б. Гендерни опозити су граџ’анка, варошалка* и маалка / 
малка.

Жена му је сел’анка, неје граџ’анка. – Тако му и вал’а кьд оч’аја жену 
граџ’анку.

Варошалка му жена (Реметић 1996: 421).
Продадо једнејзи малке. – Маалке су оне, све три су Баждаранке.
Функционална конкурентност лексема граџ’анка и варошалка резултат 

је новијих језичких утицаја. Иако је хунгаризам (варош) као синоним за град 
забележен, у Чемерикићевом речнику нема од њега изведених имена станов-
ника. Именица женског рода граџ’анка добијена је регуларном моциноном 
деривацијом према граџ’анин. Одступање од уобичајеног творбеног модела 
евидентно је у односу варошанин : варошалка. Ово неслагање С. Реметић 
објашњава фонетским разлозима (л на крају слога у облику именице жен-
ског рода и у плуралским формама (Реметић 1996: 421)). Могућа је аналогија 
према старијем маалка.

345 У српском призренском говору остварен је метонимијски трансфер са основног 
значења лексеме град на становнике града, тако што је пратећи елемент архисеме ’место за 
људе’ у секундарном значењу постао основни ’људи из места’ (Цеја град беше искоч’ија на 
Баждарану да доч’ека српску војску. – Сал што се ч’у ч’и иде Л’ума, град се узбуни, ч’аршија 
се затвори, свак побеже дома. – Град неч’аја тога владику). Мутацијом архисеме полазног 
семантичког садржаја дошло је до клизања референције са града као насељеног места на град 
схваћен као скуп људи који у њему живе (Драгићевић 2007: 168). 

346 Становник Призрена обележава се етником Призренац / Приздренац (Свакој 
Призренац има своју муку. – Приздренац ли је, мори, тај што иде у Амберику?). У Чемерикићевој 
збирци етник има статус одреднице, али су насумично евидентирани називи становника 
појединих места на Косову и Метохији (Џ’аковч’анин, Митровч’анин, Приштевац, Печанац, 
Гњиланац, Раовч’анин, Сиринич’анин, Среч’анин / Стреч’анин, Л’убижданин, Зоч’иштанин, 
Деловч’анац / Делофч’анац, Сопинац, Дворанац / Дворанин). 
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III. 7. 2. ЛСМГ ’староседелац / досељеник’
III. 7. 2. Двочлану структуру има микрогрупа конструисана на опозит-

ним појмовима ’староседелац’ – ’досељеник’, унутар које се елементи пара-
дигматски повезују, ступајући у двоструке антонимске односе.

III. 7. 2. 1. Стални становник неког места означава се лексемом 
мемл’еч’етл’ија.

Турцизам мемл’еч’етл’ија (тур. memleketli) стилски је ограничен на 
писану употребу и нема ширу разговорну употребну вредност. У Призрену 
се користи придевска лексема овдешањ да означи сталног становника неког 
места који од старине пребива у њему, обично као квалификатив уз именице 
човек, жена, л’уди (Такви су овдешњи л’уди. – Снаа гу је јабанџ’ика, неје 
овдешња. – Овдешњи народ. – Теј несу овдешњи).

III. 7. 2. 2. Особе које су избегле из сталног пребивалишта, које су се до-
селиле из ослобођених делова Србије у Призрен денотиране су јединицама 
муаџ’ер / муаџ’ир и муаџ’ерка.

Мамут-ага је муаџ’ер, неје Призренац. – Овдешњи су они, несу 
муаџ’ери. – Цела њина куч’а су муаџ’ери.

Јена муаџ’ерка продаваше крме у Ч’ул’ан.
Називи су преузети из турске социјалне терминологије (тур. muhacir), 

где имају опште значење „избеглица, емигрант; досељеник“ (Škaljić 1966: 
469), да означе муслимане који су се досељавали на Косово и Метохију 
из ослобођених хришћанских земаља. Низ допунских сема сужава 
перспективизацију полазне семантике у језику примаоцу, где постоји семан-
тичка дистинкција ’мушко’ / ’женско’ и та је диференцијација формално из-
ражена.

III. 7. 3. ЛСМГ ’особа из истог краја’
III. 7. 3. Периферији подгрупе гравитирају лексеме са семантичким 

обележјем ’особа из истог краја’, које се према идентификационој гендерној 
семи ситуирају у два антонимска пара.

III. 7. 3. а. Мушкарац пореклом из исте земље или истог краја, суна-
родник, номинује се синонимским паром емшерија, вил’ајетл’ија, земл’ак*.

Он је мој вил’ајетл’ија.
Земл’ак (Реметић 1996: 427).
Чемерикић штуро информише о лексиколошкој породици која води 

порекло од турског hemșeri „земљак“ (Škaljić 1966: 327) и не даје потврде 
уз домаће именичке адаптације (емшерија, емшерика, емшерич’е). Елезовић 
износи конкретније податке о лексеми емшерија, истичући да су је најчешће 
употребљавали турски војници и да је због тога на Косову и Метохији про-
ширила значење на „војник“ (Елезовић I: 174). У Призрену се ширење семан-
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тичке перспективизације заснива на семи територијалне повезаности, која се 
преноси на сферу духовне блискости, па се земљак значењски изједначава 
са пријатељем. Турцизам вил’ајетл’ија (тур. vilâyet) резултат је деривирања 
у дијалекту реципијенту, при чему се десигнат творбене основе разликује 
од десигната деривиране именице. Референција се са гео-административног 
подручја преноси на човека. Мушкој особи се као социјална карактеристика 
приписује секундарни садржај турске мотивне речи „завичај, родни крај“ 
(Петровић 2012: 94), маркирајући њен друштвени положај у међуљудским 
односима. Лексеми вил’ајетл’ија семантички парира домаћа изведеница 
земл’ак. Посматрано са синхронијског аспекта, новија лексема преузела је 
потпуну функционалну доминацију.

III. 7. 3. б. Женска особа земљак именована је контактним синонимима 
емшерика, вил’ајетл’ика и земл’акиња*.

Ружа је Јел’енина вил’ајетл’ика, обьдве су Белограџ’анке. – Неч’аја 
јабанџ’ику, те доша да запроси вил’ајетл’ику. – Две снаје, две вил’ајетл’ике.

Чемерикићев материјал показује стабилну позицију женске номинације 
вил’ајетл’ика у призренском лексичком систему, док је земл’акиња релатив-
но касно преузела примат у комуникацији.

Инваријанта ’социјални статус’ синтетише садржајне елементе истои-
меног концепта, формирајући социјални портрет Срба Призренаца у фиксном 
хронолошком оквиру (крај XIX – прва половина XX века). Појмовни апарат 
изражен преко поткатегоријалних сема (’титуле’, ’дужности’, ’материјални 
положај’, ’образовни статус’, ’духовни статус’, ’брачни статус’, ’место 
рођења / пребивања’) носи инфомације о различитим аспектима човековог 
друштвеног положаја и рефлектује наивно поимање носилаца дијалекта о ста-
тусном рангирању појединца у друштву. Социјално раслојавање на богате и 
сиромашне, великопоседнике и најамне раднике, административне стареши-
не и поданике, припаднике грађанске класе и сељаке, образоване и неписме-
не, екстралингвистички су елементи који учествују у конструисању језичке 
слике човека преко концептуализације и вербализације дихотомне друштве-
не стварности. Бинарна организација лексичко-семантичке парадигме одраз 
је реалних друштвених феномена, како интернационалних, тако и традицио-
налних, на којима је устројена призренска друштвена заједница. Етнокулту-
ролошки аспект изражен је преко номинација мотивисаних социјалним ка-
рактеристикама човека. Анализа садржајних компонената концепта показује 
да у колективној свести призренских Срба породични углед и материјални 
положај имају пресудну улогу у позиционирању човека у друштву. Престиж-
ним се сматра поштовање религиозних дужности, а колективном суду је под-
вргнуто угрожавање и урушавање правно засноване брачне заједнице. Сте-
пен образовања и професионалне дужности омогућавају високо котирање на 
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друштвеној лествици, па локални функционери уживају велико поштовање 
суграђана. Углед и част, као моралне категорије, поред финансијске моћи, 
најважнији су критеријуми који обезбеђују позицију у самом врху друштве-
не хијерархије.

Међусобна условљеност социјалних атрибута реперкусира се на 
унутрашњу структуру лексико-семантичке групе, а видљива је у преплитању 
централних и периферних елемената појединих подгрупа. Поједине језичке 
јединице припадају различитим ономасиолошким базама (’професија’, ’на-
ционалност’, ’социјална улога’, ’породица’), што упућује на извесни кауза-
литет између конституената лексичко-семантичког поља. Статусна обележја 
директно маркирају особу као социјално биће и члана колектива, тако да лек-
сичко-семантичка група именица са хиперсемом ’социјални статус’ чини ну-
клеус поља социјалне карактеристике човека. Парадигма унутар групе регу-
лисана је поткатегоријалним ознакама и природом сфере у којој се социјално 
обележје испољава. Основни принцип лексичко-семантичке организације 
заснован је на хијерархијском устројству (вертикална хијерархија – ЛСПГ 
’титуле’, хоризонтална хијерархија – ЛСПГ ’дужности’) и опозитном 
поимању друштвене стварности (материјални, брачни, духовни, образовни 
статус, пребивалиште), с тим да се у ретким случајевима може говорити о 
правој антонимији (граџ’анин – сел’ак), због одсуства одговарајућег именич-
ког еквивалента у расположивој грађи (богат – сирома, жењет – отуреник, 
овдешьњ – муаџ’ер, аџ’ија – / мејтепл’ија – /). Ову језичку појаву тумачимо 
семантичком разуђеношћу појединих именовања која у свом дијалекатском 
значењском комплексу имплицитно садрже низ компонената које особу има-
нентно социјално карактеришу. Чланови синонимског реда ’племић / вели-
копоседник’ господар, паша, беглар, ага, ч’ифльк сајбија, спаија, тимарџи, 
есхаб-и-тимар у свом семантичком садржају подразумевају компоненту 
’богат човек’; синонимски пар господин и ефендија, као и већина консти-
туената интегрисаних хиперсемом ’управник административне области’ 
имплицирају сему ’образован човек’; лексеме које вербализују појмовну 
вредност ’сиромашан човек’ искључују значењску ознаку ’ходочасник’; 
номинације за особу са села елиминишу бројна статусна семантичка 
обележја. Симетрију микрогрупа нарушава и изостанак гендерног опозита 
(мејтепл’ија, софи, мула / –; – / милосница; – / намескиња), што је условљено 
традиционалним поимањем мушких и женских социјалних улога.

Лексички слој који осликава турско друштвено уређење и отомански 
модел регулисања социјалних односа позајмљен је из турске социјалне или 
административне терминологије и хронолошки се везује за период пре и не-
посредно након ослобођења од Турака. Том лексичком сегменту припадају 
називи припадника племства и турских великаша (паша, беглар, ага, ч’ифльк 
сајбија, сајбија, спаија, тимарџи, есхаб-и-тимар, зеим, зеим-сахиби), титу-
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ла (ефендија, ага), старешина територијалних јединица (вал’ија митеса-
риф, кајмекам. мüдüр мифтар, коџ’абаша, коџ’абашија, аза). Променама у 
друштвеном систему коригује се и лексички систем. Лексика актуелна за пе-
риод турске власти се пасивизира, уводе се звања и дужности који захтевају 
нов лексички израз (војвода, кмет, концула, секретар).

Сегмент лексичког фонда којим се денотира особа по неком 
социјалном својству (економоском, образовном, духовном, брачном стату-
су) има општији карактер и поседује конотативни семантички потенцијал. 
Експресији подлежу именовања у вези са финансијском оскудацијом, и у 
том домену је очигледна висока продукција вербалних средстава, постигну-
та деривацијом, композицијом и позајмљивањем, при чему је синонимски 
ред градативно уређен према интензитету експресивног тона (сирома, сиро-
машко, невол’ник, гол’а, гологуз, голкур, гологлавац, бескутњик, кокоз, коко-
зина, копук, мифл’из, факир, факир фукара). У поткатегорији брачног ста-
туса творбеним процесима је оформљен ред синонима којима се изражава 
субјективни став говорника према разведеној жени (отуреница, повратуша, 
поврач’еница, бргоповрач’еница). Номинације према месту рођења или пре-
бивалишту (сел’ак, сел’анин, сел’анка; граџ’анин, варошанин, граџ’анка, ва-
рошалка; мемл’еч’етл’ија, муаџ’ер; вил’ајетл’ија, земл’ак, вил’ајетл’ика, 
земл’акиња) поред идентификационих сема, у свом семантичком садржају 
чувају читав етнокултуролошки комплекс, карактеристичан за носиоце 
дијалекта, запечаћен у њиховом језичком сазнању.

IV. ЛСГ именица са хиперсемом 
’социјална улога’

IV. Један од кључних појмова друштвене стратификације – друштвена 
улога – стриктно је повезан са социјалним статусом. Сваки друштвени положај 
пропраћен је низом норми које одређују понашање појединца, а тај скуп не-
писаних правила који произилази из вредносног система друштвене структуре 
назива се друштвена улога. „Социјална улога означава очекивано, прописано 
или захтевано понашање особе на одређеном положају. Она обухвата свеукуп-
ност карактеристичног понашања, особина, емоција, ставова, вредности, итд., 
које друштво очекује или захтева од особе која заузима одређени друштвени 
положај. Основна функција социјалне улоге јесте да регулише и контролише 
понашање људи на одређеном положају, тако да друштво као целина складно 
функционише“ (Требјашанин, Лаловић 2011: 124).

Социјална улога је скуп активности које се преплићу са активности-
ма других људи. Извођење улога увек укључује друштвене односе, јер сва-
ка улога претпоставља још једну реципрочну улогу која јој је придружена 
(муж – жена, родитељ – дете, наставник – ученик, лекар – болесник, про-
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давац – купац, вођа – следбеник, господар – слуга, итд.). Скупом компле-
ментарних улога људи су повезани у различите друштвене групе, које се 
састоје од међусобно испреплетаних улога. Стабилни интерактивни одно-
си чине социјалну структуру. Један друштвени положај најчешће је пове-
зан са више улога које формирају сет улога. У савременом друштву дола-
зи до усложњавања улога, нарочито улога жене (супруга, мајка, домаћица, 
пословна жена, друштвено и политички ангажована). Родна равноправност 
изједначила је донекле породичне и друштвене улоге мушкарца и жене, 
што неизбежно доводи до конфликта улога, јер се јавља неслагање између 
идеалне улоге и реалног извођења улоге (актуелног понашања). Традици-
онално друштво, какво је било призренско пре једног века, познаје јасно 
издиференциране улоге, засноване на патријархалном моделу понашања и 
обичајним нормама. Разлике имају своју генетичку основу, засноване су на 
наслеђу и резултат су културне елаборације (Рот 2010: 59). Жена је оства-
ривала научене улоге у кругу уже и шире породице, а приоритетне улоге 
мушкарца биле су везане за аспекте живота ван куће, за пословно деловање 
и друштвене видове ативности. Социјалне улоге у патријархалном друштву 
заснивају се на обичајним прописима који од појединца захтевају да буде 
идеалан члан породице и фамилије (муж, отац, очух, син, деда унук; жена, 
мајка, маћеха, баба, кћи), члан уже друштвене групе (ученик, пријатељ, 
ортак, комшија), члан ширег друштва (радник, купац, продавац, путник), 
али и да преузима формално прописане улоге у судским процесима, на 
пример, или специфичне традиционалне улоге у одређеним ситуацијама 
(свадба, рођење). Социјализацијом у духу патријархалног традиционализ-
ма, где владају различити обрасци гајења мушке и женске деце и другачија 
очекивања, појединац учи како да игра своје улоге у примарним (породица, 
група пријатеља, комшилук, група вршњака), секундарним (професионално 
окружење, политичке странке) и референтним групама (имају нормативну 
и контролну функцију). У свести призренског човека констриусан је про-
тотип узорног грађанина, који вишеструке социјалне улоге реализује онако 
како колектив од њега очекује и у складу са конкретном улогом манифестује 
друштвено прихватљиво понашање. Поштовањем формалних и неписаних 
начела појединац стиче углед у заједници којој припада и етикетиран је епи-
тетима узорног, честитог, моралног, поштеног човека. Стога је категорија 
социјалних улога у нераскидивој вези са карактерним особинама лично-
сти347, што се на лингвистичком плану препознаје у преклапању социјалних 
и психолоших компонената лексичке карактеризације човека и доприноси 
социопсихолошком портретисању призренског човека с почетка XX века.

347 Друштвене улоге предмет су проучавања социјалне психологије као посебне 
емпиријске психолошке дисциплине, формиране двадесетих година XX века, која се бави 
понашањем појединца у друштвеном контексту или у друштвеној ситуацији (Рот 2010: 1).
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Хоризонтална димензија друштвене структуре која се испољава кроз 
друштвене улоге има одраза на лексичко-семантичку организацију групе. 
Конструкција лексичко-семантичке групе базирана је на расподели улога у 
призренском друштву, које могу бити перманентне и привремене. Трајне уло-
ге имају универзални карактер, захтевају морални тип понашања, доследност 
и истрајност. Ситуационо условљене улоге, као што је учешће у актуелним 
друштвеним активностима и традиционалним обичајима животног циклу-
са, временски су ограничене, ослањају се на интерперсоналну интеракцију, 
допуштају већу пермисивност, подразумевају практични тип деловања и 
имају изражену етнокултуролошку црту. Конститутивни елементи лексич-
ког скупа са хиперсемом ’социјална улога’ јесу и имена друштвених агрегата 
(купци, путници), као и чланова маргинализованих група – деликвената. 
Сложеност односа унутар сродничких, функционалних, статусних, про-
сторних и културно-историјских друштвених група условила је комплекс 
конзервативних социјалних улога које су Призренци испуњавали без већих 
осцилација. Традиционална подела улога на језичкој слици света призрен-
ских Срба идентификује се вербалним ознакама за носиоце сталних и акту-
елних улога у мањим или већим, примарним или секундарним, формалним 
или неформалним групама. У овом лексичком фрагменту запечаћена су 
схватања носилаца дијалекта о улози жене и мушкарца у друштву и по-
родици, о (не)равноправности полова, о међуљудским односима, што овај 
сегмент чини значајним средством расветљавања менталитета и култур-
не традиције Срба који су живели у Призрену крајем XIX и почетком XX 
века. Спољашњу структуру лексичко-семантичке групе одликује одсуство 
елемената са референцијалним значењем ’носилац професионалне улоге’ 
(улога лекара, улога професора / учитеља, улога адвоката, улога продавца и 
сл.), с обзиром на то да је лексички опис човека у домену професије посеб-
но обрађен. Хиперсема ’социјална улога’ интегрише лексичке јединице са 
класификационим обележјима ’улога у примарној групи’, , ’улога друшт-
веног агрегата’, ’обичајна / обредна улога’, ’правно прописана улога’, 
’антисоцијална личност’. У лексичко-семантичкој парадигми ове целине 
имају статус подгрупе:

1. ЛСПГ именица са хиперсемом ’улога у примарној групи’;
1. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога члана породице’;
1. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога ученика’;
1. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога пријатеља’;
1. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога комшије’.

2. ЛСПГ именица са хиперсемом ’улога друштвеног агрегата’
2. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога купца’;
2. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога путника’;
2. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога болесника’.
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3. ЛСПГ именица са хиперсемом ’обичајна / обредна улога’
3. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога госта’;
3. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога домаћина’;
3. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога у свадбеном обреду’;
3. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога у славском обреду’;
3. 5. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога у паганским ритуалима’;
3. 6. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога врача’.

4. ЛСПГ именица са хиперсемом ’правно прописана улога’
4. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога у парничном поступку’;
4. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога у облигационом односу’.

5. ЛСПГ именица са хиперсемом ’антисоцијална личност’.
Екстензивни карактер лексичког скупа води даљем вертикалном и хо-

ризонталном раслојавању на микрогрупе, синонимске редове, скупове са 
једним елементом или моционим паром.

IV. 1. ЛСПГ именица са хиперсемом
’улога у примарној групи’

IV. 1. Примарне друштвене групе су заједнице у којима човек живи или 
ради, које карактерише висок степен блискости и интимности међу чланови-
ма и отворена, неформална комуникација. То су мале групе (породица, гру-
па пријатеља, комшија, ученика) у којима постоји непосредна интеракција, 
чврсте међусобне везе, спонтаност понашања, осећање заједништва и веома 
су важне у процесу социјализације, јер се у оквиру њих дете припрема за 
играње улога у различитим социјалним ситуацијама, усваја социјалне норме 
и вредносно се оријентише. Асимилацијом културних стереотипа, личност 
овладава правилима очекиваног понашања које захтева одређени друштве-
ни положај или конкретна друштвена ситуација и које реализује у систему 
међуљудских односа. Нормативно одобреним начином понашања појединац 
остварује своју социјалну функцију у примарним групама. Социјалне улоге 
у примарној групи подлежу варирању, посебно су варијабилне узрасно и ста-
тусно детерминисане улоге.

Социјалне категорије ’социјална улога’ и ’примарна друштвена група’ 
трансформишу се у социолингвистичке и психолингвистичке појмове, који 
употпуњавају концепт човека на језичкој слици света и оправдавају антропо-
центрички приступ лексичком систему српског призренског говора. Наивне 
представе носилаца дијалекта о човеку као социјалном бићу вербализоване су 
сетом номинација његових улога у призренском друштву, које осликавају ди-
намику друштвених односа и стабилност друштвене структуре. Кохезију при-
марних група на језичком нивоу нарушава мобилни карактер номинационог 
апарата, клизање јединица у оквиру хиперо-хипонимске парадигме, укрштање 
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и преклапање лексичко-семантичких подсистема, што утиче и на коначну 
конфигурацију ЛСПГ именица са хиперсемом ’улога у примарној групи’:

1. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога члана породице’;
1. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога ученика’;
1. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога пријатеља’;
1. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом ’улога комшије’.

IV. 1. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом
’улога члана породице’

IV. 1. 1. Породица заузима основно место у социјалној и економској 
структури друштва и представља најзначајнији културни модус формирања 
човекове личности. Породица као уникатни социокултурни феномен извор 
је најважнијих вредности, представа, асоцијација, ставова, културних стере-
отипа, који су у српском призренском говору индуковани у лексеми куч’а, 
чије метонимијско значење указује да концепт породице у свести призрен-
ског човека укључује појам дома и свих људи који у њему живе, што одступа 
од савременог модела нуклеарне породице (заједница родитеља и њихове 
деце). Патријархални облик проширене, вишегенерацијске породице линг-
вистички је експлициран лексемама род, фамил’ија*, фис, фара, куч’а.

Овај боја од рода те двал’а.
От наше фамил’ије (Реметић 1996: 459).
И Сима Пуч’а је от њине фаре. – Њинејзи фаре душа и свет ги је да 

глоџ’у туџ’у коску.
Живи само да ни страмоти куч’у. – Реџ’-Кицина куч’а је јака.
Микрогрупа ’улога члана породице’ је окрњена јер окупља само називе 

чланова уже породице као примарне друштвене заједнице. Улоге које описују 
однос чланова породице на макросистемном плану лингвокогнитивистички 
и лингвокултуролошки су сагледане као посебна лексичко-семантичка група 
са хиперсемом ’родбински односи’.348 Спољашња концепција микрогрупе 
која интегрише лексеме са надређеном семом ’улога члана породице’ прати 
традиционалну поделу мушких и женских улога и улогу детета унутар при-
зренске патријархалне породице. Унутрашњу структуру карактеришу ком-

348 Ј. В. Жељезнова у раду Лингвокогнитивное и лингвокультурное исследование 
концепта „семья“ представља прототипични модел концепта породице као динамичну 
комбинацију три сегмента, који чине основне компоненте социјалног феномена породице 
и преко којих се реализују основне функције социјалне институције породице – родбински 
односи, брачни односи и родитељски односи. На другој етапи истраживања, ауторка концепт 
интерпретира преко когнитивних стереотипа породице, својствених руским и француским 
концептосферама и структурира га „в виде фрейма с терминально-слотовым устройством“. 
Фрејм „породица“ састоји се из три терминала: родбински односи, брачни односи и 
родитељски односи (Железнова 2009: Автореф.).
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плексни парадигматски односи међу лексемама – синонимија, антонимија и 
конверзија, засновани на брачним и родитељским релацијама чланова поро-
дице. Партнерски брачни односи језички су представљени супротстављеним 
лексичким паровима, потпуним антонимима. Антонимски однос мајка – 
отац је сложенији, с обзиром на то да се лексеме којима се ова појмовна 
веза изражава супротстављају али се семантички не саодносе. Специфичну 
семантичку везу остварују јединице за вербализацију родитељских односа, 
конверзиви, јер се налазе у реципрочном, симетричном односу, међусобно се 
саодносе а не супротстављају се (Драгићевић 2007: 286).

У дијалекатској концептосфери појмовно-језичка интерпретација тра-
диционалних породичних улога централизује се око хиперсеме ’члан поро-
дице’ и хиперонима роб.

Има двајес и пе-шес роба. – Робл’е му у пол’е. – Побеже преко плот 
сьs све робл’е.

Избор лексичке јединице роб за означавање члана породице има етимо-
лошку и етнокултуролошку основу. Семантика коју лексема роб реализује на 
косовско-метохијском говорном ареалу рефлекс је једног од значења прасло-
венске речи *orbę (> рус. ребëнак „дете“, ребята „деца“) (Skok III: 150–151). 
У призренском говору и на ширем подручју Косова и Метохије (Букумирић 
2012: 532) референција мутира у смеру „дете → потомак → млађи члан по-
родице → старији члан породице → члан породице“. Постоји неслагање у 
редоследу значења лексеме роб код Чемерикића и Елезовића. Елезовић као 
примарно наводи „домаће чељаде, члан породице, задруге“ (Елезовић II: 
180), док је у Чемерикићевом регистру на првом месту „заробљен човек“. 
Обрнута полисемантичка структурна поставка у Призрену може бити утицај 
књижевне семантике лексеме роб, а може бити и резултат њене семантич-
ке евалуације. У том случају, варијабилне когнитивне ознаке обезбеђују 
променљивост концептуализације традиционалних породичних улога (члан 
породице → радник → има ограничену слободу → роб конвенционалних 
друштвених очекивања), а примарни садржај се потискује у други план.

Етнокултуролошку димензију породице у мултиетничкој средини 
репрезентује лексема арем (тур. harem), која семантичким садржајем „жен-
ска чељад једног муслимана“ (Чемерикић) манифестује културолошке раз-
лике, специфичност муслиманских породичних односа, положај и улогу 
жене у муслиманској породици.

Шаиц-ага утека у Л’уму сь[с] све арем.
У српском етникуму постоји збирна гендерна диференцијација „муш-

карци / жене у продици“, обележена синтагмама мушка / женска страна.
У сватове прво иде женска страна, па мушка страна, а на мртвьца 

прво мушка па женска. – Тај се куч’а затвори, остаде без мушке стране. – 
Женска страна је прокл’ета.
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У свести старих Призренаца мушки и женски свет строго је подељен на 
две стране, што се преноси на линију сродства, а одатле на полну структуру 
породице. Полна дистинкција је језички изражена опозитним квалификати-
вима мушка и женска уз именицу страна, који персонификују њено значење 
и додељују јој људску референцију. Дискриминација на основу биолошке 
припадности одређеном полу произилази из друштвено конструисаних улога 
мушкарца и жене у јавном и приватном животу и родне неравноправности.

IV. 1. 1. 1. У балканској патријархалној култури одрастао мушкарац 
има доминантну улогу у свим сферама живата (глава породице, финансијски 
обезбеђује породицу, економски управља породицом, подређене су му жене 
и млађи мушкарци) и носилац је стереотипних особина (јак, снажан, паме-
тан, промишљен, објективан, поштен, несентименталан). Клиширане пред-
ставе о улози мушкарца долазе до изражаја у породичним односима и дубо-
ко су укорењене у семантичком садржају лексичких јединица интегрисаних 
у микроскуп ’улога мушког члана породице’. Вербализација мушких улога 
открива начин функционисања традиционалне призренске породице, преко 
елемената ’супруг’, ’отац’, ’очух’, ’старатељ’, ’деда’, ’син’, ’пасторак’, ’унук’.

IV. 1. 1. 1. 1. Ожењен човек у односу према жени обележава се 
номинацијама муж, домач’ин, господар.

Муж ми не беше се стрефија дома. – Нека иде де оч’е, ја децама ч’е 
турим, ч’е ги скувам друго, а муж кьд ч’е доџ’е, тенџ’еру ч’е нач’нем, он је 
домач’ин (Реметић 1996: 545).

Домач’ин не ми је дома, те не могу ништо да ти одговорим без њега. 
– Тај жена неје сама, има она својега домач’ина. – Да се допитам прво с 
домач’ина ми.

Кој је господар у вуј куч’у, ти ел’и ја? – Тај жена неје сама, има она 
својега господара. – Док не припита својега господара сама не може ништо 
да уч’ини тај веселница. – Господар је дирек у куч’у.

Семантичка компонента ’супруг’ повезује лексичке ознаке за 
обележавање улоге супружника – муж, домач’ин и господар. Лексема муж 
примарно социјално маркира човека у односу на брачног партнера, жену. 
У домену интеракције мушкарца и жене делује потпуно неутрално, њена 
садржина је ослобођена ригидних схватања о мушко-женским односима у 
браку. Прочишћеност од премиса културних стереотипа умањује етнокул-
туролошку вредност номинације, а снижени традиционални културни капа-
цитет утиче на смањену употребну фреквентност. Међутим, шира полисе-
мичка структура одаје дубљи смисао који лексема остварује у призренском 
говору. Терцијарно значење „храбар, одважан човек, јунак“ (Чемерикић) от-
крива својства личности произишла из основног значења „супруг“ и помаже 
у реконструкцији патријархалног обрасца храброг и одважног мужа, заштит-
ника породице. Колективно несвесно дубоко је инфилтрирано у садржин-
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ски слој именовања домач’ин и господар. Архетип балканског мушкарца као 
главе породице испољава се и на формалном и на садржајном плану номина-
тивне јединице домач’ин. Прототипичан патријархални модел доминантног 
мужа и инфериорне, послушне жене до пуног изражаја долази у секундарној 
интерпретацији лексеме господар, којом се ритуална потчињеност жене вер-
бално демонстрира.349

IV. 1. 1. 1. 2. Човек који живи у жениној кући, који се приженио, марки-
ран је лексемом призетко.

Неуклапање у стереотип провоцира колективну свест и обавезно је 
пропраћено вербалним етикетирањем појединца, тако да номинациона 
јединица призетко језички манифестује однос социјума према обрнутим 
стандардима, тј. према улози човека који женидбом улази у кућу таста. 
Чемерикић ову реч не илуструје примерима, вероватно због њене спорадич-
не употребе јер означава одступање од уобичајеног, што је у призренској 
средини где се поштује принцип вирилокалног настањивања, ипак, ретка 
појава. Конотативност је евидентна у формалној структури деривата, у којој 
се препознаје глаголска творбена основа са деминутивним префиксом при- 
(призет- > призети) и хипокористички суфикс -ко. Већ је у мотивном гла-
голу деминуцијом постигнута експресивност и емотивна компонента актуе-
лизирана. Суфиксалном деривацијом (додавањем суфикса хипокористичког 
типа) говорник исказује подсмех и омаловажавање и избором експресивног 
имена јавно показује свој став.

IV. 1. 1. 1. 3. Социјална улога мушкарца према својој деци семантич-
ки се идентификује преко компоненте ’мушки родитељ’, а лексикализује се 
именичким јединицама баба, отац, татко, тата, бата и батка, повеза-
ним у синонимски ред са дијахронијском дијалекатском доминантом баба и 
синхронијском отац.

Жи ми баба. – Однеја бабе руч’ак на дугању. – Баба му купија музику. 
– На два дьна пред смрт баба ми збореше: „Кьд умрем, прич’епрл’ајте ме 
на два-на три.“

349 Крути обрасци брачних улога нужно доводе до табиузације интимности и емотивне 
инхибиције, што се на прагматичком нивоу огледа у комуникативним ограничењима. Жена се 
своме мужу обраћа неутралним апелативом ч’овеку (Што ти је, море, ч’овеку, те си тако 
гајл’ел’ија од сабајл’е?), а када га спомиње у јавности, користи заменицу он (Ништо не могу 
да ти кажем док не доџе он и док се не допитам сьс њега (Чемерикић)). У транскрипцијама С. 
Реметића налазимо потврду за потпуно дееротизовање супружника и настојање да се вербалним 
средствима блокира могућност било какавог телесног контакта међу њима. Ословљавањем 
брачног партнера са брацо жена се апсолутно дистанцира од своје примарне брачне улоге, 
поништава сексуалност, апстрахујући чак и њену репродуктивну функцију („Снао, снао, снао, 
снао“, на име немало напрет. Ја нега: „брацо, брацо“ (Реметић 1996: 544).
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Овај боја од оца те двал’а. – Материн отац (Реметић 1996: 353). – 
Отац му вика нему (Реметић 1996: 415). – И отац му беше веш (Реметић 
1996: 443). – Отац ми бија самарџ’ија (Реметић 1996: 541).

Ськ че доџ’е татко.
Ч’ути, сине, ч’ути, ч’е ти доџ’е тата. – Да ми напрајиш, тато, л’епу 

свадбу (Реметић 1996: 463).
Сел’бен ми донеја бата. – Кому даде у руке, бате л’и ел’и кому другом?
Однеси батке на дугању.
Последица снажне непосредне интерференције са турским језиком 

јесте доминација турцизма баба (тур. baba), који је још пола века након 
ослобођења од Турака и слабљења турског језичког утицаја одржао висо-
ку фреквентност у српском призренском говору. Средином XX века турску 
реч постепено потискује домаћа лексема отац (прасл. *otьc), која преузи-
ма функцију доминанте синонимског реда. Иако је по пореклу деминутив-
на изведеница, лексема отац се понаша као неутрални стожер, око којег се 
окупљају експресивни синоними тата, татко, бата, батка. У разговорном 
стилу ове јединице имају израженију експресивну вредност (отац – тата, 
татко…). Фамилијарни тон се интензивира употребом лексема бата и бат-
ка. Присутво емотивних компонената у семантичкој структури номинација 
за оца указује на начин на који дете доживљава фигуру патријархалног оца 
и на емотивну блискост коју са њим остварује. Секвенце из говора реално 
предочавају профил и илуструју традиционалну улогу оца (углавном је ван 
куће, запослен је, промишљен, интелигентан, материјално обезбеђује поро-
дицу, неучествовање у васпитању и одгајању деце компензује финансијском 
сигурношћу и спремношћу да их материјално подржи у даљем одрастању) 
и донекле разоткривају модел односа ротитељ – дете (отац је озбиљан, емо-
тивно уздржан, нежан до мере која не нарушава његов ауторитет, брижан, 
одсуствовање надомешћује поклонима, строг, ауторитативан, задужен за 
кажњавање).350 У традиционалној породици отац је симбол патријархалне 
културе, заступник морала, чувар постојећег система вредности и узор муш-
ким потомцима (Требјашанин 2009: 186). Његово ритуално понашање про-
писано је друштвеном улогом.

IV. 1. 1. 1. 4. Мушкарац који у породичним односима преузима социјалну 
улогу оца означен је лексемом оч’у.

350 „Однос родитељ – дете у патријархалној породици мора се сагледати у контексту 
односа старији – млађи, који је темељан однос и у породици и у свеколикој патријархалној 
култури. Однос родитеља према деци јесте однос надређеног према подређеном, а то је 
изразито и изричито неоправдан и асиметричан однос“ (Требјашанин 2009: 184).
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Оч’у гу је, истина, ама гу гл’еда ка да гу је отац. – Свадија се сьс оч’уа. 
– Оч’е да се двал’а од оч’уа. – Смилуваја се зар бог тому веселнич’ету Мил-
киному да има тако доброга оч’уа.

Појмовна блискост улога биолошког оца и очуха језички се манифестује 
истокоренским лексемама отац и оч’у (прасл. *otьjuh). Муж мајке у односу 
на њену децу из претходног брака има улогу да надомести одсуство оца и 
обезбеди економску сигурност породице. Његова улога је унапред одређена 
и изложена колективном суду. Уклапање у стереотип доброг очуха („добар 
очу“) подразумева коректан однос на релацији очух – пасторак / пасторка у 
оба смера. Од очуха се очекује да се финансијски стара о деци своје жене и 
да брине о њиховим потребама, а од деце да поштују мужа своје мајке. Од-
суство експресивних вербалних ознака упућује на формализовање односа и 
искључивање емотивне компоненте.

IV. 1. 1. 1. 5. Мушка особа која се стара, брине о некоме, која има улогу 
старатеља, тутора номинована је лексемом васија.

Нама ни бија васија дајка-Јован. – Богу и васије да благодарите што 
спасисте ч’ифльк у Коришу.

Етимолошка припадност турске именице vāsi правној сфери, којом је, 
у адаптираном лику васија у српском призренском говору именован стара-
лац, указује на законску заснованост ове социјалне улоге. Лексичка јединица 
васија, дефинисана семантичким еквивалентима „старатељ, тутор“, у говору 
Срба Призренаца покрива широкозначност синонима. Означава особу која 
негује или васпитава некога, којој је власт поверила бригу и старање о мало-
летним, болесним лицима или онога који је задужен да се брине о нечему и 
да га одржава (имање). У свакој од социјалних реализација, улога старатеља 
је да помаже и штити оне који не могу да брину сами о себи или да одржава 
материјална добра. Од њега се очекује да буде одговоран, предан, поуздан. У 
околностима када деца остану без родитеља бригу о њима преузима близак 
сродник, и то је један од традиционалних модела функционисања родбин-
ских односа и збрињавања у кругу фамилије.

IV. 1. 1. 1. 6. Категорији социјалних улога припадају номинације са се-
мантичким обележјем ’деда’ – деда, баба, дедетина, стари.

Петруш је по на деду зе на оца. – Оди деде својему, лочко дедина.
Умреја ни баба. – Оди бабе својему, л’очко бабина.
Ете га, иде ти твој дедетина. – Оди твојему дедетине у крилце, 

л’очко дедина.
Мој стари ни да се опепел’и за туј нашу работу. – Нема образ да 

искоч’и старому на оч’и.
Однос деда – унук / унука у концептосфери призренских Срба 

представљен је синонимима деда, баба, дедетина, стари. Лексема деда 
у призренско-тимочком дијалекту и у косовско-метохијској говорној зони 
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неутрализује етимолошку хипокористичност суфикса -а, и на овом терену 
реализује денотативни семантички садржај „очев или мајчин отац према 
унучади“. Експресивност је постигнута сложеним творбеним формантом 
-етина, којим се основинској садржини приписује аугментативност, што 
на конотативном нивоу значења деривата резултира активирањем експре-
сивних компонената стилског типа, које одражавају социјалну и ситуацину 
употребу јединице дедетина. Функционално-стилски елементи рефлектују 
изванјезички образац традиционалне улоге деде у вишегенерацијској по-
родици (попустљив, брижан, нежан, али и ауторитативан, поштован, зах-
теван). Денотативност чува турски лексички паралелизам баба, ознака 
која се приписује директним сродницима у узлазној лози (оцу, деди). Сема 
објективне оцене ’стар’, која произилази из прототипичног поимања деде 
у традиционалној култури, актуелизира низ квалитативних компонената 
које лингвистички означавају његова атрибутивна својства (велико животно 
искуство, узвишени положај у породици, углед и позитивна репутација у 
друштву, уваженост, мудрост, правичност), која се директно манифестују у 
значењској структури поимениченог придева стари. Номинација стари су-
блимира карактеристичне моралне и социјалне црте којима се патријархални 
лик деде уклапа у стереотип, док именовања деда и дедетина у први план 
истичу интерперсонални однос који се заснива на породичној блискости и 
топлини која проистиче из природе саме везе деда – унучад.

IV. 1. 1. 1. 7. Концепт мушког потомка интерпретиран је лексемама 
дете, син, назл’ија, јединац и бир, еквивалентним семеми „особа мушког 
рода према својим родитељима“.

Што ги се добило у Кикмира, дете ел’и девојч’е? – Пишкин момч’е 
искоч’и тој Панушово дете. – Жени дете, запросија му веч’е и девојку. – 
Обьдва детета прати на науке, а он остаде сал сьз женскадију. – Ајдар-
Сул’ино дете узе памук. – Дадо за писму што пратило дете. – А што да гу 
гал’иш, сал она л’и пратила дете на границу, а друге матере ка она кобил’е 
л’и су па не осеч’аф ништо? – Посл’е вој дете: пет девојч’ич’и и јено дете 
сам имала (Реметић 1996: 547).

Овесел’ија гу бог и туј веселницу Стојанку кл’исарку, син гу пратија 
писму и паре од Америке. – Што је Милка рада, све поје од радос, доша гу 
син од Амберике. – Знаја сьм ч’и ч’е бидне тако, зе на свадбу син ми остаде 
недовенч’ан.

Што доч’ека тај црница црна, да гу изгори тај огењ, да изгуби сина 
јединца. – Тај црна мати доч’ека да гу изгори и тај огењ, да гу погине син 
јединац.

Назл’ија бија.
О, бир мајкин. – Пораснаја ми бир бабин. – Наспа л’и се, биро. – Што 

плач’еш, биро, кажи матере. – Оди нане своје, биро.
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Снажан култ мушког детета у патријархалној култури Призренаца ду-
боко је утиснут у архетипским представама о сину као наследнику породич-
ног презимена, имања и кућне славе, чувара огњишта и традиције, стожера 
куће и породице. Патријархална идеологија кодирана је у балканском кул-
туролошком концепту који фаворизује мушког потомка351, што се на линг-
вистичком нивоу експликује одабиром вербалних средстава за означавање 
детета мушког пола. Утемељен културни образац који почива на изричитој 
полној дискриминацији манифестује се лексичком јединицом за денотирање 
мушког потомка – дете. Семантичка вредност „људско биће у односу на 
своје родитеље“ у Призрену је сведена на значење „мушки потомак“352, без 
обзира на старосну детерминанту, што лексему дете ставља у позицију до-
минанте синонимског реда. Номинацијом која у својој идеографској струк-
тури садржи компоненту ’чедо’ и њеним приписивањем сину истиче се 
првенство мушког детета у породици и све предности које његова позиција 
подразумева у процесу социјалне интеграције и током животног циклуса. 
Традиционално народно схватање о посебности, пожељности и вредновању 
мушког детета у Призрену се дуго одржало, а нарушавање архетипа огле-
да се у успостављању лексичке ознаке син у функцији опозита лексеми 
ч’ерка, која своју пуну фреквентност достиже у новије време и преузима 
примат у синонимској парадигми. Посебан статус завређује син јединац, а 
такво схватање је на дијалекатској слици света представљено језичким оз-
накама – јединац, назл’ија и бир. Лексема јединац се обично јавља у син-
тагматском споју са лексемом син, иако је у њеном лексичком садржају већ 
инкорпорирано значење другог члана конструкције. Инкапсулација у жижу 
ставља колокат јединац, којим се наглашава узвишена позиција јединог си-
на.353 Специфичан положај јединог мушког детета у породици где су сва 
остала деца женска истакнут је избором посебног имена назл’ија. Овакво 
значење турцизма (тур. nazlı) није потврђено у другим говорима, а у При-
зрену је мотивисано изворном придевском семантиком „кокетан, хировит, 
размаже; драг, нежан, умиљат“ (Петровић 2012: 221). Везивање особина сад-

351 „Већ самим рођењем мушко дете има привилегован положај у односу на женско. 
Мушко дете као пожељније, драгоценије, боље се, и то не само магијски већ и стварно, пази 
и негује, па је отуд у Србији и смртност мушке деце мања него женске. У патријархалној 
заједници, у којој се одрасли мушкарци називају „пушкама“ и у којој је изразито развијен култ 
предака, нема важнијег догађаја за породицу, па и читаво село или племе, од рођења мушког 
потомка – наследника (Требјашанин 2009: 181).

352 Употреба именице дете на подручју југозападних говора Косова и Метохије у 
значењу биолошког потомка без обзира на пол и мушког детета могућ је калк према влашкој 
језичкој структури (прим. Р. Младеновић)

353 Контекстуална употребљивост синтагме указује да се губитак сина јединца у 
колективној свести нашег народа доживљава као највећа трагедија која може да задеси 
породицу.
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ржаних у придеву за социјалну улогу сина утемељени су у традиционалном 
односу старијих, нарочито жена, према јединчету и у представи о његовом 
прототипичном понашању. Клизањем референције квалитативно значење се 
приписује конкретном денотату, при чему долази до формалне и садржин-
ске модификације. Испољавање наклоности и посебне пажње директно се 
исказује у обраћању сину. Ословљавањем турцизмом бир / биро (тур. bir) 
апострофира се позиција сина јединца, исказује начин опхођења старијих 
чланова породице према њему и испољава дубока емотивна повезаност 
између родитеља, посебно мајке и сина. Изванјезички фактори утицали су 
на трансформацију полазног значења „један“ и обликовали дијалекатску се-
мантику „чедо, син, јединац“ (Чемерикић).

IV. 1. 1. 1. 8. Син из пређашњег брака брачном другу из новог брака, 
своме очуху или маћехи, номинује се лексемом пасторак.

Хомоген систем номинационих јединица за потомке укључује и дете које 
није у крвном сродству са једним од родитеља. Недостатак језичког, фолклор-
ног и етнолошког материјала у вези са овом лексемом у Чемерикићевим за-
писима онемогућава реконструисање традиционалног става према пасторку.

IV. 1. 1. 1. 9. Синовљев или ћеркин син именован је лексичком јединицом 
унук.

Ламбару да носи млаџ’еј унук (Реметић 1996: 435). – Доша ги унук. – 
Унуци ме викаф (Реметић 1996: 366).

У Чемерикићевом речнику нема индикација о традицијском поимању 
улоге унука. Концепт индивидуализације унука није својствен древном кул-
турном моделу са мноштвом деце на периферији породице, већ је продукт 
модернијих антрополошких идеологија и нуклеране породице, где је дете 
породични стожер и средиште породичног живота.

IV. 1. 1. 2. С обзиром на то да је друштвена моћ била расподељена међу 
мушким члановима породице, жена је у примарној социјалној групи има-
ла периферни положај. Њени основни задатаци су одгајање и васпитавање 
деце, обављање кућних послова и брига о мужу, а њено понашање прописа-
но је патријархалним кодексом (смерна, честита, верна, послушна, пониз-
на, вредна). Културни образац дефинише инфериорно место жене у кругу 
породице и ставља је на маргину друштвеног живота. Биолошке и социо-
лошке улоге жене у традиционалној призренској породици су веома сложе-
не и изнијансиране и нису подједнако рангиране. Повољнији положај жени 
обезбеђују улоге мајке, домаћице и свекрве, док незавидну позицију у поро-
дици имају невеста, нероткиња и ћерка. Стереотипна представа жене као су-
пруге, домаћице и мајке запечаћена је у културном коду Срба Призренаца и 
на дијалекатској слици света репрезентована лексичким јединицама дистри-
буираним у редове са кохезионим семантичким обележјима ’супруга’, ’неве-
ста’, ’нероткиња’, ’породиља’, ’мајка’, ’маћеха’, ’баба’, ’ћерка’, ’пасторка’.
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IV. 1. 1. 2. 1. Семантичка комонента ’супруга’ у синонимски низ инте-
грише лексеме жена, домач’ица и везме.354

Жена куч’у држи, а муж је мисефир. – Напуштија жену, те донеја 
милосницу у кучу. – Жена прави куч’у, жена гу и трује.

Сирома тај Станко, ка му умре домач’ица иде ка да је изгубен. – За 
домач’ицу узеја јену јабанџ’ику.

Чланови синонимског пара жена и домач’ица семантички су и стилски 
конкуренти. Основно значење лексеме домач’ица у Призрену је „супруга“, 
чиме је директно маркирана примарна улога супружнице – да управља домом 
и води кућанство. Лексема жена секундарним садржајем корелира са номи-
нативном вредношћу лексеме домач’ица, којој је функционално подређена. 
Контекст у којем је лексичка ознака жена ситуирана открива поимање ста-
рих Призренаца о улози удате жене и сипруге, чији је главни задатак у по-
родици да обавља кућне послове и да „држи кућу“.355 Жена се друштвено по-
зиционира у зависности од тога колико је предана кући и породици и на који 
начин своје обавезе извршава.356 Законита супруга се фигуративно номинује 
турцизмом везме (тур. vezne), чије је основно значење „фишеклија“. Необич-
ну метафору, која се само у Призрену јавља (Петровић 2012: 92–93), може-
мо довести у везу са семантичком трансформацијом на релацији пушка → 
мушкарац, која је продукт традиционалне представе о мушкарцу – јунаку, 
глави породице. Улога жене – супруге, према архаичном схватању мушко-
женских односа, поистовећује се са фишеком у којем се чува барут на основу 
узајамне повезаности пушке и муниције, пренесено мужа и жене. Жена је, 
попут практичне и лагане фишеклије опасане око струка, увек при руци и 
од користи свом супружнику. Подређена и јасно прописана улога супруге 
избија у први план и у фигуративном значењу.357

IV. 1. 1. 2. 2. Посебну улогу у патријархалној породици има недавно 
удата жена, обележена синонимима снаа, невеста, младаневеста, нуса, ну-
ска, џ’ел’ина.

354 Чемерикић у лексикографски опус укључује лексему подруга „жена, супруга“, која 
припада искључиво слоју рускословенске црквене лексике.

355 У корену лексеме жена налази се индоевропско *ĝen- „рађати“, тако да је функција 
рађања определила њен назив. Етимологија речи наводи на реконструисање положаја 
жене у примитивној индоевропској породици, где је жена – дружбеница мужа схваћена као 
„рађалица“ (Skok III: 677). Констелација патријархалних породичних односа на Балкану вуче 
трагове индоевропске прошлости, где је одрживо архаично поимање мужа као господара (ие. 
*men- „мислити > господарити“) и жене чија је основна улога у браку да рађа потомке.

356 Одступање од културног стереотипа покорне и поуздане супруге води разарању 
породице и пропасти куће. 

357 Емотивна дистанца вербално се манифестује у међусобном ословљавању. Женино 
име је табу, као и било који вид јавног испољавања блискости и наклоности према њој (Да те 
викне тебе, Цвето, на име муж, ка-сьге што викав?! Снао, ме викаја муж… Умреја, жив-ми 
веј-оч’и, неје рекнаја он: Цвето! (Реметић 1996: 453, 454)). 
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Росу немој ти да гу питаш за Манета зе ч’е се застрами па неч’е ти 
каже, нека гу пита снаа Џ’екиница. – Снаа ми иде на госте у род, па гу 
дошла сестра да понесе сандьк сьс рубу. – Зьве по милујеф снау Митину зе 
снау Миланову.

Младаневеста не се тура у ньч’ве за годину. – Наша младаневеста 
отиде у род. – Што ч’иниш, младаневесто?

Преклања се ка невеста.
Узни работу па работај, што си се уговела ка да си ни нуса. – Ада, 

нуса ни је она. – Добро дошла, нусе. Што ч’иниш, како си? – Што ви чини 
нуса?

Де си, море нуске, откь[т] те несьм видеја. – Да л’и цел’иваш руку, 
нуске, ама по старински, а не ка сьгашње снаје?

Аман, моја џ’ел’ино / Што ти л’ице стамнело / Аман, моја џ’ел’ино 
/ Што ти косе мрсене (нар. песма). –Узеја сьм џ’ел’ину / Свако јутро 
плач’киву / А што ти је, џ’ел’ино / Те си тако плач’кива / Кога жал’иш 
од рода? (нар. песма). – Узни ништо па работај, што си се уздрупч’ила ка 
џ’ел’ина.

Удајом девојка стиче формално већи углед, али је њен положај за 
првих годину дана у новој породици несигуран и нереспектабилан. Она 
је подређена мужу, мушким члановима породице и старијим женама, а 
своју инфериорност ритуално и јавно демонстрира вербалним и невербал-
ним обрасцима понашања (стидљивост, покорност, повученост, смерност) 
(Требјашанин 2009: 178). Због специфичног положаја колектив јој је на-
метнуо посебне називе како денотативног, тако и конотативног садржаја, у 
којима долазе до изражаја културни код, социјални менталитет и когнитивне 
карактеристике језичке личности призренског говора. Неутралну значењску 
вредност „удата млађа жена“ реализују лексеме снаа, невеста и младане-
веста. Позиција снахе процењује се у односу на остале чланове породи-
це, па је значење именице снаа (прасл *snьha) интерпретирано семемом у 
којој су регистрована подзначења „а. синовљева жена; б. братовљева жена; 
в. удата млађа жена“. Блиска повезаност, сличнозначност, и упућивање на 
истог референта, обезбедили су сваком од подзначења примарну вредност, с 
тим што се дијахронијска предност може дати значењу под а. Проширењем 
смисаоног садржаја изван примарне релације (свекрва – снаха) успоставља 
се посебан тип везе међу значењима – симилисемија.358 Овај модел може 
се применити и на значењску структуру номинације младаневеста (прасл. 

358 Термин симилисемија уводи Д. Гортан Премк да њиме означи појаву широкозначности 
лексема, сродну платисемији, која почива на сличности двају значења, а везује се за примарно 
значење именица (Драгићевић 2007: 137, 186).
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*nevěsta) „а. невеста на дан свог венчања; б. недавно удата жена“.359 У 
значењу под б. назив има функционалну примену у традиционалној форму-
ли обрађања старијих жена млађој удатој, чиме се наглашава њен подређени 
положај у хијерархији по старешинству и периферни статус у патријархалној 
организацији брачног и породичног живота. Специфична улога номината по-
везана са адопцијом младе невесте у нови дом значењу лексеме невеста даје 
различите дијахронијске димензије, што компликује етимолошко тумачење 
ове речи („najnovija (snaha))“, „nepoznata“, „neoplođena“, „neprodana žena“, 
„nevidljiva“ (Skok II: 515). У словенској етимологији као највероватније и 
најпоузданије прихваћено је схватање по којем је реч сложеница од негатив-
ног префикса ne- и од партиципа глагола *ved-ti „знати“ – „непозната“, где 
се препознаје веза са народном обичајном праксом да се невести, првих дана 
по доласку у младожењин дом, обраћа као непознатом човеку (Skok, Gluhak, 
Фасмер). Неизговарање њеног имена значило је заштиту од злих духова 
(Gluhak 1993: 437–438), тако да у добоко укорењеним митским представама 
о демонској аури која је прати (Богдановић 2011: 179) треба тражити разлог 
синонимске парадигме у увом микроскупу. Номинацијама словенског порек-
ла придружују се позајмљенице нуса (алб. nuse) и џ’ел’ина (тур. celin, по-
ред gelin), које попуњавају денотативни семантички садржај експресивним 
семама. Албанска номинација за невесту у Призрену је ситуационо ограни-
чена и експресивно обојена. Припада разговорном дискурсу и користи се 
у говорној ситуацији чији су учесници жене. У шаљивом али пристојном 
говорном поступку субјекта говора, који невесту у породици означава лексе-
мом нуса, активирају се функционално-стилске и емотивне компоненте, тако 
да овај контактни синоним има изражену експресивну вредност и служи као 
стилска резерва. Формалним обележјем, суфиксом -ка, интензивира се хи-
покористична нота мотивне именице и исказује наклоност и симпатија но-
минатора према објекту именовања у фамилијарној говорној ситуацији. Ек-
спресивна вредност турцизма џ’ел’ина контекстуално је условљена. У сфери 
фолклорног стваралаштва, где је лексема функционално веома фреквентна, 
запечаћен је колективни доживљај емотивног стања невесте и формиран сте-
реотип тужне младе. Култ жалости због растанка са породицом дубоко је 
утиснут у денотативном садржају. Конотативни потенцијал активира се у 
разговорном дискурсу, где се лексема употребљава као прекор и где добија 
погрдну нијансу. Негативни аспект значења „невеста“ манифестује се у вези 

359 У сврљишком говору запажа се комуникативна прецизност у употреби народних 
термина младаневеста и невеста. Младаневеста је невеста у актуелној улози у систему 
свадбеног обичаја, а невеста у неодређеном трајању (Богдановић 2011: 177). На косовско-
метохијском ареалу дистинкција између ова два појма се успоставља у оквиру семантичке 
структуре лексема младаневеста, која секундарном реализацијом ступа у синонимски однос 
са истозначницама невеста и снаа (Елезовић I: 413).
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са њеним обавезама у новом дому. Секвенце из говара предочавају да она 
није оптерећена кућним пословима, али да има обавезу да двори, слуша и 
поштује старије укућане. Покорност и респект показивала је низом ритуал-
них радњи: устајањем пре осталих, поливањем укућана приликом умивања, 
прањем ногу свекру, свекрви и осталим члановима породице360, одласком на 
спавање након што сви укућани легну. Њене улоге у првих годину дана про-
жете су обредно-магијским ритуалима и усмерене ка једном циљу – здравом 
потомству.361

IV. 1. 1. 2. 3. Способност рађања била је од изузетне важности и у по-
родици и у широј друштвеној заједници, тако да је неплодност сматрана 
најстрашнијом околношћу која је могла да задеси жену у патријархалном 
браку. Традиционално негативни однос друштва према јаловој жени у 
српском призренском говору сведен је на номинацију нероткиња.362 Од-
суством пејоративно маркираних јединица у Збирци речи из Призрена, 
којима се, иначе, нероткиња жигоше у српским дијалектима, и избегавањем 
детаљнијих информација о појму и његовим народним интерпретацијама, 
Чемерикић донекле профилише менталитет Призренаца и обликује језичку 
личност носилаца говора. Искључивањем експресивних вербализација ства-
ра се табу, али се истовремено стиче утисак о солидарности колектива са 
женом која није имала среће да се оствари у улози мајке и тежњи да јој се 
стање додатно не отежава. Жена која није у ситуацији да материнством обе-
збеди повољан статус у емоционалном бићу призренских Срба изазива пре 
сажаљење него презир и омаловажавање, и таквим емотивним односом оди-
ше њихово језичко сазнање.

IV. 1. 1. 2. 4. Рођењем детета, нарочито мушког, жена стиче углед и 
поштовање и боље се позиционира у породичној хијерархији. Жена која 

360 У прву среду по венчању невеста је обавезно прала ноге свекру и свекрви, 
младожењином стрицу и стрини, младожењиној браћи и њиховим женама, удатим заовама. 
Ноге се перу водом и сапуном, а бришу пешкиром звaним дüшема или дишема, нарочито 
израђеним за ову прилику. Сви дарују невесту, спуштајући дар у лавор. Свекар и свекрва 
је дарују дукатима, девер прстеном, а остали металним новцем. За добијене новце невеста 
купује ниску дуката за фесић на глави или за огрлицу (Чемерикић).

361 У вези са основном улогом невесте – рађањем деце, у Призрену је постојао обичај 
да се невеста „тура у нач’ве“. Контакт невесте са наћвама у новом дому у словенској народној 
традицији Н. Чаусидис објашњава на два начина: као интенцију да се помоћу чина седења 
у наћве на младу пренесе продуктивна, тј. „фертилна“ функција наћви или као поступак 
контакта с духом породице у коју девојка долази, тј. пренос тог духа на њу посредством наћви 
као симбола „фактора рађања“ те породице (Чаусидис 2010: 134).

362 Лексема јаловица овде искључиво има анималну референцију и припада 
асоцијативном пољу са архисемом ’животиња’. Чемерикић чак прецизира денотата – 
,неплодно живинче“. Особа која не може да има порода, која не може да створи потомство 
квалификује се придевима јалов / јалова и бешч’едан, бешч’една (Бешч’едне муж и жена 
ч’ине све да добију децу (Чемерикић)). С. Реметић бележи суокьрл’а (Реметић 1996: 404).
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се скоро породила у Призрену се именује турцизмом грчког порекла лоуса 
(тур. lohusa, loğusa < грч. lechō). Компонента ’породиља’ имплицитно је сад-
ржана у семеми „жена која први пут рађа“ лексикализованој сложеницом 
првороткиња.

Још не искача она на сокак, лоуса је.
Тач’е је првороткиња.
У периоду непосредно пре и после порођаја постојао је систем табу-

прописа којих се жена морала придржавати како би заштитила себе и свој 
пород од разноврсних злих утицаја.363 Низом забрана и позитивних и не-
гативних магијских правила, која су се заснивала на представи о кружној 
релацији између породиље и сила хтонског света, регулисано је понашање 
жене у актуелним околностима, што посредно детерминише њену улогу у 
примарној групи. Породиља се првих четрдесет дана по порођају сматра-
ла „нечистом“, у дослуху са демонима, и тиме опасном по своју околину 
и зато је било потребно да се ритуално „очисти“ (Требјашанин 2009: 57). 
Магијско чишћење врши се низом обреда. У градској призренској среди-
ни очувао се обичај бабина, који се састоји у обредном обиласку детета и 
породиље од стране рођака и комшија првих дана по дететовом рођењу.364 

363 Појмовни апарат у вези са трудноћом је сведен на минимум, тако да код Чемерикића 
нема назива за гравидну жену. 

364 „Посете породиљи чине се само дању и то до подне. Не ваља ићи у посету поподне, 
јер се верује да такве посете могу проузроковати несрећу новорођенчету или мајци. У посете 
иду искључиво жене и то у првих седам дана од порођаја. Жене у жалости не иду у посету 
пре но што истекне четрдесет дана од узрока жалости. При овим посетама, поред редовног 
послужења (ратлук, ракија, кафа), обавезно се служи и врста слаткиша званих тигањице. У 
ранија времена тигањице су служене само кад је новорођенче било мушко, а касније је уведен 
обичај да се служе и кад се роди девојчица.

Обавезно је да се новорођенче дарује златном или сребрном паром, а женска родбина 
га дарива и стварима. Родбина доноси породиљи и колаче. Породиљина мајка дарује ствари-
ма и породиљу и њеног мужа, и носи сахан тигањица породиљи и њеним укућанима. Гошће 
које нису у родбинској вези са породиљом, поред даривања новорођенчета новцем доносе 
породиљи симите. Обичај је да се све ствари дароване новорођенчету поређају на конопац у 
породиљиној соби и тако стоје изложене седам дана након порођаја. 

Треће вече по порођају приређује се гозба у народу позната под називом треч’и ноч’. 
За ову гозбу шаљу се нарочити позиви сродницима и пријатељима. Вечера се приређује касно 
увече, да би трајала после поноћи. Пред саму поноћ, баба по оцу, а ако ње нема, нуна, доноси 
новорођенче у повоју. Новорођенчету је први пут обучена кошуља, која, по обичају, мора бити 
израђена од рукава кошуље његове бабе по оцу. Кошуља од чијег се рукава израђује кошуља 
за новорођенче мора бити стара – да новорођенче доживи дубоку старост, тј. „за век“. Жена 
која је донела новорођенче предаје га деди по оцу, а ако њега нема, онда најстаријем мушкар-
цу који је за софром. Он га дарива златном или сребрном паром коју ставља у повој, па га даје 
особи десно од себе, која га такође дарује, и тако редом док не обиђе целу софру, док не дође 
у руке првог мушкарца који га је узео и који га враћа жени. Жена га односи мајци, која је у 
својој соби и не присуствује гозби. Новац којим је овом приликом даривано дете не скида се 
с њега, већ остаје онако како су га дародавци оставили. Кад новорођенче легне у колевку, под 
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Основна функција бабина је непрестано бдење над породиљом и дететом, 
с обзиром на веровање да зле силе облећу око њих. У ретким случајевима 
када остаје сама, поред њеног кревета мора стајати метла (Чемерикић). С 
обзиром на то да је рођење дететета не само биолошки догађај, већ и соци-
олошки и религиозни феномен, веровало се да је то критичан период у коме 
је читав колектив изложен натприродним опасностима, па се цела заједница 
укључивала у спровођење магијских, одбрамбених мера од утицаја демона 
и у заштити од магичне „инфекције“. „Обичаји и обреди који прате рођење 
детета пружају ону неопходну стабилност родитељима детета, али истовре-
мено помажу широј друштвеној заједници да у овој изузетној, критичној и 
помало мистичној ситуацији очува своју кохезивност и интегритет. Ритуали-
ма којима се дочекује принова обезбеђује се повратак психолошко-друшт-
вене равнотеже која је постојала пре овог радосног догађаја“ (Требјашанин 
2009: 46).

IV. 1. 1. 2. 5. Најзначајнија улога жене у традиционалној култури је 
улога мајке. Типизирану полну улогу жена реализује кроз однос са својом 
децом, што је семантички изражено дефиницијом „жена у односу на дете 
које је родила“, која у Призрену одговара номинацијама мати, мајка, мона, 
нана, дада, мајкица, матеретина.365

Не ме пушч’а мати. – Џ’üбе ми останало од матере. – Оди матере 
своје, л’очко моја. – Идем у матере. – Мати гу даде своје димије од л’аура 
те она саши себе туј ал’ину. – Мати беше каил’ да гу даде, ама отац не гу 
даваше за њега.

Што ти је, мајко, што те бол’и? – Не, мајко, не спијем, теке тако 
ч’утим. – Оди при мајке, лутко мајкина. – Мајка Мару на далеко дала / На 
дал’еко ч’етири конака (нар. песма). – Треч’и офч’ар гу се мол’и / Пушч’ај 
мене, Шар-планино / Имам мајку што ме жал’и / Мајка жал’и дар до века 
(нар. песма). – При мајка место још ни једьн син неје изгубија (нар. посл.)

А: Де си била, Цвето? Б: Била сьм у моне. – Моно, дај ми мицко л’еба. 
– Вика те мона.

Нана ми сьшила димије. – Нина, нина, мој луди Дејане / Да би нане гол’ем 
пораснаја / И до коњи и до остре сабл’е / Да би нане царсто притиснаја 
главу му се стави женски фес са дукатима. Треч’и ноч’ се приређује јер се верује да те ноћи 
у поноћ суђаје одређују новорођенчетову судбину, и да је потребно да у то доба буде будна 
цела кућа, и новорођенче, у време када му се одређује судбина. Остављање дарованог новца 
на новорођенчету и стављање женског феса под његову главу имају за циљ да га суђенице не 
виде ’суо’, већ са златом и сребром“ (Чемерикић).

365 Идеализован фрејм мајке, према Лејкофу, има пет домена: генетички домен (мајка је 
жена која предаје генетички материјал детету), домен рођења (мајка је жена која рађа дете), 
домен одгајања (мајка је жена која одгаја дете), генеалошки домен (мајка је најближи женски 
рођак), брачни домен (мајка је очева жена). Фрејм мајке показује дубока веровања говорника 
о улози мајке и породице у друштву (Драгићевић 2007: 93). 
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(нар. песма). – Море слунце заџ’е / Џаньм, слунце заџ’е / Међу две планине, 
нане мори / Меџ’у две планине (нар. песма). – Нана на тату, тата на нану, 
деца гологлаве (нар. посл.).

Иди, викни даду. – Даде, дај ми мало л’еба.
Оди, мајкица ч’е ти врже завијач’.
Враг да гу изеде туј твоју матеретину што те пушч’а таквога на 

сокак.
Стожери синонимског реда око којих су груписани дијалектизми са иде-

ографском вредношћу ’мајка’ јесу мајка и мати. Етимолошку неутралност 
задржала је лексема мати (прасл. *mati), са којом се семантички изједначила 
првобитно деминутивна изведеница мајка (*matьka > majka) (Skok II: 389). 
У дијахронијском континууму полазна експресивност деривата је неутра-
лисана, тако да именица мајка циркулише као стилски неопредељена до-
минанта. Њен хипокористични историјски потенцијал, екстралингвистички 
поткрепљен улогом коју мајка има у словенској култури, огледа се у ком-
патибилности са деминутивним суфиксом -ица – мајкица. Мајка има важ-
ну улогу у развоју деце и њиховој социјализацији на млађем узрасту и, за 
разлику од оца, она заступа начело разумевања, саосећајности, безусловне 
љубави и праштања, а у свом односу према деци је блага, нежна, топла и 
срдачна (Требјашанин 2009: 187). У патријархалној породици деца су емо-
тивно веома везана за мајку и та приврженост женском родитељу у при-
зренском вокабулару се испољава дечијим редупликацијама – нана, дада. На 
функционалну дистрибуцију ових именовања утиче стилска употребљивост, 
односно експресивна компонента. Високу фреквентност у градском говору и 
народним књижевним формама остварује лексичка јединица нана. Лексема 
дада не припада урбаном идиому. Са значењем „мајка“ користи се у околини 
Призрена, а у граду карактерише разговорни стил досељеника са села.366 Ос-
новна улога мајке је непрестана брига о деци. Чак и минимално одступање 
од стереотипа социјум негативно маркира пејоративном изведеницом мате-
ретина. Неутрално номинационо значење „мајка“ има турцизам мона (тур. 
mona), код којег је дошло до потпуне десемантизације и замене изворног 
садржаја „баба“, на шта је највероватније утицала употребна искоришћеност 
у обраћању (Бјелетић 1995: 2008).

Примарна реализација именовања мајка и мајкица у српском при-
зренском говору „очева или материна мати“ (Чемерикић) темељи се на 
изванјезичкој стварности и реалној подели женских улога у кругу породице. 
Више него мајка деци је посвећена баба, а њена специфична улога у одгајању 
деце и интензивна емотивна веза са унуцима на језичком плану резултирају 

366 Чемерикић указује на функционалну и ареалну лимитираност примарне семантике 
лексеме дада („Само у околним селима, а у вароши само код скоријих досељеника са села“).
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лексичким паралелизмом, семантичким укрштањем и диференцијалном 
функционално-стилском компонентом. Разговорном дискурсу примерене су 
хипокористичне форме, којима се у језичким ситуацијама илуструје интиман 
однос унука са бабом. Објективна језичка стварност показује уздржанији 
однос према мајци употребом лексичке ознаке мати, док је мајка у истом 
значењу ограничена углавном на фолклор.

IV. 1. 1. 2. 6. Преузимање улоге мајке лингвистички је изражено семе-
мом „очева жена у односу према његовој деци из претходног брака“, којој је 
еквивалентна лексичка ознака мач’еа.

Да је мач’еа добра у башч’у би се сејала (нар. посл.). – Кој не слуша 
матер, ч’е слуша мач’еју (нар. посл.). – Не мож да биднеш једному мати, а 
другому мач’еја. – Дала сьм мач’еје. – Видела сьм Томину мач’еју.

Социјална улога маћехе у призренској култури подлеже предрасудама, 
које су, највероватније, произишле из негативног колективног става у вези са 
поновном удајом / женидбом и доласком друге жене на место бивше супруге 
и мајке. Мит о окрутној маћехи формиран је на основу нејасних очекивања 
везаних за функције које замењује у односу на дете / децу и друштвене про-
цене до ког степена она преузима улогу у родитељству. Стереотип о злој 
маћехи запечаћен је у менталним представама и језичком сазнању Призре-
наца и експлицитно исказан у кратким фолклорним формама као синтеза 
укалупљеног традиционалног мишљења. Негативна конотација прати и 
језичку јединицу којом је појам маћехе лингвистички обележен од њеног 
постанка у прасловенском језику (пејоративна изведеница на -jeha од ко-
рена *mat- (Skok II: 346)). Према наводима А. Глухака прасл. *matjeha по-
тиче од индоевропског компаратива *mat(r)-jes, odnosno māt-je-sā, „што је 
у овом случају значило ’сличан матери’“ (Gluhak 1993: 393). Експресивни 
контраст између лексема мати / мајка и мач’еа назире се још у њиховој 
етимологији, а појачан је културно-историјским и асоцијативним наносима у 
значењу лексичке јединице мач’еа. Лексички фон којим је употпуњено њено 
значење базира се на колективној експресији, на шаблонизованим типским 
представама и архаичним уврењима говорника. Наведеним садржинским 
елементима лексема мач’еа супротставља се лексемама мати и мајка, мада 
њихов парадигматски однос у лексиколошкој теорији није до краја разрешен 
(Драгићевић 2007: 265).

IV. 1. 1. 2. 7. Значајну улогу у подизању и одгајању деце има „мајка оца 
или матере“, означена именима баба, мајка, мајч’ица, дада, нана, стара, 
бапч’е, нанка, нанч’е.

Што ти ч’ини баба, мори Сандо? – Однеси и дај бабе у руке.
Иди мајке да ти даде л’епца. – Оди при мајке своје.
Дада ми је моја. – Иди при даде.
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Стара не беше дома. – Стара ни да ч’ује за двал’ање. – Никој не 
смејаше да мрдне от старе.

Де си била, у нане л’и си била, мори?
Поздравило ти се теза Марино бапч’е. – Искач’ај од Костинога 

бапч’ета.
Теза-Марина нанка ти дошла на ажџ’ел’дију. – Нанке Тетинч’етове 

сьм гу рекла. – Оди при нанке своје, биро. – Питала сьм нанку Костину.
Костино нанч’е не ч’ује. – Поздрави му се нанч’ету. – У нанч’ета л’и 

си бија, море Весо?
Важну функцију у васпитавању деце има очева мати, јер она са њима 

проводи највише времена и док је мајка заузета кућним пословима деца 
су на њу упућена. „Слично као и мајка, а често још и више, баба је пре-
ма унуцима блага, нежна и попустљива“ (Требјашанин 2009: 188), а такав 
емотиван однос на дијалекатској слици света манифестује се редуплицира-
ним речима из дечијег говора (баба, дада, нана) и серијом хипокористика 
(бапче, нанка, нанич’е). Примарним идентификационим обележјем ’стара’ 
(„1. стара жена, старица. 2. мајка оца илио матере; 3. ташта“ (Чемерикић)) 
лексема баба улази у домен родбинских односа, првенствено да денотира 
везу између очеве или материне мајке и њихове деце. Поименичавањем при-
дева стара, сема која носи податак о животном добу жене модификује се 
у семантичко генерацијско обележје, које детереминише позицију бабе у 
породичној хијерархији и посредно указује на ауторитет који је годинама и 
положајем стекла. Блискост и топлина између бабе и унука на когнитивном 
нивоу се испољава кроз идентификацију социјалне улоге мајке и бабе, што 
на језичком плану реперкусира употребом истих лексема за означавање раз-
личитих породичних релација (дада, нана) или хипокористичким облицима 
именице нана „мајка“ (нанка, нанч’е). Формални елементи експресивности 
експлицирају и интензивирају емотивну компоненту, која је, иначе, присутна 
у садржају лексеме нана.

IV. 1. 1. 2. 8. Женско дете (у односу на своје родитеље) номинује се 
језичким јединицама ч’ерка, девојка, ч’ера, ч’ерч’ица, девојкица / девојч’ица, 
девојч’е, девојч’енце.

Без твојега говења свема у куч’у не ч’екај њиан милос, тој да ти је 
дајма на памет, ч’ерко. – Ч’ерко моја, кажи черке твоје… (нар. загонет-
ка). – Сьг му се верила ч’ерка (Реметић 1996: 348). – Вика ме стареја ч’ерка 
(Реметић 1996: 370). – Ч’ерка му је ка ѕвезда (Реметић 1996: 406).

Тодору кондурџ’ије девојка је запросена. – А, мори девојко, нарани 
јенч’ьс тој дете, па га тури да спије. – Ица Симеункин даја девојку за Па-
нуша Мандију.

Викаше гу њојна стара мајка / Дик се, дик се, ч’еро, џ’ул’-Џ’ул’ијо / 
Тебе идеф девет барјактара / Тебе вал’а девет башч’алька (нар. песма).
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Има мајка ч’ерч’ицу / Па гу прати на воде (нар. песма).
Ти си девојкица материна, злато материно, материно све. – Мисли ка 

што она има девојкицу никој нема. – Куку, што прокл’ета беше тај млаџ’еја 
девојч’ица гу. – Теза-Анџ’ушин Васил’ се надаше сину, а доби девојч’ицу.

Кому, тому панголозу л’и да дадем девојч’е? – Отура девојч’е од 
мужа. – Жене донеја стамболски мафес, а девојч’ету јен сел’бен. – Отиш-
ла на бабине, алка-Цавино девојч’е родило мушко. – Мушко дете гу умре, те 
остаде ч’уч’ка сал сьс теј две девојч’ети. – Андрешка гу је од првога мужа, 
а о[д] другога мужа има сал теј две девојч’ич’и. – Девојч’ич’ама кроила по 
јено минтанч’е.

Девојч’енце гу је, да је живо, ка златна јабука.
У патријархалној заједници женско дете је мање вредновано од мушког 

и свој низак статус осећа кроз социјалну афирмацију током одрастања. Улога 
девојчице је унапред задата и она је учи угледајући се на мајку. Од малена се 
припрема за напуштање родитељске куће и улогу супруге. Кћи је усмерена на 
активности мајке и са њом гради посебан емотивни однос. Узајамна привр-
женост и саосећање помажу кћери да се идентификује с мајком и обезбеђују 
јој повољан психички развој у патријархалној средини, која својим дискри-
минаторским правилима и ниским вредновањем жене поткопава самосвест 
и самопоштовање женске деце (Требјашанин 2009: 188). Чврста емоционал-
на веза између мајке и ћерке, кодирана у колективном памћењу и језичком 
сазнању Срба Призренаца, проналази свој лирски израз у народној песми 
и афективном говоном чину. Окосницу синонимског реда чине номинације 
неутралног садржаја ч’ерка и девојка. Функционална раслојеност важи за 
експресивне јединице. Деминутивно-хипокористични облик ч’ера ограни-
чен је на фолклор (Реметић 1996: 472), док је низ експресива формираних 
од основе девојк- (девојкица / девојч’ица, девојч’е, девојч’енце) одлика раз-
говорног стила. Висока продукција дијалекатских творбених ликова лингви-
стичка је последица емотивне размене у оквиру истополног савеза, који се 
у патријархалној породици темељи на интимности, блискости и поверењу 
између старијих жена (мајке, бабе) и женског детета. Суфикси деминутив-
не (-ица) и хипокористичке природе (-е, -енце) нијансирају конотативни део 
значења деривата. Зависно од контекста емотивна компонента може мењати 
смисао на скали позитивне емоционалности (девојч’ица, девојч’е) и интен-
зитет експресије (девојкица – девојч’е – девојч’енце), што се на комуника-
тивном плану испољава као промена говорних поступака (Ристић 2004: 66). 
Особеност релације мајка – ћерка на лексиколошком нивоу рефлектује се 
нетипичним садржинским односом међу лексемама мати, мајка – ч’ерка, 
девојка. Парадигматска повезаност синонимских парова у литератури је ин-
терпретирана као релациона опозиција, односно као конверзија, јер се члано-
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ви (конверзиви) не супротстављају већ се међусобно саодносе (Драгићевић 
2007: 286).

IV. 1. 1. 2. 9. Кћи из претходног брака брачном парнеру из новог брака 
означена је лексемом пасторкиња.

За претпоставку да однос маћеха – пасторка подлеже стереотипном 
мишљењу и да се уклапа у универзални шаблон о злој, окрутној маћехи и 
доброј, чедној пасторки, немамо потврда у грађи.

IV. 1. 1. 3. Дистрибуција моћи у патријархалној породици децу ранги-
ра на маргину заједнице. Деца у задрузи имају статус нејачи, са изгледом 
да свој положај поправе током одрастања и да у перспективи стекну углед 
у заједници. Периферна позиција је привремена и прелазна, али захтева 
потпуну подређеност и послушност. Скупом правила којима је регулисано 
понашање деце успостављена је чврста дихотомија одрасли – деца и јасно су 
прописане њихове улоге. На сваком узрасном ступњу дете добија одређене 
задатке којима се укључује у породични живот и задружни рад. Угледањем 
на родитеље дете овладава вештинама своје културе и припрема се за улазак 
у заједницу као пуноправан члан, у складу са својом полном улогом. Процес 
социјализације је постепен, спор и другачији за мушку и женску децу (синове 
и кћери). Позиција детета и његова улога у породици могу бити поремећени 
услед нарушавања породичне структуре. Најчешћи фактори који доводе 
до промене породичног статуса детета су смрт једног или оба родитеља и 
усвајање. Однос средине према детету без родитеља представљен је сетом 
номинација са кохезионим обележјима ’сироче’ и ’усвојено дете’.

IV. 1. 1. 3. 1. Потпуна социјална немоћ прати дете без оба родитеља, а 
у подједнако лошој ситуацији је и дете без оца или мајке. Тежак психички, 
материјални и друштвени положај сиротог детета изазива сажаљење и ду-
боко саосећање колектива, а такав емотивни став преточен је у семантички 
садржај јединица којима га говорници именују – сироч’е, јетим, јетимч’е, 
јаднич’е, кукавч’е, црнич’е, нестрекњич’е.

Она јадница работа по туџ’е куч’е да израни теј њојне сироч’ич’и.
Андра рано останаја јетим. – Тому јетиму за атьр. – Запискаше му 

деца, теј јетими, од пискот срце да ти пукне. – Седи сирома у ч’оше ка 
јетим.

Жал ми је за тој нестреч’њо јетимч’е. – Мара теза-Цавина останала 
сьс три јетимч’ета. – Тема јетимч’ич’ама за атьр све ч’е уч’иним.

Останало јаднич’е и без оца и без матере. – Све што ч’иним, ч’иним 
за атар тому јаднич’ету, мојему братанч’ету.

А: Тој Сандино кукавч’е кој гл’еда сьг? Б: Узела га при себе баба.
Што ч’е ч’ини тој црнич’е црно што остаде јетим без оца и без ма-

тере.
Да има кој да помогне тема Стојанкинима несрекњич’ич’ама.
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Денотативно значење „дете без родитеља или без једног од њих“ под-
разумева негативну објективну оцену ’то је лоше / тешко’, која аутоматски 
активира конотативни аспект свих чланова синонимског реда. Неутралном 
језгру су најближе доминанте сироч’е и јетим, које садрже обавештење о по-
родичном статусу детета, али и експресивни потенцијал, који се у одређеним 
комуникативним околностима актуелизује, при чему емотивне и прагматич-
ке компоненте надјачавају идентификационе семе и потискују их у други 
план. Поред лексичког фона који именичке ознаке сироч’е и јетим са собом 
носе (типизирана колективна представа о јадном, незаштићеном, скрајнутом 
сирочету), субјекат именовања усложњава њихову садржину, оплемењујући 
је комплексом емоција које у њему побуђује хијерархијски и друштвени 
положај детета без родитеља. Равнотежа контактног паралелизма сироч’е 
– јетим (тур. yetim) премешта тежиште на релацију сироч’е – јетимч’е. 
Према домаћем називу обликован је деминутив од турске речи, при чему 
суфиксација доприноси снажнијој експресивности. Висок степен интензите-
та на плану израза постиже се деривационим моделом експресивна именичка 
основа + експресивни наставак, што садржини деривата јаднич’е, кукавч’е, 
црнич’е, нестрекњич’е даје примарно експресивну функцију, а комуникатив-
ном садржају осећајан, дирљив, потресан тон.

IV. 1. 1. 3. 2. Стереотипна улога детета зависи и од чињенице да ли је 
дете у крвном или адоптивном сродству са члановима породице. Дете које су 
туђи људи усвојили и прихватили као своје у Призрену се маркира лексемом 
посвојч’е.

Девојч’е посвојч’е Данка.
Лексикографски материјал антиципира постојање тренда усвајања 

девојчица (Бе у цркву и видо Недел’ка Л’ал’у како посвои тој девојч’е), 
што произилази из архаичне свести о потреби породичног збрињавања 
женске деце и њиховог колективног функционисања. Отуда у грађи родна 
асиметрија – : посвојкиња (Ал’ушова посвојкиња). Полни идентитет номина-
та денотираног формално неиздиференцираном ознаком посвојч’е открива 
се у контексту (Девојч’е посвојч’е Данка).

IV. 1. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога ученика’

IV. 1. 2. Примарну функцију у социјализацији и формирању лично-
сти има вршњачка група. У интеракцији и заједничким активностима са 
вршњацима дете прихвата правила и вредности групе, развија социјабилност, 
и у складу са представама о својој афирмацији у групи гради идентитет 
(Требјашанин 2009: 194–195). У традиционалној култури призренских 
Срба вршњачки односи се успостављају кроз рад, игру и образовање, а на 



Тања Милосављевић450

дијалекатској слици света регистровани су преко лексикализација апстрак-
тне појмовне вредности ’улога ученика’. Ученик у традиционалној шко-
ли има улогу посматрача и пасивног слушаоца и постављен је у позицију 
објекта који прима информације, усваја их без критичког мишљења, просто 
их репродукује и чека да буде оцењен. Подређен је ауторитету наставника и 
за најмањи покушај ометања наставе строго је кажњен. Савесно одговарање 
нормираним захтевима и школским обавезама осигурава признање вред-
ности индивидуе не само међу вршњацима, већ и у ширем друштвеном 
окружењу. У градској призренској средини мерила социјалног вредновања 
су успех у школи, ниво образовања, разред, врста школе коју ученик похађа.

IV. 1. 2. а. Сви наведени критеријуми учествују у констититуисању 
микро реда са кохезионим елементом ’ученик’: џ’ак, двојкаш, пофторавац, 
букварац, ч’асословац, псалтирац, основац, богословац.

Џ’ач’ич’и сьс барјач’ич’и.
Куку, црна ја, син ми искоч’и двојкаш у ч’колу.
Ја сьм проша, а Живко Ч’ич’ин пофторавац.
Син му бидна богословац веч’е, неје више основац. – Држиш л’и на 

памет кьд убише тога Ч’ел’-Перинога богословца. – И богословци бил’е на 
мртвьца.

Централна лексичка ознака и доминанта синонимског реда је лексема 
џ’ак, која као дијагностичко обележје улази у језгро семантичке структуре 
номинација са којима стоји у односу релативне синонимије. Компоненте 
нижег ранга ’успех’, ’разред’, ’врста школе’ ученика генерацијски и инте-
лектуално детерминишу и статусно га позиционирају у вршњачкој групи и 
широј заједници. Најниже се котира ученик који понавља разред – двојкаш 
и пофторавац,367 а уважавања је достојан богословац „ђак Призренске 
богословије“. На нижем образовном ступњу је основац „ученик основне 
школе“, који је у „старовремским“ школама диференциран по разредима на 
основу уџбеника које изучава – букварац, часословац, псалтирац. Старомод-
ни тип школе, о којем Чемерикић ексцерпира податке из историјских извора, 
подразумевао је образовање по етапама, где су ученици, без обзира на узраст, 
на првом степену описмењавања савладавали буквар, на средњем учили час-
ловац и на завршном основнообразовном нивоу проучавали псалтир. Раз-
реди нису постојали, већ су ученици дељени према књигама које изучавају, 
што се на плану лексичке садржине испољава преко диференцијалних сема 
’буквар’, ’часловац’, ’псалтир’.

IV. 1. 2. б. Школовање девојчица није било заступљено у мери која 
би дала богатије лексичке резултате, тако да се женске номинације у овој 

367 У школском систему који је важио у Чемерикићево време двојка је била непрелазна 
оцена. 
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категорији социјалних улога своде на истокоренски синонимски пар 
двојкашица и двојкашка.

Зар и ти, мори двојкашицо, имаш образ да збориш?
Добра је јадница, и работна је и л’уцка, ама за ч’колу не гу гори срце, 

двојкашка је. – Онејзи двојкашке, Сандине другач’ке Л’епке, не могаше да 
помогне ни уч’ител’ка Мага.

Одраз друштвене сварности на призренски лексички систем огледа се 
у асиметрији именовања са идентификационим семантичким обележјима 
’ученик’ и ’ученица’. Комуникативне секвенце којима Чемерикић илуструје 
употребу лексема имплицирају став да женском детету образовање није 
неопходно и потенцира се неспособност савлађивања школског програма, 
чиме се директно или индиректно у самом говорном чину преноси стереотип 
да је женско дете предодређено за улогу домаћице пре него за школовање. 
Клишеирано мишљење додатно је истакнуто одабиром назива и творбеним 
дублетизмом. Негативна денотативна оцена мотивне речи (двојка „непрелаз-
на оцена, недовољна“) допуњена је конотативним елементима у изведени-
ци двојкаш, којој је једнака основа четворостепених деривата двојкашица и 
двојкашка. Форманти -ица и -ка, поред моционе, попримају функцију корек-
тора негативног експресивног садржаја творбене основе. Снижени степен 
експресивности манифестује се преко прагматичке компоненте значења као 
изражавање благог прекора и разумевања за објекат говорења.

IV. 1. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога пријатеља’

IV. 1. 3. Један од примарних међуљудских односа путем којег се особа 
интегрише у друштво и развија свој социјални и емоционални потенцијал 
јесте пријатељство. Узајамном односу љубави, поверења и поштовања у При-
зрену се придавала велика важност, што потврђује низ назива за ову врсту 
социјалне интеракције – другарсто, државина, кал’итера, миштерльк.

Тој њино другарсто, тој њино држање, у век несьм видеја.
Ка њина државина што била, за казување неје. – Својштина несмо, 

ама од стари ни остала тај државина с њи, те се држимо ка да смо род.
Ама што га нема Сима Угар да ни доџ’е, да неси иструја миштерльк 

сьс њега?
Неч’у сьс њега да имам никакву кал’итеру. – Иструја сьм кал’итеру.
Емоционални и морални образац традиционалног пријатељског односа 

укључују симпатију и емпатију, бригу за добробит других, поштење и искре-
ност, оданост, узајамно разумевање и саосећање, поверење и позитивни реци-
процитет. Веза блиских познаника базирана на овим квалитетима прераста у 
пријатељство, а улога пријатеља заузима централно место у појмовној струк-
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тури концепта друштвених односа. Језгрени сегмент менталног образовања 
пријатељство у призренској култури вербализује се јединицама са архи-
семом ’човек’, хиперсемом ’социјална улога’ и интегралном појмовном 
вредношћу ’улога пријатеља’, која се на структурно-семантичком нивоу ди-
ференцира у два хоризонтална смера ’пријатељ’ и ’пријатељица’.

IV. 1. 3. а. Микроред са надређеним елементом ’пријатељ’ формирају 
језичке јединице другар, пријател’, другар / пријател’ до главе, мик, ортак.

А бре, другару, ч’е идемо л’и да се бањамо. – Дервиш Смаил и другар му 
узеше 2 торбе (из тефтера). – Фериз узе за другара јене опьнце (из тефтера).

Дадо Станоју за пријател’а (из тефтера). – Теј паре пратија оч’еф ми 
пријател’ (Реметић 1996: 483).

Аџ’и-Üмер-паша бија оч’ев ми пријател’ до главе. – Андрешка 
Карач’ирез и брат ми Мита другари су до главе.

Како си, мико?
Не могу без мојега ортака. – Сам сьм, ортак ми отиша на пут.
Лингвокултуролошке особености градског призренског идиома леже у 

језичкој компетенцији говорника да варирају валидност другарских односа 
мик – другар – пријате’л, – другар / пријател’ до главе – ортак. На скали 
вредновања односа међу пријатељима најниже се котира мик. Албанизам 
мик (алб. mik) семантички је најближи појму познаника, другар одговара 
идеографској вредности ’блиски познаник’, а најинтензивнији и најдубљи 
однос љубави, поверења и поштовања остварује се са особом означеном 
лексемом пријател’. Иако су интерпретиране заједничким именитељем 
„друг“, у овој тријади се осећа блага градација, што их чини градуалним 
синонимима. У трочланом синонимском низу доминанта је неутрални кон-
ституент другар, преко којег су дефинисани остали чланови. Домаће лексеме 
имају подједнаку фреквентност и у говору и у писаним споменицима. Тво-
бени форманти -ар и -тел’ именицама другар и пријател’368 дају значење 
агентивности, усмеравајући семантику деривата на активну улогу коју друг 
има у узајамном односу (пружа помоћ и подршку, саветује, са њим се деле 
недаће и радости, са њим се разоноди у доколици, на њега се може ослони-
ти у свим важним моментима у животу, он је природно мерило и морални 
судија са чијим мишљењем човек усаглашава своје поступке). У менталите-
ту Призренаца преовладава идеализован модел другарства, који потиче из 
архаичне перцепције, антиципиране у самом корену речи друг – сваки други 
(сваки човек) човеку је потенцијални друг / пријатељ. Идиличне предста-
ве на којима је изграђен прототип пријатеља достижу колминацију у изразу 
другар / пријател’ до главе „одан, веран пријатељ“ (Чемерикић). Допунски 

368 Радна именица пријател’ образована је још у прасловенском језику од корена *pri- 
„prodesse“ (Skok III: 40).
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атрибутивни елемент до главе прави дистинкцију између народног поимања 
концепта друг / пријатељ као инваријанте колективне свести и индивидуал-
них асоцијација у вези са овом веома битном социјалном категоријом. Сино-
нимски низ мик – другар – пријател’ попуњава околојезгрену зону подгрупе. 
Семантичке варијације међу централним елементима микрореда нема, осим 
у степену духовне блискости и интензитету емотивне привржености, што 
долази до изражаја у самом говорном чину. Однос са ортаком заснива се на 
пословној сарадњи и заједничким финансијским интересима и захтева обо-
страно поверење и оданост ортак „пословни пријатељ“ („јавни друг у как-
вом послу“ (Чемерикић)). У ортачком односу доминира етички принцип, а 
не емотивна повезаност, што турцизам (тур. ortak) декларише на периферију 
лексичко-семантичке подгрупе ’улога у примарној групи’.

IV. 1. 3. б. Дистинктивна црта ’женско’ дијагностичко је и дифе рен-
цијално семантичко обележје лексема другач’ка и другарица.

Својејзи другач’ке извадила лакрдију. – Посвадила се, не збори с туј 
другач’ку. – Викана је у другач’ке на боју. – Другач’ке се сьбрал’е да се ни-
шаф на нишал’ку.

Другарица гу је. – Дадни и другарице малко.
Апсолутну синонимију остварује истокоренски пар другач’ка и друга-

рица, с тим што је облик другач’ка аутохтон, а другарица припада новијем 
лексичком слоју. Поред потпуне семантичке подударности лексеме са со-
бом носе идентичне културне асоцијације. Прототипични модел истопол-
ног пријатељства садржан је у самом средишту концепта пријатељство, а 
непосредно се манифестује у говорном дискурсу. У семантичкој структури 
лексичких јединица регистровани су елементи ’блиска’, ’искрена’, ’ода-
на’, ’пријатељица’, ’према којој се гаји’, ’другарство’, који одражавају наи-
вну представу о идеалној другарици. Овом семском саставу придружују 
се фонске семе ’другарство је могуће само на релацији женско – женско, 
односно мушко – мушко’ и ’женски другарски односи карактеристични су 
за млађи узраст, док мушкарци остварују трајне пријатељске односе, који 
су најинтензивнији у зрелом добу и старости’, које импликују културолош-
ке специфичности и релативизирају опште значење. Женска пријатељства 
реализују се углавном у вршњачкој групи, почињу у детињству и прекидају 
се удајом, када жена престаје да води социјални живот ван куће. Због друшт-
вених баријера које онемогућавају остваривање дубљег контакта и перма-
нентност везе, пријатељство међу женским особама делује површно, све-
дено на заједнички рад, забаву, шалу. Изванјезичка стварност детерминише 
састав микрогрупе ’улога пријатеља’ (одсуство лексеме пријател’ица у 
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значењу „другарица“)369 и њен семантички капацитет, који се на плану из-
раза испољава дијалекатском формом (другач’ка).

IV. 1. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога комшије’

IV. 1. 4. Након родбине и пријатеља, човек најблискије односе 
успоставља са комшилуком. Просторна близина неминовно упућује људе 
једне на друге и ствара услове за развијање социјалних интеракција између 
суседа (чињење услуга, притицање у помоћ, олакшавање неког посла, добро-
чинство, међуљудска солидарност, итд.). Традиција добрих комшијских од-
носа у мултиетичној урбаној призренској средини темељи се на толеранцији 
и поштовању права суседа. Вишевековни суживот са Турцима утицао је на 
обликовање социјалне свести призренских Срба и прихватање муслиманског 
културног модела понашања према комшијама. Улога комшије има истакну-
то место у исламу, где су комшијска права законом регулисана (комшија се 
ни на који начин не сме узнемиравати, треба га сваком приликом почастити, 
комшији се даје приоритет у куповини куће или земље, треба одржавати ху-
ман и леп однос са суседима без обзира на њихову веру, према комшијиној 
жени треба се опходити са посебним респектом (Kurdić 2006: 217–226)). 
Шеријатски постулати у домену суседских односа прихваћени су међу 
хришћанима и уграђени у ментални конструкт Срба Призренаца као прото-
тип доброг комшије – доброчинитеља. Апстрактна појмовна вредност ’улога 
комшије’ на дијалекатској слици човека изражена је номинацијама турског 
порекла, које унутар микрогрупе граде парадигму на супротстављености 
гендерног знака – ’сусед’ / ’сусетка’.

IV. 1. 4. а. Онај који живи у суседству денотиран је лексичком јединицом 
којшија / коњшија.

Риста Кикмир ни је којшија. – Ч’ути, не дизај џ’урултију, ч’е ч’ујеф 
којшије. – У коњшије два дрва гориф, у нас јено, па неч’е (нар. посл.).

Турцизам (тур. дијал. koyși, поред konşu, komşu) је изборио апсолутну 
номинациону доминацију на призренско-тимочком ареалу.

IV. 1. 4. б. Идентификациона сема ’женска особа’ дистинктивни је знак 
лексеме којшика / коњшика.

Рушит-агина којшика оста дужна. – Којшика ни је јена Латинка. – У 
коњшике гу се добило мушко па идем на бабине.

Према ликовима којшија / коњшија у српском призренском говору об-
ликовани су моциони еквиваленти којшика / коњшика.

369 У Призрену се пријетел’ица користи искључиво као сроднички термин.
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IV. 2. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’улога друштвеног агрегата’

IV. 2. Категорија друштвених агрегата у социолошкој теорији дефини-
ше се као скуп међусобно неповезаних појединаца који се налазе у исто вре-
ме на истом месту, који имају неки заједнички привремени интерес или су 
задешени неком кризном ситуацијом. За разлику од социјалне групе, агрегат 
се одликује одсуством организације и структуре, анонимношћу, ограниче-
ним социјалним односима, територијалним карактером, пролазношћу. Чла-
нови овакве скупине идеографски се детектују по социјалним улогама куп-
ца, путника, туристе, болесника, публике. Концепција лексичко-семантичке 
подгрупе базирана је на елементима који својим смислом одговарају појму 
друштвеног агрегата. Конституенти подгрупе су структурно обједињени 
заједничком хиперсемом и у комбинацији са одговарајућом социјалном де-
терминантом граде системске односе (кохипонимске, синонимске). Језичке 
јединице распоређене су у три микрогрупе на основу релевантних семантич-
ких ознака ’купац’, ’путник’, ’болесник’.

IV. 2. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога купца’

IV. 2. 1. У ситуацији када особа уђе у продавницу и жели нешто да 
купи приписује јој се улога купца и од ње се очекује друштвено одговор-
но понашање, компатибилно неписаном друштвеном кодексу који регулише 
социјалне релације продавац – купац, купац – купац. Улога купца ускладиш-
тена је у менталном лексикону призренских Срба са асоцијативном мрежом 
квалитативних знакова који потенцијално улазе у семантичку структуру но-
минационог апарата (’поштен’, ’лојалан’, ’љубазан’, ’толерантан’, ’анони-
ман’) и из фонске позадине креирају опште лексичко значење.

IV. 2. 1. а. Човек који купује нешто денотиран је лексичким јединицама 
миштерија / мüштерија и купьц*.

Ако ти је за продаву, миштерију ч’е наџ’еш лако. – Ч’увам за моје 
миштерије. – Њега не га дираше тол’ико што га мајстор изгрдија, кол’ико 
га дираше што мајстор уч’инија тој пред свет, пред мüштерије.

Купьц (Реметић 1996: 361).
Конкурентност контактних синонима оспорена је доминацијом турског 

трговачког термина миштерија / мüштерија (тур. müșteri), који има фик-
сирану позицију у призренском лексичком систему. Семантичка структура 
лексеме једним делом корелира са домаћом изведеницом купьц, којом је де-
финисано њено опште значење „купац уопште“. Допунска компонента ’уоп-
ште’ упућује на анонимност потенцијалног купца. Чемерикић као посебну 
издваја реализацију „стални купац“ којом номинација реферира на особу 
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познату трговцу, која редовно пазари у истој радњи или код истог продавца 
и према којој се он опходи на посебан начин.370 Купац је у свести говорни-
ка представљен као финални конзумент, крајњи потрошач производа који 
купује.

IV. 2. 1. б. Жена купац номинује се именицом миштерика.
Она је Соколова миштерика.
Моционим суфиксом -ка личне и социјалне потребе и својства купца 

придају се женској особи.

IV. 2. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога путника’

IV. 2. 2. Социјални феномен путовања поседује универзалне одлике 
и национално-културне карактеристике, експлициране у једној од базич-
них менталних конструкција носилаца дијалекта. У појмовној сфери линг-
вокултуролошког концепта путовање фокусирана је сложена когнитивна 
структура – ванјезички семантички сценарио путовања. Сценарио конфигу-
ришу културно утемељени фрејмови: испраћај путника, субјект путовања, 
путовођа / предводник, вест о повратку путника, посећивање особе која се 
вратила са путовања. Конвенционална знања утиснута у појмовну структуру 
концептуализације путника и путовања олакшавају сагледавање значењске 
вредности језичких јединица микрогрупе ’улога путника’. Језгрени консти-
туент је субјект путовања, а око њега су концентрисани допунски елементи, 
који одражавају лингвокултуролошку специфику језичке слике света Срба 
Призренаца.

IV. 2. 2. 1. Социјална улога путника лингвистички је репрезентована 
семемом „човек који путује“ и лексичком јединицом јолџ’ија.

А: Кьд је Мита јолџ’ија? Б: У понедејаник, здравл’е.
Денотативни карактер лексема носи из изворног језика (тур. дијал. 

yolci, поред yolcu) и у дијалекту реципијенту је усвојена као номинација са 
општим обавештајним садржајем. Лексички фон, међутим, културолошки 
нијансира семантички садржај турцизма, уносећи у значење елементе који 
се традиционално везују за путника (типична атрибутивна својства – скро-
ман, стрпљив, озбиљан, старији, господин; разлоге и циљеве путовања – ре-
лигиозни (хаџилук, Света Гора), ради посла или трговине, ради школовања). 
Фонске семе се кристалишу у контексту и дају лексеми аутентичо значење у 
којем је утиснут прототипични образац путника.371

370 Корпус номинација са заједничким семантичким обележјем ’продавац’ обрађен је у 
оквиру лексичко-семантичке групе ’трговина’, као и именовања са хиперсемом ’посредник’, 
која се семантичким садржајем уклапају и у категорију социјалних улога.

371 Обичај испраћања путника у Призрену се одржао веома дуго. Рођаци и пријатељи су 
пратили путника изван града, до превоза, идући за њим и испијајући ракију. При поздрављању 



457Лексика српског призренског говора

IV. 2. 2. 2. Специфичну улогу на путовању има калауз „1. путовођа, водич. 
2. предводник, који је на челу колоне кад се иде по невремену, који прти пут“.

Турцизам калауз (тур. дијал. kalavus / kɩlavuz) реализује двостру-
ку денотацију, што произлази из везе језика и стварности. Ванјезичка 
дистинкција улога коју на путовању добијају водич и предводник прави 
појмовну диференцијацију која се лингвистички манифестује раздвајањем 
значења и полисемијом.

IV. 2. 2. 3. Повратак путника традиционално је уприличен свечаним 
дочеком. Атмосферу ишчекивања и нестрпљења прекидали су дечаци који 
су породицама доносили радосну вест о доласку њиховог ближњег. Улогу 
муштулугџије у Призрену има миждеџ’ија / мüждеџ’ија.

А: Куј ви бија миждеџ’ија? Б: Миждеџ’ија ни бија Андрешка Славков. 
– Мüждеџ’ија ни каза ч’и Мита доша.

Са отварањем аутобуских линија и развојем ове врсте саобраћања, у 
Призрену се створио обичај преношења вести о доласку путника његовој 
породици и родбини. Дечаци су на аутобуској станици чекали путнике и 
трчали њиховим кућама да јаве срећну вест, за шта су добијали награду. 
Изаделека су узвикивали мижде, како их неко други не би предухитрио 
(Чемерикић). Везивање социјалне улоге гласника сужава денотацију турциз-
ма миждеџ’ија, а узрасна компонента усмерава референцију (дечак).372

IV. 2. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога болесника’

IV. 2. 3. Педесетих година XX века Т. Парсонс у социјалну медици-
ну уводи термин улога болесника (sick role), с обзиром на то да болест, као 
лимитирајући фактор социјалног деловања, значи пре свега облик девијације 
или удаљавања од друштвено постављених циљева и директно угрожава 
рад, социјални ред и репродукцију (Parsons 1969: 670). Болесна особа леги-
тимно се ослобађа свих или већине уобичајених улога и видова друштвене 
одговорности које као члан заједнице има према осталим члановима и пре-
ма друштву у целини. Социо-културни и економско-политички контекст у 
великој мери одређују како ће неко интерпретирати симптоме болести, како 
путник их је частио новцем. Даривање у новцу за ’срећан пут’ назива се сел’амедија 
(Чемерикић). 

372 Церемонијални карактер догађају даје ожџ’ел’дија (тур. hoş geldi од hoş gelmek 
„добро доћи“), обичај да рођаци и добри пријатељи иду да пожеле добродошлицу и 
честитају онима чији се члан породице после дужег одсуствовања вратио у Призрен (Идем 
на ожџ’ел’дију у ујна-Цаве, доша гу Мита. – Вал’а да идем на ожџ’ел’дију у кума-Андрије, 
дошла кума-Мара). Улазећи у кућу посетиоци поздрављају домаћина са „светло ти (ви) око“, 
а он одговара: „да си жив“. Домаћини том приликом послужују госте кафом и ратлуком, у 
изузетним случајевима и тигањицама, којима се чини посебна част госту (Чемерикић).
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ће такву особу друштво прихватити, које ће се стратегије лечења и тера-
пеутски модели примењивати, какав ће социјални живот и који социјални 
статус болесник имати. Диференцијација између физиолошког поремећаја 
(патолошких физичких / органских оштећења које лекар дијагностикује), 
субјективног доживљаја бола и болести и социјалног стања у енглеском 
језику је изражена постојањем посебних лексичких ознака за сваки од наве-
дених параметара болести (disease, illness, sickness) (Staničić 2007: 314–316). 
Свест о тежини болести и њеном утицају на човекову физичку и друштвену 
активност и на душевно стање кодирана је у лексичком систему Призренаца 
и на дијалекатској слици света репрезентована скалом градуалних синонима 
льк бол’ес / лька рана, лошотиња, бол’ка, бол’ес, бол’ештина, жива рана. 
Осећај телесне патње (мука, бол’, бол’авина) у наивном веровању призрен-
ских Срба најпоузданији је показатељ промена у организму и у складу са 
субјективним доживљајем особа одговара на симптоме болести, тражећи 
адекватан лек у народној медицини. Предузимањем мера за оздрављење 
и преузимањем одговорности за своје стање човек улази у улогу болесни-
ка, али ретко пацијента. У традиционалној призренској средини, где није 
развијена свест о институционализованом здравству, лекарска помоћ је била 
крајња нужда. Народ је проналазио различите алтернативне методе лечења, 
од лековитог биља до врачања. Коришћенo је биље са широким спектром 
терапеутског дејства (ајдуч’ка трава, жута трава, бабина душица, наница, 
самобајка, срч’анац, бозовинка, дафина, трава од крва, трава од посека), 
оријентални зачини (анасон, ашаш, дарч’ин), разна уља (бадем-јаги, бальк-
јаги, инт-јаги, дарчин-јаги, нане-јаги, бит-оти, крупа-от, гл’истре-от, 
сьбьр-от), прашкови (тел’изüр) и балзами са Истока куповани у бакални-
цама (беја балсьм и црн балсьм, амберуј), од којих су се справљали мелеми 
за искашљавање (деваја-миск), против стомачних тегоба, хемороида, кожних 
болести (ч’епек мејл’ем), код прелома костију (јакија), рана, уједа инсеката, 
опекотина (посан мејлем), болова у ушима, итд. Исцелитељска моћ приписи-
вала се води донесеној са хаџилука или освештаној на празник Богојављање 
(аџ’иазма), а посебно магијској снази бајалица и ритуалних радњи прили-
ком врачања. У културном коду Срба Призренаца записан је начин опхођења 
колектива према свом болесном члану. Од припадника примарних група 
(рођака, пријатеља, комшија) очекује се да покажу интересовање и забри-
нутост за болесника, пожељно је да се распитују о његовом здравственом 
стању, да га редовно посећују, питајући за помоћ и изражавајући жељу за 
брзим оздрављењем. Шира друштвена заједница показује разумевање и 
поштовање за болесног човека, што лингвистички демонстрира сведеност 
микрогрупе на две номинативне јединице објективне оцене.

IV. 2. 3. а. Болесна мушка особа номинује се лексемом болник.
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Куч’ка једна, и не запита бил’е како је болник. – Ч’утите, не дизајте 
џ’урултију, у коњшије имав болника. – Џ’еч’мишола, болнику, што ти је, 
што се ал’иш?

Деривациони поступак открива лингвокултуролошку специфичност 
односа према болести призренских Срба. Изведена именица болник је мо-
тивисана придевом болан, а придевска реч лексемом бол, која упућује на 
субјективни осећај физичке тегобе. Болесник се у Призрену првенствено 
конципира као особа која осећа физичку бол, снажну телесну патњу која је 
онеспособљава и спречава у обављању свакодневних активности.

IV. 2. 3. б. Болесна жена денотира се лексичком јединицом болница.
А болница, бог нека гу даде здравл’е, ч’ини л’и гајрет? – Отишла да 

види туј алка-Цавину болницу. – И масло гу дори светил’е тејзи њине бол-
нице.

Творбено-семантички еквивалент именици мушког рода је женска 
номинација болница, другостепени дериват настао моционом суфиксацијом 
(бол → болна → болница „она која је болна“). Моносемантичност ове лексе-
ме лингвистички је резултат призренске социокултуре која преферира кон-
цепт кућне здравствене неге.

IV. 3. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’обичајна / обредна улога’

IV. 3. Понашање човека у различитим животним околностима и друшт-
веним ситуацијама регулисано је нормама традиционалне културе и народ-
ним обичајима. То су искуством и навикама стваране неписане одредбе и за-
кони који су одговарали потребама живота једне друштвене заједнице и који 
постају неопходни у животу људи, утичући на целокупно функционисање 
колектива и чинећи га особеним (Аlaupović-Gjeldum 1999: 149). Културни 
идентитет Срба Призренаца формиран је на аутентичном духовном наслеђу 
и под утицајем образаца оријенталне културе. Трагови интерференције са 
турским вредносним системом рефлектују се кроз етнокултурну семанти-
ку лексема у домену социјалне организације живота и социјалних навика 
које прерастају у обичајну праксу (узајамно посећивање рођака, пријатеља, 
комшија). Национална специфика дубоко је укорењена и добро очувана у 
сфери обредних улога у религиозним обичајима и обичајима животног ци-
клуса. Прагматички и семиотички аспект обичаја могуће је дешифровати 
и интерпретирати преко семантичког смисла лексичких јединица којима 
су означени учесници у обредним и ритуалним радњама везаним за свад-
бене и славске обичаје и народна веровања. Језички знаци носе кодиране 
информације у којима су фиксирани еталони призренске духовне културе. 
Вербална репрезентација нематеријалног сегмента људског деловања сво-
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ди се на лексичке ознаке са архисемом ’човек’, при чему референт прерас-
та у симболички знак у којем је утиснут културни код микросоцијума. Хи-
персема ’обичајна улога’ појмовно повезује денотат са значењем које му се 
приписује, а које се тумачи у контексту традиционалних социјалних улога. 
Идеографска веза између човека и његове актуелне и привремене друштвене 
улоге духовног карактера на дијалекатској слици света реализује се лексич-
ко-семантичком подгрупом именица сврстаних у уже скупине ’улога госта’, 
’улога домаћина’, ’улога у свадбеном обреду’, ’улога у славском обреду’, 
’улога у паганским ритуалима’, ’улога врача’.

IV. 3. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога госта’

IV. 3. 1. Специфичан географски положај призренског ареала, при-
вредна динамика и међукултурна комуникација утицали су на моделирање 
социјалног понашања чаршијског становништва и обликовање његовог 
менталитета. Друштвени живот углавном се одвијао у трговачким град-
ским четвртима, али се неговала и традиција посећивања, која је прерасла 
у културну константу социјума. Кућне посете постале су стереотипна фор-
ма одржавања социјалних веза са комшилуком, родбином и пријатељима. 
Обичај одласка у госте постаје устаљени образац очувања контаката и уоп-
штени модел оплемењивања патријархално утврђених међуљудских односа. 
Конзервативна схватања актуелизују се у обичајима везаним за припрему 
и одлазак у госте и у прототипичном поимању госта, а културно-социјални 
феномен гостовања у култури призренских Срба може се реконструисати 
преко концепта гостопримство и његових вербалних манифестација.373 Ког-
нитивна суштина менталног конструкта изражена је преко номинационих 
јединица са хиперсемом ’улога госта’, у чијем се антропоцентричном и ет-
ноцентричном значењу открива природа човека из Призрена, али и систем 
вредности и модели понашања читаве заједнице. Фрејм ’гост’ важан је фраг-
мент концепта гостопримства и саставни елемент сценарија ’гостовање’, 
на дијалекатској слици света интерпретираног лексемом мисафирльк (тур. 
misafirlɩk, müsafilɩk) (Од ка доша, од мисафирлька на мисафирльк иде, јен дьн 
не веч’ераја дома). У традицији Призренаца гостом се третира сваки човек 
који домаћину дође у кућу, али посебан статус има лице позвано на обед 
или неку другу част. Фрејм госта има слојевиту стуктуру, где се препознају 
и схеме непожељног госта, изненадног госта, особе која гостује извесно 
време код некога, особе која има навику да често иде у госте. Улога госта 

373 Опширно компаративно истраживање аспеката језичке концептуализације 
гостопримства, као једне од значајнијих сфера човекове животне активности и њених 
национално-културних специфичности у руском и енглеском језику спровела је Г. Р. Гарипова 
(Гарипова 2010).
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подразумева унапред задате шаблоне владања и комуникације. Поштовање 
обичајне етикеције ствара еталон пожељног госта, чије су прототипичне осо-
бине скромност, пристојност, љубазност, умереност, ненаметљивост. Језгро 
језичке репрезентације концепта чине лексеме са семантичком вредношћу 
„особа која је у посети код неког у кући“. Етнокултуролошки фон значења 
избија у говорном чину и зависи од језичког окружења у који је лексичка 
јединица стављена.

IV. 3. 1. а. Гендерна дијагностичка компонента ’мушко’ у синонимски 
ред повезује јединице гос, мисафир / мüсафир, тангьл-мисафир.

Кани га ка да гу је гос. – Апансьз гости. – Имаф госте на веч’еру. – Го-
стима џ’ебап не могасмо да дадемо. – Целу недел’у била на госте у матере.

Андрешка ни је мисафир на веч’еру. – Мисафире ч’екамо за јутре.
Лексички паралелизам словенског гос (прасл. *gostі) и турског мисафир 

(тур. misafir, дијал. müsafir) лингвистичка је последица контакта два народа 
и преплитања њихових култура, тако да обе именичке лексеме подједнако 
учествују у грађењу културне и језичке слике света носилаца призренског 
говора, што је допринело стварању уникатне концептуалне и лексичко-се-
мантичке парадигме.374 Прожетост словенских и оријенталних вредности на 
плану социјалних интеракција језички се манифестује комбинацијама домаће 
номинације са турским допунама, а таквим синтагмама се најприближније 
интерпретира фрејм госта (апансьз гост „изненадни гост“). Полусложеница 
тангьл-мисафир изражава мало другачију схему – „непожељан гост“. Овај 
појмовни домен лексикализован је једино у Призрену, а почива на непоузда-
ном значењу првог члана колокације (тур. dangıl „неотесан, груб“) (Петровић 
2012: 268).

IV. 3. 1. б. Жена гост означава се посебном именичком јединицом – го-
стинка.

Гостинка је па вал’а и ч’ес да гу се ч’ини ка гостинке. – А, мори, при-
фати се јемпут за работу и не седи тако ка да си гостинка.

Иако мушка именовања неутралног значења семантички могу да 
покрију и женски идентитет, због граматичке равнотеже је у српском при-
зренском говору успостављена моција и изведен облик гостинка, денота-
тивне вредности и објективне оцене. У периферним слојевима семантичке 
структуре деривата утиснута су конвенционална знања о улози гошће у 
призренском друштву, која се као фонске семе актуелизују у одређеном 
контексту.

374 Појмовну и језичку слику употпуњава придев гостински, који лексичку спојивост 
најчешће остварује са именицама руч’ек, веч’ера, соба, ред, а те колокације употпуњују 
менталну представу о пријему гостију, која је најдиректније повезана са концептом хране, 
пића, смештаја.
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IV. 3. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога домаћина’

IV. 3. 2. На другом полу своје структуре концепт гостопримство 
развија комплексан сценарио пријема гостију, где најзначајнију улогу игра 
домаћин. Релација домаћин – гост у средишту је менталне конструкције, око 
којег се семантички сценарио одвија по утврђеним етапама, које имају сим-
боличко-обредни карактер – очекивање госта, дочек госта, гошћење (хра-
на и пиће), испраћивање госта.375 Одлика менталитета призренских Срба 
је срдачно примање и предусретљиво дочекивање гостију, што до изражаја 
долази у прототипичним својствима домаћина. Улога домаћина базира се 
на постулатима који сублимирају националне и оријенталне вредности, на 
којима је изграђен стереотип топлог, љубазног, отвореног, искреног, велико-
душног домаћина.376 Важност ове социјалне улоге рефлектује се преко ког-
нитивног обрасца доброг домаћина, што дијалекатској слици света даје кул-
турну посебност и етничку особеност. Традиционални обрасци понашања 
онога који прима госте нашли су одраза у културној семантици и семио-
тичком систему, а моралне вредности и духовна ширина етноса, који зра-
че из садржинске позадине, прерасли су у етикецију гостопримства. Овај 
социјално-културолошки модел одражава се на лексичко-семантичку пара-
дигму кроз однос комплементарности чланова лексичко-семантичке групе, 
конверзива гос / мусафир – домач’ин, гостинка – домач’ица. Микрогрупа 
именица са хиперсемом ’улога домаћина’ састоји се од елемената који се 
међусобно супротстављају семом пола.

IV. 3. 2. а. Мушка особа која некога прима у госте означава се лексема-
ма домач’ин и домьшњи.

Нурсуз је овако, ама ка домач’ин је млого гостоприман. – Кьд доч’уше 
њојни домач’ини, одма натраг гу вратише Оритку.

На туј веч’еру биле сал домьшњи.
Дочек и пријем гостију дужност је главе породице, па отуда Д. 

Чемерикић не диференцира ситуационе улоге домаћина и семантички их не 
раздваја, већ социјалну улогу домаћина приписује „старешини куће“. Посеб-

375 Социјални углед породице расте честим и радим доласком гостију, чиме се указују 
поштовање и част домаћину. Значај социјализације и међусобног посећивања манифестује се 
изразима добива госте (Тај Стојан Куч’кар слабо би се мешаја сь[с] свет, па би ретко кьд и 
добиваја госте), добије госте (На муку је и тај Данка Мандина, куч’а гу се уч’ини отел’: мало-
мало па теке добије госте). Најважнија етапа традиционалног сценарија гостопримства је 
ритуално дочекивање гостију, при чему се инсистира на моралној чистоти домаћина (Добијеф 
л’и се гости, има да се доч’екаф ка што је ред, те да се искоч’и сьс бел образ).

376 У језичком сазнању Призренаца прототип домаћина најбоље је интерпретиран 
квалификативима гостол’убан (Брат му по неје гостол’убан. – Она је млого гостол’убна, 
ул’егнеш л’и гу у куч’у да може на главу би те турила) и гостоприман (Тај куч’а била дајма 
гостопримна).
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но значење лексеме домач’ин увели смо на основу илустративног материјала 
који потврђује значењску дивергенцију и лексикографског поступка у об-
ради полисемичне лексеме домаћин у Речнику САНУ (РСАНУ 4: 513). У 
српски призренски говор дериват је ушао као већ формиран облик (домаћ- + 
ин) и фонетски се прилагодио овом идиому. На ову тврдњу наводи одсуство 
основинског придева (домаћи), односно постојање (позно)прасловенске 
придевске варијанте домьшањ и од њега поименичење домьшњи са збирним 
значењем „укућани“, којим се успоставља однос симетричности и реципроч-
ности са лексемом гости.

IV. 3. 2. б. Жена у улози домаћице, она која дочекује и послужује госте, 
номинује се лексемом домач’ица.

Што имаш да кажеш, кажи домач’ице а не мене, ја сьм гостинка. – 
Да те дочека тај домачица, гостопримно че те дочека, но да ти уч’ини ако 
гу мол’иш ништо, ич’ не се надај.

Улогом домаћице прописане су радње којима „жена кућног стареши-
не“ (Чемерикић) демонстрира љубазност, несебичност и поштовање према 
госту. Њене дужности у вези са гостима углавном се своде на послуживање.

IV. 3. 3. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога у свадбеном обреду’

IV. 3. 3. Рођење, свадба и смрт су преломни моменти у животу чове-
ка и доводе до ремећења друштвене равнотеже и нарушавања устаљеног 
реда. Чланови заједнице су међусобно повезани, тако да промена позиције 
једног од њих захвата читаву заједницу, која новонастало хаотично стање 
креативно преводи у ритуал. Ритуал је стваралачки чин, дешавање, пред-
става у којој чланови којих се промена тиче играју у стандардизованим и 
стилизованим улогама, релацијама и поступцима, али и са извесном до-
зом импровизације (Златановић 2003: 17). Тренутак кризе, социјалног 
прегруписавања (одвајање од почетних позиција) превлађује се ритуалима 
везаним за континуиране фазе у обреду прелаза, од сепарације, преко до-
мена лиминалности до агрегације и потпуне интегрције члана у нову групу. 
У систему животних обичаја и породичних обреда централно место заузима 
свадбени ритуал, због разноврсности елемената и сложене структуре која 
укључује обредну симболику. „Свадба је најважнији, најразрађенији и сад-
ржински најбогатији ритуал животног циклуса. Она у згуснутом виду изра-
жава друштвену стварност – економске и сродничке односе, положај жене, 
однос према оностраном и може се означити као парадигматичан догађај 
културе Срба“ (Златановић 2003: 7). У свадбеном ритуалу призренских Срба 
уграђен је идентитет заједнице, а у његовом спровођењу актуелизирају се 
суштинске карактеристике колектива и његове традиције. Призренски свад-
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бени обичаји чувају рудимент словенске архаичности, али и карактеристичне 
црте присутне само у локалној традицији, које су видљиве на етнографском и 
лингвистичком плану. Акциони план српског свадбеног обреда (Златановић 
2003; Петровић Савић 2009; Златановић 2012) уклапа се у општу словенску 
традицију, тј. има троделну структуру (Семёновна 2001; Узенева 2003, 2010; 
Таратынова 2007; Чугаев 2008; Сергеевна 2011; Иванченко 2012; Тищенко 
2013). Схема призренског свадбеног сценарија прати етапе предсвадбене, 
свадбене и постсвадбене обредне праксе. На лингвистичком плану сценарио 
је разложен на једноставније когнитивне структуре – фрејмове традицио-
налних радњи (проводаџисање, договор, виђење, венчање, даровање, посе-
те), фрејмове свадбених чинова, фрејмове актера и фрејмове материјалних 
реалија. Свадбена обредна лексика одражава процесуалну, агентивну и пред-
метну страну ритуала, у чијем су језгру фиксирани називи обредних лица.377 
Микросистем nomina personalia са хиперсемом ’учесник у свадбеном обре-
ду’ садржи називе ритуалних субјеката у обредном акту. Лексичко-семан-
тичку микрогрупу формирају мањи скупови чији су чланови интегрисани 
значењским елементима ’предсвадбени период’, ’свадба’ и ’период после 
свадбе’, који хронолошки координишу улоге и функције учесника свадбеног 
обреда, које су расподељене у складу са традицијом, узрасним особеностима 
и сродничким везама. Изванјезичка сегментација свадбене обредности усло-
вила је језичку класификацију, констелацију лексема са обредном семанти-
ком и парадигму унутар микрогрупе.

IV. 3. 3. 1. Предсвадбена фаза обреда сложена је од поступних и 
традицијом утврђених чинова, који моделирају логичко-појмовни ком-
плекс свадбеног циклуса и структурирају схему обредних агентива. Обавез-
ни елементи предсвадбене призренске традиције су посредовање, испит и 
позивање гостију. Сваки сегмент се састоји од ритуалних радњи за чију су 
реализацију потребна конкретна лица. Улоге учесника у предсвадбеном об-
реду лексички израз налазе у систему nomina personalia, у чијем је семантич-
ком садржају конзервиран локални стереотип колективног понашања прили-
ком иницирања друштвене кризе и почетног премошћавања хаоса изазваног 
статусним преструктурирањем. Ритуалним регламентом прописане су улоге 
проводаџије, прстенџије и момка.

IV. 3. 3. 1. 1. Иницијални чин којим се покреће процес свадбеног обреда 
је проводаџисање, односно посредовање при склапању брака. Улогу посред-
ника могла је имати и мушка и женска особа из момкове фамилије са изра-
женим преговарачким вештинама, чија је функција да у дому девојке и пред 
њеним родитељима хвали момка и његову породицу. Уколико проводаџија 

377 Свадба је симболизација социјално-родбинских односа и тако схваћена представља 
род у процесу његовог преустројавања, из чега произилази да учесници свадбе и њихове 
дужности или улоге имају изузетно важно значење за обредни чин (Иванова 1998: 7).
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успешно представи страну коју заступа и родитељи девојке дају свој приста-
нак, његово ангажовање се продужава све до саме свадбе. У предсвадбеном 
периоду он је главна спона између двеју односних породица.

IV. 3. 3. 1. 1. а. Мушка особа у улози посредника именује се лексемама 
мисиџ’ија и аберџ’ија.

Нашејзи Санде мисиџ’ија бија Јован алка-Ванкин.
У Тодора кандурџ’ије доша ги аберџ’ија. – Крста Мандија пратија 

аберџ’ију за Данку Ице Симе Ункинога. – Ч’иприни вратил’е аберџ’ију.
У српском говору Призрена турцизми мисиџ’ија (тур. дијал. misitçi) и 

аберџ’ија (тур. haberci) на парадигматском плану остварују релативан сино-
нимски однос подударањем основног значења једне и секундарне семантике 
друге речи. Овим блискозначницама еквивалентна су критеријска обележја 
денотата („проводаџија“). По опсегу полисемантичке структуре (аберџ’ија 
има богатију структуру) и по употребним карактеристикама ове две лексе-
ме се разликују. Мисиџ’ија реализује искључиво значење „проводаџија“, док 
полисемична лексема аберџ’ија обредну значењску вредност „особа којој се 
ставља у дужност да, погодним начином и без обавеза, испита расположење 
родитеља који имају девојку за удају, да ли би били вољни да се спријатеље 
са неком породоцом која има момка за женидбу“ (Чемерикић) добија у кул-
турном контексту обреда и конкретном језичком изразу. Интерпретација 
значења у традиционалном предсвадбеном кључу открива благу семантич-
ку и функционалну диференцијацију у лексичком паралелизму мисиџ’ија – 
аберџ’ија. Семски састав лексеме мисиџ’ија кондензује све важне елементе 
традиционалног поимања улоге проводаџије, од којег се очекује да добије 
званичан пристанак родитеља девојке и да испрошену девојку „обележи“, 
дајући јој мицак белег378, први ритуално-симболички дар којим започиње 
процес сепарације. За разлику од мисиџије, који предсвадбену обредну 
улогу успешно спроводи до краја, аберџија не мора стриктно да испоштује 
прописану формулу јер није обавезан да испуни задатак. У конотативном 
семантичком сегменту значења лексеме аберџ’ија учитан је ред скривених 
знакова условљених обредном локалном семантиком. Аберџ’ија углавном 

378 „Мицак белег садржи једну стару златну пару мање вредности, једну стару сребрну 
пару (бела пара) – да вереница доживи дубоку старост и обели као та пара, три зрна пшенице 
– за берич’ет и нафаку и да вереница буде увек сита, једну коцку шећера – да вереница буде 
увек „блага ка шеч’ер“ и једну свилену марамицу. Све ово, увијено у мараму, носи проводаџија 
у пратњи једног мушког детета из вереникове породице. У вереничиној кући дарове прима 
мушкарац и то у бакарној тепсији – да вереници буду трајни као бакар“ (Чемерикић). Чином 
даривања девојка је званично запросена, чиме добија статус веренице (лексичка ознака вере-
ница* (СДА) не припада лексичком систему Чемерикићевог времена). Искакање из обредне 
структуре нарушавало је традицијом успостављен протокол призренске свадбе. Дешавало се 
да девојка не испоштује одлуку родитеља о избору њеног брачног партнера и да тајно оде са 
оним којег је сама одабрала. У Призрену се таква девојка назива уграбеница.
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сигнификује безуспешног посредника и у говору кореспондира са изразом 
нема време, који се користи као еуфемизам за одбијање проводаџијине пре-
поруке.379

IV. 3. 3. 1. 1. б. Жена у улози проводаџије означава се јединицама 
мисиџ’ика и аберџ’ика.

Даницу Мач’кину мисиџ’ика тражила за Кикмира. – Мисиџ’ика вал’а 
да понесе: дукат, белу пару, три зрна ч’еницу, парч’е шеч’ер и шамич’е. – 
Мисиџ’ика била у Пајанте и однела бел’ег.

Грбини гу рекл’е аберџ’ике санч’и немаф време.
Посредничку улогу неретко је преузимала женска особа из момкове 

фамилије, која се истицала речитошћу и способношћу убеђивања. Тактич-
ност је, такође, важна особина онога који преговара, јер је проводаџисање не-
известан чин, а преговарање осетљив интрумент којим почиње нарушавање 
равнотеже у друштву.

IV. 3. 3. 1. 2. Пошто родитељи девојке дају пристанак и проводаџија 
испроси девојку, према традиционално утврђеном сценарију, спрово-
ди се веренички испит. Овај сегмент предсвадбеног ритуала обухвата не-
колико разрађених обредних чинова – испит младог пара пред свеште-
ником, „пријатељење“ двеју страна, даривање, послуживање, весеље. 
Веренички испит или прстен обавља се у кући девојке, где долазе вереник, 
његови родитељи, најближа родбина и свештеник. Субјекти овог обредног 
церемонијала означени су збирним именом прстенџ’ије.

На прстен идеф прстенџ’ије.
Именовање обредних агентива мотивисано је поступком у предсвадбе-

ном ритуалу који се на лингвистичком плану преводи у фрејм ’прстен’, који 
има симболичко-магијски карактер.380 Процедурална схема укључује испит 
младог пара према црквеном канону којим свештеник утврђује да ли момак 
и девојка добровољно ступају у брак, што се ритуално потврђује даровима и 
свечано прославља.381

379 Чемерикић напомиње да израз нема време код Срба у Призрену значи „нема 
материјалне, новчане могућности“ и употребљава се да се избегне позитиван одговор при 
разговорима о прошевини. „Родитељи девојке, ако им се не допада момак, да не би негативно 
одговорили на понуду и тиме увредили момкове родитеље, употребљавају тај израз, што 
значи да, наводно, нису у могућности да поднесу трошкове око девојачке спреме и свадбе“ 
(Чемерикић). У истом значењу овај калк са турског широко је распрострањен у македонском 
говорном језику (Петровић 2012: 30).

380 У тренутку када прстенџије улазе у двориште, девојка их, скривена, гледа кроз 
златан прстен, струк босиљка и сито. Сваки од ових елемената има магијску функцију (златни 
прстен – богатство, босиљак – здравље, сито – плодност). 

381 Дар који испрошена девојка добија од свекра на испиту назива се гол’ем бел’ег. 
Садржај дара, умотаног у свилену мараму и донесеног на послужавнику, чине парче шећера, 
неколико зрна жита, сапун, мирис, чевре, материјал за димије и један златни новац. Девојка 
на тавлу, уместо дарова које је добила, ставља свој дар за вереника. Саставни елементи дара 



467Лексика српског призренског говора

IV. 3. 3. 1. 3. У структури традиционалне призренске свадбе позивање 
гостију је последњи сегмент предсвадбеног обичаја. Сватови се позивају 
на ритуално утврђен начин, у суботу пре свитања, окићеном здравицом 
напуњеном вином382 и писаном позивницом (пусула). У улози позивара мог-
ли су бити и мушкарци и жене.

IV. 3. 3. 1. 3. а. Мушка особа која позива сватове именује се полисемич-
ном лексичком јединицом момак.

Кикмиров момак не викна у недел’у на свадбу. – Момак не викна у су-
боту на веч’еру, у недел’у у сватове у Крсте Мандије.

Почасну улогу да позива сватове са младожењине стране добијао је 
угледни, ожењени мушкарац, а са младине неожењени младић. Момак је 
обавезно био огрнут ћурком, без обзира на временске прилике, у десној руци 
је носио окићену здравицу и ишао од куће до куће позивајући госте, притом 
поштујући устаљену комуникативну формулу.383 Примарна семантика „млад 
човек, младић“ мотивисала је избор имена обредног агентива, који, осим 
улоге позивара, има још једну, веома важну функцију током свадбеног об-
реда.

IV. 3. 3. 1. 3. б. Женска особа у улози часника који позива сватове 
номинује се лексемом момковица.

Доодила момковица да не вика на свадбу у Косте Тетинч’ета.
Етнолошко-лингвистичка интерпретација свадбене терминологије са 

архисемом ’човек’ укључује корпус назива за лица која активно учествују 
у предсвадбеној церемонијалној процедури, међу којима је номинација са 
дистинктивном цртом ’женско’ момковица, мотивисана обредном локалном 
семантиком. Момковица је удата жена са момкове стране, која значајну ри-
туалну функцију добија током свадбе, а нарочито у току прве брачне ноћи.

IV. 3. 3. 2. Централни догађај у склопу свадбене обредности је сама 
свадба. Структура традиционалне свадбе прати структурне фазе обре-
да прелаза, у чијем је средишту чин венчања, а главни актери су млада и 
и уздарја имају обредну симболику, а само даривање „моћ обавезивања“ (Златановић 2003: 
60–61). Девојка је све време, док се поздравља са прстенџијама, послужује их и дарује, пре-
кривена марамом званом застрамач’а, како би прикрила свој стид пред родбином и гостима 
(Чемерикић). 

382 Кићење здравице обавља се у суботу пре зоре и то чине девојке и млађе жене, 
специјално позване за ту прилику. Свечани карактер овом чину даје певање свадбених песама. 
Дрвена чутура, буклија, кити се цвећем (инџ’ир), златним листићима (варак) и златним нитима 
(тел’) и пешкиром (Кьд китимо здравицу, турамо и варак).

383 Обичај је да момак не улази у кућу званице, већ јој на вратима даје здравицу и свечано 
позива у име домаћина: „поздравиле ви се од (име домаћина) у недељу на свадбу“, или „да 
заповедате у суботу вечер на вечеру, а у недељу у сватове“. Званица уноси здравицу у кућу, где 
сви укућани отпију по гутљај вина, а потом долију своје вино и враћају је момку, даривајући 
га (пешкир, марама, чарапе, новац), речима „да сте живи, нека је срећно“ (Чемерикић).
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младожења. Систем обавезних и периферних учесника свадбеног ритуала 
моделира номинациони спектар у лексичко-семантичкој категорији ’улога у 
свадбеном обреду’. Лексички скуп конструисан је према обрасцу ванјезичке 
поделе обредних улога и њиховом значају у дијахронијској структури свад-
беног ритуала. Схема учесника свадбе организована је на принципу бинарне 
опозиције – мушко / женско и дихотомне везе – учесници с младине / учесни-
ци са младожењине стране, за које важи општи назив сватови.

Доџ’оше сватови.
Прасловенски термин из агнатске породице (прасл. *svatь) (Skok III: 

369) преобликован је у колективну именицу сватови са унифицираним 
значењем „учесници у свадбеној поворци“.

IV. 3. 3. 2. 1. Главни субјект свадбеног ритуала је невеста. Њен ритуални 
значај истакнут је централном улогом у обреду и посебним третманом у це-
локупном обредном контексту. Постављање младе у центар ритуалног акта 
и магијско наглашавање њене моћи компензују њену статусну реградацију 
у брачној заједници. Ритуална доминација младе обрнуто је сразмерна 
њеном реалном положају у патријархалној породици. С друге стране, чином 
венчања невеста доживљава радикалну промену животног и друштвеног 
статуса, и тај процес сепарације обележава двоструки прелаз – хоризонтални 
(трајно одвајање од примарне групе и прелазак у нову, непознату заједницу) 
и вертикални (прелаз из статуса девојке у статус жене, који обезбеђује тек 
рођењем мушког детета). Пролазећи кроз етапе обреда прелаза, млада се 
најдуже задржава у лиминалној фази, у којој њена улога добија повишен тон 
и у потпуној је инверзији са положајем који има у патријархалној друштвеној 
структури. Узвишен ритуални статус гаси се преузимањем улоге супруге и 
успостављањем реалних односа у новој брачној заједници (Јовановић 1993: 
140). Средишња ритуална фигура око које су усмерене активности осталих 
учесника свадбеног обреда у српском говору Призрена обележена је номина-
ционим јединицама младаневеста, манеста и млада*.

Кьд идеш на свадбу, на веч’еру, тај младанавеста вал’а и да се дарује. 
–Младаневесту изнесоше брач’а гу. – Гови ка младаневеста. – Узе зајем за 
младаневесту. – Што си се уздурч’ила туј ка младаневеста?

И мене се досадило, плетеуч’и манесте ел’пезен.384

384 Чин плетења елпезана (тур. elpeze), традиционалне невестинске фризуре, свечани је 
догађај који се уз музику и певање пригодних песама обавља у суботу преподне у младиној 
кући, уз присуство њених рођака и другарица. Елпезан је посебан начин чешљања и сплитања 
косе у танке плетенице које падају низ леђа, осим косе изнад зулуфа која пада преко образа. Са 
тако сплетеном косом невеста у недељу иде на венчање. У понедељак ујутру, пошто је невеста 
полила све укућане да се умију и сваки од њих јој дао дар у новцу, приступа се обичају сечења 
зулуфа. То је дужност ручнога девера, који прво расплиће плетенице и рашчешљава косу 
изнад ушију и одсеца косу у висини доње ивице ушију. Овај обредни поступак је знак да је 
невеста постала жена (Чемерикић).
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Младе се стаји бараница овде. – Млада дофач’а оној-дете и подигне 
овако (Реметић 1996: 540).

Примарна реализација сложенице младаневеста односи се на актуел-
ну улогу женске особе на дан свог венчања и тим именом се она ословљава 
и наредних годину дана по венчању. Семантичка својства лексеме детерми-
нисана су спољашњим саставом композита (придев (млада) + именица (не-
веста)). Атрибутивни садржински елемент квалификују невесту као младу 
особу, што потенцијално сугерише телесну лепоту и имплицира духовну и 
моралну чистоту.385 У слојевитости садржаја другог члана уплетен је мит-
ски (пра)словенски код у којем се чита дубље социолошко, антрополошко и 
етнолошко значење сложене именице у дијалекту (нова, некушана, непозна-
та, неспозната, туђа). Контрахована варијанта манеста носи емфатичност 
у изразу, која се испољава у стилско-функционалном аспекту значења речи, 
дајући јој повишен, свечани, извештачен тон. Новијем слоју призренске лек-
сике припада поименичење млада, које као самосталну именичку јединицу 
не срећемо у Чемерикићевом лексикографском материјалу.

IV. 3. 3. 2. 2. У односу на третман младе, младожењи, иако је по приро-
ди ствари истакнут ритуални субјект, свадбени ритуал додељује маргиналну 
улогу и ставља га у инфериорни положај. Он је на периферији обредне радње у 
свим њеним фазама и истиснут је из ритуалног процеса као неважна личност 
(Петровић Савић 2009: 60). Ритуална деградација младожење у инверзији је 
са његовом стварном породичном моћи пре и после свадбе и реалним друшт-
веним статусом, који се женидбом додатно оснажује и учвршћује. Мушкарац 
у време своје женидбе означен је лексемом младожења.

Младожења прач’а венч’аницу невесте. – Кьд проџ’оше девет години-
це / Тьд се спраи младожења млади / Да отиде до Орида града / Да запроси 
Оритку девојку (нар. песма). – Штом испрати свога младожењу / Поврати 
се на своје ч’ардаке / И обуч’е руо неносено (нар. песма).

Комбинованом творбом (млад + о + жен + ја) добијен је назив за муш-
карца (младожења) који ступа у брак, којим се језички обележава његова ак-
туелна обредна улога у систему социјалних односа успостављених обичајем. 
У формалној структури номинационе јединице доминира ритуални опозит 

385 Смерност и честитост млада демонстрира тако што за време свадбених обреда гови, 
непомично стоји пред сватовима са рукама на појасу, гледајући испред себе и држећи у левој 
руци неколико пута пресавијену марамицу (тестемел’), која има заштитну функцију (А: 
Л’епо л’и говеше младаневеста? Б: Све нис пуца што гл’едаше). Обичај говења почиње у 
суботу поподне, након што млада обуче невестинске хаљине и потпуно се стилизује за дан 
свадбе и наставља се током читавог ритуалног процеса (У говење младанавеста вал’а да 
гл’еда пред себе. – Сал што беше поч’ела говење, припаде гу омал’ица). Доласком невесте 
у кућу младожење говење поприма друго значење и односи се на њено понашање у новом 
породичном окружењу, које традиционално подразумева дворење укућана и угађање њиховим 
потребама.
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– млада, која је ступањем у брак преведена у статус жене, што се на плану 
садржаја очитава у обрнутом поступку са аспекта мушкарца – он се жени 
младом, добија младу, односно жену. Једини активни моменат, чин увођења 
у брачну заједницу, определио је избор имена.

IV. 3. 3. 2. 3. Женско лице које поред младе има истакнуту улогу током 
свадбеног церемонијала је младожењина мајка. Син је медијум помоћу којег 
мајка изграђује друштвени статус, а његовом женидбом она добија највећи 
могући степен ауторитета који као жена може да има у патријархалној 
заједници (Златановић 2003: 68). На самој свадби мајка доживљава 
промоцију у статус свекрве, што је пропраћено низом ритуалних поступа-
ка (свекрвино коло, бацање сита, даривање), забрана (забрана седења) и 
спољашњих атрибута (специјална одећа), у којима су скривене сиболичке 
поруке везане за осетљиви тренутак прелаза између дефинисаних позиција 
у социјалној структури. Понашање свекрве регулисано је обредном праксом 
која јој намеће активну улогу и свеприсутност у току свадбене процедуре, 
чиме се интензивира њено статусно напредовање и повезивање са невестом. 
Концентрација ритуалних радњи чији су актери свекрва и снаха има за циљ 
да комбиновањем имитативне и контагиозне магије свекрва пренесе на не-
весту своју потврђену биолошку моћ и да је уведе у домаћи култ, јер и једна 
и друга имају исти значењски именитељ – плодност / рађање (Златановић 
2003: 80). Као жена која је родила сина и његовом женидбом постала свек-
рва, свекрва представља узор за идентификацију невести и у том контексту 
игра значајну обредну улогу. Представа о свекрви истиче значај њене улоге 
у будућем животу невесте и потире њихов реални амбивалентни однос риту-
алном инверзијом. Уопштеним образацем промовисања младожењине мајке 
у статус свекрве, који је на свадби јавно потврђен и признат од стране колек-
тива, актуелна улога свекрве постаје трајна и коначна. Ванјезичка стварност 
се на лингвистичком нивоу испољава у предметно-појмовној макрокомпо-
ненти лексичког значења јединица свекрва и свекрвич’е.

Седне свекрве у крило.
Сашила кошул’у свекрвич’ету.
Назив из индоевропске агнатске породице (прасл. *svekry) првобит-

но је означавао оба рода и сигнификовао ауторитет мужевљевих родитеља. 
Даља породична генеза довела је до раздвајања улоге свекра и свекрве и тај 
ономасиолошки моменат мотивисао је појмовну диференцијацију и лексич-
ки паралелизам. Кумулативни принцип еволуције и локални културни кон-
текст обреда условљавају слојевиту садржинску структуру лексеме свекрва 
и откривају се у дубљим слојевима значења. Деминутивна форма свекрвич’е 
у складу је са инверзивним карактером обреда и ритуалним унижавањем 
лица које је статусно надмоћније.
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IV. 3. 3. 2. 4. У сенци улоге коју у ритуалу има свекрва налази се 
младожењин отац. Потиснут из круга главних ритуалних субјеката, он је 
опозит свекрви, која са младом и младожењом чини елементе једног обрас-
ца, прелазећи фазе обреда са свим пратећим атрибутима. Свекар је делимич-
но захваћен ритуалном инверзијом и, као споредни актер, пролази кроз зону 
лиминалности. Током целе свадбе он остаје у свом статусу домаћина, а уз-
вишен друштвени положај демонстрира материјалном супериорношћу, која 
се предметно реализује преко дарова које шаље невести.386 Бинарни концепт 
систематизације учесника свадбе заснива се на принципу корелације мушко 
– женско. Номинациона јединица која на језичком плану одговара семеми 
„младожењин отац“, а у појмовној структури обредне праксе покрива улогу 
свекра, у говору Срба Призренаца јавља се у две алофоне варијанте свекар 
/ свекьр.

Донеја гу свекар прстенл’ија појас. – Свекар гу пратија антерију 
шамкутнију. – Овај боја од свекра пратена.387 – Свекар гу даруваја гол’ем 
дукат.

386 Обичај да свекар дарује невести спрему потврђен је у говору кроз лексичку 
реализацију мера, која у семантичкој структури садржи све елементе традиционалног 
даривања невесте, при чему је главни обредни агентив свекар („Шта ће свекар дати зависи од 
договора за девојчиним родитељима и његовог материјалног стања. Пошто терзије не смеју 
узимати девојци меру, свекар шаље хаљине својих рођака да будућа невеста проба. Уколико 
јој неке од њих одговарају по величини, по тој мери се шију за њу хаљине, а уколико нема 
одговарајућих, девојка и њени родитељи припреме све што треба и пошаљу свекровој кући. 
Мера се носила у недељу, а ако меру носи девојчина страна, мора се вратити до среде поподне. 
Свекар уз меру шаље урме, смокве, бомбоне, ратлук, воће. Када мера дође у свекрову кућу, 
стави се прво на наћве, да невеста буде берићетна“ (Чемерикић).

387 Према обичају, свекар је дужан да набави и пошаље боју недељу дана пре венчања, 
уз дарове за укућане (дукат, воће или ратлук). Боју девојци доноси старија младожењина 
рођака (Нате Костине ја сьм гу носила боју. – Ајде, спрал’ај се, време је да се носи боја. – А: 
Пратисте л’и боју? Б: Пратисмо. А: Сретњо нека ви је. – Гол’ем ч’ес гу уч’инил’е кьд однела 
боју, пржиле гу и тигањице). Обичај бојења косе уграђен у предсвадбени циклус обредних 
радњи, веома је разрађен, са јасно утврђеним ритуалним елементима („По неписаном закону 
девојка пред удају фарба косу у црно. Бојење косе врши се у среду пред венчање. Уочи дана 
боје невестина породица шаље позиве ’на боју’ девојкама. Званице долазе у среду преподне и 
приступа се прављењу боје уз песму и игру. Боја се прави тако што се помешају шишке, кьна, 
растьк, крмез, дода се мало зејтина и ракије, и кува се уз стално мешање већим гвозденим 
клином. Фарбање се врши насред собе, на јастуку, где удавача треба да седне. По обичају, она 
не пристаје добровољно, званице је вуку, она се нећка док је не савладају и натерају да седне 
на јастук. Преко лица јој пребаце вео, звани засрамача, да јој се покрије стид, окупе се око ње 
и почну са весељем. Бојење врши удата жена која не сме бити у жалости и која има доста деце, 
како би и невеста била богата породом. За све то време званице певају песме нарочите за ову 
прилику (Ој девојко, боју ти турамо; Ој девојко, неверницо; Не ли ти је жалба, девојко), а 
удавача плаче. Када заврши фарбање, жена која је то чинила, омашћеном руком пипне сваку 
девојку по лицу или челу да би се и оне ускоро удале. Званице остају на ручку и славље 
се наставља до мрака. Овом приликом оне дарују удавачу (тканином, марамицом, чипком, 
чарапама, сапуном, кремом и сл.). Офарбана коса пере се у суботу преподне и тада се онај 
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Облик мушког рода (прасл. *svekrь) настао је још у индоевропском 
периоду развоја језика према фемининуму *svekry (Skok III: 370), првобит-
но за означавање биолошке везе међу сродницима (ие. *sṷe- > prasl. *svojь“ 
и *kry „крв“, Gluhak 1993: 597). У етимологији номинација за мужевљеве 
родитеље открива се примитиван концепт апсолутне сепарације младе од 
примарне породице, њено једносмерно кретање из родитељског дома, пот-
пуно интегрисање у нову заједницу и повезивање са члановима нове поро-
дице које доживљава као крвне сроднике.

IV. 3. 3. 2. 5. Почасно место у свадбеном ритуалу припада куму. 
Функција сведока на венчању обезбеђује му централну улогу, а веза са 
црквом (венчање) даје му ауторитет и озбиљност. Кум својим присуством 
увеличава свадбену церемонију, према њему се сви опходе са поштовањем 
и посебном пажњом, његово понашање треба да одаје утисак умерености и 
достојанства. Узвишена сакрална улога којом му се приписује световни ка-
рактер дистанцира кума од communitas-а388, којим на свадби руководи стари 
сват.389 Улога кума је трајна, веза са њим прераста у сродство које се одржава 
генерацијама и наслеђује се патрилинеарно.390 Идеографска вредност риту-
алног субјекта којем је приписана улога кума интерпретирана је семемом 
„сведок на венчању“, семантичким еквивалентом лексичке ознаке кум, ин-
деклинабилно кума.

Кум ни је Тодор Рогач’а. – Ада, он му је венч’ани кум. – Кум че донесе 
кумовски венци.391 – Кум прати овна.392

клин којим је мешана боја док се кувала укује у неку греду у кући, да би невеста увек била 
уз свог мужа, да се са њим не свађа, да буду привржени једно другом, као клин за греду“ 
(Чемерикић).

388 В. Тарнер дефинише антрополошко значење термина communitas као осећај једнакости, 
солидарности и заједништва, који се најјасније очитава током обреда прелаза, карактеришући 
реалност хомогеношћу, неиздиференцираношћу, бестатусношћу и стваралачким набојем 
(Златановић 2003: 18, према Turner 1969: 94–130). Насупрот communitas-у као антиструктури 
је строго структурирано секуларно друштво.

389 Улога старога свата у етнолингвстичком корпусу Д. Чемерикића није регистрована.
390 Духовна сродничка веза међу кумовским породицама денотирана је лексемом 

кумсто (Мита неч’аше да остаи старо кумсто, те доџ’е и венч’а кума-Зарку. – Наше 
кумсто је старо, останало ни још од деде). Кумство се традиционално одржава по мушкој 
линији и једино се може растурити у случају смртности деце у породици (Умре кумч’е, 
растури се кумсто). 

391 У време када у православној цркви није било венаца, важног реквизита у обреду 
венчања, кум је био у обевези да их изнајми код лимара. Венце је доносио на послужавнику, на 
коме је било слаткиша, леблебија и ситног новца, са њим је ишао по младу, па у цркву. За време 
церемоније венчања, када се младенци окрећу око стола, леблебије, шећерлеме и новчићи се 
бацају по њима, за срећу и берићет. Након венчања венци су ношени у младожењину кућу 
(Чемерикић). 

392 Из Чемерикићеве перспективе архаичан је обичај да кум младожењи шаље овна 
са калаисаним роговима, на којима су били закачени фишеци пуни шећерлема. Овај обичај 
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Кума-Андреја Ч’ифтел’ија.
Облик кум настао је краћењем као хипокористик од лат. compater „су-

отац“, commater „сумајка“.393 Етимолошка база имплицира снажну духовну 
везу између два лица или две породице која се ритуалним религијским чи-
новима (тајном венчања и тајном крштења) интензивира, сакрализује и пре-
раста у нераскидив сроднички однос. У вези са личним именом јединица 
кум се формално трансформише (уопштавањем облика акузатива једнине) у 
проклитику кума.

IV. 3. 3. 2. 6. Улога кумове жене је да буде његова пратња и да му пома-
же у извођењу обредних чинова. У односу на остала женска лица у улогама 
часника, кума има истакнуто место у свадбеном протоколу и исказује јој се 
посебно поштовање, али је све време у сенци кума.

А ви, кумо, што ч’ините, како сте, сви здрави л’и сте? – Дошла кума-
Мара да те види?

Према маскулинуму формиран је моциони облик кума, који губи па-
радигму и тоналност у споју са личним именом, што је карактеристично за 
вербалне ознаке родбинских односа.

IV. 3. 3. 2. 7. Међу часницима истакнуту улогу има девер, младожењин 
брат чији је задатак да се стара о млади од тренутка преузимања од њеног 
брата па све до свођења младенаца (Петровић Савић 2009: 63). Девер неве-
сти доноси на дар чизме од црвеног сафијана, напуњене ситним новцем, које 
јој лично обува и у којима млада иде на венчање.394 Невеста деверу преко 
десног рамена везује посебан пешкир (деверски пешч’ир), специјално урађен 
и украшен за ту прилику (дугачак, проткан свиленим нитима, обрубљен чип-
ком), као обележје његовог ритуалног статуса и тим поступком симболички 
пристаје на улогу која му је поверена. Током читавог свадбеног обреда девер 
је уз младу и његова је дужност да је „чува“ (Златановић 2003: 72). Обредни 
субјект лексикографски интерпретиран семемом „мужевљев брат или рођак 
који на венчању изводи невесту“ у испитиваном говору вербализован је име-
ницом девер.
обилује магијским симболима (ован – роговима штити младенце од негативних утицаја, јер 
шиљатост рогова растерује зле силе; калаисање рогова – заштита њихове апотропејске снаге; 
кићење рогова бомбонама – „сладак“ брачни живот). Упрошћавањем обичајне праксе (касније 
су слати заклани овнови, нап. Чемерикић) свечани чин редукује ритуални смисао. 

393 Од латинизма compater потиче романизам кумбар, који је у српски призренски говор 
инфилтриран са стране и користи се у ословљавању мушког лица, обично непознатог (Како 
си, кумбар, здраво л’и си?). Овакво значење у народним говорима приписује се лексеми кум 
(нарочито у обраћању Циганину) (РСАНУ 11: 19). Избором туђице у датој колоквијалној 
ситуацији призренски Срби штите узвишеност и световни карактер имена кум.

394 У контесту свадбеног ритуала црвена боја конотира живот и плодност. Метални 
новац убачен у невестине чизме симболизује срећу и берићет. 
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Девер гу је мужњев стрич’евич’– Девер гу донеја јену л’епу пупул’ку. – 
Вај дукат ми даруваја девер кьд ми исеч’е зüл’üфе.

Семантичком амплитудом лексеме девер (прасл. dêverь) обухваћене су 
профана и сакрална улога мужевљевог брата. Примарно, то је јединица за 
означавање родбинске релације у великој породици395. Обевезан елемент у 
систему свадбених агентива је младожењин брат, тако да номинациони ин-
вентар циклуса свадбе захтева именовање које је, иначе, додељено брату 
младожење, односно мужа. Језички знак употребљен у традицијском кључу 
допуњен је новом, актуелном, обредном семантичком вредношћу.

IV. 3. 3. 2. 8. Услов да девер мора бити неожењен, који важи у српском 
свадбеном фолклору (Златановић 2003; 72; Петровић Савић 2009: 62), у 
Призрену није актуелан, што потврђује номинација за жену ручнога девера 
– деверовица.

Држи се на гол’емо што је деверовица дьньс. – Деверовице, мори, 
плач’е ти дете (Реметић 1996: 463).

Посебна позиција деверове жене у фамилијарним женским односима 
регулисана је њеним обредним статусом на свадби.396 Узвишену улогу међу 
женама у свом породичном рангу завређује преко улоге мужа. Посреднички 
карактер њене функције уграђен је у формалну структуру назива, у чијој је 
основи посесивни облик деверов. Гендерно обележје и функционални знак 
припадности групи ритуалних субјеката даје јој моциона морфема -ица.

IV. 3. 3. 2. 9. Истакнута улога у процесу свадбеног обреда припада 
пратиоцу младожење, који је према идеалном моделу млад ожењен човек и 
младожењин најбољи друг. У предсвадбеном периоду овај ритуални субјект 
вршио је дужност позивара, а током свадбене процедуре његов задатак је 
да буде уз младожењу и да му помаже у извршавању обредних радњи. Због 
тога је важно да поседује ритуално искуство, а пријатељска присност са 
младожењом дозвољава да га упути у тајне прве брачне ноћи. Лице са дво-
струком функцијом именовано је лексичком јединицом момак.

Момак иде сьс младожењу.
Широки семантички дијапазон лексеме момак задире у значењске 

слојеве који припадају традиционалном обичајном дискурсу. Полисемич-
ност номинационе јединице момак, сагледана из синхронијске перспективе, 
поприма архаичне црте у периферним сегментима структуре. Лексички знак 

395 Девер је мужевљев рођени брат, брат од стрица, ујака, тетке, брат из даље фамилије, 
којег невеста ословљава са браца уз додатак личног имена. Између девера и ручног девера 
дистинкција се језички испољава и у директној комуникацији, у обраћању само апелативом 
браца, без употребе имена.

396 Жена ручног девера вербално је маркирана, што је издваја у односу на остале жене 
мужеве браће, јетрве. У директном комуникативном чину статусна диференцијација се 
неутралише. Невеста их све ословљавава истим именима (мона, јенџ’е).
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момак обогаћен је елементима традиционалне духовне културе, који његов 
секундарни садржај испуњавају аутентичним етнографским значењем.

IV. 3. 3. 2. 10. Дихотомни принцип номинације у овом лексичком фраг-
менту заснива се на изванјезичкој подели обредних улога. Бинарна опозиција 
која важи у систему ритуалних агентива пренесена је на језичку слику света 
и резултира лексичким паралелизмом. Женски пандан улози момка је мом-
ковица, чију функцију у српској призренској свадби Чемерикић опширно 
интерпретира семемом „жена часника (момка) у српским сватовима у При-
зрену, која је уз невесту све време од венчања до свођења младенаца и која је 
упућује у све дужности везане за ритуал, посебно за прву брачну ноћ, када 
остаје пред вратима младеначке ложнице, шетајући као почасна стража“.

Тач’е ми била момковица.
Фолклорна семантика лексеме момковица не дозвољава колебања у 

погледу значењске структуре деривата. Обредни семантички садржај осно-
винске речи одредио је значење моционог парњака, са двоструком заменом 
улога – женско лице које прати невесту.

IV. 3. 3. 2. 11. Споредну улогу у регулисању обичајне праксе имају 
„мушкарци који по завршеном венчању хитају младожењиној кући да то 
јаве, како би се учиниле последње припреме за дочек невесте и сватова“, 
денотирани именицом у плуралу миждеџ’ије.

Миждеџ’ије ни дојавише ч’и сватови пошл’и из цркве.
Назив за гласнике који доносе радосну вест у основи има турску имени-

цу мижде (тур. müjde) „радосна вест, повољан, пријатан глас“ (Чемерикић). 
Полисемантичност деривата миждеџ’ија (тур. müjdeci) ситуационо је 
условљена. Значење лексеме варира у зависности од реалних околности које 
постају вест и иницирају акцију саопштавања повољног вербалног садржаја. 
Семантичко колебање контекстуално је блокирано, а сакрални карактер сад-
ржине множинског облика миждеџ’ије истакнут је и на формалном плану.

IV. 3. 3. 2. 12. Свадбени ритуал је целим својим током усмерен на 
обезбеђивање плодности и многи поступци су мотивисани мушким по-
томством. У циљу рађања синова важну улогу игра мушко дете које се даје 
невести када улази у младожењину кућу, означено именичком јединицом 
накоњч’е.

Мене ми бија накоњч’е Мита ујна-Цавин. – Она доџ’е у куч’у пред вра-
та от собе, мушко дете узне у крило, мало дете, накоњч’е.

Незаобилазан елемент призренски свадбе – накоњче – познат је широј 
српској свадбеној традицији, о чему сведоче бројни етнографски радови 
(Рајковић 1982: 141; Благојевић 1984: 265; Попадић 1987: 250; Босић 1991: 
196; Ђорђевић 2002: 283; Златановић 2003: 78). Обичај да млада три пута по-
дигне мушко дете, које потом дарује, стабилна је компонента свадбене прак-
се у Призрену, мада је евидентно померање значењске структуре у односу на 
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спољашњу форму речи. У парасинтаксичкој сложеници накоњч’е замрзнуте 
су обичајне контуре из времена када је млада на коњу прихватала дете.397

IV. 3. 3. 2. 13. Улазак у младожењину кућу представља последњу грани-
цу зоне лиминалности коју млада прелази и пропраћен је низом ритуалних 
поступака који кодирају митски или обичајни карактер. Са младом у дом 
младожење стижу и њене ствари, упаковане у сандук прекривен чаршавом 
са црвеним и белим шарама398, који свечано, уз музику, преносе сандькч’ије. 
Учесник овог традиционалног обичаја призренске свадбе бира се са посеб-
ном пажњом. По прописаној формули, забрањено је да пије, с обзиром на 
задатак који треба да обави, а од њега се очекује се да буде вешт и спретан да 
украде какву ситницу (чашу, шољу, кашику, виљушку и сл.) из младожењине 
куће. Сандькч’ије, обично их је између шесторице и дванаесторице, што за-
виси од угледа породица које праве свадбу, све време боравка код младожење 
седе на сандуку, млада им ставља дарове на колена, и кад трећи пут уста-
ну, враћају се у невестин дом праћени музиком. Лексички еквивалент уло-
зи дефинисаној семемом „особа која у сватовској поворци иде иза носача 
сандука са невестином удавачком спремом“ (Чемерикић) јесте именичка 
јединица сандькч’ија.

Еј ти, настојнику, не л’и виде ч’и ти јен сандькч’ија украде вел’ушку?
Номинација субјекта свадбене обредности потиче од секундарне се-

мантике мотивне речи сандьк „ковчег са младином спремом“. У призренски 
говор лексема сандькч’ија ушла је као готов дериват (тур. sandıkçi), али је 
проширила семантичку структуру развијајући значење у вези са обредном 
симболиком сандука.

IV. 3. 3. 2. 14. Обавезни учесник српске свадбе у Призрену јесте 
послужитељ, чија улога подразумева припремање амбијента и активно 
услуживање гостију храном и пићем. Клишеирани профил послужитеља 
укључује обавезне атрибуте које он треба да поседује: млад, окретан, услу-
жан, вешт, љубазан, ведар, пажљив. Ово лице мора бити достојно домаћина 
свадбе, јер сноси главну одговорност уколико сватови не буду задовољни 
услугом и уколико сандукчије украду нешто из младожењине куће. Његова 
улога има практичну (послуживање сватова) и обредну функцију (мотрење 
на сандукчије). Читав комплекс фонских сема утиснут је у семему „учесник 
на свадби чија је дужност да послужује сватове“ (Чемерикић), која значењски 
кореспондира са лексемом настојник.

И Тотка бија настојник у Јована Тетинч’ета. – Овакве настојнице до 
сьг оч’и не ми видел’е.

397 М. Бјелетић сматра да је наконче секундарно образовање од наколенче („дете које 
се млади ставља на колено“), настало као резултат синкопе која је довела до контракције 
(Бјелетић 1999: 59).

398 Веза бело – црвено означава позицију промене (Златановић 2003: 79).
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У лексикону Срба Призренаца настојник базира значење на културној 
традицији и транспонује је у семантички садржај обредног карактера. 
Именовање обредног агентива мотивисано је обредном радњом (настојати да 
све протекне у најбољем реду) и функцијом (настојан, посвећен званицама).

IV. 3. 3. 2. 15. Лице надређено помоћном особљу (настојницима, ку-
варима), које за време свадбе води рачуна о остави (ћилеру) и стара се да 
сватови буду што боље почашћени и угошћени, именовано је турцизмом 
ч’ил’ерџ’ија.

Кажи ч’ил’ерџ’ије да отвори ч’ил’ер.
Просторија у кући предодређена за оставу (ч’ил’ер) функционално се 

прилагођава потребама свадбене обредности и служи за одлагање намирни-
ца од којих се справља обредна храна и које се послужују на свадбеној трпе-
зи. Функција оставе подређена је актуелном обреду, што се лингвистички 
манифестује трансформисањем садржаја просторне семантике. Семантичке 
компоненте у којима су кодирани елементи традиционалне призренске кул-
туре укључују се у грађење локалног значења деривата ч’ил’ерџ’ија (тур. 
kilerci) „oсоба која на свадби руководи ћилером“ (Чемерикић).

IV. 3. 3. 2. 16. Храна и пиће неизоставне су материјалне компоненте 
свадбене обредности, чија се симболика разоткрива искључиво у ритуалном 
контексту. Сакрална функција обредне хране кодирана је у семантици тради-
ционалне свадбе, а њена хедонистичка димензија везује се за фазу свадбеног 
весеља. Након обредне церемоније венчања и извођења свих ритуалних по-
ступака по утврђеном сценарију, наступа моменат луденса, када је дозвољено 
нарушавање нормативног поретка и моралних вредности свакодневног жи-
вота и допуштена потпуна опуштеност, услед чега долази до неутралисања 
друштвене напетости. Забране које важе у патријархалном друштву посред-
ством лиминалности каналишу се у оквиру контролисане друштвене норме. 
У том дискурсу посматрају се и материјални атрибути обреда – храна и пиће. 
Свечана прослава венчања просторно је ситуирана у младожењиној кући и 
по традиционалном обрасцу функционално је прилагођена communitas-у, 
што подразумева препуштање чулним импулсима и у домену гастрономије. 
За овај део у структури свадбе ангажоване су жене посебно веште у при-
преми јела и искусне у припремању хране за велики број званица. Иако од 
домаћина добијају новчану надокнаду за посао који у кухињи обављају, оне 
примају дарове и од невесте (бошчальк) као чланови породице, јер њихова 
дужност у склопу обреда има шири опсег од профаног. Оне су задужене за 
реализацију низа обичаја ритуално лоцираних у кухињи,399 месту изражене 

399 „Код Срба у Призрену обичај је да невеста, кад по венчању дође у младожењин дом, 
поред подстицања ватре и мешања јела на огњишту, такне руком и вериге да би и она била у 
кући стална као што су сталне вериге, јер се приликом продаје или напуштања куће вериге из 
ње се не смеју износити“ (Чемерикић).
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симболике, где се млада уводи у домаћи култ, због чега се уздижу у статусу 
и завређују посебан третман и поштовање. Жена која добија улогу куварице 
на свадби, и самим тим постаје један од ритуалних субјеката, номинује се 
лексичком јединицом ашч’ика.

Да викнемо ашч’ику да се допитамо сьс њу. – Доџ’и, ашч’ике мори, да 
помогнеш (Реметић 1996: 463).

У номинационом систему учесника свадбеног циклуса ашч’ика затва-
ра централну етапу свадбене процедуре, као помоћно лице са двоструком 
функцијом (световном и обредном) и комплексним семантичким карактером.

IV. 3. 3. 3. Троделну структуру традиционалне свадбе заокружује сег-
мент којим су обухваћена дешавања непосредно после централног догађаја 
– свадбе. Постсвадбена обичајност временски је ситуирана у понедељак и 
среду по венчању, а везује се за моменте агрегације у нови статус, којом 
су захваћени не само младенци већ и њихови најближи сродници. Грани-
цу преласка симболизује прва брачна ноћ, након које невеста утврђује своју 
позицију недирнутом сексуалношћу. Дан после свадбе свечаним ручком обе-
лежава се девичанство невесте уз присуство породице и најближих срод-
ника по разрађеној схеми, која се надовезује на процесуални и агентивни 
сиже обредног акта. Обавезни елементи традиционалне призренске свадбе 
у постсвадбеном циклусу су обичај „вешања“ свекра и свекрве, спаљивање 
свекрвиних димија400 и сечење зулуфа401, којима се прославља чедност мла-
де и ритуално легализује њен улазак у породицу. У прву среду изводи се 
обичај прања ногу402, који има за циљ да уведе младу у односе и послове 

400 „У младожењиној кући сутрадан по венчању (тј. у понедељак), приређује се интиман 
ручак, коме поред породице и најближих сродника присуствују још и ћилерџија и настојници. 
Иако интиман, ручак је редовно весео, а нарочито кад се изводе два обичаја: ’вешање’ свекра 
и свекрве и спаљивање свекрвиних димија. За ’вешање’ ћирелџија донесе конопац у собу 
и веже га за какав клин, на његову заповест неколико мушкараца дограби свекра и вуку га 
ка конопцу, једни се труде да свекар буде обешен, други то не дозвољавају, а кад је свекар 
ипак довучен до конопца, појављује се невеста која га откупљује и спашава. Она љуби руку 
свима присутнима и свекар је помилован. Исто се понавља и са свекрвом. Затим се приступа 
спаљивању свекрвиних димија, при чему ћилерџија, уз вику, шалу и смех, спаљује свекрвине 
димије, обично неке старије. Овај ручак има за циљ да се покаже свету да је младаневеста 
искоч’ила здрава, да се разгали невеста после свих узбуђења и да се заштити од враџбина и 
урока. Уколико невеста није „здрава“, овај ручак се не приређује, већ се она враћа родитељима, 
што је подједнака срамота за обе породице“ (Чемерикић).

401 „У понедељак ујутру, пошто је невеста полила све укућане да се умију и сваки од 
њих јој дао дар у новцу, приступа се сечењу зулуфа. То је дужност ручнога девера, који прво 
расплиће плетенице и рашчешљава косу изнад ушију и одсеца косу у висини доње ивице 
ушију. Тиме се даје знак да је невеста постала жена“ (Чемерикић).

402 „У прву среду по венчању невеста је обавезно прала ноге свекру и свекрви, 
младожењином стрицу и стрини, младожењиној браћи и њиховим женама, удатим заовама. 
Ноге се перу водом и сапуном, а бришу пешкиром званим дüшема или дишема, нарочито 
израђеним за ову прилику. Сви дарују невесту, спуштајући дар у лавор. Свекар и свекрва 
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који је очекују у кући и да симболично истакне њен подређени положај у 
патријархалној породичној заједници. Актери обредних радњи у периоду 
после свадбе су главни ритуални субјекти и истакнути учесници свадбеног 
церемонијала – млада, свекрва, свекар, девер и најближи сродници.

Учвршћивањем у агрегацији и слабљењем лиминалних елемената 
редукују се обредни акти везани за период после свадбе. Обавезна ком-
понента у структури постсвадбене обредне праксе, која је неизоставни 
део традицијског сценарија јесу прве узајамне посете орођених породица. 
Обичај посећивања између младине и младожењине породице (првич’) ре-
гулисан је према клишеираном обрасцу који прописује време посете, број 
и састав учесника, дарове и пратеће ритуалне атрибуте.403 Међусобним по-
сетама потврђује се повезивање две породице браком и промовише се њихов 
новонастали сроднички однос, што води успостављању поновног реда у 
реструктурираној заједници и хармонизацији друштвеног система након 
кризе и хаоса. Важност овог чина огледа се у вербализацији улоге лица које 
иде у првич’ – првич’ар.

Иду првич’ари. – Првич’ари беу калабальк, два-тринајес душе мушки.
Разложена на значењске елементе, семема „особа која иде у првич“ има 

трокомпонентну структуру. Квалификатор антропоцентричности је сема 
’особа’, без дистинкције по полним и узрасним карактеристикама. Агентив-
ност у лексичко значење деривата уноси сема ’која иде’, која је на формал-
ном плану изражена агентивним суфиксом -ар. Релациона микрокомпонента 
’која’ спона је агентива и радње коју обавља. Садржај употпуњује есенцијална 
сема ’првич’, којом је заокружена семантичка вредност деривата и у којој је 
запечаћен код призренске свадбене обредности, који се очитава искључиво 
у традиционалном дискурсу. У централној зони мотивне речи конзервиран 
је обредни садржај који је у хронолошкој координати везан за период после 
свадбе. У периферним садржинским слојевима смештене су редундантне 
семе, које не доприносе семантичкој анализи, али умногоме расветљавају 
етнолошку позадину лексеме. Лексичка грађа обредне семантике у Збирци 
је дарују дукатима, девер прстеном, а остали металним новцем. За добијене новце невеста 
купује ниску дуката за фесић на глави или за огрлицу“ (Чемерикић).

403 „У Призрену је овакав обичај: прво иде младина породица и то недељу-две после 
свадбе, према договору. Посета се обавља увече, пошто гости остају на вечери, која мора бити 
богата. У првич иду мушкарци, жене и одрасла мушка деца. Женска и мања мушка деца се не 
воде у првич. Број првичара није устаљен, мада се код имућнијих иде у већем броју, који мора 
бити непаран. Редослед првичара у колони (на челу су младини родитељи, иза њих дечаци, 
потом остали чланови фамилије) у функцији је евоцирања мушког потомства. Након недељу-
две младожењина породица узвраћа посету, такође, у време вечере. Том приликом млада носи 
бомбоне које су биле припремљене за њену прву брачну ноћ и дели их деци и девојкама да 
се што пре удају. После вечере млада остаје у гостима код својих, најдуже седам дана. По њу 
касније иду момковица или свекрва“ (Чемерикић).
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речи из Призрена илустрована је богатим етнографским материјалом, а етно-
лошка докуменованост пружа увид у комплексност обредно-обичајне праксе 
на призренском ареалу и омогућује продирање у дубље слојеве значењске 
структуре лексике овога типа.

IV. 3. 4. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога у славском обреду’

IV. 3. 4. Део нематеријалног културног наслеђа призренских Срба од-
носи се на прослављање породичног свеца заштитника и на комплекс риту-
ално-религиозне праксе у вези са овим обичајем. Православне хришћанске 
породице у Призрену практиковале су прославу крсне славе, светога404, која 
се састоји из ритуалног приношења бескрвне жртве (хлеб, вино и жито – 
симболи Христовог тела и крви, плодности и благостања) и гозбе, која се 
приређује за рођаке, пријатеље и комшије. Славски ритуал обавља се према 
утврђеном обрасцу (позивање гостију, мешење обредног хлеба, освећивање 
колача у цркви, долазак свештеника, певање тропара свецу и читање молит-
ве, паљење славске свеће, резање колача, долазак гостију, постављање со-
фре), уз помоћ ритуалних реквизита (славска свећа405, обредни хлеб (про-
скура, литурџ’ија, пресвета, колач’)406, пшеница, уље (дрвено масло), вино, 
кандило, икона407) .

Наше светога Свети Џорџ’ија Ал’импија, а њине су па зимски Свети 
Ранџ’еја. – Разбол’е се и, пред саме светога, паде у постел’у. – Њине свето-
га ги су зимњи Свети Ранџ’еја. – Заповедајте на светога, жене на руч’ек, а 
мужи на веч’еру.

Концепт славе непосредно се реализује у асоцијативном пољу човек 
својим агентивним делом. Персонализацијом улога, на језичкој слици све-

404 „До шесетих година прошлога века (прим. XIX) био је познат само назив светога, 
отада се (утицајем школованих учитеља) почео употребљавати и назив слава“ (Костић 1932: 
28). Слава се у Призрену прослављала три дана. Први дан по слави зове се слуга, а други 
патарица (Дьньс му је слуга, јутре му је патарица. – Јуч’ер му бија слуга, а дьньс му је 
патарица) (Чемерикић).

405 Раније су свеће биле домаће израде, а касније су почели да их продају воскари. 
Цењеније су воштане свеће које су домаћице саме израђивале, јер су „чисте“ и тиме ближе 
заштитнику (Костић 1931: 29).

406 Колач’ се меси освештеном водицом неколико дана пре славе. Меси га старија жена. 
Уз колач се меси и преч’иста – поскура, која се ставља на колач када се сече. Месе се још и 
погача за под колач и пет поскура за цркву (летурџ’ија) (Чемерикић). 

407 „Врло су ретке породице у Призрену које у кући немају икону свеца кога славе, 
Место где стоји икона зове се иконлук. Ту су, поред иконе, још и кандило, поменик (књижица 
у којој су уписана имена живих и мртвих), мало тамњана и кадијанче за кађење. Кандило гори 
док се само не „утеши“… Призренци који су ишли у Јерусалим, тамо су набављали велику 
икону израђену на мушеми, на којој су изображена страдања Исуса Христа, његово васкрсење 
и друго. Соба у којој су такве иконе зове се јерусалимска (Костић 1931: 29).
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та репрезентовани су учесници у славском обичају (домаћин, свештеник, 
домаћица, гости). У домену nomina personalia вербализован је и фрејм учес-
ника манастирких слава као сегмент сценарија српске славе.408

IV. 3. 4. 1. Посебну улогу у славском ритуалу има домаћин, најстарији 
члан породице, који организује славу, сече колач, угађа гостима. Лексички 
еквивалент семеми „онај који тога дана слави своју крсну славу, свечар“ у 
српском призренском говору је именица светогар.

А, он је јутре светогар. – Светогари су за Светога Џ’орџ’ију Ал’импију.
Историјски етнографски извори наводе да је слава новијег датума на 

призренском ареалу (Костић 1932: 28), а да је са значењем које ова реч има 
у савременом језику у говору Призрена функционисао коси облик приде-
ва свети (прасл. *svętь) – светога са именичком номиналном вредношћу. 
Значењска и употребна вредност лексеме светога „крсна слава“ има 
религијске, хришћанске корене, јер је читав ритуал посвећен свецу – заштит-
нику, његово слављење је усмерено на добробит и благостање породице, а 
циклично понављање на њену интеграцију у ширу друштвену заједницу. Оп-
штим називом за крсну славу мотивисана је номинациона јединица онога 
који је прославља – светогар, који је, истовремено, носилац култа домаћег 
свеца у традиционалној култури Срба Призренаца.

IV. 3. 4. 2. Славски церемонијал узвишену димензију светости достиже 
у сакралном оквиру, тако да је прослава манастирских и црквених слава има-
ла не само религиозно-обичајни, већ и велики друштвени и етнички значај. 
Прослављање светаца – ктитора српских манастира у околини Призрена у 
самом називу – сьбор имплицира колективни дух и заједништво, што је до-
приносило одржању духовне традиције и јачању идентитета и интегритета 
српског народа у мултиетничкој средини. Религиозно-етнички фон и обредно-
ритуална форма одредили су расподелу улога у структури манастирске славе, 
а самим тим и инвентар номинационих јединица, у датом микроскупу сведен 
на један члан. Репрезент фрејма на дијалекатској слици света је номинација 
настојник, која одговара семеми „послужитељ на манастирској слави“, 
редигованој и редукованој верзији Чемерикићеве лексикографске дефиниције.

Сава Кикмиров бија настојник у Свету Богородицу на Госпоџ’индьн. – 
Настојници идеф по сьборе да служиф народ.

Наративна интерпретација аутора Збирке речи из Призрена „Срби из 
Призрена који су о славама појединих околних манастира добровољно пома-
гали у припреми славе и дочеку гостију“ садржи етнографске елементе који 
су инференцијални са становишта речничког описа лексичког значења, али 
су веома битни у разумевању традиционалних улога и дужности у ширем 
социјалном контексту.

408 Фрејм еснафских слава тематски припада фрагменту о занатству.
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IV. 3. 5. ЛСМГ именица са хиперсемом
’улога у паганским ритуалима’

IV. 3. 5. Колективни религијски идентитет призренских Срба конта-
миниран је нехришћанским верским садржајима, тј. елементима паганског 
наслеђа. Уплив архетипских чинилаца паганства у хришћански ентитет до-
вео је до појаве комплексног феномена – народне религије. Обриси примар-
ног словенског веровања, сачувани у примитивним представама носилаца 
дијалекта, оставили су трагове на језичкој слици света у виду архаичне об-
редне лексике. У границама асоцијативног поља човек овај сегмент тради-
ционалне духовне културе презентован је микрогрупом именица са хипер-
семом ’улога у паганским ритуалима’. Овој категорији социјалне маркације 
човека припадају учеснице лазаричког и додолског ритуала.

IV. 3. 5. 1. Обичај лазарица се у свом пуном облику у призренској 
традицији одржао веома дуго.409 На Лазареву суботу, осам дана пре Ускрса, 
улицама Призрена и околних села кретала се женска ритуална поворка, на 
челу са главним обредним актерима – Лазарем и Лазарицом. Остале учесни-
це – лазарице биле су у улози певачица обичајних песама, којима су изража-
вале жељу за напретком и благостањем домаћинства и укућана.410 Девојчици 
у лику Лазара били су придодати мушки атрибути (шешир окићен перуником 
и штап са топузом – бастан), док је Лазарица била одевена у традиционал-
ни костим (бела дугачка кошуља, жута набрана сукња с бошчом), окићена 
ниском лажних дуката – перишаном, а лице јој је било покривено танким 
платном – дишемом. У свечаној ношњи, лазарице су се кретале по две у ко-
лони и ишле од куће до куће, певајући пригодне песме, а заузврат добијале 
дарове. Особе које учествују у лазаричкој колони и песмом преносе добре 
жеље номинују се лексемом у множинском облику лазарице.

Бил’е смо лазарице. – Кьд ч’е доџ’ев лазарице, јаја пуна корпа, не мо-
жев да понесев.

Преплитање прехришћанске и хришћанске духовне традиције очитује 
се у самом називу учесница обредне поворке, који је настао када је паган-
ски симболички обред буђења природе и пролећа семиотички повезан са 
библијским мотивом о Лазаревом ускрснућу (Костић 1982: 38). Архаични 
обичај ширења производне магије којим се подстичу плодност, берићет и 
благостање христијанизован је елементима празника са којим се календар-
ски поклапа.

409 Према подацима С. Златановић, лазарице су у Призрену извођене без прекида 
континуитета до 1999. године (Златановић 2004: 12).

410 Њихове песме биле су прилагођене конкретним особама и приликама (Златановић 
2004: 11). Лазарице „...обично певају пет различитих песама и то: домаћину и домаћици, 
девојци удавачи, момцима, девојчицама и целој кући“ (Чемерикић).
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IV. 3. 5. 2. Наслеђе Старих Словена испољава се у још једном архаич-
ном обичају, евидентираном у културној традицији призренских Срба. Реч је 
о додолама, које воде порекло од аграрно-магијских обреда везаних за култ 
бога Перуна. Улога главне додоле додељивана је девојчици која је била си-
роче или је рођена после очеве смрти. Додола је доминирала поворком и 
функцијом и изгледом. Њена обредна својства појачава цвеће и биље којим 
је окићена а за која се верује да имају магијску моћ. Посебан значај придаје 
се гранчици храста, која, због непосредне везе са громовником Перуном, 
постаје главно магијско средство у рукама додоле. У вршењу обреда хорски 
је прате остале учеснице, аутентично одевене у беле кошуље и са цветним 
венцима на глави (симболи њихове чедности). Ритуална поворка зауставља 
се испред сваке куће, где додола отпева обредну песму, након чега бива по-
ливена водом и награђена. Циљ поступака који се темеље на имитативној 
магији јесте изазивање кише (СМР 1970: 118–119). После извршења обреда 
у Призрену је обичај да додоле иду у цркву, што води укрштању магијских 
и религијских елемената. Учесница у паганској ритуалној игри призивања 
кише на лингвистичком плану представљена је лексичким јединицама до-
дола и додол’ица.

Да порасне нама жито, ој додо, додол’е!
На врач’ање ме уфати киша, те дома стиго мокра ка додол’ица.
Према Скоковом етимолошком извођењу, фолклорни термин додола 

потиче од припева oj dodo + le, који се понавља у рефрену додолских пе-
сама (Skok I: 421). Као обред пролећног циклуса усмерен на подстицање 
вегетације и поспешивање агрикултуре, додоле су део руралне традиције. 
Концепцијска поставка обичаја конструише оквир лексичке употребљивости. 
У градском призренском говору лексема додола стилски је ограничена на на-
родну лирику и жанровски је детерминисана. Урбаном дискурсу придружује 
се у облику додол’ица, где функционише са ослабљеном обредном семан-
тиком, задржавајући дијагностичке значењске компоненте, које детермини-
шу њену употребну вредност поредбеног члана у језичким (синтагматским) 
конструкцијама. У промењеном контексту, који појавним елементима даје 
други смисао, фонски чиниоци, ипак, остају непревладани.

IV. 3. 6. ЛСМГ именица са хиперсемом
’улога врача’

IV. 3. 6. Магијско мишљење дијахронијска је константа народне кул-
туре и неопходна категорија архаичног поимања света. Наивно веровање 
почива на представи о натприродној моћи човека којом може утицати на 
појаве у природи и испољава се у активностима магијског опчињавања бића 
и предмета (СМР 1970: 88). Врачање, као обличје примитивне традиције, 
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опстало је у култури призренских Срба у оба своја вида – предвиђање 
будућности (гатање) и утицање на промену тока будућих догађаја (бајање). 
Семантичка издиференцираност у оквиру микрогрупе ’улога врача’ базира 
се на функцијама и средствима магијске праксе, већим делом наслеђене из 
паганске прошлости и са незанемарљивим упливом елемената оријенталне 
магије. Размена духовних садржаја на мултикултурном простору кодирана је 
у лексичким ознакама са архисемом ’човек’ и хеперсемом ’врач’.

IV. 3. 6. 1. Примарна функција врачања у древнословенском искуству 
било је лечење помоћу магије којом су се отклањали зли духови и демони као 
изазивачи болести. Културна интерференција са турском традицијом утицала 
је на обликовање народног мистицизма и на његову језичку репрезентацију. 
Улогу исцелитеља у Призрену имала је особа, најчешће свештено лице (хоџа 
или православни свештеник)411, која пише амајлије, денотирана лексемом 
амајл’ијаш.

Амајл’ијаш пише л’ековите амал’ије.
Начин лечења записима који имају тајанствену заштитну и исцелитељску 

моћ утицај је блискоисточне традиције, где се амајлија одомаћила као метода 
традиционалне медицине. Услов деловања је да се носи уз себе, како би сна-
гом записаних речи штитила од разних болести, несреће, злих бића и урока. 
Вербални знак за апотропејон преузет је од Турака (тур. hamal, hamayli), који 
су Призренци облички и садржајно проширили суфиксалном морфемом -аш, 
како би језички маркирали мушку особу која се бави мистичним радњама.412

IV. 3. 6. 2. Фаталистичка позадина магијских обреда до изражаја до-
лази у човековом покушају да ритуалним супститутом или прекидом ло-
гичког следа догађаја будућности да жељени исход (Јовановић 2000: 75). 
Контролисање реалности, успостављање извесности над сопственим жи-
вотом или негативно усмеравање тока туђе судбине постиже се „снажним“ 
заварченим средством – чинима (СМР 1970: 87). Из антрополошке перспек-
тиве развојни пут магијског деловања зауставља се у дехуманизованој тачки 
опчињавања и пакости – мађијама, чак и у високоразвијеним културама. У 
мултикултурној призренској средини улога врачаре приписивана је углавном 

411 Чемерикићеви наводи из историје црквеног живота у Призрену потврђују уплитање 
магије у религију: „Поп Јован био је познат као амајлијаш, чије су амајлије биле веома 
лековите“ (Чемерикић, према Костић 1928: 52).

412 Виталност магијских поступака у циљу оздрављења огледа се у низу практичних 
магијских ритуала: купање болесника у води у којој се ставља пустел’ински дукат (дукат 
остао пуст након смрти онога коме је припадао) и „жуто цвеће“, облачење у пустел’инску 
одећу, ношење длаке од живе мечке, „сечење“ болести („Обољење слезине лече старије жене 
’сечењем’: видарица на месту слезине оштрицом секире направи крст, не засецајући кожу, а 
потом секиром удари у праг собе“ (Чемерикић)). Заштита од урока и бајање од оч’и посебан 
су вид магијских активности међу Призренцима. Тиме су се бавиле искључиво искусне, 
сугестивне жене вичне скидању чини.
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муслиманкама, мада су култ беле и црне магије неговале и Српкиње, чијем 
језичком слоју припада назив за жену која се бави враџбинама – маџ’ушница.

Јетрвице – маџ’ушнице. – Кртове ноге узимав теј жене маџ’ушнице 
што турав маџ’ије. – Дај гу Üсније маџ’ушнице нешто за бел’егу, зе без 
бел’еге не бива. – Маџ’ушнице, на Џ’урџ’евдьн праил’е мартифал да ги мом-
ци милујеф.413

Лингвистички знак маџ’ушница реферира на женску особу којој се 
приписује мистичка способност да прориче будућност и да „бацањем“ 
чини мења судбину.414 Ова лица играла су важну улогу у духовном иску-
ству Призренаца и истрајавању сујеверја, које је егзистирало напоредо са 
религијом. Комплексност феномена који се очитује у широком спектру 
магијског дејства и његових позитивних и негативних ефеката (одгонетање 
будућности, прорицање судбине, љубавна магија, прављење штетних чини, 
скидање мађија) усложњава садржински слој лексеме, у који су транспоно-
вани разноврсни елементи паганског тумачења реалности и заплетене нити 
свеукупног народног празноверја. Трансцендентна матрица древне словен-
ске прошлости уграђена је у сам корен nomina personalia. Њен дијалекатски 
облик маџ’ушница локална је фонетска адаптација старосрпског феминину-
ма магесница (Skok II: 350).

IV. 3. 6. 3. У призренском фолклору практикован је још један мо-
дел предсказивања будућности, заснован на интуитивном и сугестив-
ном призивању зле коби, на који се одговара контраметодом табуизирања 
слутње и блокирања несреће. Веза са хтонским светом и предсказивачка моћ 
у призренској фолклорној традицији примарно се приписује птицама (ко-
кошка, ут, кукубајка, сврака), гмизавцима (змија), домаћим (пьс) и дивљим 
(л’исица) животињама. Медијум за остваривање контакта са оностраном 
реалношћу може бити и човек обдарен прекогнитивним способностима. 
Визије људског актера предвиђања су углавном злослутне, па се у народу 
прибегавало поступцима превенције и санације како би се избегла будућа 

413 Мартифал (тур. дијал. martifal) је врачање уочи Ђурђевдана, када девојке, ређе 
младићи, врачарама дају белег са себе (прстен, дугме, ободац, конац), на основу којег им она 
предвиђа будућност. Магијски поступак захтева да пророчица белеге свати у земљани ћуп с 
водом који покрије огледалом, а потом ђуп сакрије испод руже. Ујутру отвара ћуп и „чита“ 
белеге на турском језику (Чемерикић).

414 Извођење магијских ритуала обавијено је велом тајансвености и неизвесности, а ови 
атрибути магијских радњи приписују се особама које их обављају. Врачаре најчешће потичу 
из далеких и непознатих крајева, њихово етничко порекло је, по прототипу, источњачко 
(Туркиње, Циганке), што их додатно чини егзотичним и мистичним. У разговорном идиому 
маџ’ушница је свака жена која покушава да напакости другоме уз помоћ магијских средстава, 
а у чијем се понашању очитују завист, љубомора, мржња, ривалство. Са сниженом нотом 
експресије, овим именом се номинују девојке и жене које уз помоћ чини покушавају да 
задобију наклоност младића, односно послушност мужева. 
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трагедија. Субјект предвиђања најчешће је етикетиран атрибутима особењака 
(сулудост, настраност, езотеричност, аберантност), чиме се додатно марки-
ра његова атипична социјална улога и детерминише однос заједнице пре-
ма злокобнику као маргиналној фигури. Друштвена перцепција особа које 
призивају недаћу пренесена је на језички план путем номинација и семан-
тичког садржаја номинационих јединица, који их квалификује у периферну 
зону микрогрупе ’улога врача’. Чланови микроскупа ’особа која слути зло’ 
ситуирани су у два синонимска реда на основу дистинктивног семантичког 
знака ’мушко’ / ’женско’.

IV. 3. 6. 3. а. Мушкарац који наговештава несрећу означен је лексемама 
кобник, злокобник, главоједник, главојешник.

Ч’ујеш л’и тог Петруша, кобника.
Не коби, злокобнику, да је дал’еко.
Главоједник, мајко, сваки дьн злокоби на којшиску куч’у.
На твоју главу, море главојешнику! – И оному главојешному 

главојешнику Уке доџ’е дьн, умре од на ноге.
Синонимски однос међу елементима микроскупа релативизирају ек-

стралингвистички моменти, који се ослањају на технике провоцирања 
будућности, на намере, функцију и крајњи исход пророчанских активности. 
Акт предвиђања будуће пропасти, болести, смрти и несреће уопште може 
бити резултат когнитивног или акционог деловања човека. У првом случају, 
особа се методама менталног визуализирања временски и просторно из-
мешта из стварности и, по народном веровању, вербалним порукама призива 
невољу – коби (кобник, злокобник). У другом случају, човек властитим по-
ступцима изазива судбину, тако што нечистим радњама и забрањеним сред-
ствима пакости другоме и наноси му зло (главоједник, главојешник). Лексе-
ме интегрисане хиперсемом ’злослутник’ су двореферентне, односе се и на 
животиње и на људе у улози предсказивача. Денотати људске референције 
су издиференцирани према атрибуцији, на особе обдарене интуицијом које 
поседују способност предвиђања и на лица склона песимизму чијем су 
карактеру иманентна негативна својства (завист, мржња, злоба, пакост). 
Првобитно митолошко гатање по лету птица (прасл. *kobь) проширило је у 
дијахронијској перспективи сигнификацију, па је рђава слутња идеографски 
почела да се приписује и човеку. Отуда номинација кобник са двоструком 
референцијом, као и сложена варијанта злокобник, чији први члан (зло) има 
функцију итензификатора, јер је ’зло’ импликациони чинилац другог компо-
зитног конституента (кобник). Глагол коби појављује се у класи ’радња’ и у 
вези са другим паром истокоренских синонима, што упућује на заједнички 
семантички именитељ ове четири лексеме. Интерпретативни оквир фатали-
стичког значења именовања главоједник и главојешник је шири али чвршћи 
„онај који проузрокује или предсказује нечију смрт“ (Чемерикић), у који је 
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јасно импленентирано примитивно магијско мишљење (субјект предкогни-
тивним визијама и ирационално-рационалним поступцима делује на објекат 
до коначног трагичног исходишта). Фокални карактер допунске компонен-
те ’смрт’ произлази из самог спољашњег, композиционог склопа сложеница 
и чврсте колокације елемената и семантичке еволуције (глав + о + један / 
јешан → онај који једе главу → онај који жели нечију смрт → онај који убија 
(оружјем / магијом).

IV. 3. 6. 3. б. Лексички фрагмент социјалних улога на периферији 
попуњавају женска имена из микроскупа ’она која слути зло’ – кобница, зло-
кобница, главоједница, главојешница.

Коби, коби, док не искоби никоју несреч’у, тај кобница, да је дал’еко.
Тејзи злокобнице, камен гу у уста.
Тај главоједница кобеше, кобеше, док не искоба главу својему зету. – 

Тебе, мори главоједницо, неје ништо зар што му изеде живот брату ми, 
твојему мужу.

Главојешница главојешна, сал куне, сал коби, бог да чува! – 
Главојешница, мајко, по свуноч’ сал коби.

Женске номинације и лексички и семантички корелирају са ознакама 
за мушки род, али је разједначавање могуће на прагматичком нивоу значења 
и евидентно је у разговорном дискурсу. Употребна фреквентност лексема са 
дистинктивним знаком ’жена’ детерминисана је културним стереотипом и 
дуалистичким поимањем жене у српској традицији. Фонски аспекат значења 
наглашава мизогине елементе присутне у хегемоном моделу родних улога 
и представама о жени као бићу са демонским својствима, која се очитују 
кроз њену везу са оностраним светом. Наивна логика приписује жени лако 
потпадање под утицај нечастивих сила, у дослуху са којима се преображава 
у зло биће обавијено црним слутњама које наноси штету свом окружењу. 
На том антрополошком и културолошком обрасцу изграђен је асоцијативни 
фон имплициран у семантичком садржају лексема кобница, злокобница, 
главоједница, главојешница.

IV. 4. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’правно прописана улога’

IV. 4. Социјални односи у традиционалном призренском друшт-
ву били су уређени моралним, обичајним и правним нормама. Понашање 
чланова заједнице регулисано је неписаним патријархалним правили-
ма, али и законским прописима базираним на шеријатском праву. Нор-
мативни и материјални правни поредак који је важио за Србе у Призре-
ну крајем XIX и почетком XX века изграђен је на принципима османске 
правне регулативе, којом се успостављају грађанскоправни односи у свим 
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димензијама живота (породични, наследни, имовинскоправни, економски, 
пословноправни). Реконструкција призренског правосуђа између два века 
могућа је на основу правних термина из Чемерикићевог лексикона, који из 
синхронијске перспективе чине богат фундус архаичне дијалекатске лекси-
ке. У асоцијативном пољу човек архаизми су реанимирани преко концепата 
професије и социјалних улога, чија репрезентација употпуњује социјалну 
карактеризацију призренског човека. Непрофесионално учешће у правном 
поретку појединац остварује преко улога у парничном и облигационом по-
стуку, вербализованих и интегрисаних у подгрупу именица са хиперсемом 
’правно прописана улога’.

IV. 4. 1. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога у парничном поступку’

IV. 4. 1. Поред професионално оријентисаних правних лица која актив-
но учествују у правосудном систему Призрена, као субјекти судских спорова 
појављују се грађани у улози странака или сведока. Призренци су штитили 
своја права и решавали грађанскоправне односе на суду, покретањем пар-
ничних поступака. Подношењем захтева надлежном суду физичко лице ула-
зи у законом регулисану улогу странке у парници, а субјект према којем је 
тужба усмерена добија улогу туженог. Током расправе у судском процесу 
значајну улогу игра сведок, чија је главна дужност да иснесе чињенице о 
спорном догађају. Судска пракса у домену парничења евидентна је у прав-
ном терминосистему призренског говора, чији је агентивни корпус делом 
дистрибуиран у лексичко-семантичку групу са хиперсемом ’социјална уло-
га’ и концентрисан у микрогрупу именица са хиперсемом ’улога у парнич-
ном поступку’. Везивањем актуелне улоге за људског референта, социо-
лошки појам се материјализује и подводи под архисему ’човек’, са јасним 
критеријумским обележјима којима се денотирају ’тужилац’ и ’сведок’.415 
Вертикална хијерархизација зауставља се на парадигматском нивоу ми-
крогрупе, где се према предметно-појмовној макрокомпоненти лексичког 
значења лексеме хоризонтално организују.

IV. 4. 1. 1. Лексичка грађа Д. Чемерикића сликовито илуструје потребу 
старих Призренаца за тражењем и задовољавањем правде.416 Расправе међу 

415 Назив за другу странку у парничном поступку – туженог Чемерикићев речник не 
бележи.

416 Захтев за остваривање или заштиту личних права који се подноси правосудним 
органима означен је турцизмом арзовал (Л’епо уч’ини што метна арзовал. – Два арзовала 
што сьм турија до ськ. – У тој време помогоше л’и ти арзовал’е што ги беше метнаја?). 
Подизање тужбе против окривљеног и покретање парнице вербално је изражено синонимима 
дава, давија (За туј работу ч’аре ти је сал давија. – Вьздьн је по суду, по давије. – Обьдва 
Младена беу бил’е гол’еме дауџ’ије, дајма по давије, дајма по суду) и давијање (А кому не 
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појединцима правно су решаване у оквирима грађанских случајева, где се у 
процесним улогама појављују тужилац и тужени, као личности парничних 
странака. Субјекат који тужбом покреће парнични поступак именује се лек-
сичким јединицама дауџ’ија, дауџ’ика и карадауџ’ија.417

Он је мој дауџ’ија, па нека збори што има. – Сал сьс њега не се 
започ’нувај, знаш га, даунџ’ија је, јодва ч’ека да наџ’е с кога ч’е се давија.

Ја дуаџ’ија несьм, дуаџ’ика ти је моја сестра, па види работу сьс њу.
Знам га ја добро, дауџ’ија је он и карадауџ’ија, те сьс њега не се 

поч’нувај. –Оному карадауџ’ије, оному поганцу, душа и свет је да се тера 
по суду.

Лексичке ознаке за особу која пред правосудним органима тужи, 
окривљује, оптужује некога због нечега потичу од турског назива за туж-
бу, парницу дава (тур. dava). Према Скоковом тумачењу, које усваја и С. 
Петровић, призренски лик агентива дауџ’ија настао је домаћом творбом од 
акузатива мотивне именице у склопу чини даву (Петровић 2012: 106; Skok 
I: 384). Суфиксима -џ’ија и -џ’ика семантички садржај се приписује човеку, 
који као референт преузима денотацију синтагме („онај / она који / која чини 
даву“ → „онај / она који / која тужи некога, који / која се парничи“), при чему 
се допунски чинилац стапа са компонентом процеса не трансформишући 
ноцију субјекта. Појачано значење именовања дауџ’ија у Призрену се пости-
же додавањем елемента у препозицији у односу на главну реч (карадауџ’ија). 
На семантичком плану квалификативни конституент кара преведен је као 
итензификатор (’често’) и главни је носилац конотативног аспекта лексич-
ког значења сложенице. Народна представа о улози тужиоца, која је иначе 
негативна,418 вербално је интензивирана и истакнута допуном, која у овом 
случају нема атрибутивну већ функцију квантификатора, којим се емотивно 
моделира тоналитет експресије.

IV. 4. 1. 2. Ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 
правна процедура предлаже процесну делатност доказивања, која нала-
же учешће сведока. Дужност сведока је да се одазове позиву суда и да да 
обавештења о странкама или чињеницама које се утврђују у парничном по-
ступку и да својим сведочењем обезбеди правилну подлогу за судску одлу-
искоч’ило на вр главе тој њигово свејено давијање за јен л’ек работу?) (Чемерикић). За 
процес суђења, који обухвата разматрање нечије кривице и доношење пресуде, користи се 
турски назив мешч’ема.

417 Полна класификација је избегнута, с обзиром на двородност облика дауџ’ија и 
карадауџ’ија..

418Атрибуција која прати номинате сугерише њихова негативна карактерна својства и 
доприноси контекстуалној афектизацији. 
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ку.419 У улози сведока појављују се лица језички обележена турским називи-
ма испат и шаит.

Станимира мумџ’ију узимам за испата.
Којшија ми је шаит да сьм уч’инија што сьм мога.
Синонимски пар испат (тур. ispat) и шаит (тур. şahit) долази из турске 

судске терминологије и уграђују се у призренски лексички систем, и то у 
онај његов фрагмент који прати динамику урбаног друштвеног живота Срба 
и расподелу социјалних улога у широј заједници. Ускоспецијализован дено-
тативни садржај очишћен је од премиса локалног традиционалног контек-
ста и колективне експресије и своди се на денотативну ознаку која одговара 
појму очевица догађаја.

IV. 4. 2. ЛСМГ именица са хиперсемом 
’улога у облигационом односу’

IV. 4. 2. Облигационим правом регулисана је имовинскоправна веза 
између физичких лица, при чему се једна страна уговором обавезује да ће 
према другој страни остварити одређено понашање (Константиновић 1961: 
1). Субјекти у облигацији имају корелативни правни положај, тако да је по-
верилачка страна активна у потраживању, а дужничка пасивна у испуњавању 
захтева давања, чињења, уздржавања, трпљења (Антић 2007: 11). Улоге по-
вериоца и дужника заснивају се на начелу савесности и поштења, а ради 
личног обезбеђења у облигациони однос уводи се допунска стипулација – 
јемство, којим се јемац обавезује према повериоцу да ће испунити обавезу 
ако дужник то сам не учини. Мрежа правних субјеката у облигацији мапира-
на је на дијалекатској слици света помоћу идентификационих семантичких 
обележја ’поверилац’, ’дужник’ и ’јемац’, повезаних заједничком суперор-
динативном компонентом ’улога у облигационом односу’.

IV. 4. 2. 1. Лице које из имовинскоправног, облигационог односа нешто 
потражује и има права на одређену чинидбу (тражбину) налази се у улози 
повериоца (кредитора) и у српском призренском говору означено је лексе-
мом дужник.

Дужници му врата кршиф, а он проз пенџеру садаку дава. – Да ги 
стигне све теј дужнице.

Секундарна семантичка реализација лексикографске јединице дуж-
ник у РСАНУ има покрајинску маркацију (РСАНУ 5: 10–11), и у српском 
призренском говору појављује се са значењем „онај који даје нешто на дуг, 
зајмодавац, кредитор, човек којему је неко дужан“.

419 Доказне радње укључују саслушање – истиндак (Не може да суди без истиндак. – 
На истиндак га узеја сам Мустаф ефендија Татар), приликом чега сведок даје изјаву – икрар 
(Викаше ме у Сарај да дадем икрар. – Даја сьм икрар у суд) и сведочи – испати (Ја ч’е ти 
испатим). 
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IV. 4. 2. 2. Друго лице у облигацији, које је обавезно да испуни тражби-
ну повериоца, појављује се у улози дужника, а номинује се, такође, лексич-
ком јединицом дужник.

Од рџавога дужника.. – Да га тражи нојнога дужника. – Дужници 
еснафа мутафџ’иског.

Реципроцитет правних улога условио је лексичку неиздиференцира-
ност између појмова повериоца и дужника у дијалекту, тако да су истим 
језичким знаком денотиране супротстављене стране у облигационом одно-
су. Мотиватор обе номинације са архисемом ’човек’ јесте централни елемент 
облигације – дуг, који је у фокусу и потраживања и дуговања. Примарност у 
значењу приписује се страни чија је обавеза исплата дуга.

IV. 4. 2. 3. Улога трећег лица које учествује у облигационом односу 
правно је утврђена уговором о јемству. Субјект који преузима на себе обаве-
зе дужника у случају да их дужник не испуни именован је позајмљеницама 
дорзан и ч’ефил’.

Не га верујем њега, бога да ми даде за дорзана.
Ч’ефил Крста налбатин. – Цаце ч’ефил’ бија Петар Жора.
Значењски идентификатор „јемац“ повезује лексеме дорзан и ч’ефил’ 

у апсолутни синонимски пар. Албанска (алб. dorëzënës) и турска реч (тур. 
kefil) повезане су идентичним поткритеријумским семантичким обележјима, 
садржаним у семеми „онај који јамчи за другога“. Садржински парадигмат-
ски однос између две лексеме резултат је лексичке интерференције призрен-
ског идиома са језицима у непосредном контакту.

IV. 5. ЛСПГ именица са хиперсемом 
’антисоцијална личност’

IV. 5. Традиционално друштво задаје чврсте моралне и правне оквире у 
којима се изводе социјалне улоге, а свако прелажење друштвено дозвољених 
граница подлеже одговарајућим санкцијама. Одступање од прикладног и 
очекиваног извођења улога, које може бити узроковано различитим чинио-
цима (интелектуалне способности, психички проблеми, одбијање појединца 
да се прилагоди), доводи до девијантних, деструктивних и антисоцијалних 
облика понашања. Друштвено неприхватљиво понашање испољава се у 
непоштовању и кршењу социјалних норми и перзистентном избегавању 
одговорности, што се манифестује кроз немогућност успостављања рад-
них навика, финансијске и егзистенцијалне сигурности и емоционалне 
стабилности. Антисоцијалне особе не испуњавају обавезе и дужности у 
породици и ширем окружењу, одају се пороцима, нарушавају морални 
и обичајни кодекс, не поштују закон и права других, склони су конфлик-
тима и насиљу, испољавају тенденцију ка деликвенцији и криминалним 
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радњама. Недостатак флексибилности и несналажење у интерперсоналним 
односима, неприлагођеност условима свакодневног живота, неспособност 
прилагођавања правилима и потребама заједнице оспоравају адекватно 
реализовање додељених улога и воде нарушавању складног функционисања 
групе. У урбаном амбијенту Призрена између два века важила су конзерва-
тивна, строга и ригидна морална начела, са минималном флексибилношћу 
у дометима херметичног понашајног оквира и важећих стереотипа. Лично-
сти са израженим дисоцијалним поремећајем су препознаване као отпад-
ници од друштва, маргинализоване су, стигматизоване и језички етикети-
ране. Социјално неадаптирани типови који моделима понашања одступају 
од очекивања колектива су алкохоличари, коцкари, лопови, убице, затворе-
ници. Когнитивном спознајом средина их дијагностикује, профилира и на 
основу опажања и расуђивања вербално маркира. Кохерентност конзерва-
тивних представа о традиционалним улогама разбијена је концептом друшт-
вено неуклопљене личности. Инклузивни елемент ’антисоцијални’ разуђује 
конзистенцију лексичко-семантичке групе ’социјална улога’, депласирајући 
номинације са хиперсемом ’антисоцијална личност’ на периферију унутар-
групне парадигме. Скрајнута лексичко-семантичка подгрупа структурирана 
је према лингвистичким законитостима којима подлежу садржински одно-
си међу члановима лексичког скупа. Организациони принцип примењен у 
констелацији елемената подгрупе базира се на хоризонталном степенастом 
поретку појмова – ’алкохоличар’, ’коцкар’, ’разбојник’, ’убица’, ’затвореник 
/ затвореница’.

IV. 5. 1. ЛСМГ ’алкохоличар’
IV. 5. 1. Претерана склоност к употреби алкохолних пића импликује 

незаинтересованост и неспособност за преузимање сопствене одговор-
ности у свим релацијама друштвеног живота. Дуготрајном и прекомерном 
конзумацијом алкохола особа искаче из стандардног обрасца понашања и 
излази из мреже родно, генерацијски и статусно детерминисаних социјалних 
улога. Према симптомима мултидимензионалног (биолошко-психо-
социјалног) поремећаја околина препознаје особу која се одала алкохолизму, 
процењује њену социјалну дисфункционалност и износи свој суд погрдним 
називима – пијаница, труп, ч’ор ч’утук.

Има мужа пијаницу, ч’уч’ка. – Пијаница, од ракије по сокаце спије. – 
Пијаница се у пијансто изгуби, па не зна што ч’ини.

Стефан се напија, труп се уч’инија.
Напија се, ч’ор ч’утук биднаја. – Напија се, ч’ор ч’утук се уч’инија.
Интегрално-диференцијална компонента ’алкохоличар’ кохезивни је 

елемент у синонимском реду пијаница, труп и ч’ор ч’утук. У самом опису 
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лексичког значења доминанте пијаница, преко које су дефинисана друга два 
конституента, „особа која често и много пије алкохолна пића, која се често 
опија“ истакнути су квантификатори ’често’, ’много’, којима се наглашава 
одступање од социјално дозвољеног и примереног и интензивира хронични 
и рецедивни карактер ове врсте антисоцијалног понашања. Контекстуално 
окружење актуелизира фокалне значењске чиниоце, који упућују на после-
дице неконтролисаног узимања алкохола и потпуну психичку и социјалну 
деградацију човека. Интензификација до крајњег степена пијанства постиг-
нута је семантичким дериватима труп и ч’ор ч’утук (тур. körkütük) „пијан 
до губитка свести, мртав пијан“ (Чемерикић). Контактни синонимски пар 
рефлектује идентичне представе носилаца српског и турског језика о вези 
пијаног човека и дебла (труп / kütük). Асоцијација између дебла и пијаног 
човека иде преко прелазног ступња у семантичкој трансформацији, а то је 
једно од секундарних значења лексеме труп „беживотно тело“. У турском 
језику семантичко варирање ознаке ч’утук постиже се колокацијском ве-
зом са придевом ч’ор, чије се дословно значење „ћорава клада“ модулира 
активирањем механизма метафоричког преноса – померањем референције 
са предмета на човека и денотирањем његовог стања методом наивног 
асоцијативног мишљења.

IV. 5. 2. ЛСМГ ’коцкар’
IV. 5. 2. Један од разлога занемаривања социјално одговорних улога 

и запостављања свакодневних животних активности јесте обузетост ха-
зардним играма. Зависност од коцкања озбиљан је узрок професионалне 
и финансијске пропасти и разарања породице, а сваки облик патолошког 
понашања у традиционалном друштву оцењује се као изразито негативна 
појава која омета нормално функционисање заједнице. Човек склон хазарде-
реству, који не може да контролише импулс за узбуђењем које доноси неиз-
весност коцкања, показује типичне симптоме антисоцијалног поремећаја са 
драстичним последицама по лични и социјални живот. Особа која не успева 
да обузда страст према карташким и коцарским играма номинована је лек-
семом коморџ’ија.

Откако паде у руке тому коморџ’ије Реџ’епу, остаде гоја ка пре. – 
Милан коморџ’ија играч’и комор изгубија куч’у. – Тај коморџ’ија сьс барбут 
растеч’е што му отац беше стека сьс работу.

Наизглед неутрална номинација коморџ’ија, којом се језички обележа-
ва особа која се карта или коцка у новац, у дубинским слојевима семантичке 
структуре садржи конотативне елемете, који се актуелизирају у конкретној 
језичкој ситуацији. Именица са психолошко-социјалном атрибуцијом 
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добијена је од дијалекатског лика турске речи за картање или коцкање komor 
(Петровић 2012: 185).

IV. 5. 3. ЛСМГ ’разбојник’
IV. 5. 3. Биопсихички ентитет који се може окарактерисати као крими-

нална личност јесте лице склоно преступима који се правно санкционишу. 
Појам криминала призренском човеку крајем XIX и почетком XX века није 
био познат, али се у смутним временима историјског превирања често сусре-
тао са последицама злочиначких радњи. Оштре казне за начињена кривична 
дела протов имовине прописане су у ондашњем законику (Здравковић 2008: 
94), али су чешћи били случајеви пљачкања, отимачине и разбојништва са 
војно-политичком позадином. Одметник од закона, извршилац тешких кри-
вичних дела означава се лексичким јединицама ајдук, ајдуч’ина, кач’ак и 
зликовац*.420

Ербап ајдук и дауџ’ију обеси (нар. посл.).
Опл’ач’каја ги тај ајдуч’ина Рамадан Заскок.
У Црнал’ево искоч’ил’е кач’аци.
И они са зл’икофци. – Бугари су зл’иковци (Реметић 1996: 369).
Чланови синонимског реда интегрисани су семантичком ознаком 

’разбојник’, која улази у средиште садржинске структуре турцизама ајдук 
(тур. дијал. aydut, поред haydut) и кач’ак (тур. kaçak). Негативан садржај ек-
спониран је суфиксацијом, ајдуч’ина, где се аугментативношћу проширује 
пејоративна димензија основе, чиме се појачава тоналитет експресивно-
сти. Новији домаћи инфилтрант, зл’иковац, семантички парира уопштеним 
реализацијама („разбојник, пљачкаш, злочинац“) вишезначних турских речи. 
Мотивисаност хипокористиком злико (Skok III: 643) упућује на чињеницу да 
је дериват у призренски говор унет са стране. Без обзира на стилску вред-
ност основинске речи у значењу изведенице доминира негативни денотатив-
ни садржај коренске морфеме, који експресивно тонира референта.

IV. 5. 4. ЛСМГ ’убица’
IV. 5. 4. Кривично дело са смртним исходом подлеже строгим казненим 

мерама, док се лишавање живота друге особе у ратним околностима прав-
но не квалификује увек као злочин. Бурна историјска дешавања између два 
века (Призренска лига и албанска побуна, балкански ратови и ослобађање од 
Турака, бугарска окупација Призрена у Првом светском рату) за последицу 
су имала страдање и српског и несрпског становништва Косова и Метохије. 

420 Антисоцијалне диспозиције имају личности подложне ситним крађама. Лексичи 
скуп са доминантом лопов ситуиран је поље психичке карактеризације човека, у лексичко-
семантичку групу ’однос према новцу’.
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Као средиште милитантних акција и поприште политичких и етничких су-
коба, Призрен и његова околина трпели су агресију окупатора, побуњеника 
и ослободилаца. У памћењу говорника урезана су колективна злодела, али и 
појединци са израженим антисоцијалним поремећајем и типичним каракте-
ристикама социопатије. Извршилац злочиначких радњи, починилац убиства, 
језички је обележен лексемама катил’, главоједник, главојешник.

Уби га тај катил’ Ч’ел-Ибраим. – За теј арнауцке катил’е кол’ико 
ч’ини јен рисјански живот? – Обесише онога катил’а Ристу Кабаша.

Држиш л’и на памет кьд онај главоједник Руста Кабаш, на мртваца 
на Баждарану, уби на место Шач’ир-агу и још ч’етворицу, а двоицу рани? 
– Пофач’аше све главоједнице по Подриме.

Изедоше му главу и тому главојешнику аџ’и-Русте, обесише га. – Поп-
Џ’уриница жалеше на зоч’ишке главојешнице да гу убил’е мужа.

Идентификациони елемент ’убица’ чини семантичко језгро наведених 
номинација и окосницу њихове парадигматске везе. Доминантна позиција у 
синонимском реду припада турцизму катил’ (тур. katil), у чијем су лекси-
кографском опису садржана упечатљива својства антисоцијалне личности 
„зликовац, злочнинац, крвник, убица“ (Чемерикић), у којима су имплици-
ране атрибутивне компоненте придевског значења ове речи „крволочан, су-
ров, немилосрдан, свиреп, зао“ (Чемерикић). Због импликационог сегмента 
семантичке структуре, у којем су смештене семе душевне карактеризације 
човека, лексема катил’ делом припада психолошкој сфери, и то доме-
ну негативне моралне квалитативне вредности. Полисемантичност ме-
тафора главоједник и главојешник дозвољава им дифузност у лексичко-
семантичкој дистрибуцији, а комплексност садржаја примарне реализације 
„онај који је склон убијању, убица; онај који проузрокује или предсказује 
нечију смрт“ (Чемерикић) доводи до цепања семеме и двоструког семан-
тичког лоцирања лексема (антисоцијално понашање / магијско понашање). 
Уколико Чемерикићеву дефиницију раставимо на два посебна значења, која 
и даље остају у кругу негативне социјалне маркације, примат бисмо дали 
реализацији са хиперсемом ’убица’, што је примарна асоцијација синтагмат-
ског композитног склопа.

IV. 5. 5. ЛСМГ ’затвореник’
IV. 5. 5. Према лицима која антисоцијалним облицима понашања 

угрожавају права других и не поштују важећа законска начела примењује се 
казнена мера лишавања слободе. Казни затвора подлежу починиоци тешких 
крађа и разбојништава, извршиоци насилних аката и крвних деликата, али 
су неретко у ратним приликама примењиване противправне мере колектив-
ног кажњавања и застрашивања затварањем и терорисањем цивилних лица. 
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Особа којој је одузета слобода на одређено време, која издржава затворску 
казну у говору призренских Срба обележена је синонимским лексемама апс, 
апсаник, апсанџ’ија, апсанџ’ика.

У пут ги побега јен апс, уфатија шуму. – Тераф апсове на работу.
Апсеник бија један што је такав.
Тол’ико време седе апсанџ’ија на правду бога. – Апсанџ’ије идеф на 

ангарију. – Дьньс пуштише млого апсанџ’ије.
Меџ’у апсанџ’ике мужи не улазив, сал теј, њине апсанџ’ике. – У бугар-

ско време и она, ч’уч’ка, била апсанџика.
Заједнички именитељ ’затвореник’ идентификационо је језгро 

дијалектизама апсаник, апсанџ’ија, апсанџ’ика, потекло из семантичког 
потенцијала мотивне речи апс. Критеријумско обележје nomina loci апс (тур. 
haps „место где осуђеници издржавају казну“) апстраховано је у казнену 
меру која се приписује људском агенсу и социјално га маркира. Ефекат ек-
сплицитне појмовне каузалности јесте померање референције са објекта на 
човека, што се испољава у полисемантичкој структури турцизма („1. зграда 
где се затварају преступници; 2. затвореник“ (Чемерикић)). Формативни еле-
мент са месним значењем улази у семски састав творбених варијаната апса-
ник, апсанџ’ија, апсанџ’ика преко основе апсан-, од турскe именице апсана 
(тур. hapsāne). Лик апсанџ’ија има обличку и семантичку паралелу у албан-
ском језику (Петровић 2012: 48), али само у примарној реализацији „чувар 
затвора“. Двострука денотација конверзивног карактера (чувар затвора – за-
твореник) у призренском говору резултат је когнитивног опажања носилаца 
дијалекта преточеног у негативну представу о затвору и људима који су на 
било који начин повезани са тим злогласним, мрачним, прљавим местом, без 
обзира на реално опонирање социјалних улога. Могућа значењска конфузија 
разбијена је увођењем дублетне форме апсаник. Објективна стварност 
креирала је састав микрогрупе, чији је конституент и женска номинација 
апсанџ’ика, моцијски корелат лексеми апсанџ’ија.

Конфигурација лексичко-семантиче групе са хиперсемом ’социјална 
улога’ базирана је на механизмима регулације друштвено прихватљивог 
понашања и родним стереотипима. Садржај улога реализује се по утврђеном 
обрасцу који обезбеђује предвидљивост и ефикасност функционисања 
друштва, а задати модели прилагођени су приоритетима, стандардима и ин-
тересима заједнице. Вредности и норме датог културног простора креирају 
улоге појединца у систему друштвених веза, а, поштујући их, идивидуа корек-
тно испуњава функције које су јој додељене статусом или околностима. Тра-
диционалну мушко-женску поделу улога у породичној, интерперсоналној, 
професионалној, морално-правној, културној сфери и свакодневном животу 
призренских Срба карактерише широк дијапазон међуљудских односа и ви-
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сок степен формализације установљен крутим обичајним оквирима, што се 
на језичкој слици света рефлектује преко разуђеног номинационог система 
и чврсте организације мањих структурних целина. Дистрибуција лексичког 
инвентара у линеарној парадигми манифестује семантичку комплексност и 
дифузни карактер анализираног именичког фонда, који покрива различите 
домене људских активности. Дисперзија лексичког материјала условљена 
је спољашњим фактором, мноштвом дужности и функција које друштвени 
систем намеће појединцу у пакету са прописаном формом спровођења кон-
кретних улога. Обавезујући патријархални узус конструише сложену мрежу 
релација како у прозаичном свакодневљу појединца тако и у духовном од-
говору наивне људске свести на уобичајене токове живота. Мултиаспектна 
карактеризација човека из позиције социјалних улога задире у различите 
слојеве народне културе Срба Призренаца у конкретној временској коорди-
нати, чији су кодови фиксирани у језику. Ментални свет призренског чове-
ка објективизиран је вербалним средствима, а помоћу лингвокултуролошког 
апарата могуће је истражити узајмност језичких и ванјезичких чинилаца у 
обликовању лексичког садржаја и перципирати материјалну и менталну етнич-
ку особеност носилаца дијалекта. Тријада језик – култура – човекова личност 
категорички је спроведена кроз концепт традиционалних социјалних улога и 
битно утиче на унутрашњи принцип структурирања номинационог система. 
Когнитивним активностима процеси опажања, категорисања, класификовања 
и осмишљавања стварности пројектују се на језичку слику света као систе-
матизован пресек значајних појединости културних концепата ’породи-
ца’, ’школа’, ’пријатељство’, ’комшилук’, ’болест’, ’путовање’, ’куповина’, 
’свадба’, ’слава’, ’народна веровања’, ’правни поступак’, ’антисоцијално 
понашање’. Антропоцентрички приступ грађи у фокус лексичко-семантичког 
истраживања ставља човека као многоструког носиоца душтвених улога и те-
матски се своди на типолошки опис социјалног бића призренских Срба.

Преузимање одговорности подстиче активно учешће у свим областима 
људског деловања и омогућава стереотипно извођење улога. Млада особа 
уводи се у процес социјализације деловањем примарних агенса – породи-
це и школе, како би овладала типом понашања и међуљудских односа који 
су карактеристични за дату културу и како би усвојила морално-обичајна 
начела заједнице и лако се прилагодила традиционалним условима живота. 
Адаптација ширем колективу постиже се најпре развијањем квалитетних од-
носа у ужим групама (у породици и међу вршњацима), а потом одржавањем 
блиских веза са комшијама и пријатељима. На релацијама оствареним у при-
марним групама формира се прототипични модел друштвених односа, а ин-
дивидуа се припрема за интеграцију у ширу заједницу и учи се адекватном 
извођењу социјалних улога које јој се додељују одрастањем. У самом корену 
социјализације стоји родна неједнакост и издиференцираност полних уло-
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га. У патријархалном систему различито су дефинисини културни обрасци 
који се односе на дечаке и девојчице, односно мушкарце и жене. Културо-
лошки очекиване мушке улоге су: син (дете, син, назл’ија, јединац, бир), 
ученик (џ’ак, двојкаш, пофторавац, букварац, ч’асословац, псалтирац, ос-
новац, богословац), супруг (муж, домач’ин, господар), отац (баба, отац, 
татко, тата, бата, батка), старатељ (васија), радник (занатлија, трговац, 
службено лице и сл.), војник, домаћин, пријатељ; а женске: ћерка (ч’ерка, 
девојка, ч’ера, ч’ерч’ица, девојкица, девојч’е, девојч’енце), невеста (снаа, 
невеста, младаневеста, нуса, нуска, џ’ел’ина), супруга (жена, домач’ица, 
везме), мајка (мати, мајка, мона, нана, дада, мајкица, матеретина), свек-
рва (свекрва, свекрвич’е), баба (баба, мајка, мајч’ица, дада, нана, стара, 
бапч’е, нанка, нанч’е). „Родне улоге проистичу из поделе рада између муш-
караца и жена, а затим обухватају нормативне процесе којима се, другим 
људима, преносе очекивања на основу пола“ (Жунић 2012: 284). Традицио-
нална породица је најмоћнији трансфер културе, жижна тачка генерацијског 
преношења порука о одговарајућим улогама мушкарца и жене и средиште 
критичког вредновања друштвено (не)прихватљивог понашања. Номинације 
детерминисане улогом у породици чине нуклеус групе и конститутивни су 
елементи језгра лексичко-семантичког поља.

Ставови и уверења о подели улога конструкција су патријархалног 
поретка, историјски високо контекстуализована. У друштвеној пракси 
и идеолошкој свести Призренаца дубоко су уграђени дискриминатор-
ни ставови, на основу којих се афирмишу пожељни стилови понашања и 
обликује препознатљив модел скромне, подређене, тихе, брижне, нежне, 
пожртвоване женске особе и јаког, ауторитативног, предузимљивог, за-
штитничког, агресивног мушкарца. Културни стереотипи испољавају се 
у семантичком садржају номинационих јединица као фонски чиниоци 
значењске структуре. Расподела лексичког материјала и математички од-
нос гендерно супротстављених елемената показује доминацију именица 
мушког рода у аспектима јавног ангажовања и одржавању социјалних кон-
таката (другар, пријател’, другар / пријател’ до главе, мик, ортак, којшија, 
купьц миштерија, јолџ’ија, калауз, гос, мисафир, тангьл-мисафир, свето-
гар, настојник, дауџ’ија, карадауџ’ија, дужник, дорзан, ч’ефил’, према 
другач’ка, другарица, којшика, миштерика, дауџ’ика). Састав лексичко-се-
мантичке групе указује на динамичан чаршијски начин живота Призренаца 
и сужени распон друштвених активности Призренки, док дубља творбено-
значењска анализа чланова скупа реконструише законитости, убеђења и 
вредности патријархалног призренског човека који показују амплитуду 
социјалног деловања мушкараца и жена. Дужности жене просторно су 
ограничене на кућу, а друштвени односи сведени на породични круг. У тим 
дометима жена је инфериорно и вредно испуњавала наметнуте задатке и 
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функције, играјући унапред одређене улоге. Потпуну статусну инверзију 
жена доживљава једино у обредним ритуалима, где добија истакнуто место 
(младаневеста, свекрва, момковица, кума, деверовица, мисиџика, аберџика, 
ашчика, додолица, лазарица). Узвишени ритуални статус жене могућ је 
само у зони лиминалности и communitas-а, након чега се враћа у реални 
поредак и заузима позицију која јој родно припада у друштвеној струк-
тури. Комплементарност улога аутоматски намеће реципроцитет на плану 
лексичко-семантичке парадигме, што је оствариво у доменима друштвеног 
деловања где се очекује мушко-женска релациона узајамност. Такви чла-
нови међусобно се потпуно супротстављају, градећи парове правих анто-
нима (муж, домач’ин, господар / жена, домач’ица везме; младожења / 
младаневеста, манеста млада; свекьр / свекрва; момак / момковица; кум / 
кумица, девер / деверовица). Строга супротстављеност антонимских паро-
ва често је ублажена или потпуно неутралисана симетријом односа, па је 
најзаступљенији тип лексичке везе у овој групи релациона опозиција или 
конверзија (баба, отац, татко / мати, мајка, мона, нана, дада, мајкица; 
деда, дедетина, стари / баба, мајка, мајч’ица, дада, нана, стара, бапч’е, 
нанка, нанч’е; баба, отац / ч’ерка / девојка; мати, мајка / дете, син; деда 
/ унука; баба / унук; оч’у / пасторкиња; учител’ / џ’ак; бакал, бакал’ин 
бакалџ’ија / купьц, миштерија, миштерика; доктор, еч’им / болник, бол-
ница; домач’ин, домач’ица / гос, мисафир, гостинка; дужник / дорзан, 
ч’ефил’).

Концепт социјалних улога је хетероген и неупоредиво је шири 
од представљеног датом групом и сублимира елементе који семантич-
ки припадају категоријама социјалног статуса и професије, који у пара-
дигми поља функционишу као посебне целине. Критеријумска обележја 
социјалне маркације човека одредила су распоред утврђених чланова и 
њихову организацију у вертикално-хоризонталној констелацији лексичко-
семантичког поља ’социјалне карактеристике човека’. Концентрични прин-
цип груписања лексема задовољен је појмовном привлачношћу хиперсема 
’професија’, ’социјални статус’ и ’социјална улога’, које се и на идеографској 
и на семантичкој равни међусобно пресецају у самом центру поља. Пери-
ферна кружна орбита додирује се са суседним зонама поља ’психичке ка-
рактеристике човека’ у граничним тачкама психосоцијалне дескрипције 
(ЛСГ ’антисоцијална личност’ и делимично ЛСГ ’правно прописана улога’, 
ЛСГ ’улога врача’). Сложеност система социјалних улога и лексиколошки 
опис јединица које припадају овоме циклусу захтева интердисциплинарни 
методолошки приступ, који укључује етнолингвистичке, социолингвистич-
ке, психолингвистичке, лингвокултуролошке и когнитивистичке аспекте 
разматрања семантичког садржаја номинационог корпуса.
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V. ЛСГ именица са хиперсемом 
’родбински односи’

V. Посебан сегмент међуљудских односа који употпуњује социјални 
профил призренског човека и реконструише слику патријархалног при-
зренског друштва јесте интерперсонална повезаност преко заједничког 
претка или ступањем у брак. Родбинске везе међу људима у хуманистич-
ким наукама посматрају се као саставни део мреже социјалних одно-
са, имају шири социјални значај, зависе од друштвене атмосфере и вре-
менског оквира у којем постоје (Ђорђевић 2001: 7). До почетка XX века 
сродство је у антропологији разматрано са становишта еволуционистичке 
теорије, која се темељи на идеји о сродничким односима као извору људске 
друштвености и културе (Ивановић 2010: 20). Овакав приступ одбачен је 
у научној парадигми XX века, али се аксиом да је сродство основни прин-
цип друштвеног уређења и да представља основ социјалне организације 
дуго одржао, мењајући облике и добијајући различите интерпретације 
у новијој дисциплинарној историји, што је у великој мери зависило од 
теоријске оријентације антрополога и њиховог схватања појма сродства 
(Ивановић 2010: 20–21). Традиционално прихваћену класификацију Л. Х. 
Моргана, представника унилинеарног еволуционизма, засновану на ана-
литичким истраживањима племена северноамеричких Индијанаца, која 
разликује шест образаца сродства и прави дистинкцију између дескрип-
тивних (вертикалних) и класификаторних (линеарних) сродничких терми-
нолошких система421, оспорава амерички лингвиста А. Л. Кребер, уводећи 
нове категорије преко којих је могуће описати терминологију сродства у 
свим језицима.422 Уплив лингвистичких метода у антрополошку теорију 

421 Л. Х. Морган, који је извео први преглед родбинске терминологије, систем крвног 
сродства тумачи преко брачних односа, при чему је ego (појединац) у центру круга или групе 
сродника, од ког се рачуна степен сродства. У вертикалној узлазној линији су његов отац, 
деда, а у силазној деца и њихови потомци. Са бочних страна налазе се брат, сестра и њихови 
потомци. Морган разликује шест прототипичних сродничких система, названих по друштвима 
у којима се срећу: хавајски, ескимски, ирокешки, кроу, омаха и судански. Индоевропски 
породични систем Морган квалификује као дескриптивни, јер се бочни сродници описују 
понављањем или комбинацијом истих термина или дескриптивним фразама, а за разликовање 
степена крвног сродства користи се посесивни генитив (Парсонс, Шилс и др. 1969).

422 А. Л. Кребер полази са становишта да су називи родбинских односа одраз 
психологије, а не социологије, те да првенствено одражавају мишљење и схватање једног 
народа о сродству, и да су термини сродства превасходно лингвистичка и логичка појава. Он 
одбацује Морганову тврдњу о дескриптивним системима, аргументујући свој став тезом да је 
сваки језик класификаторан, па самим тим и језик сродства (Горуновић 2009: 23–24). Како би 
се избегле произвољности и субјективна гледишта, Кребер предлаже осам нових, начелних 
принципа, који би изучавању сродничких система дали егзактнију основу: 1. разлика између 
истих или различитих генерација; 2. разлика између линеарних и бочних сродника; 3. разлика 
у годинама старости једне генерације; 4. пол сродника; 4. пол особе преко које постоји 
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посебно је изражајан у поимању структуре родбинских односа К. Леви-
Строса, који прихвата фонетски структурализам Н. Трубецког и принципе 
семиотичке лингвистике Ф. де Сосира, сагледавајући сроднички систем 
кроз односе као базичне структурне елементе и откривајући њихово рела-
ционо значење (Горуновић 2009: 25).423 Од седамдесетих година прошлог 
века долази до промена у статусу, обиму, теоријским и епистемолошким 
претпоставкама на којима су конструисане студије сродства у савременој 
антропологији (Ивановић 2008: 108), које се углавном заснивају на крити-
ци формалистичких и структуралистичких приступа родбинским односи-
ма, али без постулирања опште теорије сродства.

Словенске лингвистичке концепције сродничке терминологије полазе 
од класичних антрополошких поставки родбинских односа, које разликују 
крвно сродство и сродство настало склапањем брака, и у оквиру крвног 
сродства линеарну и колатералну линију. Терминосистем сродства у ру-
ском језику сагледава се у интердисциплинарном кључу, почев од фунда-
менталног испитивања историје словенских термина сродства О. Н. Труба-
чова (Трубачев 1959). Лексичке реалије посматрају се не само као језичке 
чињенице, већ као записи древне словенске прошлости, која задире до ин-
доевропског матријархата. Пратећи развој родбинских веза и анализирајући 
називе за сроднике у контексту етнолингвистике и фолклористике, Труба-
чов закључује да је словенски терминолошки систем сродства дескрип-
тиван, да је далеко од класификаторног система Индоевропљана и етимо-
лошки расветљава бројне термине. Систематско инвентарисање термина 
родбинских односа у руском стандардном језику започело је непосредно 
након Трубачове монографије (Моисеев 1963), а модерна синхронијска 
елаборација феномена сродства и родбинске терминологије антропоцен-
трички је оријентисана. У етнолингвистичкој перспективи категорију срод-
ства посматра С. М. Толстаја, која предлаже два главна плана у приступу 
овој проблематици. Први се тиче тројаке форме израза и њихових скривених 
смислова – језичке, фолклорне и ритуалне, на основу које се може рекон-
струисати семантика, симболика и аксеологија сродства. Други план под-
разумева прилаз сродничким односима са аспекта њихове искоришћености 
сродство; 5. разлика крвних сродника од сродника преко брачне везе; 8. услов да особа преко 
које иде сродство јoш увек постоји (према Бјелетић 1994: 199–2000). 

423 К. Леви-Строс сродство тумачи као систем значења, систем односа, а не превасходно 
као облик друштвене организације, при чему примарни однос није природна веза по крви, 
већ друштвено конструисана веза између мушкарца и жене. Оваквим ставом изнетим 
у делу Елементарне структуре сродства (1958) супротставио се важећој британској 
структурно-функционалистичкој теорији родова (lineage theory), која заступа начело сродства 
у организацији примарних друштава сродства и првенство даје линеарном односу између 
сродника (деда – отац – унук), док су латерарни односи (муж – жена, брат – сестра) мање 
релевантни (Горуновић 2009: 25).
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у језику и култури. И кад се полази од форме, од видова родбинских веза, 
ритуала повезаних са категоријом сродства и кад се језик сродства по-
сматра као код, могуће је добити информацију о садржају самог концеп-
та сродства, његових релевантних параметара и карактеристика, његовог 
поимања у сазнању носилаца традиционалне културе (Толстая 2009). Линг-
вокултурна димензија концепа сродства испољена је у низу радова новије 
генерације руских лингвиста, који се баве типолошким и компаративним 
истраживањима концепта сродства и његове језичке репрезентације у раз-
личитим културама (Близнюк 2009; Железнова 2009; Лихачова 2011; Шай-
хуллин 2012; Попова, Головин 2012; Головин 2014). Когнитивни правац 
повезан је са проучавањем и описивањем ментално-језичког концепта срод-
ства и његове слојевите структуре (Бурыкин 2000; Оздоева 2007; Кошелева 
2009; Качинская 2011; Николенко 2012; Обвинцева 2013). Дијалектолошко 
истраживање родбинских односа на македонском говорном подручју и 
њихову интерпретацију у словенском и балканистичком кључу спровела је 
Е. Стоевска Денчова (Стоевска Денчова 2009). Бугарска научна теорија бо-
гата је радовима посвећеним терминологији крвног и социјалног сродства. 
На лингвистичком представљању бугарског сродничког система радиле су 
И. Георгиева, Д. Москова и Л. Радева седамдесетих година прошлог века 
и у низу заједничких радова уобличиле модел презентовања стандардне 
и дијалекатске (родопске) терминологије крвног сродства (Георгиева, Мо-
скова, Радева 1971, 1972, 1973, 1976). Ова и наредна деценија изузетно су 
продуктиван период у изучавању родбинских односа у Бугарској, када су 
објављени бројни радови о етнографској семантици сродничких термина 
(Москова, Радева 1972), о терминима насталим склапањем брака (Русинова 
1976), о историји бугарске родбинске терминологије (А. Даскалова, Б. Вел-
чева 1982), о пореклу народних рођачких назива (Гълъбов 1986) и њиховој 
употреби (Георгиева 1886), о утицају несловенских језика на словенску 
терминологију сродства (Б. Марков 1988), као и неколики број текстова о 
значењу и ареалној распрострањености појединих термина (Иванова 1970; 
Младенов 1971; Кандева, Радева 1977; Киш 1977).

Терминолошки систем сродства на српском језичком простору 
представљен је у публикацијама М. Бјелетић Родбинска терминологија код 
Срба у Румунији (1990), Терминологија крвног сродства у српскохрватском 
језику (1994), Турцизми у српскохрватској терминологији сродства (1995) 
и у радовима И. Ранђеловић Лексика родбинских односа села Нишевца 
(1995) и М. Петровић Савић Терминологија родбинских односа насталих 
склапањем брака (област Рађевина) (2011). С обзиром на то да су побројани 
текстови наменски писани за потребе зборника у којима су објављени и да су 
због тога и обимом ограничени, не доносе целовит приказ родбинских одно-
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са и не нуде општи модел структурирања знаковних јединица језика овога 
типа. Међутим, сваки од наведених аутора дао је свој допринос лексичко-
семантичкој организацији овог комплексног терминосистема, који ни са ста-
новишта традиционалне српске етнологије није до краја теоријски разрађен 
и представљен као интегрална мрежа у дијахронијској и синхронијској пер-
спективи.424 Српскохрватску терминологију крвног сродства М. Бјелетић ус-
ловно посматра као јединствен систем, у чијем се опису могу применити 
првих шест Креберових универзалних принципа. Називе разврстава у две 
групе: а) номинациони термини (полази од десигната и испитује каквим се 
јединицама именује) и б) термини за обраћање (који посебно одражавају 
трећи Креберов принцип – разлику у узрасту у оквиру истог поколења) 
(Бјелетић 1994: 199–200). Класификацију спроводену на српскохрватској 
дијалекатској грађи касније допуњује семантичком анализом турцизама 
(Бјелетић 1995). Исту поделу примењује М. Петровић Савић али на корпусу 
терминологије родбинских односа насталих склапањем брака. На материјалу 
територијално лоцираном на област Рађевине ауторка прати линију поро-
дичних односа из угла младе, младожење и њихових родитеља и семантички 
их диференцира (М. Петровић Савић 2011).

Традиционална призренска проширена породица и типови веза међу 
сродницима у различитом степену сродства формирају разгранату мрежу 
родбинских односа мапирану на језичкој слици Призренаца у виду сложеног, 
компактног, стабилног и уређеног система знаковних јединица, које са син-
хроног аспекта формирају архаичну дијалекатску сродничку терминологију, 
а у дијахроној перспективи реализују патријархалну идеју сродства великим 
бројем лексема које припадају општем вокабулару. Обимом семантичког 
пространства ’родбински односи’ захваћен је актуелни систем генетички, 
гендерно, узрасно и правно дефинисаних односа међу људима који су под-
ржани од стране друштва и представљају својеврсни вид интерперсоналних 
интеракција у конкретној средини. Чврсте сродничке везе и јасна систематич-
ност родбинских односа, фиксирани у социјалној пракси призренских Срба, 
одраз су вишевековног духовног наслеђа на косовско-метохијском ареалу и 
представљају специфичан модел комбиновања индоевропске, словенске и 
несловенске културне традиције. У сродничком коду Призренаца разликују 
се крвно и некрвно (афинално) сродство, према томе да ли се сродничка веза 
заснива на биолошким или социјалним параметрима. Крвно сродство настаје 
рођењем и представља природну везу између два или више лица у директној 
(linea recta) или побочној линији (linea colateralis). Низ сродника по крви који 
проистичу један од другог припадају правој, директној линији сродства, која 

424 Истраживању сродства у српској етнологији приступало се углавном у оквиру 
проучавања породице и брака у фокусу сеоске и традиционалне средине (Ђорђевић 2001: 7).
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може бити усходна (од потомка ка прецима) и нисходна (од претка ка потом-
цима). Особе које потичу од заједничког претка налазе се у колатералном, 
побочном сродству, које се разликује по ступњу колатералности (по колену) 
и рачуна се билинеарно (и по очевој и по мајчиној линији). Односи који 
настају склапањем брака између једног брачног партнера и крвних сродника 
другог брачног партнера означавају се као некрвно сродство или сродство 
по тазбини (affinitas). Српски сроднички систем познаје још једну врсту нек-
рвног сродничког односа које настаје правним путем, а то је грађанско срод-
ство (адоптивно или сродство по усвојењу). Православна црква признаје 
кумство као врсту духовног сродство, насталу чином крштења између онога 
који се крсти и његовог духовног оца (кума). Сродство се у овом случају 
успоставља ритуалном функцијом и има обредни карактер, као и сви типови 
веза настали променом статуса. Природа и структура родбинских односа де-
терминисала је формирање специфичаног система ознака за сроднике у при-
зренском идиому, где се као једрени експоненти јављају лексеме са општом 
семантиком „онај / она који / која је с неким у родбинској вези“ – роџ’ак / 
роџ’ака, свој425.

Зар не може да наџ’е никога роџ’ака да му помогне? – Роџ’аци су, несу 
брач’а.

Беше ми дошла ника Боркина роџ’ака.
Ем ти је своја, ем је невол’ница, себап је да гу помогнеш кол’ико мош. – 

Сьс својега једи и пи, ама немај никакьв альш-вереш.
Збирно значење „родбина“ реализују синоними род, род родени, 

својштина, кабил’е, фара, којима се на периферији придружују лексеме 
лоза, котило и појас, где се својим значењем „сој, племе, порекло“ укрштају 
са апстрахованом релационом компонентом ’родбинска веза, сродство’, при-
сутном у садржају јединица синонимског реда.426

Овај боја од рода те двал’а.
Род родени смо, стрич’евич’и смо.
Својштина су они.
425 Поименичењем придев свој постаје једрени члан лексичко-семантичке групе са 

хиперсемом ’родбински односи’ и архисемом ’човек’. Изван ове семантичке поделе остају 
придеви својан, својтл’ив, бл’изьн (Бл’изна му је она, несу дол’еко. – Сьс поп-Манета су 
побл’изни зе сьс Крсту берберина. – Бл’изно гу је тој девојч’е, ада сестрич’њино гу је. – 
Несьм знала ч’и ти је поп-Мане тако бл’изьн) и прилог бл’изо (Бл’изо су они, несу дол’еко, 
стрич’евич’и су. – Сьс поп-Манета су по бл’изо зе сьс Крсту. – Несьм знала ч’и су тако 
бл’изо њи две), који изражавају близак степен крвног сродства. 

426 Метафором којом се у Призрену маркира особа без блиских сродника суокрл’а 
(Остаде сам ка суокр’ла) изнесен је став колектива о важности родбинских веза за здраво 
функционисање појединца, породице и шире заједнице.
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И ми и Дрнатофци јено смо кабил’е, сви смо Ч’емерикофци. – Кабил’е 
л’и му његово. – Јено кабил’е су они. – Кабил’е му се у гасило, дабогда.

Реч’е па ме превари, е фару л’и му његову льжл’аву. – Циганска фара. 
– И Сима Пуч’а је од њине фаре. – Њинејзи фаре душа и свет ги је да глоџ’еф 
туџ’у коску.

Таква ги је лоза.
Маниташко котило.
Мане и Мита су стрич’евич’и, ама треч’и појас.
Потомци једне лозе означени су заједничким именом симсил’е.
Симсил’е л’и му његово. – Ч’емерикофско симсил’е.
Блиска веза међу сродницима наглашава се односом стричевич’и, 

којем се конфронтира лексикализација за особе у даљем сродству аџ’овци.
Бл’изо су они, несу дол’еко, стрич’евич’и су.
Несу ни стрич’евич’и, аџ’овци су они.
Денотативна макрокомпонента ’родбински односи’ разбија се на че-

тири семантичке компоненте, које се појављују у функцији доминантних и 
надређених сема лексичко-семантичких подгрупа:

1. ЛСПГ ’крвно сродство’,
2. ЛСПГ ’тазбинско сродство’,
3. ЛСПГ ’адоптивно сродство’,
4. ЛСПГ ’духовно сродство’.
Конституенти групе реализују садржај концепта родбински односи, у 

чијем је језгру концепт породице, представљен преко категорије социјалних 
улога. У доменима праве линије сродства и сродства насталог усвојењем 
ЛСГ ’родбински односи’ поклапа се са ЛСПГ ’улога у примарној породици’, 
а у сегменту тазбинског сродства укршта са појединим елементима ЛСМГ 
’учесник у свадбеном обреду’. Вишеструке породичне улоге и фамилијарне 
позиције које особа стиче рођењем или склапањем брака институционализо-
ване су као родбинске и породично-брачне везе и представљају динамичну 
мрежу социјалних односа на којој се темељи функционисање традиционално 
уређеног друштва. Паралелно са друштвеним развојем сродничка номенкла-
тура се усложњавала, тако да је призренски терминосистем родбинских веза 
историјски, генетички и културни одраз патријархалног поретка. Законито-
сти и еволуција традиционалног уређења могу се посматрати кроз призму 
структурне организације сродничког система, који је неодвојив од реалних 
друштвених односа. Терминологија сродства устројена је на принципу рела-
ционе опозиције и обухвата класификационе термине којима су номинова-
ни сродници различитих линија и ступњева сродства. Јединице граде спец-
ифичан семантички однос који се заснива на реципроцитету и симетрији 
ванјезичких релација, при чему класификација прототипичних конверзива 
задовољава начело парне номинације.
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V. 1. ЛСПГ ’крвно сродство’
V. 1. Лица која су потомци заједничког претка биолошки су повеза-

на и налазе се у крвном сродству. Консангвинитет или когнатско сродство 
као антрополошка аналитичка категорија подразумева сроднике с којима 
его (референт на линији сродства у односу на којег се одређује родбински 
однос) дели исту крв, а „преношење и деоба крви“ рачуна се и по очевој 
и по мајчиној линији.427 Према томе да ли су преци и потомци крвно по-
везани правом или побочном линијом, разликују се директно и колатерално 
сродство. Генеза повезаности међу сродницима изражава се преко степена 
крвносродничке везе, односно коленима.428 Екстралингвистички параматри 
регулишу семантичко модулирање лексема унутар подгрупе и синтетишу 
јединице у одговарајуће целине. Универзална формула гранања родбин-
ских односа детерминише лексичко-семантичку структуру подгрупе ’крвно 
сродство’, која се вертикално рачва у две микрогрупе ’сродник у директној 
линији’ и ’сродник у побочној линији’.

V. 1. 1. ЛСМГ ’сродник у директној линији’
V. 1. 1. Микрогрупа ’сродник у директној линији’ интегрише лексичке 

ознаке за лица која воде порекло једно од другог у правој лози и може се 
двојако посматрати – од родоначелника ка потомцима (силазна линија) и од 
најмлађег потомка ка прецима (узлазна линија). Степен сродства заснива се 
на цивилном рачунању које потиче из римског права и одређује се по броју 
рођења (quod generationem, tot gradus). Праволинијски сродници разматрани 
су у категорији социјалних улога, с обзиром на њихов истакнути положај 
у примарној групи, односно у проширеној традиционалној породици. У 
овом сегменту социјалне карактеризације човека значење термина подврга-
вамо једној од метајезичких варијаната компоненцијалне анализе, мето-
ди популарној у проучавању садржинског плана родбинске терминологије 
у руској науци (Рыкин 2009; Близнюк 2009 Федорова 2012). Структурно 
рачлањивање значења родбинских односа табеларно је приказано по пара-
метрима који дефинишу крвно сродсво у правој линији, тј. денотативним 
компонентама које учуствују у формирању семског састава и конструисању 
семантике лексема са хиперсемом ’сродник у директној линији’. Конотатив-
ни аспект значења презентован је експресивно-емоционалном компонентом 
која има векторну, позитивну и негативну усмереност.

427 У савременој антропологији одбачен је традиционални концепт родбинских односа 
и теорија по којој се сродство успоставља једино путем крвне везе (Ивановић 2010: 20).

428 О деловима тела као ознакама сродства пише М. Бјелетић у раду Кост кости 
(Бјелетић 1999).
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Табела 1. Компоненцијална анализа термина сродства у директној линији

сродник
у директној 

линији

пол степен 
сродства

линија
сродства

експресивно-
-емоционална
компонента

м ж I II III по
оцу

по 
мајци

позитивна 
оцена

негативна 
оцена

праунук
унук
син
дете
јединац +
назл’ија +
бир +
отац
баба
тата +
татко +
бата +
батка +
деда
баба
стари 
бабетина +
прадеда + + + +
праунука + +
унука + +
ч’ерка

+ +

девојка
ч’ера +
ч’ерч’ица +
девојкица +
девојч’е +
девојч’енце +
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сродник
у директној 

линији

пол степен 
сродства

линија
сродства

експресивно-
-емоционална
компонента

м ж I II III по
оцу

по 
мајци

позитивна 
оцена

негативна 
оцена

мати

+ +

мајка
мона
нана +
дада +
мајкица +
матеретина +
баба

+ + + +

стара
мајка +
мајч’ица +
дада +
нана +
нанка +
нанч’е +
бапч’е +
прабаба + + + +

Суперкласа разликовног обележја из које се изводе остале, ниже класе 
семантичких црта код јединица за означавање крвног сродства јесу релаци-
она обележја (→ родитељ / ← родитељ: деда – отац – унук; баба – мајка 
– ћерка). Релевантне денотативне компоненте за одређивање крвног срод-
ства у правој лози су ’пол’ и ’степен сродства’, које имају дистинктивну 
функцију. Семантички параматар ’линија сродства’ нема диференцијални 
карактер (преци и оца и мајке номинују се истим терминима), па самим тим 
не утиче на разграничавање односа и класификацију јединица у микрогру-
пи. Организација породичних улога у патријархалној заједници одражава се 
и на уређивање системских веза у терминосистему крвног сродства. Тер-
мини подлежу различитим лексичко-семантичким процесима с обзиром на 
функционалност остварену у испитиваном говору. На призренском ареалу 
испољава се тенденција ка полисемичности номинационих јединица, што 
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утиче на регулацију парадигматских односа у групи. До семантичких помака 
у кругу родбинских односа долази услед проширења значења, што је после-
дица појмовне и логичке коинциденције улога и развијених емоционалних 
односа међу члановима породице (мајка, мајчица, дада, нана, нанка – мати, 
баба; баба – отац, деда; бата, батка – брат, отац). Вишезначност се у овој 
сфери остварује механизмом платисемије, којим су подједнако захваћени 
термини словенског порекла и позајмљенице. Семантичко ширење чешће 
је код термина који се користе у служби апелативности, тј. у контактној 
ситуацији која захтева директно обраћање, које углавном укључује емоцио-
нални однос млађег говорника према старијем саговорнику.

V. 1. 2. ЛСМГ ’сродник у побочној линији’
V. 1. 2. Микрогрупу ’сродник у побочној линији’ образују називи крвних 

сродника који воде порекло од заједничког претка. Сродници у колатералној 
линији разграничавају се на основу семантичких параметара ’пол’ (’муш-
ки’ / ’женски’), ’узраст’ ’(старији’ / ’млађи’ у односу на референта), ’сте-
пен сродства’ (’друго’, ’треће’ и ’четврто колено’), ’линија сродства’ (’по 
оцу’, ’по мајци’) и ’лице преко којег се сродство остварује’ (’брат’, ’сестра’, 
’стриц’, ’ујак’, ’тетка’). Критеријумска обележја су семе пола, степена срод-
ства и линије сродства. Узрасна компонента битан је фактор у регулисању 
рођачких односа у истој генерацији, док је лице преко којег се остварује 
крвна веза важно за раздвајање сродника у четвртом колену. Конотативни 
семантички елементи присутни су код стилски маркираних изведеница на-
сталих од неутралне основе.

V. 1. 2. 1. Синонимски ред са доминантом брат кореспондира са се-
мемом „мушкарац другим лицима рођеним од истих родитеља“. Допунске 
компоненте ’од стрица / тетке / од ујака’ ирелевантне су за призренски срод-
ники терминосистем, јер постоје посебни термини за сроднике у четвртом 
степену. Назив за полубрата (консагвина или утерина) није истакнут у лек-
сикону призренског идиома. Дистинктивно обележје ’старији узраст’ функ-
ционално диференцира полисемичну номинациону јединицу када, чији се 
изворни дијалекатски формално-садржински модел реплицирао у сфери 
родбинске терминологије Призрена (тур. дијал. kada „тетка, старија сестра, 
старији брат“). Експресивно-емоционални семантички план лексема бата и 
батка има изражену сему интензитета. У конотативни аспект значења хи-
покористика бата и батка није уграђен само став субјекта говорења према 
брату, већ је импликовано колективно сазнање о истанчаној врсти емотивног 
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односа брата и сестре и посебном месту које рођени брат заузима у систему 
колатeралних сродника.429

Благо си га тебе сьс твојега брата, сьс твоје крило. – И брач’у му по-
знавам . – Благо тебе, мори Маро, сьс твоје брач’у, сьс твоје крила.

Мене ми бата пратија свилу, а матере паре и јен мафез. – Бата ми је 
само мој. – Сьпл’ела сьм ч’арапе мојему бате.

Писаја ни батка Сава.
V. 1. 2. 2. Прасловенском термину крвног сродства сестра (прасл. 

*sestra) који реализује значење „женска особа другим лицима рођеним од 
истих родитеља или само од једног“ придружују се номинационе ознаке 
дада и када, са додатним семантичким знаком ’старија (сестра)’. Сема уз-
раста дистинктивна је црта у оквиру истог поколења у истој линији срод-
ства. Интерпретација семантичког садржаја лексеме сестра, преко које су 
дефинисани њени синоними, укључује и елементе полуродног сродства 
(сестра по мајци или по оцу). Из семантичког садржаја чланова овога реда 
искључена је компонента субјективне оцене.

Сестра брату говореше, сестра брата уклињаше (нар. песма) – Пушти 
мене, Шар-планино, имам сестру што ме жал’и (нар. песма) – Добра сестра 
лошу удава, лоша сестра добру задржава (нар. изрека). – Сестра гу је, сиро-
тице, скроз бездушна. – Пола године сестре било (Реметић 1996: 461).

А: Де си била, мори Видо? Б: Била сьм у даде на госте. – Однеси веј 
ч’арапе дада-Даре.

V. 1. 2. 3. Бочна линија у трећем колену презентује релацију очев / 
мајчин брат / сестра – его. Референт из чије се позиције одређује сродничка 
веза је братово, односно сестрино дете, у односу на које се разграничава 
блиски крвни сродник са очеве или мајчине стране.

V. 1. 2. 3. 1. Очев брат означава се функционалним синонимима аџ’а, 
стриц* и ч’ич’а*.

Ада, аџ’а му је. – Аџ’а ми купија музику. – Кому даде, аџ’е л’и? – Што 
ч’иниш, аџ’о, како си? – Аџ’овци му су. – Одвоија се од аџ’овци, узеја ак, па 
искоч’ија на сам себе. – Петину аџ’овце има.

Стриц ми је помајстор (Реметић 1996: 479).
У Чемерикићевом лексикону евидентирана је једино лексичка озна-

ка аџ’а, што указује на фреквентност турске номинације у говорном чину, 
која је потиснула из колоквијалне употребе словенски термин стриц. По-
рекло обе турске речи је недовољно јасно. У турским етимолошким изво-
рима потврђен је дијалекатски облик aco од aça „рођак“, који је усвојен и 

429 У Призрену се сматра да је брат сестри крило, односно њена заштита и њен понос. 
У вези са тим важи табу да жена која има брата (браћу) не сме јести живинско крило, како не 
би изазвала злу коб и остала без брата ( да не гу се искрши крило), свог ослонца и заштитника 
(Чемерикић). 
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адаптиран у покрајинском српском говору, док Шкаљић претпоставља да 
се ради о домаћем хипокористику формираном од именице амиџа „стриц“ 
(Škaljić 1966: 71; Петровић 2012: 56). Распоред значења у полисемантичкој 
структури лексичке јединица аџ’а креће од суженог семантичког фокуса 
„стриц, чика“, преко ширења опсега на мушке крвне сроднике у разгранатој 
патријархалној породици или братству, до неутралисања рођачке везе и пот-
пуне родбинске десемантизације „старији мушкарац“. Код лексеме ч’ич’а 
значењска перспективизација иде у супротном правцу, од опште „старији 
човек“ ка конкретној, терминолошкој реализацији „стриц“. Код ове ознаке 
интересантно је разилажење са аутохтоном семантиком (тур. çiçe „тетка, 
старија сестра“) и искорак из сродничке базе. Према наводима М. Бјелетић, 
у српскохрватском језику јавља се усамљено турско дијалекатско значење 
„стриц“, које може бити индикативно за коначно утврђивање етимологије 
ове речи (Бјелетић 1995: 207), које се потом пренело на сваког старијег чо-
века и денотацију усмерило изван сфере родбинских односа. Номинациона 
ознака ч’ич’а није својствена аутентичном говору старих Призренаца, већ је 
накнадно инфилтрирана у призренски рођачки терминолошки систем, где 
термин аџ’а остврује апсолутну прагматичку доминацију.

V. 1. 2. 3. 2. Мушки сродник по мајчиној линији у трећем колену је ујак, 
номинован једнозначним синонимима еквивалентим семеми „мајчин брат“ – 
даја, дајка, дајч’е, ујац, ујко,

Даја ми је мој. – А цел’ива л’и руку даје? – Дајо, дома ли је ујна-Цава.
Дајка-Стефан те тражија. – Каза л’и дајка-Симе тој што ти реко? 

– У дајке л’и си била, мори? – Поздрави му се твојему дајке. – Од дајковци ни 
остаде сал дајка-Стефан. – О[д] теј дајкофце сал добро видел’е и њи две, 
а и мати ги. – Такве дајкофци не се наодиф.

Наш аџа-Душан бија дајч’е Душану алка-Ванкиному. – А твојему 
дајч’ету не л’и вал’а да дадеш мицко симит, море прокудо? – Ене га, иде ти 
дајч’е. – Дајч’е ми је моје.

Неутралну номинациону вредност има адаптација турског назива dayɩ, 
односно његове дијалекатске варијанте усвојене у Призрену dayo, тако да 
се термин даја чистом денотативном семантиком намеће као стожер реда, 
али је функционално доминантнија хипокористична форма дајка. Разговор-
ну фреквентност јединице дајка потврђује и множински облик дајковци / 
дајкофци, који се уопштио као плуралска форма неутралишући конотативну 
садржинску димензију сингулара. Употребљен у множини термин означава 
још једну врсту родбинске везе, денотира однос између синова брата и се-
стре. Експресивно-емоционална компонента експлицирана је у семантичко-
творбеној структури деминутива и хипокористика дајч’е, чија је значењска 
изнијансираност условљена семом узраста. Експресивни суфикс -ч’е стил-
ски маркира дериват и ограничава његову употребу на језичку ситуацију 
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када је говорник истих година као и објекат говорења, односно саговорник. 
Лексема дајч’е користи се са деминутивним значењем у околностима када 
је ујак вршњак са сестрином децом. Компонентом ’одрасло’ деминуција 
се потире и у том случају преовладава конотативни семски комплекс који 
импликује блиску приврженост и снажну емотивну повезаност са мајчиним 
братом, што на функционално-стилском плану резултира фамилијарношћу у 
именовању и обраћању. Паралелно са речима турског порекла у призренском 
терминосистему родбинских односа егзистирају словенски термини ујац и 
ујко, у разговорном језику заступљени у далеко мањој мери. Моција изра-
жена суфиксом -ьц (према стриц) карактерише косовско-метохијски ареал у 
дијахронијској перспективи (Елезовић II: 384), док актуелно стање на терену 
показује да се уједначио лик на -ак – ујак (СДА, Букумирић 2012: 628), који 
остаје у сенци функционално супериорнијег семантичког и деривационог 
дублета ујко.

V. 1. 2. 3. 3. Дистинкцијом по семи пола у трећем степену сродства 
конституише се синонимски ред са суперординарним појмом ’очева или 
мајчина сестра’ – тетка, када, алка и теза.

Дошла ни алка. – У алке л’и си била, мори Росо? – Однеси, ама дај у 
руке само алке и никому другому.

Теза-Мага ми узе антерич’е. – Теза ми купила амберику. – Сьс тезу 
искоч’ила на сокак.

Лексички паралелизам у овој номинационој сфери последица је 
позајмљивања речи истог или сличног садржаја из турске терминологије 
сродства и њиховог семантичког прилагођавања домаћем систему. Најчешће 
су преузете фонетске, морфолошке и семантичке дијалекатске варијанте, 
које у говору примаоцу нису претрпеле битније трансформације, као што 
је случај са турским дијалектизмом kada „тетка, старија сестра, старији 
брат“, који је у истом облику и са непромењеном полисемантичком струк-
туром опстао у призренском говору. Примарним значењем турцизам одгова-
ра прасловенском рођачком термину тетка и функционално му конкурише 
као равноправни семантички еквивалент, који, ипак, остаје у прагматичком 
статусу језичке резерве. Процеси интерференције са језицима у контакту и 
механизми лексичко-семантичког позајмљивања доводе до акумулације тер-
минолошких јединица и усложњавања парадигматских односа међу њима, 
што се рефлектује на системност укупног речничког фонда. Језичка ре-
зултанта оријенталног културног утицаја огледа се у нарушавању типичне 
хипонимије у саставу скупа са доминантом тетка, која значењем „очева или 
мајчина сестра“ из кохипонимског положаја прелази у позицију хиперонима 
у односу на ознаке алка и теза, које се могу третирати као њени подређени 
чланови. Диференцијација се успоставља на нивоу семантичког параметра 
’линија сродства’ – алка (тур. hala) „очева сестра“, теза (тур. дијал. teze) 
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„мајчина сестра“. Разграничавање између тетке по оцу и тетке по мајци, 
које није својствено словенској терминологији, усвојено је из турског језика 
увођењем посебних назива за оба денотата, чиме је испоштован принцип 
симетричности који иначе важи у сегменту бочног сродства.430 Облик алка 
у призренском говору формиран је по аналогији са тетка431, док се термин 
теза уклопио у домаћи модел женске номенклатуре. Турски термини пре-
узели су потпуну доминацију у разговорном дискурсу урбаног идиома.

V. 1. 2. 4. Код треће лозе бочног сродства чува се разликовање у 
именовању братовог и сестриног детета, чему се придодаје дистинктивно 
обележје ’пол’ као релевантни елемент номинације, изражен нормалном 
моцијом. У рашчлањивању ове скупине термина актуелан је параметар ’лице 
преко којег се остварује сродство’. Укрштањем компонената ’брат’, ’сестра’, 
’син’, ’кћи’ добија се микросистем назива који вербализују појмовну вред-
ност ’братово / сестрино дете у односу на другу браћу и сестре’.

V. 1. 2. 4. 1. Братов син, синовац, у Призрену је братанац.
Братанац ми је. – Запросила се за братанца ми. – Ти, братанцу мој, да 

се узнеш у памет.
Спецификација у крвном сродству остварује се изведеницом добијеном 

помоћу деминутивног суфикса -ац, преко хипокорика на -ан (братан) (Skok 
I: 200), сачуваног само у служби творбене основе.

V. 1. 2. 4. 2. Братова кћи денотирана је јединицом братаница.
Братаница му је. – Ако сьм дала, дала сьм мојејзи братанице, туџ’ому не.
Моцијски пар братанац – братаница одражава регуларност творбеног 

принципа који почива на корелацији форманата -ац / - ица.
V. 1. 2. 4. 3. Сестрин син обележен је термином сестрич’ич’.
Удала се за мојега сестрич’ич’а. – Моји сестричичи бојл’ије.
Према објашњењу П. Скока назив за сестрино мушко дете долази од 

хипокористика сестрица, чијој се основи додаје деминутивни творбени фор-
мант -ић (Skok III: 226), у призренском говору -ич’. Експресивност садржана 
и у основи и у наставку потиснута је у дубље слојеве семантичког садржаја, 
замагљена номинационом функцијом термина и његовом позицијом у систе-
му сродничке терминологије. Емоционална микрокомпонента иманентна је 
импликационој структури и са перферије делује као скривени семантички 
елемент који се актуелизира у одговарајућем контексту, у комуникативној 
ситуацији чија је позадина емотивно обојена.

430 М. Бјелетић наводи руски извор по којем су Стари Словени имали појединачне 
називе за ову врсту сродничке везе, чиме се може објаснити диференцијација у неким 
бугарским говорима (Бјелетић 1994: 202). 

431 Термин тетка настао је проширењем дечијег редупликованог корена типа тьт- 
са превојем е (тета), који је у прасловенском периоду развоја језика активно учествовао у 
деноминацији сродства (тата) (Skok III: 446–447).
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V. 1. 2. 4. 4. Кћи једне сестре у односу на другу браћу и сестре именује 
се језичким знаком сестрич’ња.

Узе сестрич’њу и доведе гу дома. – Ружица и Стана гу су сестрич’ње.
Фемининум је придевска изведеница на -ьн од деминутива сестрица 

(Skok III: 226), која је фонетским процесима у Призрену добила коначан лик 
сестрич’ња.

V. 1. 2. 5. Четвртим степеном сродства повезана су деца браће и се-
стара. Релациони однос остварују преко рођака посредника (тетке, стрица, 
ујака) и у зависности од овог параметра рачуна се сродничка линија (по 
мајци, по оцу). Призренски терминосистем чува разграничења у именовању 
бочних сродника у четвртом колену и презентује класификационе термине 
који имају дескриптивну идеографску вредност ’брат / сестра од стрица’, 
’брат / сестра од ујака’, ’брат / сестра од тетке’. У овом домену родбинских 
веза у српским говорима преовлађује описни модел, док у Призрену и за 
четврту лозу важе номинациони и организациони принципи којима подлежу 
остали чланови лексичко-семантичке групе.

V. 1. 2. 5. 1. У функцији референта (ега) према којем се процењује 
рођачка релација појављује се син једног брата и сигнификује се његова 
крвна веза са децом другог брата. Битне семантичке ознаке које улазе у са-
став идеографске структуре и појмовно диференцирају брата од стрица – 
’мушка особа’, ’исто поколење’, ’четврти степен сродства’, ’линија сродства 
по оцу’, сведене су на семантички опис „брат од стрица“ и вербализоване 
термином стрич’евич’.

Несу ни стрич’евич’и, аџ’овци су они. – Стрич’евич’ ни је наш.
Значењска транспарентност компатибилна је са прозирном деривацио-

ном структуром назива стрич’евич’ (стриц- +-ев + -ич’). Коренска морфема 
указује на лице преко којег се сродство рееализује (стриц-), творбена основа 
сугерише припадност (стрич’ев-), а творбени формант -ич’, који се уопштио 
у именима млађе генерације, садржи деминуцију која непосредно открива 
узраст објекта номинације.

V. 1. 2. 5. 2. Дистинктивна црта ’женско’ разликовно је обележје терми-
на стрич’евич’ња „сестра од стрица, стричева кћи“.

V. 1. 2. 5. 3. Диференцијална сема ’од ујака’ разједначава номинације 
рођака у истом колену и истој генерацији по параметру ’линија сродства’. 
За мушке сроднике са мајчине стране постоји заједнички назив дајко’вци / 
дајко’фци, којим се означава укрштени родбински однос између синова брата 
и синова сестре, који Чемерикић у лексикону дефинише семемом „браћа од 
ујака и тетке, родбинска веза између ујчевичића и теткичића“ (Чемерикић).

Дајкофци су истина, ама се милујеф ка да су роџ’ене брач’а.
Ујаков син егу је дајкич’ич’ и ујч’евич’.
Запросила се за мојега дајкич’ич’а Васил’а. – Близо су они, дајкич’ич’и су.
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Работам сьс мојега ујч’евич’а.
Синонимски пар последица је напоредог егзистирања два експреси-

ва различитог порекла, словенског ујч’е и османског дајка, који у призрен-
ском говору не деле исту судбину. На функционалном нивоу искоришћеност 
турцизма је неупоредиво већа у поређењу са употребом словенских тер-
мина, а висока фреквентност довела је до конотативне истрошености и 
релативне семантичке неутралности имена дајка. С друге стране, деми-
нутивно-хипокорични облик ујч’е није посведочен у расположивој грађи, 
што намеће закључак да је експресив послужио само као мотивна реч за 
именовање ујаковог детета, што се уклапа у творбени модел примењен у 
овој номинационој категорији (деминутивна основа + ич’).

V. 1. 2. 5. 4. Диференцијацијом по полу издвајају се термини за сестру 
од ујака дајкич’ња и ујч’евич’ња / ујч’евитња.

Она му дооди дајкич’ња. – Нову ч’ел’енку поклонила своејзи дајкич’ње 
за свадбу.

Ујчевитња ми дошла.
У деривацији синонимског пара дајкич’ња и ујч’евич’ња испошто-

вана су основна начела важећег творбеног механизма за овај микроскуп – 
изражавање моције суфиксом -ња према маскулинуму на -ич.

V. 1. 2. 5. 5. Даље разврставање родбинских термина у четвртом ко-
лену креће се по двострукој линији и у правцу полног разједначавања. С 
обзиром на то да Призренци праве појмовну дистинкцију између очеве и 
мајчине сестре и да разликују термине којима их језички обележавају, 
диференцијација у именовању њихове деце логичан је след оваквог кла-
сификационог модела. На првом дивергентном нивоу разрешава се полни 
идентитет сродника (’брат’ / ’сестра’), на следећем се региструје семантичко 
раслојавање по параметру ’лице преко којег се сродство остварује’ (’тетка’), 
а на трећем се потврђује линија сродства (очева сестра, мајчина сестра). 
Заједнички именитељ са значењем билатералног сродника је ’тетка’, тако да 
су теткич’ич’ и теткич’ња брат и сестра од тетке, и очеве и мајчине сестре. 
Разграничење у овом степену сродства је патрилинеарно, јер се посебним 
језичким знаком денотирају деца сестре у односу на децу њеног брата.

V. 1. 2. 5. 5. 1. Брат од тетке са очеве стране денотиран је терминолош-
ком јединицом алкич’ич’.

Јован Аџ’и Јованов му је Мите алкич’ич’. – Сестра му је запросена за 
мојега алкич’ич’а. – Они му су алкич’ич’и.

V. 1. 2. 5. 5. 2. Семеми „сестра од тетке, очеве сестре“ одговара вербал-
на реализација алкич’ња.

Алкич’ња гу је. – Вратила сьм üрнек мојејзи алкич’ње.
Јединице теткич’ич’ и алкич’ич’, односно теткич’ња и алкич’ња на-

лазе се у дуплој парадигматској вези – кохипонимској и хиперо-хипонимској. 
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Наиме, члан са општијом семантиком (теткич’ич’, теткич’ња) истовреме-
но се понаша и као блискозначница и као надређени лексички елемент (хи-
пероним), јер у свом семантичком опсегу већ има садржано значење другог 
члана и може га заменити у контексту, док је употреба термина алкич’ич’ 
и алкич’ња спецификована садржајем и имплицитно рефлектује сродничку 
доминантност очеве лозе у патријархално устројеном друштву.432

V. 2. ЛСПГ ’тазбинско сродство’
V. 2. Женидбом, односно удајом привремено се нарушава постојећа 

друштвена структура и успоставља нови поредак у патријархалној заједници. 
Институција брака детерминише преструктурирање фамилијарних 
релација и стварање сродничких веза које се могу реконструисати преко 
терминологије тазбинског сродства.433 Склапањем брака настају родбин-
ски односи између једног супружника и сродника другог брачног партнера 
и међу члановима њихових породица. Традиционална форма породично-
брачних односа строго инсистира на поштовању хијерархије и уважавању 
родбинске повезаности. Начин живота и социјалног устројства породичних 
заједница у Призрену почетком XX века очитују се у терминосистему на-
зива за афиналне рођаке. Инвентар термина којима је језички покривена 
мрежа сродника рефлектује уређеност социјалних односа у традиционал-
ном друштву и важећу понашајну и комуникативну норму у оквиру про-
ширене породице. Номинационим терминима диференцирају се родбин-
ске везе стечене браком, док је семантички садржај термина за обраћање 
далеко комплекснији, јер одражава специфичне социо-културне моменте 
језичке заједнице. У њиховој садржинско-формалној структури утиснут је 
модел опхођења и ословљавања међу Призренцима, у који је транспоно-
вана морална и социјална дистанца у односу на старију генерацију и сте-
пен блискости са млађим рођацима. Ванјезичка стварност реперкусира на 
конотативном макроплану експресивно-емоционалним и стилско-функ-
ционалним елементима значења. Укрштање семантичких параметара даје 
изнијансирану диференцијацију, што усложњава и обогаћује призренску но-
менклатуру афиналних сродника, засновану на начелу вирилокалности, које 
карактерише патријархалну културу и дати историјско-социјални контекст. 
Хиперсемом ’тазбинско сродство’ интегрисани су термини за именовање 

432 Проблем синонимности кохипонима теоријски није до краја разрешен, али је извесно 
да се кохипоними и релативни синоними понекад могу поистоветити (Драгићевић 2007: 297).

433 М. Петровић Савић опредељује се за термин својачко сродство (Петровић Савић 
2011: 181). За означавање везе између родбине једног и другог супружника користимо 
устаљени термин у нашем породичном праву – тазбинско сродство. У раду овај термин може 
бити замењен синонимима афинално сродство, тазбина, својта, који се срећу у антрополошкој, 
етнолошкој, социолошкој и лингвистичкој литератури.
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мушкарца и жене у новонасталим фамилијарним односима, мужевљевих 
рођака у односу на његову жену, жениних сродника у односу на њеног мужа 
и међусобног односа њихових родитеља. Симетричност родбинских односа 
насталих склапањем брака могуће је представити преко диференцијалних 
семантичких компонената које групишу сроднике стечене удајом, женидбом, 
као и поновном удајом или женидбом. Природа социјалних веза и сроднич-
ког повезивања насталих на овај начин подразумева узајамни саоднос међу 
јединицама терминосистема, који карактерише терминолошки реципроци-
тет. Релациона опозиција логична је семантичка релација између чланова 
микрогрупа, издиференцираних по параметру ’лице преко којег се остварује 
сродство’. Симетрију конверзива обезбеђује полна дистинкција и, делимич-
но, категорија узраста.

V. 2. 1. ЛСМГ ’родбински односи настали удајом’
V. 2. 1. Удајом жена ступа у родбинске односе са мужевљевим крвним 

сродницима и те су везе систематски представљене јединицама које стоје 
у конверзивном семантичком односу. Семантички елемент ’муж’ у овој 
језичкој ситуацији је конектор преко којег се реализује веза између ега 
(жене) и алтера (афиналног сродника). Трокомпонентни модел жена → 
(муж) ← мужевљев рођак представља идентификациону базу номинација са 
појмовном вредношћу ’родбински односи настали удајом’

V. 2. 1. 1. Мужевљева мајка именује се терминима свекрва и свекрвич’е.
Да гу купим и свекрьве? – Кој ти, море, јоште вол’и и свекрьву? (Реметић 

1996: 376). – Братанац гу је моје свекрьве (Реметић 1996: 461).
Теза-Марино свекрвиче. – Дадо теза-Мариному свекрвич’ету.
Семантички однос именовања свекрва и свекрвич’е презентује један од 

важећих принципа парадигматске организације родбинског терминосистема 
– функционалну синонимију. Напоредо са неутралном номинацијом у говору 
је заступљена и њена експресивна варијанта.

V. 2. 1. 2. Отац мужа денотира се терминолошком јединицом свекар.
Свекар ти је ка поп-Тодор.
Гендерни пар свекар / свекрва потврђује начело симетричности, до-

следно спроведено у сродничкој номенклатури, а конверзија, примарни па-
радигматски однос у лексичко-семантичкој групи, учвршћује се као језичка 
правилност реципроцитетом свекар, свекрва : снаа.

V. 2. 1. 3. Брат супруга обележава се терминима девер, деверч’е, браца.
Девер гу је, мужњев стрич’евич’ гу је. – Отишла на свадбу у девера, 

мужњевога теткич’ич’а.
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Ја кьд сьм се удала, затекла сьм јено деверч’е. – Младаневеста и тому 
деверч’ету вал’а да цел’ива руку. – И Петруш и Душан ми су деверч’ич’и, 
удадена сьм била кьд се они родил’е.

Браца река тако. – Кому си казала, браце л’и? – И браца-Мите сьм 
цел’ивала руку. – Отиша сьс браца-Џ’еку. – Браца-Џ’оџ’иному Васил’у.

Појмовни оквир номинационе јединице девер шири је од значењске 
интерпретације „мужев брат“, јер се неутрална номинација не односи само 
на супруговог рођеног брата, већ на све његове мушке рођаке из истог 
поколења. У семантичком садржају укрштају се степени и линије сродства 
(супругов брат од ујака / од стрица / од тетке и браћа из даље фамилије). 
Стилско раслојавање номинационог инвентара остварује се у параметру уз-
раста, који носи информације о генерацијским карактеристикама денотата. 
Синонимски ред се релативизује увођењем деминутивне ознаке деверч’е, 
која се као име приписује много млађем мужевљевом брату. Узрасна ком-
понента дистинктивни је знак и у терминологији обраћања. Мужевљеву 
браћу рођену после своје удаје снаха ословљава само по имену, а оне старије 
апелативом браца уз лично име. Посебан статус и специјално значење има 
мужевљев рођени брат или рођак из фамилије који јој је био пратилац на 
венчању. Ручном деверу снаха се обраћа искључиво термином браца и том 
јединицом га номинује.

V. 2. 1. 4. Жена мужевог брата означена је називима јетьрва, јенџ’а и 
снаа.

Разбол’ела ми се јетрва. – Дадо га мојејзи јетрве. – Од јетрве ситне 
перишане (нар. песма).

А: Јенџ’е, да замесим л’и л’ебове? Б: Ако, снао, замеси ги.
Термин који одређује везу сродства између жена браће је јетрва, 

наслеђен из прасловенске епохе (прасл. *jętry).434 За обраћање су строго ре-
зервисани термини јенџ’а и снаа, функционално издиференцирани према 
семантичкој црти ’старији’ / ’млађи’. Млађе јетрве обраћају се старијима 
термином јенџ’а (тур. yenge), а старије млађима термином снаa.

V. 2. 1. 5. Деверов син у призренском говору је деверч’ич’.
Васил’ гу је деверч’ич’. – Запросила се за Цавинога деверч’ич’а. – Теј 

деца гу су деверч’ич’и. – Деверч’ич’ама шије кошул’ч’ич’е. – О[д] деверч’ич’е 
гу сал јено што остаде.

Син мужевог брата језички је представљен изведеницом која је неутра-
лизовала експресивни садржај и основе (деверч’ < деверч’е) и наставка -ич’. 
Деминуција суфикса једино има функцију да укаже на млађи нараштај, тј. 
потоњу генерацију у односу на референта (ега).

434 Према Скоковом тумачењу облик jętry је прасловенска иновација, јер је у 
индоевропском ова реч имала суфикс -ter (pater, mater, frater). Пришла је ū промени према 
svekry (Skok I: 779).
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V. 2. 1. 6. Деверова кћи обележена је термином деверич’ња.
С туј стареју деверич’њу се посвадила. – Деверич’ње пратила јене 

свил’ене ч’арапе. – Дошла гу деверич’ња на госте.
Симетрија афиналних сродника у овом случају осигурана је нормалном 

моцијом деверч’ич’/ деверич’ња, према називима у колетаралном сродству 
(стрч’евич’ / стрич’евич’ња, дајкич’ич’ / дајкич’ња и алкич’ич’ / алкич’ња, 
теткич’ич’ / теткич’ња).

V. 2. 1. 7. Мужева сестра означава се номинационим јединицама зьва 
и зьвица.

За зьву упитујеш? – А зьва гу ништо не знајаше. – Мојејзи зьве гу се 
нашло мушко (Реметић 1996: 486).

А зьвице – раскутњице (нар. песма). – Од девера инце шакакльце, од 
зьвице срма белензице (нар. песма).

Фонетско-морфолошка манифестација прасловенског породичног тер-
мина *zьly у српском призренском говору је зьва. Деминутивно-хипокори-
стични облик зьвица је функционално-стилски ограничен на фолклор.

V. 2. 1. 8. Заовин син је зьвич’ич’.
Данка се запросила за мојега зьвич’ич’а.
V. 2. 1. 9. Заовина кћи је зьвич’ња.
Јефа Ч’ел-Перина мене ми се пада зьвич’ња.
Принцип парне номинације зьвич’ич’ / зьвич’ња доследно је спроведен 

у линији тазбинског сродства по деривационом обрасцу којим се изводе на-
зиви деце сродника.

V. 2. 1. 10. Удата жена је у односу на чланове мужевљеве породице снаа.
Реч’е л’и снаје Џ’оџ’инице за тој што зборесмо? – Ја не те спрал’ам, 

џ’аньм, за у продаву / Но ја те спрал’ам, џ’аньм за у сватове, / Да ми донесеш 
снау за брата (нар. песма). – Млаџ’еја снаа гу млого добра. – Тај снаа не ти 
је л’уцка (Реметић 1996: 396). – Снаа за себе, ја за себе (Реметић 1996: 486).

Удајом и доласком у нову породицу жена ступа у родбинске везе са 
рођацима свог брачног партнера и из положаја референта према којем се 
остварују сродничке релације и из позиције ега, односно десигната. Новона-
стали статус који жена добија увођењем у мужевљев дом и који задржава у 
односу на свекра, свекрву, девере и заове означен је именицом снаа (прасл. 
*snьha), што је на језичком плану манифестовано појавом симилисемије у 
значењској интерпретацији („1. а) синовљева жена; б) братовљева жена“ 
(Чемерикић)).

V. 2. 1. 11. Разгранати систем сродства у Призрену покрива фамилијарне 
везе које жена стиче браком а које означавају њен однос према деци 
мужевљеве браће и сестара. Степен сродства овде није релевантан семан-
тички параметар, јер је жена очевог брата (рођеног, од тетке / стрица / ујака) 
денотирана јединицама стрина и цаја.
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Цел’ива ли стрине руку?
Цаја попадија умрела пред Божич’. – Викни ми јенч’ьс цају Џ’оџ’иницу. 

– У цаје л’и си била, мори Л’упко?
Мрежу родбинских односа употпуњује веза између стричеве жене 

и његове братучади. Корелација на овој линији сродства изграђена је на 
релационој опозицији термина стрина, цаја – деверич’ич’, деверич’ња. Мо-
циони парњак стрицу је функционално неискоришћен прасловенски термин 
стрина, који је у говорном акту Срба Призренаца у сенци фреквентнијег 
назива цаја.

V. 2. 1. 12. Деци мужевљеве сестре ујакова жена је ујна / ујња.
Поздрави се дома, ујно? – Добро л’и си, ујно? (Реметић 1996: 463). – 

Имам јену ујњу (Реметић 1996: 418).
Симетрија у групи регулисана је парним номинацијама типа стриц / 

стрина, ујац / ујна, где се према називу за колатералног сродника форми-
ра његов моциони еквивалент за денотацију некрвне родбинске везе. Жена 
се преко мужа повезује са његовим крвним сродницима и на тај начин се 
успоставља родна равнотежа у преструктурираној заједници.

V. 2. 1. 13. Генерацијска разлика међу рођакама у широј породици на-
глашена је посебним термином дада, у чијем су значењском језгру компо-
ненте узраста и пола, без обзира на врсту и степен сродства.

А даде цел’ива ли руку?
Старија женска особа у широј породици обележава се вишезначном 

јединицом дада, чија разграната семантичка структура сублимира низ бли-
ских значења која се односе на старију сродницу („1. мајка; 2. старија сестра; 
3. баба; 4. старија жена у породици“ (Чемерикић)). Компонента ’старија’ раз-
ликовни је елемент који квалификује номинацију дада и у категорију крвних 
(и линеарних и бочних) сродника и у сферу тазбинског сродства.

V. 2. 2. ЛСМГ ’родбински односи настали женидбом’
V. 2. 2. Семантички знак ’родбински односи настали женидбом’ у по-

себну микрогрупу класификује именовања која се односе на статус који 
мушкарац стиче ступањем у брак и на статус који породица његове жене 
добија према њему. Склапањем брака мушкарац ступа у интерактивну везу 
са крвним сродницима своје жене, за које у Призрену постоји адекватна 
вербализација са збирним значењем „женин род, женина девојачка породица 
(за њеног мужа), тазбина“ – дедовина.

Жена му је Приштефка, па отиша у дедовину у Приштину.
Лексикализацијом појма наглашена је специјална врста односа и из-

весна дистанцираност између зета и тастове породице, с обзиром на патри-
локалност традиционалне призренске културе, која подразумева насељавање 
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брачног пара у мужевљевом дому након венчања. Жена се појављује у улози 
конектора тазбинског сродства, а муж је референт према којем се успостављају 
новонастале афиналне рођачке везе. Диференцијацију у хоризонталној рав-
ни скупа детерминишу семантички параметри крвног сродства између жене 
и њених директних и колатералних рођака.

V. 2. 2. 1. Женин отац номинован је терминима деда, баба и бабџ’уш.
Ти даде девојч’е и бидна деда, нека је ајерл’ија!
Баба му даја сермију кьд искоч’ија на сам себе. – Кноч’и сьм на вечеру 

у бабе.
Што ти ч’ини бабџ’уш? – Де си бија, у бабџ’уша л’и?
Подједнака комуникативна фреквентност свих чланова реда 

онемогућава издвајање доминанте, јер наслеђени прасловенски термин 
таст, којим се дефинишу призренске терминолошке ознаке за жениног 
оца, у потпуности је истиснут из призренског родбинског терминосистема. 
Синонимски ред са значењем „таст“ демонстрира једну од најизраженијих 
лексичких појава у српском призренском говору – напоредну употребу 
домаће и турске речи. Уместо моносемантичког словенског имена таст 
са специјализованим значењем, овде је актуелан вишезначни сроднички 
термин деда. Секундарно значење развијено је под утицајем семантичког 
моделирања реплике турског термина баба (тур. baba), који је у у перифер-
ним српским говорима проширио изворну семантику линеарног крвног 
сродства („отац“ и „деда“) на означавање афиналног сродника, конкретно 
таста. Ширење семантичког опсега резултат је искоришћености термина у 
самом говорном чину и директном обраћању, при чему је, према тумачењу 
М. Бјелетић, уобичајено да се назив за оца приписује поменутим сродници-
ма (Бјелетић 1995: 206). Означавањем таста термином деда прагматички се 
инсистира на сродничком одстојању и постиже дистинкција у поимању и 
презентовању мужевљевих и жениних родитеља.

V. 2. 2. 2. Женина мајка је баба и бабџ’уша.
Добија сина па га баба дарувала кошул’у и ч’арапе. – Иде на госте у 

бабе. – Нов зет па се страми од бабе.
Итам на веч’еру у бабџ’уше. – Бабџ’уша ми се разбол’ела.
Неутралној номинацији баба придружује се термин необичног формал-

ног склопа бабџ’уша. Синонимски пар корелира са мушким именовањима 
деда и бабџ’уш, при чему еквиваленти баба – деда представљају неку 
врсту суплетивне моције (Бјелетић 1994: 201), док је нормалним поступком 
деривирања остварена моција бабџ’уш – бабџ’уша. Изведени облици сад-
рже дозу експресивности у творбеном форманту, што дериватима обезбеђује 
функционални статус стилске резерве.

V. 2. 2. 3. Семеми „женин брат“ одговара терминолошка јединица шура.
Шура ми је. – Викан сьм на веч’еру у шуре мојега.
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Облик шура у Призрену је неутрализовао етимолошко хипокористич-
ко значење и семантички се изједначио са прасловенским рођачким терми-
ном *šurьjak (Skok III: 424). Илустративни материјал из Чемерикићеве грађе 
показује, ипак, извесни степен братске блискости између зета и шурака, им-
плициран у избору именовања и његовој морфолошкој структури.

V. 2. 2. 4. Шуракова жена означена је термином шурњаја / шурњава*.
Шурњаја ми се разбол’ела.
Богати корпус назива у линији тазбинског сродства допуњава 

десигнација односа између зета и шуракове жене, терминолошки изражена 
именичким обликом шурњаја435. Морфологија фемининума шурњаја није до 
краја разјашњена, претпоставља се да је у основи проширени придев на -ьn 
са суфиксалним додатком -aja аналогијом према снаја (Skok III: 424).

V. 2. 2. 5. Женина сестра именује се синонимским паром свач’а и 
свршња.

Јен шал узе свач’а (из тефтера).
Термин свастика, преко којег су дефинисани дијалектизми свач’а и 

свршња није регистрован у Чемерикићевом корпусу. У говору Срба При-
зренаца преовладава изведеница свач’а са именицом *svatь у основи, која 
је у старословенском језику имала значење „affinis, рођак“ (Skok III: 369) 
и која сугерише афиналну врсту сродства између женине сестре и њеног 
мужа. У испитиваном идиому има шире значење од наведеног, користи се за 
обележавање још неких родбинских односа насталих склапањем брака. Ти-
пичан регионализам је именовање свршња, карактеристичано за подгорски 
говор, у чијем се корену појављује рефлексивно *sv- (*svojь), присутно и код 
свастике и код сваће.

V. 2. 2. 6. Муж женине сестре номинује се турцизмом баџ’анак.
Он му је баџ’анак. – За ортака узеја баџ’анака. – Оглобија баџ’анаци.
Аутохтона турска именица (тур. bacanak) којом се обележава релација 

између мужева сестара преузета је без икаквих интервенција на спољашњем 
и унутрашњем структурном плану.

V. 2. 2. 7. Ожењени мушкарац у односу на чланове женине породице 
(њене родитеље, браћу, сестре) означава се термином зет.

Од зета ти злач’ене обоце. – Јефта зет узет два феса (из тефтера).
Прасловенски термин некрвног сродства (прасл. *zętь) опстао је као 

једина вербална манифестација за денотацију статуса који мушкарац добија 
женидбом. Примарно, означава везу између родитеља жене и мужа, при 
чему је конектор афиналног односа ’ћерка’, што се на семантичком нивоу 
интерпретира семемом „ћеркин муж“. Исту позицију его (’муж’) задржава и 

435 Фонетски лик шурњава евидентиран је у регистрима за СДА.
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у односу на друге женине рођаке, што води сливању различитих тазбинских 
релација у један термин.

V. 2. 2. 8. Женидбом се мушка особа родбински одређује и према деци 
женине браће и сестара, па је у улози теткиног мужа денотирана терминима 
тетин и тетинч’е.

Видеја ли си мојега тетина?
Ете га Цавино тетинч’е.
Неутрална језичка ознака тетин заузима положај доминанте у односу 

на стилски маркирану творбено-семантичку варијанту тетинч’е, којом се 
изражава или генерацијска блискост или фамилијарна присност са објектом 
говорења у неформалној говорној ситуацији и непосредној комуникацији.

V. 2. 3. ЛСМГ ’родбински односи
настали пријатељењем’

V. 2. 3. Тазбински родбински систем постављен је тако да су у његовом 
средишту субјекти брачног односа (муж и жена), према којима се одређују 
родбинске релације у преструктурираној породичној заједници. У жижи 
новонасталих односа су родбинске везе једног брачног патнера (его) са 
блиским крвним сродницима (алтер) другог супружника (конектор). Мре-
жа афиналних сродника концентрично се шири, при чему се номинациони 
вектор креће вертикално и дијагонално у оба смера, у зависности од линије 
сродства (муж ↔ женини рођаци (директни и бочни); жена ↔ мужевљеви 
рођаци (директни и бочни)). На мобилност референције утиче параметар 
’лице преко којег се остварује сродство’, тако да се измештањем конекто-
ра (муж / жена) у улогу сина и ћерке фокус родбинских односа помера на 
њихове родитеље. Женидбом сина, односно удајом ћерке успостављају се 
родбинске релације између две породице, чији чланови међусобно постају 
пријател’и.436

Пријател’и су они, Јованова ч’ерка је за Стојановога сина.
V. 2. 3. 1. Отац и рођак једног од брачних партнера према родитељима и 

рођацима другог брачног партнера именује се синонимима пријател’, прија 
и прика.

Пријател’ и пријател’ица ч’е ги доџ’ев на веч’еру.
Митар је прија сьс Стаменка. – Здрав си, пријо, среч’ан ти празник.
Здрав си, прико, среч’но ти унуч’е, бог да му даде здравл’е и напредак.
436 Процес орођавања фамилија посредством брака у Призрену се вербализује термином 

опријател’и се (Неч’у, вика, да се опријател’им сьс туј куч’у. – А: Опријател’исте л’и се? 
Б: Опријател’исмо. А: Е, нека је среч’но, да бог да! (Чемерикић)). Својачко повезивање има 
посебан друштвени и културни значај, важно је за правилно регулисање друштвених односа, 
одржавање социјалне равнотеже и стабилности традиционалног норматива. 
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Синонимски однос међу терминолошким јединицама пријател’ и прија, 
прика релативизира пол алтера. Пријател’ је снахин / зетов отац или рођак у 
односу према њеним / његовим родитељима и рођацима. Именовања прија и 
прика означавају пријатељску везу међу мушким члановима орођених поро-
дица. Диференцијацију између термина прија и прика уносе експресивне ком-
поненте функционално-стилског и прагматичког типа. Емотивна компонента 
активира се у посебним комуникативним приликама, обично при обраћању, 
када субјекат говорења жели да искаже осећај блиске родбинске повезаности 
са оцем снахе / зета, нарочито у животним ситуацијама које су подједнако важ-
не и заједничке обема породицама (рођење унучади, крштење и сл.).

V. 2. 3. 2. Мајка и рођаке једног од брачних партнера према родитељима 
и рођацима другог брачног партнера означавају се терминима пријател’ица 
и свач’а.

Шана ми је пријател’ица, ч’ерка гу се удала за мојега братанца.
Ете гу иде моја свач’а, што гу се сестрич’ич’ ожени сьс моју 

сестрич’њу.
За разлику од пилисемантичке структуре мушке номинације пријател’, 

пријател’ица је у призренском идиому једнозначна јединица и целим својим 
семантичким садржајем припада сродничком терминолошком систему. Ужи 
семантички опсег има номинациони термин свач’а, који референцира на од-
нос између жена које су склапањем брака своје деце или рођака постале својта.

V. 2. 4. ЛСМГ ’родбински односи настали 
поновном удајом / женидбом’

V. 2. 4. Хиперсеми ’тазбинско сродство’ подређени су и семантички 
елементи који садрже информацију о односу између субјеката који закључују 
брак и потомака из њихових претходних бракова. Поновном женидбом / 
удајом једног од родитеља формира се некрвна сродничка веза у првом сте-
пену, у коме се налазе очух и пасторак / пасторка, односно маћеха и пасторак 
/ пасторка. Укрштањем назива сродника по семантичком параметру ’лице 
преко којег се сродство остварује’ (муж, жена, отац, мајка) и денотацијом ега 
(очева жена, мајчин муж, син мужа / жене, кћи мужа / жене) добија се микро-
група са четири конституента, чији се распоред може двоструко пратити. 
Вертикални принцип организације намеће поделу по нисходној линији (ма-
чеха / очух – деца брачног партнера), а унакрсним дијагоналним пресеком 
могуће је утврдити потенцијалне релационе односе елемената скупа, који 
конституентима обезбеђују посебан тип семантичке парадигме – конверзију 
(оч’у – пасторак, оч’у – пасторка, мач’еа – пасторак, мач’еа – пасторка).437

437 Елементи ове микрогрупе припадају сегменту лексичко-семантичке групе ’социјална 
улога’ са хиперсемом ’улога у примарној породици’, у оквиру којег је њихов семантички 
садржај сагледан са лингвокултуролошког, етнолингвистичког и етимолошког становишта.
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V. 3. ЛСПГ ’адоптивно сродство’
V. 3. Начелима обичајног права у старом Призрену била је регулиса-

на форма сродства заснована усвојењем. Крвна повезаност у бочној линији 
није препрека адопцији, мада се грађанско сродство чешће остварује између 
лица која нису у биолошкој вези. У домену појма ’грађански сродник’, који 
у дијалекту нема адекватан језички израз, субординирају семантички еле-
менти ’старатељ’ и ’усвојено дете’, вербализовани конверзивима васија и 
посвојч’е.438

V. 4. ЛСПГ ’духовно сродство’
V. 4. У традиционалној култури Призренаца један од важних инте-

гративних механизама заједнице који је имао значајну социјалну функцију 
било је сродство по крштењу. Друштвени однос обичајно везан за живот-
не ситуације смештене у религиозни контекст (крштење, венчање) прерас-
та у нераскидиву духовну везу између појединаца – главних актера риту-
ала и њихових породица. Обред крштења, света тајна којом особа постаје 
хришћанин, кумству даје сакрални карактер и ореол узвишеног и светог. 
Улогом коју има у духовном рођењу као посредник између овоземаљског и 
божанског, кум преузима обавезу да своје духовно чедо уведе у свете тајне 
цркве и одговорност да га васпитава у хришћанском духу. Због функције 
која је непосредно везана за православну цркву, крштени кум је уживао ве-
лико уважавање и поштовање, а однос између кума, детета које је крстио 
и њихових сродника у патријархалном свету има статус свете институције, 
формално снажније од крвног сродства. Духовно сродство представља 
својеврстан (фиктивни) облик родбинског односа који се развија међу чла-
новима кумовских породица, орођених у вери и богу. Језгро подгрупе чини 
веза између духовног оца и његовог духовног чеда, која се радијално прено-
си на однос између њихових крвних сродника који чином крштења постају 
кумови, а сродничка веза међу кумовима у српском призренском идиому 
вербално је интерпретирана јединицом кумсто.

Наше кумсто је старо, останало ни још од деде. – Умре кумч’е, ра-
стури се кумсто.

V. 4. 1. Појмовној вредности ’духовни отац’ језички еквивалент је тер-
мин кум.

Кум-Тодор ме крстија. – Кум-Милан ми крсти децу. – Куме, спрал’ај се 
да крстиш, у кума-Зарке ч’е ги се добије.

Лице које држи дете на крштењу као сведок и заступник родитеља у го-
вору се идентификује именицом кум. У спрези са личним именом, иако губи 

438 Наведене номинационе јединице обрађене су у вези са улогама у примарним 
социјалним групама.



Тања Милосављевић530

интонацију, ознака кум наглашава сроднички однос са објектом говорења. 
Двострука ритуална улога номината реперкусира дифузијом основне семан-
тике на два подзначења „а. крштени кум; б. венчани кум“, која се очитују у 
контексту. Семантичка диференцијација је укинута ванјезичким околности-
ма (у фолклорној пракси иста особа се појављује у обе улоге), па је неретко 
референција усмерена ка једном денотату преко којег се остварује или кон-
тинуирано наставља сроднички однос.439

V. 4. 2. У конверзији са јединицом кум је сроднички термин кумч’е.
Тој ми је моје кумч’е, ја сьм га крстила. – У Чифтел’ије имам два 

кумч’ета. – Митине кумч’ич’и доџоше да га викаф на руч’ек.
Црквеним обредом крштења нови члан заједнице – дете уводи се у 

хришћанство. У односу на кума који га је крстио дете је кумч’е. Веза засно-
вана на религиозној основи односу између кума и кумчета даје виши смисао 
и у призренској култури третира се као светиња која је изнад сваке врсте 
сродства. Деминуција у изразу кумч’е подстакнута је семом узраста објекта 
номинације, али се иза овакве садржајно-формалне структуре скрива низ 
компонената које у семантички садржај инволвирају податке о штићеничко-
заштитничком односу крштеног детета и његовог духовног оца и о њиховој 
снажној, сублимној повезаности у духовном сродству.

Дијахроно стање терминолошког система сродства у српском при-
зренском говору осветљава представу о сродничким односима кодирану у 
синтетичком језичком сазнању старих Призренаца. У центар круга наивних 
представа о социјалним интеракцијама уграђен је појам сродства, фундамен-
тална категорија социјалног функционисања у свести носилаца говора. Вер-
бална репрезентација и лингвистичка интерпретација феномена сродства 
захтевају познавање изванјезичких факата (процесе друштвено-историјског 
развоја заједнице, моделе структурирања и функционисања унутар груп-
них формација, динамику социјалних односа, правне и моралне нормати-
ве, ритуалне формуле и начин поимања света говорника), који резонирају у 
номенклатурном апарату родбинских односа. Структура друштва, карактер 
родбинских веза, биолошка и социјална природа сродства универзални су 
елементи сродничког система. Оно што дијалекатску слику света чини по-
себном и индивидуалном јесте етнокултурни садржај у којем су интерполи-
ране компоненте традиционалне призренске културе. У средишту језичког 
описа концепта сродства и испитивању његове слојевите организације нала-
зе се човек и међуљудски односи. Присуство људског фактора у проучавању 
језичких чињеница утиче на избор методолошког приступа грађи и зауставља 

439 Црква кума и куму третира као једно биће, али у народној традицији није искључено 
и да жена приступа обреду крштења у својству кума.
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се на антропоцентризму, интердисциплинарном модусу који обезбеђује 
разумевање значења са културолошког, етнолошког, етнопсихолошког, соци-
олингвистичког и когнитивистичког аспекта.

Човек је мултивекторни субјект сродства, будући да је укључен у широ-
ку мрежу родбинских односа, која се трансформише сваким новим рађањем, 
склапањем брака, смрћу, при чему се мења статус индивидуе и моделирају 
односи у рођачком систему. Сет системских веза присутан у културној сфери 
сродства старих Призренаца пресликава се на парадигматске односе међу 
терминолошким јединицама, чијом је анализом могуће реконструисати 
ванјезичку реалност и начин поимања света и живота градског призренског 
колектива. Релациони принцип устројства сродничког система диктира па-
радигму унутар лексичко-семантичке групе, чији су чланови у међусобном 
односу конверзије. Сви значењски елементи подређени су једном хетеро-
геном типу семантичких компонената, суперкласи релационих обележја, 
из које се изводи нижа класа ’родбински односи’.440 Разликовне релацио-
не црте исказују односе (родитељски, супружнички, родбински, тазбински, 
пријатељски, кумовски) између појмова означеним лексемама: мати, мајка 
– ч’ерка; мати, мајка – син, отац; баба – ч’ерка; отац, баба – син; деда – 
унук; деда – унука; баба – унук; баба – унука; брат – сестра; аџ’а, стриц 
– братанац; аџ’а, стриц – братаница; даја, дајка, ујац – сестрич’ич’, даја, 
дајка, ујац – сестрич’ња; тетка – братанац, сестрич’; тетка – брата-
ница, сестрич’ња; алка – братанац; алка – братаница; теза – сестрич’; 
теза - сестрич’ња; теткичич, алкич’ич’ – дајкич’ич’, ујч’евич’; теткич’ња, 
алкич’ња – дајкич’ња, ујч’евич’ња; свекьр – свекрва; свекьр – снаа; свекрва 
– снаа; девер – снаа; зьва – снаа; јенџ’а – снаа; стрина, цаја – деверч’ич’; 
стрина, цаја – деверич’ња; ујна – зьвич’ич’; ујна – зьвич’ња; баба, бабџуш, 
деда – баба, бабџуша; баба, бабџуш, деда – зет; баба, бабџуша – зет; шура 
– зет; шурњаја – зет; свршња – зет; пријател’ – пријател’ица; мач’еа – па-
сторак; мач’еа – пасторкиња; оч’у – пасторак; оч’у – пасторкиња; васија 
– посвојч’е; кум – кумч’е. На нивоу асоцијативног мишљења као водећа ло-
гичка појава међу конституентима намеће се антонимија. Међутим, иако 
исказују некакав тип супротности, наведени парови не манифестују строгу 
супротстављеност, већ су у узајамној реципрочности и углавном се дефини-
шу преко трећег елемента са којим се саодносе (конектора).

Други важан моменат који утиче на парадигматску организацију еле-
мената лексичко-семантичке групе јесте њихова синонимска умреженост 
и укрштање значења. Једна јединица својим основним или секундарним 
значењима ступа у синонимски ред са примарним или секундарним значењима 

440 Овде се ослањамо се на типологију Л. Липке, који при класификацији семантичких 
елемената разликује седам врста обележја: 1. денотативна, 2. конотативна, 3. релациона, 4. 
преносна, 5. деиктичка, 6. инференцијална, 4. дистинктивна (према Драгићевић 2007: 68).
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других лексема (баба, отац, тата, татко, бата, батка „отац“; баба, деда, 
стари „деда“; баба, бабџуш, деда „таст“; бата, брат „брат“; бата „отац“; 
мајка, мати, мона, нана, дада, мајкица „мајка“; мајка, мајчица, нана, нанка, 
дада, баба, стара „баба“; баба, бабџуша „ташта“; када, брат, бата, батка 
„старији брат“; када, сестра, дада „старија сестра“). Ова појава последица 
је снажног осећања блискости и чврсте повезаности унутар патријархалне 
породице, који условљавају начин комуникације међу члановима и моделе 
њиховог међусобног ословљавања. Фамилијарност неутралише психолошку 
и емотивну дистанцу и ствара услове за испољавање става и емоционалног 
стања говорника у односу на своје ближње, који се често означавају истим 
терминима. Неформалност говорне ситуације дозвољава повишен степен 
емотивног набоја који је очекиван међу сродницима и до изражаја долази у 
непосредној комуникацији преко избора термина за обраћање (тата, дада, 
бир / биро, ч’ера, нана, мона, мајч’ица, нанч’е, бата, дада, дајч’е, ујко, бра-
ца, јенџ’а, снаа, цаја, дада, шура, прија, прика). Породична интимност са 
крвним сродницима у првом и другом колену исказана је вокативним ек-
спресивима у директном обраћању, који се устаљују у терминосистему као 
стилистичке варијанте неутралних номинација. Ступањем у брачну везу 
проширује се круг рођака, а у новонасталим родбинским односима важе 
двострука правила комуникационог понашања у зависности од параметра 
узраста. Према старијима нови члан исказује дубоко поштовање и наклоност 
употребом имена која истовремено значе и сродничку блискост (баба „све-
кар“, баба, бабџуш, деда „таст“, баба, бабџуша „ташта“). Експресивност је 
експлицирана у деминутивним и хипокористичним терминима упућених 
млађој својти. Усмереност једних на друге у патријархалним породичним 
заједницама одражена је у формулама обраћања и богатој номенклатури таз-
бинског сродства, која репрезентује узајамне односе између снахе / зета и 
чланова њихових примарних породица и језичким путем преноси понашајни 
и комуникациони код призренске традиционалне породице. Представе Срба 
Призренаца о функционисању сродничких (биолошких и социјалних) веза 
синтетишу целокупну слику међуљудских односа, а језичке манифестације 
тих односа умногоме доприносе реконструкцији друштвеног уређења старог 
Призрена и социјалној карактеризацији призренског човека.



ЗАКЉУЧАК

У контексту антропоцентричке парадигме и у оквиру ње оформљених 
когнитивистичких теорија приступљено је лексичко-семантичком опису сег-
мента српског призренског говора који се односи на човека. Лексичко-се-
мантичка анализа дијалекатске лексике са антропоцентричког становишта 
показала је да је човек у средишту менталног лексикона и лексичког система 
једне говорне заједнице и да се понаша и као субјект и као објект језичке сли-
ке света. Лексичко-семантички опис концепта човек на материјалу српског 
призренског говора потврдио је тезу о дијалекатском речнику као одразу 
наивне слике света. Ментални лексикон, који представља везу когнитивних 
структура и лексичких значења рефлектује свеукупно знање, искуство, на-
чин мишљења, менталитет, историју, психологију, митологију, духовну и 
практичну делатност језичке личности и има гносеолошки и аксиолошки 
карактер. Унутрашња структура речника једног народног говора сведочи о 
антропоцентричном принципу менталне и језичке организације објективне 
стварности. У формирању дијалекатске слике света човек се појављује у 
двострукој улози. Он је и објекат језичког одраза (фрагмент слике света) и 
активни субјекат у когнитивном моделирању стварности. Одражавајући свет 
који га окружује у концептуалном систему и језику, човек истовремено на 
језичкој слици света пројектује и самога себе.

План израза и план садржаја асоцијативног поља човек условили су 
избор структуралистичких и когнитивних научноистраживачких поступака 
изниклих из теоретских поставки руске семантичарске школе. Структурна 
организација анализираног лексичког фонда заснована је на методи семан-
тичког поља, које се у савременим лексичко-семантичким истраживањима 
користи као методолошко средство продирања у концептуалну слику света 
и идентификовања њених национално-културних специфичности (Шеина 
2010: 69) и представља једну од форми систематизације језичог материјала 
(лексичког значења) у систему језика (Башарина 2007: 96). Примена мето-
да семантичког поља у проучавању речничког састава омогућује адекват-
ну процену одраза објективне стварности у језику и даје потврду системске 
организације лексике (Чигашева 2002: 266). Свака јединица лексикона пове-
зана је са осталим јединицама парадигматским и асоцијативним везама, што 
обезбеђује могућност истраживања лексике као целовитог система. Лексички 
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елементи у оквирима микросистема ступају међусобно у семантичке односе 
хипонимије, синонимије, антонимије, конверзивне корелације, таксонимије, 
меронимије, а карактер тих односа варира у зависности од типа лексике и 
природе групе која се испитује. У сасатав поља улазе лексеме целом својом 
семантичком структуром, али и лексичо-семантичке варијанте вишезначних 
речи које изражавају одговарајући појам. Модел семантичког поља на тај на-
чин потврђује представу о језику као систему подсистема који се међусобно 
пресецају, као систему у којем функционишу микросистеми елемената и 
њихових међусобних односа. У процесу структурирања поља откривају се 
дијалектичке везе између језичких појава и ванјезичке стварности, механиз-
ми те везе и његове законитости, испољавају се особености језичког сазнања 
и разоткривају његове национално специфичне црте. Примена метода семан-
тичког поља у проучавању речничког састава омогућује адекватну процену 
одраза објективне стварности у језику и даје потврду системске организације 
лексике. Истраживањем парадигматских односа међу члановима поља 
установљено је њихово рангирање и позиција коју заузимају у одређеним 
ширим или ужим скуповима. Овим радом потврђена је теза да се везе које 
реално постоје међу појмовима пресликавају на језичком плану у виду сло-
жених корелација међу лексемама, односно да је структурирање лексичког 
система у лексичко-семантичке групе према општости интегралног семан-
тичког обележја лингвистичка алтернатива устројству менталног лексико-
на. Свака јединица лексикона повезана је са осталим јединицама парадиг-
матским и асоцијативним везама, што обезбеђује могућност истраживања 
лексике као целовитог система. Истраживање лексике српског призренског 
говора потврђује принцип хијерахијске структурне организације лексичког 
система која прати законитости категоризације и класификације који важе у 
објективној стварности.

Онтолошка категоризација стварности определила је модел 
концептуализације човека и његову вербалну интерпретацију на призренској 
језичкој слици света. Човек се језички сагледава кроз све три димензије 
испољавања личности – биолошку, психолошку и социјалну и подлеже 
категоризацији у доменима сва три поља карактеризације. Филозофско 
одређење човека као микросистема одраз налази у системности номинација 
и квалификација, а антрополошки потенцијал и варијантност именовања 
најкристалније се могу представити преко структуре семантичког поља. Се-
мантичко поље усмерено је и на когницију, јер је свака семантичка струк-
тура по својој природи когнитивна, и на језик, јер је семантички садржај 
формално фиксиран и исказан јединицом лексикона. Лексика народног го-
вора представља базу наивне категоризације стварности, а лексичко значење 
носилац је особености слике света носилаца дијалекта. Концепт човека је 
најиздиференциранији у односу на остале културне константе, јер се карак-
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терише и означава по многим параметрима, што усложњава лексичко-семан-
тичку парадигму. Биполарни принцип условљава дихотомну, симетричну 
номинацију (мушко – женско, позитивно – негативно), а полиатрибутивност 
за последицу има лексичку варијантност и формирање синонимских редова 
(контактни синоними, експресиви, метафоре). Концепт човека на језичкој 
слици света Срба Призренаца попуњавају лексеме аутохтоног словенског 
порекла и речи које припадају лексичком слоју турцизама, које у говору 
функционишу као лексички паралелизми. Тендеција да се поред домаће 
позајми турска реч или више њих за означавање једног појма има социјално-
културолошку позадину. У урбаном амбијенту инсистирало се на познавању 
и употреби турског језика, што се сматрало питањем социјалног престижа 
градског становништва у односу на околну сеоску средину.

Метод реконструкције призренског човека с краја XIX и почетка XX 
века преко семантичког поља и његових подсистема (тематских група, лек-
сичко-семантичких група, синонимских редова) презентује хијерархијско 
начело устројства дијалекатског лексичко-семантичког система и уплив 
екстралингвистичког фактора у класификациони модел лексике са архисе-
мом ’човек’. Семантички садржај обрађеног лексичког материјала акуму-
лира етничко-културне специфичности и историјско искуство призренских 
Срба, чува и преноси етнокултурну информацију и дешифрује традиционал-
ни код призренског колектива. Речи које карактеришу човека представљају 
есенцијалне елементе помоћу којих је могуће реконструисати модел поимања 
света конкретне заједнице. Дијалекатском лексикону иманентни су елементи 
народне традиције датог социјума, који најсликовитије манифестују линг-
вистичке, етничке, социјалне, етнопсихолошке и културалне специфично-
сти колектива на основу којих је могуће реконструисати начин живота и 
мишљења одређеног колектива, односно конкретне језичке личности. По-
казало се да дијалекатски речник представља аутентичну енциклопедију 
материјалне и духовне културе народа, с обзиром на то да је у народној 
речи најдубље и најпотпуније изражена историја народне културе и одра-
жен национални карактер и менталитет народа, а тим се језичким фактима 
веродостојно допуњује и употпуњује језичка слика света једне нације. Збир-
ка речи из Призрена Д. Чемерикића показује да је културни идентитет Срба 
Призренаца формиран на аутентичном духовном наслеђу и под утицајем об-
разаца оријенталне материјалне и духовне културе.

Рад афирмише становиште да је човек најкомлекснији фрагмент језичке 
слике света, сложене идеографске и лексичко-семантичке структуре, са ши-
роком мрежом системских веза међу вербалним конституентима. Анализом 
су обухваћене лексичке јединице обједињене инваријантним значењем „чо-
век“, које у српском призренском говору одражавају појмовну сферу човек. 
Стожер асоцијативног поља човек је архисема ’човек’, која се у испитиваном 
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говору вербално реализује контактним синонимима ч’овек и инсан, ситуира-
ним у самом језгру поља. Елементи асоцијативног поља човек интегрисани 
су доминантом поља – семантичком компонентом ’карактеристике човека’. 
На основу диференцијалних сема вишег ранга ’тело’, ’психа’, ’друштво’ АП 
је подељено у три лексичко-семантичка поља која се у спољашњој структури 
рада понашају као потпоглавља:

1. ЛСП телесне карактеристике човека;
2. ЛСП психичке карактеристике човека;
3. ЛСП социјалне карактеристике човека.
Лексичко-семантичко поље телесне карактеристике човека обухва-

та лексичке јединице којима се означавају делови тела и телесне особине, 
којима се квалификује и номинује човек као носилац тих особина. Центар 
ЛСП чине лексеме распоређене у тематској групи делови тела и лексич-
ко-семантичким групама придеви којима се означавају телесне особине и 
именице којима се номинује човек по телесним особинама. Периферне су 
групе које у свом саставу имају елементе који, поред биолошких, садрже 
и социјалне, односно психофизичке компоненте човековог развоја – ЛСГ 
номинација лица по полу и узрасту и ЛСГ глаголи којима се означава процес 
говорења.

Називи делова тела, односно соматизми, представљају архаични слој 
лексичког система. Словенски анатомски термини добро су очувани у 
српском призренском говору и саставни су део опште дијалекатске лексике 
(глава, л’ице, тило, тил’аник, уо, нос, око, гл’едац, гл’едал’ка, усница, зуб, 
језик, врат, грло, гуша, шија, труп, прсје, сиса, ложич’ица, половина, грб, 
грбина, леџ’а, ьрбат, ьрбе, пл’еч’о, срце, мешина, дупе, гузица, џ’утка, рука, 
рамо, мишка, подмишка, лакьт, шака, прс, нога, кук, бедрица, бутина, бут-
ка, колено, кол’еница, коска, кич’ма, рптеница, ребро, опашч’ица, желудац 
тьрба, тьрбушин, грло, гркл’а, гркл’ан, грцман, плуч’а, срце, жила,слезина, 
слезенка, жила, кур, мошнице, јајце, брада, брадавица, фрга). Други слој 
чине турцизми, који се користе паралелно са домаћим лексемама (ч’аре, бо-
газ, џ’укс, арка, тулум, џ’утка, баџ’ак, миде, џ’игерица, дамар, далак, бу-
брек, ташаце, бенг). Чланови тематске групе делови тела су у међусобно 
аутономним односима, уређеним по принципу део – целина. Холониму 
снага подређени су мероними разврстани у централне лексичке скупове, 
тј. тематске подгрупе назива делова тела, костију и унутрашњих органа. 
Ближој периферији припадају чланови подгрупа ’појаве на кожи’ и ’теле-
сне течности’. Језгро подгрупа чине лексеме са денотативим значењем, а 
околојезгреној зони припадају лексеме субјективне оцене (деминутивно-
хипокористичке главица, главина, главич’ица, главурда, главушка, глафч’е, 
обрашч’е, база, грлце, грл’енце, гушица, ногица, буткица, буткич’е, 
кошч’е, кошч’ица, грлце, грцманч’е, куре, куренце, брадица, брадич’е и 
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аугментативно-пејоративне главетина, главина, главурда, вратина, дупина, 
руч’етина, руч’урда, руч’урина, ножурда, куриште, брадетина). Одређени 
број соматизама настао је метафоричким моделом преношења значења по 
сличности (богаз, бенг, тулум).

Лексичко-семантичка група придева којима се означавају телесне 
особине и ЛСГ именица којима се номинује човек по телесним особина 
подударају се према телесним својствима, семантички представљеним хи-
персемама ’изглед’, ’раст’, ’ухрањеност’, ’телесни састав’, ’телесни недо-
статак’, ’изглед појединих делова тела’, ’особине коже’, ’начин говора’. Обе 
групе су хијерархијски организоване, раслојавају се на подгрупе у оквири 
којих циркулишу антонимски устројене микрогрупе (’пријатан изглед’ – 
’непријатан изглед’, ’високи раст’ – ’ниски раст’, ’прекомерна ухрањеност’ 
– ’недовољна ухрањеност’, ’јак телесни састав’ – ’слаб телесни састав’). Чо-
век је позитивно или негативно обележен у вези са неком особином (л’еп, 
гл’едан, л’ичан – ружан, груб, грд, грдан, грдобан; висок, гол’ем, бојл’ија, 
батал-бојл’ија, фидан-бојл’ија, кьлькл’ија – мицак / мичак, кüч’ик бојл’ија; 
дибеја, дебел’ушас, дебел’ушкас, дежмекас, шишко, шишман – су, слаб, 
тьньк; јак, кüветл’ија, бабаџ’ан – слаб, слабач’к, журав, ч’кул’ав, забун), 
што подразумева и неутралну, прототипичну међувредност. Осим у случају 
обележавања човека средње висине, где је та међувредност лексикализова-
на (ортабој), у осталим случајевима није, али функционише као имплицит-
ни члан поређења, јер је позитивна особина заправо прототипична особина 
(л’еп, белол’икас, црномањас, ширетл’ија) и она је присутна код степенова-
них придева. Нестепенованим придевима описује се особа на основу карак-
теристичне појединости (према изгледу појединих делова тела, на основу 
осетљивости коже, телесних течности и начину говора), која постаје доми-
нантно обележје које се приписује особи као носиоцу те особине (глават, 
клапоуш, ч’ул’ав, крњав). Бројност лексема којима су телесни дефекти озна-
чени валидан је показатељ односа призренског колектива према аномалијама, 
а као најнепожељније телесне особине маркиране су хромост, грбавост и 
глувоћа. ЛСГ именица којима се номинује човек по спољашњим својствима 
углавном се састоји од именица које су деривационим процесима настале 
од придева за означавање физичких својстава човека. Експресиви не само 
да карактеришу особу већ је и оцењују по различитим параметрима (лепо-
та, фигура, карактеристични детаљи, дефекти) с аспекта одређене социјалне 
норме. Ту норму образују позитивна именовања човека, а у призренском го-
вору позитивно су оцењени лепа жена (асланка, аткиња, катана, кокона) и 
снажан мушкарац (бабаџ’ан). Речи са негативном оценом су далеко бројније, 
њихова семантика је сложенија и односи међу њима богатији. Најбројнија 
су именовања која су мотивисана непријатаним изгледом особе (грдник, 
грдоња, грдило, грдоба, ч’ел’еш, укубет, шебек), високим растом (дугоња, 
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грдосија, батал бојл’ија, див), прекомерном или недовољном ухрањеношћу 
(дебел’ица, дебел’ајка, дебел’уша, дунда, свиња, тулум; односно мрша, 
мртвац, сарага, акреп), високим растом и прекомерном ухрањеношћу (би-
вол, биздол, меч’ка, гарипа, шапшал, мазбата, сурепајка), слабим телесним 
саставом (ч’кул’а, ч’кул’авко, авет, розга) и телесним недостацима (гегавац, 
ч’опавац, банга, топал; глуавац, глуавко, глуфч’а, глуфтер, шурлан).

У семантичкој структури именица којима се номинује човек по пол-
ним и узрасним карактеристикама преплићу се биолошки, психолошки 
и социјални елементи, што ову групу одводи на периферију поља где се 
додирује са пољима психичке и социјалне карактеризације човека. Лексичка 
диференцијација по полу почиње тек у периоду позног детињства, што је у вези 
са биолошким и психолошким факторима, односно физиолошким развојем и 
формирањем полног идентитета. Јединице којима се номинује човек по полу 
и узрасту углавном су неутралног карактера. Конотативност је остварена у 
категорији именовања мале деце, где је референт (дете) означен метафором 
(лудиња, јаврија, бисерко, злато, алтьнч’е, бир, бан, баница). Експресив-
но су обојене лексичке јединице које припадају подгрупама са хиперсемама 
’детињство’ и ’младост’, што се може оправдати значајем ових етапа у цело-
купном психо-физичком развоју човека и формирању личности. Именовање 
деце кроз све четири фазе детињства показује висок степен позитивне оцене 
(бебенце, бепч’е, рулч’е, двогодишњач’е / двегодишњач’е, двогоч’е, детенце, 
деч’ица, мушкарч’е, шипарч’е, девојкица, девојч’ица, девојч’е, девојч’енце). 
Номинација на следећем узрасном степену показује веома изражену социјалну 
компоненту. Схватање младости као комплексног развојног периода и вред-
носни оријентири говорне заједнице језички су испољени у номинационим 
јединицама. Патријархална морална начела и став друштва према извесним 
облицима понашања уочава се у номиновању младића и девојака. Млад, 
неожењен мушкарац се именује или неутрално или хипокористиком момч’е. 
Однос према младој женској особи која није удата далеко је строжи, од ње 
се очекује смерно владање, поштовање традиционалних правила, атрибути 
који ће је квалификовати као смерну, поштену, вредну. На тај начин може-
мо реконструисати пожељни профил младе Призренке у првој половини ХХ 
века. Свако нарушавање идеалне слике оцењује се негативно, па отуда бројни 
пејоративни облици за девојку која се не уклапа у понашајни образац пропи-
сан од стране колектива и примерен њеном узрасту (девојч’етина, девојчина, 
девојч’иште, девојч’ура, девојч’урина, прескоч’кобила). Особе у периодима 
зрелости и старости номиноване су неутралним лексичким јединицама, што 
је, опет, лингвистички одраз односа друштвене заједнице према озбиљним, 
породичним људима и старим лицима.

Гранични лексички скуп између три поља са архисемом ’човек’ као 
кохезионим центром је и ЛСГ глагола којима се означава процес говорења, 
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јер поред физиолошких својстава говорног процеса, учључује и компонен-
те значења које се односе на психолошки и социјални домен испољавања 
личности. Њима се употпуњује општа схема наивне слике човека, која по-
ред универзалних когнитивно-прагматичких својстава садржи национално и 
дијалекатски специфичне елементе. Модел и садржај комуникације детерми-
нишу семантички потенцијал глаголских лексема, који се актуелизује у вер-
балном контакту или говорној ситуацији. Циљ говорног процеса условљава 
повезивање семантички блиских глаголских јединица, које могу бити не-
утралног карактера – јединице којима се означава општи процес говорења 
и размењивање информација међу саговорницима (збори, казује, каже, рек-
не, лакрдише, договара се, здоговори се, кандише), експресивно маркира-
не – јединице које поседују стилску вредност, деминутивност (брбоч’е, по-
збори, полафи), емоционално обојене – јединице којима се изражава однос 
према саговорнику (вика, развикује се, навика се, грди, сваџ’а се), негатив-
но конотиране – јединице којима се изражава однос према саговорнику или 
члану колектива (опада, ч’пота, потч’патује се) и метафорички индукова-
не – јединице које припадају различитим семантичким категоријама говор-
ног процеса којима се исказује негативан однос и према садржају и начину 
говорења и према говорнику (праска, грми, ломоти, тропа, глоџ’е се, џ’мка, 
заврзује, прч’ка, наапа). Једна од карактеристика система глагола говорења 
јесу ономатопејска образовања, али је занемарљиво мали број позитивно ко-
нотираних глагола (гука, гугуч’е).

Друго велико потпоглавље посвећено је унутрашњој слици призрен-
ског човека која се на језичком плану манифестује преко ЛСП психичке ка-
рактеристике човека. Према психолошкој подели црта личности које се 
групишу у три подструктуре: темперамент, карактер и способности, лексич-
ка грађа је разврстана у три лексичко-семантичка субпоља (ЛССП): ЛССП 
темперамент, ЛССП карактер и ЛССП способности. Лексичке јединице 
мотивисане психичким својствима човека која смо уврстили у особи-
не темперамента распоређене су у тринаест лексичко-семантичких група: 
’ћудљива особа’ (нарафл’ија, ујл’ија, ч’ефл’ија, тевеч’ел’ија, весвесел’ија, 
далгал’ија, титиз, џ’енабет), ’плаховита особа’ (намч’ор, напендек, нал’ет, 
нал’етник, нурсуз, серсем, бел’аџ’ија, дел’иканл’ија, зорл’ија, кабадаија, 
напасник, огењ, ѕвер, шебек), ’несташна, немирна особа’ (бесник, атајник, 
бел’ајник, бел’аџ’ија, палавац, палавко, небитник, небитко, јужник, тута-
рак, тутаракл’ија, л҆апер, невртикуч’а, несвртикуч’а, антикрис, натемник, 
враг, врагош, џ’авол, опанч’ьр, нестреч’а; беснул’а, манитул’а, палавица, 
палапурка, брл’ивица, бел’ајница, натемница, небитница, ѕил’ивистра, 
шал’афа, антикрис, џ’авол’ица), ’враголаста особа’ (обесеник, жел’езник, 
конопч’ар, ч’апкун, шалџ’ија, зевзек, мајтапч’ија, маскарџ’ија, сојтарија 
меракл’ија, џ’умбусч’ија), ’брбљива особа’ (брл’а, зборл’ивац, жугавац, 
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опадник), ’чудан’ (аџ’аип, ич’мет, туаф), ’брза, непромишљена особа’ (без-
главник, немисл’еник, немисл’енко, красник), ’окретан, сналажљив’ (окре-
тан, отресан, льк, ач’ьк, ч’ескин, мисл’ен), ’окретна, сналажљива особа’ 
(ѕинѕифа, јагул’а, пел’иван), ’трома особа’ (тутуница, влач’а), ’умиљат’ 
(мија, милостив, благостив, кротак), ’осећајан’ (брижан, ајетл’ив, 
гајл’ел’ија, дертл’ија, жалостив, срч’обол’ан, плач’кив), ’безосећајан’ 
(бездушан, инсафсьз, имансьз), ’осећање’ (кьнач’, радос, ч’еф, стреч’а, иг-
бал, бат, нафака; л’убав, милос, милување, атьр, ешк, мерак, севда; весвеса, 
далга, ськл’ет, сафра; брига, гајл’е, гарамет, касавет; жал, жалба, жа-
лос, јасл’ильк, бол’, потресница, карасевда, јад, дерт, асрет, мука, замет, 
нестреч’а, таксират, гајрет). Лексичке јединице, придеви и именице, које 
смо ексцерпирали из Чемерикићевог корпуса, представљају важно средство 
карактеризације личности на основу урођених психичких особина које осо-
ба испољава у спонтаном понашању и које се процењују као природа, ћуд, 
нарав или, терминолошки, темперамент. На основу лексичког репертоара 
стиче се утисак о Призренцима као отвореним, непосредним људима немир-
ног духа, окренутим свету и животу, међу којима преовлађује екстровертни 
тип темперамента. Позитивно су процењени носиоци црта сангвиничког 
темперамента (ведри, враголасти, духовити, живахни, несташни, радозна-
ли, виспрени, проницљиви, окретни, дружељубиви, непосредни, осећајни, 
топли, простодушни). Овакви типови пожељни су чланови друштва, па их 
заједница добронамерно прихвата, што се на језичком плану рефлектује 
великим бројем назива позитивне конотације. Квантитативно се издваја и 
подргупа именовања колерика, који су експресивно означени семантичком 
компонентом негативне субјективне оцене. Број лексема, њихов формални и 
значењски састав, упућују на закључак да су Призренци испољавали висок 
степен негативне афективности према носиоцима својстава колеричког типа 
темперамента. Интензивно испољавање емоција, нагло и бурно реаговање, 
необузданост, бес, вербална и физичка агресивност, саможивост, нестабил-
ност, плаховитост, непромишљеност, брбљивост непожељне су особине чије 
носиоце социјум не прихвата и вербално их маркира погрдним именима, која 
садрже висок степен интензитета експресивности. Дијалекатској језичкој 
личности најмање су инересантни флегматични и меланхолични типови, 
који су по природи интровертни, окренути себи, тихи и повучени, па својим 
понашањем и реакцијама не нарушавају односе у заједници. Став говорника 
према интровертима на језичкој слици света манифестује се оскудном вер-
балном репрезентацијом.

Емотивност као сегмент психолошког устројства личности у великој 
мери одређује темперамент човека, јер се особине темперамента испољавају 
у емотивним реакцијама појединца на одређени стимулус, због чега је у сег-
мент о људским особинама уведена лексичко-семантичка група ’осећање’, 
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којом је заокружен концепт темперамента на призренској језичкој слици 
света. Једно од основних средстава концептуализације емоција је појмовна 
метафора, ментални механизам преко којег се може разумети и организовати 
лексички систем емоција. Тако се, у испитиваном идиому, срећа конципира 
као судбина; љубав као жеља, миловање и чежња; туга као брига, болест, 
депресија; страх као физичка сила; мржња као хладноћа.

У корпусу речи из Призрена идентификовали смо јединице које 
одговарају психолошком концепту појма карактер. Без обзира на то да ли 
се ради о квалификацији или номинацији, језичке јединице лексичко-се-
мантичког субпоља карактер показују дуалистичку природу човека, али 
и меру опскрбљености особином. Концептуализација доброг и лошег чо-
века вербализује се лексичким јединицама које граде психолошки профил 
идеалног Призренца, односно идеалне Призренке по моралним стандарди-
ма прве половине XX века. Стожер поља је придев добар, који у средиште 
окупља оне придевске и именичке лексеме у чијем се семском комплексу 
јавља као доминантни елемент (добар, л’уцак, милосан, вал’атан, арьн, 
асьл, бисерко, бабл’ок, бесник, праведник, праведница, богал’ија, еснаф 
ч’овек, добротвор, себапл’ија, атьрџ’ија). Концепт злог човека далеко је 
разуђенији и семантички диференциранији, што се у језику манифестује 
неупоредиво већим бројем јединица за квалификовање и именовање особа 
са лошим карактерним особинама (лош, рџ’ав, зьл, невал’атан, наопач’ан, 
ајерсьз, дамкал’ија, дамкосан, гадник, поганац, прокл’етник, наопьч’ник, 
главоједник, главојешник, намсьз, jарамаз, бозда, фираун, циганин, катил’, 
анџ’ел (ирон.), антика (ирон.), шебек, црвена аспра, поганица, прокл’етница, 
наопьч’ница, главоједница главојешница, катил’ка, катил’еша, куч’кетина, 
циганка, бозгун, батак, батакч’ија, пердесьз, атьрсьз, бесрамник, безобраз-
ник, прокуда, поруганија, курвар, копил’андра, ьрсьз, едепсьз, резил’, кулам-
бара, пезевенк, пушт, пушт пезевенк, ч’ифтел’ија, пач’авра, бесрамница, 
безобразница, курва, курветина, курвештина, давач’ка, ороспија, џ’увенда, 
џ’увендија, ч’енгија, мазник, мазница, ич’ијузл’ија, маслар, масларка, ку-
ламбара, потул’енко, потуленица, алч’ак, копил’, льжл’авац, лажл’афко, 
льжл’авица, јаланџ’ија, јаланџ’ика, мизевир, трчильжа, мешореч’ник, 
мешореч’ница, фитмеџ’ија, фитмеџ’ика, дубараџ’ија, фесатч’ија, 
ил’еџ’ија, ил’еџ’ика, џ’узбојаџ’ија, панголоз, јордамџ’ија, јордамџ’ика, фо-
дул, фодулка, фалџ’ија, фал’ивеч’ера, фал’игуза). Поларитет се остварује и у 
оквиру група сужене перспективизације, тј. у случајевима где се карактерно 
својство испољава у типичном контексту (у односу према раду, новцу, личној 
хигијени, према начину понашања). Носиоци прототипичних особина пози-
тивно су конотирани (работник, дикатч’ија, работница, дикатч’ика, давач’, 
оварда, овардар, ч’ел’ебија, тербијетл’ија), што их чини неутралним чла-
новима опозиције. На негативној оси смештене су номинације атрибутивног 
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типа које се процењују негативно у односу на прототип (нерабоштија, мрзе-
ша, дьнгуба, дембел’, бадијавџ’ија, гамсьз, калпазан, локмаџ’ија, зијанч’ар, 
пеција). Семантичко варирање основног значења речи у српском призрен-
ском говору веома је заступљен модел стварања експресивне лексике у овом 
домену карактеризације човека (нерабоштија, мрзеша, дьнгуба, залудник, 
дембел’, дембел’ана, бадијавџ’ија, гамсьз, калпазан, локмаџ’ија, сüртук, 
ајл’аз, ајл’ак, ајта, бивол, биздол, крл’а, залудница, дьнгуба, дембел’ка, 
дембел’ajка, дембел’уша, бадијавџ’ика, гамсьска, сüртукач’а, шал’афа, 
биздол’ица, прескоч’кобила, деч’анска непрел’а, зијанч’ар, зијанч’арка, 
пеција, ѕьнѕа, џ’ебрак, јаудија, гагрица, стипса, давач’ (ирон.), лопов, ьрсьз, 
цуб, рука, ч’ел’епирџ’ија, јанч’есеџ’ија, ајдук, гладник, гладнич’ина, изеша, 
аждер, ала, алавац, алавко, алосија, вештер, ламња, лаптимуа, гладни-
ца, аждаја, алавица, лапнагузица, гадник, гадл’авац, гадл’авко, гадливац, 
гадл’ивко, грозл’авац, грозл’авко, грозл’ивац, грозл’ивк, гадница, гадл’авица, 
гадл’ивица, грозл’авица, грозл’ивица, кокона, џ’ул’назмона, џ’ил’имонда, 
ч’икл’имона, дрл’авац, дрл’авко, параманко, алосаник, глот, глотеш, глот-
ник, биволар, меч’кар, ајдук, дервиш, вампир, вештер, дрл’авица, алосаница, 
пепел’уша, глотница, глотешка, бивол’ица, тербијетсьз, сел’ак, шоп).

У оквиру ЛССП способности идентификујемо два параметра за 
разврставање лексема, и то у областима интелектуалних и психомоторних 
способности. Принцип интелекта има велики значај у поимању човека међу 
носиоцима дијалекта. Став говорника према менталним активностима чове-
ка, које долазе до изражаја у комуникацији, животним ситуацијама, обављању 
одређених радњи и послова, рефлектује се у одабиру лексичких јединица 
којима ће те особине означити или по њима назвати човека. Интелектуалне 
способности личности одражене су пре свега у опозицији паметан – глуп. 
Сет јединица којима је репрезентована негативна сфера интелектуалних спо-
собности човека несразмерно је обимнији у односу на лексичке скупове чији 
су конституенти позитивно конотирани. Глупост и лудило, иако проузроко-
вани урођеним аномалијама или незрелошћу менталног апарата, у фокусу су 
људске нетолеранције, због тога социјум екстрахује ове особине и обележава 
их језичким знацима високог степена експресивности. Доминантан тип се-
мантичке трансформације у овој категорији јесте метафоризација, најчешће 
заснована на потенцијалној компоненти колективне експресије. Менталне 
карактеристике преносе се асоцијативним путем, у највећем броју случајева, 
са животиње на човека (ајван, вол, говедо, магаре, магарица, гуска, ч’уран, 
мајмун). Експресивност се испољава и кроз семантичко преобликовање пар-
тиципа неслан, недокл’епан, недоказан, игубен, иструјен, ч’укнат, ч’ушнат, 
који губе везу са полазним значењима глагола чији су морфолошки облици 
и као семантички деривати улазе у домен карактеризације човека. Значајан 
лексички слој припада турцимима, који гласовним склопом уносе експре-
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сивност у српски призренски говор (пишкин, абдал, шашкьн, зунта, амза, 
ч’ескин, туткун).

Трећу целину у оквиру асоцијативног поља човек представља ЛСП 
социјалне карактеристике човека. Српски призренски говор располаже 
широким дијапазоном језичких средстава којима се човек идентификује на 
основу социјалних обележја, а параметри који се појављују као детермина-
тори социјалне карактеризације и номинације човека су историјски, тради-
ционално и културно условљени. Одређени лингвокултурни социјум носи 
своју националну специфику, што се посебно пројектује у домену који је 
директно условљен социјалним факторима. Социјалне категорије на основу 
којих се номинује и аксиолошки процењује појединац са социјалног аспекта 
раслојавају се у пет лексичко-семантичких група са хиперсемама ’национал-
на и верска припадност’, ’професија’, ’социјални статус’, ’социјална улога’, 
’родбински односи’.

Здруживање концепата етноса и религије у првој ЛСГ у домену 
социјалне карактеризације човека условљено је етничком и верском структу-
ром становништва Призрена. Дијалекатски материјал показује да се у говору 
призренских Срба лексеме којима се идентификује особа по националном и 
верском обележју налазе у одређеним системским односима, заснованим на 
принципима семантичко-деривационих веза, као и на односима припадности 
и супротности, што утиче на структуру лексичко-семантичке групе. Антони-
ми се у етничкој лексици ретко срећу, они су представљени јединичним анто-
нимима дихотомне поделе појмова ’свој / туђ’, који су условљени логичним 
супротстављањем, које је и у језику испољено опозицијом Србин / туџ’ин 
(Турч’ин, Арнаутин, Латинин, Циганин, Гога). Начело дихотомије спроведе-
но је и у категорији именовања по верској припадности (’православац / ’ино-
верац’), где у опозицији према рисјанин стоје катол’ик, латинин, мусл’иман, 
потур, градећи антонимску парадигму. Стереотипне представе које призрен-
ски Срби имају о народима са којима су у блиском контакту испољавају се 
експресивним номинационим инвентаром (Турч’е, Турч’ежија, Белокапац, 
Габел’, Габел’штија, Габел’ч’ина, Манга, Чифутка; потурко, потурешка) 
и полисемантичком структуром појединих именовања, која развијају атри-
бутивна значења (циганин „2. непоуздан, превртљив, никакав човек“; габел’ 
„2. неуредан, запуштен“; габел’штија „2. непоштен, неморалан човек“; 
габел’ч’ина „2. досадан човек“; габел’ка, габел’ајка „2. запуштена, неуредна 
жена“; јаудија „2. циција, човек без скрупула“).

У систему именовања по социјалним чиниоцима, номинација по 
професији заузима једно од централних места. Именовања у семантичкој 
категорији ’припадник одређене професије’ класификована су на основу 
диференцијалне компоненте вишег ранга ’сфера делатности’, а према об-
ласти материјалне или духовне културе у којој човек обавља одређени по-
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сао као професију, лексичко-семантичка група са архисемом ’човек’ и 
категоријалним знаком ’професија’ грана се на седамнаест лексичко-семан-
тичких подгрупа, којима је покривен широк дијапазон државних послова, 
привредних делатности и уметничких активности у Призрену. Инвентар 
именовања човека по врсти занимања којом се бави у испитиваном идиому 
показује маргинални статус nomina feminina, што је условило важну језичку 
појаву – родну асиметричност. Номинационе јединице правног, економско-
финансијског и занатског терминосистема представљају базу за историјску 
реконструкцију функционисања друштвеног уређења и привредног развоја 
старог Призрена, јер поуздано одражавају локалну лингвокултурну спец-
ифику и живот града на размеђи два века. Призренски војни, правни, ад-
министративни и финансијски терминосистем карактерише историјско-
територијална семантичка варијантност, тако да дијахронијска језичка слика 
приказује Призрен као чврсту урбану структуру која се развијала под ос-
манском влашћу и под снажним утицајем оријенталне културе. Привредни и 
културни идентитет града Призрена почива на дугој и веома јакој занатској 
традицији. Инвентар термина за именовање особа којима је занатство стално 
занимање пружа поуздане податке о историји, традицији и развоју привред-
ног живота овога града, који могу послужити као база за реконструкцију 
градског живота у Призрену на прелазу између два века. Изузетна занат-
ска активност у Призрену квантитативно је одредила лексичко-семантичку 
подгрупу са хиперсемом ’занатство’ као најбројнију у социјалној категорији 
’професија’. С обзиром на чињеницу да су занатлије продавале своје про-
изводе, произилази закључак да су занатство и трговина прототипична 
занимања старих Призренаца.

Друштвене промене у великој мери креирају језичку слику света, а 
социјално раслојавање у конкретном друштву непосредно конституише лек-
сичко-семантичку групу именица са хиперсемом ’социјални статус’. Номина-
ционе јединице подређене категоријалном појму који у испитиваном говору 
има адекватну лексикализацију (рüдбе / рутбе) издиференциране су у седам 
мањих лексичких целина према идентификационим семантичким ознакама 
’титуле’, ’дужности’, ’материјални положај’, ’образовни статус’, ’духов-
ни статус’, ’породични статус’, ’пребивалиште’. Микросистем номинација 
са хиперсемом ’дужности’ успоставља саоднос са хијерархијом државног 
устројства из периода турског административног уређења. Изванјезичи 
фактор функционално раслојава лексички микросистем административних 
управника на турски – архаични и српски – активни вокабулар. У директној 
идеографској вези са позицијом коју појединац заузима у друштву јесте 
његов материјални положај. Два поларна показатеља материјалног положаја 
човека у српском говору Призрена лексички су изражена јединицама бога-
сто, богаштина – сиромашльк, сиротиња, немашина, голотиња. Биполарна 
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структура лексичко-семантичке подгрупе лингвистички одражава две уни-
верзалне појмовно-вредносне категорије – богат (богат, иматан; зенгин, 
кüветл’ија, ташакл’ија, богаштина) и сиромашан (сирома, сиромашко, 
невол’ник, гол’а, гологлавац, бескутњик, кокоз, кокозина, копук, мифл’из, 
факир). Велики број експресивних назива за сиромашну особу показује да 
призренска језичка личност има презрив став према сиромаштву, док се 
поседовање материјалних добара поима као одлика вредног, мудрог, успеш-
ног, угледног члана друштва.

Један од видова статусног позиционирања појединца у друштву почи-
ва на духовном начелу. Особености поимања посвећеног духовног живота 
остављају трага на дијалекатској слици света преко номинација особа које 
су одане принципима вере и које поштовањем верских прописа и обреда 
задобијају посебан статус у друштву као духовно супериорније у односу на 
остале чланове колектива, интегрисаних семантичким елементом ’ходочас-
ник’ (аџ’ија, аџ’и, поклоник, бедел’, светогорац).

Са социјалним статусом нераскидиво је повезан један од кључних 
појмова друштвене стратификације – друштвена улога. Наивне представе 
носилаца дијалекта о човеку као социјалном бићу вербализоване су сетом 
номинација његових улога у призренском друштву, које осликавају динами-
ку друштвених односа и стабилност друштвене структуре. Традиционална 
подела улога на језичкој слици света призренских Срба идентификује се 
вербалним ознакама за носиоце сталних и актуелних улога у мањим или 
већим, примарним или секундарним, формалним или неформалним група-
ма. Хиперсема ’социјална улога’ интегрише лексичке јединице са класифи-
кационим обележјима ’улога у примарној групи’ (муж, домач’ин, господар; 
баба, отац, татко; оч’у; васија; деда, баба,; дете, син,; жена, домач’ица; 
мати, мајка, мона; баба, мајка; ч’ерка), ’улога ученика’ (џ’ак, основац, бо-
гословац’), ’улога пријатеља’ (другар, пријател’, мик, ортак, другач’ка, дру-
гарица), ’улога комшије’ (којшија, којшика). Етнокултуролошку димензију 
остварују јединице које припадају ЛСПГ именица са хиперсемом ’обичајна 
/ обредна улога’, којима се обележава актуелна и привремена друштвена 
улога духовног карактера - ’улога госта’ (гос, мисафир), ’улога домаћина’ 
(домач’ин, домьшњи’), ’улога у свадбеном обреду’ (мисиџ’ија, аберџ’ија; 
прстенџ’ије; момак; момковица; сватови; младаневеста, младожења; 
свекрва; свекар; кум’ девер, миждеџ’ије, накоњч’е, сандькч’ија, настојник, 
ч’ил’ерџ’ија, ашч’ика, првич’ар), ’улога у славском обреду’ (светогар, 
настојник’), ’улога у паганским ритуалима’ (лазарице; додола, додол’ица), 
’улога врача’ (амајл’ијаш; маџ’ушница). Кохерентност конзервативних 
представа о традиционалним улогама разбијена је концептом друштвено 
неуклопљене личности, који је на дијалекатској језичкој слици света мани-
фестован лексичко-семантичким елементима ’алкохоличар’ (пијаница, труп, 
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ч’ор ч’утук), ’коцкар’ (коморџ’ија), ’разбојник’ (ајдук, ајдуч’ина, кач’ак, 
зликовац), ’убица’ (катил’, главоједник, главојешник), ’затвореник’ (апс, ап-
саник, апсанџ’ија).

Посебан сегмент међуљудских односа који употпуњује социјални про-
фил призренског човека и реконструише слику патријархалног призренског 
друштва јесу родбински односи. Природа и структура родбинских односа 
детерминисала је формирање специфичаног система ознака за сроднике у 
призренском идиому, где се као једрени експоненти јављају лексеме са оп-
штом семантиком „онај / она који / која је с неким у родбинској вези“ – роџ’ак 
/ роџака, сој. Јединице ове групе прате сложену мрежу интерперсоналних 
односа заснованих на крвном, афиналном, грађанском и духовном сродству. 
Терминологија сродства устројена је на принципу релационе опозиције и 
обухвата класификационе термине којима су номиновани сродници разли-
читих линија и ступњева сродства. Јединице граде специфичан семантички 
однос који се заснива на реципроцитету и симетрији ванјезичких релација. 
Овом групом номинација заокружен је профил призренског човека на 
дијалекатској језичкој слици света.

На основу бројности лексема у синонимским редовима и конотати-
вних семантичких црта може се реконструисати став говорника према 
одређеним појавама, према себи и према другима и успоставити стереотип, 
владајући естетски, морални, религиозни, понашајни норматив конкрет-
не дијалекатске средине. Позитивне особине су прототипичне, очекиване 
црте (прототип лепе, добре, покорне, тихе, осећајне, умиљате жене, вредне, 
окретне домаћице, одане супруге и брижне мајке; односно снажног, телесно 
развијеног мушкарца са изузетним моралним врлинама – частан, поштен, 
храбар, сналажљив, виспрен, умерен, у социјалним интеракцијама одан 
пријатељ, уздржан у испољавању емоција, ауторитативан у породичном 
окружењу, друштвено ангажован, материјално имућан, поштован и угледан 
члан заједнице). Уочена је тежња говорника да вербално маркирају оне теле-
сне, психичке и социјалне особине које одступају од норме, а носиоце так-
вих особина подвргавају подсмеху, прекору, осуди, што је на језичком нивоу 
испољено значењском компонентом субјективне оцене и високим степеном 
интензитета експресивности. Десет најбројнијих микрогрупа везују се за оне 
телесне, психичке и социјалне особине личности које призренска језичка 
личност оцењује као веома непожељне, а то су немиран дух, лењост, глупост, 
злоба, бесрамност, неуредност, плаховитост, сиромаштво, прождрљивост и 
ружноћа.

1. ’несташна, немирна особа’ – бесник, атајник, бел’ајник, бел’аџ’ија, 
палавац, палавко, небитник, небитко, јужник, тутарак, тутаракл’ија, 
л҆апер, невртикуч’а, несвртикуч’а, антикрис, натемник, враг, врагош, 
џ’авол, опанч’ьр, нестреч’а, беснул’а, манитул’а, палавица, палапурка, 
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брл’ивица, бел’ајница, натемница, небитница, ѕил’ивистра, шал’афа, ан-
тикрис, џ’авол’ица.

2. ’лења особа’ – нерабоштија, мрзеша, готован, дьнгуба, залудник, 
дембел’, дембел’ана, бадијавџ’ија, гамсьз, калпазан, локмаџ’ија, сüртук, 
ајл’аз, ајл’ак, ајта, бивол, биздол, крл’а, готованка, залудница, дьнгуба, 
дембел’ка, дембел’аjка, дембел’уша, дембел’ана, бадијавџ’ика, гамсьска, 
сüртукач’а, шал’афа, биздол’ица, прескоч’кобила, деч’анска непрел’а

3. ’глупа особа’ – будала, абдал, шашкьн, зунта, амза, замлата, 
будал’ица, туњавац, туњавко, тутубајка, муч’урла, ајван, вол, говедо, ма-
гаре, ч’уран, мајмун, буква, ардьква, краставица, буза, гузица, токмак, боз-
дован, шоп, будал’ица, туњавица, магарица, гуска, ч’урка.

4. ’лоша особа’ – гадник, поганац, прокл’етник, наопьч’ник, главоједник, 
главојешник, намсьз, jарамаз, бозда, фираун, циганин, катил’, анџ’ел, анти-
ка, шебек, црвена аспра, поганица, прокл’етница, наопьч’ница, језитка, 
главоједница, главојешница, катил’ка, катил’еша, куч’кетина, циганка.

5. ’бесрамна особа’ – бесрамник, безобразник, прокуда, поруганија, 
курвар, копил’андра, ьрсьз, едепсьз, резил’, куламбара, пезевенк, пушт, 
пушт пезевенк, ч’ифтел’ија, пач’авра, бесрамница, безобразница, курва, 
курветина, курвештина, поруганија, давач’ка, ороспија / роспија, џ’увенда, 
џ’увендија, ч’енгија.

6. ’неуредна особа’ – дрл’авац, дрл’авко, параманко, алосаник, 
вьшл’авац, глот, глотеш, глотник, биволар, меч’кар, ајдук, дервиш, вампир, 
вештер, дрл’авица, алосаница, вьшл’авица, пепел’уша, глотница, глотеш-
ка, бивол’ица.

7. ’плаховита особа’ – намч’ор, напендек, нал’ет, нал’етник, нурсуз, 
серсем, бел’аџ’ија, дел’иканл’ија, зорл’ија, кабадаија, напасник, огењ, ѕвер, 
шебек, нурсуска, бел’аџ’ика, гадница, гадул’а, напасница, горопадница.

8. ’сиромашна особа’ – сирома, сиромашко, невол’ник, гол’а, гологуз, 
голкур, гологлавац, бескутњик, кокоз, кокозина, копук, мифл’из, факир, фа-
кир фукара, сиротица, невол’ница, бескутњица.

9. ’прождрљива особа’ – гладник, гладнич’ина, изеша, аждер, ала, 
алавац, алавко, алосија, вештер, ламња, лаптимуа, гладница, гладнич’ина, 
аждаја, алавица, лапнагузица.

10. ’ружна особа’ – грдник, грдоња, грдило, грдоба, ч’ел’еш, укубет, 
шебек, наказа, грда, грдница, грдул’а, наказница.

Списак лексема у наведеним категоријама именовања показује да 
су духовне, унутрашње особине најподложније критичком суду јавности 
и да највише има језичких ознака за оне особине које могу да утичу на 
нарушавање здравог функционисања заједнице.

Анализом је утврђен несразмеран однос експресивне лексике позитив-
не и негативне конотације у корист негативно конотираних јединица, што се 
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уклапа у општу номинациону слику човека на словенском терену. Експресиви 
су креирани различитим језичким механизмима, првенствено деривацијом, 
потом метафоризацијом и позајмљивањем. Овим лингвистичким моделима 
усложњавају се синонимски редови и богати укупан дијалекатски лексички 
фонд, при чему до изражаја долази језичка креативност дијалекатске лич-
ности и њен наивни поглед на свет.

Семантичка организација и вербална репрезентација концепта човек 
на призренској језичкој слици света (лексичко-семантичка структура 

асоцијативног поља човек)
Систематизација лексичких јединица за номинацију и квалификацију 

човека и означавање појединих физиолошких, психолошких и социјалних 
процеса ослања се на схему идеографске поделе, која представља логичку 
основу језичке слике света. Структурирање лексичког система на појмовној 
основи и груписање речи по значењу доприноси разоткривању системских од-
носа међу лексемама и омогућава интерпретацију лексичког састава српског 
призренског говора у својству дијалекатске језичке слике света. С тим циљем, 
лексичко-семантички опис асоцијативног поља човек сводимо на схематски 
приказ структуре поља као једног од могућих модела тематско-идеографске 
класификације и лексичко-семантичке систематизације микросистема ’човек’ 
– најкоплекснијег фрагмента дијалекатске језичке слике света.
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Схема 4. Семантичка структура тематске групе назива за делове тела
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Схема 14. Семантичка структура ЛСГ ’професија’
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Схема 17. Семантичка структура групе именица са хиперсемом ’социјални 
статус’
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Схема 19. Семантичка структура групе именица са хиперсемом ’социјална 
улога’
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Схема 20. Семантичка структура групе именица са хиперсемом ’родбински 
односи’
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Tanja Milosavljević

A Lexicon of the Serbian Speech of Prizren

Summary

The dialectical linguistic image of the world, realized in the main dialect 
language system, that is, the dialect characteristics functions within the framework 
of the national linguistic image of the world and represents a model of the naïve, 
traditional and unique understanding of the objective reality of a community. 
The specific nature of the understanding of reality manifested in the main dialect 
language system is most adequately verbalized in the lexicon and semantic 
structure of the dialectical lexicon. A dialect dictionary represents an authentic 
encyclopedia of the material and spiritual culture of a nation, since it is in the 
national words that we find the deepest and most completely expressed history 
of a national culture and the reflection of the national character. These factors 
are used to credibly complement the linguistic image of the world of a particular 
nation.

The dialectical image of the world in this dissertation is represented by the 
lexicon of the Serbian speech of Prizren, taken from the Zbirka reči iz Prizrena (A 
Collection of Words from Prizren) compiled by Dimitrije Čemerkić, which makes 
up the basic lexical corpus for description of the lexical-semantic system of the 
Serbian speech of Prizren. The basic aim is the reconstruction of the linguistic 
image of the world of the Prizren community from the end of the 19th and first half 
of the 20th century.

The anthropocentric nature of the linguistic image of the world has led to 
a methodological approach to the study of the Prizren lexicon, especially of the 
segment which is associatively and semantically related to man. The understanding 
of the concept of man from a lexical-semantic standpoint is highly compels and is 
mostly based on the theories of cognitive linguistics: conceptualization, the theory 
of semantic fields, prototype theory, etc. The analysis of the lexical units which 
characterize humans from the aspect of the physical, psychological and social 
require the pluralist approach.

The structure of the dissertation is marked by the internal organization of 
linguistic elements and their paradigmatic relations. The main part of the dissertation 
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entitled A Lexicon of the Serbian Speech of Prizren represents a lexical-semantic 
analysis of the associative field of man. The paradigmatic part of the associative 
field of man is made up of linguistic elements unified in an invariant semantic 
sign ‘man’. The category schema ‘human characteristics’ integrates the nominal, 
qualifying and agentive corpus of lexemes whose referent man. The associative 
field based on the differential higher rank schemas has been divided into three 
lexical-semantic fields: the physical characteristics of man, the psychological 
characteristics of man (the lexical-semantic sub-fields of temperament, character, 
abilities) and the social characteristics of man. Each field represents an individual 
structure within the dissertation. The integral-differential semantic components 
within the filed function as a hyper-schema which incorporates elements into 
more narrow hierarchically organized paradigmatic groups - (subfields, lexical-
semantic groups, lexical-semantic micro groups and micro rows). The method of 
reconstruction of the Prizren man from the end of the 19th and beginning of the 
20th century using semantic fields and their subsystems represents a hierarchical 
principle of the organization of the dialectical lexical-semantic system and the 
input of the extra linguistic factors in the classification model of the lexicon using 
the arch schema ‘man’.

The concept of man is the most differentiated in relation to the other cultural 
constants, since it is characterized and marked by numerous parameters, which 
further complicates the lexical-semantic paradigm. The bipolar principle leads to 
a dichotomous, symmetric nomination (male – female, positive – negative), while 
the poly-attributes lead to lexical variability and the formation of synonymy rows 
(contact synonyms, expressives, metaphor). The Prizren linguistic image of man 
is built out of verbal means which both at the external and internal level actualize 
authentic linguistic and extra linguistic elements characteristic for the given area 
and the particular epoch. Words which characterize man represent the essential 
elements used to reconstruct the way of life and model of understanding the world 
in a particular society.

Key words: the Serbian speech of Prizren, lexical-semantic analysis, the 
associative field of man, the linguistic image of the world.





Биљана Савић

НАРОДНА МЕДИЦИНСКА ЛЕКСИКА ВЕЛИКОГ БЛАШКА 
(КОД БАЊАЛУКЕ)*

1. Уводне напомене

Циљ овог рада јесте израда рјечника народне медицинске лексике села 
Великог Блашка, код Бањалуке.1 У дијалектолошким радовима о западнијим 
српским говорима источнохерцеговачког дијалекта говор овог села није био 
предмет истраживања на микроплану, нити је у досадашњим монографијама о 
говорима западне Босне био међу одабраним пунктовима. Много дијалекатске 
грађе о говорима у ближем сусједству Великог Блашка може се наћи у радо-
вима Милорада Дешића (Дешић 1976), Стеве Далмације (Далмација 1997) и 
Драгомира Козомаре (Козомара 2013). У студијама поменутих аутора углав-
ном је обрађен фонетски, акценатски и морфолошки језички ниво одабране 
територије, уз мање напомена и о неким другим језичким појединостима. 
У вези с овим ареалом може се поменути и дијалекатска грађа прикупљена 
у пројекту Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска 
дескрипција и однос према стандарднојезичком изразу у Босни и Херце-
говини на подручју између ријека Дрине и Врбаса (БХДЗб 1985), којим је 
обухваћено неколико десетина пунктова из датог подручја.

Истраживање дијалекатске лексике овог краја започето је двама ди-
пломским радовима (Савић, Б. 1997, Савић, Д. 1997), а настављено радовима: 
Савић, Б., Савић, Д. 1997–1998, Савић 2002, Савић 2003, Црњак 20071, Црњак 
20072, Црњак 2009, Црњак 2010, Савић 20111, Савић 20112, Црњак 20111, 
Црњак 20112, Црњак 20113, Савић, Црњак 2013, Црњак 2013. Услиједиле су 

* Овај рад представља дјелимично измијењену верзију семинарског рада одбрањеног 
на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду 2000. године.

1 Село Велико Блашко налази се петнаестак километара сјевероисточно од Бањалуке. 
Са запада и истока окружено је ријекама Врбасом и Турјаницом, на југозападу граничи са 
Шушњарима, а на југу с Малим Блашком. По посљедњем попису становништва (1991) у 
Великом Блашку живјело је 968 становника у 274 домаћинстава.
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и три монографије: Црњак 2006, Црњак 20114, Црњак, Савић 2016. Говор 
Великог Блашка обрађен је и у Упитнику за српскохрватски/ хрватскосрпски 
дијалектолошки атлас, у оквиру пројекта Српска дијалектологија и издавање 
часописа Српски дијалекатски зборник, Министарства науке и технологије 
Републике Србије (Савић, Б. и Савић, Д.).

У збирку коју овдје доносим ушле су сљедеће ријечи:
 – називи болести (нпр. назима, сушица и др.);
 – именице које означавају особу која је болесна (нпр. туберан, шугеша 
и др.);

 – придјеви са општим значењем онога који пати од неке болести (нпр. 
сушичав, шугав и др.);

 – глаголи који указују на болесно стање (нпр. оћоравит[и], ошугат[и] 
се и др.);

 – ријечи којима се именују симптоми болести или описује болесно 
стање (нпр. пјена, пламеница и др.);

 – називи народних лијекова и других средстава која помажу болеснику 
у процесу лијечења (нпр. бљушт, шљака и др.);

 – ријечи којима се именују поступци и начини лијечења (нпр. апарација, 
искат[и] и др.);

 – називи анатомских дијелова тијела (нпр. мјеур, џигęра и др.);
 – ријечи којима се именују узрочници (изазивачи) болести (нпр. 
гујавица, црвени вјетар и др.);

 – називи разних израслина на кожи (нпр. биљег, младеж/ младеж и 
др.);

 – ријечи које именују особе које лијече или помажу при томе (нпр. 
бабица, доктор/ доктур и др.);

 – називи установа у којима болесници траже лијека (нпр. апатека, 
болница и др.);

 – лексика која се тиче промјена у организму које, саме по себи, нису 
повезане с болешћу (нпр. периода, занијет[и] и др.).

Рјечник садржи око 850 ријечи, али број одредница могао је бити 
већи да начин живота, самим тим и лијечења, није модернизован. Заборав, 
а и други разлози,2 утицали су на то да овдје донесена збирка ријечи није 
обимнија.

2 Током интервјуисања уочила сам да информатори радо причају о својим, али не и о 
туђим болестима, а ако то и учине, онда се труде да успоставе дистанцу између себе и оног 
што је изговорено. Страх од болести, као и вјеровање да самим њеним именовањем могу да је 
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Структура сваке обрађене одреднице обухвата:
 – одредничку ријеч,
 – граматички податак,
 – дефиницију,
 – контекст,
 – графички симбол којим се упућује на значајну везу са другим одред-
ницама.

У структури необрађене одреднице изостављена је дефиниција, а 
графичким симболом упућено је на синонимичну обрађену и дефинисану 
одредницу.

Ако више одредница има исто значење, код најфреквентније од њих 
биљежено је значење и навођени су синоними.

Давањем већег броја примјера трудила сам се да, што је могуће више, 
проширим информације које пружа рјечник, показујући одлике семантичке 
спојивости, колокативности. На основу тих примјера може се закључивати и 
о другим, а не само о лексичким особинама говора Великог Блашка.

При изради рјечника биљежена је што старија лексика, а ако је унесена 
нека лексема која је у новије вријеме ушла у говор становника овог села, то 
је обиљежено ознаком нов.

У ексцерпираној грађи је низ примјера који се могу третирати као 
невезане комбинације ријечи (колокације) или као изрази. У категорију израза 
сврстане су оне врсте везаних комбинација ријечи за које је карактеристично 
да се њихово значење, тј. значење цјелине, не може извести из значења 
појединачних конституената. На примјер, глагол носат[и] има значење 
„носити тамо-амо, од једног до другог мјеста“, а израз носа ме „врти ми се 
у глави“. С друге стране, за невезане комбинације ријечи карактеристично 
је одсуство фигуративног значења, тј. значење цјелине може се извести из 
значења појединачних конституената. На примјер, глагол смучит[и] се има 
значење „осјетити мучнину“, а смучло м се „осјетио сам мучнину“.

Семантичка обрада биљака обухватила је код неких одредница, поред 
латинског назива, и одговарајући синомим.

Ријечи које не припадају медицинској лексици, а сусрећу се у 
примјерима, дате су у фуснотама рјечника, ради бољег разумијевања текста.

„призову“, тјера их да „неутралишу“ њену моћ одређеним изразима, који су неријетко праћени 
и одговарајућим гестовима. Изрази које често користе јесу: То там у тебе (ње, њега и сл.) 
било; Да се помакнем (помјерим) с мјеста; Далеко било; Глуво било; Не дај, Боже, никоме. 
Информаторе је, осим сујевјерја, током интервјуисања спутавала и жеља да „не метну фалинку 
на фамилију“. Ово су само неке напомене о социолингвистичким аспектима овог рада.
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У рјечнику су чести различити гласовни и морфолошки ликови истих
лексема. Ако такве лексеме по азбучном реду долазе једна за другом, до-
носе се у оквиру исте одреднице, с циљем да се избјегне непотребно 
ширење рјечника (нпр. жмикат[и]/ жмиркат[и]; заболит[и]/ забољат[и]/ 
забољет[и] и сл.).

Овај говор има једну изразиту фонетску особеност, а то су ванакценатске 
вокалске редукције. У одредницама су редовно обиљежавани редуковани 
гласови, а при навођењу примјера вођено је рачуна о томе да ли је редукција 
потпуна или дјелимична.

Словни знак између заграда означава факултативност гласа који 
обиљежава, нпр. госпо(д)ска може да се изговара и као господска и као 
госпоска. Словни знак међу угластим заградама означава крајње -и у 
инфинитиву (нпр. жигуцат[и]). Тај глас готово се никад не среће у изговору, 
а забиљежен је да би указао на пун облик ријечи.

Придјеви који немају сва три рода дати су у облику рода који регуларно 
имају.

Да бих што боље указала на међусобне везе забиљежених лексема, при 
изради рјечника користила сам се графичким симболима преузетим из Реч-
ника српских говора Војводине (РСГВ), и то:

 – ромб (◊) – којим се означавају лексичка значења оних ријечи које се 
сматрају стандардизованима:

болница ж ◊;
 – свијетла стрелица () стоји уз необрађену одредницу или неко њено 
значење синонимично са обрађеним на које упућује:

ископнит[и] ископним свр.  ислабити;
 – тамна стрелица (→) стоји иза обрађене одреднице или њеног значења 
и повезује га са свим њеним синонимима:

врљав -а -о ’разрок, коме су очи управљене у различитим правцима’; → 
еровчаст, зрикав, разрок, шашијаст;

 – двјема супротно усмјереним стрелицама () обиљежени су случајеви 
непотпуне синонимије:

тепат[и] -ам несвр. ’изговарати неправилно неке гласове (р као л и сл.)’; 
 шушљетати;
шушљетат[и] шушљећем несвр. ’изговарати неправилно зубне сугла-
снике, шушкати’;  тепати.

 – стрелица усмјерена улијево (←) указује на примјер који је већ наведен 
у оквиру неке друге одреднице:

бува/ бува ж ’инсект који се храни крвљу човјека или животиња’; ← 
ćтјеница, шуга.
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ćтјеница ж ’паразит који сише крв’. – Кад се рат завршјо, онда су ишле 
екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве и ćтјенце.
шуга ж ’заразна кожна болест коју изазива паразит шугарац’. – Шуге 
је било, ал шуга је долазла на животњу. Неимаштина. Ушију, бува, 
ćтјеница. И онда ошугамо се.

 – свијетла стрелица усмјерена улијево () упућује на синонимичну 
везу између неке обрађене или необрађене одреднице и израза који 
се јавља у оквиру неке друге обрађене одреднице:

јетра ж ◊. – Преболијо је жутцу па га боли јетра;  џигера (изр.).
џигęра ж ’џигерица’...
Изр. црна ~  јетра...

Списак техничких скраћеница и симбола коришћених при обради 
појединих одредница наводим уобичајеним редослиједом:

А  – акузатив
аугм.  – аугментатив
безл.  – безлично употријебљен 
    глагол
бот.  – ботанички 
В  – вокатив
Г – генитив
Д  – датив
дем.  – деминутив
ж  – женски род
И  – инструментал
изр.  – израз
Л  – локатив

м  – мушки род
мн.  – множина
несвр.  – глагол несвршеног вида
пеј.  – пејоратив
повр.  – повратни глагол
прид.  – придјев
прил.  – прилог
р. прид.  – радни придјев
свр.  – глагол свршеног вида
трп. прид.  – трпни придјев
уч.  – учестали глагол
ф.  – фамилија
фиг.  – фигуративно значење.
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2. Рјечник

А
автика ж ’апта; бот. Sambucus elebus из ф. Caprifoliaceae’. – Неке су жене 

кувале автику. Горе автика има по себ као неке бопце, као смрекове бопце. – И 
то је као љековито: автика, коприва, со, и у томе се кисеlле за реум.

адум м . ’ожењен човјек који не може имати дјеце’. – Већ седам година 
нема дјеце – сигурно је адум. . ’полно немоћан, незаинтересован човјек’.
– Никако се не жени, мора да је адум.

апарација ж ’операција; хируршка интервенција којом се отклања стра-
но тијело, обољели дио органа, исправља недостатак и сл. ради оздрављења, 
изљечења’. – Слал су га на апарацју, ал не ћеде; → операција.

Изр. вршит[и] ~ ’оперисати се’. – Био болестан, па је вршјо аперације и 
оздравјо.

апатека ж (Л у апатеци) ’апотека’. – Узмеш у апатец за грло чајова и 
пијеш ка те заболи.

аперисат[и] -ишем свр. и несвр. ’оперисати’. – Моро је аперисат килу, 
послије се чуво неколко мјесеци; → оперисати.

~ се ’оперисати се, подврћи се хируршкој операцији’. – Ишо се аперисат 
у Бањалуку, горе с главни доктори; → оперисати се.

апетит -ита м ’жеља, прохтјев за јелом’. – Ако с уморан, неш јест, а ако 
с одморан, јешћеш, имаћеш апетит. – Мушка боквица се узима за апетит, за 
проједање.

Изр. отворит[и] (се) ~  пројести. – Пила је чај од коприва и отворјо 
јој се апетит.

асма ж нов. ’астма’. – Ко има асму, стеже га у прсма; → задува, сипња, 
стезање.

асматичар м нов. ’онај ко има астму’. – Посто је асматичар под старе 
дане, и пумпицу носо.

Б
бабица ж ’акушерка’. – Зовне се бапца и помогне, и жена роди.
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багав -а -о ’који храма’. – Багав, шепав, егав – то је онај чојек који неа 
ноге па не може ић, него иде о шљакама, иде вако, ил шепа; → егав, ром, 
шепав.

бадља ж (Г мн. бадљи) ’трепавица која има црн коријен и може 
проузроковати свраб очних капака’. – Бадља има дебелу и црну главу, а 
трепуша бијелу. Бадља коље, жуља. – То кажу бадље да се зову. Сврбе очи 
и боле, и кад се поваде, онда више не муче. – Бадље су са репом од кашке 
вадите ил ножћом преко нокта.

бајат м ’задебљање ткива’. – На ноз, на стопалу одоздо кад се нађе 
тврдо неко ткиво, каже да је то бајат. Море бит ко шенце зрно, а море бит чак 
и ко куруз и ко љешник.

бајатић м дем. од бајат. – Имам бајатић неки на ноз.
бања ж (Г мн. бања) ’љечилиште са минералним изворима’. – Ако 

љекар пропише врућу бању, он мора ић у врућу. Ако пропише у ледену, не 
смије у врућу. – Не мере свак у бању, мораш прво повадт налазе.

бањат[и] -ам несвр.  киселити. – Бањам ноге у лавору не би л се 
раскисеlле ове курје очи.

~ се ’купати се, боравити дуже времена у (љековитој) води’. – Онда 
ставе у неку већу посуду, као у каду, ал онда није било кади, већ так у неку 
кацу, и наспу воде млаке и ту се киселе. Каже: „Бањамо се“; → киселити се.

бацат[и] -ам несвр. ’трзати, нагло покретати’. – Има јаку ватру – све га 
баца од кревета.

~ се ’трзати се, нагло се покретати’.
бен бена м  биљег. – Ко има пуно бенова, кажу да је сретан. Бен је 

новије од биљег.
бешика ж ’мокраћни мјехур’: мокраћна ~. – Слаба м је бешка, стално 

кувам чајове, ал џабе. – Мокраћна бешка је по дну трбуа, и то зна заболт, и 
то како заболт; → мјеур 1;мокраћни.

биљег м (Г мн. биљега) ’урођени мали израштај тамније боје на кожи, 
у облику мрље, пјеге или квржице’. – У дјетета овако за три прста туде црве-
но на лицу. И то је као неки биљег. – Неко вели биљег, неко бен; → бен, 
значка 1, младеж 1.

бионица ж ’бијело на оку, биона’. – Има бионцу на оку; утрунјо се, па 
му остало то задебљање.

 бјеснило с ’вирусна болест која проузрокује поремећеност ума (код 
човјека); лудило’. – Мош побјешњет, добт бјеснило, ако те уије бијесно 
пашче.

блентав -а -о  луд. – Блентав је ко и ћаћа му, јадна она жена ш њиме.
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блесав -а -о  луцкаст. – Отпала од блесаве фамилије, па је и она 
блесава.

бљуват[и] бљујем несвр. ’повраћати’, гл. им. -ање. – Бљује саму ијед, 
још ја велим да не пије толко каве, али џабе говорт;  ригати.

бљушт м ’бот. Tamus communis из ф. Dioscoreaceae’. – Бљушт се меће 
у ракију и мажу се жене рад реуме.

боба ж 1. ’ситан, округласт плод, зрно’. – Ђед је брао са смрекве бобе 
и пио за бубреге. 2. ’оспица на кожи’ ← казамак;  гнојаница, чибуљика.

бобица ж дем. од боба. – Куво је и пио смрекове бопце. – Искочле јој 
неке црвене бопце по телу па се сам чеше.

богаљ м ’човјек без ноге или руке или с неким другим тешким 
тјелесним недостатком’. – Укино се с крушке и осто богаљ, и сад ваља тако 
деверат док га Бог не узме себ;  инвалид.

боквица ж ’биљка рода Plantago из ф. Plantaginaceae’. – Боквица се 
користи за лијечење.

Изр. женска ~; мушка ~ ’врсте боквице’. – Женска боквица је широка, 
округла и привија се на ране. – Мушка боквица је уска, није шира од једног 
прста – туца се, па се узме сок за апетит, за проједање.

бол бола м (Л болу, Н мн. болови) ’осјећај физичке, тјелесне патње’. – Па
болов, не може се трпт. – Има тешке болове, дају му некције, ал не вриједи. 
– Ударли су м болов у ноге и у руке, немам мира ни дању ни ноћу. – Болов 
су тешки од реума; → мука 2.

бола ж ’нездраво, поремећено стање организма’. – Болује од тешке 
боле; → болест, оболење, обољење.

Изр. госпо(д)ска/ плућна бола (болест) ’туберкулоза’. – Господска бола 
је сушца, ко је био болестан, није смио бриге бринт велке. – Умро је од 
плућне болести, сушце зване; сушица;водена/ дебела ~ ’нагомилавање 
течности око зглобова и у трбушној дупљи као посљедица других болести’. 
– Умро је од дебеле боле, ударла му вода у ноге. – Имала је водену болест, 
вода јој је дошла до срца и умрла је; кошћена ~  кошћени; немила ~ ’рак’. 
– Има немилу болу, нема јој лијека; дочепат[и] се немиле боле ’добити рак’. 
– Не до Бог да се дочепам немиле боле – ко ће ме служт; прелазна ~ ’заразна 
болест’. – Сушца је прелазна болест: може и са причањом и у пљувачки чак 
кажу да се избацује, да може пријећ. 

болежљив -а -о ’болешљив’. – Плао је болежљив, јопе се разболијо; → 
кењкав.

болесник -ика м (В болесниче, Н мн. болесници) ◊: плућни ~, срчани/ 
срчани ~. – Јадница, напатла се, цијели је живот сам болеснике служла. 
– Срчани болесниц не смију јест масне ране. – Он је тешки срчани болесник.
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Изр. тешки ~ ’човјек који болује од тешке и дуготрајне болести’. – Био 
је тешки болесник, три годне није устајо ис кревета.

болест -ести ж (Г мн. болести, Д, И, Л болестима)  бола. – Неам 
појма о чега та болест дође. – Ал кажу да је спашавало против болести. 
– Кукуријек, исто, свињама су провлачли кроз уво, кажу, ради болести; 
бола (изр.).

болестан -сна -сно ◊. – Моја дјеца нис била болесна, то м је велка срећа 
била.

болит[и] боли несвр. ’одавати тјелесни бол, имати бол’. – Мене су 
боlле уш кад сам била дијете; → бољати, бољети.

Изр. боли ме испод мучи ’стално ме боли, али помало, подмукло’.
болница ж (Г мн. -ица) ◊. – Лежала сам у болnц деведес треће. – Мого 

се излијечт да је ишо у болnцу.
боловат[и] болујем (р. прид. болово -ала -ало) несвр. ◊. – У мојој 

фамилиј није нико болово од сушце. – Нијесам ја то боловала.
бољат[и] боли несвр.  болити. – Мене бољaло, па каки, заспат ника-

да, ни дању ни ноћу не меш заспат.
бољет[и] боли несвр.  болити. – Бољела ме глава па сам вавјeк спа-

вала с рупцом.
бортат[и] -ам (р. прид. борто -ала -ало) несвр. ’бити мало болестан’. 

– Мало је болестан, ал ипак лежи. Мого б да не лежи, ал ипак лежи – борта.
брада ж ’кончасте израсли на тучковима кукуруза, свила’: курузна ~. 

– Узми браде од куруза, скувај и пи за бубреге; курузни.
брадавица ж ’мањи израштај на кожи’. – Кад имаш брадавице, онда 

идеш путом и нађеш, прошо нечји кoњ, испала земља из поткове. Узми ону 
земљу и оно што је до земље окренуто намаж по рукама, ку су брадавице, 
ногама, није битно, и спуст онде ђе и било. Немој се обзират и спану 
брадавице.

бршљен м ’пршљен’: вратни ~. – Дигнеш тешко нешто па се, кае, 
ушине. Тешко, ушинла с, па други, трећи бршљен, па се гиба. – Укочјо ме 
вратни бршљен, не мерем макет главом.

бубрег м (Н мн. -ези, Г бубрега) ◊. – Море у бубрегу бит каменац па 
боле бубрез.

бува/ бува ж ’инсект који се храни крвљу човјека или животиња’; ← 
ćтјеница, шуга.

буновача ж ’буњика, бот. Hyosciamus niger из ф. Solanaceae’. – Неки су 
људ стављал буновачу у ракију. Човек кад попје, не зна ништа. Мало попје, 
ошамути га и не зна ништа. Скором слично наркози.
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бурлав -а -о ’који има велики стомак (о човјеку)’. – Чојеку који има 
велик стомак каже бурлав.

бурле м (В бурле) ’бурлав човјек; човјек великог стомака’. – Ен, каже, 
онога бурле. Виђај колки му је стомак.

бурлеша ж ’бурлава жена; жена која има велики стомак’. – Колки јој је 
стомак – права је бурлеша.

В
вадит[и] -им несвр. ’чупати, извлачити што из тијела: ~ зуб, ~ крв’; → 

чупати 1.
варит[и] варим несвр. ’пробављати (о желуцу)’. – Желдац ми не вари 

рану, некад ми помогне кад попјем мало соде; → примати, радити.
ватра ж ’повишена тјелесна температура’. – Има јаку ватру, тражи му 

се вода. – Узме га ватра и не зна, болује и не зна. Нит кога види, нит кога 
зна, нит шта зна беćедт. – Намаже се уљом ил ракијом рад ватре. – Снимал 
су ватру тако што су компјере у салатцу3 резал, ил курузно брашно: мјесито 
тијесто па привијано на табане; → темпаратура.

везат[и] вежем свр. и несвр. ◊.
Изр. бит[и] везан за кревет ’лежати болестан (за непокретне болеснике)’. 

– Он је везан за кревет од лани, жена га служи.
вена ж нов  жила 2. – Кад дају инекцију, ту тражи се вена. – Млого 

стојиш – вене искачу и оне боле. – Јовна Душанка има затечене вене.
вид м ◊. – Вид ме добро служи, видим удт конац у иглу.
Изр. изгубит[и] ~ ’остати без вида (дјелимично или потпуно)’. – А имају 

неки, ослијепе и у младе дане, изгубе вид очињи;  обневидити, ослијепити, 
оћоравити; очни/ очињи ~ ’способност очију да виде’. – Изгубла сам очни 
вид плетућ, и дан и ноћ игле у рукама биле.

видт [<видјети] -им свр. и несвр. 1. ’видјети, имати способност вида’. 
– Баба била стара, ал видла је удт конац у иглу. 2. ’искусити, преживјети, 
препатити’. – Шта је тај мука видјо!

вјетар -тра м (Н мн. вјетрови) (мн.) ’гасови који се развијају у 
цријевима’. – Боли га трбу и има вјетрове, па му дам да попје мало соде.

Изр. црвени ~ ’заразно обољење коже’. – Бивало је и то да вјетар неки 
црвени удари човјека и заболи га нешто и неки су чак долазли несвјести кад 
буде по ноћ. То неки црвени вјетар заузме. – Црвени вјетар удари претежно 
ноћу у невремено доба4, око пола ноћи и касније.

3 Салатица ж ’округао, пљоснат комадић кромпира, парадајза и др.’.
4 Невремено доба ’вријеме око поноћи, глуво доба’.
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вјeштица ж ’по народном вјеровању, жена која је у дослуху са ђаволом 
и чини зла, нарочито малој дјеци; има натприродне моћи, претвара се у 
лептира и сл.’. – Вјештица може да посе дијете мало; → мора.

вода ж (А воду, В водо, Н мн. воде, Г вода) ◊.
Изр. метат[и]/ читат[и] воде ’отклањати зле чини са некога, говорењем 

одређених тајних ријечи изнад воде’. – Била је баш и твоја прамбаба – страу 
салијевала и воде неке метала. Узме воде па нешто чита тамо, шапори. С 
тијем се већином лијечли. Страве салијевале и воде метале, читале; мета-
ти, читати.

воден -а -о (одр. водени -а -о) у изразу: водена бола/ болест;  бола 
(изр).

воле м ’чворуга која се појави на глави усљед ударца’. – Квржца на 
глави нарасте, скочи воле кад се удариш.

вратни -а -о ’који се односи на врат’: ~ жиле  жила; ~ бршљен  
бршљен.

вријеме времена с  периода. – Вријеме говорл, а сад веле периода, 
како ко.

Изр. имат[и] своје ~ ’имати менструацију’. – Има, каје, своје вријеме; 
 имати (изр.).

врља ж ’жена разроких очију’. – Никад не знам ђе гледа она врља; → 
врљеша.

врљав -а -о ’разрок, коме су очи управљене у различитим правцима’. 
– Имаш кад гледа око у око природно, кае, врљав; → еровчаст, зрикав, 
разрок, шашијаст; непаран (изр.), око (изр.).

врљеша ж  врља. – Кад гледа у страну, то је врљеша.
врљо м ’човјек разроких очију’. – Једно око гледи там, а друго вам 

– так врљо гледи.
вртит[и] се -и се несвр. безл. врти ми се (у глави) ’осјећам врто-

главицу несвјестицу’. – Врти ми се, чини м се да ћу паст у несвијест; → 
занесвјешћивати (се), заносити, мантати се, мутити се, несвијестити се, 
носати; играти (изр.), смркнути се (изр.).

вртоглавица ж ◊. – Имам вртоглавцу, бјежи м земља испред мене.

Г
гавез м ’бот. Symphytum offi  cinale’. – Посад, дјете, гавез, овд крајом у 

башт, од гавеза добро зарастају ране.
газ м ’петролеј’. – Млади ораси се стављају у газ и маже се коса да не 

опада, да боље расте.
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гибат[и] -ам несвр. ’разгибавати, чинити покретљивим’, гл. им. -ање. 
– Кад неког укочи, море у болnцу па гибат. – Шта је тај гибања видјо!

~ се ’разгибавати се, постајати покретљив’. – Мора ић у бању да се 
гиба.

главобоља ж ◊. – То је претежно повезано: и главобоља, и уш кад боле, 
и зуби, и то све приближно.

главобољан -љна -љно ’који пати од главобоље’. – Милан је главобољан 
ко и ћаћа му, стално га боли глава.

глежањ -жња м ’избочина на зглобу изнад стопала’. – Отече глежањ, 
па не мере ић.

глув глува -о (одр. глуви -а -о; комп. глувљи) ◊. – Глув је на десно уво, 
мораш му прић с лијеве стране.

Изр. ~ ко топ ’потпуно глув’. – Глув је ко топ – ништ не чује.
глувеша ж ’глува жена’. – Она глувеша је могла подлетит пот кола, није 

ништ чула.
глувонијем -а -о (одр. глувонијеми -а -о) ◊. – Нака фина цурца, а 

глувонијема – нит шта прича, нит чује.
глувоња м пеј. ’човјек који је глув’. – Оном глувоњ морам све поновт по 

пет пута, не мерем га више смагат.
гној гноја м ’густа, љепљива течност која се ствара у запаљеном ткиву 

човјечјег организма’. – Кад се провали, исцури гној и ово се смакне и нема; 
→ гњој.

гнојав -а -о ’који је пун гноја’. – Леђа су му сва гнојава, не меш од гада 
глет; → гњојав.

гнојаница/ гнојаница ж ’огнојена бубуљица’. – Гнојаница је огнојена 
чибица, не треба је дират. – Изашла м гнојаница на носу; → гњојаница, 
пришт;  боба, чибуљика.

гнојит[и] се несвр. према загнојити се. – Гноји му се рана, мора ић 
доктору да је очисти.

гњој гњоја м  гној. – Мицна буде пуна гњоја, послије се провали и 
ишчисти.

гњојав -а -о  гнојав. – Морал су му ćећ онај гњојави прст.
гњојаница/ гњојаница ж  гнојаница. – Има гњојанце по лицу, па се 

стиди. – Сврби ме гњојаница, не мерем дурат.
гњојит[и] се несвр. према загњојити се; ← заболити (изр.).
госпо(д)ски -а -о у изразу: ~ бола/ болест  бола (изр.).
грба ж (Г мн. грба) ’израслина на леђима’. – Искривијо се толко да му 

је скочла грба на леђима.
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грбав -а -о ’који има грбу’. – Јест онај чојек грбав, савјо се до свете 
земље.

грло с (Г мн. грла) ◊. – Боли га грло, пије чајове за грло.
грозница ж 1. ’повишена тјелесна температура са дрхтавицом’. – Уватла 

ме грозница, ватра и студен. 2. ’запаљење коже у виду плика које се најчешће 
јавља на уснама’. – Изашла м је грозница на уснама. 3.  малеарија.

грч грча м (Н мн. грчови) ◊. – Грчове имам у рукама и ногама, намажем 
се па се сва соба чује.

губит[и] се -им се несвр. ’остајати без свијести, без присебности’, гл. 
им. -љење. – Губи се, не зна ни шта прича. – Боји се у том свом губљењу;  
знати (изр.), незнана (изр.).

губица ж ’усна’. – Изасуо се по гупцама.
гујавица ж ’глиста’. – Кат су људ имал гујавце, боли и стомак па, каже, 

има гујавце у стомаку. Онда се узме бјелога лука неколко чешљова, стуца 
се и са млијеком, филџан-два млијека и пар чешљова лука и то се на празан 
стомак ујутру поједе. И каже, избаце се гујавце.

гурабет м  покарет. – Није он крив што је гурабет, так се родјо.
гуша ж (Г мн. гуша) ’прекомјерно повећана штитаста жлијезда, стру-

ма’. – Има и то, гуша се лијечи некако код љекара.
гушав -а -о ’који има гушу’. – Гушава је, отлен толки врат.
гушобоља ж ’болест коју карактерише повећање штитне жлијезде’. 

– Има гушобољу. То је опасно, море умријет.

Д
далековидан -дна -дно ’далековид’. – И он носи наочаре, сам што је 

он далековидан.
дамор м ’дамар, било’. – Куцају ми кроз руку дамори.
данут[и] данем свр.  оданути.
Изр. ~ душом ’осјетити олакшање након чега тешког’. – Мало данем 

душом кад примим некцију.
дворит[и] -им несвр. ’водити бригу о болеснику’; → служити; ← 

разболити се (изр.), уштакнути се.
дебел дебела дебело ’дебео’. – Не расте, не развија се дијете, па онда 

крeне и онда оде т. Буде дебело, толико.
Изр. ~ бола/ болест  бола (изр.).
дивји -а -е у изразу: ~ месо  месо.
дијат[и] дишем несвр. ’дисати’. – Не да м дијат, бојим се да ћ се угушт.
длака ж ◊.
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Изр. мртве ~ ’мекане, свијетле и ријетке длаке на лицу мушкарца или 
жене (усљед хормоналног поремећаја)’. – По лицу јој израсле бијеле мртве 
длаке, така је и Зора била; мртав (изр.).

добар добра добро ’психички здрав’.
Изр. није ~/ није најбољи ’није психички здрав’. – Није добар, свашта 

прича. – Није најбољи, види му се по очма;  луд.
добит[и] добијем свр. 1. ’бити захваћен нечим (неким поремећајем, 

болешћу)’: ~ темпаратуру/ температуру. 2. ’добити мјесечни циклус’.
Изр. ~ на живце  живци (изр.).
доктор/ доктур м  љекар. – Не мора се за све ић доктoру, мора се 

исан мало и притрпт. – Онда ишо и доктурма и некијем оџама.
долазит[и] -им несвр. ◊.
Изр. ~ несвијести ’падати у несвијест’ ← вјетар (изр.); ~ себи несвр. 

према доћи себи. – Она је јела гљиве неке лударе и скроз уопште није знала 
ништа. И онда мало почела долазт себ и почела се крстит, ал није могла дуго 
проговорт. – Није долазла себ више от по сата. 

доћ[и] дођем свр. ◊.
Изр. ~ некоме несвијест  онесвијестити се; ~ себи  освијестити 

се. – Онесвијестјо се, ал је брзо дошо себ.
дочепат[и] се -ам се свр. у изразу: ~ немиле боле  бола (изр.).
други -а -о у изразу: бит[и] у ~ стању  носећа. – Маца је поново у 

другом стању, ал сад носи двојке.
дурат[и] -ам несвр. ’трпјети’. – Не мере се дурат колко боли, мораћ ић 

доктору.

Е
егав -а -о  багав.
егат[и] егам несвр.  шепати. – Ако је краћа нога, он ега тамо-вамо 

кад ода.
елергија ж ’алергија’. – Дјеца имају елергију, елергија нека изађе.
елергичан -чна -чно ’алергичан’. – Елергичан је на дуван: кад неко 

запали, он нама све отвара.
ерат[и] ерам несвр.  шепати. – Мало ера кад ода, а лијепо дјете.
еровчаст -а -о  врљав. – Мало еровчаст, као, на пример, тај Радован 

Надин;  око (изр.).
Изр. ~ у очима ’еровчаст’. – Он је мало еровчаст у очма.
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Ж
жваља ж (Г мн. жваља) ’обољење слузокоже на угловима усана’. – Не 

облизуј се, допћеш жваље.
жгаравица ж ’горушица’. – Од компјера добијем жгаравицу, нарочто ако 

с пржени; → љутина.
жглавак -вка м ’зглоб, зглавак’. – Отекли су м жглавци на рукама, није 

добро, дјете моје; → жглоб.
жглоб жглоба м жглавак. – Ко има слабе жглобове, доктор у врућу 

бању никоме није прописо.
желдац желдаца/ желудац -уца м (Г мн. желдаца/ желудаца) ◊. – Неко 

кога је желдац слаб, чим се наије, оно боли. – Желудац је на пупку, туј треба 
да куца. – Желдац ми не вари, сва рана стоји у њему. – Не ради м желудац, 
ај ме мало истрљај.

Изр. спустит/ спуштен ~, струнит/ струњен ~ ’болест као посљедица 
опште мршавости и неког јаког напрезања’. – Има спуштен желдац па мора 
ић да јој га Анка намјести. – Мораш правт желудац ако с га струнла, ако 
имаш струњен желудац;  стомак (изр.).

женска трава ж ’биљка која, по народном вјеровању, помаже да жена 
затрудни; вјероватно мацина трава, бот. Marrubium vulgare’. – Женска трава 
је трава от које жене могу занијет кад пију чај, ил узет мало нашешце тог 
коријена.

живац -вца м (Г мн. живаца) ’нерв’. – Отшо му неки живац па сам 
жмика очма. – Кад је била мала, напла се ракје и изгорел живц од јаке ракје.

живци м мн. (Г мн. живаца) ’психичко стање’. – Ошли су јој живц, не 
мере слушат галаме.

Изр. добит[и] на живце ’психички, нервно обољети’. – Мош добт 
на живце од превелке сикирације; попустит[и]/ попустит[и] на живцима  
поживчанити. – Попустјо на живцима, све му смета.

живчан -а -о ’раздражљив, нервозан, психички нестабилан’. – Ако је 
живчан, треба ић преко Врбаса, ђе с луди, да се лијечи.

живчана ж ’епилепсија’. – Има живчану, падавцу звану; → падавица. 
жигат[и] жига безл. несвр. према жигнути. – Мене боlло, па каки 

заспат, никада, ни дању ни ноћу не меш заспат. Чупа, жига. Исто ко и зуб кад 
боли.

жигнут[и] жигне свр. безл.’сијевнути, пробости (о болу)’. – Кад ме 
жигне испод ребара, не мерем никуд.

жигов[и] м мн. ’оштри, краткотрајни болови’. – Спава, нема више 
жигова.
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жигуцат[и] -уца несвр. и уч. безл. ’благо, али учестало жигати’. 
– Жигуца ме у дну трбуа.

жила ж (Г мн. жила) . ’тетива’: вратне ~, петне ~. – Кад ме заболе 
вратне жиле, намажем и ракјом. – Боле ме петне жиле. . ’вена, артерија’. 
– Глуво било, убла се, пресјекла себ жиле; → вена.

жличица ж ’удубљење између грудне, прсне кости и трбуха’. – Прије 
каже: боли ме у жличиц, а сад – боли ме желудац. – Пробада ме по жличицом, 
не нос ми кајмака.

жмикат[и]/ жмиркат[и] -ам несвр. ’титрати, треперити (за очни 
капак, мишиће око очију)’. – Што стално жмикаш – Жмирка очма ко да 
није нормалан.

жњатара ж ’кост ноге од кољена до глежња; гњат’. – А он почеше 
мјерт колке су ноге од стопе до кољена. Каже: „Видиш колка је ова жњатара 
била“; → цијев;  кост (изр.).

жoвањац -ањца/ -ета м (Г мн. жовањаца) ’жуманце’. – За појачање крви 
жене су давале дјец жoвањац јајета и мед.

жуљ жуља м (Н мн. жуљеви/ жуљови) ◊. – Набла сам жуљ копајућ 
курузе, послије се то подмијурло.

жутица ж ◊. – Било и жутце. Па иду љекару, па ко има дукат, стави 
у воду и купа се у води, узме ону воду па купа се два-три пута, па вели, 
престала је жутца. – Ко има жутцу, оболијева и од јетре.

жуч жучи ж ’жучни мјехур’. – Доктор каже да м је болесна жуч и да се 
пазим раном.

З
заболит[и]/ забољат[и]/ забољет[и] заболи свр. ’почети бољети; 

појавити се (о болу)’. – Кае, ако је ту забоlло, забоlли су бубрез. – Па јест, 
и уље је добро: упустит кап од уља у уво кад заболи. – Забољале ме руке, не 
знам шта ћ.

Изр. ~ нацијело ’забољети без видљивог разлога (о прсту или 
екстремитетима)’. – Кад нацијело заболи прст, из чиста мира, гњоји се, 
привијана је слаnна да извуче;нацијело.

забунут[и] -нем свр.  подбунути. – Забунћеш од толког спавања. 
– Сва је забунла у лицу, дошла глава ко у говечета.

завит[и] завијем свр. ’увити завојем (рану)’. – Доктор ми је завијо руку.
завртит[и] се заврти се безл. свр. према вртити се. – Ако м се заврти, 

пашћу; зато се и држим за зид.
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заглувит[и] заглувим свр. ’привремено изгубити слух (од буке, воде 
у ушима и сл.)’. – Заглувла сам од моторке. И не заглувла, колко сам дрва 
данас преметла преко рукува.

загнојит[и] се загноји се/ загњојит[и] се загњоји се свр. ’напунити се 
гнојем’. – Загноијо му се прст. – Ако т се загњоји рана, неш моћ стат на ногу; 
→ огнојити се.

задува ж  асма; ← шипиња.
закрвавит[и] закрвавим свр. ’напунити се крвљу, постати крвав’. – За-

крвавјо очма од јакога вјетра; → покрвавити.
закречење с ’стање, особина онога што је закречено, накупљеност 

кречних соли (обично у ткивима)’. – Има закречење вена, мора одбит од 
себе рану.

закрмељит[и] закрмељим свр. ’добити крмеље; постати крмељив (о 
очима)’. – Закрмељијо очма, ништ не види.

залијечит[и] залијечим свр. ’дјелимично или привремено излијечити’. 
– Ако залијечим ову болу, чуваћу се, нећ радт тешко.

~ се ’привремено се излијечити, излијечити се’. – Залијечјо се, ал је још 
блијед.

замантат[и] се -а се безл. свр. према мантати се. – Замантало ми се од 
спарине, отварај тај прозор!

заметнут[и] се заметне се свр. ’настати, развити се’. – Чир може да се 
заметне, послије га се тешко рјешт.

замират[и] -рем несвр. ’падати у несвијест’. – Замире од глади, неа 
шта јест.

замладит[и] се замлади се свр. ’залијечити се (о рани)’. – Аперисан је и 
фино му се замладла рана; → зарасти, зацијелити се, свести се.

замлађиват[и] (се) замлађује (се) несвр. према замладити се. – Добро 
му замлађује рана, већ се појавла млада кожица.

замријет[и] замрем свр.  онесвијестити се. – Отоич је замро, ал је 
брзо дошо себ.

замуст[и] -узем свр. ’прелити око млазом млијека из дојке (ради 
изљечења од јечмичка)’; ← јечменик.

занесвијестит[и] (се) занесвијести (се) безл. свр. према занесвјешћивати 
(се). – Препанем се кад ме занесвијести. – Занесвијестило м се, сам што не 
падо.

занесвјешћиват[и] (се) занесвјешћује (се) несвр. безл.  вртити се. 
– Све ме занесвјешћује, не мерем ић. – Од јуче ми се занесвјешћује, стално 
се уз нешто прислањам.
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занијет[и] -есем свр. 1. ’затрудњети’. – Занијела дијете ван матерце, па 
га морал чистит; → затруднити, понијети. 2. безл. свр. према заносити. 
– Занијело ме, једва сам осто на ногама.

заносит[и] заноси несвр. безл.  вртити се. – Не мерем стајат на но-
гама колко ме заноси.

заночица ж ’заноктица’. – Немој отресат (рукама) кад се умиваш, да не 
добјеш заночице.

запис м ’на папиру исписане ријечи или формуле којима примитиван 
свијет приписује чудотворну моћ’. – Онда ишо и некијем оџама. Па давал, 
метал записе неке, у трокут смотато, и стави у воду и онда са онога, оно, 
пије ону воду... Само написато на њијев језик. Не зна нико прочитат дол они.

зарастат[и] зараста несвр. према зарасти. – Има шећер па му не 
зараста рана.

зараст[и] -асте свр. замладити се. – Вели доктор да не смјем радт 
док не зарасте рана.

зарашћиват[и] зарашћује несвр. према зарасти. – Не зарашћује м 
рука никако.

засукат[и] засучем (обично безл.) свр. ’уврнути, искривити’. – Шлаг га 
тревјо, засукало га; → усукати.

~ се 1. ’искривити се’. – Засуко му се врат; → усукати се 1. 2. ’јако 
смршати’. – Не мере јест, скроз се засукала; → усукати се 2.

затвор м нов. ’отежано пражњење цријева’. – Кад имаш затвор, скувај 
себ шљива и попи то: ← ићи (изр.).

затећ[и] затекнем и затечем свр. ’набрекнути, надути се (о дијелу 
тијела)’. – Затекли су му крајниц; → натећи, отећи.

затиљак/ затиок -иљка/ затјевак -евка м ’потиљак’. – Боли ме затиљак, 
мора да м је спао тлак. – Оклизно се испрет куће и ударјо се у затиок. 
– Измасирај ми затјевак неће л проћ.

затјецат[и] -ечем несвр. и уч. према затећи. – Затјече ми рука, препада 
ме шта б могло бит.

затровање с  тровање. – Ако се чеше биљег, може да се добје неко 
затровање.

затруднит[и] затрудним свр.  занијети 1. – Женска глао, шта је теб 
– шта ш ак опе затрудниш; ко ће толку дјецу рант? – Затрудnла је док се 
удала и пред зиму родла Јову.

заузет[и] заузмем свр. ’спопасти, захватити’; ← вјетар (изр.).
зауједат[и] се зауједам се несвр. према заујести се. – Зауједа се од 

дебљина, и то је да Бог сачува.
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заујест[и] се зауједем се свр. ’добити ојед’. – Кад се дјеца мала зауједу, 
мажу се прегорелим зејтином; → одајести се, ојести се.

заушит[и] се заушим се ’добити вашке’. – Заушјо се народ, обладале 
га уши.

заушњак м ’доушна жлијезда’. – Ту отече иза ува, и заушњац. Па мало 
се намаже уљом заушњак рад ватре.

заушњаци м мн. ’заушке, заразно запаљење доушне жлијезде’. – Зау-
шњаци – стављал облоге од ракије. Стављал су чак и од оваца, од вуне 
неопране. Ошиша се од овце и стави се около. Стави се као облога око 
заушњака кад заболе.

зацијелит[и] се зацијели се свр.  замладити се. – Зацјеlле се ране, 
сам треа времена.

зацјељиват[и] се зацјељује се несвр. према зацијелити се. – Рана м се 
зацјељује.

зачет[и] зачнем свр. ’забрекнути, напунити се млијеком (о жени пред 
крај трудноће)’. – Готова је родт, виде јест зачела.

згрбит[и] (се) -им се свр.  згурити (се). – Згрбла леђа и проси, а могла 
б коњу реп ишчупат.

згулит[и] згулим свр.  одерати. – Згулјо је латак кад је пао с вишње.
згурит[и] (се) -им (се) (трп. прид. згурен -а -о) свр. ’повити (се), 

искривити (се)’. – Исправ се! Кад тако згуриш леђа, изгледаш ко кака баба. 
– Стар је, згурјо се – годне, мили брате. – Згурјо се у леђма од терета – није 
ни чудо, шта је посла видјо; → згрбити (се), повити (се), погрбити (се), 
погурити (се), савити (се).

здерат[и] здерем свр.  одерати. – Укино се са штокрле и здеро 
кољено.

здрав -а -о ’који нема обољења или тјелесних и душевних недостатака’. 
– Он је све радјо опет послове своје које је радјо и прије, кад је била здрав-
-здрава рука.

зејтен/ зејтин м уље: прегор(е)ли ~  уље (изр); ← заујести се.
зло зла с ’болест, болесно стање’.
Изр. дат[и] се на ~ ’погоршати се (о рани, болести и сл.)’. – Убо је трн 

у прст и дало се на зло и морал јој оćећ руку.
знат[и] знам несвр. ◊. – Пао с дрвета и кад је усто, није ништ знао.
Изр. не ~ за се, не ~ ништа, не ~ о себи ’бити у несвијести; бити у стању 

помућене свијести’. – Не зна за се. – Ништ није знала о себ;  губити се.
значка ж 1.  биљег. – Родла се с неком значком на лицу, црвена 

значка на образу. 2.  ожиљак. – Поćеко се и остала му значка.
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зној зноја м (Л зноју) ◊. – Ево мене већ боле очи, нарочито кад врућина 
јака, и зној ми смета.

Изр. пробијо ме мртачки ~ ’ознојио сам се усљед муке, болести и сл.’. 
– Пробјо ме мртачки зној од муке, мало је фаlло да се срушим.

зова ж ’бот. Sambucus nigra из ф. caprifoliaceae’. – Узме зове, црну кору 
баци, а узме бијелу кору, ону мријезгу5, и тако прави мелем.

зрикав -а -о  врљав. – Кад је чојек зрикав, једно око му гледа там, 
друго вам.

зуб м (Г мн. зуба, Д зубма) ◊: предњи ~. – Ја сам чврстије зуба. 
– Па било је по селу људи тије који су имал клијешта, па с вадли зубе. 
Сам ишчупа зуб и мора се утоплит касније и не ић на ладан вјетар. 
– Прали су стари људи зубе, туцал угљен. Туцал угљен на прах, што ситније, 
и онда умочи прст у онај прах и по зубма. – Ако и упустиш, зуб ће т се сасут. 
– Прекино м је зуб вадећ га.

Изр. кутњи ~ ’кутњак’, очни ~ ’очњак’, скрајњи ~ ’умњак’.
зубар -ара м ◊. – Јелин је стриц био сеоски зубар.
зубобоља ж ◊. – Имам јаку зубобољу, идем зубару.
зубоња м ’онај коме су подрасли зуби’; ← подрасти.
зујат[и] -и несвр. безл.: ~ у глав, ~ у мозгу ’имати утисак шума, брујања 

усљед органског поремећаја, умора и сл.’. – А ниђе није било стршљена, њој 
је зујало у мозгу.

И
играт[и] -а несвр. безл. у изразу: игра ми пред очима  вртити се; ← 

разабрати се.
изасипат[и] се -ам се несвр. према изасути се; ← шарлах.
изасут[и] се изаспем се свр. ’изићи, појавити се по тијелу (о оспама)’. 

– Виде како м се изасуло лице, изашле м чибуљке неке; → ишарати се, 
осути се, просути се, прошарати се.

изаћ[и] изађе свр. ’појавити се на кожи (о осипу, бубуљицама и сл.). 
– Изашла м чиба на гупц; → изићи, попети се;  скочити.

избациват[и] -ацујем несвр. према избацити; ← туберан.
Изр. ~ мучнину ’повраћати’. – Толко м је била мука да сам морала 

избациват мучнину.
избацит[и] избацим свр. ’бацити ван, ослободити се чега непотребног, 

незгодног’.
Изр. ~ мучнину ’повратити’; избљувати.

5 Мријезга ж ’дио стабљике непосредно испод тврде коре дрвета’.
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избљуват[и] избљујем (р. прид. избљуво -ала -ало) свр. ’избацити кроз 
уста примљену храну’. – Избљувала сам сву рану из желуца, нешто м није 
сјело; → повратити; избацити (изр.).

~ се  исповраћати се. – Он се напио и избљуво се ко никад.
извраћен -а -о ’клемпав (за уво)’. – Лијепа цурца, ал има извраћене уш, 

па јој се дјеца ругају.
извлачит[и] извлачим несвр. према извући. – Оно зрње пореда и онда 

свеже ланеном крпом и накваси ракијом, да то извлачи онај бол и онај оток, 
да ракија извлачи.

извућ[и] -учем свр. ’отклонити, одстранити: бол, гној, оток и сл.’; ← 
изгоријел, фитиљ.

изгор(е)т[и] изгорим свр. ’изгорјети, повриједити ватром, паром било 
чим врелим’. – Изгорла сам ложећ ватру, срећом нисам пуно; → опећи се;  
офурити се, сфурити се.

изгоријел ж ’опеклина’. – За изгорјел добар је кувани пекмез од шљива, 
сапун, једеће уље или прегорело уље. – Моју је матер ћаћа закопаво у коњски 
ђубар да извуче изгорјел; → опекотина.

изгубит[и] изгубим свр. 1. ’остати без чега, немати више могућности 
служити се чиме’: ~ вид  вид (изр.), ~ слух и сл. 2. ’изгубити мјесечни 
циклус’.

~ се ’остати без свијести, без присебности’. – Пао и изгубјо се, није 
знао за се.

изић[и] изиђе свр.  изаћи. 
изједен -а -о ’покварен, труо’: ~ зуб. – Има три изједена зуба; → ква-

ран, поједен, покварен.
изјест[и] се изједе се свр. ’покварити се (о зубу)’. – Поијо м се умњак, 

а и други зуб су м се изјел; → појести се.
излијечит[и] излијечим свр. ’ослободити кога болести, исцијелити’. 

– Излијечјо га ђед травама, он је знао која шта лијечи.
~ се ’оздравити’. – И каже да се о тијем излијечи. – Нешто добју од 

љекара, нешто о те воде и излијечи се.
излудит[и] излудим свр.  полудити. – Шта ће јадна мат, излудла је 

од сикирацје за њим.
изнемоћ[и] изнемогнем свр.  ислабити. – Изнемогла јадnца, неће 

још дуго.
изнутрица ж  утроба.
ијед/ ијед ж ’јед; жућкасто-зеленкаст сок горког укуса који лучи јетра’. 

– Попла сам пуно каве па сам ноћас повраћала саму ијед.

– 21 –



Биљана Савић1016

имат[и] имам и имадем несвр. ◊. – Ја, срећом, нисам имала тифус, ал 
многи су имал.

Изр. ~ на плућима  плућа (изр.). – Каже, има на плућма, оболијо; ~ 
оно своје при себ/ ~ своје вријеме ’имати менструацију’. – Имам оно своје 
при себ, ал џабе, морам копат компјере;  вријеме (изр.).

инвалид -ида м ’човјек са тешким тјелесним недостатком’;  богаљ.
Изр. ~ у ногу ’који је без ноге или чија нога не може да обавља своје 

функције’; ~ у руку ’који је без руке или чија рука не може да обавља своје 
функције’. – Он је инвалид у руку от прошлог рата.

инекција ж ’инјекција’. – Ма каке њекције, откуда ће по селу инекције; 
→ некција, њекција.

искат[и] иштем несвр. према поискати2. – Иштем дјецу, од ушју не 
могу живт.

~ се несвр. према поискати се. – Иштем се густим чешљом, а на сто 
ставим бјелу крпу, да и видим кад испадну.

искашљават[и] (се) -ашљавам се несвр. и уч. према искашљати (се). 
– Свако божје јутро се искашљава.

искашљат[и] искашљем (р. прид. искашљо -ала -ало) свр. ’кашљући 
избацити из дисајних органа (слуз, крв и сл.)’. – Неко искашље, неко не 
искашље кашаљ, густу пљувачу.

~ се ’кашљући прочистити грло’. – Сачекај док се искашљем, па ћмо ић.
ископнит[и] ископним свр.  ислабити. – Знаш каква је она била – ко 

од брда одваљена. Сад је сва ископнила, појела ју болест.
искочит[и] искочи свр.  скочити. – Искоче вене од стајања.
искрвавит[и] искрвавим свр. ’искрварити’. – Ако искрвавиш, мош 

умријет.
ислабит[и] -им (трп. прид. ислабит -а -о/ ислабљен -а -о) свр. ’малак-

сати, онемоћати, омршавити (од болести, старости и сл.)’. – Болест га је ис-
црпла, пуно је ислабит; → изнемоћи, ископнити, оронути;  скопати се.

исповраћат[и] -ам свр. ’више пута повратити’. – Док исповраћам сву 
муку, биће м лакше. – Душу сам исповраћала своју.

~ се ’исповраћати’. – Кад се исповраћаш, лез и пробај заспат; → 
избљувати се.

исприштат[и] се исприштам се свр.  поприштати се. – Испришто 
се и по гупцама, не мере ништ ставт у уста.

исукат[и] исучем свр. ’сучући, истежући извући, истурити’. – Тако, 
кад би човјек, не дај Боже, пао на неки колац, на виле, на нешто оштро, па да 
сам мало стомак се распара, каже, ту пуца најлакше и исучу црeва.

ић[и] идем несвр. ’тећи’. – Иде јој крв на нос, забац јој главу.
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Изр. ~ набоље ’опорављати се’. – Јако се мучла, ал сад иде набоље; ~ 
напоље ’вршити нужду’. – Не мош ић напоље, затвор имал – суве шљиве 
кувате и пито, и одма идеш напоље: ← затвор.

ишарат[и] се ишарам се свр.  изасути се; ← шарлах.
ишијас м ’упала живца који иде од крста задњом страном ноге ка 

стопалу’. – Уватјо ме ишијас, не мерем се савт.
ишклобучит[и] се -и се свр.  подмијурити се. – Да се не б ишклобучло 

кад изгориш, ставиш пекмеза на изгоријел.
ишчашит[и] -им свр. ’помјерити, изглавити (кости зглоба) из зглобне 

чашице’, гл. им. -ење. – Љекар каже да је ишчашјо ногу, мора мироват; → 
ишчевиљити, покварити 2, смакети 1, сурвати, урвати.

ишчeвиљит[и] -eвиљим свр.  ишчашити. – Ногу мореш ишчeвиљт 
ак не пазиш.

ишчибат[и] се ишчибам се свр. ’добити чибуљице’. – Сав се ишчибо 
па му је доктор прописо неку маст; → очибати се.

Ј
јајник м ’женски полни орган’. – Нис мене бољал јајниц, веле да је и 

то гадно.
јалов -а -о ’неплодан, стерилан’. – Јалов је па му жена утекла.
јаловица ж пеј.  нероткиња. – Црни сине, што доведе у кућу ту 

јаловцу?
језик м (Г мн. језика) ◊. – Језик може да заболи, да отекне.
Изр. поткратјо му се ~  поткратити се; подапет ~  подапет.
јесенац -енца м  сирће.
Изр. живи ~ ’неразблажени оцат’. – Брадавце су лијечли код љекара, а 

кажу да може се и осјећ па намазат са живим јесенцом.
јест[и] једем несвр. ’нагризати, бољети’. – Нешто га једе нанутра, 

изнутра – болест нека, ил сикирација, ил неправда.
~ се ’секирати се’. – Џаба се једе, не мере им помоћ; → сикирати се.
јетра ж нов. ◊. – Преболијо је жутцу па га боли јетра;  џигера (изр.).
јечменик м ’јечмичак’. – Ко има јечменик на оку, треба да оде жени 

која доји дијете, да око замузе.

К
каверна ж ’шупљина у плућима, изазвана туберкулозним процесом’. 

– Чак неки, кад превише буду отворене каверне, онда и избацују крви. 
– Каверне су, мислим, та плућа.
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казамак м ’болест која се испољава осипом по кожи’. – Казамак. Изађу 
црвене бобе кад дијете има казамак. А дијете свако треба да има то, кажу. 
Тако веле и то се не смје купат и кваст. Има ватру, тражи се вода да пије; → 
крзамак.

каменац -нца м ’камен, чврсто тијело у бубрежној карлици, у мокраћној 
или жучној бешици’. – Лубенца је добра за каменац.

камилица ж ’бот. Matricaria chamomilla из ф. Compositae’. – Камиlца је 
добра за смирење и за облоге.

кап ж ’удар усљед којег обично наступа нагла смрт’. – Ударла га кап и 
умро;  удар, шлаг.

капавац -авца м ’очни капак’. – То изнад очју су капавци.
кашаљ кашља м ◊. – Ко оболи од сушце, добје кашаљ.
Изр. црни ~ ’велики кашаљ, хрипавац’. – Добјо црни кашаљ, метал смо 

му маст на прса;  рикавац.
кашљат[и] кашљем несвр. ◊. – Човек може кашљат ако назебе.
кашљуцат[и] -ам несвр. дем. према кашљати. – Пуно м је боље, ал 

још помало кашљуцам.
кваран -рна -рно  изједен. – Има кварне зубе, пуно је јео слатко.
кврга ж (Г мн. кврга) ’задебљање на тијелу, чворуга’. – Ударјо се и 

скочла му кврга на ноз.
квржица ж дем. од кврга; ← набој.
кењкав -а -о  болежљив. – Кењкава је откат се родла, стално јој 

нешто фали.
кеса ж (обично мн.) ’подочњак’. – Отегле му се кесе испод очију.
кијат[и] кишем несвр. ’кихати’, гл. им. -ање. – Назебо сам па кишем. 

– Уватло га кијање, по села чује кад он кине.
кила ж ’брух’. – Добјо је килу па мора ић на апарацју.
килав -а -о ’који има килу’. – Килав је па не смје тешко радт.
килавац -авца м ’који има килу’. – Килавац, кило – то је онај ко има 

килу; → кило.
кило -е м  килавац.
киселит[и] -им несвр. ’држати дуже у води (ногу или руку, ради 

опоравка и сл.)’. – Боlла ме рука па сам је кисеlла у сланој води; → бањати.
~ се  бањати се.
кичма ж ◊. – Има криву кичму па мора ић на гибање.
клати кољем несвр. ’пећи, задавати бол’; ← бадља.
кљакав -а -о ’који нема дио руке или ноге’. – Нема три прста десне 

руке – кљакав је; → сакат.
кљако м ’који је кљакав, сакат’. – Кљако један, неаш прста, а ош радт.
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кљуват[и] кљује несвр.  кљуцати. – Кљује м у руц.
кљуцат[и] -а несвр. ’манифестовати се као туп бол који подсјећа 

на равномјерно боцкање кљуном (при гнојном запаљењу ткива и сл.)’. 
– Загнојла м се рана – све кљуца у њој. – Почела м кљуцат рана, шта ћ сад, 
мајко мила; → кљувати, куцати.

кожа ж ◊. – Од тела исањскога шта је најпрече? Кожа. Кожа, упамтите 
да је најпреча. – Кожа је, то је прекривач свега.

Изр. отворит[и] ~ ’рашчешати, озлиједити кожу’. – Отвориш кожу 
– кожа је заштитник твога читавога тела, и ако га отвориш, било ноктима, 
било ножом, било чиме, туј море свака бола, да се о тога угине.

кокошњи -а -е у изразу: ~ прса/ прса  прса (изр.).
кољено с (Г мн. кољена) ◊. – Отекло м кољено, не мерем одат.
копнит[и] -им несвр. према ископнити. – Копни, вене пред нашим 

очма, а не меремо јој помоћ.
коприва ж (Г мн. коприва) ’бот. Urtica из ф. Urticaceae’. – Коприва је 

добра за апетит и за прати косу, за корјен.
косит[и] коси несвр. фиг. ’уништавати, убијати’; ← тифус.
кост кости ж (И с кости, Г мн. кости/ костију). – Кад смакнеш кост, 

љекар намјести. – Пукла м је кост, па сам ишо стављат гипс.
Изр. цијевна ~  жњатара. – Највеће ове кост у њега биле, ове цјевне 

кост – жњатаре.
костобоља ж  реум. – Мучи ме костобоља, не спавам по цјелу ноћ.
коштират[и] се коштирам се несвр. ’живјети безбрижно’. – Коштира 

се, фино се облачи, фино весео, свира на хармонику, одмара се, у весељу је 
увјек. И тај човек море живт, да не знам какву болест има, највише. Баш га 
брига;  разонода (изр.).

кошћени -а -о ’који се односи на кост’: ~ бола/ болест ’болест костију 
(реума, ишијас и сл.)’. – Кошћęна болест – кичма, реум; бола, реум.

кошћура ж аугм. и пеј. од кост. – Боле ме ове старе кошћуре.
крајник м (обично мн.) ’жлијезда у ждријелу која од назеба отекне’; 

← затећи.
крак м ’људска нога (често с пејоративним или подругљивим 

призвуком)’; ← ојед.
краста ж (Г мн. краста) 1. ’кора на рани која зараста’. – Откинла сам 

красту и потекла је крв. 2. ’задебљање на кожи које изгледа попут коре’; ← 
окрастати се.

кратковидан -дна -дно ’кратковид’. – Видим наблизо, кратковидан 
сам.
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крв крви ж ◊. – Избацују крви кад сушца зафати прса. – Кажу да мокри 
крви. – Онда она узме иглу на ватру, па нанесе на врућу ватру ону иглу, да се 
добро угрије, па онда узме оном иглом па све оно тијело избоцка, избоцка куд 
је уједено, и ону крв сву истискује, истискује и нешто одбраја.

Изр. тровање ~ тровање.
крварит[и] крварим несвр. ’губити крв (о живом организму); испуштати 

крв (о рани, повријеђеном органу и сл.)’. – Порезо се по прсту, крвари.
крзамак м  казамак. – Дјете се оспе, кае добјо крзамак.
кривит[и] се кривим се несвр. 1. ’савијати се, искривљивати се’. 

– Криви му се кичма. 2. ’добијати искривљен израз лица и гласно јаукати 
(усљед јаког бола)’. – Све се криви од бола. – Толко га је бољело да се кривјо 
ко во.

кривоуст -а -о ’који има крива уста’. – Кривоуст је, усукана с му уста.
кријепит[и] -епим несвр. према окријепити. – Кријепим те већ читав 

сат, ал опет се нађе која гњида.
~ се повр. – Кријепим се, навјем главу над мараму и чешљом ишчешљам 

уши.
кркљат[и] -ам несвр.  крчати. – Не мере дијат, све кркља.
крмељит[и] -им несвр. ’испуштати крмеље (о болесним очима)’. 

– Крме ље му се очи и пеку га.
крста крста с мн. ’доњи дио кичме’. – Прионо му трбу за крста од 

сувотње.
крушни -а -о ’који се односи на хљеб’.
Изр. ~ мрва ’сасвим ситан дјелић хљеба или какве друге хране’. – Не 

мере окуст ни крушне мрве; ~ прашак ’сода бикарбона, натријум бикарбонат’. 
– Ако т не ради стомак, попи крушног прашка.

крчат[и] крчим несвр. ’оглашавати се промукло, пригушено, хроптаво; 
шкрипати’. – Крчи, па се поврати; → кркљати.

куга ж 1. ’тешка заразна болест која у првом реду захвата жлијезде 
и плућа’. – От куге мрло по четворо-петеро за јевту дана. 2. ’епидемија 
уопште’; ← помор.

кук кука м (Н мн. кукови) ◊. – Забоlла га нога у куку, не мере никуд.
кукуријек м ’бот. Helleborus из ф. Ranunculaceae’; ← побацити.
куница ж ’хајдучка трава; бот. Achillea millefolium’. – Кад крв иде на 

нос, узме се куница, трава зелена која има сока и гурне се у нос, у ноздрву, 
и мало се пригњечи штабљика. – Болјо га желудац и свако јутро куво и пио 
куницу.

курји -а -е у изразу: ~ око (обично у мн.) ’жуљ што се начини на нози 
од тијесне обуће’; ← бањати.
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курузни -а -о ’који се односи на кукуруз’: ~ брада  брада.
кутњи -а -е ’који се налази у углу’: ~ зуб ’кутњак’. – Покварјо м се 

кутњи зуб; зуб (изр.).
куцат[и] -а несвр.  кљуцати. – Куца кад се гноји (рана).

Л
леђа с мн. ◊. – Уватло га у леђма, ено га лежи.
леш леша м (Н мн. лешови) ’мртво тијело’. – Куд год пођеш, лешова 

има колк оћеш.
лијек -ека м (Н мн. љекови) ’средство за лијечење болести’. – Досад су 

старе жене знале лијек за плућа. – Дадне му љекар лијека, сирупа. – Троши 
љекове.

Изр. нема му лијека ’неизљечиво је болестан’. – Нема му лијека, готов 
је.

лијечит[и] лијечим несвр. ’ослобађати кога болести, исцјељивати’, гл. 
им. -ење. – А неки су јопе лијечли са травом. – Старе с жене знале лијечт 
саме. – Не знам то како је лијечито.

~ се ’исцјељивати се, опорављати се’. – Док је било рата, није се имало 
чим ни лијечт. – Лијечјо се и ишо љекарма.

лилат[и] лила несвр. ’љуљати’. – Сам лилаш зуб и испане, не треба за 
то зубар.

~ се ’љуљати се’. – Дјетету се почне лилат зуб и онда завежем конца за 
зуб и за врата, и кад отвориш врата, зуб испане.   

лишај м (Н мн. лишајеви) ’кожно обољење’. – Купо се у Турјаnц и 
изашли му неки лишајев по лицу.

лом лома м (Н мн. ломови) ’прелом кости’. – Знао је лијечт ломове, 
вамо послије и Ристана научла од њега.

лопатица ж ’плећка’. – Искочла јој десна лопатца.
луд луда лудо ’малоуман’. – Чудно се понаша, ил је она луда ил шта л 

је; → блентав, поремећен, ћакнут;  добар (изр.), памет (изр.), паметан 
(изр.), сав (изр.).

лудара ж ’врста отровне гљиве, бот. Boletus satanas из ф. Polyporaceae’. 
– Неке гљиве, лударе неке, сличне руњцама6, ал по њима имају пљеге; и 
тако, она је јела и скроз уопште није знала ништа.

луцкаст -а -о ’помало, напола луд, шашав’. – Луцкаста је, не треба 
јој замјерт; → блесав, муњен, сублентав, сулуд, туцнут, ударен, чвокнут, 
чвркнут.

6 Руњица ж ’врста јестиве гљиве’.
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Љ
љекар -ара м ’доктор, онај коме је посао да лијечи болеснике’. – Ишли 

су љекару, неко се излијечи, а неко и умре. – Ја не одам по љекарма. – Нис 
били болесни, нисам и водала љекарма. – Није било баш тако ни тије љекара. 
– Оду љекару исто; → доктор.

љековит -а -о ’који својим својствима дјелује као лијек који лијечи’. 
– Траве су све љековите, сам треба знат која шта лијечи.

љутина ж  жгаравица. – Ако те мори љутина, на Ускрс умоч кувано 
јаје у луг и појед нашешце.

М
макет[и] макнем свр. ’макнути, помјерити’. – Не мере руком макет, 

сакат је.
~ се ’макнути се, помјерити се’. – Није мого никуд макет се. И око 

годну дана он није мого, сам са штапом од лада до лада.
малеарија/ малеарија ж ’маларија’. – Грозница је нека болест, 

малеарија, све боли; → грозница 3.
малокрван -вна -вно ’који има недовољну количину црвених крвних 

зрнаца’; ← онесвијестити се.
мана ж  фалинка. – Све неко неку ману има.
Изр. срчана/ срчана ~  срчани (изр.).
мантат[и] се -а се несвр. безл.  вртити се. – Не мерем спустит главе 

колко ми се манта.
масло с  маст 1; ← скорен.
масноћа ж ’болест коју карактерише вишак масних састојака у крви’; 

← сирће.
маст ж (И са масти, Л на масти) 1. ’производ добијен топљењем 

животињског сала’: гушчја ~; → масло; ← рикавац. 2. ’густа масна материја 
која служи за лијечење неких обољења’. – Свраб био. Била је маст нека, 
давал су, па се мазал са масти.

материца ж ’женски полни орган’. – Реко, ја не знам ђе мен матерца. 
– Јајници су уз матерцу, кажу.

мекот ж ’мекоћа, оно што је меко’ (супр. отврдак). – Притисла је мекот 
између прста и напипала неки отврдак.

мелем м ’народни лијек који се привија на рану’. – Мелем је правла 
стара баба.

мелемњача ж ’некаква биљка која се привија на ране’. – На мицину 
стави лук да се огноји, иглом пробост, па ставт мелемњачу ил боквицу.
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месо с у изразу: дивје ~ ’дивље месо, болесна израслина која настаје на 
повријеђеном ткиву, рани’. – Нарасло јој неко дивје месо на ноз.

метат[и] мећем несвр. у изразу: ~ воде  вода (изр.).
метвица ж ’љековита биљка пријатна мириса из породице уснатица, 

бот. Mentha piperita’. – Скува себ метвицу за желудац, добра је; → нана.
мијур м  шклобук. – Отргла сам мијур с изгорјели.
мицина ж ’велики чир; запаљење лимфних жлијезда’. – Чир ил мицина. 

Мицина је већа. Мићо је имо на ноз, пот кољеном. – Ставља се кајмак и лук 
на мицну да се провали.

мјеур/ мјехур м 1.  бешика. – Има слаб мјеур па стално пишка. 2. ’во-
дењак’. – Прво мјехур пукне, онда за њим дијете. – Пукне мјеур па излази 
плод.

младеж/ младеж м 1.  биљег. – Младеж је црно тако на телу. Зове 
се бен или младеж. А раније се говорло биљег. 2.  ожиљак. – Кад зарасте 
рана, остане младеж. – Остане флека, младеж, да је то чир био, да је била 
нека чиба, било шта.

мождани -а -о ’који се односи на мозак као тјелесни орган’: ~ удар. 
– Мождани удар: у мозак удари чојека;  удар.

мозак мозга м (Л мозгу) ’централни орган нервног система у човјека’. 
– Без срца се живт не море, без мозга се живт не море. – У мозак удари чојека 
и не мере никуд.

мокраћа ж ’урин’. – Пече ме мокраћа; → мокрећа, пишаћа.
мокраћни -а -о ’који се односи на мокраћу’: ~ бешика  бешика.
мокрећа ж  мокраћа. – Моро је вадт крв, мокрећу, све налазе.
мокрит[и] -им несвр. ’испуштати мокраћу’. – Кажу да мокри крви.
мора ж  вјештица. – Таре, каје, дјете мора, таре га вјештица, па не 

може ноћу спават.
мрена ж ’замућење очног сочива, катаракта’. – Навуче се мрена, нека 

опонца на око, па доктор снима да боље види.
мријет[и] мрем несвр. ’губити знаке живота, падати у стање гашења 

животних функција’. – Удари тифус и ајде, само лез. Нит ко кога служи, 
ништ, мре се, и било је тога колк оћеш. – Раније, кад није било доктора, 
већином је мрло. – Прије, за онога рата, тифус био. И добје се тифус и мре 
се; → умирати.

мртав мртва мртво (одр. мртви -а -о) ’који није жив’. – Ја сом ту ноћ са 
троје дјеце ноћела са њима мртвима.

Изр. ~ длаке  длака (изр.); ~ оструга  оструга (изр.).
мршав -а -о ’недовољно ухрањен’. – Он је доста мршав, требало б да 

једе јачу рану.
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Изр. ~ ко Рим-папа ’веома мршав’. – Вид на што личи – мршав је ко 
Рим-папа.

мука ж (Д муци, Г мн. мука) 1. ’невоља, патња’. – О те тешке муке се 
разбољела. 2.  бол. – Од муке је чупала косе. 3. мучнина. – Мука м у 
желдацу, морам повратит. 4. несвјесца. – Онда, каже, дође т мука и зуји у 
глав и пане.

Изр. бит[и] на муци (мукама) ’бити у великој невољи’. – Била је на 
тешким мукама; видјет[и] муку (муке) ’(на)мучити се’; ← апарација; Ису-
сове муке ’тешке патње’. – Исусове муке сам прометла. – Напатла сам се 
Исусовије мука; преметнут[и]/ прометнут[и]/ промучит[и] муку (муке) ’много 
се намучити’. – Јој, јесам муке промучла док сам и подигла; преметнути, 
прометнути, промучити.

мулав -а -о ’глуп, умно ограничен’. – Мулава је, вид колка је, а не зна 
ни читат как треба; → мутав.

муњен -а -о  луцкаст. – Немој имат посла с њим, он је муњен.
мутав -а -о  мулав. – Мутава је, ал зна чуват овце.
мутан м ’који је мутав’. – Ено иде онај мутан, проси.
мутеша ж ’мутава женска особа’. – Она мутеша м вавијек долази на 

врата.
мутит[и] се мути се несвр. безл. вртити се. – Боли га глава: каже 

– мути му се, несвјести му се.
муцав -а -о ’који муца’. – Јест муцав, ал добар је чојек.
муцан м ’онај који муца’. – Муцане један, ништ те не разумјем; → 

муцо, муцоња.
муцат[и] -ам несвр. ’запињати у говору’. – Муца. Дошо да тражи 

колотуру, па кае: „Дај ми ко-ко-ко... точак“.
муцеша ж ’муцава женска особа’. – Она муцеша б ћела за мене, ал ја 

имам бољије цура.
муцо м  муцан. – Муцо муца, ал не ушућује.  
муцоња м  муцан. – Онај муцоња никако да одапне.
мучан мучна мучно ’којег нешто мучи, који осјећа муку.’ – Мучна сам, 

нисам тренла7 ноћес.
мучит[и] -им несвр. ’задавати, причињати муку, бол’. – Кажу кад се 

повади, да онда више не мучи.
~ се ’патити се, трпјети муку, бол’.
Изр. мучи ми се ’осјећам мучнину, гађење у желуцу’. – Мучи ми се 

стално, не мерем јест;  повраћати (изр.).

7 Тренути -нем свр. ’поспавати мало’.
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мучнина ж ’осјећај муке, гађења’. – Кад је жена трудна, зна имат 
мучнину; → мука 3. 

Изр. избациват[и] ~ ’повраћати’  избацивати.

Н
набача ж ’враџбина’. – Стално је болестан, можда је набача.
набит[и] набијем свр. ’направити, изазвати задебљање (набој, жуљ и 

сл.) усљед јачег притиска на дијелу тијела’. – Набла сам жуљ на руц.
набој м ’отврдло и загнојено оштећење ткива (на пети или табану) усљед 

притиска или убода’. – Набој буде на табану, стари људ веле од босотње. Бос 
сǫм па, каје, набјо набој. – Набој – кад на нози одоздо скочи квржца и огноји 
се. – Старе жене су знале за тај набој: расјеку главцу црвенога лука попола, 
па, како се лук листа, сваки онај лист се листа, узме, насред онога листа 
стави мало слаткога кајмака и на ватру, да се то мало запече.

наболоват[и] се -олујем се (р. прид. наболово -ала -ало) свр. ’дуго 
боловати, изболовати се’. – Наболово се, цијелу зиму је лежо.

набунут[и] -нем свр.  подбунути. – Ноге су м набунле од стајања. 
– На бунле ноге јој вире испод стола.

навућ[и] се навуче се свр. ’прекрити нешто’; ← мрена.
нагазит[и] -им свр. ’стати на неку уврачану ствар (или мјесто), што до-

носи несрећу, болест и сл.’. – Па и то је било приче да неко пролије нешто, 
направи па пролије, па да се нагази на то. – На раскршћу ђавол коло воде и 
мош нагазт на нешто и пореметит се; → натрајати.

Изр. ~ на ђаволско коло ’стати на мјесто гдје су ђаволи коло водили’. 
– Неки су, јопе, говорли да се нагази на ђаволско коло, па човек, заболи 
га нешто, дође му несвјест и падне. – Ишо у глувно доба послије поноћа и 
нагазјо на ђаволско коло; ~ на (пасји) сугреб  сугреб (изр.).

наглув -а -о ’који не чује добро’. – Наглув је он, мораш викат ак ош да 
те чује; → приглув.

нагрдит[и] нагрдим свр. ’убости, озлиједити (некога)’. – Нагрдла га је 
ножцама.

~ се ’убости се, озлиједити се’. – Нагрдла се на ексер, па узела ракије и 
то добро испрала.

нажуљат[и] -ам свр. ’изазвати жуљеве’. – Нажуљале с ме ципеле, купјо 
м ћаћа за број мање.

~ се ’добити жуљеве’. – Нажуљала сам се, пуне су м руке жуљова.
назепст[и] -ебем свр.  преладити се. – Назебо, кае, ено га кише.
назима ж  прелада. – Пије врућ чај да га проје назима.
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назират[и] -рем несвр. ’мало разазнавати, опажати чулом вида’. – Не 
види добро – сам назире понешто.

накашљат[и] се накашљем се (р. прид. накашљо -ала -ало) свр. 
’огласити се кашљањем’. – Накашљем се док пробеćедим коју.

налада ж  прелада. – Чувај дјете од наладе, облач га боље.
наладит[и] се наладим се свр.  преладити се. – Озебе, налади се. 

– Наладла се па кашље.
налаз м (обично у мн.) ’оно што се испитивањем, претрагом нађе, 

утврди’. – Доктор му је реко да дође кад повади налазе.
намјестит[и] -им свр. ’вратити у нормалан, природан положај ишча-

шени дио или уопште дио тијела, орган који је помјерен из свог нормалног 
положаја’: ~ желдац/ желудац; ~ стомак ← стомак (изр.). – Он је знао тако у 
прстима, полако кад пипа, ђе који дио припада. И то је намјестијо.

намјештат[и] намјештам несвр. према намјестити. – И дошо један 
покојни Митар Јекћ који је то намјешто. Два су човјека држала мога оца 
покојнога, а Митар је намјешто полако пипајућ, све пипајућ прстима. – Ако 
т је струњен желдац, мораш га намјештат.

нана ж  метвица. – Нана м смири желдац, нарочто она домаћа.
напад м ’изненадни наступ бола јаког интензитета’. – Имо је неки 

напад, позлило му је.
напон м (обично у мн.)  трудови. – Има напоне исто: родиш и готово.
направит[и] -им свр. ’уврачати’. – Направли су јој нешто, па се сметла.
наркоза ж нов. ’анестетичко средство, наркотик’; ← буновача.
наслество с ’насљеђе’. – И он има сушцу ко и ћаћа, то је наслество.
натећ[и]/ натећ[и] натекнем и натечем свр.  затећи. – Ако натекне 

нога, став облогу.
натицат[и] -ичем/ натјецат[и] -ечем несвр. и уч. према натећи. – На-

ти чем око врата и боли ме грло. – Натјечу ми ноге од стајања.
наткадит[и] наткадим свр. ’накадити тамјаном ради оздрављења’. 

– Запале, па наткаде с онијем; испарава с тим; → окадити.
~ се ’накадити се тамјаном ради оздрављења’. – Наткадиш се и буде т 

добро; → окадити се.
натрајат[и] -ам свр.  нагазити. – Натрајала је на нешто, није никако 

добра.
натућ[и] -учем свр. ’озлиједити притиском, ударцима и сл.’. – Испере 

прво ону рану и оно ђе с зуб натукли и онда озго привије то.
нацијело прил. у изразу: заболит[и] ~  заболити (изр.).
нашешице прил. ’(узети, појести, попити) на празан желудац, наташте’. 

– Свако јутро попије мало тог чаја нашешце, на празан стомак.
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незнана ж ’помућеност свијести’. – Отац је мање поијо гљива лудара а 
био јачи, ал и он је све по авлији одо у незнани. Ништа није знао. 

Изр. бит[и] у ~  губити се. – Па добје температуру, буде у незнани, 
боли све.

неизљечив -а -о (одр. неизљечиви -а -о) ’који се не може излијечити’: 
~ бола/ болест.

нејелица ж ’слаба исхрана; немање апетита; гладовање’; ← усукати се 2.
некција ж  инекција. – Овде некцију дају, овде вако. – И он јој дал 

неке некције против тога. – Иде на некције.
немоћ немоћи ж ’слабост, изнемоглост’. – Немам снаге, ударла м 

немоћ у руке.
неопраштина ж ’нечистоћа’; ← окрастати се.
непаран -рна -рно ’неједнак’.
Изр. имат[и] ~ очи  врљав, око (изр.). 
непокретан -тна -тно ’који се не може кретати, који је изгубио 

покретљивост’. – Има народа да је непокретан. – Лежи непокретан, годнама 
пати се, не мере, море нешто да поије, ал не може рукама својијем, не мере 
ништ.

нероткиња ж ’она која нема порода (о жени)’. – Изгледа да је Марна 
снаја нероткиња, никако да занесе. – Нема своје дјеце, нероткиња је; → 
јаловица.

несаница ж ’нездраво стање без нормалног сна’. – Мучи ме несанца, 
не спавам ноћма.

несвијест ж ’болесно стање без свијести’.
Изр. доћ[и] некоме ~  онесвијестити се. – Па човек, заболи га нешто, 

дође му несвјест и падне; паст[и] у несвијест/ у несвијест  пасти (изр.).
несвијестит[и] се несвијести се несвр. безл.  вртити се. – Несвјести 

ми се, пашћу ако не легнем.
несвјесца ж ’несвјестица; изненадно привремено губљење свијести’. 

– Имала сам несвјесцу, све м се зацрнло; → мука 4.
нијем нијема нијемо ’који нема моћ говора’. – Јадна Госпава, оно дијете 

јој рођено нијемо.
нијемац -мца м ’нијем човјек’. – Изгледа да је нијемац, сам млаца8 

рукама.
нијемица ж ’нијема женска особа’. – Нијемца је она, не мере говорт.

8 Млацат[и] -ам несвр. ’млатарати, млатити’.
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нога ж (Д нози, А ногу, Н мн. ноге, Г ногу/ ногува) ◊. – Мићо је то имо 
под ногом, имо је на ноз, под кољеном. – Он имо најдуље ноге у селу. – 
Краћа му је једна нога.

нокат нокта нов. ◊; → нотак;  кожа (изр.).
носат[и] носа несвр. безл.  вртити се. – Носа ме цјели дан, мора да 

ће промјена времена.
носећа прид. у ж. роду ’која је у другом стању (о жени). – Носећа је већ 

трећи мјесец, ал се још не види; → трудна;  други.
нотак нотка (Н мн. ноци)  нокат. – Нотак му ураста у месо, па га боли.

Њ
њекција ж  инекција.

О
обагавит[и] -им ’постати багав’. – Обагавјо, не мере одат ко свјет.
обајатит[и] -и свр. ’отврднути (о ткиву)’. – Кад је онако обајатито, 

тврдо унутра, и то кажу да ужасно боли.
обладат[и] облада свр.  освојити. – Обладала болест, не мере никуд.
облога ж (Г мн. облога) ’комад платна и сл. (обично наквашен водом 

или ракијом) који се ставља на обољело мјесто’. – Стављал су облоге од 
ракије ил од уља ил од сирћета. – Па облогу стављаш на оток, од воде ледене. 
– И све реда, реда гра скроз ко облогу, да онај сав дио покрије куд је пашче 
ујело.

обневидит[и] -дим свр. ’дјелимично остати без вида’  вид (изр.). 
– Пре тежно у старости човек обневиди.

оболење с болa. – Добјо неко оболење.
оболијеват[и] оболијевам несвр. и уч. према оболити. – Људ су 

оболијевал и умирал од сушце; → обољевати.
оболит[и] оболим свр. ’постати болестан’. – И он је од гљива био 

оболијо. – Ал доктор пазе и сам узму онај дио који је оболијо, слијепо црeво, и 
то се извади; → обољати, обољети, разболити се, разбољети се.

Изр. ~ на плућима ’бити туберкулозан’. – Обоlла је на плућма, нема јој 
спаса.

обољат[и] оболим свр.  оболити.
обољеват[и] обољевам несвр.  оболијевати. – Обољевала су и дјеца 

мала.
обољење с болa. – Кае да се не мере излијечт то обољење.
обољет[и] оболим свр.  оболити.
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оборит[и] оборим свр. ’савладати, обузети (о болести, сну и др.)’. – Није
ме до краја оборло, још се отимам.

овца ж ◊.
Изр. нису му све (овце) на броју  сав.
оглувит[и] -им свр. ’постати глув’. – Мош оглувт кад станеш на 

бурњака, а бурњак писне.
огнојит[и] се огноји се/ огњојит[и] се огњоји се (трп. прид. огнојен/ 

огнојит/ огњојен/ огњојит) свр. загнојити се. – И огноји се (набој) исто 
као чир и провали се и прође. – Имам неку огњојену чипцу на леђма.

огрбавит[и] -им свр. ’постати грбав’. – Огрбавјо о терета, а како и не б.
огребат[и] огребем (р. прид. огребо -ала -ало) свр. ’направити 

огреботину’. – Огребала ме мачка.
~ се ’задобити огреботину, начинити себи огреботину’. – Огребо се 

прескачућ тарабе.
огреботина ж ’мања површна повреда коже оштрим предметом’. – Став 

ракје на огреботну; → паротина.
одавит[и] одавијем свр. ’одмотати, скинути завој’. – Није држо можда 

још ни пе-шест дана оно влакно ланено, одавјо и рука је била здрава.
одаједат[и] се одаједам се несвр. према одајести се. – Одаједа се од 

зноја.
одајест[и] се одаједем се свр.  заујести се. – Одаједе се кад се удебља.
одамријет[и] одамрем свр. 1.  одузети се 1. – Пала кола на њега и 

одамрле му ноге. 2.  одузети се 2. – Не стеж толко руку, одамријеће т.
оданут[и] оданем свр. ’осјетити олакшање’. – Чекај, дјете, да оданем, 

није м добро; → данути, одланути 1.
одбит[и] одбијем свр. ’одрећи се нечега’.
Изр. ~ од себе рану  рана (изр.).
одбрајат[и] одбрајам несвр. и уч. према одбројити. – Покојна кума 

Лазарка је знала, кад змија уједе, да нешто одбраја. – А везато је то концом, 
нешто одбрајато. И то је народ знао: одбрајат и концом везат брадавце. – За 
изгорјел одбрајало се: „Ватра у ватру, а месо у месо.“

одбројит[и] одбројим свр. ’скинути уроке или болест с некога, бројећи 
од девет уназад’. – Ко зна одбројт о тога, одбраја – ко не зна, ћути.

одерат[и] одерем свр. ’огулити кожу’. – Одереш кољено кад панеш, па 
сагулиш кожу; → згулити, здерати, ожуљати, сагулити, сажуљати.

~ се повр. – Не скач, одераћеш се.
одеротина ж ’одерано, згуљено мјесто на кожи’. – Неће да каже оклен 

му така одеротна на руц.
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одланут[и] одланем свр. 1.  оданути. – Само да ми мало одлане.
2. ’уминути, престати (о болу)’. – Ко зерцу да м је јуче одланло.

однијет[и] безл. свр. према носати. – Однесе ме, све ми бјежи испред 
очију.

одузет -а -о  шлагиран. – Одузета јој десна страна.
одузет[и] се одузме се свр. 1. ’постати узет, парализован’; → одамријети 

1, укочити се, шлагирати се; ← шлагирати. 2. ’утрнути’. – Одузела м се 
рука од копања; → одамријети 2.

ожиљак ожиљка м ’траг на кожи од зарасле ране’. – Набо се на виле и 
остал му ожиљци на ноз; → значка 2, младеж 2, флека.

ожуљат[и] -ам свр.  одерати. – О луда глао, ожуљаћеш дјетету кожу 
том мотком!

~ се ’згулити кожу’. – Ку с пошла, ожуљаћеш се о те бодљикаве жице!
оздравит[и] -им свр.  преболити. – И тако човјек оздрави, не буде му 

ништа. – Каже, треба пребројат пун варићак прове да б оздравјо.
оздрављат[и] -ам несвр. према оздравити. – Боље му је, почео је 

оздрављат.
озепст[и] озебем свр.  преладити се. – Озебо је, боли га грло.
озледа ж ’повреда тијела’. – Озледа нека, там у њега, има на руц.
озледит[и] озледим/ озлиједит[и] озлиједим/ озљедит[и] озљедим свр. 

’нанијети озљеду’. – Запео за њу и озледјо јој ногу. 
~ се ’повриједити се’. – Пала и озљедла се. – Мош се озлиједт тако 

држећ сикиру.
ојед м ’озљеда од оједања’. – Добјо ојед међу крацима.
оједат[и] се оједам се несвр. према ојести се. – Каје, оједа се па је пече.
ојест[и] се оједем се (р. прид. оијо, ојела, ојело) свр.  заујести се. 

– Оијо се међу ногама.
окадит[и] окадим свр. наткадити; ← препаст.
~ се наткадити се. 
окилавит[и] -им свр. ’добити килу’. – Окилавјо сам носећ ону бурад.
~ се повр. – Окилавјо се од терета.
око с ◊. – Сврбе очи и боле. – Има неко на једно око не види. – Па све 

за мном очма вако.
Изр. еровчаст/ шашијаст у очима врљав, еровчаст, шашијаст. – Кад 

гледи у тебе, а реко б да гледи там неђе на страну – то се зове еровчаст ил 
шашијаст у очма; игра ми пред очима  играти (изр.); имат[и] непарне очи 
’бити врљав’. – Има неко еровчаст у очима, непарне очи непаран, врљав; 
курје око  курји (изр.); слијепе очи  слијеп (изр.), сљепочница; фаличан у 
очима  фаличан (изр.).

– 36 –



1031Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке)

окрастат[и] се -ам се свр. ’добити красте’. – Окрастала сам се око уста. 
– Дјеца се окрастају од неопраштине, добју красте.

окријепит[и] окријепим свр.  поискати2. – Све јој ври у глав од ушију, 
морам је окријепт.

~ се повр. – Окрјепла сам се јуче, милина Божја.
окуветит[и] се -им се свр. ’добити снагу, опоравити се’. – Мало ко почо 

јест, окуветјо се;  оправити се.
олово с ’комадићи тог метала који се користе за салијевање страве’. 

– И онда страве салијевала: узме олова, растопи и салије оно у воду и онда се 
тамо, некако се мора направт оно кад се оно олово стисне.

онесвијестит[и] онесвијестим свр. ’изазвати код некога несвијест (удар-
цем, опојним средствима и др.)’. – Пао му цријеп на главу и онесвјестло га.

~ се ’пасти у несвијест’. – А он се онесвјести: ил је малокрван, ил му је 
тлак; → замријети;  доћи (изр.), несвијест (изр.).

опекотина/ опекотина ж нов. изгоријел. – Узме се маст и намаже се 
опекотна.

операција ж нов.  апарација.
оперисат[и] -ишем свр. и несвр.  аперисати. – Миле Богданов исто 

био шашијаст у очима, па је оперисо.
~ се -ишем се свр. и несвр.  аперисати се. 
опећ[и]/ опећ[и] опекнем свр. ’повриједити ватром или нечим врелим’. 

– Опекла сам прсте кувајућ пекмез.
~ се  изгорети. – Ако се опекнем, ти ш бит крив.
oпна/ опона ж ’танка кожица којом је обложено ткиво, неки орган, 

овојница’. – Каже, кад се оперише слијепо цријeво и, каже, ако неће доктор 
пазт док се расјече стомак, oпна та, одма ту цријева излазе. – Рођен је у некој 
опони: баба је говорла да му нико ништ не може уврачат.

опоница ж дем. од опона; ← мрена.
оправит[и] се -им се свр. ’удебљати се и добити снагу’. – Оправјо се, 

није више онако слаб;  окуветити се.
опремит[и] опремим свр. ’упутити’. – Опе мораш повадт крв, мокрећу, 

па оне све налазе, па по тијем налазма ић ђе те опреми.
орас м (Г мн. ораса) ’орах, бот. Јuglans regia’; ← газ.
орган -ана м ’дио организма који врши одређену, специфичну 

функцију’. – Док ови органи – то не, то је све привезано. На пример: плућа, 
џигере, бубрез, то не мере тако да испадне.

оронут[и] оронем свр.  ислабити. – Откад умрје Цвијо, плао је 
оронла за кратко вријеме.

осакатит[и] -им свр. ’учинити сакатим’. – Не туц се с њим, осакатће те.
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~ се ’нанијети себи тешку озљеду, постати сакат’. – Осакатјо се режућ 
дрва, не мере радт том руком више.

освијестит[и] освијестим свр. ’повратити из несвијести’. – Нисмо му ми 
ништа знали, освијестl га доктор.

~ се ’повратити се из несвијести’. – Освјестла се након двје-три минуте; 
 доћи (изр.);  разабрати се.

освојит[и] освојим свр. ’узети маха, овладати’. – Неки чак избацују 
крви, кад већ освоји болест, кад уфати маха; → обладати.

осип м ’болест коже у виду приштића, мјехурића и сл.’. – Добјо је осип 
од прљавштине.

осипат[и] се -ам се несвр. према осути се. – Кад имаш оспице, оспаш 
се по телу.

ослијепит[и] -им свр. ’потпуно остати без вида’. – Море ослијепт човјек 
кад вари нешто; → оћоравити;  вид (изр.).

оспице ж мн. ’заразна дјечја болест коју карактерише црвени осип по 
тијелу’. –Оспице су дјечја болест.

оструга ж у изразу: мртва ~ ’дивља купина Rubus fruticosus; биљка 
чији се чај у народу користи за јачање коријена косе, и као помоћ да жена 
затрудни’. – Куван па пит коријен мртве оструге за занијет ил за косу;  
мртав (изр.).

осут[и] се оспем се свр.  изасути се. – Осуо се пот пазуом.
осушит[и] се осушим се свр. 1. ’постати сув, сасушити се’. – Осушла 

јој се нога па не мере одат. 2. ’сасвим омршавити’. – Осушла се од болести; 
 утањити се, ушиљити се.

отачат[и] отачам несвр. према оточити, гл. им. -ање. – Оћмо л отачат 
зуб?

отврдак -тка м ’отврднуло, задебљало мјесто на кожи’ ← мекот;  
прираслица.

отећ[и]/ отећ[и] отекнем и отечем свр.  затећи. – Језик може да 
заболи, да отекне. – Ту отече иза ува. – Жига, боли, ић не мереш, укочи 
те, отече кољено, отече глежањ, рука, врат, кичма. – Неће отећ, а ак отече 
– отече. – Отекла јој рука. – То још поготову онда отекне ако те ујела оса.

отицат[и] -ичем/ отјецат[и] -ечем несвр. и уч. према отећи. – Отјече 
му нога у последње вријеме. – Огноји се, скочи, буде, и то док се не провали, 
то отјече, боли и мучиш се.

оток м ’отеклина’. – Каже, кад уједе ос или пчела, отекне, а он узму 
кашку ил узму нож и репом кашке маже, маже по ономе. Трља, трља и као 
то спане оток. – Мораш ставт неку облогу да спане оток.
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оточит[и] оточим свр. у изразу: ~ зуб ’напарити болестан зуб над 
лонцем вреле воде, док врачара нешто одбраја, да би, по народном вјеровању, 
изашао црв из зуба’. – Оточијо сам зуб и више ме не боли.

отпоран -рна -рно ’издржљив’. – Неко није отпоран, па нашкоди му. 
– Он је отпоран на све.

отров м ◊ ← отровати се.
отроват[и] отрујем свр. ’учинити отровним, изложити дјеловању 

отрова’. – Ћео га отроват, ал не успједе.
~ се ’узети отров’. – Отров се знао дат неком, па да се отрује исто.
оћоравит[и] -им свр. ослијепити;  вид (изр.). – Оћоравла сам прије 

три годне.
офурит[и] -им свр. ’опећи врелом водом или паром’. – Офурла сам руку 

врелом водом; → сфурити.
~ се ’опећи се, опарити се’. – Просула је лонац вреле воде на себе и 

офурла се; → сфурити се;  изгорети.
очибат[и] се очибам се свр.  ишчибати се. – Диро лице прљавим 

рукама па се очибо.
очињи -а -е/ очни -а -о ’који се односи на очи, који припада очима’.
Изр. ~ вид  вид (изр.); очни зуб  очњак; зуб (изр.).
очњак -ака м ’зуб између сјекутића и кутњака’. – Очни зуби, очњаци, с 

јој накриво никл;  зуб (изр.).
оџа м (Г мн. оџа) ’хоџа, по народном вјеровању, скида враџбине, уроке 

и сл. (помоћу записа) са болесних’; ← доктор, запис.
ошамутит[и] ошамутим (трп. прид. ошамућен/ ошамутит) свр. 

’помутити свијест, скоро онесвијестити’. – Мало попје, ошамути га и не зна 
ништа. – И не зна он шта га боли, ошамути и пане.

~ се повр. – Излаз одатле, мош се ошамутит о тог дима.
ошугат[и] се -ам се свр. ’постати шугав, добити шугу’; ← шуга.

П
падавица ж  живчана. – Лексија је имала падавцу, напила се ракије 

ко дјете и добила падавцу.
пазуа ж ’пазух, пазухо’; ← укривити.
палаћур -ура м ’откинути дио нечега (прста, хаљине и др.)’. – Оćеко је 

комад палца и ишо доктору да сашије онај палаћур што је висјо.
памет ж ’разум’.
Изр. не бит[и] при (својој, чистој) памети/ памети ’бити луд’. – Чим 

тако прича, није при памети. – Није он при својој памети, ја ти кажем – од 
отоич завија ко пашче;  луд.
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паметан -тна -тно ’који је здрава, нормална ума’.
Изр. није ~ ’није психички здрав; није при здравој памети’. – Он није 

паметан, сашо је у поток и замало се удавјо;  луд.
пара ж ’дах’. – Чује т се пара из уста. – Смрди му пара.
паротина ж  огреботина. – Опер ту паротну ракјом да се не б дало 

на зло.
пас м (Л у пасу) ’струк’. – Била танка у пасу; → појас.
паст[и] панем и паднем (р. прид. паво/ пао пала пало) свр. ◊.
Изр. ~ у кревет ’разбољети се’. – Паво је у кревет и, изгледа, неће ни 

устат; ~ у несвијест/ ~ у несвијест  несвијест (изр.); онесвијестити се. 
– Пао у несвјест. – Пала у несвјест од глади.

патрљак/ патрљак -љка м ’остатак осакаћене, одсјечене ноге или 
руке’. – Стао на мину и осто му сам патрљак од ноге. – Шта он море радт с 
оним патрљком од руке?

патуљак/ патуљак -љка м ’кепец’. – Кад је неко јако мален, каже се 
– низак ко патуљак. – Осто је мален ко патуљак.

пелим м ’пелен, бот. Artemisia absinthium’. – Пелим је добар за 
проједање.

периода ж ’менструација’; → вријеме.
перутат[и] се -ам се несвр. ’постајати перутав’; ← тјемењача.
петни -а -о ’који се односи на пету’: ~ жиле  жила.
пијур м  шклобук. – Изгорла сам, рука м била пуна пијурова.
пилећи -а -о у изразу: ~ прса/ прса  прса (изр.).
пинцето с нов. ’пинцета’. – Узме пинцето и почупа м бадље.
пирика ж ’пиревина, бот. Agropuron repens’. – Покојни ђед је сушјо и 

пио пирику, корјен, за желдац и за смирење.
пишат[и] -ам несвр.  мокрити.
Изр. ~ пода се ’мокрити у кревету’. – Ако дјете пиша пода се, треба наћ 

шупљо дрво да пиша, да се помокри.
пишаћа ж  мокраћа. – Пишаћа му се црвени ко крв.
пјегавац -авца м ’тешка заразна болест цријева која се манифестује 

пјегама на тијелу’. – Прије, за онога рата, пјегавац био;  тифус (изр.).
пјена ж ’густа бјелкаста пљувачка на уснама човјека која се ствара у 

неким болестима’. – Иде му пјена на уста.
пламеница ж ’навала крви у лице’. – Чим попје чашцу ракје, увати га 

пламенца.
плућа с мн. ◊. – И каже, оздравијо чојек, ко да никад није постојала 

болест плућна, на плућма, звана сушца;  џигера (изр.).
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Изр. имат[и]/ обољет[и] на плућима ’бити туберкулозан’. – Има на 
плућма, а и брат му је умро од сушце. – Оболијо на плућма још у војсци;  
имати (изр.), сушичав.

плућни -а -о ’који се односи на плућа’: ~ бола/ болест  бола (изр.); ~ 
болесник  туберан.

пљега ж (Г мн. пљега) ’мрља жућкасте или мрке боје на кожи’. – Добла 
је по рукама пљеге од старости.

пљувача/ пљувачка ж 1. ◊. – И у пљувачки чак кажу да се избацује, да 
може пријећ болест; → расо 2. 2.  шлајм. – Искашље густу пљувачу.

побацит[и] побацим свр. ’абортирати’. – Да извинеш, има кукуријек 
трава, па ископа жиљу, па очисти, па оздо тури у материцу, прободе, и готово 
– побаци дијете; → смакети 2.

побачај м ’прекид трудноће, абортус’. – Имала је три побачаја, сад не 
мере занијет.

побјешњет[и] -есним свр. ’побјеснити, добити бјеснило’. – Мош 
побјешњет ак т уије бијесно пашче.

поболит[и] (се)/ побољат[и] (се)/ побољет[и] (се) поболи свр. 
’разбољети се једно по једно, редом се разбољети’. – Прије народ био 
здравији, сад побоlло пуно свијета. – Наишло нешто и побољала м се дјеца. 
– Побољел људ.

повит[и] (се) повијем (се) свр.  згурити (се). – Ода повијен, повијеније 
рамена, леђа.

повратит[и] повратим свр.  избљувати. – Дијете, кад рану једе, 
поврати.

повратит[и] се повратим се свр. 1. ’доћи у раније, нормално стање, 
оздравити’. – Пала је у несвјест, ал се брзо повратла. 2. ’поново се појавити, 
обновити се’. – Таман је усто из кревета, а оно се повратла болест.

повраћат[и] -ам несвр. и уч. према повратити. – Повраћа и боли га 
стомак.

Изр. повраћа ми се  мучити (изр.). – Повраћа м се, ал не мерем 
повратит.

поган -а -о ’отрован’. – Покојна кума Лазарка је знала кад змија уједе 
човјека, онда се, каже, брже-боље узме некве шпаге ил неки појас, па се 
превеже тијело изнад, да не иде према срцу и горе у тијело даље, она погана 
крв, и то се добро стегне.

погрбит[и] (се) -им (се) свр.  згурити (се). – Погрби леђа кад носи 
пун сепет. – Виде Петка – погрбјо се ко да му је све пропало.

погубит[и] се погубим се свр. ’изгубити моћ расуђивања’. – Погубла 
се, а није ни чудо, које су годне.
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погубљен -а -о ’који је без моћи расуђивања (обично за старе, сенилне 
особе)’. – Мало је погубљен, не зна шта говори.

погурит[и] (се) -им (се) свр.  згурити (се). – Исправ се, што с се тако 
погурла?

подапет -а -о ’који је дјелимично смањене покретљивости усљед 
недовољне одијељености од доњег дијела усне шупљине (за језик)’. – Имам 
подапет језик па нисам дуго могла добро изговарат; → припет, сапет;  
језик (изр.).

подбадат[и] подбада несвр. и уч. према подбости. – Подбада ме испод 
десног ребра.

подбачат[и] подбача несвр. и уч. према подбочити. – Подбача ме 
испод ребара.

подбост[и] -боде свр. безл. ’осјећати болове, жигове испод ребара или у 
доњем дијелу стомака’. – Кад ме подбоде, скочим из кревета;  подбочити.

подбочит[и] подбочи свр. безл. ’осјећати јак притисак, подупирање 
испод ребара или у доњем дијелу стомака’. – Подбочло ме у стомаку;  
подбости.

подбунут[и] -нем свр. ’отећи, надути се’. – Од пића је подбуно. 
– Подбуно је од спавања; → забунути, набунути.

подмијурит[и] се -ијури се свр. ’покрити се мјехурима, добити пли-
кове (нпр. кад се човјек опече)’. – Офурјо се па се подмијурла кожа; → 
ишклобучити се, пошклобучити се.

подраст[и] подрасте свр. ’нарасти, нићи испод зуба (о зубу)’. – Некога 
има зуба, па је мало там-вам. Кад је вадјо, није и добро повадло и један мимо 
други. Нећ да вади зуба, а оно подрасте, кае, зубоња... Дијете, лила се зуб, а 
оно не да извадт, а оно подрасте.

подребрица ж ’болест при којој болесник осјећа бол испод ребара’. 
– Има подребрицу, каје, боли ме испод ребара.

Изр. водена ~ ’болест за коју је карактеристично нагомилавање 
течности у предјелу испод ребара’; сува ~ ’болест за коју је карактеристичан 
бол, али не и нагомилавање течности у предјелу испод ребара’. – Има сува и 
водена подребрица. Водена – скупља се вода у чојеку.

поживчанит[и] -им свр. ’постати живчан’. – Поживчанла сам од 
сикирације;  живци (изр.).

позледит[и]/ позледим/ позлиједит[и] позлиједим/ позљедит[и] 
позљедим свр. ’поново повриједити, постати горе (о рани, повреди) усљед 
инфекције и др.’. – Паз да не позледиш рану прашном. – Позлиједјо је руку 
радећ.
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~ се ’постати поново болесним, погоршати се (о болести, повреди и 
сл.)’. – Није му ћела зараст рана, него се позледла.

поискат[и]1 поиште свр. безл. у изразу: поискало ми се ’осјетио сам 
потребу за неком храном или пићем’. – Није м се ништа поискало;  
тражити (изр.).

поискат[и]2 поиштем (р. прид. поиско -ала -ало) свр. ’потражити 
ваши по глави, побискати’. – Комшинца ме поискала, имала сам ушју; → 
окријепити.

~ се повр. – Морам се поискат, сврби ме глава.
појас м  пас. – Боли ме испод појаса, мора да сам се наладјо.
поједен -ена -ено  изједен. – Ако је пуно поједен зуб, мораш га вадт.
појест[и] се поједе се свр.  изјести се. – И пуно прије се зуб поједу, 

буду онда шупљи.
покарет м ’особа с тјелесним недостатком или психичким поремећајем’. 

– Покарет је од рођења, јадник јадни; → гурабет.
покварен -а -о 1. ’болестан’: ~ зуб  изједен; ~ желудац; ~ стомак/ 

трбу. – Поправла сам два покварена зуба. – Да т је покварен трбу, повраћала б;
2. ’ишчашен’: ~ нога; ~ рука. – Покојни Ристо је знао намјестит покварену 
ногу ил руку.

покварит[и] покварим свр. 1. ’довести у болесно стање’: ~ желдац/ же-
лудац, ~ стомак. – Покварјо је желдац па рига. – Покварјо је стомак у војсц. 
2.  ишчашити. – Пао је и покварјо руку и Јово му је намијешто.

~ се ’доћи у болесно стање’. – Покварјо м се желудац, морам скуват 
риже на воду.

покочит[и] -и свр. ’укочити, стегнути више дијелова тијела истовре-
мено’. – Покочи ме па се не мерем макет. – Свега га покочло; → скочити.

покрвавит[и] покрвавим свр.  закрвавити. – Покрвавјо очма ко 
бијесан пас.

полент [< поленити/ поленути] свр. ’загрцнути се храном или 
течношћу’. – Поленло м, оде м на страну. – Дајде м воде, полену м рана.

полудит[и] полудим свр. ’полудјети, постати луд’. – Био у рату, свашта 
гледо и полудјо; → излудити, пореметити се, сметнути се.

помор м ’нагло умирање у великом броју од какве заразне болести, 
глади и сл.’. – Помор кажу кад неђе удари куга нека на силан народ.

понијет[и] -есем свр.  занијети 1. – Кад сам понијела прво дијете, 
отшо је у војску. – То је мен донијела Анђа Петрова, кад сам ја Раду понијела.

попет[и] се попне се свр.  изаћи. – Попело м се нешто на лице – 
рекне се тако кад је нека чибуљка ко у мене овда.
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поприштат[и] се поприштам се свр. ’осути се приштевима, гнојаницама 
и сл.’. – Сав се попришто; → исприштати се.

попустит[и]/ попустит[и] попустим свр. ’изгубити пређашњу 
солидност’. – Попустл му живци, не мере слушат галаме.

Изр. ~ на живцима  живци (изр.).
порађат[и] (се) порађам (се) несвр. према породити се. – Порађала се 

пет пута – родла четри ћер и сина. – Порађала је бабица, затекла се у селу, 
дошла брату у госте.

пореметит[и] -еметим свр. ’нарушити нормално стање нечега’. – Он с 
њу пореметл својом беспослицом.

~ се  полудити; ← нагазити.
поремећен -а -о луд. – Била је мало поремећена, почне се смијат 

безвезе.
породит[и] породим свр. 1. ’родити у више махова, изродити’. – По-

родла сам троје дјеце. 2. ’помоћи коме при порођају’. – Породјо ме доктор 
Марко.

~ се ’донијети дијете на свијет’. – Породла се послије поноћи.
посат[и] посем свр. ’посисати, исисати’. – Још су старе жене вјeровале 

да има нека вјeштица што посе дијете мало. Нарасту сисце, буду големе. 
Бoли, каже, буду тврде. Боле, дијете пишти. Не да се ни окупат ни превт. 
Онда су старе жене, начну зубма чешаљ лука, ал сам зубма начет чешаљ 
лука и оно помазат, каже, вјeштица бјeжи о тога и неће посат дјетета.

последица ж 1. ’оно што произилази из узрока’. – Сам се лијечјо и 
никад није имо последица. 2. ’постељица, плацента’. – Послије лежи се, па 
онда изађе она последица. У говечета је пометна, а ово је последца.

поткратит[и] се поткрати се свр. ’постати краћи’.
Изр. поткратјо му се језик ’тешко, с муком говори (због болести); у на-

роду постоји вјеровање да ће таква особа ускоро умријети’. – Поткратјо му 
се језик, неће дуго, готов је; језик (изр.). 

потрешен -ена -ено/ потрешен -а -о ’растројен, који је у стању нервне 
узнемирености’. – Потрешен био за тим сином. – Имала удес па је била 
потрешена.

пошклобучит[и] се -обучи се свр.  подмијурити се. – Намаж зејтином 
ђе с изгорла, да се не пошклобучи.

пошкорат[и] се -ам се свр. ’добити боре’; ← шкора.
прашак -шка м (Г мн. прашака, А мн. прашке) 1. ’љековита материја, 

самљевена у прах’. – Претежно су даал масти неке и прашке. 2.  таблет. 
– Даће му љекар прашака за апетит, оно ће почет јест. – Лијечи га некцијама 
и прашцима. – Дај ми прашак за главу, пуче м глава.
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пребит[и] пребијем (трп. прид. пребијен/ пребит) свр. 1.  прекршити. 
– Поклизно се и пребјо руку. – Пао и пребјо (руку). 2. ’претући’.

Изр. вући се ко пребијен/ вући се ко пребијена мачка ’тромо ходати’. 
– Пожур, што се вучеш ко пребијен! – Вуче се ко пребијена мачка, а ништа 
му не фали.

преболијеват[и] -олијевам несвр. и уч. према пребољети. – То мало 
ко да је преболијево, а јопе неки, тај други тифус, могли су се излијечт, ал у 
болnцу ко оде на вријеме.

преболит[и]/ пребољат[и]/ пребољет[и] преболим свр. ’поново поста-
ти здрав, опоравити се’. – Исто је тако боцкала оно мјесто и ону крв исти
скала, истискала и преболи и ништа не буде. – Ако би пукло слијепо црeво, 
онда је пуно теже то преболт и теже се остаје; → оздравити, прездравити.

превезат[и] превежем свр. ’свезати, стегнути завојем, марамом и сл.’; 
← поган.

прежигнит[и]/ прежигнут[и] прежигне свр. безл.’сијевнути, пробости 
(о болу)’. – Кад ме прежигнуло, скочјо сам по метера; → прожигнути.

прездравит[и] -им свр.  преболити. – Ићу с тобом док прездравим.
прездрављат[и] -ам несвр. и уч. према прездравити. – Прездравља, ал 

никако да устане из кревета.
прекинут[и]1 -нем свр. ’преломити, наглим покретом раздијелити на 

дијелове’; ← зуб.
~ се ’преломити се’. – Неки су м се знал прекинт зуби.
прекинут[и]2 -не свр. ’уморити, усмртити’. – Претежно велка 

темпаратура и немоћ, и не може јест, и тако га прекине.
преклапат[и] преклапам несвр. ’пресавијати’. – Не мере преклапат 

ноге, него шепа. – Посијечеш ногу, посијечеш кост. То нема више да мореш 
преклапат. То ћеш морат остат укочено, идеш, шепаш.

прекршит[и] прекршим (трп. прид. прекршен/ прекршит) свр. ’сломи-
ти, поломити’. – Пане и прекрши ногу. – Није прекршито, него с ишчeвиљјо 
ногу; → пребити 1, скршити, сломити.

~ се ’преломити се’. – Море се прекршт нога ак се ода по клизавом.
прелада ж ’прехлада, назеб’. – Вене – и то долази од преладе и од 

терета, стајања; → назима, налада.
преладит[и] се преладим се свр. ’прехладити се, обољети од прехладе’. 

– Човек може се преладт, кашљат; → назепсти, наладити се, озепсти.
прелазан -зна -зно у изразу: ~ бола/ болест  бола (изр.).
преметнут[и] -нем свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
пренијет[и] -несем свр. ’задржати у утроби дијете дуже него што се 

очекује’. – Пренијела двије јевте, па се препала, ал све било добро.
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препаст ж ’јако изненађење које изазива страх’. – Ушла је у њега 
препаст откад га је збо во. – Препаст, кат се дијете препане мало некога. 
Онда, каже, треба ишчупат длаку косе ил, ак се препане кокош, и перку, па 
дијете окадт и, каже, та препаст онда изиђе. Онда се не боји, спава фино.

преписат[и] препишем свр. ’одредити болеснику средство за лијечење’. 
– Преписо м је љекар неке таблете; → прописати.

прерастат[и] прераста несвр. и уч. према прерасти. – О Јоване, 
прераста л т нога?

прераст[и] -асте свр. ’зарасти (о сломљеној кости)’. – Није држо, 
можда, још ни пе-шест дана, одавјо и рука је била прерасла ко кад никад 
није ни пукла. – Скрши ногу – оно четри даске увеже тако, рамље, рамље и 
прерасте, па како му буде.

преслица ж ’преслица, бот. Еquisetum и Е. arvense’. – Курузна брада, 
преслца трава и бопце од смрекве – за бубреге пито.

прећ[и] пређе свр.  прионути.
приањат[и] приања несвр. и уч. према прионути. – Сушца приања, не 

прилаз таквим болесницма.
привијат[и] привијам несвр. и уч. према привити. – Стави се прави 

восак и то се кува и узме ланену крпу и у то умочи и то привија.
привит[и] привијем свр. ’завити, умотати завојем, крпом и сл.’. – И 

онда озго на рану привије то зрње гра.
приглув -а -о  наглув. – Приглува је, не чује сваке.
приздравит[и] -им свр. ’донекле, дјелимично оздравити’. – Приздравла 

је, ал, све м се чини, опе ће се разбољет.
приздрављат[и] -ам несвр. и уч. према приздравити. – Помало 

приздравља, ал још нема снаге.
пријећ[и] пријеђе свр.  прионути. – Сушца је прелазна болест, може и 

са причањом, и у пљувачки чак кажу да се избацује, да може пријећ. 
примат[и] прима несвр.  варити.
~ се ’лако се дебљати, бити склон дебљању’. – Тако се прима: што гођ 

поије, оно дебело, њега се прима.
прионут[и] прионе свр. ’прећи, пренијети се од једнога другоме (о 

болести)’. – Он је плућни болесник и немој близу њега, прионће. Немој те 
фамелије; → прећи, пријећи.

припет -а -о  подапет. – Не мере добро причат, можда му је језик 
припет.

прираслица ж ’отврдак који прирасте уз неки дио тијела, уз неки 
орган’. – Нарасла му нека прираслица, отврдак неки на руц;  отврдак.
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притисак -ска м ’напетост којом крв кружи, циркулише у артеријама: 
висок ~, низак ~, доњи ~, горњи ~, срчани/ срчани ~. – Висок притисак имаш 
и мореш умријет о тога; → тлак.

Изр. има ~  тлак (изр.).
причепит[и] причепим свр. ’притиснувши повриједити прсте (ноге 

или руке)’. – Залупјо је врата и причепјо м прсте; → учепити.
пришт м (Н мн. приштови)  гнојаница.
Изр. црни ~ ’кожна болест’. – Црни пришт је кожно обољење, опасно.
пробадат[и] пробада несвр. и уч. према пробости. – Пробада, ал јако 

пробада. Тешко се оном кога пробада.
пробост[и] -е свр. ’изазвати нагли непријатни осјећај пробадања у 

тијелу’. – Кад ме прободе у крстма, не мерем се макет.
провалит[и] се провали се свр. ’прснути, распући се испустивши све 

што се унутра накупило’. – Да се провали чир, ставиш црвенога лука и онда 
исцури гној.

прождријет[и] прождрем свр. ’прогутати’. – Не мерем прождријет 
ништа, колко ме грло боли.

прожигнит[и]/ прожигнут[и] -е свр. безл.  прежигнути. – Кад ме 
прожигне испод ребара, не мерем никуд.

прозукнут[и]/ прозућ[и] прозукнем (р. прид. прозуко -ла -ло) свр. 
’ублиједити и ослабити’. – Шта т је, што с тако прозуко?

Изр. ~ ко крпа ’постати врло блијед’. – Прозуко је ко крпа, нешто му 
фали.

проједат[и] проједам несвр. и уч. према пројести, гл. им. -ање; ← 
апетит, пелим.

пројест[и] -једем свр. ’добити апетит’. – Ако не једе, даће му љекар 
прашака за апетит, оно ће пројест;  апетит (изр.).

прокрвавит[и] -крвавим свр. 1. ’учинити крвавим’. – Чешала, чешала 
и прокрвавла биљег. 2. ’постати крвав, потећи крвљу’. – Прокрвавла је, мора 
у болnцу.

прољев м ’учестало пражњење цријева у облику ријетке столице’. – За 
прољев најбољи је лист од туње и тучја трава; → сраћка.

прометнут[и] -нем свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
промутит[и] промутим свр. само у изразу: ~ крви ’мокрити крв’. – Ошли

су му бубрез, промутјо је крви.
промучит[и] -им свр. у изразу: ~ муку (муке) мука (изр.).
прописат[и] пропишем свр.  преписати. – Мораш ић љекару да т 

пропише маст некву.
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просипат[и] се -ам се несвр. према просути се. – Почео се проспат 
најприје по лицу.

просут[и] се проспем се свр.  изасути се. – Попла неки прашак и 
просула се око уста.

прошарат[и] се прошарам се свр.  изасути се. – Сав се прошаро од 
оспица.

прошупљит[и] се прошупљи се свр. ’постати шупаљ (о зубу)’. – Ни-
сам знала да м се прошупљио зуб, да имам шупаљ зуб, док нисам ошла код 
зубара.

прса/ прса с мн а. ’предњи дио тијела од врата до трбуха’. – Ропће, 
баца му прса. б. ’тај дио тијела као сједиште плућа и срца’. – Бољела прса ко 
је болово од сушце.

Изр. кокошња/ пилећа ~ ’прсни кош, са стране стиснут, а с предње, 
горње стране испупчен’. – Надула јој се она њена кокошња прса. – У мојој 
фамилиј нико није имо пилећа прса; кокошњи, пилећи.

прст м (Г мн. прста/ прстију) ◊; ← гњојав, кљако.  
пупак пупка м 1. ’мала, округла удубина у кожи на средини трбуха, 

остала пошто је при породу пререзана пупчана врпца’. – Желудац је на 
пупку. 2. ’пупчана врпца’. – Кад родиш, одсјече се пупак и свилом се завеже. 
Он отпане кад буде неколко.

пућ[и] пукне свр. ’пукнути, поломити се’. – Изнад шаке јој пукла рука.
пушавац м ’пухара, бот. Lycoperdon bovista’. – Пушавац на ледни 

израсте ко гљива, бијело па позелени, и буде пра и на ране стављал тај пра.

Р
радит[и] ради несвр.  варити; ← желдац, крушни (изр.).
разабрат[и] се -берем се свр. ’доћи себи, освијестити се, повратити 

могућност расуђивања’. – Чекај да се разаберем, још ми игра пред очма;  
освијестити се.

разболит[и] се разболим се свр. оболити. – Разбоlла се Анка, не 
мере никуд. 

разбољет[и] се разболим се свр. оболити. – Разбољет се мош лако 
ак се не чуваш.

Изр. ~ насмрт ’бити веома болестан, бити на ивици смрти’. – Разболијо 
се насмрт, ал су га дјеца дворла и извуко се.

разонода ж ’оно што разонођује, забава’.
Изр. бит[и] у ~  коштирати се. – Осјећају немоћ ти туберани, и не 

смију радт, и морају бит више у разоноди.
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разрок -а -о  врљав. – Једно око му гледа у страну, разрок је.
рак рака м нов. ’тешка болест која обухвата разне врсте малигних 

тумора’. – Није било прије рак ил ово ил оно; бола (изр.).
ракат[и] рачем несвр. према ракнути. – Смучи м се кад чујем како 

раче.
ракнут[и] ракнем свр. ’испљувати слуз из грла и душника’. – Проубај 

да ракнеш, биће т лакше.
рамат[и]/ рамљат[и] рамљем несвр.  шепати. – Мораш тако рамат 

док не прерасте. – Метне двије дашчице, па увеже ногу, па тако рамље.
рана ж ’храна’.
Изр. одбит[и] од себе рану ’бити на дијети’. – Одбије од себе рану, 

не једе, једе друго; одбити (изр.); пазит[и] се/ чуват[и] се раном ’водити 
рачуна о исхрани, бити на дијети из здравствених разлога’. – Мора се чуват 
раном: не смје масно, не смје слатко. – Туберани се морају чуват раном и 
бољу рану трошт. – Био годнама болестан, ал чојек се пазјо раном, и лијечјо 
се, и љекарма, и штошта; .

раскопат[и] свр. безл. ’осјећати узнемиреност у тијелу’. – Раскопа ме, 
попустл су м живц.

расо расола м 1. ’слана вода у којој се кисели купус и сл.’. – Расо се 
пије за чир. 2. пљувача 1. – Расо му иде на уста.

распадат[и] се -ам се несвр. и уч. фиг. ’усљед болова имати осјећај да 
се неки дијелови тијела раздвајају, распадају’. – Јуче товарла курузе, сад ми 
се распадоше леђа, мора да ће промјена времена.

рашћесит[и] рашћесим свр. ’раширити, отворити широм’. – Шта с 
рашћесла та уста?

~ се ’раширити се, разићи се’. – Он су му повадли конце, а рана се 
рашћесла, зинла скроз.

ребро с (Н мн. ребра, Г ребара) ◊. – Боли ме испод ребара, можда је жуч.
ренген м нов. ’рендген’. – Водјо ме на ренген да сликам руку.
репњача ж ’репна кост’. – Боlло ме дуго у репњач, па престаде. – Отка 

сам пао с басамака, боли ме у репњач.
реум м ’реуматизам’. – Од реума нико није умро, него се само крпи 

и лијечи. – Боле ноге, кости, руке... то су реуми; → костобоља, реума;  
кошћен.

реума ж  реум; ← бљушт.
рецепат м ’рецепт’. – Не мош дић лијек на рецепат.
ригат[и] -ам несвр. ’повраћати уз јако напрезање желуца’. – Рига, 

никако не ушућује;  бљувати.
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ријез м (Н мн. рјезови) ’рез, зарезано мјесто на тијелу’. – Кад би пукло 
слијепо црeво, доктор морају правт већи рјез и да ваде црeва.

рикавац -авца м  кашаљ (изр.). – Ко добје рикавац, ујутро пије 
гушчју маст, не мере се стинт никад та маст.

рипат[и] рипам несвр. ’шуштати, кркљати при кашљу’. – Покисо 
прошле субате и сад рипа, не престаје.

рисeк м ’срчани удар’. – Кае, ударјо га рисeк.
родит[и] родим свр. ’донијети дијете на свијет’. – Било је доктора, ал ја 

родла све и једно кот куће.
~ се ’доћи на свијет рођењем (о дјетету)’. – Прије су старе жене говорле: 

роди се за ред стотну дјеце и једно, оно једно не мере имат дјеце.
ром -а -о  багав. – За оног ко рамље каже се да је ром.
роптат[и] ропћем несвр. ’бити у хропцу, тешко дисати и кркљати пред 

смрт или у тешкој болести’. – Неће дуго, ропће от синоћ, бори се с душом.
росопад м ’росопас, бот. Chelidonium maius L., биљка која се користи за 

лијечење брадавица’. – А неки су јопе лијечли (брадавце) са травом. Зове се 
росопад, има жут сок, жут. Па мазал с тијем.

рука ж (Г мн. рукува) ◊. – Онда је узео двије дашчице, отесо и ставјо 
око руке; ← заглувити.

С
сав сва сво у изразима: не бит[и] ~ свој; нису му све (овце) на броју 

’није при здравој памети, луд је’. – Није сав свој – диго сикиру на чојека;  
луд, овца (изр.).

савијат[и] (се) савијам (се) несвр. и уч. према савити (се). – Савија 
леђа кад ода. – Остарла и Перса, ено је савија се земљ.

савит[и] (се) савијем (се) (трп. прид. савијен -ена -ено и савит -а -о) свр. 
 згурити (се). – Што с савјо леђа ко кака баба? – Савјо се до свете земље.

сагулит[и] сагулим свр.  одерати.
~ се  одерати се.
сажуљат[и] -ам свр.  одерати. – Не клеч, сажуљаћеш кољена. 
~ се  одерати се. – Сажуљо се од колац.
сакат -а -о  кљакав. – Некоме буде добро, неко остане и сакат. – Нема 

ноге, каже, сакат је; нема руке – сакат је.
салијеват[и] салијевам несвр. и уч. према салити.
салит[и] салијем свр. у изразу: ~ страву  страва (изр.).
сановити -а -о у изразу: сановита бака ’по народном вјеровању, она 

која доноси сан’. – „Иде путем сановита бака, она носи три товара санка. 
Пред њу излази Христасова мајка и узима три товара санка, па и меће мојој 
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Јелени под главу, да Јелена љепше спава, да се не боји урока и страва. С Оцом 
и Сином и Светијем Дуком. Амин.“

санџија ж ’јак бол и укоченост у предјелу леђа’. – Уватла га санџија, 
не мере се савт.

сапет -а -о  подапет. – Има сапет језик па муца.
сасипат[и] се саспа се несвр. и уч. према сасути се. – Саспа м се зуб, 

не знам шта ћ сад.
сасут[и] се саспе се свр. ’распасти се, изломити се (о зубу)’; ← 

упустити.
Изр. ~ ко сепет скопати се. – Није прошло мало, а она се сасула ко 

сепет.
свест[и] се сведе се свр.  замладити се. – Извадјо је зуб, ал никако 

да му се сведе рана.
свијест ж (Л свијести) ’нормално психичко стање у коме је човјек 

свјестан себе’.
Изр. бит[и] при ~ ’бити свјестан’. – Није био дуго при свјести, послије 

дошо себ.
свјетлац -аца м ’осјећај бљеска пред очима изазван ударцем, јаким 

болом и сл.’. – Јој, све с ми свјетлац бил испред очју.
сводит[и] се своди се несвр. према свести се. – Јуче сам извадла зуб и 

већ ми се своди рана.
свој своја своје у изразу: не бит[и] сав ~  сав (изр.).
свраб м ’заразна кожна болест праћена великим сврабом’. – Чеша или 

свраб је исто; → сврабеж, чеша.
сврабеж м и ж  свраб. – Не мерем живт од сврабежа.
сепса ж нов. ’болесно стање организма проузроковано дејством 

различитих клица и њихових токсина у крви и ткивима’. – Море се добт та 
сепса звана, то тровање крви;  тровање (изр.).

сикирант м ’човјек који се много брине’. – Ко је сикирант увијек се 
сикира.

сикират[и] -ам несвр. ’бринути, мучити’. – Сикира ме Раде, неће да 
учи.

~ се јести се. – Мош оболт кад се сикираш.
сикирација ж ’секирација’. – Увијек брига и сикирација, а сикирацја 

поије горе нег ика болест.
сипљив -а -о ’који пати од сипње, астме’. – Има задуву, сипљив је.
сипња ж  асма. – Сипња не да дијат.
сирће с/ сирћет м -ета ’оцат’: јабуково ~/ јабуков ~, ~ од дивљака. 

– Облоге од уља, ил од ракије, ил од сирћета, од јабука што се направи. Јабуков 
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сирћет, па се облоге стављале. – Сирће од дивљака се пије за масноћу; → 
јесенац.

сируп м ’густа течност која се користи за лијечење’. – Ако кише, даће 
му љекар сирупа.

сјера ж ’перут’. – Сјера – то буде у коси; → ćера.
сјест[и] сједе свр. ’изазвати пријатност, одговарати (о храни, нечијим 

ријечима или поступцима и сл.)’; ← избљувати.
сјечен -а -о у изразу: бит[и] ~ ’бити оперисан’. – Он је сјечен досад 

трипут.
скидат[и] скидам несвр. и уч. према скинути; ← темпаратура.
скинут[и] -нем свр. ’спустити’. – Ако с јој скинла темпаратуру, пуст је 

да спава; → снимити.
склизена ж ’слезена’. – Склизена је неђе у стомаку; → слазена.
скопат[и] се -ам се (трп. прид. скопан -а -о) свр. ’јако ислабити’. 

– Појеле с ју бриге, сва се скопала; сасути се (изр.);  ислабити. 
скорен -а -о ’стврднут, који има изглед коре, храпав (о кожи)’. – Скоре-

на кожа маже се крмећим маслом ил зејтеном.
скочит[и] скочи свр. ’избити, појавити се на тијелу (о каквој кврги, 

грби, већем чиру и сл.)’. – Није слупо главу, сам му је скочијо воле на глави. 
– Скочла му грба од терета. – А кад на руци скочи, огноји се – то је чир. – А 
оно скочи (чир) ко тучје јаје, расте и гори, врућо, црвени се; → искочити; 
 изаћи. 

скочит[и] -и свр.  покочити. – Ако ш ић у једну и у другу бању, онда 
те скочи свега. Не смјеш ић, бања је опасна.

скрајњи -а -е ’крајњи’: ~ зуб ’умњак’. – Скрајњи зуб су најпосљедњи, 
најзадњи зуби. Они већ вамо касно и ничу; зуб (изр.).

скршит[и] скршим свр.  прекршити. – Мореш скршт ногу: идеш 
љекару и ставиш... поправи или стави гипс.

~ се ’поломити се’. – Пао је с ораса и сав се скршјо.
скупит[и] се -им се свр. ’стиснути се, згрчити се’.
Изр. ~ ко штета у кокоши ’јако се згрчити’. – Каже да је боли, ено се 

скупла ко штета у кокоши.
слазена/ слезeна ж  склизена. – Слазена је у утроб. Испод појаса је 

слезeна.
слијеп -епа -епо ’који нема очињега вида’. – Он је слијеп, ништ не види; 

→ ћорав.
Изр. ~ очи ж мн.  сљепочница. – Боле ме слијепе очи; ~ црeво (цријeво) 

 црeво (изр.).
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сликат[и] -ам несвр. ’излагати рендгенским зрацима’. – Нит сам 
сликала џигęре, нит сам сликала срце, нисам ништ.

сломит[и] сломим свр.  прекршити. – Мој је покојни ћаћа сломјо 
руку; изнад шаке му пукла рука, горе скроз.

~ се ’повриједити, озлиједити се при паду, удару’.
служит[и] служим несвр.  дворити; ← мријети.
слупат[и] слупам свр. ’разбити’. – Пала је с веранде и слупала главу.
сљепило с ’недостатак, немање вида’. – А имају неки, ослијепе и у 

младе дане, изгубе вид очињи. То се зове сљепло очју.
сљепочница ж ’сљепоочница’. – Ударјо се у сљепочницу;  око (изр.), 

слијеп (изр.). 
смагат[и] смажем несвр. и уч. ’савладавати, трпјети’. – Не мош га 

смагат кад је слаб, сам извољева.
смакет[и] смакнем свр. 1.  ишчашити: ~ кост. – То онда није пре-

кршено, него си смако кост. Смакнута је кост, ишчeвиљјо с и одеш љекару 
да намјести. 2.  побацити. – Занијела, па ћела да смакне.

сметнут[и] се -нем се (р. прид. сметно сметла сметло) свр. полуди-
ти; ← направити.

смола/ смола ж ’маса жутосмеђе боје која се лучи из ува’. – И онда 
извуче оно из ува, извуче као смолу. Смола буде и све буде на ономе платну, 
извуче се.

смрека/ смреква ж ’зимзелен грм из пор. чемпреса са тврдим шиљастим 
иглицама, чији се плод (црвене и црне бобице) користи у лијечењу’ ← боба, 
бобица.

смркнут[и] се -е се свр. ’постати тамно’.
Изр. смркло м се пред очима  вртити се. – Сам знам да м се смркло 

пред очма и да сам морала чучнут.
смучит[и] се -и се свр. безл. ’осјетити муку, мучнину, гађење у желу-

цу’. – Смучло м се од каве, морала сам повраћат; → стужити се.
снимат[и] снимам несвр. и уч. према снимити; ← ватра.
снимит[и] -им свр.  скинути. – Кад јој снимиш ватру, биће добро.
спаст[и] спане свр. ’постати мањи или нестати (о отоку, брадавицама 

и сл.)’. – Ја сам то радла, мен су спале (брадавице), ал ја не знам да л је о 
тога. А још је неко знао мазат – нађе на балеги кравијој, нађе оно роса по ноћ 
што пане. Она вода буде на балеги и ону воду и намазат и, каже, о тога да 
оће спаст.

спустит[и] спустим (трп. прид. спустит/ спуштен) свр. ◊  желдац 
(изр.).
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сраћка ж  прољев. – Има сраћку, преијо се шљива.
срдобоља ж ’заразна цријевна болест’. – Кад има дуго прољев, кажу 

уватла га срдобоља; → трбобоља.
срце с ◊. – Без срца живт не мореш. – Умро о срца.
срчани/ срчани -а -о ’који се односи на срце као тјелесни орган’: ~ удар;

 рисек.
Изр. ~ мана ’срчано обољење’. – Срчану ману има, није се удавала. – Ко 

има срчану ману, не иде у војску;  мана (изр.).
стегнут[и] стегне свр. 1. ’притиснути, напасти, спопасти (о болести, 

боловима и сл.)’. – Наладла сам се, добро ме стегло. 2. ’притиснути, отежати 
дисање’. – Стегло ме, не мерем дијат.

стезање с  асма. – Има стезање па тешко дише.
стезат[и] стеже несвр. и уч. према стегнути. – Стеже га у прсма, не 

мере дијат.
стомак м 1. ’орган за варење, желудац’. – Смрекове бобе су добре за 

стомак. – И то свако јутро на празан стомак се једе, нашешице. 2. ’дио тијела 
у коме су желудац и цријева’. – Боли ме у стомаку има дуже времена; → 
трбу.

Изр. мали ~  трбу (изр.). – Боли ме у малом стомаку; спустит/ спуш-
тен ~, струнит/ струњен ~  желдац (изр.). – Мучи м се, имам спуштен 
стомак. – Ако имаш струнит стомак, неш пројест док га не намјестиш.

страва ж (А страву, Г мн. страва) ’велики страх’.
Изр. салијеват[и]/ салит[и] ~ ’топљењем и сипањем олова у воду (из)вр-

ши ти чин скидања страве са некога’. – Онда узму олова и салију страу.
стрефит[и] -и свр. безл. ’погодити (о болести и сл.)’ → тревити, 

трефити; ← шлаг.
струнит[и] (се) струним (се) (трп. прид. струнит/ струњен) свр. 

’помјерити желудац из његовог уобичајеног положаја, усљед јаког напрезања 
(нпр. скакања или ношења терета)’. – Струнла сам се, морам правт желудац; 
 желдац (изр.).

струнути -нем свр. ’постати труо, распасти се усљед труљења, 
иструлити’. – Струнле с му џигере, био је плућни болесник.

стужит[и] се стужи се свр. безл.  смучити се. – Стужло м се па сам 
ишла повраћат.

сублентав -а -о  луцкаст. – Сам сублентав чоек је мого урадт то што 
је он урадјо – напо жену ни криву ни дужну.

сувотиња ж ’стање онога ко је сув, мршав; мршавост’; ← крста. 
сугреб м ’мјесто гдје је пас разгребао земљу; у народу постоји вјеровање 

да човјек оболи ако стане на то мјесто’.
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Изр. нагазит[и], стат[и] на (пасји) ~ ’нагло обољети ставши на мјесто 
гдје је пас разгребао земљу’. – Нагазјо на пасји сугреб и оболијо;  нагазити 
(изр.).

сукрвица ж ’гној помијешан с крвљу’. – И онда се стави на онај набој, 
да то извлачи онај гној и ону сукрвицу, и тако то прође.

сукриваст -а -о ’помало крив’. – Не б стала с њиме да ми плати, виде 
каки је, има сукриваста уста.

сулуд -а -о  луцкаст. – Ил је сулуда ил се прави, ништ јој не знаш.
сунчаница ж ’сунчани удар’. – Уватла ме сунчанца, дуго сам била на 

сунцу.
сурват[и] -ам свр.  ишчашити. – Сурвала сам десну руку, не мерем 

радт.
сушит[и] се сушим се несвр. према осушити се. – Суши му се рука. 

– Суши се, умријеће ак тако настави.
сушица ж ’туберкулоза’. – Сушца је била прелазна бола, таманла је све 

редом; → туберколоза; бола (изр.).  
сушичав -а -о ’који има сушицу, туберкулозан’. – Била је сушичава, није 

дуго живла; → туберколозан;  плућа (изр.).
сфурит[и] -им свр.  офурити. – Сфурјо ногу па му баба правла мелем.
~ се  офурити (се). – Бјеж одатле, сфурћеш се.

Ć
ćера ж  сјера. – Пуна глава ćере.
ćтјеница ж (Г мн. ćтјеница) ’паразит који сише крв’. – Кад се рат 

завршјо, онда су ишле екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве и 
ćтјенце.

Т
табан м (Г мн. табана) ’доњи дио стопала’. – Одоздо на ноз, на табану, 

може да нарасте нешто тврдо.
Изр. равни ~ ’равна стопала’. – Каже да није ишо у војску, имо равне 

табане.
таблет таблета м ’љековито средство, најчешће у облику плочице, које 

се гута с течношћу’. – Донес ми таблет за главу; → прашак 2, таблета.
таблета ж (Г мн. таблета)  таблет. – Одеш љекару, добјеш таблету. 

– Троши таблете.
таманит[и] таманим несвр. ’истребљивати; уништавати’. – Сушца је 

таманла све редом.
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тањеж/ тањеж ж ’дио леђа испод ребара’. – Тањеж је испод ребара. 
– Боли ме, кае, тањеж сва. То прије било тањеж, а сад се каже бубрези. – А 
прије, кае, боли ме тањеж, а не зна шта је боlло.

татула ж ’кужњак, бот. Datura stramonium’. – Од татуле се добје прољев.
тело с ◊. – Младеж је црно тако на телу, покаже се на тијелу; → тијело.
темпаратура/ температура ж ватра. – Претежно велка темпаратура 

и немоћ и не може јест. – Добје температуру, нарочито трбушни тифус. 
– Температуру смо скидал са облогама. – Уље, ово једеће, стави се на новне, 
па стави се онде ђе уфати темпаратура: на прса, на стомак.

тепат[и] -ам несвр. ’изговарати неправилно неке гласове (р као л и 
сл.)’. – Тепа ко мало дијете – кае Милко, а не Мирко;  шушљетати.

тепеша ж ’женска особа која тепа’. – Не зна ни говорт, тепеша једна.
тепо м ’човјек који тепа’. – Нећ да се удам за оног тепу.
тијело с  тело. – Кад украде нешто (трудница), да се покаже на тијелу 

оно, на дјетету. – Сваки дан по неколко пута моја је мама полијевала оно 
водом, пошто со изгриза тијело, оно полијевала.

тифус м ’заразна цријевна болест’. – Људи су оболијевал и умирал о 
тифуса. – Тифус је био смртоносна бола, косјо по четворо-петеро у кућ.

Изр. пљегави ~  пјегавац. – Тифус је био трбушни и пљегави; трбушни 
~ ’акутна цријевна заразна болест’. – Трбушни тифус је био за вријеме онога 
рата. Па добје темпаратуру, буде у незнани, боли све, не може јест, не може 
пит, не може ништа.

тјемењача ж ’перутање коже на глави новорођенчета’. – Кад дијете 
мало има тјемењачу, кад се перута кожца на глави, жене су досад мазале 
прегорелим уљом.

тлак м  притисак. – Ми смо увјек говорли тлак, притисак је вам 
кашње дошло. – Море бит висок, море бит низак тлак.

Изр. има ~ ’има висок крвни притисак’. – Имам тлак, не једем јаку рану 
и мање солим.

трава ж (Н мн. траве) ’љековита биљка’. – Лијечли се путем трава, брал 
љековите траве и кувал чајове.

Изр. женска ~  женска трава; тучја ~  тучја трава.
тражит[и] тражи несвр. у изразу: тражи ми се ’имам потребу за неком 

храном или пићем’. – Тражи му се воде. – Има ватру, тражи се вода да пије; 
 поискати1 (изр.).

трат[и] тарем несвр. ’мучити’; → трти; ← мора.
трбобоља ж  срдобоља. – Мучи га трбобоља, кае, не мере дурат.
трбу м  стомак 2. – Боли ме трбу, пусти ме да се мало скупим.
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Изр. мали ~ ’доњи дио стомака, трбуха’. – По дну стомака је мали трбу; 
 стомак (изр.).

тревит[и] свр. безл.  стрефити; ← шлаг.
трепуша ж ’трепавица’; ← бадља.
трефит[и] свр. безл.  стрефити.
трнут[и] трним несвр. ’постајати утрнуо; обамирати (од болести, 

напора и сл.)’. – Трну м руке и коче се.
трнци м мн. ’жмарци’. – Трнци ми пролазе кроз руку.
тровање с ’болесно стање организма проузроковано дејством нечег 

отровног’. – Кад уједе ос или стршљен, пчела, то што год уједе, то може доћ 
до тровања. – И то, каже, добјо тровање стомака, црјева; → затровање.

Изр. ~ крви  крв (изр.), сепса. 
трошит[и] -им несвр. ’употребљавати (храну, пиће, лијекове)’. – Имају 

отровнице гљиве: ко не зна гљиве, не треба и трошт. – Љекар њему каже шта 
он смије трошт. Не смје масно, не смје слатко уопште.

трпит[и] -им несвр. ’подносити болове, муке; патити’. – Ужасно боли, 
не мерем трпт.

трт[и] тарем несвр.  трати.
трудна прид. у ж. роду  носећа. – Трбоња има стомак ко жена трудна.
трудница ж (Г мн. трудница) ’трудна жена’. – А труднице добју оне 

пјеге по лицу.
трудови м мн. ’порођајни болови’. – Чим је добла трудове, звал Мару 

да је порађа; → напон.
туберан -ана м ’онај који болује од туберкулозе’. – Они који болују од 

туберколозе зову се туберани. – Чак неки туберани избацују крви;  плућни 
(изр.).

туберколоза ж сушица. – Неко вели туберколоза, а раније се звала 
сушца.

туберколозан -зна -зно  сушичав. – Био је туберколозан.
тумор м ’новостворени израштај ткива у човјечјем организму’. – Каже, 

има тумор на бубрегу. А шта је тумор, ја не знам.
туња ж ’дуња, бот. Cydonia vulgaris’; ← прољев.
туцнут -а -о  луцкаст. – Покојник је био мало туцнут, живјо је од 

прошње.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’. – Он је туцнут у мозак па прича 

свашта.
тучја трава ж ’биљка која се користи против прољева; бот. Rumex 

obtusifolius’. – Тучја трава се скува и пије се топал чај за прољев; → 
штављика.
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Ћ
ћакнут -а -о  луд. – Онако ћакнута, није ни чудо што се окопиlла.
ћорав -а -о  слијеп. – Чудне гроте, мој брате – ћорав је откат се родјо.
ћосав -а -о ’којем не расту бркови и брада; који је без длака’. – Нема 

добре браде чојек, ћосав је.
ћуваркућа/ ћуваркуша ж ’чуваркућа, бот. Sempervivum tectorum’. 

– Кад боли уво, узмеш ћуваркуће, сам, кажу, украст треба и уцједт коју кап 
у уво. – Умлачиш коју кап ћуваркуше у жлиц и упустиш у уво; → цваркућа.

ћуркут м ’лијек против свраба’. – Био неки ћуркут, па и са тијем се 
мазал. Нешто као у праху, неко као срество за лијечење.

У
убој/ убој убоја м 1. ’повреда нанесена ударцем’. – Пуна је убоја, 

измлатјо је ко краву у купусу. 2. ’нагњечено мјесто на тијелу’. – Сва је плава 
од убоја.

уватит[и] -и свр. безл. 1.  ушинути. – Уватло га у врату, па га масирам. 
2. ’спопасти, захватити (о некој болести)’; ← ишијас, кијати, санџија, 
сунчаница.

Изр. уватла га промаја/ уватјо га пропух ’разболио се усљед боравка на 
промаји’. – Боли га глава, сигурно га уватла промаја.

уво ува и увета с (Н мн. уши) ◊. – Ал посебно кад уш, кад уво боли, то је 
ужасно. – Ушла јој уложа у уво, вриштала је и плакала док не изађе. – И онда, 
оно се запали и гори до близу ува, сам покрије се уво да не б опржло.

увоштит[и] увоштим свр. ’замочити у растопљен восак’; ← фитиљ.
угрист[и] -изем свр. 1. ујести 1. 2. ујести 2. 
~ се  ујести се. – Може човек сам себе да угризе једућ.
угрк м (Н мн. угрци, Г мн. угрка) ’лојни запушач у облику црне тачке 

на кожи, најчешће на лицу’. – Ај ми истисн који угрк.
удар м ’нагла, обично по живот опасна, промјена у организму, изазвана 

унутрашњим или спољњим узрочницима’: мождани ~ (нов.), срчани/ срчани 
~ (нов.). – Имо је неки удар, једва осто жив;  кап, шлаг.

Изр. велики ~ ’мождани удар’. – Велки удар ако добје, ил остат жив ил не 
остат; мождани; мали ~ ’топлотни удар’. – Будеш на сунцу и одједанпут 
панеш. Каже, добјо мали удар.

ударен -а -о  луцкаст. – Ма он је мало ударен, не слушај га.
Изр. ~ мокром чарапом у главу/ ~ у главу/ ~ у мозак ’луцкаст’. – Ударен 

је мокром чарапом у главу, није му се чудт.
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ударит[и] -им свр. 1. безл. ’спопасти, захватити (о болести, боловима 
и сл.)’. – Ударе болови, па не мере никуд. – Немоћ м ударла у кост – немам 
снаге. – Удари тифус и мре се. 2. ’почети чинити нешто’. – Удри некцијама, 
прашцима. 3. ’нагло потећи’. – Ударла му крв на нос, метал мокру крпу за 
врат па престаде.

ујест[и] уједем и уијем свр. 1. ’направити повреду зубима, рилицом 
и сл.’. – Кад уије ос, узмеш земље мокре и помажеш туда фино и ножом 
манеш. – Тако су говорли за гуштера ак уједе; → угристи 1. 2. ’надражити 
љутином’. – Сасп ракје на рану и сачекај да те уједе; → угристи 2.  

~ се ’сам себе озлиједити зубима’. – Уијо се за језик и боли га; → угри-
сти се.

укочен -а -о 1. ’укрућен, стегнут (о зглобовима, мишићима и сл.)’. 
– Укочено м је кољено, морам ић на гибање. 2.  шлагиран. – Укочена му 
је лијева страна.

укочит[и] (се) укочим (се) свр. 1. ’стегнути, укрутити мишиће, зглобове 
и сл.’. – Некога укочи, па не мере ни преклапат. То су реуми. – Укочло ме у 
леђма. 2.  одузети се 1. – Паво, укочло га, лежи непокретан. – Покојна 
Илинка се укочла и није устала на своје ноге док није умрла.

укривит[и] укривим свр. ’искривити’. – Кад иде, вак укриви ноге. 
Узмеш испод пазуе, па га водиш.

~ се ’искривити се, постати крив’. – Укривјо се о терета, једно раме му 
је ниже.

уље с ◊ → зејтен.
Изр. једеће ~ ’јестиво уље’; ← изгоријел; прегорело/ прегорло ~ ’уље 

које је загријавано до тачке кључања’; ← тјемењача.
умират[и] -ем несвр.  мријети. – Људи су умирал од смрти. – Ал није 

нико умиро о тога. 
умријет[и] умрем свр. ’престати живјети, преминути’. – Чојек здрав 

буде па се разболи, умре.
уњкав -а -о ’који говори кроз нос (о човјеку)’. – Не мерем слушат 

уњкавог свјета, оне што причају кроз нос.
уњкат[и] -ам несвр. ’говорити кроз нос, стегнутим гласом’. – Уњка кад 

прича, пола га не разумјем.
упатан -тна -тно ’који на руци, нози или кичми има оштећење што 

отежава покрете’. – Пуст га, видиш да је упатан – ода ко патка.
упустит[и]1 -им свр. ’сасути, усути’. – Добро је упустит кап од уља у уво 

кад заболи.
упустит[и]2 -им свр. ’пустити да пропадне’. – Не треба зубе упустит да 

се саспу.
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~ се ’запустити се, не водити рачуна о себи, свом здрављу и сл.’. 
– Упустла се, није ишла љекарма, па је сад заглавла у болnц.

упута ж ’потврда да се неко негдје јави’: ~ за болницу, ~ за вадт налазе. 
– Добјо је упуту за вадт налазе.

урастат[и] урастам несвр. и уч. према урасти; ← нотак. – Почо сам 
урастат, готово је са мном.

ураст[и] урастем свр. 1. ’растући продријети, ући дубоко у нешто’. 
– Урасто му нотак у месо. 2. ’смањити се, постати нижи (о старим људима)’. 
– Урасла сам, сине, остарло се.

урват[и] -ам свр.  ишчашити. – Урвала сам ногу трчећ за овцама.
урећ[и] урекнем свр. ’бацити урок на некога, уроком проузроковати 

болест, несрећу и сл.’. – Став црвени крај дјетету око руке, да га ко не урекне.
урок м (Н мн. уроци, Г урока/ урока) ’поглед или чин који, по народном 

вјеровању, може на некога навући несрећу, болест и сл.’; ← сановити (изр.).
урокљив -а -о у изразу: има ~ очи ’има магијску моћ, може да урекне’. 

– А Турчин имо урокљиве оч, дјете сам писнуло и умрло.
усукат[и] усуче свр. безл.  засукати. – Имо је удар, свега га усукало. 

– Рука му је усукана.
~ се 1.  засукати се 1. – Усукала му се уста. 2.  засукати се 2. 

– Усуко се од нејелце.
утањит[и] се утањим се свр. ’постати тањи, омршавити’. – Добро се 

утањла, кае, не мере јест;  осушити се 2, ушиљити се.
утрнут[и] утрнем свр. ’обузети се, прожети се трнцима’. – Сва сам 

утрнла, не мог на ноге.
утроба ж ’трбушна дупља’. – У утроб, у изнутрици је јетра, слазена, 

желудац; → изнутрица.
утрунит[и] утруним свр. ’нанијети труње у око (или у нешто друго)’. 

– Не сипај прашну озго, утрунћеш ме.
~ се ’добити труње у око’. – Утрунјо се, упала му шпена9 у око.
учепит[и] учепим свр.  причепити. – Паз ђе стајеш, учепјо с ме.
уш ж (Н мн. уши, Г ушију) ’ваш’; ← заушити се, ćтјеница, шуга.
ушиљит[и] се ушиљим се свр. ’много омршавити’. – Сва се ушиљла, не 

мере је чојек препознат;  осушити се 2, утањити се.
ушинут[и] -ем свр. ’уганути се, извити се, прикљештити (о пршљену)’. 

– Ушине кад увати у леђма; → уватити 1, уштакнути, уштаћи, ушћинути.

9 Шпена ж ’ситан дјелић метала који се одломи, одвоји приликом варења или неке 
друге обраде метала’.
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~ се ’постати ушинут’; → уштакнути се, уштаћи се, ушћинути се; ← 
бршљен.

уштакнут[и] уштакнем свр.  ушинути. – Уштакло ме, не мерем 
мрдnт вратом. 

~ се  ушинути се. – Ак се уштакнеш, ко ће те дворт?
уштаћ[и] уштакнем свр.  ушинути. 
~ се  ушинути се. – Немој то сам дизат, мого б се уштаћ.
уштинут[и] уштинем свр. ’ухватити и пригњечити кожу’. – Уштино ме 

за руку; → уштипити, ушћинути, ушћипити.
~ се ’самог себе ухватити за кожу и пригњечити је’. – Не рад то, 

уштинћеш се тако; → уштипити се, ушћинути се, ушћипити се.
уштипит[и] уштипим свр.  уштинути. – Уштипјо ме за лице.
~ се  уштинути се. – Паз да се не ушћипиш!
ушћинут[и] ушћинем свр.  уштинути. – Помодрела м рука колко ме 

ушћино.
~ се  уштинути се. 
ушћинут[и] -ем свр.  ушинути. – Ушћинло ме у леђма, не мерем 

никуд.
~ се  ушинути се.
ушћипит[и] ушћипим свр.  уштинути. – Јако ме ушћипјо, боли ме 

образ.
~ се  уштинути се.

Ф
фалинка ж ’какав тјелесни или органски недостатак’. – Има дјете 

рођено с неком фалинком; → мана.
фаличан -чна -чно ’који има какву ману’.
Изр. ~ у очима ’има очну ману’. – Био фаличан у очима, био еровчаст, па 

је вршјо операције и сад је добар; ~ у ногу/ у руку ’има некакву ману на нози 
или руци’. – Фаличан је у руку, не мере радт руком.

фамелијарно прил. ’насљедно’. – Жутца се мор излијечт, а туберколоза 
не море – то је фамeлијарно.

фитиљ -иља м ’платно које се намота на вретено и тако увошти; а 
користи се за извлачење смоле из ува’. – Правл фитиље од воска и од платна. 
Намота се на вретено, па се оно стави у уво. Направи се шиљато како може 
у уво, ал прво се увошти оно платно са воском чистијем. – И онда запали се 
фитиљ и извуче ону смолу из ува.

флека ж (Г мн. флека)  ожиљак. – Остала флека да је ту мицна била.
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фрфљат[и] -ам несвр.  шушљетати. – Фрфља кад прича, ништ га не 
мереш разумт.

Ц
цаклина ж ’сјајна маса којом је обложена круница зуба’. – И испере 

добро водом, каже, ако переш с четком, онда оде она цаклина са зуба, онај 
сјај.

цваркућа ж  ћуваркућа. – Кажу да је добро исцједт из цваркуће онај 
сок, упустит кап у уво.

цијев ж (Г мн. цијеви)  жњатара. – Цијеви су т дуже нег у мене.
циједит[и] циједим несвр. ’истискати’; ← чеша (изр.).
цијепат[и] цијепа несвр. ’јако бољети (о костима, ногама и рукама)’. 

– Цјепа м ноге и кости.
цјевурда ж аугм. од цијев. – У три села нема већи цјевурди.
црвен -ена -ено (одр. црвени) у изразу: црвени вјетар  вјетар (изр.).
црeво/ цријево с ’дио органа за варење у човјечјем тијелу’. – Ако б се 

дубље там, не до Бог, убо, онда прободе црeво и изиђе она прерађена рана, 
оно неваљало. – Ал само црeва могу изић на стомаку ђе се год расијече. Ако 
б се убо и расјeко, цријева одоше.

Изр. слијепо ~ ’дио дебелог цријева са црвуљком’. – Оперисо је слијепо 
цријево. – Ал доктор пазе и сам узму онај дио који је оболијо, слијепо црeво, и 
то се извади. – Кад би пукло слијепо црeво, доктор морају да ваде црeва и да 
перу нечим. – Слијепо цријево је с десну страну.

црн црна црно у изразу: ~ кашаљ  кашаљ (изр.).

Ч
чај м (Г мн. чајова) ◊. – Па тије чајова пијеш ил мућаш грло.
чвокнут -а -о  луцкаст. – Она је мало чвокнута, не узмај јој за зло 

што галами.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’. – Онако чвокнут у главу, није ни чудо 

што је подлетјо пот кола.
чвркнут -а -о  луцкаст. – Он је мало чвркнут, ал није опасан.
Изр. ~ у главу/ у мозак ’луцкаст’.
чеша ж  свраб.
Изр. бит[и] досадан ко ~ ’бити веома досадан’. – Досадан је ко чеша, 

никако не заклапа; водена ~; сува ~ ’заразне кожне болести, праћене великим 
сврабом’. – Била је водена чеша, па циједт мош оне бопце. А била је сува 
чеша.
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чиба ж чибуљика. – Изашла м нека чиба на лицу.
чибав/ чибаст -а -о ’који је пун чибуљица’. – Лице му је чибаво. 

– Висок, чибаст, мршав, испијен у лицу.
чибица ж дем од чиба. – Имам чибицу навр језика: неко је налаго нешто 

на ме.
чибуљика/ чибуљица ж ’бубуљица, оспица на кожи’; → чиба;  боба, 

гнојаница; ← попети се, шарлах.
чир чира м (Г мн. чирева). – Скочи чир, огноји се, а кад се провали, 

исцури гној. – Испече се, узме се лука црвенога и стави се кајмака, па се 
то испече и привије се на чир. – На појасу имала чир. – Неки су стављал и 
слаnне. Исјече леспирцу10 па стави на чир.

читат[и] -ам несвр. у изразу: ~ воде  вода (изр.).
чуват[и] се чувам се несвр. ’водити рачуна о здрављу’. – Не бој се, 

неће та леђа подбацт. Чува се она.
Изр. ~ раном  рана (изр.).
чупат[и] -ам несвр. 1.  вадити. – Ако заболи зуб, морамо ић чупат, 

вадт. 2. безл. ’задавати на махове болове у организму’; ← жигати.

Џ
џигęра ж (Г мн. џигeра) ’џигерица’. – Сушца је кад човјек оболи од 

џигeра.
Изр. бијела ~  плућа. – Обоlле су му бијеле џигęре, има сушцу; бијел 

ко бијела ~ ’за човјека који има нездраво блиједу боју лица’; црна ~  јетра. 
– Бијеле џигęре су вам горе. Доле су црне џигęре.

Ш
шарлах м ’заразна, најчешће дјечја болест’. – Кад има шарлах, дијете 

се изаспа по тјелу, ишара се. – Мићо је имо шарлах. То изађе, изиђу по тјелу 
као неке чибуљке, чибуљце. То већином, претежно буде у дјеце.

шашијаст -а -о у изразу: ~ у очима  врљав;  око (изр.).
шепав -а -о  багав. – А он каже њему: „Је ли ведро, крива бедро?“ 

Зато што је знао да је он шепав.
шепат[и] -ам несвр. ’храмати’. – Иде чојек, шепа. Каје, ево шепоње, а 

не вели именом ко је; → егати, ерати, рамати, рамљати.
шепо/ шепоња м ’човјек који шепа, храма’. – Онај шепо му укро 

дјевојку; ← шепати.
шећер м ’шећерна болест’. – Има шећер, не смје трошт слатко.

10 Леспирица ж ’танак, прозиран комадић, кришчица нечега’.
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шећераш -аша м ’болесник од шећерне болести’. – Чојек који има 
шећер, кажу шећераш.

шипак шипка м  шипиња. – Куво чај од шипака кад га боlло грло.
шипиња ж ’дивља ружа и њен плод’; бот. Rosa canina. – Кроз шипињу, 

штабљику од шипка, расјеку ножом по средин да се не распадне и кроз то 
се промеће мало дијете и нешто се одбраја и никад се више није повратла 
задува; → шипак.

шклобук м ’плик’. – Чојек море изгорет. Скоче шклобуков. Шклобукове 
неки љекари, ако су велки, потргају, помажу и завију; → мијур, пијур.

шкора ж ’бора’. – Има шкоре по лицу, пошкорала се.
шлаг м ’удар који изазива парализованост дијелова тијела’. – Стрефјо 

га, каје, шлаг, па умро. Паво, укочло га, каже, шлаг га тревјо;  кап, удар.
шлагиран -а -о ’парализован’. – Шлагирана је, лежи тако већ јевту 

дана; → одузет, укочен 2.
шлагират[и] (се) шлагирам (се) свр.  одузети се 1. – Шлагирало 

га, одузела му се цјела десна страна. – Шлагиро се, не мере макет лијевом 
страном.

шлајм м ’слуз, слузав испљувак’. – Почела је искашљават шлајм, па јој 
је лакше; → пљувача 2.

шљака ж 1. ’штап’. – Ослањам се на шљаку кад одам. 2. ’штака’. – Не 
мере ић, него иде о шљакама.

шпањурка ж ’врста јаког грипа, шпански грип’. – Била болест нека – 
шпањурка. Умирал по двоје-троје у кућ.

шпатан -тна -тно ’ситан, нејачак, слабуњав’. – Шпатно дијете, вели, 
сиротња, шпатно је, слаба рана. Не расте, не развија се баш.

штабљика ж (Г мн. штабљика) ’стабљика’; ← куница, шипиња.
штављика ж  тучја трава. – За прољев је добра штављика, куват 

чај.
шуга ж ’заразна кожна болест коју изазива паразит шугарац’. – Шуге 

је било, ал шуга је долазла на животњу. Неимаштина. Ушију, бува, ćтјеница. 
И онда ошугамо се.

шугав -а -о 1. ’који болује од шуге’. – Бјеже од ње ко да је шугава. 
2. фиг. пеј. ’јадан, безвриједан’. – Шуго један шугави, ти ћеш ми причат шта 
да радим!

шугеша ж 1. ’шугава женска особа’. – Прешла на ме шуга с оне шу-
геше. 2. фиг. пеј. ’биједница; неваљалица’. – Ти ш мен солт памет, шугешо 
једна!

шугешица ж дем. од шугеша.
шуго/ шугоња м 1. ’онај који има шугу’. – Не прилаз оном шуги, да се 

не разболиш. 2. фиг. пеј. ’биједник; рђав човјек’; ← шугав 2.
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шугоњица м дем. од шугоња.
шупаљ ’који има отвор, рупу’: ~ зуб; ← прошупљити се.
шушљетат[и] шушљећем несвр. ’изговарати неправилно зубне сугла-

снике, шушкати’. – Шушљеће – не изговара добро, тепа; → фрфљати;  
тепати.

3. Текстови
Од тела исањскога шта је најпрече? Кожа. Кожа, упамтите да је 

најпреча. Баш то је у вези тога смијеш ли чешат, ил ово, ил оно. Отвориш 
кожу – кожа је заштитник твога читавога тела и ако га отвориш, било 
ноктима, било ножом, било чиме, туј море свака бола, да се о тога угине. А 
док је читава кожа, ипак неће. Без срца живт се не море, без мозга се живт не 
море, ал кожа је, то је прекривач свега.

Свраб, лишајеви. Шуге је било, ал шуга је долазла на животњу. То било 
уз онај рат. Неимаштина. Ушију, бува, ćтјеница. И онда ошугамо се. Па чеша 
звана. Била је водена чеша, па циједт мош оне бопце. А била је сува чеша.

Док је било рата, није се имало чим ни лијечт. Кад се рат завршјо, онда 
су ишле екипе по селима, па су најприје сузбијали уши, буве, ćтјенце. Заправо, 
буве нису уништене. Буве су остале код мачака и код паса.

Била је маст нека, давал су, па се мазал са масти. Био неки ћуркут. Па и 
са тијем се мазал. Нешто као у праху, неко као срество за лијечење. Претежно 
су даал масти неке и прашке.

(Пантелија Савић, 1921, без школе)

Претежно у старости човек обневиди. Ево мене већ боле очи, нарочито 
кад врућина јака, и зној ми смета. Претежно у старости. А имају неки, ослијепе 
и у младе дане, изгубе вид очњи. То се зове сљепло очију.

Има неко, на једно око мало шкиљи. Еровчаст у очима, непарне очи. 
Мало еровчаст, као, на пример, тај Радован Надин. Он је мало еровчаст у 
очма. Кад гледи у тебе, а реко б да гледи там неђе на страну. То се зове 
еровчаст ил шашијаст у очма. Миле Богданов исто био шашијаст у очима, па 
је оперисо. Био фаличан у очима, био еровчаст, па је вршјо операције и сад 
је добар.

Брадавце су лијечли код љекара, а кажу да може се и осјећ па намазат са 
јесенцом. Осјече некијем оштријем предметом, ножом некијем ил жилетом. 
Најлакше жилетом, жилет је најоштрији. А неки су, јопе, лијечли са травом. 
Зове се росопад. Има жут сок, жут, па мазал с тијем.

Људи су оболијевал и умирал од тифуса. Добје температуру, нарочито 
трбушни тифус. То мало ко да је преболијево. А јопе неки, тај други тифус, 
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могли су се излијечт, ал у болnцу ко оде на вријеме. Трбушни тифус је био за 
вријеме онога рата. Па добје темпаратуру, буде у незнани, боли све, не може 
јест, не може пит, не може ништа. Ја, срећом, нисам имала, ал многи су имал. 
Претежно велка темпаратура и немоћ, и не може јест, и тако га прекине. 

То је претежно повезано: и главобоља, и уш кад боле, и зуби, и то све 
приближно. Ал посебно кад уш, кад уво боли, то је ужасно. Мене су боlле 
кад сам била дјете. Па болов, не може се трпт. Није било баш тако ни тије 
љекара, него правл фитиље од воска и од платна. Намота се на вретено, па 
се оно стави у уво. Направи се шиљато како може у уво, ал прво се увошти 
оно платно са воском чистијем. И онда оно се запали и гори до близу ува, 
сам покрије се уво да не б опржло. И онда извуче оно из ува, извуче као 
смолу. Смола буде и све буде на ономе платну, извуче се. Тако да је о тога 
спашавато. И сада многе жене, то у нас било воска, па с тражле и правле. 
Вида покојног Васкрсје то зна правт. Моја мат исто правла мен кад сам била 
дјете. Мене боlло, па каки заспат, никада, ни дању ни ноћу не меш заспат. 
Чупа, жига. Исто ко и зуб кад боли.

Кажу да је добро исцједт из цваркуће онај сок, упустит кап у уво. Исто 
кажу да је то добро, сам кажу да треба украст, да је корисније. 

Заушњаци – стављал облоге од ракије. Стављал су чак и од оваца, од 
вуне неопране. Ошиша се од овце и стави се около. Стави се као облога око 
заушњака кад заболе.

(Љубица Савић, 1921, два разреда школе)

Било и жутце. Па иду љекару, па ко има дукат, стави у воду и купа се у 
води, узме ону воду па купа се два-три пута, па вели, престала је жутца. Оду 
љекару исто. Нешто добју од љекара, нешто о те воде и излијечи се. Жутца 
се мор излијечт, а туберколоза не море – то је фамeлијарно.

Кад уије ос, узмеш земље мокре и помажеш туда фино и ножом манеш. 
Неће отећ, а ак отече – отече.

Људи су умирал од смрти.
Прије, за онога рата, тифус био. И добје се тифус и мре се. Куд год 

пођеш, лешова има колк оћеш. Људ бил ко крмц. Узме га ватра и не зна, 
болује и не зна. Нит кога види, нит кога зна, нит шта зна беćедт. А није то 
само једно у кућ, нег по дванестеро буде. Удари тифус и ајде, само лез. Нит 
ко кога служи, ништ, мре се, и било је тога колк оћеш.

Казамак. Изађу црвене бобе кад дијете има казамак. А дијете свако треба 
да има то, кажу. Тако веле и то се не смје купат и кваст. Има ватру, тражи се 
вода да пије.
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Некога има зуба, па је мало там-вам. Кад је вадјо, није и добро повадло 
и један мимо други. Неће да вади зуба, а оно подрасте, кае, зубоња... Дијете, 
лила се зуб, а оно не да извадт, а оно подрасте.

Стрефјо га, каје, шлаг, па умро. Умро. Паво, укочло га, каже, шлаг га 
тревјо, засукало га. Лежи непокретан, годнама пати се, не мере, море нешто 
да поије, ал не може рукама својијем, не мере ништ.

Кошћęна болест – кичма, реум. Од реума нико није умро, него се само 
крпи и лијечи. Удри некцијама, прашцима.

Боле ноге, кости, руке. Шкрипе кад преклапаш. Некога укочи, па не 
мере ни преклапат. То су реуми. Болов су тешки од реума. Жига, боли, ић не 
мереш, укочи те, отече кољено, отече глежањ, рука, врат, кичма. Пробада, ал 
јако пробада. Тешко се оном кога пробада.

Ако је на ноз, на табану, кае, набој. Огноји се, скочи, буде, и то док се 
не провали, то отјече, боли и мучиш се. А кад на руц скочи, огноји се – то 
је чир. Кад се провали, исцури гној и ово се смакне и нема. Остане флека, 
младеж, да је то чир био, да је била нека чиба, било шта. А оно скочи ко тучје 
јаје, расте и гори, врућо, црвени се.

Набој буде на табану, и стари људ веле, од босотње. Бос сǫм па, каје, 
набјо набој. И огноји се исто као чир и провали се и прође. Старе жене су 
знале за тај набој: расијеку главцу црвенога лука попола, па, како се лук 
листа, сваки онај лист се листа, узме, насред онога листа стави мало слаткога 
кајмака и на ватру, да се то мало запече. И онда се стави на онај набој, да то 
извлачи онај гној и ону сукрвицу, и тако то прође.

На пример, на ноз, на стопалу, одоздо кад се нађе тврдо неко ткиво, 
каже да је то бајат. Море бит ко шенце зрно, а море бит чак и ко куруз и ко 
љешник. Кад је онако обајатито, тврдо унутра, и то кажу да ужасно боли. Не 
знам то како је лијечито.

Мој је покојни ћаћа сломјо руку; изнад шаке му пукла рука, горе скроз. 
Пао и пребјо. И дошо један покојни Митар Јекћ, који је то намјешто. Два 
су човјека држала мога оца покојнога, а Митар је намјешто полако пипајућ, 
све пипајућ прстима. Он је знао тако у прстима, полако кад пипа, ђе који 
дио припада. И то је намјестијо. Онда је узео двије дашчице, отесо и ставјо 
око руке. И узо од лана, оно влакно ланено, повјесмо, и поквасјо са водом, 
и посуо са соли, и то фино замото око руке и око оније дашчица. Сваки дан 
по неколко пута моја је мама полијевала оно водом, пошто со изгриза тијело, 
оно полијевала. И он је тако држо три-четри дана. И онда дошо и то одавјо. И 
други опе дио тако ставјо на исте дашчице, ал промјено оно влакно и ону со 
и ставјо поново. И каже: „Добро је, биће добро.“ Није држо, можда, још ни 
пе-шест дана, одавјо и рука је била прерасла ко кад никад није ни пукла. Он 
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је све радјо опет послове своје које је радјо и прије, кад је била здрав-здрава 
рука. И никад није имо последица.

Покојна кума Лазарка је знала кад змија уједе човјека, онда се, каже, 
брже-боље узме некве шпаге ил неки појас па се превеже тијело изнад, да не 
иде према срцу и горе у тијело даље, она погана крв, и то се добро стегне. 
Онда она узме иглу на ватру, па нанесе на врућу ватру ону иглу, да се добро 
угрије, па онда узме оном иглом па све оно тијело избоцка, избоцка куд је 
уједено, и ону крв сву истискује, истискује и нешто одбраја. И тако човјек 
оздрави, не буде му ништа. А тако исто и за стоку, за овцу, за краву, за све. 
Исто је тако боцкала оно мјесто и ону крв истискала, истискала и преболи и 
ништа не буде, не крепа од уједа змије.

Кад уједе пашче, онда су жене фино пекле гра. Ако је, каже, шарено 
пашче, траже шарено зрно гра. И настоје да буде боја пашчета, црно пашче 
– црно зрно. Значи, по боји пашчета. И располови зрно и метне на шпорет и 
пече. И све реда, реда скроз као облогу, да онај сав дио покрије куд је пашче 
ујело. Ал узме ракије па то испере. Испере прво ону рану и оно ђе с зуб 
натукли и онда озго привије то. Оно зрње пореда и онда свеже ланеном крпом 
и накваси ракијом, да то извлачи онај бол и онај оток, да ракија извлачи. Е то 
су радле жене. 

Тако су говорли за гуштера ак уједе. Каже, не мере ништа помоћ, да је 
отровнији од змије. И онда, каже, треба пребројт варићак прове, а прова је 
ситна, то само што се мало види. Сјеме ситнијо него зрно шенце учетворо 
кад б га располовјо, шенцу. Тојшно је ситна прова. Каже, треба пребројат 
пун варићак прове да б оздравјо. Толко је то тешко, болно. Ал није нико 
умиро о тога.

Прали су стари људи зубе, туцал угљен. Туцал угљен на прах, што 
ситније и онда умочи прст у онај прах и по зубма. И испере добро водом, 
каже, ако переш с четком, онда оде она цаклина са зуба, онај сјај, и пуно 
прије се зуб поједу. Буду онда шупљи. А овако као могу дуже бит... Угљен од 
липе, од букве, сам од раста нис ћел.

Неке су жене кувале автику. Горе автика има по себ као неке бопце, као 
смрекове бопце. И оне то уберу нако и автику и оне бопце и све и жиље од 
коприва и скувају у лонцу. Онда ставе у неку већу посуду, као у каду, ал онда 
није било кади, већ так у неку кацу, и наспу воде млаке и ту се киселе. Каже: 
„Бањамо се.“ И посоле ту воду још. И то је као љековито: автика, коприва, 
со, и у томе се кисеlле за реум.

Досад су старе жене знале лијек за плућа. Каже, има на плућма, оболијо. 
Узму љуску од јајета и добро оперу. Изнутра се може извадт она кожца, да 
се извади бијела, баци. Она се љуска добро осуши. Самеље се на млин от 
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каве и онда се то узме меда, мало се стави оне љуске, једна кашчица мала, а 
једна мало већа меда. Измијеша и то свако јутро на празан стомак се једе. И 
каже, оздравјо чојек, ко да никад није постојала болест плућна, на плућма, 
звана сушца.

Кад имаш брадавице, онда идеш путом и нађеш, прошо нечји кoњ, 
испала земља из поткове. Узми ону земљу и оно што је до земље окренуто 
намаж по рукама, ку су брадавице, ногама, није битно, и спуст онде ђе и 
било. Немој се обзират и спану брадавице. Ја сам то радла, мен су спале, ал 
ја не знам да л је о тога.

А још је неко знао мазат – нађе на балеги кравјој, нађе оно роса по ноћ 
што пане. Она вода буде на балеги и ону воду и намазат и, каже, о тога да оће 
спаст. Ко ће знат. Народ је стари вјерово у свашта.

Кат су људ имал гујавце, боли и стомак па, каже, има гујавце у стомаку. 
Онда се узме бјелога лука неколко чешљова, стуца се и са млијеком, филџан-
-два млијека и пар чешљова лука и то се на празан стомак ујутру поједе. И 
каже, избаце се гујавце. Вели, неа, све једна за другом излази.

Препаст, кат се дијете препане мало некога. Онда, каже, треба ишчупат 
длаку косе ил, ак се препане кокош, и перку, па дијете окадт и, каже, та 
препаст онда изиђе. Онда се не боји, спава фино.

Још су старе жене вјeровале да има нека вјeштица што посе дијете мало. 
Нарасту сисце, буду големе. Бoли, каже, буду тврде. Боле, дијете пишти. Не 
да се ни окупат ни превт. Онда су старе жене, начну зубма чешаљ лука, ал 
сам зубма начет чешаљ лука и оно помазат, каже, вјeштица бјeжи о тога и 
неће посат дјетета. Онда то прође. Таре, каје, дјете мора, таре га вјештица, па 
не може ноћу спават.

А Живко Гајћ свиро. Ено га и сад свира, штоно рекло, у гробљу. Био 
годнама болестан, ал чојек се пазјо раном, и лијечјо се, и љекарма, и штошта.

Коштира се, фино се облачи, фино весео, свира на хармонику, одмара 
се, у весељу је увјек. И тај човек море живт, да не знам какву болест има, 
највише. Баш га брига.

Дигнеш тешко нешто па се, кае, ушине. Тешко, ушинла с, па други, 
трећи бршљен, па се гиба. Мораш ић у бању. Ал не мере свак у бању. Ако 
љекар пропише врућу бању, он мора ић у врућу. Ако пропише у ледену, не 
смије у врућу. Ако ш ић у једну и у другу бању, онда те скочи свега. Не смјеш 
ић, бања је опасна. Опе мораш повадт крв, мокрећу, па оне све налазе, па по 
тијем налазма ић ђе те опреми. Ко има слабе жглобове, доктор у врућу бању 
никоме није прописо.

(Ристана Јекић, 1925, без школе)
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Да извинеш, има кукурјек трава, па ископа жиљу, па очисти, па оздо 
тури у матерцу, прободе, и готово – побаци дијете. То је мен донијела била 
Анђа Петрова, кад сам ја Раду понијела. Реко, ја не знам ђе мен матерца. Не, 
не – ја то не радим. И да сам метла, не б га имала данас. 

(Милева Јекић, 1914, без школе)

4. Клетве
Дабогда т очи испале.
Дабогда т вране очи попиле.
Дабогда ћорав одо.
Дабогда луд одо.
Дабогда бијесан одо.
Дабогда му језик отпо.
Дабогда га шлаг ударјо.
Дабогда га шлагирало.
Дабогда га куга прекинла.
Дабогда га вода однијела.
Дабогда се не тићли.
Дабогда им се ćеме (и)замело. 
Ćеме им се (и)замело.
Дабогда му пси кости носал.
Дабогда што родла, за руку не водла.
Дабогда кад свак пјево, он плако.
Дабогда му проклето било оно млијеко што је сисо. 
Проклето му млијеко што је сисо.
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Драгољуб Златковић

ДОПУНА РЕЧНИКУ ПИРОТСКОГ ГОВОРА

Речник пиротског говора, Том 1 (А–Њ) и Том 2 (О–Ш) изашао је децембра 2014. године 
у издању ЈП Службени гласник Београд. Допуну Речника радио сам у периоду 2015–2016. 
године и у њу је ушло највише речи из непрегледаних ранијих записа од 1965. до 1994. годи-
не, највише са простора Горњег Висока, Средњег Високa, Топлог Дола, а мање од 20% речи 
потиче из мојих допунских истраживања на читавом пиротском подручју у току последње две 
године. Осим речи којих нема у Речнику, у Допуну сам унео и хомониме који у Речнику имају 
сасвим различито значење. Све хомониме који се налазе и у Речнику означио сам курзивом. У 
малом броју случајева наводим хомоним који се налази у Речнику, али поред унетих значења 
има још једно или неколико ненаведених значења. У нешто мањем броју су хомоними које 
уносим и у Допуну због примера који боље прецизирају већ унета значења, а само у неколико 
случајева уносим хомоним да бих га јасније протумачиo

Упутство за коришћење речника

У речник сам унео само оне речи које нису у стандардној употреби у 
књижевном језику. Да бих избегао превелик обим, нисам уносио познате 
речи и њихова стандардна значења, имена, надимке, патрониме, зоониме, 
топониме, микротопониме и хидрониме, етнике и ктетике, као ни ретке речи 
за које нисам добио потврду у реченици или нико није знао да ми поуздано 
објасни њихово значење. Изоставио сам и већину имена верских празника и 
већи део лексике дечјег говора. Глаголске именице, трпне придеве и радне 
придеве, вулгарне речи, савремени градски жаргон и речи из народних песа-
ма уносио сам само када их нисам могао избећи.

У азбучном поретку полугласник ь долази после ш, а сугласник ѕ после 
ж. Акценат је експираторан и означено је само његово место.

Именице дајем у номинативу а глаголе у трећем лицу презента. Ако 
се именица или заменица јавља у једном једином примеру, и то у падежу 
који није номинатив, дајем је у том падежу. Неке ретке глаголе дајем само у 
времену у којем се појављују у датом примеру. Ако се нека ретка реч налази 
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само у једној забележеној реченици или изразу, а њено значење не могу да 
одгонетнем, пишем је тако што стављам тачку иза ње, а затим наводим и ту-
мачим реченицу у којој се налази и чији је смисао јасан. Различита значења 
исте речи означавам редним бројем, затим дајем тумачење иза којег следи 
један или више примера који илуструју то значење. Уз ретке речи дајем више 
примера него уз оне које су у честој и широкој употреби. Иза сваког примера 
дајем ознаку за село из кога је казивач.

Ознаке и имена насеља из којих су казивачи, по општинама

Б – Бабушница
Б – Ал Александровац
Б – Бг  Богдановац
Б – БД  Брестов Дол
Б – Бш  Братишевац
Б – ВБњ  Велико Боњинце
Б – Вв  Вава
Б – Вј  Војници
Б – Вш  Валниш
Б – ГК  Горње Крњино
Б – Го  Горчинце
Б – ГС  Горњи Стрижевац
Б – ДК  Доње Крњино
Б – Дл  Дол
Б – Др  Драгинац
Б – Дч  Дучевац
Б – Зав  Завидинце
Б – Из  Извор
Б – Кђ  Калуђерево
Б – Ки  Кијевац

Б – Км  Камбелевац
Б – Лн  Линово
Б – Лс  Лесковица
Б – Љу  Љуберађа
Б – МБњ  Мало Боњинце
Б – МС  Модра Стена
Б – Ос  Остатовица
Б – Па  Пресека
Б – Рљ  Раљин
Б – Рце  Радињинце
Б – Рш  Радошевац
Б – Са  Студена
Б – Сл Стол
Б – Су  Сурачево
Б – Сц  Стрелац
Б – ЦЈ  Црвена Јабука
Б – Ш  Штрбовац

Д – Димитровград и делови општина Бабушница и Пирот
Д – Бб Бребевница
Д – БД  Бански Дол
Д – Бо Бољевдол
Д – Бр  Борово
Д – Бћ Браћевци
Д – Вз Верзар
Д – Ви Власи
Д – ВО Височки Одоровци
Д – Ву Вучидел

Д – Вч Врапча
Д – ГК Горњи Криводол
Д – Гу Гуленовци
Д – Др Драговита
Д – Зв Звонце
Д – Из Изатовци
Д – Ис Искровци
Д – ЈД Јасенов Дел
Д – КВ Куса Врана
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Д – Км  Каменица
Д – Лу Лукавица
Д – Па Пресека
Д – Пг Поганово
Д – Пп Пртопопинци
Д – Пра Прача
Д – Пц Петачинци
Д – Пш Петрлаш

Д – Рд Радеина
Д – Рк Ракита
Д – Ск Скрвеница
Д – Сл Славиња
Д – См Смиловци
Д – Сн Сенокос
Д – ТО Трнски Одоровци
К – Књажевац

К – Бб Балтабериловац
К – Вр  Вртовци
К – Гб Габровница
К – ГК Горња Каменица
К – ЈИ  Јаловик Извор
К – Јњ Јања
К – Кл Кална
К – Ста Стањанци
К – Ћу Ћуштица
К – ЦВ Црни Врх
П – Бела Паланка
П – Бж Бежиште
П – ГК Горња Коритница
П – Кз Козја

П – Кл Клисура
П – Кре Кременица
П – Лш Ланиште
П – Љу Љубатовица
П – Мкл Моклиште
П – Ор Ореовац
П – Пж Пајеж
П – Сц Сињац
П – Те Теловац
П – Цч Црнче
П – Шљ Шљивовик
П – Шп Шпај

Остала места
Пир Пирот
Бе  Бела
Бер  Беровица
Бз  Базовик
Бла  Блато
Брл  Брлог
Брц  Бериловац
Бс  Басара
БЧ  Барје Чифлик
ВЈ  Велики Јовановац
ВЛк  Велика Лукања
Вој  Војнеговац
Вр  Враниште
ВРж  Височка Ржана
ВС  Велико Село
ВСв  Велики Суводол

Гњ  Гњилан
Гос  Гостуша
Гра  Градашница
Грш  Градиште
ДД  Добри До
Дој  Дојкинци
Држ  Држина
Зс  Засковци
Изв  Извор
Јал  Јалботина
Јел  Јеловица
Км  Камик
Кп  Копривштица
Кр  Крупац
Кс  Костур
Ку  Куманово
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МЈ  Мали Јовановац
Мл  Милојковац
МЛк  Мала Лукања
Мр  Мирковци
МСв  Мали Суводол
НМл  Нова Мала (данас 
 део Пирота)
Нш  Нишор
Об  Обреновац
Ор  Ореовица
Орљ  Орља
Ос  Осмакова
Пет  Петровац
Пк  Паклештица
Пл  Планиница
Пн  Понор
Пок  Покровеник
ПРж  Пољска Ржана
При  Присјан
Пс  Пасјач

Рас  Расница
Рг  Рагодеш
Рос  Росомач
Рс  Рсовци
Ру  Рудиње
СГл  Сиња Глава
Соп  Сопот
Сре  Срећковац
Ста  Станичење
Сук  Суково
ТД  Топли До
Тм  Темска
Трњ  Трњана
ЦД  Церев Дел
Цер  Церова
Цр  Црноклиште
Црв  Црвенчево
Чин  Чиниглавци
Ш  Шугрин

Села Велика Лукања (на ушћу Гостушке реке у Височицу), Мала 
Лукања (око 2 km низводно) и Завој (око 5 km низводно) потопљена су 1963. 
године у природној катастрофи, када се велика количина земљишта сурвала 
у кањон Височице. Само у Великој Лукањи било је остало неколико кућа 
које су исељене када је на Завојском језеру завршена брана, која је септембра 
1989. године затворена, када је почело потапање долине Височице све до 
Паклештице.

Tехничке скраћенице
агр. аграрни термин
акуз.  акузатив
анат.  анатомски
аор.  аорист
астр.  астрономски
арх.  архаично, застарело
аугм.  аугментатив
бас.  басма
безл.  безлични глагол
биол.  биолошки
благ.  благослов

бот.  ботанички
бр.  број
брз.  брзалица
буг.  бугарски
в.  види
везн.  везник
вер. праз.  верски празник
вет.  ветеринарски
вок.  вокатив
вулг.  вулгарно
ген.  генитив
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геогр.  географски
геол.  геолошки
гл. им.  глаголска именица
грађ.  грађевински
дат.  датив
дем.  деминутив
деч.  дечји говор
енкл.  енклитички
ж  женски род
жарг.  жаргон
заг.  загонетка
зам.  заменица
зан.  занатски
зб.  збирна именица
зоол.  зоолошки
изр.  израз
имп.  императив
импф.  имперфекат
ирон.  иронично
јд.  једнина
кл. клетва
комп.  компаратив
л  лице
м  мушки род
мед.  медицински
мет.  метеоролошки
мит.  митолошки
мн.  множина
мтз.  метатеза
нар. вет.  народна ветерина
нар. мед.  народна медицина
нег.  увек негативно значење
непозн.  непознатог значења
несвр.  несвршени глагол
нов.  реч која се користи 
 у новијем говору

обич.  обичајно
оном.  ономатопеја
пеј.  пејоративно
перс.  персонификација
перф.  перфекат
песн.  у песми
подр.  подругљиво
поим. прид.   поименичени придев
пом. гл.  помоћни глагол
посл.  у пословици
предл.  предлог
прид. индекл.   непроменљиви придев
прил.  прилог
прил. сад.   прилог времена садашњег
прип.  у приповеци
пс.  псовка
р. пр.  радни глаголски придев
рет.  ретка реч
реч.  речца
с  средњи род
свр.  свршени глагол
слов.  словеначки
сточ.  сточарски
суп.  суперлатив
трп. пр.  трпни придев
турц.  турцизам
узв.  узвик
узр.  узречица
уп.  упореди
хип.  хипокористично, одмила
фиг.  фигуративно, у преносном 
 смислу
ром.  ромски
цркв.  црквена реч
шаљ.  шаљиво
шатр.  шатровачки
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а... а реч. у прилошкој служби било... било... – А имал, а немал, само убав да 
је (Пет).

а натам, а натам изр. прип. и хајде тамо, и хајде даље. – А натам, а на-
там, срето га, пош㎘л навам (Чин. Вој).

абадак м биљна заједница у којој има највише бурјана (абде), павити и 
кукуте; уп. абьдак. – Ако има млого павит, аб㎘д и цвелика, кажемо абадак, 
абьдак или бурјан (Ру).

абакальм реч. нека ти је са срећом пошто си тако одлучио. – Абакальм, 
синко, нека је са – срећу (Вој. Пир).

абе с в. антерија (3). – Абе или антерија је горња аљина за старца, од прте-
нице, црна боја (Брл).

аби реч изр. узалуд говорити. – Чудим се зашто си само абиш речи; тува 
при њега ни бог не помага (Брл). Нечу си абим реч да саветујем будалу (Пн).

аби се несвр. повређивати се, озлеђивати се; озлеђивати врат. – Шије се 
на говеда мажу с вочће, да се не абе (Зс).

аби шију изр. обич. в. аби се. – Мажемо шије на говеда сас чорбу од вочће 
да не абе шију (Зс).

абре – убре изр. принудити некога галамом и претњама да нешто невољно 
прихвати. – Абре – убре, абре – убре, убраше га и он пристаде да узне грбаву 
и грозну мирашчику (Вој).

аб㎘д м зоол. обад. – Кад аб㎘д ѕ㎘кне говедо, оно потроши јер㎘м (Зав. Зс). 
Друго је аб㎘д, друго је бурјан (П, Пир).

абьдак м в. абадак. – У абьдакат скутам влашу рећију, там у не мож најде 
(Ор).

ађиди прил. скоро, готово; пуно. – Докара ађиди п㎇не канате морузу (Сук. 
Чин).

ае узв. је ли. – Ае, Милане, дожесте ли (Брц. Вој).
аздисује несвр. чинити нешто из доколице, трошити вишак енергије на 

небитне ствари. – Немају другу работу па аздисују, ћикоте се, пију каветија, 
а ја идем на њиву (МЈ. Грш).
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аз㎘р индекл. прид. способан, здрав. – Беше аз㎘р човек: и јак, и здрав, и спо-
собан за сваку работу (Пир).

аз㎘р прил. баш тада, у правом тренутку. – Кад је аз㎘р с㎇нце да зајде, 
ујашим магаре и врчам се (Кр).

аир м 1. корист. – Од голему работу нема голем аир (Сук). 2. изр. кл. да не 
види аир да нема среће. – Да не видиш аир од това што си ми украла (Вој).

ајдучица ж бот. ниска хајдучка трава Achilea millefolium. – Ајдучица из 
ливаде млого је лековита за ране (Км).

ајдучћи дуван м бот. велебиље. – Ајдучћи дуван је велебиље, ја това убаво 
знам (ВЛк).

аје. Ни чује ни аје изр. прави се да не чује и да не схвата. – Оратимо му да 
се жени, ама он ни чује ни аје (Вој).

ајлалија платно изр. бело памучно платно. – Полете њим од ајлалију 
платно (Брл).

аканлија м бистра и паметна особа. – Твоји дедове су били аканлије, 
бистри, паметни (Вој).

ако, ако изр. нека – нека, само ти тако настави па ћеш видети свога 
бога. – Ако, ако, ка кажу на башту ти какво си работил, ти че видиш (Вој).

ак㎘л м/ж 1. памет; мудрост. – Имал је ак㎘л тија човек, умејал је свакога 
да научи (Пет). 2. интелигенција. – Плитак у акьлту, па га подносе, потш㎘кују 
га (Вој. Сук). 3. изр. рет. ак㎘л парасија паметна особа. – Мајћа ти беше ак㎘л 
парасија, од њу сам запамтила теј умне речи (Рс). 4. бере си ак㎘л изр. труди-
ти се мудро поступати. – Девојће, паметујте си, берете си ак㎘л куде одите, 
а који је твој он че ти дојде на врата (ЦД).

ала мрзељива изр. бескарактерна и изразито лења особа. – Несте ми по-
могне таја ала мрзељива (Вој).

алаликав, -а, -о брбљив. – Неје това за у вашу кућу: алаликаво, брљиво 
(ВЛк).

алалише свр. поклонити; дати са благословом. – Алалиса му га, очу да га 
помогнем да се окопити, да крене напред (Сук. Чин).

алалом прил. срећно; благословено. – Продадо му алалом најбољега вола 
(Пн).

алапача ж брбљива женска особа. – Алапача, све што види и чује, све му 
је на в㎘р језик и све изнесе пред сви (Пир).

алаџа заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене памуком. 
– Алаџа заб㎘н, това неје алев, него шарен заб㎘н. Он је с три боје: или црно, 
бело и тегет, или тегет, грао и бело (Сре, Пир).

алваџија за бозаџију изр. један лаже а други потврђује. – Немају 
домаћинску реч, све алваџија за бозаџију (Пир. Гњ).
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але и невиделице изр. скуп непожељних особа које живе на туђи рачун. 
– При њи се свртају све але и невиделице, че њим пропадне убав дом (Вој). 
Што да се наједу але и будале, але и невиделице, а ми у ћоше?! Нечу више 
тека да дозволим! (Зав).

алевче с бот. 1. вербена, цвеће са црвеним цветовима. – Убаво ти алевчето, 
че ми дадеш једну – чепку на догодину (Рас). 2. врста лековите траве којом 
се лече грозница, болови у стомаку и смањује шећер у крви. – Алевче је лек 
од грозницу, од шећер и кад боли стомак (Б – Сл, При).

алес, -та, -то који је кестењаст, алатаст (о коњу). – Алча је алес коњ, ни 
риџ ни вран (Бе).

алина ж аугм. пеј. од ала грмаљ; инаџија. – Оно се препречи пред мене једна 
– алина, јед㎘н голем човек (При).

алис прил. исто, баш као. – Штрокава, незакрпена, пуши, алис је Циганка 
станула (Ос).

аличће ж мн. реч. нејасно значење, можда у вези са свадбом: – Аличће, тај реч 
имаше некакву везу са – свадбу (Пир).

алка за конопац за бреме изр. котур од граба или липе подешен да се 
кроз њега провуку крајеви конопца при затезању бремена. – Дрвена алка за 
конопац за бреме, с това га боље стегнеш и не ћине се конопац (Пок).

аловит, -а, -о који има велику снагу и велики апетит. – Аловит је, каже-
мо, који може млого да изеде и који се не заситује (Цер).

алча м јака, необуздана и бескарактерна особа. – Овија алча ђу узел сас 
бој (ЦД).

амале узв. при ишчуђавању: шта се то сада деси. – Амале, детето седе преко 
баницуту (Рс).

амама ж врста премаза при изради грнчарије. – Глеџ се тура први пут, 
амама само побелеје (Кр).

амка ж додата (или испуштена) петља, бод. – Амка по амку, тека се пле-
те с игле (Држ. Пир). Не плете га како требе, па испушта или додава бодове, па 
тека прави амку, па вој плетивото цери (Пир).

ам㎘н – зам㎘н изр. 1. као бога те молим. – Ам㎘н – зам㎘н, помогни, дете 
болно, одвези ни до град (Чин). Ам㎘н – зам㎘н, немој това да работиш (Вој. Пир). 
2. мани ме се. – Ам㎘н – зам㎘н, мани ми се од – главу, не могу ти га дадем, 
требе си ми (ВЈ).

ам㎘н – там㎘н изр. рет. ни за куд није; низашта није; не знамо шта ће да 
нам се деси. – Ам㎘н – там㎘н, за нигде; че видимо кво че са буде, да – ли че на 
големо излезне (Јал, Сук).

андрав, -а, -о 1. извитоперен; неспособан (особа, брав). – Двојица ан-
драви моле да улазе преко ред (НМл). 2. непогодан за руковање (о алатки). 
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– Нема сас кво да се риља, оно и које има ошов, оно андраво, чуљаво, латаво, 
никакво неје (Пир).

антерија ж 1. дугачак старински кожух. – Гога Живков је носил кожув 
без рукави лети, до колена, звали су га антерија (Брл). 2. дугачак сукнени одев-
ни предмет са рукавима, за зиму. – Антерија је с рукави и до испод колена, и 
преклапа се. Гајтани су и на антерију и на прслук (Брл). 3. кратак старински 
одевни предмет са рукавима; уп. абе. – Антерија је с рукаве, све остало је исто 
као и јелек (Брл). Антерија је горња аљина за старца, од пртенице, црна боја, 
а биле су и беле (Брл).

аој узв. при женском одазивању. – Кошуто! – Аој, Тодоре! Жена се јавља аој, а 
муж ој или огхо (Зс).

апелан нес㎘м изр. није ми баш по вољи. – Нес㎘м толко апелан да једем 
гуличће (Зс).

арабија м рет. ваљана особа. – Деда – Јевта беше арабија, красан и добар 
човек (Црв).

аралића ж бот. шљива џанарика. – Имаше блага аралића усред наш двор 
(Брл).

арамџија м нерадник; готован. – Он је голем арамџија, а текваја му је и 
жената, голема арамџика (Пк, Рс).

арап м зоол. врста голуба црне боје. – Голуби арапи су црни (Пир).
аркапија ж узак пут између кућа. – Мињујемо на аркапије меџу кућете 

(Рс).
арница ж напуштена њива. – Напуштено поље, арнице стануле, у трње 

урасле (Гра).
арно – убаво изр. нека буде све добро (отпоздрав). – Здраво – живо, уће! – 

Арно – убаво, чере! Како сте, што сте? (Чин. Вој).
артише свр. надмашити; победити. – Нечу да дозволим да ме таја ар-

тише (Гњ, Пир).
асли добре изр. сасвим добро. – Како се разбрасте? – Разбрамо се асли 

добре! (Цр).
асна ж рет. корист. – Оди туја работу нема голема асна (Пк).
ас㎘лан прид. индекл. мудар, паметан. – Он је ас㎘лан човек, оче и да 

посаветује а оче и да помогне (Гњ). Неје ас㎘лан, закачен малко дојде (СГл).
атапот м врста ћилимарске шаре. – Туја шару окамо атапот, тека остало 

(Пир).
афира свр. открити нечију срамоту, бруку. – Нечу те ја афирам, не пла-

ши се од мен (Пир).
а – хеј узв. при дозивању козе: дођи! – Окнем а – хеј, Кудрошо, и она дојде! 

(Мр).
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Б

баа узв. подражавање блејања овце. – Овца блаји баа, а коза врека мее или 
мео! (Мр).

баач м млекар на бачији задужен да бућка и прерађује млеко. – С бачију 
иду млзач, ћиа, искарувач, баач, парач и вурдар. Баач бије млекото, а парач 
пари сир (ВЛк).

баба ж закржљао и недозрео клип кукуруза; уп. бабичка. – Класињак је 
кржава моруза, кажемо га и баба или бабичка, па кажемо дај бабете или 
бабичћете на свињете (Зс).

бабамарта ж бот. биљка ситног и жутог цвета и листа као код вино-
ве лозе, а расте на влажном и растреситом земљишту. – Бабамарта на 
суревишта и покре воду расте, лис као код винову лозу и ситан ж㎇т цвет, и 
цьвти најрано, у март, а од масиљ лечи (Пк. Дој). Подбел је друго, а бабамарта 
друго (Бе).

бабан прид. индекл. много (добро), баш како ваља. – Одозгор бабан шљегове, 
широћи ко асталат (Пк).

бабенце с дем. од баба (драга) баба. – Кад смо били млади, па када је мој 
муж расположан, он ме зове бабо, бабетино, бабенце (Б – Са).

бабештерњак м пеј. баба. – Убаво времето, па наседали бабештерњаци, 
греју се на с㎇нце (Чин).

бабица ж 1. зоол. мит. инсекат по изгледу и величини сличан бумбару. – 
Бабице, инсекти како бумбари, напрај осило и чаурице с мед. Збере се това 
гњездо и тура се под јаст㎘к на жену која је породена да у не уморе бабицете, 
да у варде, а шију се и у дреју (Зав). 2. зграда за смештај оваца са полусво-
дом, подешена да има добру промају. – Бабица је платно с полусвод, стока да 
има сушину и да се не запаљује (ТД).

бабичка ж в. баба. – Бабичћете дај на свињете (Зс).
бабиште с пеј. шаљ. баба. – Бабиштето слабо. Че слазим у село да преср-

тим једьн – д㎘н на дрвникат, да у испратим у гробишта (Јел).
бабљача ж зоол. врста инсекта који је већи од гундеља и који оплођује 

цветове. – Бабљача лети по цвет и оплођује, а поголема је од стршеља (Ру).
бави се рет. несвр. водити љубав. – Ја и мојата жена, прво смо се бавили две 

године па се после узомо (Рс).
бавка ж рупа; огњиште. – Ајде, ти прави бавће, а ја че турам компир и че 

затрупујем (Зс).
бавчица ж анат. сузна јама код овце и козе. – Када овца крвљоше, сечем у с 

нож㎘к куде има бавчицу; има жилица и ја у расечем малко (ТД).
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багаљиво место изр. труло место у копиту. – Куде је багаљиво место у 
копито, очисти се и лој се тури, најбољи лек, у туј рупу (ДД).

баглама ж дугачак ексер који се пресавије после закуцавања, као нерас-
кидива веза; упор. багламета. – Баглама се перчини, перчиноше (ВЛк).

багламета с мн. в. баглама. – Багламета да буду: нек излезне јексерат па че 
га перчинимо (Зс).

бад – бад – бад узв. којим се подражава обад да би се разобадала нечија говеда: 
бежи! – Речем ли з㎘ – ㎘р! Бад – бад – бад! говеда одма бегају ко луда (Ста). 
Окне ли некој: – Ѕ㎘ – ㎘р, бад – бад – бад, бега говедо одма у шуму (Гос).

бадбадава прил. рет. сасвим бадава, низашта. – Оче да му га продадем 
бадбадава (Пет).

бађавџија ж дангуба. – Ми смо бађавџије, старци (ДД).
баѕа ж коза пепељасте боје. – Козе баѕа или кањоша: иста боја а две – 

имена; задњи дел црн, а прегњи пепељас (ВРж).
баи се несвр. задржавати се предуго, каснити. – Немој се баиш, рано да 

дојдеш (Бз).
бакарија ж зоол. врста голуба бакарне боје; уп. бакарика. – Голуб бакарија 

дојде како бак㎘р по боју (Пир).
бакарика ж зоол. в. бакарија. – Бакарика је најбољи голуб (Пир).
баксуз д㎘н изр. малерозан дан. – Баксуз д㎘н: гром уби човека и запали му 

колибу (ТД).
баксузи се несвр. инатити се (према некоме). – Баксузи се на њу и нече 

да сврча у нас (МЈ).
баксузит, -а, -о пркосан; тврдоглав. – Колко је м㎘нечко толко је баксу-

зито (Ру).
баксузљив, -а, -о мргодан; пркосан. – Ја сам си насмејана у лик откако 

сам си, не волим да сам баксузљива (Пок).
баксуштина ж аугм. пркосник, инаџија. – Жената му је баксуштина голема 

(Пир).
балалика несвр. оговарати. – Балаликале Круну, јеле какво се не једе (Рг).
балван м мн. балвање носећа греда у кровној конструкцији. – У кров има 

јан, попове на јан, балван доле и ћуприја горе у кроват (ВЛк).
балегар м зоол. гундељ. – Балегар или говноваљ, црвенкаста и тешка бу-

бачка, предвечер лети и ваља лоптице од лајна (Зав).
бало ж сукно. – Бало су носили наши стари; литак – бало су носиле жене 

(Д – Др, НМл).
балса. Робила га балса изр. био у великој невољи. – Робила га балса, па 

заневољел и изгубил вољу на живот (Пир).

– 11 –



Драгољуб Златковић614

балто с арх. рет. блато. – Само једампут сам чул од Церовку, мајка њој је 
из Балтабериловац, да каже балто, а мисли на блато (Цер).

балто место изр. млака, забарено земљиште. – Тамо је барљиво, балто 
место (Цер).

балч㎘к м попречно постављен део стуба испод носеће греде. – Греда на-
лега на балч㎘к, а он на стуб (Км).

банѕов м/ж особа непожељног облачења, понашања и карактера. – Мла-
да жена, банѕов некак㎘в: мануто ли је, нежењено ли је, шишће направило 
једне кратће а једне д㎇ђе и свако јутро ока дајте каве, дајте цигаре (Зав, Гра).

бансек м тестерица за резање метала. – Дај ми бансекат, очу да скратим 
туја шиницу (Вој. СГл).

бања се несвр. песн. купати се. – Кад ме је мајка бањала /У чубрику ме 
купала (Пс).

барак м мочварно земљиште. – Ливадата му је барак, барљиво место (Кп).
баралеја м заг. танак и дуг прут којим рабаџија тера говеда, остан. – 

Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја /И јед㎘н баралеја (Цер).
барама реч. бар. – Да сам добра са – здравје барама да си могу спремим 

јело, друг да ми не спрема (Ру).
бардак м врста шљиве крушкастог и црвенкастог плода. – Бардаци су 

добри и за пекмез и за рећију (Вој).
барѕес, -та, -то који је на задњем делу црн а на предњем пепељасте боје 

(коза). – Кањесто или барѕесто, иста боја: ѕагњи дел црн а прегњи пепељас, 
па текву козу зовемо Кањоша или Баѕа (ВРж).

барла ж 1. тупа шубара. – Барла и округла шубара, то је исто (МСв). Пада 
љигав снег, (као) големе барле (Зс). 2. велика зашиљена црна шубара. – Барла 
је зашиљена голема шубара од штавену кожу, сас в㎇ну нестрижену, црна по 
боју (Брл).

барљак м бот. ледињак Ranunculus ficaria. – Там у водете расту барљак и 
жабљак (Дој).

барљак м млака, забарено земљиште. – Там млакаиво место, барљак, то-
поле че насадим (Зс).

барне у очи изр. увредити непријатном истином. – Оче да барне у очи, да 
ти га каже бьш ка не требе (Пет).

басамчек м мн. басамчичи дем. степеница. – Да си једнем лебац на моји ба-
самчичи, а не у чужду кућу (Зав).

басара ж јака роса која изазива нагле и масовне болести воћа и усева. – 
Басара је као ћишица, као магла; кажемо падла басара на воће и поврће (Бс).
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басма ж бот. врста баштенског биља са јаким бусеном и дугим перјастим 
листовима који по дужини имају беле пруге. – Басма се сади у градинче још 
од старо време, не измрзиња и има д㎇ђи и пересто – шарени листови (ВЛк).

басмица ж бот. врста баштенског цвећа. – У градинче имамо басмицу, 
каравил, начник, милуванку, латинку (ВЛк).

басћија ж (дугачко) дрво за притискивање сира при цеђењу; процеђена 
сирна маса у процесу израде качкаваља. – С басћију притискамо сирењето 
да се исцеди, па после че га режемо и паримо (ВЛк).

бата м нешто старији брат или блиски рођак. – Доде је било до пред 
Први рат, а после почело даде. Исто и баје било до тьг, а после почело бате 
(ТД).

батал ћилим изр. врста ћилима. – Изаткале смо му батал ћилим, убав, да 
му се не нагледаш (Пир).

батаљује несавр. занемаривати; одустајати. – Остарело, па батаљује да 
се реди, да се пере, да работи, батаљује све (ПРж).

батисл㎘к м упропашћавање (хране, веша, обуће). – Нагризе убаву јаболку 
па ђу врљи, па узне другу; това је батисл㎘к (Вој).

батисује дете изр. сувише мазити; лоше васпитавати (дете). – Ти ми, с 
това твоје големо мазење, батисујеш децата, она ме после нече слушају (Рс).

батло с сува стабљика кукуруза. – Батло је стебло од компир, петлиџан 
и од друђе големе биљће (Сук. ВЈ). Батло је стабло од зрелу морузу на корен 
(Вој).

бат㎘к м анат. батак. – Од кокошку се једе жељуд, јадец, бат㎘к, крило, шија 
(Мр).

бацка несвр. боцкати. – Бацкал сам ју с трн и истискујем ону воду, да у 
излечим (Зс).

бачевање с гл. им. од бачује мужа заједничког млечног стада на пашњаку. – 
Балме је стока сабрана од сељаци да иде на бачевање, бачује се (ТД).

бачило с бачија; бачијиште. – На бачилото пцета голема, не смејеш да 
придеш (Брл).

бачује несвр. мусти заједничко млечно стадо. – Дьн㎘с је мен ред да 
бачујем, па појдо у планину за млеко (Зав).

баџа ж отвор на задњој страни зидане пећи за испуштање дима. – На 
вурњу назад има баџа или тувек (Орљ).

баџак м задња нога овце. – Задње нође на овцу смо звали баџак (ТД).
баџата в㎇на изр. 1. груба вуна са дугим власима. – Баџата в㎇на је остра 

в㎇на од овце, добра за плетење, власата је (ТД). 2. растресито руно прамен-
ке. – Баџата в㎇на се брзо суши, не задржава воду (ТД).
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баџосује (се) несвр. ословљавати (се) за баџо (пашенози!). – Баџосују се на 
по женете; женете њим сестре од некакво (Рс. Сук).

башл㎘к м камен на коме је постављен дрвени стуб. – Стубови стоју на 
башл㎘ци, да не трулеју одземи (Дој).

башне се свр. скочити са висине у воду. – Млого сам волел да се у тија вир 
башнем од мосат (Дој).

баштованџиница ж место под великим баштама. – Баштованџинице су 
биле после у Сењак (Пир).

баштојћа м онај који је сасвим сличан оцу. – Плтен баштојћа и у изглед 
и у карактер (Зс. Вој).

бебетана ж жена која често рађа и стално је заузете око бебе. – Таја па 
наша бебетана стално девојчетија раџа (Зав).

бебетарка ж жена у породичној задрузи која брине о бебама. – Које како 
се роди у кућу од двајес и пет човека, она га чува, бебетарка је била (При).

бебетића с мн. бебе. – Капице за бебетића смо плеле (Ру).
бебинсћи, -нска, -нско који је намењен беби. – Плетем бебинску капу (Цр).
бега (му) работа изр. све је немоћнији, све мање може да ради. – Бега нам 

работа, отима се, старејемо с бабуту (ВЛк).
бега од чуму изр. бежати од беде, спасавати се беде удајом. – Е, ја бега 

од чумуту, а дојдо у чуминото село; бега од лоше, налете на полоше (ТД).
бедет прид. индекл. само, једино. – Тамо расте бедет љиљак (ДД).
беди несвр. окривљавати. – Немој ме бедиш за правде бога (ТД).
беднотија ж беда; уп. бедоча. – Беднотија, сине, голема беднотија, немамо 

ништа (Мл).
бедоча ж в. беднотија. – Немање је било, бедоча (Пн).
бедоше се свр. пеј. родити се. – Дете кад се бедоше да се роди, да га човек 

увати за мишће па да га врљи у бумбак (При).
бедре с анат. бедро код стоке. – К㎇к код говедо, коња, овцу, кажемо бедре 

(Мр). Моје краве су џибљикаве, т㎘нће, а овај раса има широће бедре (Гос).
беђирак м заг. запрежно говече. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н 

чаралеја /И јед㎘н баралеја (Цер).
бежен㎘ц м 1. онај који се присилно (далеко) преселио. – Туја фамилију 

у Вучидел зовемо Беженци, побегли из Стол, а има Беженци и у Поганово, 
чула сам (Д – Ву). 2. онај који нема жену (стари момак, удовац, печалбар на 
страни). – Који живи у град или на друго место, а жена му је на село, кажемо 
да је бежен㎘ц; исто и за удовци и стари момци (Кс).

безвезник м безвезњак, непоуздана и несигурна особа. – Тија безвезник не 
знаје какво оче (Држ).

бездер м очајно стање, напаст. – У бездер смо станули од њега (Пир).
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бездетко м онај који нема деце. – Он је бездетко и млого је себичан, само-
жив човек (При).

бездетњак м, в. бездетко. – Он је бездетњак, криво му, али млого воли деца 
и купује њим бомбоне (ДД).

бездомњак м/ж/с бескућник. – Девојче сироче, бездомњак, несу му дали 
ништа (ВЛк).

безмозан, – зна, – зно непромишљен; глуп. – Ви сте, бре, безмозни људи, 
на влас сте а работите све наопако (Гос).

безродан, -дна, -дно особа која нема деце. – Ја сам безродна жена, никој 
ме не поштује у кућу (Сук).

бекче с бот. цвеће са лоптастим цвастима, које се у сувом стању одликује 
дуготрајношћу. – Бекче прави лоптасте главице, траји и носи се на бебице 
да не вачају на – очи (Пир). Немају си белога бога од снауту, душу њим вади 
(При, Вој).

бел  јелек изр. мушки прслук од беле вуне без рукава. – Мој деда је носил 
бел  јелек (Брл).

бел коил бот. ковиље. – Набери бел коил и вржи га у неку дрешку (Рос).
бел-пембав, а, о светлоружичаст; бео – ружичаст. – Оно, народ, народ, 

а ја бела-пембава у лице (Кр).
бел равн㎘ц бот. висока хајдучка трава са белом цвасти. – И бел равн㎘ц 

расте у гламу, там куде расте и ж㎇т равн㎘ц, има га окре венци (Гос).
бела бука ж бот. буква Fagus sp. – Бела бука је добра за тарабе, за шинде, 

за премењарсћи ковчак (Зав – ддл).
бела вратна жила изр. анат. кичмена мождина. – Белата вратна жила се не 

руча; с једног смо се кладили, ама не може да у изруча (ТД).
бела габровина ж бот. в. белогабровина. – Белити габровина је помеко дрво 

од црнити габар (Зс).
бела земља изр. (бела или делимично бела) глина погодна за прање. – Пра-

ли смо с белу земљу, окамо у и белило, с уму и с цеџ (ВЛк).
бела кања ж зоол. врста птице. – Имало је птица бела кања, тека причају 

стари (Бер).
бела рада бот. 1. красуљак. – Бела рада излезне рано по ливаде, убав 

цвет, ниско расте (Ш). 2. камилица; биљка сродна камилици, али већа и 
разгранатија. – Ниска бела рада је камилица, она је добра за чај, а покруп-
ната, она расте и у жито, неје добра за чај (Изв).

бела садина ж бот. врста влатасте траве која расте на сувим и посним 
стаништима Cynodon dactilon; уп. белешак, белошак, бељошак. – Има бела и 
црна садина: црна иде густо нагоре, а бела садина је пониска (Ру).
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бела чарба изр. бела чорба од подробице. – Од подробицу кад направе 
белу чарбу, тој сам најволел (Ру).

бела чемерика бот. врста чемерике. – Бела чемерика има цвет ж㎇т и по 
неје толко отровна, црната чемерика је поопасна (Зс).

белац м врста голуба беле боје. – Белци голубови су бели скроз и висо-
колетачи су (Пир).

беле пчеле изр. трећа генерација пчела у истој години. – Ако се пчеле 
три – пути роје у годину, што је врло ретко, прво је рој, друго паројак и трећо 
су беле пчеле (Вој).

белег м 1. црта; обележје. – На чело има белег, удари га дете с камик у 
детинство (Сук). 2. мит. део нечега (из куће, од одеће или са тела особе, или од 
болесног брава) који се носи врачари. – Раша тражи да му однесем белег од 
праг, да ми гледа (Пет).

белен м живи и бели омотач стабла дрвета (cambium); уп. бељак. – Дрво 
кад прережеш, има белен и црвен (БЧ). Белен да се стури од црвену врбу (Ру).

белешак м бот. в. бела садина. – Белешак све, нема кво овцете да пасу (Мл).
бели брес м бот. врста бреста. – Бели брес, гранће му иду нагоре и он је 

ломав, неје добар за јер㎘м (Ру).
бели габар м бот. врста граба; уп. белогабровина,. – Растимо за стоку горун, 

цер и бели габар; свинак се не сече, а бука ретко (ТД).
бели дроб м анат. плућа. – Бели дроб несмо јели, а црни дроб смо јели (Пет, 

Држ).
бели јасен м бот. врста јасена чије лишће стока радије брсти, него од 

црног јасена, бели јасен. – Бели јасен је подобар од црнити јасен, али и црни 
и бели смо растили на сушну годину (ТД).

белило с бела земља као средство за прање, богата у каолину. – Белило, 
идемо у Радешевац за белило (Рас).

белисвет прил. много; превише. – Ка је човек ћевлија мож да испије бе-
лисвет пијал㎘к (Рс).

белисвет место изр. велико пространство. – Овцете се изоде и прејду 
белисвет место (Зс).

белица ж врста шљиве крупног лоптастог плода. – Сливе белице крупне 
су ко јаја и добре су за ракију (Ш).

беличас, -та, -то белкаст. – Ива има беличас прут, а рећита затвореноцр-
вен (Ру).

беличка ж опште име за белу овцу. – Мамим беличка – беличка – беличка 
и дадем у коричку леб (Мр).

белка ж зоол. бела куна; уп. бељћа. – Вачал белће у Владићину плочу и уда-
вил се у рекуту (Рс). – Белка је видра која живи у шуму (Зс).
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белкав, -а, -о беличаст. – Коза муса има белкаво лице, позади је кулеста, 
до пола црна а предње плечће бело (Мр).

белме с стадо млечних оваца. – Белме, това су само млечне овце, а буљук 
су када су заједно млечне, јалове и подмладак (Гос).

бело цвеће с бот. врста цветне траве белог цвета. – Тај трава бело цвеће, 
бело цьвти кад се моруза сеје (Мр).

белогабровина ж в. бела габровина, бели габар. – За туј работу је најбоље дрво 
од белогабровину (ВЛк). Белогабровина јако гори, може да стопи шпорет (Зс)

белојћа ж мушка стабљика конопље. – Прво беремо белојћете, а после 
црнојћете (ЦД).

белокрилка ж зоол. врста мале птице белих крила. – Белокрилка је колко 
жлтарка голема али има бела крила (Ш).

белолуковац м руг. сељак; бедник, простак. – Дојдоше белолуковци у 
дућан и ми на једнога залепимо кришом папир на грбину (Пир).

беломусана ж (ружна) женска особа беле пути и светле или риђе косе. – 
Таја беломусана уграби прилично момче (Гос).

беломусес, -та, -то који (је ружан и) има белу кожу и светлу или риђу 
косу. – Боже, сине, ти ли не може да најдеш убаво момче, него најде бело-
мусесто (Пир. Гос).

белошак м бот. в. бела садина. – Све опасле овцете, остало само белошакат 
(Вој. Јал).

белут㎘к м в. бел㎘к. – Јајце има љуску, белут㎘к и жлт㎘к (Јел). Јајце има 
белут㎘к и жлт㎘к (ТД). Јајце има жлт㎘к, белут㎘к и љуспу (Мр. Ру).

белучан м камен белутак. – Там пескуша, има у земљу камик белучан 
(Гра).

белушина трава ж бот. врста влатасте траве на сувим и посним ста-
ништима. – Белушина трава има клас као љуљ, а садина како пир (Ш).

бел㎘к м беланце јајета; уп. белут㎘к. – Јајце има жлт㎘к и бел㎘к (Мр. Ру).
бељак м в. белен. – Бељак оди лесковину, остружем га на ћитчице за јаганци 

и јагне га руча сирово (ТД).
бељошак м бот. в. бела садина. – Садина трава и бељошак, тој исто (Мр).
бељћа ж зоол. в. белка. – Бељћа живи у шуму, слична ко видра али је пома-

лечка (Зав. Зс. Пк).
бена ж мн. девојка која игра лажну невесту у истоименом обичају који 

се изводи на неколико дана уочи свадбе. – Била сам бена, ретко кажемо лада, 
пред њону свадбу; идомо бенарће на – воду и појамо (Јел).

бенарка ж једна од учесница обичаја бена или лада. – Бенарће прате лаж-
ну невесту на – воду и од – воду и у пут поју (Јел).

бере реч. бар. – Ако не мож да се помогнемо да се бере не одмагамо (Вој).
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берим реч. бар, макар. – Ако га не знајеш берим си чул за њега (Вој).
бесија ж (напрасита и) зла жена. – Оче таја бесија зло да прави (Кс).
беслеме м глупа животиња; глупа и неразумна особа. – Беслеме прокле-

то, какво са очеш од мене (ВЛк).
бесникуља ж пеј. шаљ. мачкама: (непослушна) животиња. – Бесникуље 

једне, ја ли че ви давам леб, требе да мислим на радници уз трпезу (ЦД).
бесница ж пеј. кл. она која се не понаша пристојно и која бесни (жена, 

женка уопште). – По два, по три пути се коти таја бесница (Зав). (О мачки). Бес 
те вануло, бесницо једна, па ти се црева у мешину изврнула (Нш).

бесолан, -лна, -лно који трпи због недостатка соли у исхрани. – Бесолна 
стока, трчи на крму (ДД. Гос).

бесоча ж (напрасита и) зла жена. – Бесоча, нече да орати по цел месец с 
мене (Зав).

бесуљетина ж пеј. (лоша) жена. – Овај бесуљетина ме нашминга (Б – Км, 
Кс).

бетер прид. индекл. самопоуздан; карактеран (женска особа). – Баба – 
Мара беше бетер жена: карактерна од реч и свакому је помагала (ВРж).

бећарује несвр. живети паразитски и без одговорности. – Синат бећарује, 
игра карте и ништа не работи (Об).

бибе с играчка у виду купе са изразито оштрим врхом, чигра. – Бијемо 
бибичи на ледат поди мос, али мојто је бибе прајено на струг па се највише 
врти (Пк).

бива несвр. 1. боравити. – Куде бива јучер, куде се дева? (Зав. Вој).
2. изр. не бива тека не може то тако, није у реду. – Не бива тека, ти ме 

л㎘жеш, вараш, не може више да смо другаре (Км).
биволар м бот. врста лиснате траве црвенкастог стабла сродна садини 

Chrizopodon grylus; упор. биволско око. – Биволар је лиснат и има црвенкас клас, 
а садина му је слична, али пониска, и расте заједно с њега (Брл. Гос).

биволско око с бот. в. биволар. – Има некиква трава биволско око, тека се 
зове (Пк).

биволско чело с бот. врста тврде и крупне влатасте траве која расте на 
сувим и посним стаништима. – Биволско чело има плаво – зелени листови 
и прави бусен (Кс. Гос).

бигровина ж стена од бигра; камен од бигра. – Бигровина там, вода из-
вира и пада (Бз. Орљ).

биза ж овца која је близанац; овца која се близнила. – Овца биза или је 
близне или је близнила (Зс).
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бијач м дрво подешено за млаћење конопље после обраде на трлици. – 
Прво на трлицу чукамо грснице, па ђи после с бијач ударамо на земљу да се 
одвоји и очисти влас (ТО, Пир).

бије жега изр. трпети од жеге у путу или на послу у пољу. – Че ме само 
бије жега да путујем у град, а нема ништа да направим (Пок).

бије млеко изр. бућкати млеко. – Млеко бијемо на бучку (Јал).
бије на изр. слично је, изгледа као. – Л㎘скавка розе цьвти, бије на розно 

(Нш).
бије на жеглу /бије на жьглу изр. налегати вратом палицу на јарму (за-

прежно грло). – Серт стока, љуто, бије на жеглу и тегли (Мр). Које је љуто оно 
бије на жьглу, удара на жьглу (ТД).

бије напред изр. гура напред. – Ненаучено говедо када упрегнеш, оно све 
бије напред (Гос).

биковито гледа изр. гледа уздржано; гледа са мржњом. – Она ме поче 
биковито гледа, а не знам зашто (Сук. Пир).

биљоберац м пеј. лопов који краде летину. – Намложише се биљоберци, 
не можемо да одбранимо берећет од њи (Пн. ВСв).

бимбаша м кмет у селу. – У турско време кмет се звал бимбаша а пресед-
ник у село узбаша (Рос).

бир година, бир дете изр. посл. сваке године рађати (жена). – Дојде од 
печалбу, зажељи се, не пази жену и после: бир година, бир дете, и бедата све 
поголема (Пир).

бисаѕи м мн. бисаге. – У Засковци кажу бисаѕи и косилба, а у Топли Дол 
дисаѕи и косидба (ТД).

бисер /бисерчичи м бот. врста баштенског цвећа. – Цвеће бисер или би-
серчичи има малечћи и убави бели цветовчичи (Мр).

бичало с оно чиме се тера крупно грло стоке (говече, коњ). – Говеда кара-
мо с прут или бич, а када с бич, и једно и друго окамо бичало (Мр).

биџа м 1. јак во. – Јакога вола смо звали брџа или биџа (СГл). 2. крупан и 
снажан а туп мушкарац. – Биџа је који је тупав, височ㎘к и наметен, као да 
је нечис (с памет) (НМл. Км). 3. пеј. досељеник са села који не може да се при-
лагоди животу у граду. – Кажемо биџа за некога који је у град остал сељак, 
неотесан, ћутук, не мож га преправиш, запупавел (Пир).

блага рана ж место на телу на коме трули кост. – Када трули коска, 
кажемо га дал㎘к или блага рана (ВЛк).

благодат м оно што је врло погодно (за храну, уживање, одмор, разоно-
ду). – Газдинска кућа, све има, благодат је нашла моја черка (Пир).

благодумац м особа која користи само пријатне речи. – Оно ни благо-
думци не мож се наоратимо кад се ставимо (НМл).
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благодумка ж женска особа која користи само пријатне речи. – Свекрва 
ми је благодумка, куде иде да иде сас нас снаје се вали (Гра).

блажни дни м мн. дани када се мрси. – За свадбу гледу да буде блажни дни 
када су (Бла).

блани се несвр. изоравати се у каишевима (ледина, иловача, земља саби-
вена гажењем). – Тешко се оре, блани се орањето (Сук. Вој).

блатска шара изр. шара на поњавама које се ткају у селу Блату. – Т㎘г смо 
млого волеле да ткајемо блатсће шаре за црђе (ТД).

блеј трава ж бот. врста ретке и лековите траве која расте у виду лозе. 
– Блеј трава има у Западје; расте ко лозицу, корен бел и масан, а листове от-
ворено зелени (Брл).

блејове. Влачи блејове изр. подносити велику муку, патњу. – Док је бил у 
брајћа влачил је само блејовети, овчар бил по маглуту (Пк).

близнаћиња ж близнакиња; она која је родила близанце. – Има там овце 
искомбуване – јединће и овце близнаћиње; требу д㎘сће да се деле, да несу 
заједно (ДД).

близне ћенар изр. врста платна од најбољег памука танког конца. – 
Близне ћенар смо ткале: ситне жичће, тријесник памук основа, а и натка је 
тријесник али је појака (Сре, Кр).

близница ж зан. метални додатак припојен заваривањем металној ош-
трици да би је појачао. – Млого се изел ралникат, па да му туриш, близницу, 
мајсторе (Вој).

близничи свр. фиг. рет. прескупо платити. – Па ти си близничил, преплатил 
си за млого, требало је да се распиташ (Зс).

близо прил. близу. – Близо је, с㎘к – че дојде (Ос).
бликне свр. почети нагло и обилато тећи. – Бликнула крв, главу у рас-

цепил (Гос). Бликну одједнуш вода на њега и намокри га до кожу (Кп).
б㎇сне се свр. уп. б㎇цне се. – Б㎇снуше се пред нас Јерма и манастират уз њу 

(Јал).
б㎇цне се свр. блеснути; засијати. – Наиде вирушка, диже у сукњу, б㎇цну 

се гола девојћа пред жетвари (Јел).
блуткав, -а, -о бљуткав, неукусан. – Црвени глог је блуткав (Бз).
бљезга несвр. баљезгати, говорити бестидне речи. – Не иде да бљезгам 

това, ја сам домаћин човек (Гос). Бљезга, што неје за у народ (Пир).
бљезготине ж мн празно причање; увреде, клетве, бестидне речи. – Кад 

се жене скарају, има свакакве бљезготине (Гос).
бљудо с плитка посуда у виду тањира од дрвета или керамике. – Бљудо 

је за брашно, а грепка је за гребење из мучник, дојде коритаста и сужена под 
вр (Зс).
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бљус м бот. врста биљке. – Трава бљус се зове, има корен ко ћишир, расте 
уз плот, лечи од реуму (При).

бобук м дубок вир у реци; вир у реци погодан за купање оваца. – У Биг㎘р 
у рекуту има бобук, там купемо овце (Ш).

бог да га види изр. осрећиће се. – Да узне това девојче, бог да га види 
(Пир).

бог да жали изр. узалуд је све, сав труд. – Бог да жали толће године што 
сам те помагал да станеш на – нође (Сук. Чин).

богатија ж богатство; уп. богатиња. – У Јаничовци је од време голема 
богатија (Ру).

богатиња ж в. богатија. – Богатиња брже пројде, не траји (СГл).
богородица трава ж бот. жаворњак Lepidium perfoliatum. – Богородица 

трава, а кажемо у и саморотка, помага да се жена породи (Мр).
бодерица ж бот. коров код стрнинама на слабим њивама, чије семенке 

имају бодље Turgenia latifolia. – На посну њиву у жито излази бодерица, па 
б㎘цка дланове када жњемо и вача се за чорапци (Вој).

бодљав, -а, -о бодљикав. – У камен расте и дом се доноси за у вазу, дооди 
му лис како грчкаво, брчкаво, како бодљаво (Орљ, Бз).

бодљива реч изр. увреда. – Видомо се и одма ми рече бодљиву реч, увреди 
ме (Гос).

бођи прил. бајаги. – Рече бођи да че дојде да ми помага, па га нема (Пет. 
Вој).

боже прил. бајаги. – Боже да увеличи сликуту, ама ништа не направи (Рос).
боже – здравје изр. ако Бог да. – Че идемо, боже – здравје, да се видимо 

сас њи (Км. Пир).
боже, изе(де)м те изр. види му чуда; види му срамоте. – Боже, изем те, 

тија њурча купил голема и убава кола (Пир). Изедем те, боже, њина је брука 
до небеса (Пет).

боже не-дај изр. ни под којим условом; ни по коју цену; никако. – Ја да 
тражим од њега, боже не-дај (Рс).

божека несвр. позивати Бога у помоћ; кукати; молити; уп.божика. – Муж 
се забавил из дрва, па бабата само божека у дворат (Јел).

божема прил. тобоже. – Они се божема договорили, а оно не било тека 
(Брл. Јел).

божика несвр. в. божека. – Само нешта божикаш, нешта кукаш (Вој).
божја дарба изр. 1. божја воља; дар од бога. – Това је божја дарба, нема 

се љутимо, какво ни бог даде че трпимо (Вој). 2. даровитост. – Сирома, ама 
божја дарба; девојче и убаво, и убаво поје и најбистро у свата девојчетија 
(Јал).
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божја работа изр. божја воља. – То што смо ми разокави, то је божја 
работа (ДД).

божја ћиша. Испије божју ћишу изр. врло много попити. – Испили смо 
божју ћишу, поваљамо се ко свиње по собуту (Пир).

божјак ж просјак који живи само од милостиње. – Божјак, слеп старц на 
Бериловску капију, ако му дадеш че има кво да једе (Пир).

боиже, боиже узв. чуђења, негативног изненађења: – Боиже, боиже, какво се 
чудо направи сас таја деца?! (Рс).

бојаџија м насилник. – Бојаџија који је, он наидује, налати, ако осети да 
му се плаши човек (Пок).

бојаџика ж жена бојаџије; жена која држи радњу за бојење предива. – 
Куражна жена, бојаџика, сама је држала бојаџиску радњу у Бабушницу (Бла).

бојаџилница ж бојаџијска радња. – Това је све на бојаџилницу чињено 
(ВЛк).

бојева несвр. боравити; пребивати. – Он бојева на това место, там му 
појата и имање (Јел).

бојле узв. непозн. вулг. само у изразу: – Ногу дигнеш: п㎘ш / Ојле, бојле, чук! 
(При, Пн).

бојлија м насилник; онај који се радо туче. – Ја нес㎘м бојлија, немам срце 
да ударим човека (СГл. Гњ).

бојница ж место у реци где се мрести риба. – Куде је бојница идемо те 
наватамо по млого рибу (Зс).

бок-ти-душа изр. закуни се да говориш истину. – Бок-ти-душа, баје – 
Сретко, кажи право како је било (Вој).

боклучарник м сметлиште. – Што сметемо у двор носимо на боклучар-
ник, исто и пепел (Рс. Брл).

боклуџавеје несвр. запрљавати се труњем. – Старо облачи кад идеш при 
стоку, нове дреје боклуџавеју (Вој).

боклуџави (се) несвр. запрљавати (се) труњем. – Намирљавам стоку у 
старе дреје да се не бокљуџавим (ВЈ).

боклуџаив /боклуџав, а, о запрљан сувом нечистоћом. – Дојде из плевњу 
боклуџаив, не могу га очистим (Вој). Прво се убаво истресе, да не улази 
боклуџав у кућу (Вој).

боклуштарник м ђубровник. – Кажемо ђубровник или боклуштарник, на 
њега намитамо с метлу (Рс).

болежљав, -а, -о в. болешљав. – Болежљава вој децата (Пир).
болешка ж мала повреда коже (од трна, ножа). – Имам болешку на прс, 

закачи се малко с нож (Соп).
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болешљав, -а, -o болешљив; уп. болежљав, болушљав, болушљив. – Болешљав 
сам еве десетина д㎘на (Гос).

болка ж 1. болест. – Залетел у болку голему, и не пази се (Гос). 2. болка. 
мала повреда коже. – Са че ти превржем болкуту и она че брже заздравеје 
(Вој. Чин).

болушљав, -а, -о в. болешљав. – Т㎘г сам оѕебла и после сам била све 
болушљава (Пир).

болушљив, -а, -о в. болешљав. – Слежето је болушљиво, че га продавам 
(ТД).

бомба ж врста шаре на ћилиму. – Дај ми црвенко за бомбуту (Пир).
боранија ж врста јела од ливадског зеља са доста пиринча, младог и 

старог црног лука и са сувом паприком (а нема бораније у њему). – У јело 
боранија нема боранија, него ливатско зеље, млад лук, стар црвени лук, ориз 
и суве шушпе (Пир).

бордес, -та, -то који је бордо боје. – Ливадар у жито као грашак, бордес 
цвет, а бела ситна зрнца у сваку шушпицу (Брл).

борка ж, мн. борће набор на опанцима од коже. – Напрајмо си свинсћи 
оп㎘нци с двоје борће, па жапће, в㎘рови, ремичће, па л㎘ко за одење (Бс).

бостаниште с 1. њива под бостаном. – Нач㎘с њим некој све искубал 
бостаништето (Пет). 2. њива погодна за бостан. – Дебела земља, има вода, 
топло местото, за бостаниште душу дало (Сук).

бота ж кофа. – Ми кофу зовемо бота; имало је дрвене боте (Пок).
ботка ж бод, омча на игли при плетењу. – Ботка по ботку и тека се плете, 

л㎘ко че се научиш (Вој).
ботур м корен зреле биљке у виду пања који је остао у земљи. – Ботур је 

што остане у земљу од кукуруз или сунцокрет (Мр).
ботурачћи прил. као копљем (ударити). – Може с мотку, сас штап или с 

ост㎘н да га удари пљоштимице, а може и као с копље, ботурачћи (Рс).
боцка ж бот. бела боца. – Тој што расте по слабе ливаде и што га ветар 

ваља преко откоси, ми зовемо боцка (Вр).
бочило с врста грнчарског алата. – Шпрингла, бочило, рвацка су [реч!? 

– нап. рец.] грнчарсћи алат (Кр).
бошле ж мн. празноверице. – Она баје, знаје свакакве бошле (Пир).
бошљина ж ширина; простор. – Куде је бошљина, ширина, а требе да 

туриш дирек, там га подигнемо (ВЛк).
брабушка ж брабоњак, суви лоптасти измет (овце, козе или зеца). – Има 

брабушће, улазиле овце у градинуту (ВЛк).
бравче за домазл㎘к изр. грло одабрано за приплод. – Најубаво бравче 

остављамо за домазл㎘к (ТД).
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брада на овцу изр. дуга длака у виду браде испод доње вилице овце. – Бра-
да и менђуше кажемо коди овцу, а коди козу кажемо менђуше и пелешће (ТД).

брадичка ж дем. 1. дечја брада. – Умазало си брадичкуту а не дава да га 
обришем (Км). 2. брада код лука, корен лука. – Врани лук као мразовац, има 
брадичку (Зс).

браздач м нож испред раоника на плугу. – Испред ралник на плуг има си 
браздач, како нож дојде (Вој).

браља м рет. и најчешће у вокативу: брат. – Казујем ти, браљо, у поверење као 
на брата роџенога (Рос). Браљо, дојди навам! Тов је росомачка реч (ВРж. Брл).

бран ћенар изр. наборано памучно платно. – Набере се т㎘нко бело платно 
од памук, кажемо га бран ћенар или бран пребир (Вој. Пет).

брана несвр. покривати засејано семе стрнина превлачењем (браном, да-
ском или трњем). – Бранам житото сас брану или сас канату, завлачујем га; 
немам дрљачу да га дрљачим (Сук. Вој).

брани се несвр. чувати међу; тући се за међу. – Мирковци и Кљоштица 
се бранили, за земљу се карали, и Мирковчанин убије Кљоштичанина (Ру).

браник м заштитник (на прибору, алату, колима); парожак. – Да ми да-
деш дворогу вилу с браник (Ру).

браници м мн. делови узде (леви и десни) који усмеравају очи коња напред. 
– Чампар од узду иде у уста; браници, да гледа право; оглавник иде уз главу 
(Ста).

брањиште с забран. – Све сече у моје брањиште кришом, а његовото по-
големо од мојето (Бе).

братија м браћа; уп. браћија. – С њега смо братија, по баштину бабу и деду 
(Сук).

братовчета с мн. браћа од стрица и тетке. – Ближња смо рода, братов-
чета смо с њу (Б – Са, Пир).

братће м вок. од брат: брате. – Помагај, братће, у невољу сам голему (Соп).
браћија с в. братија. – Они су његови браћија, рода су (Бз. Ру).
браца м старији брат; девер – Браца или бата кажемо на постарог брата 

или на постарог девера (Гос).
брашни несвр. запрљавати брашном, брашњавити. – Стури џемперат па 

т㎘г сеј, да га не брашниш (Пир).
брашњаив, -а, -о који је посут брашном; уп. брашњив. – Она све иде 

брашњаива, ко да меси леб за цело село (Брл).
брашњеник м сандук за брашно. – У нашу кућу се знало ред: стовне на 

дьску водир, брашно у брашњеник, гуње пред врата на мотку (Јал).
брашњеница ж врећа или торба за држање брашна. – Имали смо си 

посебне торбе и врече брашњенице (Зав). Брашњеница за брашно, а тричарка 
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торба за трице за помије (ВЛк). Вреча брашњеница стоји, и у њу седи браш-
ното, из њу га трошимо (Зс).

брашњив, -а, -о в. брашњаив. – Вита Ладин, воденичар, он си све брашњив 
одеше (Вој).

брбоче несвр. производити посебан звук при кувању или врењу. – Јелото 
одавна брбоче, скоро че се свари (Рас). Виното почело да ћипи па саде брбоче 
(Рас).

брдак м 1. земљани суд за ракију, који је обично крушкастог облика. – 
Рећију смо пили из брдак, тека смо га окали (Гра).

2. врста шљиве плавоцрвеног крушкастог плода, погодна за пекмез и 
сушење; уп. брданка. – Брдак је доле подебел (као протуметиљ), а тргоњи су 
равни. (Пк. Вој).

брданка ж в. брдак (2). – Брданће и шебеци, кажу сорте сливе у Брлог, а у 
мој Росомач смо и окали трубунће и шиљарће или пожегача (Рос).

брденце с брдашце. – Да ми је горе да излезнем на свако брденце, тува ми 
је срцето (Јал. ЦД).

брдоша ж овца са роговима који иду право увис. – Брдоша овца, рогови вој 
иду увис као да су направени (Км).

бревенечичи м мн. дем. и хип. од бревенеци дечији беневреци, чакшире од абе 
из народне ношње. – На мушкото скројили бревенечичи, па га обули, па му 
се радују (Соп).

бревенечетине м мн. аугм. и пеј. од бревенеци: беневреци, чакшире од абе 
из народне ношње. – Обуло бревенечетине поголеме од њега па му се само 
ушити виде (Кс. Пн).

брег м геогр. врло стрма и висока падина. – Мала Брегановци, они су у 
брегат (Рос. Јел). Ене га горе у брегат над Завој, чува овце (Пк. Бе).

бреговит, -а, -о уздигнут, на брегу; брежуљкаст. – Наш плац бреговит, 
олади се зими (Грш).

бреголазина ж плитна и слаба њива на (оштрој) падини. – Распродал 
најубаве њиве, остале му само бреголазине (Цер).

брежес, -та, -то бреговит. – Там земљиште брежесто, мрежесто, јако на-
валено, падина (Б – Са, Пир).

бреж㎘к м хумка. – До путат што има бреж㎘к, там ме сачекај (Сре).
бреја несвр. тешко дише и при том дува на нос (брав). – Болно, бреја кад 

пува на нос (Дој).
бренѕа се несвр. рикати, мукати, нервозно се понашати (говече). – За кво 

се бренѕаш, са че ти газда стигне (ТД).
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брестовина ж лист, грана или дрво бреста; брестова дашчица за 
имобилизацију преломљене ноге. – Од брес напрајм дьшчице, кажемо бре-
стовине, па и врзујемо на сломену ногу на овцу, тека у лечимо (ТД).

брећиња ж бот. брекиња. – У наше шуме расту ћисалће, дивљачће круше, 
брећиња, дива црешња (Пк).

брецљиво прил. оштро, љутито, увредљиво. – Ја се брецну, брецљиво се 
одзва: – Видите ли куде ми децата оде, че и змије поједу (ТД).

брешче несвр. оглашавати се (срна); суво кашљати и при том се јако на-
презати. – Брешче ко срна, а нече се лечи (Сук. Вој).

брзгало од цволику изр. дечја играчка којом се прскају међусобно. – 
Брзгало од цволику правимо па се прскамо (Јел).

брзе се несвр. шаљиво пецкати једно друго. – Сватнина су па се брзе сас 
свауту, али она по – ђавол од њега (Грш).

брзоберина ж њива која даје слабе приносе. – Наше њиве повише брзо-
берине; млого работимо а малко наберемо (Вр).

брзоте импер. хајде брзо. – Брзоте деца, деда донел црешње (Зав).
брига се несвр. рет. бринути. – Нечу се бригам за ништа, моје је време про-

шло (Гос).
брижди несвр. у јаким млазевима излазити (млеко из млечне жлезде). – 

Била сам млекуља: брижди ми млеко како на краву (Кр).
брисне свр. дем. обрисати. – Чим бриснеш рућете од пешћират, одма се 

познава (ТД).
бритва ж нож преклапач. – Бритва је купен нож који се склапа (ВЛк).
бричене овце ж мн. изгладнело стадо коме отпада вуна. – Клне га да буде 

газда, да чува рутави волове и бричене овце (Дој).
брљившак, ка, ко прилично неодмерен и плаховит. – Жената му малко 

брљившка (Пок).
бробињарка (трава) ж бот. врста влатасте траве која наставља да буја 

и у другој половини вегетационе године Agropyron repens. – Бробињарка тра-
ва, Луканци у зову рескуша, расте високо и има клас како жито; за говеда 
је добра, а овца има да умре од – глади, а нече у погледа (Гос). Рескуша или 
бробињарка на бробињало расте, там куде је камик и лице, а црна земља 
(ВЛк. Дој).

бробињарска лисица ж лисица која копа по мравињацима. – Исцибрил ко 
бробињарска лисица, измршавел (Нш).

бробињоша ж име козе која рије по мравињацима. – Коза бробињоша 
трчи и ришка по бробињала (Мр).

бробињч㎘к м дем. мрав. – Кротачка је била, бробињч㎘к неје нагазила (Ос).
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бробошка ж брабоњак, суви лоптасти измет (овце, козе, зеца); уп. бро-

бушка. – Бробошће на све стране, минуло млого овце овам (Гос).
бробушка ж в. бробошка. – Метем бробушће с умит, овчарска работа (Пс. 

СГл).
број м мн. бројове број. – Бројовете се избрисали, не виде се (Вој).
бројаџија м особа која броји, бројач. – Четирес и пету бројаџије су 

избројили дванајес иљаде овце у Сенакос (Д – Сн, Пир).
бротаје несвр. лутати; непрекидно се кретати у послу или на путу; уп. 

бротује. – Он не спи, суноч бротаје ко тен㎘ц (МЈ).
бротује несвр. в. бротаје. – Бротувал сам по Сувају, знам ђу убаво (Рос).
броч м бот. броћ. – У броч смо чиниле за затворено – црвену боју (ТД).
брочиште с мит. бас. место где народ пролази у свим правцима. – Урочиш-

та у брочишта (Д – Сн, Пир).
брстен, -а, -о трп. пр. који је обрштен (грана дрвета, грана са лисника). – 

Шумка кажемо кад има лисје, а кад се обрсти кажемо лисковача брстена (Ру).
брска несвр. брстити. – Коза воли да брска брстину (Мр).
брстина ж 1. брст уопште. – Карај козете там у брстину, нек једу ако 

оче (ТД). Кад коза обрска брстину остане само грање (Мр). 2. грање лиснатог 
дрвећа које се сече када стока изађе на зимски брст. – Брстина је зимња 
рана за козе, коњи и говеда, што се сече или не сече (Дој, Јел).

брце с део рала који га учвршћује. – Џевгало се тури на ралникат, а брце 
се набива одозгоре, широко ко дьска, држи ралото (Соп).

брцкотина ж набор. – Свинсћи оп㎘нци с брцкотине назупче се с нож и 
набрчку се (Ру).

брцне свр. 1. извући (прљавом) руком комад меса из јела. – Брцну детиште-
то и извади јадацат сас прсти (Пир). 2. фиг. пецнути; изазвати. – Брцнеш куде 
не требе па ти после крив ђавол (НМл).

брчес, -та, -то који има велике бркове. – Ситан и кочоперан, али брчес па 
важно изгледа (Цер).

брчкани оп㎘нци м мн. опанци од коже украшени наборима. – Мој муж је 
бил убав човек, имал је убаве премене и носил је брчкани оп㎘нци (Пн).

бу – бу узв. оном. подражавање буке реке: – Бу – бу, бучи реката (Д – Сн, Пир).
буав, -а, -о ружан; рашчупан. – Буава травата, прерасла, па ђу ћишата 

мокрила после косење млого пути и са ђу нече ни козете (Дој).
буба несвр. 1. тући. – Како – да ме је некој бубал, како да ме је све ст㎇кло 

(Зав). 2. буба грснице изр. млатити конопљу на направи за млаћење. – Буба-
мо топене грснице с трљицу (Зав).

бубав, -а, -о бубуљичав. – Бубава кожа, само бубуљице (Зс).
бубањџија м бубњар. – Бубањџија сам бил (Дој).
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бубачка ж буба. – Има консће и има говеђе бубачке (Бз).
бубњак м бувљак. – Појдомо на бубњак да купимо нешто за децата (Д – ЈД, 

ПРж).
бувателник м дрво подешено за млаћење конопље. – С бувателник се 

пречукују грснице, више да испадне прздер (Бе).
бугарин м југоисточни ветар који дува из правца Бугарске. – Крив㎘ц дува 

од Ћоштицу, а бугаринат, југат дува од југ и раскара снегат (Зс).
будали се несвр. глупо радити; бити неумешан у послу. – Будали се сас 

стокуту и само штету има (МЈ).
будалинка ж приглупа и питома особа. – Снаа ми је једна – будалинка и 

једно – лењаво створење, па повише ја слушам (Рос).
буђа ж буђ. – Плесњиво сириње, буђу вануло (Мр).
буђосује несвр. буђавити, хватати буђ. – Моје сирање нито вача сигу 

нито се буђосује (Бе).
буђоше се свр. убуђати. – Кад га добро редиш и чистиш нече да се буђоше 

(ВЛк).
бузурант м мушкарац незаинтересован за женски пол; хомосексуалац. – 

Тија не шета сас девојчетија, мора да је бузурант (Пк).
бујад м бот. врста папрати. – Ми папрат зовемо навалу и бујад, када расту 

заједно (Мр).
букарка рет. шаљ. 1. буква Fagus sp. – На шалу кажемо букарка за буку (Гос). 

2. фиг. глупача. – Немој да се направиш на бутнитрн, на букарку, него у народ 
буди отворена (Гос).

букарсћи, -ска, -ско пеј. планински. – Ја сам букарска жена која се досе-
лила у град, али с мен се не мож мерите (ЦД. Бер).

буковача ж врста гљиве која расте претежно на букви (која трули), али 
и на још неком дрвећу. – Буковача расте на буков труп, отсечен, а скрип㎘ц 
расте на живу буку (Дој).

була ж бот. в. булица. – Слабо ми жито: повише буле, него класове (Пк).
булван м мн. булвање тврда груда земље. – Копачката браздила и булвање 

направила, руће ни отпадоше од копање (Вој).
булгур м истуцано и скувано зрневље стрнина (пшенице, ражи, јечма). 

– Воденице несу млеле месец д㎘на, брашно несмо имали па смо булгур јели 
(Д – Сн, Пир).

булица ж бот. турчинак Papaver rhoes; уп. була. – Булица попурку голему 
напрај, па после све се расцьвти (Зс). На стручку булица цьвти, има црвена и 
бела (Орљ, Бз). – Од булицу правимо лутће, играмо се (Нш. ВЛк).

булулејник м конопац којим две особе, једна с лева а друга с десна, по-
пречно ударају онога ко седи на љуљашки и тако појачавају или смањују 
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пут љуљашке и јачину љуљања. – Кој седне на љуљашку, с булулејник га 
љуљамо, а чул сам да га негде кажу полулејник (ТД). Булулејник за љуљање 
љуљћу (Брц).

булулејче с дем. од бубулеја, булулеја буљина. – Вачали смо булулејчета (Зс).
булумач м 1. вода са размућеним брашном за премазивање хлеба после 

печења. – Булумач је пшенично брашно у врелу воду, па се с њега премазује 
жежак леб када се извади, а може с њега и ретија да се лепи (Пир). 2. млака 
вода у којој је разбијено јаје и са мало кукурузног брашна за премазивање 
свадбене и друге свечане погаче. – Погаче за свадбу, ама повише су биле од 
морузно, па разбијемо јајце и туримо малко брашно у воду, па премажемо 
погачуту да изгледа убаво (Бз). 3. сувише редак пекмез или рецељ. – Оно неје 
рецељ, него булумач, млого ретко (Пир). 4. фиг. рет. будала. – О, булумаче, не 
разбираш ништа (Бз).

буљат, -а, -о буљав. – Буљата, грозна, а он се загледал бьш у њу (Пир).
буљубаша м буљубаша, представник турске власти у селу. – У турско 

време у село је бил само буљубаша (ВЛк).
буљурдисује несвр. рет. дружити се; слагати се. – Ја слабо сас њу 

буљурдисујем (Бла).
бумба несвр. рет. ударати. – Мрежа се отегне из воду, па ајкачи бумбају и 

све улети у мрежу (Ста).
бумбар м зоол. 1. трут. – Бумбарат не дава мед ама и без њега ројат не 

може (ВРж). 2. гундељ. – Бумбар напрај лопту од лајно (Пс). Бумбар је по вели-
чину између бабљачу и стршеља (Ру).

бумбар м анат. право црево. – Гужњото црево окамо бумбар (Пир).
буне свр. фиг. нагло ући; нагло изаћи. – Бунула невеста и отишла си дом 

(Вој).
бунѕав, -а, -о који је угојен, што му се види и на лицу. – Бунѕав је који је 

огојен и у снагу и у лице (ЦД).
буњиштарће ж мн. средство за превоз ђубрета запрегом прилагођено ло-

шим, стрмим и кривудавим планинским путевима. – Кола имају душаме, 
канате и капаци, а буњиштарће само предњи капак (ТД). Сане буњиштарће: 
оздол д㎘сће, па испод попречно да држи д㎘сћете, извртим пречћете, па стра-
нице од дьску напред, насред и наѕад на пречанку (ТД).

буовит, -а, -о трп. пр. који је крупан, висок и добро развијен, али није ни јак 
ни смео. – Ти ли мислиш што је он буовит да се од њега некој плаши?! (Рс).

буранија ж боранија. – Сварила буранију ко масло меку и убаву (Ру. Вој).
бурешка се несвр. 1. бости се (говеда, јарци, овнови). – Измешамо говеда-

та и она се почеше бурешкају, једва и раздвојимо (Пк). 2. фиг. кошкати се. – 
Деца, немој се бурешкате, размиристе ми главу (Дој).
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бурјан м врста биљке која је слична бурјану, абди; висок и густ коров око 
сточарских станишта. – Друго је аб㎘д, друго је бурјан (П, Пир).

бусаница ж в. бусеница. – У старо време у бусанице се седело (Пет. Км).
бусарска кућа изр. стамбена зграда од бусења. – У Барску ливаду жи-

вило се у бусарсће куће, колибе. Лете изврти са – сврдел, а зиме затвори сас 
какалашку (Зав).

бусеница ж примитивна колиба покривена бусенима; уп. бусаница. – Напра-
ви се колиба бусеница на рогове од мотће и колци, и облепи се с бусење (Гос).

бусовит, -а, -о који гради бусен. – Тип㎘ц је бусовита трава (Зс).
бута несвр. 1. гурати. – Бутају му аутото, не мож да упали (Пир). 2. вулг. 

обављати коитус. – Затекла га жената, бутал при комшику (Гос). 3. бута меџе 
изр. преоравати. – А чушка, а бута меџе, воли да преорује (Зав).

бутнитрн м пеј. велика будала; глупа и невешта женска особа. – Она је 
асли бутнитрн, не умеје ни вочће да свари (Пир. Гос).

бутрес, -та, -то пуначак. – Беше срегањ човек и бутрес у лице (Вој).
бучав пешћир изр. растресит пешкир. – Бучав пешћир невеста у бьшчу 

даде на младожењу (Сре, Кр).
бучетина ж аугм. буква. – Голема бучетина там беше, када сам бил дете 

(СГл).
бучкарица ж подр. она која је украла бућкалицу. – Једна украла кантар па 

смо у окали кантарица, а другата бучку па смо у окали бучкарица (ВЛк).
бучумиш м мноштво ластара из корења око воћке, обично шљиве. – Једно 

дрво расте и бучумиш окол њега, ластари, ситно, ни једно не вираје (Кр).
буџује несвр. дешавати се. – Буџује да се комшије скарају, али неје добро 

да се мрзе (Мр).
бушак м мужјак говечета расе буша. – Имал сам бушаци волове, од ста-

руту расу (Брл).
б㎘ба несвр. 1. ударати силовито и неразумно. – С голем чук бьбал без 

потребу, и камикат се неје померил (Пк). 2. фиг. неумесно говорити. – Млого 
б㎘баш када отидемо у народ, па те избегавам (ВЛк).

бьбат, -а, -о који је добро натоварен; који је добро напуњен. – Бьбат воз 
сено кажемо, када се убаво натоваре санће (Дој).

бьбато прил. 1. добро натоварено; до врха пуно. – Кажемо бьбато нап㎇њено 
за воз са – сено када се млого натовари (Дој). 2. фиг. по вољи, до ситости. – 
Јака работа при њи, ама јако и једење, бьбато (Дој).

б㎘бне свр. 1. јако ударити. – Ако те б㎘бнем зачас че се оћутиш (Пок). 2. 
убацити. – Таја јаганци јачка, ајде да и б㎘бнемо у јединчетата (ДД). 3. фиг. 
неумесно рећи. – Старинсћи си ја б㎘бам, б㎘бнем понекоју реч, и оно све ста-
ринско (Зав).
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б㎘ље ж мн. бува. – Кажемо бала кад је једна, а б㎘ље када су млого (Вр).
б㎘довача ракија изр. ракија од бурјана, абде. – Б㎘довачу ракију смо пек-

ли од аб㎘д, бурјан (ТД).
бьд㎘к м шпенадла. – Бьд㎘к кажемо ћитку на пазуку, а чула сам да кажу и 

крфица (Јел).
б㎘згало с штрцаљка од зове коју деца сама праве и користе. – Правимо 

б㎘згала. Б㎘згало штрца воду, играмо се, прскамо се (Брл).
бьзика несвр. вулг.1. голицати. – Бьзика девојће, гьдичка и, а оне се смеју 

(Зс). 2. забадати изненада некоме прст у чмар. – Има покварени и жене и 
мужје, бьзикају се (Сук).

б㎘зља м страшљивац. – Ти си б㎘зља, б㎘знут си, џабе си мушко (Чин).
б㎘клица ж мала пљосната посуда од керамике за ракију. – Он си б㎘клицуту 

све с њега носи (Сре). Тотола – тотола, и испи целу б㎘клицу (Вој). Има б㎘клица 
за ракију, а има и б㎘клица за вино (Зс).

б㎘кличка ж врста лејке. – Преврзане чаше имају име б㎘кличће (Мр).
бьлосерина ж упљувак од бува. – Девојћа, ама на кошуљуту ву се виде 

бьлосерине (Држ).
бьсма ж бот. в. бьсмица. – Магарица трава је као бьсма, али у д㎇ђи листови 

(ВЛк).
бьсмица ж бот. врста баштенског цвећа са белим уздужним пругама на 

дугим светлозеленим листовима; уп. бьсма. – Цвеће бьсмица има д㎇ђи листо-
ве и д㎇ђе беле пруђе крз њи, и има јак корен (Кс).

б㎘цкав, -а, - о бодљикав. – Криз је б㎘цкава моруза за булкање (Зав).
бьцковчичи м мн. бодље. – Тај трава има на шушће бьцковчичи (Гос).
бьцкољ м бот. ветрогон Eryngium campestre. – Бьцкољ и ос㎘т неје исто: 

бьцкољ је млого поситан, дојде сув и лечи од шуљеви, а ос㎘т расте високо и 
има црвени – љубичасти цветове као четкица за бријање (ДД).

бьчкољ м бот. бодља. – Тај трава у обложине расте, чулумчице прави; ма-
гаре једе бьчкољети (ВЛк).

В
ваде си очи изр. живети у недозвољеним односима, курвати се. – Сватат 

и сваата, ваде си очи, брука голема (Тм).
вади влас изр. извлачити влас чешљањем вуне, правити кудељице. – 

Чешљамо в㎇ну, вадимо влас (Дој, Јел).
вади из кал изр. спасавати особу (беде, муке, тренутне велике невоље). – 

Ја сам те вадила из кал цел живот, (а) са више не могу (Зав).
важа несвр. важити, имати вредност (новац). – Млого је паре имал пред 

ратат, пропадоше му, несу више важале (Јел).
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ваздигне свр. фиг. 1. хвалити. – Зет злато претеже. Нечу си га понижим, че 
га ваздигнем (Зав). 2. унапредити. – Очемо да ваздигнемо стоку, да се крене 
напред, дом да ваздигнемо (ВЛк).

вака – лиса ж овца која има прстенасту шару на глави и белегу на носу 
или лицу. – Која је овца ваклеста и лисеста окамо у вака – лиса (Дој).

ваклушана ж (лепа) девојка са црним обрвама. – Ваклушана беше Нада; 
ваклеста, црномрњеста, убава невеста дојде (ВЛк).

вала ж пеј. разметање. – Од њега мож само валу да чујеш; куде да је иш㎘л 
све он бил најголем и најпаметан (ВЛк). Вала голема при тебе, имаш ѕвонци 
и клопотаре (Пок).

валога ж 1. мера за површину валовите ливаде од око 0,5 ха. – Једна вало-
га, једна коса (Дој). 2. вратило, део разбоја. – Разбој има валогу или кросно, 
и отенџало (Гос).

валта ж улегнуће. – Коњ поче да врља, па ме обори, па ми валту напраји 
на груди (Рс).

валуга ж 1. геогр. уска и дуга долина. – У Брлог тупан тупа, валугата треш-
ти (Брл). 2. вратило које се користи при обарању говечета при поткивању. 
– Поткивач има валугу или кросно, и чуљу за обарање говедо, и има сантрач 
за резање (Мр. Тм).

валушка ж угнути део на ливади; мала и тешко уочљива вртача. – Легал 
у једну валушку и чекал да замину (Зс. ТД).

ваљајечи прил. сад. од ваља се: ваљајући се. – Кат – пуштим кучето, оно се од 
радос све сасипе играјечи и ваљајечи (ТД).

ваљавци камење изр. крупно лоптасто камење. – У нашу реку све 
ваљавци камење, и све црвени (Дој).

ваљувичар м радник у ваљари сукна. – Реше се да убију ваљувичара, да 
га опљачкају (ВСв).

ване гад изр. загадити се, загнојити. – Немој да чекаш да раната ване гад, 
одма у мажи с јод (ВЛк).

ване на – око изр. почети мрзети (и прогонити). – Ванул га на – око па га 
мрзи и гони, и све му зло мисли (Пк).

ване сигу изр. прекрити се скрамом буђи, ухватити цвет (сир, туршија). 
– Чистим туршијуту да не ване сигу (Пир). Вануло ми сирињето сига (Мр).

ване ћелепир изр. оболети од хроничне болести. – Вану ћелепират и умре 
(Пир). Лута по жене, мења ђи, и вану ћелепир, закачи страшну болку (ВЈ).

ване шију изр. стећи лошу навику (пркосити, не слушати савете), по-
стати својеглав. – Синат ванул шију, че се дели од башту и мајћу, а јединац 
(Кр).
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вап – вап – вап узв. подражавања трапавог играња у колу: – Ѕ㎘ѕа ли, ѕ㎘ѕа, вап – 
вап – вап (Зс).

вапирује несвр. беснети (жена). – Вапирује таја, кућата се тресе од њу 
(Сук).

вар м рет. руг. креч. – Товар вар на позар (СГл).
вар кукурек изр. прип. пеј. варити одвару од кукурека. – Реко вој на пијац 

вар кукурек, потсети пртенуту госпођу како сам вој главу чапкала с кукурег 
за од в㎘шће (Држ).

варај када. Од варај када изр. од вајкада. – Женидба је, черко, од варај 
када (Гра).

варварица ж кувана пшеница. – У град сам чула за варено жито да га 
окају варварица (НМл).

варварка ж учесница у обичају Варвара. – Варварће иду по куће на Вар-
вару (Брц).

варди воду изр. штитити од бујице. – Бедемат варди воду да ми не иде 
у њиву (Зс).

варди дом изр. чувати кућу, дом. – Да си ми, Видо, мушко, ти би ми домат 
вардила, а ти си женско, че си отидеш (Гос, ВЛк).

варка га изр. 1. пожуривати некога. – Варкамо га да потрчи, да и стигне 
(Ор). 2. изр. не може га варкамо не смемо журити са тим послом, не може 
брже. – Не може га варкамо, тај се работа пол㎘ка работи (Ш).

васпитује несвр. васпитавати. – Бил им је и очув и башта, васпитувал и 
равно и неје гледал које чијо је (Брл).

вати на зуб изр. замрзети; почети прогањати. – Ватил ме на зуб, не дава 
ми да дишем (Бла).

ватил се у прстење изр. ирон. радити тобоже важан и тежак посао. – 
Де, неси се ватила у прстење, дојди да ми помогнеш (Гњ. Вој).

вача нарав изр. стицати лошу навику; постајати својеглав. – Детето 
размазимо, поче да вача нарав никога да не слуша (Држ. Кр).

ведри се несвр. разведравати се. – Раздрачује се времето, ведри се (ВЛк, 
Пк).

веја ж мања гомила сложених окресаних лиснатих гранчица, припремљена 
за сушење и дењење. – Т㎘кмимо шуму на веје до кола или до лисник (Мр).

веје ветар изр. песн. дувати ветар. – Ветар веје, град лелеје /Па извеја 
врано коњче (При).

веје ли веје изр. дуго викати и при том вређати (о жени). – Јевросимка 
се распуцала, с Милку се кара; веје ли веје, село се тресе (Вој).

век. Откако је век изр. одвајкада; од времена успостављања реда. – От-
како је век у наше село, он си је тек㎘в и ни га не може изменимо (Рс).
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великоша ж лепа кобила алат боје. – Великоша кобила је алат – боја и 
иде раван, нема да кљоца када оди (Мр).

велича се несвр. хвалити се; гордити се; уздизати се. – Драгутко беше 
ленчуга: велича се и л㎘же, и занесе се, и сам себе верује (Гос).

величи се несвр. фиг. понашати се уздржано уз трпезу (о госту). – Тетка 
ми се млого величеше; дојде на – госје а отиде си гладна (Вој).

венчурак м венац стена. – Там стене, венчураци, изводе се курјаци (Гос).
вен㎘ц м чељуст. – Овцата бези зуби, само вен㎘цат остал (ТД).
вепре с мужјак свиње од шест до дванаест месеци старости. – Вепре 

је мушко од шес до дванајес месеца, штројено или нештројено, а вепар је од 
једну – годину (ТД).

вера. 1. изр. да га вера види баш (тако). – Ладно, да га вера види (Дој). 
2. изр. че дојде на веру преузеће одговорност за породицу. – Че дојдеш на 
мојуту веру па че уловиш за меру (Цр). Че дојде време децата да дојду на 
нашу веру, па после че и занемују њина деца (Гњ).

верверица ж зоол. веверица. – У Смакову кажемо верверице, а у Бзовик [? 
изговор? – рец.?]катерице (Ос).

вергав, – а, – о рет. шарен у виду крпа на белој основи (овца, коза). – Ов-
цата мрка у лице и преко снагу вергава, крпеста, као крпе да има (При).

вергоша ж рет. име овце која има мрко лице и тамне велике крпе по белом 
руну. – Вергава овцата по снагу и у лице, окамо ђу Вергоша (При).

верђија ж дажбина која се давала Турцима у натури. – Турци су доодили 
у село само да купе арач и верђију, а у село је бил само буљубаша (ВЛк).

верига ж вериге. – На дрвену веригу закачим котле и у њега сир почиња 
да се топи, тека правим белмуж (Ру).

вериђе ж мн. 1. муња. – Кад загрми, вериђе се сьвију; вериђе ти поред нође 
лазе (Дој). Вериђе падоше преди једнога овна и отидоше као невестуљћа (ТД). 
2. ланац за кочење запрежног возила. – Вериђе имам за кочење сане, наше 
место стрмо (ЦД). 3. ланчић на клепетуши. – Гломотар носи, на вериђе гломо-
тар, и са стране две – алће има, а с кљештеви се отвара (ТД).

вес м фес, невестинска капа. – Кад на невестуту стуре вал, туре у вес (Ру).
веселко с коњ пробач. – Прво веселко зарипује, а после на кобилуту рипа 

пастув и завршава работу (Бла, Пир).
весне се у свет изр. почети упознавати свет одласком међу људе; почети 

се изједначавати са другима. – Пуштете момчето да се весне у свет, да почне 
да се равња с друђи и да почне да се т㎘кми (Трњ).

вет, -а, -о 1. искрзан. – Лито, вето, немој това да облачиш за на – оро 
(ВРж). 2. нарушеног изгледа, нескладан. – Са вето изгледа там куде беше во-
дата, све прекопано (СГл).
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ветроваљћа трава ж бот. бела боца Eryngium campestre. – Ветроваљћа 
трава, ветар у носи из откоси (Рг).

ветровине ж мн. болест козе изазвана ветром. – Ветровине, убил у ветар, 
изланѕила се (ТД).

већа ж 1. велика грана са више ракљи погодна за спуштање сена низбрдо. 
– Већа је сено зденуто као воловњак или плас на велику грану. Закачимо у 
сас ланаци и волови у влаче до пут куде се товари у кола (Рс). 2. мала грана 
којом се ручно свлаче мале количине сена. – На већу турим сено, па и детето 
турим на сеното, и оно се радује што га возим надоле (Рс).

вече прил. већ. – Ми смо наши људи вече, сродили смо се (К – Ћу, Пир).
вечером прил. у току сваке вечери. – Добро је вечером да запалим ламбу 

да има гас (ДД).
вешка се несвр. пети се у дрвеће и повремено висити држећи се о грану. 

– Вешкају се дечиштата по црешње и ћину вислетија (Пет).
вештегар м/ж особа која (мађијама) наноси зло. – За текву жену, која 

прави зло с маџије, вештегар кажемо (Пк).
вештица ж зоол. ноћни лептир. – Липтер лети д㎘њу, а вештице ночу (Ш).
вигња ж рет. 1. оџак. – Деда је оџакат окал вигња, не знам да ли на шалу, 

чини ми се на озбиљно (Јел). 2. изр. направи се црн на вигње угаравити се 
као у ковачкој радионици. – Там турло, направили смо се црни на вигње (Пир).

видало с светлост; дневна светлост; светиљка. – Још видало, мора 
дома да сам (Гос).

виделче с мала светиљка, жижак. – Служили смо се сас виделче, а кој 
је имал лампу он је бил богат (Д – Па, Гњ).

видовка трава ж бот. врста баштенског корова Anagallis arvensis L.. – Ви-
довка трава има: за мушки је мушка плава, а женска је црвењаста – жлтуњава 
(ВЛк).

вијашка ж венац од клипова кукуруза. – Направимо вијашће од најубави 
класове морузу за семе, венци (Соп. Рс).

вијен бик изр. бик ојаловљен увртањем мошница. – Вијен бик по има 
снагу, него чукан бик (ТД).

вијена шарка изр. шара у виду (вишеструке) спирале око које су рупице. 
– Ја имам кудељу с вијену шарку, исечено како да је преплитано (Гос, ВЛк).

вијолџија м свирач на виолини, виолиниста. – Павол је бил вијолџија и 
свирил је одлично на виолину (ВС).

вилдан бојлија изр. млад, висок и леп момак. – Ти тьг беше вилдан – 
бојлија, само сам у тебе гледала (Пир).
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вилар м 1. дуга дрвена вила са два рога подешена за трње (померање, 
утовар, грађење). – Трње беремо и с вилар га товаримо (Чин). 2. стара дрве-
на вила са оштећеним роговима. – Сас тија вилар да потпреш плотат (Вој).

вилдиста девојка изр. висока, витка и лепа девојка. – Т㎘нка, висока, вил-
диста девојка, па се вистанат само вије на њу (Тм).

вилина свеча ж бот. биљка из фамилије Digitalis са љубичастим цвето-
вима и дугим и шиљастим листовима, са цветним вретеном циклама боје. 
– Тај биљка има цвет као зевалица. Расте поред воду и тражи влагу. Искара 
прут и уз њега листевети и цветови. Не знам да ли је това тврд㎘ц или њега 
зову вилине свече (Пк).

вилнеје несвр. јако желети; копнити од жеље. – Она вилнеје да га види 
а он па не дојде (Пк. Рас).

вилошка ж коза са роговима у виду виле. – Вилошка коза има вилести 
рогове (ДД).

виљак м рет. навиљак сена. – Кажемо навиљак, ретко кој каже виљак (Рс).
виљџан м шољица за кафу. – Ја пијем жешку рећију у виљџан, да ми не 

буде млого (ВЛк).
вира ж умањење масе; празнина између нивоа суда и нивоа течности у 

њему; кало. – Отишла рећијата на виру, изветрела. Вира и јексик, исто је 
(ВЛк).

вириветар м/ж/с врло живахан, вредан. – Она је била вириветар; била је 
вредна, највредна у свете (Гос, ВЛк).

вирушна вода изр. болест плућа. – Вирушну воду у плућа добила (Брл).
висибаба ж бот. један од весника пролећа са белим цветом. – Први излазе 

висибаба и кукољдеда. По висибабу цьвту кандилчичи; једни бели а једни 
плави (Гос. Дој. Пк. Зс). Кривдеда је посебно, а висибаба посебно (Чин. Пл). Ви-
сибаба расте и у шуму и у градину (Соп). Висибаба и кривдеда, исто је (Ста). 
Висибаба у шуму расте куде је припечина (Ш).

висина ж висија. – Нема на висину метиљ, него само куде су млаће, 
јечмишта, па никне нов јеч㎘м, и од то ватају (Дој. Брл. Јел).

висне свр. 1. крикне; огласи се снажним гласом. – Убаво сам појала: кад 
виснем гора се прејети (Нш). 2. ошамарити; снажно ударити (особу, брава). 
– Сине, ка те виснем (звезде) че видиш (К – Ћу, Пир).

висока реч изр. громак глас. – Мен је висока реч, ја сам си на башту (Зав).
високодупес, -та, -то који има висок тур, дугоног. – Д㎇ђе вој нође,
високодупеста, не личи на жену (Бла).
вистан м хаљина од финог платна. – За Велигден башта ми купи убав 

вистан и задевојчише ме (НМл).
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висуљћа ж 1. део цвасти који виси. – Луди стратор напрај црвене висуљће 
по пола метар, и на сваку прави реп, црвено, убаво (Ру). 2. леденица, висуљак 
леда. – Паде ми висуљћа од чандије и удари ме у главу (Цр).

вис㎘к. На вис㎘к изр. високо (на пашњаку). – Овцете да пладнују на вис㎘к 
(ТД).

вит, -а, -о 1. јогунаст; тврдоглав. – Вито говедо и витога човека повише 
бију (Чин. Сук). 2. рет. себичан. – Сопочање су по – вити од нас Стрелчање, оче 
да присвоје (Б – Сц, Соп).

вител м 1. вртешка за мотање предива на кануре. – Закачће узокол од 
козу од четри спрегнемо, на вител превртимо (К – ЦВ, Пир). У Заскоци га кажу 
вител или витал, а ми Топлодолци кажемо га јеленче (ТД). 2. дрвена направа 
за затварање врата окретањем. – Вител на капију дрвен, окренем га да за-
творим капију (Гра).

витиљ м фиг. увијен прамен. – Рејава овца је на коју је руното увијено на 
витиље (ТД).

витка ж део брда на разбоју. – Брдо се нанизује и има горњу и долњу 
витку, две витће (Вој).

витлушка ж в. вител (2). – Има витлушка једно, завитлујемо врата с њу 
(Мр). Витлушка се врти и тека затвара врата, а кључанка клизи и закључује 
се. Магаре ване витлушку са – зуби и отвори врата (ТД).

витне се свр. кл. према имену Вита: погодити зло. – Вита, бес да га свити, па 
да се витне, да се не види (Изв).

виџа несвр. рет. в. виџава. – Виџал сам те два – три – пути и разговарали смо, 
али је било одавна (Гњ).

виџава (се) несвр. виђати; уп. виџава. – Ја га одавна не виџавам (СГл). 
Виџавате ли се сас сватнината (Км).

више прил. претежно. – Оно родитељи више черће жене, њи млого и не 
питују кој њим се допада (Мр).

вишема прил. 1. већ; скоро да. – Ти си вишема станул домаћин (Рос). 2. 
више. – Немој ми вишема доодиш у кућу (Пет).

вишњак м засад вишања, вишњик. – Вишњак насадимо, голем (Ру).
вишњарник м в. вишњак. – Вишњарник имам, убаво раџа, дојдем до пару 

(Бла).
вишње с младица вишње. – Даде ми три вишњетија да си насадим у лозје 

(Гра).
вишњова рећија ж вишњевача. – Даде ми влашу вишњову рећију (Пир).
вишће прил. мало више. – Дај ми (малко) вишће, да имам за качемак (Пок. 

ВЈ).
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влачар м власник влачаре који чешља вуну. – Влајко из Завој беше влачар, 
коди њега смо носиле в㎇ну (ВЛк).

влакьнце с дем. од влакно танко (и кратко) влакно. – Држи се само за једно 
влакьнце (Вој).

влас ж власт. – Не ваља таја влас, козаре дојдоше на чело (Сук).
власан, сна, сно који има прави и власт над неким или нечим. – Муж ми је 

и с њег работим па не могу да му се љутим; на њег сам власна а теб не могу 
да трпим (Пир).

власен м бот. 1. црвени вијук. – Власен расте на бусен и лис му је на 
послешњо као црвено. Садина као власен искара, али јаче и крупније, и 
лоше се коси (Зс). 2. латица, влатаста трава која има листове и клас као 
пшеница, али јој је клас са оштрим бодљама. – Власен, има га две – врсте. 
Класи се као жито и има чисто бел клас. Клас му има бодље и назабада се у 
чорапе када пројдеш (Ру). Власен се вата за дреју; ватају се латица и власен 
(Ш). 3. било која ливадска трава која класа. – То је све власен у ливаду које 
се искласи, а све остало је трава (Зс).

власена ж бот. латица. – Пчешка трава, власена и овсига су лоше за пашу 
и за сено (ВЛк).

власењ м бот. жабокречина. – На водуту се вати одозгоре зелено, кажемо 
га власењ (ВЛк).

власењак м биљна заједница у којој преовлађује влатаста трава власен. 
– Не карај овцете там у власењакат, каре камто Прчевицу, куде је по – чипка-
ва трава, пониска (Зс).

власица трава ж бот. власен; овчији вијук. – На подобру ливаду излази 
власица трава, овцете у убаво пасу (Гос).

влачара ж постројење за машинско чешљање вуне. – Тешка в㎇на се влачи 
на дрндару, боља на влачару (Мр). На два гребенца влачимо власницу, а штим 
у Темску на машину, у влачару (Зс).

влачег м мн. влачеѕи 1. направа за вучу тежих терета по непогодном путу. 
– Влачег је од две мазниће паралелне, а између њии на средину има пречан-
ка, и на њу колци; као да су кола. Замењује задњи део кола, а влачи се (Рс). 
Влачег на предња кола: две рупе на дрвја, две прековће (попречне летве пре-
ко уздужна дрвја) и на њега плуг, семе, три врече козињавће, папрат одоздол, 
сено (Ру). 2. брана. – Брану зовемо влачег (Гос).

влачење с 1. други глас у песми. – Влачење у песму има. Ја сам влачила 
када две појемо (Ос). 2. чешљање вуне. – Саберемо се влачуљће на влачење 
при једну која има млого в㎇ну (Гос).

влачи блејове изр. осрамотио се, иде лош глас о њему. – Влаче блејовети, 
брукуту, и неје и млого срамота (Зав).
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влачи ка појемо изр. пева други глас при певању удвоје. – Једна поје а 
друга влачи, када појемо две (При. Дој).

влачиљћа ж седељка на којој се ручно чешља (влачи) вуна. – Тај и тај има 
влачиљћу, идемо да влачимо в㎇ну (Б – ЦЈ, Бла).

влачуљћа ж постројење за машинско чешљање вуне. – Све одвеземо на 
влачуљћу. На два гребенца се чешља вуна. Својак је од рунску вуну кад се 
очешља, рунсћи својак, а штим отпадне (Зс).

в㎇њеница ж поњава од пртене основе и вунене потке. – В㎇њенице смо 
ткале: пртена основа а в㎇њена наткава (Км)

в㎇њес, -та, -то који је добро обрастао вуном (о овци). – Грместо, в㎇њесто, 
само му се очити виде ко на булу (Зав).

влњор м пеј. (неквалитетна и прљава) вуна. – Да проперемо влњорат, да 
се најде за преткаву (Пет).

в㎇ча јаболка ж бот. вучја јабука. – В㎇ча јабалка је отровна, али с њу се на-
род лечи (ВЛк. Нш. Зс). У наше место има в㎇че јаболће (К – ЦВ, Пир).

в㎇чја штрапка изр. вуков траг (на снегу, блату). – Видомо в㎇чје штрапће 
на снегат и уплашимо се (ВРж).

вод – вод – вод – вод узв. којим квочка тобоже ваби пилиће да иду за њом – Квачка 
води пиличи вод – вод – вод – вод! кад излезне на – двор (ТД).

воденик м постоље за тестије и котлове са водом. – У домаћинску кућу 
има воденик, дьска на коју остављамо стовне и котлове с воду (ВЛк).

води чес изр. поштовати. – Ја му па некако водим чес, ама ти га ич не 
почитујеш (Бла).

води шале изр. шалити се са блиском особом. – Били смо добри другаре, 
водили смо шале, гостували смо једни при друђи (Кс).

водан, -дна, -дно воденаст; сочан. – Имамо сипкаве и водне јабалће (Зав).
водир м косачева дугуљаста посуда за влажење и држање бруса, коју он 

везује за ногу испод колена. – Водир за острило, имало је и дрвени, а правили 
смо и од плек (ЦД).

вододржљив, -а, -о који задржава воду. – Вододржљива њивата па дава 
најубаву морузу на сушну годину (Црв).

водоносник м арх. дугачка и дебела полуга за ношење терета удвоје. – 
Чебрњак су наши стари некада окали водоносник (Вој).

водопија ж бот. биљка сродна цикорији, али дебља и чвршћа. – Водопија 
је подебела од гологузу. Сас водопију и гологузу, кажемо га муар, врзували 
смо снопље (Ру).

водуља ж она која води стадо (овца, коза). – Само што помамим шар – 
шар, водуља одма поведе триста овце (ТД).
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водурљак м пеј. вода (у земљишту). – Кркнуло водурљак , не мож се у њиве 
улезне (ВРж).

водурљив, -а, -о који садржи много воде (земљиште). – Водурљива ли-
вадата, млакаиво, искарује лошу траву (Зав).

воз ж запрежне саонице за кабасту храну (и дрва). – Воз је само сено кад 
се вози, а не ђубре (Зс). Двајес воза сам извезал сено, а за зиму че ми требу 
окол сто воза (ТД).

воздигне се свр. уздићи се; унапредити домаћинство. – Како им дојде таја 
снаа, они се воздигоше (Зав).

воиште м руда на дрвеној ралици. – Воиште за плуг је струка (Мр).
војева несвр. стално боравити; бити власник простора. – Он је на това 

место бојевал, војевал откако се родил (Јел).
воли – неволи ж хоћу нећу, тарчужак. – Узнемо воли не воли, девојчетија, 

па се играмо да ли ме некој воли или не воли (Пк).
волка несвр. хип. волети. – Баба си га волка, ти си бабино злато (Зав).
воловњак м навиљак или пласт сена на великој рачвастој грани, који се 

веже ланцима и који могу волови да повуку навише или наниже; уп. вол㎘вњак. 
– На голему ракљесту гранку зденем плас или навиљак сено и тека направим 
воловњак, па у вржем с ланци и с волове у одвлчем куде че товарим сеното 
или куде че га денем на стогове (Дој).

воловодица ж фиг. курвање. – Сабиру се коди њу као на воловодицу (ВЛк). 
Она нече, нече, па обуши, па поче да збира воловодицуту (Зав).

воловодник м в. воловодњак. – Ранила сам кокошће у воловодник: од клас 
што остане од Мечћин д㎘н, зрна наронимо у воловодник (Зс).

воловодњак м поводац за говече. – На Игнотов д㎘н кокошће ранимо у 
воловодњак, да носе ускуп (Зс).

воловска муа ж зоол. говеђи штркаљ. – Има конска муа и има воловска 
муа, лази му уз тело (Пк).

воловске санке ж мн. запрежне саонице које вуку говеда. – Тамо се може 
мине само сас воловске санке, тесан је и лош путат (ЦД).

воловсћи звон㎘ц изр. звонац који носи говече. – Воловсћи звонци су друк-
ши него за овце: пократћи су а пошироћи и унутра игла како зрнце ((Мр).).

волокрадица ж велики лопов који краде (само) говеда. – Јаков из Велики 
Боњинци бил је волокрадица, говеда је крал, волове, и клал и високо над 
село, а имал је и помагачи (Б – МБњ).

вол㎘вњак м в. воловњак. – Вол㎘вњак, песто до шесто кила, на једна кола 
може (Рс).

воља ж воља, жеља. – Овце ни воља да имамо, а немамо (Рг).

– 40 –



643Допуна Речнику пиротског говора

воља. 1. изр. до вољу до ситости. – Чу га бијем до вољу (Гос). 2. изр. прај 
(му) вољу угађати; дворити. – Играм се с децата, прајм њим вољу, и она ме 
воле (Пир).

вољан је изр. мило му је; заинтересован је; жељан је. – Вољна сам да 
имам снаје, зетове, да ми цьвти дом (Пн).

вољи несвр. 1. упорно подносити невоље на путу до циља. – Некако сам 
вољила, подносила сам, издржавала сам и моја деца сам извела на леб (Гос). 
2. вољи ми изр. допада ми се; тако ми одговара. – Вољи ми што тека испаде, 
што победи правда (Гос).

вољује несвр. наметати и одржавати власт над неким или нечим. – Че 
вољује, вољује, па че превољује и он, че пројде и њему време (Об).

вордовће ж мн. ковани опанци од аутомобилских гума. – Носила сам ко-
вани оп㎘нци, вордовће, кад бејо дете, све ми нође огуле, па боље боса (Соп).

воћке ж мн. рет. суве шљиве. – Јели смо воћке, лук, љуту паприку, имало је 
брашно, правило се за једење (Ш).

вочњак м рет. воћњак. – Вочњак насади Вучко Чучћин поди село (ДД).
вочће ж мн. 1. суво воће (најчешће суве шљиве). – Вочће смо цепили, па-

рили и сушили од сливе, од диве и питовне круше, од праскове, шевтелије, 
јабалће, од ћисалће јабалће (Ру). 2. кувано суво воће, компот. – Варимо вочће, 
чарба од њи излезне, тој смо волели и правили (Ру).

враголес, -та, -то враголаст, који је склон шали; лукав. – Ђаволес, враго-
лес, свакога че насмеје (Зс. Рс).

вража ж извођење враџбина; бајање. – Вража је льжа, ја у това не верујем 
(Јал).

вража несвр. врачати. – Тава несмо вражали; од вражу несмо разбирали 
ништа (Д – ЈД, НМл).

вражање с гл. им. од враже изговарање речи песме при певању удвоје. – Кад 
појемо, она изводи вражањето, изговара речи од туј песму (Цер).

враже несвр. изговарати речи песме у току певања удвоје. – Враже једна 
а друга влачи када појемо две (Цер).

врајсне свр. жарг. (изненада) јако ошамарити. – Ћути, да те не врајснем 
(Дој).

вранес, -та, -то који је вране боје (коњ, коза). – Која је коза вранеста окамо 
у врањоша (Гос).

вранилук м бот. врањилук, врста дивљег лука Ornithogalum. – Врани лук 
или сврачи лук, исто је (Ру). Вранилук је т㎘нак, висок, јели смо га (К – Ћу, Пок). 
Вранилук не једемо, има зелен и жлтуњав цвет, мерише на празилук и расте 
где је кисели камен (Зс). Мразовац је једно, а вранилук си је бьшка (К – ЦВ, 
Пир). Вранилук згрицкам, згрицкам и испљујем. Исто: бели лук (Мр).
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врануша ж црна коза са великим белим шарама. – Врануша, ретко кажемо 
и враноша, је коза црно и бело шарена (СГл).

врањ м отвор на горњем воденичном камену. – Воденица има кош, 
крећетало, врањ на горњи камик, паприца је у камен (Мр).

врањоша ж коза вране боје. – Врањоша улезе у градинуту, трчи по њу 
(Зав).

вратњак м ланац као оковратник за крупну стоку. – Моји волови су има-
ли вратњаци ланци (Мр).

врачаљћа ж врачара. – Ја не верујем у врачаљће (Рс).
врванѕа ж колона особа које пролазе. – Ово се поврвил народ, врванѕа го-

лема, а ја тов не волим (Гра).
врголазина ж плитка и неплодна њива на (оштрој) падини. – Не оремо 

више врголазине, вода све однела (Цер).
врдољ м дроњак; похабани хаљетак. – Лешници и ораси натура у бучку-

ту, па тури одозгоре врдоље и поклопи (Гос).
врева ж разговор; причање; преношење предања. – Нес㎘м, синко, дьн㎘с 

расположна за текве вреве (Ос).
вреви несвр. 1. издавати звук; оглашавати се. – Поче нешто да вреви 

одоздоле, не могу да знам да ли је човек или друго (Гос). 2. чинити покрете 
(прстију, шака, ногу) који се понављају (беба, врачара). – Детенцето почело 
да вреви с прсти (Зав). Вражалицата овак вреви с рућете и баје ми (Вој). 3. рет. 
звати. – Јесенку су стари вревили мише (Гос).

вревка ж разговор; боја гласа. – Прича меко, нежно, теква му вревка (П – 
Кр, Пир).

вревљив, -а, -о говорљив. – Овај жена по – вревљива оди нас (Зс).
вредница ж вредна женска особа. – Ја и ти, вреднице, прве смо биле у 

све (ПРж).
вредно прил. заслужује, има значаја; добро је. – Неје вредно да идеш с 

њега (Цер).
врека несвр. мекетати. – Коза се оглаша на три гласа: врека јако, ћећече 

пол㎘ка и мрмрче за јаренце (ТД).
вренга ж (мали) златник. – Дванајес вренђе ми је свекрва дала (ВРж).
вретено с 1. бот. врста влатасте траве Setaria glauca. – Вретено је чисто, 

нема бркове, нема осје (Зс). 2. бот. цветно вретено код неких биљака. – Ретка 
трава там излази, искарује вретено (Зс). Садина, д㎇го вретено, па као маовин-
ка на вретеното, увијено као маовиница (Гос). 3. вратило. – Кажемо вретено 
оној на бунар што навијамо (Вр). Чуља и вретено за потковување говеда (Ш).

врже се несвр. фиг. 1. обесити се. – Који се врже, тија згоди; че га боли док 
стегне врцата, и све готово (Зав). 2. изр. врже се у памет постати постојан 
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и мудар. – Да се жени, да се (мож) врже у памет (Ос). 3. вржу се 3 лмн од врже 
се спојити се браком, венчати се. – Да најде једног зал㎘мњака па да се вржу, 
да имам унуче (Зав).

вржица ж врста врло љуте паприке са малим махунама. – Тај паприка 
ситна али млого љута, отров. Зовемо у вржица, кржица или кршка (Тм).

вржука несвр. фиг. свирати (на листу крушке, на листу хартије, на перу 
од лука). – По цел д㎘н вржука уз овцете, свири да му време пројде (Пк. ВЛк).

врз м 1. први заметак. – Кажемо први врз када се заметне плод. Сланата 
попарила првити врз, нема да имамо сливе (Пк). 2. први плод. – Што – је први 
врз, први заврзак од краставице и тикве у поље, она обере и носи дом (Рс).

врзаница ж прегршт. – Даде ми једну – врзаницу лук и једну зеље, да си 
насадим у градину (Вој).

врл, -а, -о 1. вредан. – Черката ми је врла, све уработи по кућу док се 
дигнемо (Чин). 2. пргав; жустар. – Теја су године најврле, кад останеш без 
венчање (СГл). 3. непромишљен; непостојан. – Бил ми је свекар малко врл, па 
се кара с мене што немам деца (Пок).

врл, - а, -о р. пр. од врше. – Ја сам врл и по вагон жито, ако сам у планину 
(Ш).

врлетина ж врло стрмо земљиште. – Там врлетина, свлачиште, само 
шума расте (ВЛк). Там врлетина место, не мож се излезне са – сане (ТД).

врлина ж оштра падина; стрми део пута. – Тамо врлина голема, само 
са – сане мож се излезне (Пк).

врлинка ж краћа мотка (за простирање веша, сушење низа паприке, 
спавање кокошака у кокошињцу). – Врлинку наместимо у кокошарник за 
кокошће (ТД).

врло место изр. стрмо земљиште. – Појдеш уз врло, па излезнеш на 
л㎘сно, па шевнеш десно (Изв).

врља дупе изр. прави нагле покрете стављајући до знања да је срдита, 
љута. – Не знам кво неје право на снауту та врља дупе (Држ).

врља на снагу изр. дебљати. – Олењи се женетината и поче да врља на 
снагу и удебели се ко свиња (Пн).

врндало с дечја игра; дечја играчка. – Има четри врндала: чигра на лед, 
макаре од два комада, врндало с дьшчицу (па се кон㎘ц двоји и вуче се) и кад 
се врндало врти у круг и јауче (Ру).

врндољ м рет. пеј. превртљива (женска) особа. – Тија ли врндољ?! Оно се 
обрча и тека и тека (Вој).

врндуп м рет. пес. лењивац; запуштена особа. – Врни се, врни, врндупе /
Триста ти крпће на дупе (ДД, Јел).

вртањ м вртача. – Беше се скутал у вртањ, једва га најдомо (Рос).

– 43 –



Драгољуб Златковић646

вртања ж вртлог; велики вир за купање у реци. – Вир голем, вртања голе-
ма у рекуту; подгребла га водата и удавил се (Пк).

врти за деца изр. непрекидно радити и стварати за домаћинство и по-
томке. – Ја и муж ми вртимо за децата, работимо д㎘н – ноч (Рс).

врти, кој ти дава изр. једи бесплатно колико хоћеш; ово је права прилика 
да добро једемо (а да не платимо). – Врти, кој ти дава; друг га чувал и пекал 
(Јел, Јал. Км).

врти – сврти изр. непоуздана особа. – Он је врти – сврти, нема човечанску 
реч и нема образ (ТД).

врти се несвр. мит. кружити око. – На мртавца до четирес д㎘на душата му 
се врти (окол) дом и после се губи, леца се (Зав).

врти – суче изр. покушавати на разне начине успети (решити проблем, 
остварити циљ. – Врте – сука, врте – сука, па направи кво си је намислил 
(Сук).

врткалце с дем. и хип. 1. оно што се користи за упредање конца (вретено; 
справа за упредање). – Он ми врљи врткалце, оче да трчим у мрак по њега 
(Пн). 2. рет. вретено уопште. – Допаднем му се другу вечер и он ми врљи 
врткалце у мрак, там да се најдемо (Ста).

вртлешка ж вртешка. – Јаганцити отоше на вртлешку надоле, рипу, игру 
се, па се укрсте, па се обрчају (Зс).

вртна ж курва. – За текво кажемо вртна, вртуна; само се врти, муштерије 
си тражи (Гњ).

вртоглаве године изр. младост; пубертет; време снаге и недостатка 
искуства. – Т㎘г смо били у вртоглаве године, чинило нам се да све можемо 
а несмо ништа разбирали (Дој).

вртоглавица ж болест оваца, вртоглавост. – Јед㎘н Брложанин је лечил 
вртоглавицу, вади црвика из главу на вртоглаву овцу (Пк. Мр).

вртопина ж пеј. велика вртача. – По вртопине идомо, тражимо и (Кп).
вртори се несвр. вртети се; налазити се. – Само се још јед㎘н од туј 

фамилију вртори, жив, још је у село (ДД).
врцка с очи изр. немирно гледа, гледа час тамо час овамо. – Лопов врцка 

с очи, гледа горе – доле ко звер (П – Мш, Цр). .
врчвес, -та, -то који је дебео а ниског раста. – Жената му малечка, врчве-

ста (Пн).
врши се несвр. обављати се; остваривати се. – Чорапе на рогове за 

рабаџију; тој се врши тија закон на свадбуту (Зс).
вршина ж врх; горња страна већег предмета. – Сноп има вршину и дупе 

(Соп).
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вршиње с грање са окресаног дебла. – Сечењак или вршиње кажемо за 
грање које орастимо од дрво (Пк).

вршка ж врста шаре на ћилиму. – Туј шару кажемо вршка, или вршко, 
или вршко колено, врашко колено, која како (Пир).

вршкаљћа (колиба) изр. шиљаста плетена колиба покривена бусењем. – 
Колиба вршкаљћа, у њу лето проведем са – стоку у планину (ТД).

вршљовито дрво изр. високо дрво које има врх. – Вршљовито дрво узел и 
понел (Јел).

вузаљћа ж фиг. преварант; курва. – Ја не би мог㎘л да будем вузаљћа, имам 
образ (Гос).

вузија ж клизавица. – Вузија или вузијана кажемо за клизаво место, куде 
може да се деси да се одвузнеш на дупе (ВЛк).

вузне свр. ударити шибом, каишем или дланом уз карактеристичан звук. 
– Вузну га сас прут од рећиту по голо дупе (Км).

вунија ж 1. геогр. левкаста падина. – Вунија дојде како шопка, како две 
падине окренуте једна према другу, и у сваку вунију има вода (Зав). Вунија 
је место куде се сливају сипаци (Дој). 2. ж уска косачева посуда у којој држи 
брус у води и коју везује испод колена. – Вунија за острило, у њу су острилото 
и вода, и малко трава да се не исплискује водата (Чин).

вуњари несвр. шири смрад (прди, пушта ветрове). – Научило да вуњари: 
п㎘шка, прди, пушта смрад и смеје се (Пет).

вурди несвр. искувавати сурутку и добијати вурду. – Сирим и вурдим; веч 
сам навурдила п㎇но каче вурду (Сук).

вури несвр. зврјати (врата, прозор). – На вратата вури, несу убаво легла, 
па има промаја (Ш).

вуцка несвр. 1. журити (нервозно и некорисно). – Ти мислиш ако вуцкаш 
побрже че уработиш, а оно неје тека (Вој). 2. врдати; настојати избећи (од-
говорност, посао, опасност). – Немој да вуцкате, него се вачајте на работу, 
од њу леб једемо (Јал). 3. љутито се кретати и махати рукама. – Научила 
да вуцка када вој кажеш у очи ако нешта погреши (Вој). 4. непромишљено и 
често чинити. – Цел д㎘н вуцка дрва у шпорет, а са дошло до трт, нема ни 
једно (Цр).

вучљак м бот. ђиповина Chrysopogon gryllus. – Ја закаса од вучљакат, од 
широкуту траву: ја ударим с косу, косата одлети а травата се пак усправи 
(При).

в㎘ – в㎘ – у узв. подражавања гласа свиње када трчи: – В㎘ – в㎘ – у, дотрча свиња 
(Вр).

в㎘глен м рет. угљен; ћумур. – Ћумур, углен или в㎘глен, све једно (ЦД).
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в㎘здан прил. стално; увек. – И карале се, и биле се, ми смо си в㎘здан јетрве 
(Бз).

в㎘пе свр. силовито ударити. – Ја се нагаџам и померам, а ов㎘нат в㎘пе с 
рогове у дрвото и расцепи си главу (Зс).

в㎘пне свр. силовито ударити; бацити. – Ако те в㎘пнем че одлетиш дор 
доле (Бз). Узне сол у шаку и в㎘пне га у васуљат (Зс).

в㎘ро 1 лј од глагола врше: – В㎘ромо дьн㎘с, убаво жице нав㎘ромо (Ос).
вьровина ж 1. тањи део стабла. – Докарал све вьровине, с њи да ме греје 

зимус (Гос). 2. ситне махуне паприке (последња берба); уп. вьровинка. – Вьро-
винете обери да и не обере слана (Ру).

вьровинка ж в. вьровина ( 2). – Она испржи вьровинће, тов најблаго за 
пржено (ВЈ).

вьровиње с 1. сено лошег квалитета са врха стога или пласта. – Барљиво 
сено стоката слабо једе, па га турамо ко вьровиње одозгоре да штити стог 
(Вој). Под㎘нак је одоздоле, испод стогат, а вьровиње је горе, на в㎘р (Јел. Брл. 
Дој). 2. ситни незрели плодови (паприке, парадајза). – Најблаго ми је пржено 
ујесен од вьровиње од паприку (Рас. Пк).

вьшанче м тек испиљена вашка. – Кад се гњиде искоте, изљуску се, ста-
ну вьшанчета (Ру).

в㎘шљак м прљава и запуштена особа, вашљивац. – Сабрало се там све 
ашљаци, в㎘шљаци и шушљаци, чувај боже! (Зав).

Г

га узв. пристајања, одобравања: да. – Ја сам чекала да рече га! да буде што мора 
да буде и да се истрпи (Нш). Деца немају меру, оче оно га! а ти на! (Пет).

габровица ж грабова метла. – Ако узнем габровицуту, че се оћутиш за-
час (Сук).

гаветина ж штетне животиње које нападају стоку или усеве. – Некакве 
дијаније и гаветине нападле њивуту (Кр).

гагриво прил. пипаво, споро се ради и изискује велику пажњу. – Леча, га-
гриво за работу (Б – ЦЈ, Гњ).

гадно прил. мучно. – Подланица је једно, једна трава која се гадно чисти 
кад се увати за чарапе (Ру).

газдеје несвр. уживати у богатству. – Оче зетат на моје да газдеје (ВСв).
газдосује се несвр. успешно стиче и нагло се уздиже. – Дош㎘л на положај, 

богатеје, газдосује се, дигал нос (Пир).
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гајдуница ж писак на гајдама помоћу кога се изводи мелодија. – Ручалото 
на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата каже д㎘ду лиду, ди – ду – ли – ду 
(Зс).

гајтаница ж украсна петља од гајтана на чарапи за коју се веже врпца. 
– Омота се окол чарапу врца и закачи на гајтаницуту (Пн).

галати се несвр. свађати се; шале се самарећи један другог погрдама и 
масним изразима. – Кад почну да се галате мужје ја си мрднем на – страну, 
срамота ме (Бер).

гамличе несвр. говори неразумљиво; гунђати. – Детето гамличе, неје му 
нешто право (Пир).

ганстер м жарг. лукава и вешта особа; преварант, мангуп. – Он је голем 
ганстер, пази се од њега (Држ. Пир).

гардејац м гардиста. – Мој муж је бил гардејац (Мр).
гасарац м купасти лимени жижак на петролеј или зејтин, са фитиљом 

и без стакленог цилиндра. – На гасарац ткајемо (Пир).
гегне свр. насумице угазити (и пасти). – Гегнем на врат, напрсал ми 

пршњак (Вр).
гили – гили узв. при голицању детета. – Гили – гили, баба си га обича (Држ).
глава. 1. изр. главу че си отћине од њега никако га не подноси. – Дошло 

ми је да си главу отћинем од њега (Држ). 2. изр. заборави си главуту занети 
се (уморан, пијан, заљубљен) па заборавити на свој дом и своје обавезе. – Ти 
си главуту заборави там (Пир. Кр). 3. изр. колиба на једну – главу колиба у 
виду стога, купе. – Колиба на једну – главу је како стог, а кад – је на две – 
главе она је на свод (ТД).

главица ж врста цвасти са густо сабијеним цветовима. – Цьвти на глум-
ци и прави главице (ВЛк).

главичица ж бот. (мали) гомољ. – Кокошчица има главичицу уземи (Соп).
главочка ж бот. 1. различак. – Главочка, тај трава што прај главице, зове 

се у књиге различак (ВЛк). 2. броћ. – Ми туј траву што прај главице кажемо 
главочка, а у Јеловицу у кажу броч (Пк).

главу си врже изр. имати муке са неким или нечим. – Главу сам си врзала 
од њега, оно је рђа на свет (Вој).

главу си ћине изр. кукати од нечега или некога. – Бега од њу, главу си 
ћине (Држ. Трњ).

главурдан м главата мушка особа, главоња. – Има голему комбалицу 
тија главурдан (Брл. Бер, Пир).

главурдес, -та, -то који има велику главу, глават. – Беше главурдес човек 
и голема човечина (ТД).
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глади изр. лоше хранити. – Млеко слабо млземо, нечемо да гладимо 
јагништата, да су добра (Зс).

глас. Извија с глас изр. кукати, лелекати. – Извијала би с глас да ни само 
види мачава (К – Ћу, Пир).

гледају се сас ѕагњице изр. не волети се, не разговарати. – Почеше се 
сваете гледају саз – ѕагњицете (ПРж).

гледе си работу изр. гледај своја посла; не обраћај пажњу; то се тебе не 
тиче. – Кој кво работи нек работи, ти си гледе работу (Сук).

глеза ж/м размажена особа. – Он је голема глеза; ако га узнеш, че видиш 
муку с њега (Дој).

глези се несвр. мазити се; говорити извештачено умиљато. – Немој ми 
премираш, не гљези се (Зс).

глетави несвр. без воље и лоше завршавати неки посао. – Само глетави 
туја работу, нема вољу да ђу работи саглам (Пир).

глеџањ м анат. глежањ. – Трчимо у свинсћи оп㎘нци, играмо се; ка се врне-
мо, они озгор, на глеџањ (Цер).

глибав, – а, – о жидак (блато, снег који се топи). – Глибав снегат, намо-
крише ми се нође до колена (ТД).

глива ж врста јестиве печурке која расте на (сувом) дрвету (букви, ора-
ху, дуду, клену). – Гливе расту на суво (буково) дрво (ТД). Гливе расту на суво 
дрво од буку, ореј, дуд, к㎇н (Ру).

гличење с гл. им. од гличи уклањање сржи из зовиних ластара при изради 
цеви за намотавање конца као и при изради играчака (пушкало). – Усијамо 
дебелу жицу па промушљамо дрво од б㎘з; тека правимо цевће, а тека прави-
мо и пушкало (Пк).

гличи несвр. рет. 1. глачати. – Гличим дьску, прајм троношку столицу (Пк). 
2. вулг. гладити; чинити наизменичне покрете при обављању коитуса. – Ја 
њекња затеко љубавницити у плевњуту; он ју ванул и само ју гличи (Пк).

гловне свр. прогутати. – Г㎇ну га, гловну га одједнуш (Д – Сн, Пир).
глотно прил. прљаво, гадно. – Глотно дојде, нечу се мешам у текве работе 

(Нш).
глувоштина ж 1. особа која не чује. – Џабе му окаш, он глувоштина, не 

чује те (Пир). 2. глупа и невешта особа коју не можеш ничим да научиш. – 
Оно глувоштина: ја му оратим једно, оно разбира и работи друго (Пир).

глув㎘ц м мн. глувци. рет. миш. – Ми у село мишеви окамо глувци (Држ).
глумак м мала површина усред ливада или њива обрасла густим жбуњем. 

– Ја се у глумакат сакријем и чекам га да налети (Изв).
глумка ж цваст чији су цветови густо сабијени. – На кошуту цветовити 

на редови јед㎘н до друђи, а на овуј траву на глумку (Зс).
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глумци м мн. сабијена цваст. – Кадиве цьвти на глумци, летњо је цвеће 
(ВЛк).

глумче с мала густа цваст. – Дива граорица накара, глумче направи (Дој. 
Пк). Бабамарта ц㎘вне на пешес глумчича (Гос).

глупана ж глупача. – Глупана, ништа не разбира (Јал).
глупарина ж заосталост; глупост. – Старо време било глупарина (Зс).
глупчьк, -чка, -чко приглуп. – Целата вамилија, они дојду глупачћи, али 

су добри по душу и вредни су (Гњ. Пир).
г㎇ца несвр. рет. (усиљено) говорити. – Г㎇це тува кво се сетиш (Пир).
глчи несвр. 1. мумлати љутито или весело, нејасно изговарати. – Детето 

поче да глчи, да се радује и да се смеје (Цер). 2. галамити. – Деца глчу, љуђе 
се углчали, мило да ти је да и слушаш и гледаш (Ру). 3. изр. да му не глчи 
да га не узнемирава правећи буку. – Изведомо бабуту на врата да не глчи на 
болнога старца (Кс).

гљеждав, -а, -о који је чудно изобличен; ружан. – Гљеждаво, да га не по-
гледаш (Гра).

гмеца несвр. гњечити. – Ако легнем узнак, дојде некој, мора дојде, па ме 
притиска, сас руће ме гмеца у стомак (ВЛк).

гмечало с справа за гњечење куваног кромпира. – Гмечало за компирје 
за тесто, како макази дојде: на јед㎘н крак му је удубљење а на друђити 
испупчење у виду клип (Рс).

гмуран м аугм. и пеј. слинавко. – Ћути па ти, гмуране, обриши си гмур㎘цат 
(Вој).

гнило ђубриште изр. лења и прљава жена. – У наше село све су жене 
чисте, само је она гнило ђубриште, нечиста и лењава женетина (Дој).

гнојиште је место које је добро нађубрено, нагнојено (Мр).
гњездало. Растура си гњездалото изр. растурати свој дом; разводити 

се. – Немој си растураш гњездалото, черко, подоброга нема да најдеш (Чин).
гњетавка црга изр. врста поњаве чија је основа памук а вуна натка. – 

Гњетавку ткајемо на две подношће, па на једну страну проврвиш нитћете, 
и бојимо и црно, али може и црвено од броч. Основа је памук а в㎇на натка. 
Гњетавка је топла и не пада од кревет, не клиза се (ТД).

говањ м серигуза, дивља жалфија. – Говањ беремо за свиње (Мр).
говедарштина ж сеоска организација испаше говеди. – Ја у село 

расправљам с говедарштину (Дој).
говеља несвр. са муком жвакати, ваљати залогај у устима. – Немам 

зуби, па говељам месото, говељам, не могу га сажвачем (Вој).
говноједица ж вулг. лажов најгоре врсте. – Ти си говноједица, теб више 

никој не верује (Пет. Сук).
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говњарка муја ж зоол. врста муве са зеленкастим преливом која слета на 
измет. – Говњарћете, оне приоде на говната, дојду малко зеленкасте (Зс).

говњарка црешња бот. врста трешње мекога плода. – Једну – црешњу 
окамо говњарка, мека је и неје лоша за једење (Пир).

говњача ж бот. врста печурке, срндаћ. – Говњача. она прави голем шешир 
и ми у несмо јели до пре двајестина године, несмо знали да се једе (Зс).

годи несвр. нег. радо (не) прихватати. – Не годи жена да те доведем на 
спање (К – Ћу, Зс. ТД).

годинак м једногодишње дете; једногодишње младунче. – Прво је ждре-
бенце, па стане ждребе, па је после годинак (Мр).

гол п㎘ж м зоол. пуж голаћ. – Тија п㎘жови зовемо голи п㎘жови или 
цигансћи п㎘жови (Зс).

голем ѕвер изр. 1. велика зверка. – У шуму има свакакьв ѕвер; има ѕвер и 
голем ѕвер, а мечка је голем ѕвер (Зс). 2. пеј. особа на високом положају. – Из-
брал га народ, станул голем ѕвер (Зс).

голем ос㎘т м бот. велика бодљикава биљка која расте поред путева на 
сувом станишту и има цваст у виду четке за бријање. – Големјат ос㎘т, што 
прави големе главице, с њега лечимо овце од црвје (ТД).

голема глава изр. фиг. важна личност. – Школе завршил, платицу му 
дали, стану одма голема глава (Вој).

голема игла изр. велика игла за низање (паприке, дувана, воћа). – Има си 
посебно голема игла за низање, она има поголеми уши (Пн).

голема коска изр. велике кости (бутна кост, цеваница, вилице). – Ми не 
кажемо кокала, него големе кости (ТД).

голема метла бот. биљка која се користи као велика метла и која расте 
у башти. – Голема метла се сама сеје у градину, а зовемо у и селска метла, с 
њу метемо двор или амбар (Цр).

голема острика ж бот. врста влатасте траве лошег квалитета Bromus 
secalinus. – Острика има две врсте: малечка острика и голема острика (Гос).

голема столица изр. велика столица са наслоном. – Имали смо и големе 
столице за госје уз астал, а ми смо повише седели на троношће (Ру).

голема цволика м бот. висока и отровна кукута. – Големата цволика рас-
те окол ђубре и отровна је (Гос).

голема црна змија ж зоол. велика црна змија. – Големете црнете змије 
највише и у шуму има (Пк).

големе бучће изр. врста велике бућкалице која ради на принципу ђерма. – 
У големете бучће големо дрво, само га налегам, а вржу камик да га не врчам, 
исто као на ђерам када се вода вади (ТД).
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големи кот㎘л изр. котао запремине око 40 или више литара. – Големи 
кот㎘л ми даде кум на свадбу на поклон (Пет. При).

големи стабол м бот. велика георгина. – Има мали стамбол и има големи 
стамбол, разликавају се највише по висину (ТД).

големи с㎘т изр. бот. висока бодљикава биљка која гради ситасту цваст. 
– Има мали с㎘т, њега магаришта повише једу док је зелен, док се не удрвени 
се, а има и големи с㎘т (ТД).

големи чапоњци м мн. анат. пар папака којима гази папкар. – Овца гази с 
големити чапоњци, а малити чапоњци не газе, они су понагоре уз ногу (Јел).

големичи прс м анат. палац на руци и нози. – Посеко си големичи прс на – 
руку и са га лекујем (При, Рас).

големи чапонци м мн. анат. закржљали пар папака који не додирује земљу 
код преживара (код брава). – Големити чапонци додирују земљу, а малечћити 
чапонци не додирују земљу (Мр).

големка, -о изр. која је прилично израсла. – Морузете големће, отргоше се 
веч, скоро че се изресе (Соп).

големо ћисло изр. вишедневно кишовито и влажно време. – Наиде големо 
ћисло и морусћете, там㎘н поизникле, све ужлтеше (Вој).

големштина ж (извештачена) отменост; уображеност. – Беше убав 
човек, али од големштину само мрдаше с рамена, излази силина из њега, 
снага, голем партијац беше (Пир).

голо голишаво изр. сасвим голо (особа; брав). – Из појатуту излезе голо 
голишаво дете (Дој).

голуб м зоол. сиви голуб. – Голуб живи у пећине и у венци, а грлести голуб 
се изводи у висоћете буће и у орловуту буку (Гос).

голубари несвр. чувати голубове; бавити се голубовима. – Ја сам, уз по-
старога брата, почел да голубарим откако сам проодил (Пир).

голубов, -а, -о сив; голубије боје; светлоплав. – Чу ти исплетем џемпер 
од голубово мање (Гос. Бе).

голупче с име од миља које невеста даје најмлађем деверу. – Када дојдо, 
беше дете и ја га назва голупче, и до са остаде голупче, ако је веч деда станул 
(Рс).

гопа ж пеј. шаљ. жена. – Сви девери у кућу своје жене су звали гопе, а 
свекар је свекрву на шалу звал доде (Б – Са, Пир).

гор прил. горе; на врху. – Ајдучка трава, брска му стоката лисје, а гор га 
нече једе (Бз).

горан, рна, рно шумовит. – Наша планина је заветна и горна (Зс).
горгусар м врста дивљег голуба. – Чу голуба горгусара и голуба клилу-

кара (Ш).
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горешњак м бот. девојачка трава; биљка слична девојачкој трави. – 
Горешњак, јед㎘н је розан – бел, а други више плаво цьвти и сличан је на 
девојачку траву (Гос).

гори несвр. пецкати, оштећивати кожу (коприва, хемикалије). – Покрива 
гори, пази се дете да се не испличиш (Сук).

горња дреја изр. хаљетак који иде до појаса. – Горња дреја је свака дреја 
која иде до појас (Сук).

горња чељуска изр. анат. горња чељуст. – Чељусће кажемо: горња чељуска 
и долња чељуска (Дој).

горото цвеће с бот. гороцвет. – Това горото цвеће како дојде, како цьвти? 
(ВЛк).

горска мечка изр. неуредна жена (пристигла из планине). – Са че виде 
горсће мечће на туја грацку свадбу (Брл).

горска трава ж бот. врста биљке жутога цвета која цвета у рано пролеће, 
гороцвет Orchis morio L. – Ја гле колко је са ц㎘внула горската трава (Гос).

горсуз м тврдоглава и зла особа, угурсуз. – Беше голем горсуз, никому 
неје тел да помогне (Км).

горће прил. хип. од горе мало навише; мало више горе. – Е горће, погорће, 
печурће колко очеш (Вој. ВРж).

горушица ж бот. нека биљка (која није Sinapsis alba!). – Имаше некоја 
травка, заборавила сам која беше, коју окамо горушица, ама она не цьвти 
жлто и не расте по морузе (Зав).

горчивка ж шљива нагорких плодова. – Ја најволим горчивће сливе, тека 
сам навикал (Дој).

госјарска соба изр. гостинска соба. – У госјарску собу јабалће, дуње, кру-
ше, па убаво мерише, а и липа се набере па се там суши (ВРж).

госпоштија ж господство. – У туј кућу је било све учено, све паметно, 
свет прошли, госпоштија голема (Тм, Пир).

гости се несвр. вулг. уживати у сношају. – Ајде, бабо, да се гостимо, несмо 
скоро това работили (Пир).

готвач м кувар (на свадби, прослави). – Ја сам бил готвач на њину свадбу, 
ако сам мушко (ВРж).

готвачка ж куварица (на свадби, прослави, сахрани, парастосу). – Заго-
дил сам те да ми будеш готвачка када заженим јединцатога (Рс).

готов дом изр. уређено домаћинство. – Башта ми зет, дош㎘л на готов дом. 
(Д – Ви, Пир).

граби несвр. брзо ходати; трчати. – Грабимо да те стигнемо, кажу 
Темштање, а ми у Ореовицу кажемо трчимо да те стигнемо (Ор).
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граница трава ж бот. Lepidium ruderale. – Граница трава, искарало клас, и 
као реса по њега, на глумове расте (Пк).

грањес, -та, -то који има (две) ресе испод браде (коза, овца). – Тај овца 
беше грањеста под гушу, ресе две имаше (К – ЦВ, Пир).

граор м бот. 1. име за више врста грахора Vicia sativa и њему сличних 
биљака. – Граор је плав, покрупан и горчив, а л㎘скавица је бела (Зс). Гра-
ор црвено цьвти, укрпи жито, овољи га, па га тека положи (Кп). 2. Coronila 
varia, вишегодишња биљка са подземним стаблом и са бледољубичастим 
цветовима. – Граор зовемо и овуј траву, она има големи корење у земљу и 
цветовете у дојду бледољубичасти (Зав).

граорица ж бот. 1. грахорица (као коров стрнина). – Граорица у жито црве-
но цьвти, али и бело и разне боје, па се увије уз жито (Мр). Граорица у жито 
цьвти црвено; пушта се крв у нос с њу, тврда му шушка (Ш). 2. бот. секирица. – 
Граорица се окала некада папратарица; тека у окала једна вражалица из село, 
тов је старо име за туј траву (Гос). 3. једна лептирњача, коров у пшеници, бело 
цвета. – Ми туј траву кажемо граорица, туј што бело цьвти, а Топли Дол у 
окају л㎘скавка (Пок).

грацко лале с бот. лала. – Имамо старо лале и имамо грацко лале у гра-
динче (Гос).

грбина ж анат. део тела закланог брава. – Грбина је од предњи крс до 
задњи крс (Дој, Јел).

грбо с рет. леђа. – Терет голем, на грбо све износим на појату (ВЛк).
грбољак м пеј. (повијена) леђа. – Леле, видиш ли како сам се изгрбавчила; 

млого сам ти смешна у грбољакат (Гос).
грбуљило с део грабуље који се држи при грабуљању. – Гребуља има два 

дела: дршката је грбуљило а онова што гребе је гребуља (ТД).
гргавче с пеј. и дем. закржљало прасе. – Че купим једно гргавче, дргавче, 

жужаво прасенце, па че га раним (Зав).
гргуреста коса изр. таласаста коса. – Гргуреста коса, дрндуресто девојче, 

ја те текву знам (Км).
гргурка ж зоол. гугутка. – Гргурката ми там поје, там сам се родил (Зс).
гргутаво прил. промукло. – Гргутаво прича како ка у некој за гушу стискал 

(Гос).
гребачка ж лопатица за захватање брашна. – Ја одбројим колко ми 

гребачће брашно требу када месим (Вој).
гребачка за жар изр. направа за извлачење жара из усијане пећи за хлеб. 

– Уз вурњу иду гребачка за жар и лопата за леб (Гос).
гребенчичи трава м мн. бот. крстач. – Това је гребенчичи трава (ВЛк).
гребло с мн. гребла гребенац. – Влачимо в㎇ну на гребло (Јел).
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гредар м рабаџија који превози греде од шуме до места продаје. – Греде 
превозимо, спремам руч㎘к за гредаре (ДД).

гредица ж део чарапе који иде уз ногу. – Чорапа има ступало и гредицу, 
овам га кажу горњиште (Б – Са, Пир).

грепка за брашно изр. коритаста посуда сужена при врху за захватање 
брашна из мучника. – С грепку за брашно гребемо брашно када га сипујемо 
у вречу; напрајена је да се брашното не растура (Зс).

грешно прил. 1. мит. недозвољено, нарушава ред. – Сине, немој у чуждо 
стокуту да пасеш, това је грешно (Км). 2. фиг. погрешно. – И она се грешно 
оженила, послушала наваџије, па са пати (Гњ).

грибачка ж дуга мотка подешена за извлачење жара из пећи за печење 
хлеба. – Сас грибачкуту извадимо жар из вурњуту, па обришемо под и после 
наврљамо лебат (ТД).

грив, -а, -о гриваст, који има шару око врата (брав, пас, голуб). – Има 
гриви голубје, гриваши (Гос).

гривчес, -та, -то гриваст (пас). – Имајемо гривчесто куче, убаво ни је 
слушало (ВЛк).

грижа. На грижу ми је изр. о томе бринем, то ме оптерећује. – Да ти 
искажем шта је на грижу мене (К – Ћу, Тм).

грипаив, – а, – о грипљив. – Бабата ми грипаива, брешче ко срна (Дој).
грждаље м мн. старинска дрвена брава. – Сас грждаље смо закључували 

врата, дојду ко брава, али дрвена (Зс).
гркљан ж анат. гркљан. – Гркљан је јаболката и од јаболкуту нагоре, а од 

јаболкуту надоле је грло (ДД).
грлес, -та, -то који има испод врата црни полупрстен. – Има грлести голу-

би, црно им како прстен на гушуту (Зс).
грлести голуб м зоол. врста дивљег голуба са карактеристичном шаром 

око врата. – Има грлести голубје, па има гргурће, и ја си и разликавам (Зс). 
Грлести голуб се изводи у висоћете буће, и у орловуту буку (Гос).

грлич м (шири) отвор (тесије) са кога се пије. – Б㎘клица за вино, 
пљоснато, украсено, као линије изведене, шарено, и горе си има грлич, па 
дрвен затварач (Зс).

грло м анат. грло, део врата. – Гркљан је јаболката и од јаболкуту нагоре, а 
од јаболкуту надоле је грло (ДД).

грмадача (круша) ж врста дивље крушке. – Имали смо дивљачку грма-
дачу крушу, двојица не могу да у обибну (Зс).

грман. Спу на грман изр. спавати у загрљају. – Када овчаре намокри 
ћиша преко – ноч, они спу на грман, да не озебну (Зс).

грмањак м зб. шибље. – Козе пасу по грмањак (Ру).
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грмес, -та, -то грмаст, који гради густу крошњу или густ и заобљен грм. 
– Там јако место, има грместа дрвја и грмести грмове (Пк).

грми њим у кућу изр. свађе су непрекидне у њиховој кући. – Поче да њим 
грми у кућу д㎘н – издьн веч неколко месеца, скоро че се поделе (При).

гроздоберка ж мет. честа смена пљускова и сунчаних периода у току 
једног (пролећног) дана, што лоше утиче на род грожђа. – Удари ћиша, па 
изгреја с㎇нце, и па ћиша па с㎇нце; таја је ћиша гроздоберка, че обере лозјата 
(Рас).

гроздовчичи м мн. цваст у виду грозда. – Никсица цьвти на гроздовчичи, 
као зумбул, плави и густи цветовчичи (Мр).

грозна речка изр. увредљива реч. – Грозне речће речемо једна на другу 
када се скарамо, ама после се џабе покајемо (Нш).

грозничавка ж бот. црвени кантарион. – Грозничавка лечи грозницу, 
маларију, беремо у за лек (Ш).

громада ж фиг. група. – Тамо громада жене, окају, поју (Цер).
гронка ж гранчица са много плодова. – Донел ми из град црешње, свако-

му по гронку (Дој).
гронће се надиѕу изр. појавити се мноштво раница у виду грозда. – Ујутро 

кад је млого ладно и љута роса, ороси се стока па има мрсничине, гронће се 
надиѕу (ТД).

грсничарка ж пеј. рет. (сиромашна) жена која носи пртену одећу. – Грсни-
чарка, из село слезла у град, још ју бију грсницете по дупе (Пир).

грудес, -та, -то 1. који има развијен грудни кош. – Беше голем човек, гру-
дес, убав (ВС). 2. која има велике дојке. – Нес㎘м била грудеста како што има 
жене (Кр).

грудник м гвоздени клин који повезује јарам и руду на рабаџијским коли-
ма. – Напред има процепат скрипушу и грудник да се намести јер㎘м (Зс).

грудник м део ама код коња. – Грудник од ам иде на коња испод груди, 
колан (Мр).

грудом прил. прсима, грудима. – Он се грудом брани, јак човек (ДД).
груни несвр. рет. љуштити. – Грунимо ореси па ми рућете црне (Гњ).
грчав с паре изр. сиромашан, тешко долази до новца. – Није смо грчави 

с паре били (Д – ЈД, Пир).
губа ж бот. врста гљиве на дрвету којом се пали ватра кресањем. – Малко 

губа и креснеш с камик белучанац, тој што се креска на огњиво (Зав. Дој. Цр).
гувниште с фиг. место утабано гажењем (оранице, ливаде, снега). – 

Одрева снег, напраји гувниште (Ру). Децата се играла по травуту, напрајила 
гувниште (Мр).
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гувно ж 1. гумно. – Денемо стог на гувното (Јал). 2. изр. откос на гувна /
откос на гувно кружно и густо на ливади распрострта покошена трава 
при досушивању. – Сушимо откос на гувна, стра ни од ћишу (ВЛк). Сабрали 
смо сеното на гувно да се суши, а после че га претришамо и саберемо на пла-
стовчичи (ВЛк). Откос на гувна, па после од њега сар㎘к сено, мож га двојица 
однесу на два шиљасти колца (Дој. Брл. Јел).

гугла ж капуљача (од сукна). – Гугла је на гуњу, а може и опанџак да има 
гуглу (ТД).

гуглар м зоол. врста птице са израженом ћубом на глави. – Гуглар је див 
славуј; иде увис и поје, а право слази надоле (Гос). Гуглар је како врап㎘ц, 
само има чулумку право нагоре. Увис лети и пева право навише, пада право 
наниже, и не пева наниже. Кад стоји пева (Гос).

гугутан м врста голуба. – Гугутан или гугутар, он гугуче кад поје (Пир).
гузуруља ж лења женска особа. – Гузуруља че буде, нече да работи 

женсће работе дар да спрема (Бе).
гуламфер м жарг. наизглед учтив и срдачан мушкарац који подваљује. – 

Гуламфери су свити, че ти подвале (Пет).
гуличка ж несазрели заметак плода шљиве. – Јела сам гуличће како бом-

боне да једем, толко сам обичала ћисело (Пет).
гулме с мањи рој пчела. – Гулме или гулменце кажемо за малечьк рој који 

сам не може да се одржи, а рој су млого пчеле заједно и можеју да се одржу 
(ДД).

гуљавац м пеј. лоше исхрањена овца која губи вуну; мршава овца уопште. 
– Имам овце, окол двајес гуљавца, оспред ошишани, оѕад ошишани (ВЛк).

гуљаџика ж жарг. радница која чисти трењем (шмиргла, гули) делове за 
опанке припремајући их за лепљење. – Била сам гуљаџика у Тигар на оп㎘нци 
(Пир).

гумене сандале изр. (пиротски) гумени опанци (без каишака). – Гумењаци 
пиротсћи смо носиле, а за празник, која има, плетени оп㎘нци (Б – БД, Гњ).

гумењак м гумени опанак. – Ни оп㎘нци од гуму кажемо гумењаци, Завојци 
ђи кажу сандале, а Засковчање лемењаци (Соп).

гуња ж мушки сукнени огртач са капуљачом и рукавима за заштиту од 
кише и ветра. – Гуња има рукави, гуглу, и дрвцета и амће, па се дрвце закача, 
кажемо закачка (Зс). Гуња је од природно обојену в㎇ну, али има бел гајтан, и 
има џепове унутра (Брл).

гругусар м зоол. врста дивљег голуба. – Голуб гургусар живи на гране и 
мукло поје (Пир).

гургусовац м зоол. гриваст дивљи голуб. – Гургусовац је гривес и поје 
гур – гу (Зс).
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гусеница ж зоол. в. гусенка. – Назад малити чапоњчичи ване гусеница, па 
одрежем и извадим с иглу, има ко црвик, и обично на предње ноге (ТД).

гусенка ж зоол. гусеница; ларва у виду гусенице. – Мокро па на с㎇нце, па 
оболи од мокрињу и гусенка улезне у ногу, и мора да у избаци (Мр).

густак м 1. густа шума. – Там шума голема, све густаци, никад сећира неје 
улазила (ТД. Зав). 2. честар. – Заплела ти се овца у густатак, иди у спаси (Бе).

густеје несвр. постајати све гушћи. – Када се свари боб и ишчурка, он 
густеје како се лади и дојде како питије (Јал). Жито густеје на јаку њиву (При. 
Рас).

густи папрат м бот. навала. – Има ретћи папрат, зову га бујад, густи па-
прат или навал и тужни корен (Ш).

густиња ж гужва, много особа у уском простору. – Аутобус п㎇н, густиња, 
не мого си купим карту (При).

гут м мн. гутови гутљај. – Чу да попијем два – три гута (П – Ч, Пир).
гутурљив, -а, -о који је оболео од коњске болести гутурача. – Коњат 

гутурљив, неје за твој рачун (ТД). – Које је гутурљиво оно је мрштаво на 
једење, спекло се, цима се (ТД).

гуџур м тешка и неизлечива болест. – Клну некога: – Крчап те изело! 
Гуџур те изело! (Цер).

гуша ж бубац код живине. – Гуша, крз њу иде рана на живину (ТД, Мр).
гуши се несвр. 1. надувавати врат (ћуран). – Ћуранат се гуши, љути се, 

пази се да те не кљуцне (ПРж). 2. мет. гуши се време изр. припремати се вре-
ме за кишу, снег. – Времето се гуши, гуши, ама че утрпи (Чин).

гуштерача ж зоол. врста змије. – Има змије камењача и гуштерача (Јал).
гушчица ж део воденице преко кога зрно из коша силази у отвор горњег 

воденичног камена. – Крећеталото дрнка, гушчицата се тресе и преко њу 
падају зрната из кошат (Ру).

гьд㎘чка несвр. голицати. – Немој ме гьд㎘чкаш и срамотиш, стоко покваре-
на ти (Цер).

г㎘нђа несвр. гунђати. – Закакво бабичката само г㎘нђа, само маану наоди 
(Вој).

г㎘р – г㎘р узв. при вабљењу свиња; подражавање тихог гроктања свиња. – Г㎘р – г㎘р, 
бабине свиње убаве, баба че ви са нарани с помићу (Пет).

Д
да везн. зато што. – Стара, ама се слуша; затова је добро да може да се 

слуша (Пет).
да – ми је да знам изр. када бих могао да (проценим, сазнам). – Да – ми 

је да знам колко паре че ме кошта таја крава (Сук). Да – ми је да знам какво 
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са она там работи и какво вој требе (Држ). Да – ми је да знам какво са за мен 
орате и кришома ме поглеџују (Вој).

дава бачију изр. добијати одређену млеко из заједничког стада у току 
одређеног броја дана сразмерно броју својих млечних оваца. – Давамо бачију 
кој колко је овце дал. Разреже се на овцу петнајес или двајес ћила, једно или 
две ведра, и бачева се док има млеко (ТД).

дава му изр. често се опијати. – Дава му, па га често това саплита (Сук).
давка ж курва. – Она је давка, нема те одбије ако си по туја час (Бе).
дајак м мн. зајеци деч. од зајак зец. – Дедо, дајак! Дајак улезе у грм (Дој).
далаверије ж мн. подвала; будаласта радња. – Таја ми рђа напраји 

далаверије како на шалу, да се скарам и сас брајћата и сам мужа (Кп).
данга ж белег на увету или телу брава. – Буше се рупе на уво с једну – 

рупу, ѕьбу, а неки на двете уши по једну, кажемо га данга (Мр).
дандара – дандара узв. којим се подражавају звукови при вожњи рабаџијским коли-

ма. – Дандара – дандара с кола по пут, и стигомо (Гњ).
даравеле ж мн. невоља; штета. – Он там направил триста даравеле (ДД). 

Које је мандов, оно л㎘же, крадне, прај даравеле (Зав). Кад – кад че праве дара-
веле на децата, па се пазим од њи (Зав).

даранђије. Не бави се по теја даранђије изр. остави се ћорава посла. – 
Не знам да ти кажем, нес㎘м се бавила по теја даранђије (Кђ, Пс).

даровита, – о која има доста дара, рубља (девојка, невеста, жена). – 
Дојде снаа даровита, донесе голем дар, даде на сву роду понешто (К – ЦВ, 
Пир). Даровито девојчето, газдинско, и голем мираз даву уз њега (Сук).

двајеспетпарка ж новчић од двадесет и пет пара. – Двајеспетпарку ми 
неје дал тата, све сам с десет – прста створил (ПРж).

двесте бр. двеста. – Остадоше ми само двесте динара у џеп (Рс).
двећи, а, о рет. други. – Двећа година како је умрла (Дој).
двизарка ж млада коза у првој години бременитости. – Двизарка је млада 

коза пред козење, а двизарче је млада коза пред гонење (Зс).
двизарче с млада коза пред укључивање у приплод, козица. – Двизарче је 

младо од козу пред гонење, а јарче је ако је мушко (ТД. Зс).
двиз㎘ц м ован у првој приплодној години. – Двиз㎘ц је ов㎘н на прву мато-

рину (Зс. ДД).
двиска ж млада овца пред укључивање у приплод. – Кад су два зуба мали, 

тьг је двиска (ДД). Двиска је од једну – годину па док не очува прво јагне (Дој, 
Брл).

двишче с млада овца од 6 – 18 месеци, до укључивања у приплод. – Двиш-
че је од шес месеца до годину и половина (Зс).
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двогласан, -сна, -сно особа чији се глас јако мења од женственог до 
изразито мушког. – Окамо га Света Двогласни, час прича т㎘нко час дебело 
(Гос).

двоје бр. две врсте. – Двоје цвелиће знам: једне расту големе, деца пушће 
праје од њи, а једне малечће (П – Пж, Орљ, Бз).

двоји памет изр. двоумити се. – Двојим памет, не знам по кога да идем, да 
ли по мајћу ми или по жену ми (ТД).

двоји се одома изр. одвајати се од својих, од свога дома. – Оно се неје 
двојило одома, па га стра да иде (Бер).

двојћа бр. два; двојка. – Из школу не доноси двојће и тројће, него све 
петице (Бе. Гос).

двојће ж мн. музички дувачки инструмент, двојница. – У моје време сви-
рило се у цовару, дудук, двојће, гајде, даире, ћеману (ВЛк, Пир).

дволистаста чемерика бот. врста чемерике са два листа. – Чемерика 
дволистаста трује, оди њу избацују шљам, бљују; а онај што се искласи не 
трује (Дој, Јел).

двопајес, -та, -то који има одвојене кости на грудима (говече). – 
Једнопајесто говедо нема одвојене кости на груди, а двопајесто има одвојене 
кости на груди (Брл). Једнопајесто и двопајесто говедо је према грудну кос 
да ли се двоји или се не двоји (Вој). Која је једнопајеста крава, лоша је, крв 
промочује, а двопајесто, виде се обе кости између предње ноге, пожељно је 
(Зс).

дворога вила с браник изр. врста виле. – Да ми дадеш дворогу вилу с 
браник (Ру).

двотојага баба изр. баба са два штапа. – Станула сам двотојага баба, 
нема и нигде моје убавило и моја снага (ДД).

дебела црева изр. анат. дебело црево. – Има т㎘нка и дебела црева (Дој). – Дај 
дебелата црева да и омијемо и да и изврнемо, па да и усолимо, па на жар (ТД).

дебелопртка ж лења и дебела жена. – Таја дебелопртка само седи и чека 
да вој приносе (НМл). – Кој узне туја дебелопртку че си главу врже (Изв).

дебељача ж 1. бот. помоћница Brionia alba, Cucurbitacae. – С дебељачу се 
овије бучка, и после се бучка (ТД). Дебељача је д㎇га, да се заплете, ако га 
најдеш (Гос). Дебељача, пуштило лозе као павит (Нш). 2. ж врста шљиве круп-
ног и лоптастог плода. – Сливе дебељаче су црне, како стенлејке су, крупне 
су и округле као јаја (Ш).

дебељусак, -ска, -ско рет. прилично дебео, дебељушкаст. – На туј травку 
стаблото дебељуско као оловка (Зав).

дебљак м дебели део стабла. – Окршено све, дебљацити само остали, и 
ту немој ич да караш, нема кво да крше (ТД).
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дева се несвр. налазити се ту негде, боравити, пребивати. – Куде се де-
ваш (Вој).

деверје м мн. три момка, иначе блиски другови младожење, који доносе 
уочи свадбе јелена у девојачку кућу. – Кад се вије вен㎘ц, на девојачка врата 
отиду деверје и там однесу заклано бравче, јелена, доносе воду и иде шала 
с њи (Брл).

девизма ж бот. дивизма. – Ми туј травку зовемо девизма. (Зав).
деверсћи пешћир изр. обич. посебно украшен пешкир који се намењује де-

веру. – Мож да најде маану што неје убаво извезен деверсћи пешћир (Д – Зв, 
Пир).

деветак ћилим изр. врста пиротског ћилима. – За свекрву сам изьткала 
деветак ћилим (Пир).

девојство с девојачки живот, девовање. – Моје девојство је брзо прошло 
и све у муку и оскудицу (Пс).

девојћа под нишан изр. верена девојка. – Ја сам била девојћа под нишан 
када се това деси (Брл).

девојчар м млада девојка. – Ја сам била девојчар кад поче рат (ТД).
девосује несвр. затурати. – Не знам куде девосујете тија нож (Вој).
девочљачек м девојчица, врло млада девојка. – Ја сам била девочљачек, 

сметењача, ни дете ни девојћа (Гос, ВЛк).
дедини груди м бот. лековита биљка која расте по ливадама и има плави 

цвет. – Дедини груди, плаво цьвти на пуловчичи, по ливаде га има и пију у 
деца од очи (ТД).

дејак м косо постављен подупирач на предњем трапу код запрежних са-
оница, ђаволских санки. – На прегњи праг на ђаволсће сане тури се дејак, па 
се уреже у санћете, а оне су само за (возење) греде (ВЛк).

дејствује несвр. рет. расти, развијати се. – Јагодарчета пиличи изведу се 
кад цьвту јагоде, али да би дејствувала мора јагоде да кљуцну, иначе липцују 
(Рос).

деко везн. рет. јер, зато што. – Сви су били ловци у Дебели дел, деко тамо 
дивјач и шума има (Зав – ддл). Деко баба не може, помагамо у (Зав – ддл).

дел м део породичне имовине који се да да у наслеђе једном од наследника. 
– Дадоше ми дел лоше место; крос – прсти ми дадоше, и малко (ТД).

делбедерисује несвр. ленчарити. – Чмаји, делбедерисује, а они само ра-
боте по њиве, по поље (Тм).

делкот м последица; штета. – Потрѕушће те убију и остане ти делкот, 
ако нечеш (Пк). Оно ђу свекрвата са нема, прекара се, а од њу ми је здравје 
попустило, остало делкот (Пк).
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делница ж део парцеле. – Поделимо голему њиву, три брата на три дел-
нице (Ш).

делује несвр. рет. боравити. – Уз траву се наватају некрстенчета там куде 
делују на оне травће (Гос).

демек прид. индекл. 1. добар, ваљан. – Јаст㎘кат је бьш добар, демек јаст㎘к 
(Пир). 2. лош; лењ; безвредан. – Он беше демек човек, ленчуга голема (Пир).

дене свр. 1. затурити. – Куде си ми денула шамијуту? (ВЈ). 2. изр. да га 
дене негде жестоко казнити; уклонити. – Града да ме дене негде, дојде 
љут, набрука ме, направи ме на ништа (Бла).

дерак гребенац изр. врста гребенца за чешљање кучина. – Клчина се гре-
бу на дерак гребенац (Ру).

дермани м мн. живци. – Нешто ти дьн㎘с несу добри дермани. Какви су ти 
тој дермани да не мож да трпиш? (Рг).

детинство с детињство. – Срегњити му син беше болешљив од детин-
ство, ама те, још таљига, а брајћата му помреше (Зс).

детинсће године ж мн. рано детињство. – Мож да сам и начула това у теј 
детинсће године, ама сьг не знам (Дој).

детинсћи, -ска, -ско дечји. – Дете, детинсћи продума, направо га рече 
(Пет).

детљак м одраслије дете. – Детљак сам бил а спал сам на појату сам (Дој).
детурљак м одрасло мушко дете. – Детурљак сам бил од дванајес до 

четрнајес године, и поче се ентересујем за девојчетија (Дој).
детушњак м, в. детурљак. – Бил сам детушњак још кад поче рат (ДД).
дечка се несвр. чикати се. – Дечкали се с њега, чикали се, имају си шалу 

(К – ББ, Ш).
див говњар м бот. врста дивље жалфије. – Див говњар по ливаде расте, а 

питован говњар по слоговети и њивете (Пк. Чин).
див ѕумбул м бот. дивљи зумбул. – Има див ѕумбул, расте у шуму, ама по-

ситачко дојде (Соп).
див лопен м бот. врста лепуха који расте у дивљини Verbascum sp. – Има 

лопен, и у планину има див лопен (ВЛк).
див џоџан м бот. дивља нана. – Див џоџан расте куде вода има (Пет). Од див 

џоџан правимо чај за од сваку болку (Дој).
дива граорица ж бот. врста грахорице која расте као коров у стрнинама. 

– Дива граорица расте у жито (Дој, Пк).
дива зимовача изр. врста крушке. – ма сланопаџе, а има и диве зимоваче 

(Дој. Брл. Јел).
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дива круша ж бот. дивља крушка (са ситним и опорим плодовима). – Има-
мо некалемене круше садовће, црвењуше, диве круше и сьлнопаџа (Дој). По-
више кажемо дивљачће круше, а помалко кажемо диве круше (Пк).

дива лобода ж бот. коровска биљка у баштама. – Дива лобода расте по 
градине и има нежан лис (ВЛк). Дива лобода овољила ђубрето (Бе. Мр).

дива црешња ж бот. дивља трешња. – У наше п㎘клешко расту диве 
црешње по шуму (Пк).

диви петлиџан м бот. пасквица. – Туј траву наши стари су звали диви 
петлиџан (Гос).

диви се несвр. рет. поносити се. – С децу се дивим, свата су ми добра (Ос).
дивизма ж бот. 1. дивизма. – Дивизма има ж㎇т цвет и лисје широћи (К – ЦВ, 

Пир). Дивизма тера јак лис као лепенка, али му стабло не иде горе. И лепенка 
жуто цвета (ТД). 2. рет. врста печурке. – Дивизма је на буку кад ју ветар рас-
пукне, па између напрслине излезне жилава печурка која се тешко кида (Зс).

дивја јабалка ж бот. дивља јабука. – Беремо дивје јабалће за сирће, а и за 
једење преко зиму (Ш).

дивја ружа ж бот. дивља ружа. – Дивја ружа има унутра црвеншко, а око-
ло жлто (Гос).

дивја столиста ружа ж бот. врста дивље руже. – Има дивја столиста 
ружа, расте у наше поље (Бе. Гос).

дивја ћисалка ж бот. в. дивја јабалка. – Од вьсцу врзујемо дивју ћисалку (Зав).
дивља кокошка ж зоол. птица шљука. – Дивља кокошка по Белаву има 

(Ста).
дивља ружа за у лозје бот. врста ириса Iris. – Дивља ружа за у лозје, 

плава је, али има и друге боје; садимо ју куде вода мињује, да држи земљуту 
(Мр).

дивљарка ж дивља воћка (крушка, јабука). – Кажемо дивљарка круша, 
дивљарка јаблка, имало је доста по наше шуме (Брл).

дивљачка ж бот. дивља крушка. – За теј круше кажемо повише дивљачће а 
помалко диве круше (Пк).

дивљи ђурђевак м бот. самоникла биљка сродна ђурђевку. – Има ђурђевак 
у мртвине, а има посебно дивљи ђурђевак (ВЛк. Зс).

дивљи пипер м бот. ниска биљка издужених светлозелених листова која 
има љут укус и мирис и која расте око осушених локви. – Туј љутуту траву 
која расте окол вирове и млого љути окамо дивљи пипер или срчни корен 
(ТД).

дивљина ж некултивисани део природе; запуштен предео. – Народ се 
расели и дивљина оте све (ТД).
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диво зеље с бот. ливадско зеље Rumex sp. – Има ћисал㎘ц, па диво зеље, па 
штављак (Дој).

дигне главу изр. 1. уобразити се. – Тија што дојду на положај и дигну 
главу високо, ја и зовем овнови (Пок). 2. донети смелу одлуку не обазирајући 
се на савете. – Ја диго главу па се пожени (Кс).

дигне дупе изр. покренути се, почети радити; отићи у печалбу. – Нека 
дигне дупе да заради, а не да завиди једному – другому и да оговара (Пир).

дигноше се свр. пеј. пробудити се; устати. – С㎘г се дигноса, неје ми не-
шта добро (ДД).

дигоше се свр. пеј. пробудити се; устати. – Штом се дигошем, одма на 
работу идем, а после једем када постигнем (Вој).

дидле ж мн. приче; шале; пословице, загонетке. – Ја не знам теј дидле, тој 
знају бабичћете (Ру).

диждевник м зоол. даждевњак. – Диждевник излази на ћишовно време 
(Гос).

диѕање с гл. им. од диѕа буђење; устајање. – Ја сам тежак на седењето, ама 
сам потежак на диѕањето (ВРж).

дија несвр. фиг. испуштати ваздух. – По црвељаци камење гумете само 
дијају (Дој).

дија му у слабине изр. дахтати са муком. – Дија му у слабине, једва ду-
шуту сабира да ми каже какво је намислил (ВЛк).

дијанија ж инсекти; ситне и једва видљиве животиње. – Дијанија ка-
жемо ситне штетне животиње које не видиш али осечаш да су окол тебе, а 
гаветина су крупне и штетне (курјак, лесица, јазавци и друго) (Кр).

дијо с надувана мокраћна бешика као дечја играчка. – Дијо или панидува, 
мејур од свињу, надувамо га да се играмо с њега (Тм).

дикатан, тна, тно поносит. – Деда – Анта Масалејинсћи беше вредан, 
уредан, поштен, што прича не понавља; дикатан беше човек (Гос).

дил...дил... везн. или...или. – Решавај се: дил тека...дил онака (Пир).
дилинтарка ж женска особа која оговара, измишља, подмеће, сплетка-

ри, каком би неком напакостила. – Сестра ти је голема дилинтарка, све ми 
прави карање у кућу с мужа и сас свекрву (ЦД).

динче с мала диња. – Там куде сам загризал динче после нече коза да за-
гризе (Вој).

дињавац м 1. врста диње крупног плода и дебеле коре. – Купи си два 
дињавца на вашар да однесем на децата (Сук). 2. фиг. врста крушке крупног 
издуженог и зеленог плода. – Крушке дињавци су крупне, зелене и убаве; 
оне сазреју за вашар (Ш).
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дипла ж 1. свежањ вуне при чешљању. – Цела кудељћа је од вадове, ди-
пле, кад се извлачи на гребенац. Кад се дипла уобличи, повуче се вад и мота 
се кудељћа (Рс). 2. мали уређени пласт сена, погодан за пренос, товарење 
или за полагање стоци. – Сено се дене или товари на дипле да се не раско-
шава (Пк). 3. свежањ лисника; мало бреме лисника. – Дипла је сноп од шуму, 
лисник, врже се с једну – гранћу од њи (СГл).

дир – дир – дир узв. којим се терају свиње. – ㎘рја, дир – дир – дир, ош – 
ош! (ТД).

дириман м рет. дроњак. – Дириман је стара реч: диримани или дронци 
исто је (Дој).

дируга ж рет. дугуљаст предмет; смотуљак. – Начади се обложина, прцањ 
од пртенице, и натурају се клчишта, на три дируђе се тури (Д – ВО, Пир).

длакат, -а, -о трп. пр. космат; који је са дугом длаком. – Порано смо чува-
ли длакате козе, несу мариле од студ када и терамо на брстину (Ста).

д㎇го време изр. дужи период времена; прилично дуго. – Д㎇го време по-
седемо при њи и убаво се изоратимо (Мл).

длгобразес, -та, -то који има дуго лице и образе. – Длгобразеста жена, 
грозна, али и вредна и паметна (Зав).

длгоносоња м мушкарац који има дугачак нос. – Који је длгоносоња, он 
има д㎇гу и онуј работу (Гос).

длгопашка овца изр. овца са дугим репом. – Лесичји реп трава дојде како 
длгопашка овца (Зс).

д㎇жак, д㎇шка, д㎇шко прилично дуг, подугачак. – Д㎇шко дојде у грбинуту, 
још малко че га скратим (Сук).

дни. Кратћи му били дни изр. суђено му да мало живи. – Умре черката 
пред мајћу си, кратћи њој били дни (Орљ).

до век че им дојде изр. побити, уништити. – Наминули курјаци, али он 
че њим дојде до век, че и истреби (Мр).

добард㎘н изр. празник; свечана прилика. – Немој си заносујеш теја дреје, 
оне су ти за добард㎘н, за у народ ка појдеш (Вој).

добере свр. завршити брање. – Још несмо добрале васуљат, а оно се оћиши 
времето (Изв).

добије свр. победити (опклада, парница, избори). – Народ вану да се 
измењује, после добише комунисти (ДД).

добије душу /добије д㎘ изр. почети мирисати (на киселост; на трулеж). 
– Сеното добило душу, има лош мирис, неје добро; коњ кашље од текво сено 
(ВЈ). Сирењето добило д㎘, па да га премијем и да му променим расолат (Вој).

добије реч изр. ирон. распричати се превише. – Ама па Сава доби реч ко 
магаре од (МЈ, Пир).
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доблаји свр. стићи блејући. – Јаганцити доблајаше навам, па отидоше у 
друђи грмање (ТД).

добра магарица бот. врста влатасте траве сличне овчијем вијуку. – Там 
расте добра магарица, воле у овцете (Дој).

добре прил. тако је. – Добре, снајо мила, убаво си ми све рекла (Зав).
добро – зорно прил. добротом и присилом. – Добро – зорно, па че при-

стане, а после че се заволе (ПРж).
доброчина ж рет. добричина. – Бил је једнуш доброчина, добра душа (ТД).
доб㎘р, -бра, -бро добар; карактеран. – Он неје доб㎘р, не дружим се с 

њега (Зав).
доватаљћа ж мотка са подешеном кутијом за откидање плодова са висо-

ких грана. – Башта направи доватаљћу и с њу беремо јабуке (СГл).
дов㎘рал, доврла, доврло перф. од доврше који је обавио вршидбу. – Он је 

дов㎘рал и убаво је жито нав㎘рал (Трњ). В㎘ромо, в㎘ромо и дов㎘ромо, мину и 
таја мука (Држ).

договарља се несвр. решавати проблеме и неспоразуме договарањем, до-
говарати се. – Договарљали смо се с мужа за све (Рс).

додавује несвр. додавати; појачавати. – Пијан, и још додавује на пијанкуту 
(Гра).

додобар, -бра, -бро комп. од добар који је бољи, лепши, јачи. – По нас иду 
помлади, додобри, поубави од нас (ТД).

додума ж договор. – Ништа друго, само додума сачињава човека (Гра).
додумна кућа изр. дом у коме влада слога. – Оженили су ме у додумну 

кућу, у сложни љуђе (Гос, ВЛк).
дождевник м зоол. даждевњак. – Да ти дождевник прејде преко шаку, уба-

во да везеш (Кс).
дожње свр. завршити жетву једне или свих својих њива. – Дьн㎘с идемо 

да дожњемо Голему њиву (Вој).
доземан, -мна, -мно који је нискога раста; који је закржљао. – Доземна 

девојћата, пупава (Цер).
доземковина ж изданак који избија из земље али се не развија у стабло. – 

С пијук вадим доземковину и чистим воћњак (Цер).
доида несвр. 1. јести остатке са трпезе; јести док има (на залихи). – Не 

доида си лебат детето (ВЛк. Пет). 2. јести престајалу храну. – Ја доидам по 
унучетија какво остане, да не проћисне; повише једем бајате манџе (НМл).

доима свр. сасвим се потрошити (залиха). – Имало, јели смо и повише, 
ама са доимало, нема, че купујемо (Бс. Кр).
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доиџа свр. 1. завршавати оброк. – Там㎘н седнем да једем, они ме окну, и 
све си не доиџам (Сук. Вој). 2. успети најести се. – Дај, снајке, леб, мен до-
неси ложицу, и све си ја не доиџам, стојим њим на – нође (Пир).

доиџује несвр. јести догод има. – Децата си не доиџују, трчу одма да се 
играју (Држ). Не доиџује си леб, ослабел, болан (ВЛк).

дојадеје свр. дојадити. – Дојаде ми од твоје кукање и молење (Гњ).
дојаднеје свр. дојадити; увредити се. – Дојадне ме што – ме не посматра-

ва и што – ми рича текве речи лоше (Пет. Вој).
доједе свр. појести о краја. – Кад доједем лебат, ја че си идем дома (Км).
дојело лебацат изр. дотрајати. – Оп㎘нцити веч зинули, дојели лебацат, 

че купујем нови (Сук).
дојеџује несвр. довршавати оброк; настављати јести сит. – Са ја 

дојеџујем негладна, а не би требало (Пир).
дојуља ж дојиља. – Свиње има: прво је шипарица, па која се гонила, па 

дојуља, па прасуља, па рањеница (Мр).
докаже свр. 1. довршити казивање; довршити разговор. – Чеке, прво да 

докажем това што сам почел (ПРж). Ти га докажи, ја сам заборавила туја при-
чу (Зав). Он почне да казује, па док ти не докаже не мож се откачиш од њега 
(Пир). 2. рећи некоме непријатну истину када је у најнеповољнијој ситуацији. 
– Ја че ти докажем преди сви, нема да мож више да мрдаш (Држ. При).

докарује несвр. дотеривати (терет, стоку). – Докарује овце на трљак, на 
појату (ТД). Докарује брашно с камијон (Км).

докарује се несвр. дотеривати се; свечано се облачити. – Докарујемо се, 
че излезнемо с деду на сабор (Нш).

докачи се свр. фиг. увредити се. – Он се докачил што га несмо звали на 
свадбу (Пет). Она се одма докачи када ђу опоменем и по месец – два не орати 
с мене (Чин. Сук. ВС).

доквоца свр. телесно сазрети (девојка). – Да – је бар доквоцала па да се 
жени, а оно још детишњар (Гос). Прво доквоцај па се жени, немој порано 
(ВЛк).

докондише (се) свр. трајно се повредити; оболети; уп. докундише се. – 
Пази да ти таја работа не докондише (Рс). Влачило, сецало, докондисало се 
од работу голему (Брц. Вој).

докраичи свр. докрајчити. – Американцити оче да ни докраиче (Вр).
докраише свр. докрајчити; остати без резерве. – Докраисали смо мазат 

до ич, а немамо паре да си прикупимо (Вој).
доктурија ж рет. лечење; посао медицинског особља. – Че се ожалим не-

шта оди теј њине доктурије (ДД. Зав).
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докуд прил. докле, до ког места; чак до. – Баш ме брига, па докуд стигнем 
сас живот (Зав).

докундише се свр. в. докондише повредити се; оболети. – Изѕебло, гладу-
вало и докундисало се, а нема кој да га гледа (Вој).

докупи свр. купити још мало да се сасвим покрију потребе. – И ја при-
купи још рало, докупи земљу да мож да ни рани (Сук).

докупује несвр. настављати са куповином све до жељене границе. – 
Докупујемо земљу, газдејемо, че имамо све што ни требе (Сук).

дол м 1. уска долина (са повременим потоком). – Имамо долове и долове, 
повише с воду која тече (ТД). – Откаре овцете у долат да се напију воду (ДД). 
Дол је само поток (Зс). 2. урвина. – Наиде голем облак, однесе вода њиве, ис-
копа долове (Зс).

доладнеје свр. осетити хладноћу. – Арне ми доладне, че облачим гуњуту 
(Ор).

долањ веш изр. доњи веш. – Долањ веш несмо носили, ни жене ни мужје 
(Д – Пп, Пир).

долап м удубљење у зиду за остављање хлеба и посуђа, ниша. – Кућа ста-
ринска, у зидове има долапи (Пир).

долечан, -чна, -чно који је из далека. – Он је долечан човек, путник, мож 
да је гладан (ЦД).

долечко прил. прилично далеко. – Долечко смо од њи, ретко се виџевамо 
(Км. Пет).

долечно госје изр. размена посета између удаљених рођака и пријатеља. 
– Оно је текво долечно госје, не мож се често чујемо и видимо (Кр).

доликава несвр. приличити, одговарати. – Не доликава ти тека да рабо-
тиш (Вој).

долинка ж мала долина. – Слезнем у долинкуту и сакријем се под лиску, 
чекам да преиде ћишата (Јел).

долич м мала долина (са потоком). – Беше с овце до доличат, там се ви-
домо (ТД).

доличка ж мала долина (са потоком). – Идеш уз Малу реку, па има там 
доличка лево (Јел).

долињак м. пеј. аугм. дуга долина. – Има долињак натам, па уз њега че идеш 
по врвину (Пн).

долњак м мет. ветар који дува навише. – Подгребе долњакат јако понекад, 
он одоздоле дува (Зс). Од Понор дува југ, а од Покровеник долњак (ВЛк). Ис-
точник дува од исток, крив㎘ц од север, долњак од запад, а југ дува од југ (Гос).

долњи, -а, -о доњи; нижи. – Најдолњата кућа је његова (Пл).
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дољопује несвр. пеј. наносити блато на преостали део (зида, пода) који 
премазује са њим. – Дољопује, он је за дољопување мајстор; отуд – одовуд 
приљопује, прави кућу (Дој).

дољће прил. мало ниже. – Малко дољће, подољће, е тека (Пс. Вој).
домазл㎘к м 1. сва стока коју чува домаћинство. – Домазл㎘к је сва стока, 

крупна и ситна коју чува това домаћинство (ТД). 2. порекло. – Он си је од 
тек㎘в домазл㎘к, на ућу личи, дебел (Км).

домања ж дом, све у кући; домаћинство; целокупан иметак. – Ја чу ти 
домању твоју (Ру).

домаћинсћи, – ка, – ко одмерен; поштен; достојанствен. – Лапавина, 
неје му домаћинска реч (Кр). Његове су шале домаћинсће шале; да те насмеје 
а да те не увреди (Гра).

домачинко м вок. од домачин, обич. домаћин. – Добро – јутро домачинко /
Славиш ли младога бога! (Ру).

домашар м онај који остане да брине о кући. – Туј годин сам ја бил до-
машар а брат ми је бил појатар (ДД).

домашарује несвр. брине о кућу; обавља свакодневне послове у кући и око 
ње. – Домашарују, овчарују, остали сами (Јел).

домен, – а, – о трп. пр. ожењен; удата; који је засновао свој дом. – Домене 
черће имам, све сам и одомила (Дој). Има момчетија дрта по село ни жењена 
ни домена и има девојчетија младиштаре у пешеснајес године (Гос).

домери свр. додати и поново измерити. – Домери ми још две – ћила 
сирење посебно (При).

домишљава се несвр. 1. размишља како да реши проблем. – Домишљавамо 
се са – жену како да напрајмо толко паре за свадбуту (Гра). 2. правити сплет-
ке. – Само се нешта домишљава кому какву соплитку да напрај (Кп. Ор).

домори свр. уморити до краја. – Уморише ме работе големе, ама са че ме 
овија син домори (Зав).

донесу нишан изр. верити девојку и то обележити музиком и доношењем 
девојачке опреме. – Синоч донесоше нишан за њега (Пок. Км).

доока свр. успети дозвати са даљине. – Доока га и он дојде (Вој).
допадљив, -а, -о који се допада, привлачан. – Допадљив беше Арса, мој 

муж (Брл).
допије свр. попити још, повећати пијанство. – Мине у Пажар на појату и 

туј си допије, а бил пијан (Зс).
доплати свр. платити разлику до пуног износа. – Он узне, па је доплати 

брашното (К – Ћу, Пир. ВСв).
доплете иглу изр. завршити дуг и мучан посао. – Он и ја смо почели туја 

работу па ни пуштете да си доплетемо иглу (Држ).
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допрв(а) прил. рет. (зар) тек сада; прекасно. – Допрва постигла градину да 
сади (Вој). Допрв ли је решил да се жени, са у педесе године? (Кс).

допропасти свр. рет. упропастити до краја. – Прво ни они упропастише а 
после дојде и он да ни допропасти (Орљ).

дорабочује несвр. довршавати недовршене послове. – Ми си отидомо а 
остаде деда на њивуту да дорабочује (Нш).

дорас, -та, -то в. дорес. – Тија коњ беше убав, дорас и окали смо га Дорча 
(ВЛк).

дорасте свр. достићи очекивани узраст. – Ако се рано прегони јуница по-
сле не напреди, не може да дорасте, да се накара љуцћи (Мр).

дорес, -та, -то који је загаситоцрвене длаке, а са црном гривом и црним 
репом (о коњу); уп. дорас. – Који је дорес коњ окамо га Дорча (Пет).

дорим везн. 1. до, чак до. – Слезо дорим до воденицуту (Вој). 2. толико да; 
готово да. – Уплашен, па дорим очи преврнул (Зав).

дористрашно прил. превише. – Уалили детето дористрашно (Цр).
доруча свр. завршити прекинути оброк. – Ај да си доручате, деца (Зав).
досадба ж рет. досађивање. – Досадимо ти госје! – Тај досадба да је! (Пн).
досаља несвр. додавати поново со, досољавати. – Ја не волим толко сла-

но, а старцат си после досаља у тањир (ПРж. Чин. Цр).
доспавује несвр. довршавати спавање без ометања. – Не доспавујем си, 

па сам си све уморна (Сук).
доспеје свр. фиг. доћи до границе неподношљивости. – Това је доспело да 

ме уврже па да ме носи; тека је се понашала с мене (МЛк, Нш).
доспевује несвр. стасавати (тесто). – Када је ладно тестото, не доспевује 

(Чин).
достави свр. рет. пренети (предмет, обавештење, податак); допунити 

нечије делом заборављено казивање; разјаснити нејасно. – Очу да ти до-
ставим, али заборави како беше (ДД).

доставља несвр. рет. допуњавати у току разговора нечије казивање. – Ми 
че достављамо кој кво знаје, а ти све да запишеш (Зав).

доставља се несвр. рет. представљати се; виђати се; повремено се 
састајати. – Достављамо се, тека се каже по старинсћи када се стављамо и 
прикажемо кој који – је (Зс).

доставује несвр. надокнађивати потрошено. – Не доставујем си, па поче 
да оскудујем (Вој).

достигом прил. при сустизању (о ономе ко бежи): достижући. – Че те бијем 
достигом, нема ми побегнеш (Вој).
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дострашнеје свр. јако се уплашити; упаничити се. – Паде гром до самога 
мене, па ми дострашне (Гос). Ја, дете, сам у планину замрко, па ми дострашне 
(Дој. ТД).

достудеје свр. постати (одједном) хладно; почети зепсти. – Достуде ми, 
оѕебо, дреју си бејо заборавила (Вој).

дотича несвр. рет. губити стрпљење, не моћи чекати. – Гладан не дотича, 
гол не досушује (Кр).

доткавалник м понуде у храни од наручиоца ћилима и свечани оброк 
ткаља по завршетку ткања ћилима. – Газда донесе убаво једење за ткаље, 
има и колачи, некоја донесе и торту, и ми ткаље се на крај почастимо (Пир).

дотриса се несвр. долазити непозван и нежељен. – Повачљиви су, не оби-
чам да ми се дотрисају у кућу (Трњ).

доћевнеје свр. изненада се јавити јака (полна) жеља. – Толко ми 
доћевнеје, ако сам баба, ама га нема старцат (Зав).

доћепа се свр. дочепати се. – Ти се убаво доћепа до пијук; ама ако те увате 
нече ти буде л㎘ко (Зав). Доћепаше се до моје буре и не врнуше ми га (Кп).

доћид м пропадање (тканине, дрвета, предмета уопште). – Жилаво 
дрво од црвену врбу, нема доћид (Б – Вш, Пир).

доуља ж дојиља. – Имало је доуље жене, помладе (ТД).
доучује несвр. саветовати. – Једна другу доучује како од мужје да обирају 

паре (ДД).
доцан, -цна, -цно окаснели, задоцнели; који касније сазрева. – Ћише ни 

насметоше, забавимо сејањето, па че се роди доцна моруза (Пн).
дочим везн. рет. ипак; пошто. – Они серу, мочу, пцују, не знају какво орате, 

а мој башта дочим неје бил тек㎘в (Гос).
дочисти свр. завршити почето чишћење. – Ти да останеш да дочистиш, а 

ја чу с овце (Јал).
дочка ж овца која има тамне мрље испод очију; овца са ситним шарама 

по устима и носу. – Дочка је дочкеста овца, има ситне шаре окол очи и више 
по уста и нос (Дој).

дочкес, -та, -то који има ситне шаре око очију, по устима и носу (овца). – 
Дочкеста овца има ситне шаре по уста, нос и окол очи, а шара има покрупне 
шаре од пола сантим до сантим (Дој. Брл).

дочувује несвр. нег. рет. лоше чути. – Остарел и манул да дочувује (ДД).
драгољуб м бот. 1. ниска биљка равних и облих светлозелених листова и 

црвеног цвета. – Драгољуб или латинка, исто је (Рас. ВСв). 2. висока собна 
биљка. – Драгољуб неје латинка. Он крупно расте и може у собу до таван да 
стигне. Једна страна му је црна а другата како кадиве; црно и црвено (Б – Са, 
Пир. При). Еј, сипи драгољубу воду да не повене (Гњ).
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драгоманац м заступник и тумач групе печалбара (радника, дунђера, 
пољопривредних радника). – Деда – Пера је бил драгоманац, водил је радни-
ци, бил је предузимач (Пир).

дразни несвр. изазивати; дражити. – Немој га дразниш; кад – му ништа 
не даваш, не ваљаје (Зс).

драм м део оке, старе мере за тежину. – Ка она дава, мери на драм, а кад 
ја давам она га и не мери (Пир).

драмлија ж 1. крупна ловачка сачма. – Драмлија је крупна ловачка сачма 
за пушку, па се набије с арбију (Ру). 2. фиг. ситне семенке, зрнца. – Нечу да 
једем овеј драмлије, дајте ми нешто покрупно (Ру).

дрангулије ж мн. безвредни предмети; прибор врачаре. – Сабрала 
дрангулије некакве, баје на народ, л㎘же, узима паре од сиротињу (Соп).

дранђулије ж мн. фиг. досетке, шале; анегдоте; пословице, загонетке. – 
Он памти по теј дранђулије, него ја (Пок).

дрварка ж 1. женска особа која бере и превози дрва. – Дрварка сам, удо-
вица, нема кој да ми помогне (Бер). Бабина дрварка, она баби дрва доноси, 
баба да се греје (Вој). 2. запрежно возило подешено за превоз дрва; вели-
ка тракторска приколица за превоз дрвене грађе. – С три дрварће превезо 
материјал за моју кућу у град (ТД). С дрварку дрва свезо (Гос). 3. количина 
грађе која се превози (запрежним) возилом које је подешено за превоз дрва. 
– Дрварку нес㎘м никад мог㎘л да продадем како требе (Рс).

дрвена брава изр. врста дрвене браве која се закључава. – При дрвену 
браву кључанка се помери помоћу кључ, а дреждеве су друга врста дрвене 
браве (ВЛк).

дрвена лопата изр. лопата за убацивање хлеба у хлебну пећ. – За леб када 
печемо: ђелберија, дрвена лопата, дьска, пачавра (ВЛк).

дрвеншьк, -шка, -шко хип. који је прилично је крут и неумешан у додиру 
са људима. – Дрвеншьк малко дојде, не умеје с народ (Чин. Вој).

дрвењаста в㎇на изр. груба вуна. – В㎇ната је дрвењаста, неје добра за 
плетење (Пир).

дрвоберина ж шума која се сече само за огрев. – Немамо дрвоберину па 
си купујемо дрва (Чин).

дрвљак м пеј. гомила разноврсних дрва. – Навезал свакакьв дрвљак да има 
с какво да се грејем зимус (МСв).

дрворак м пеј. аугм. велика количина дрва на једном месту. – Нанели дрво-
рак по дворат, не мож се мине (Вој).

дрвуљак м оборена дрва за огрев и грађу. – При нас дрвуљак има, па огра-
димо авлију с тарабе (Пс, БЧ).
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дргавче с закржљало прасе. – Че ти купим ја гргавче, дргавче, жужаво 
прасенце (Зав).

дрдњори несвр. гунђати. – Бабичката нешта дрдњори у ћошето, љута на 
сви (Сре).

дреждеви м мн. врста дрвене браве. – Дреждеви за кључанку; кључанка 
клизи а може и да закључава (ТД).

дрезгав глас изр. дрхтав; испрекидан (глас). – Дрезгав му глас, уплашило 
се, замуцкује (Рос).

дреја ж 1. плетени горњи комад одеће. – Дреја је плетена; панталоне не 
могу да буду дреје (Зав). 2. било који комад одеће. – Кажемо параман и каже-
мо дреја, параман је постара реч а исто је (Зс). 3. под дреје изр. у униформи 
(војник). – Леле, рат. Син ми је под дреје, леле какво че буде (Бла).

дремка. Нема дремку изр. не може да спава. – Како нестаде лебат, дрем-
ку немамо, с㎘н ни не лови (Пир).

дрешљачетина ж пеј. комад прљаве и дроњаве одеће. – Остадоше од стар-
цатога дрешљачетине, че и врљимо, не вреди да и перемо и крпимо (Нш).

дрешљачка ж дем. комад (похабане) одеће. – Об㎇кло дрешљачће да му 
неје зима и отиде с овцете (Зав).

држаљиште с држаља (за секиру, ашов, лопату). – Он ми направи убаво 
држаљиште и оно још траји, а он нестаде (ВРж).

држи. Ја – ме не држи изр. нисам спокојан, не могу да се опустим. – Ја 
работим а това а онова, ја – ме не држи (Рос. Вој).

држи – вржи изр. напрезати се (у муци, великом послу, оскудици). – Држи 
– вржи, мука голема, работа голема, нема какво требе (Брц).

држи огањ изр. одржавати ватру (дебело дрво). – Тури од ћутуцити да 
држу ог㎘њат (Изв).

држи срце изр. настављати осећати се увређеним; терати инат. – Ја 
не могу да држим срце на никога, брже се одљутим (Рос). Она не држи срце. 
Речлика је и оче да каже, ама не држи срце па у воле (Рос. Зав).

држло с 1. попречна палица на лествици. – Како на трећо држло да на-
газим, с㎇бата се одвезе и ја падо, и с главу надоле удари (ТД). 2. трап, један 
од два дела саоница. – Санће имају две држла: једно напред једно наѕад (ТД).

дрикер м мала копча из два дела. – Дрикер је малечко скопче из два дела, 
мушко и женско, а копча је големо скопче из два дела, мушко и женско (Пир).

дриљћа несвр. постепено скидати са површине (трењем, стругањем). – 
Дриљћа песак и тињу од кожуту, оно отпада (ВЛк).

дрипљоше несвр. постати одрпанац. – Дрипљосало, не личи на домаћицу 
жену (НМл).
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дрка ж рет. 1. циција. – Он је једна – дрка, не мож му узнеш динар из – руће 
(Рос). 2. онај ко не враћа узето на зајам, забушант; онај ко не враћа туђе 
чим га се дохвати, као трн. – Ма што – му дадо дрљачу, он је дрка, нема да 
ми ђу врне (Рос).

дркотина ж мушко семе, сперма. – После оперем кошуљуту да не закачим 
од дркотинете (Д – Рк, Пир).

дрља се несвр. обављати сношај. – Три – пути се нач㎘с дрљамо сас мужа 
(НМл. Пир).

дрљавац м немоћна стара особа. – Дрљавцити задрљавели па пуштили 
љиђе и само седу уз огањ (Пир).

дрљосан, -а, -о трп. пр. необуздан; свадљив. – Жену узе, а оно дрљосано, 
чељато (Зав).

дрљости се несвр. пеј. умивати се (лоше). – Немој да ми се дрљостиш над 
котловети (Бла).

дрмка. Вати си дрмкуту изр. одлучити ићи без размишљања; отићи без 
договора. – Вати си дрмкуту и иде куде си оче (ВЛк).

дрмољ м новац; новчаница. – Паре, дрмоље немам ни матику да си купим 
(Држ).

дрмољци м мн. рет. (дроњава) одећа. – С㎘њујем ли дрмољци, дреје, знам 
да нече да буде на добро (Ш).

дрмс㎘з м велика циција. – Оно неје драмка, него дрмс㎘з (Гњ).
дрнгулије ж мн. 1. ситнице; безначајни предмети. – Збери теја дрнгулије 

и тури ђи на – страну, да ме не соплитају (Сук). 2. фиг. шале, досетке, народне 
мудрости. – Знала је млого дрнгулије, све ни је смеј прајила (Вој).

дрндав, -а, -о мршав. – Кравете ти дрндаве, испуштил си и (Пок). Дрндаве 
жене смо стануле, мршаве (Бе).

дрнда – мрнда изр. рекла – казала. – Дрнда – мрнда, дрнда – мрнда и на-
правиш карање у коју – год кућу да улезнеш (ВЛк).

дрндано с текстилна влакна добијена дрндањем текстилних предмета. 
– Сиротиња, па смо ткале црђе од дрндано и ћилимје од дрндано (Пир).

дрндурес, -та, -то који је пун у лицу. – Гргуреста коса, дрндуресто девојче, 
ја те текву памтим (Км).

дрнка несвр. фиг. 1. лепо одзвањати. – Мојити ѕвонци најубаво дрнкају 
(ДД). 2. изр. млада, па дрнка врло млада и врло лепа. – Млада, па дрнка, това 
је девојче за мојега сина добро (Кр).

дрнкало /дрнћало /дранћало с брбљивац; оговарач; бестидна особа. – 
Она је једно – мљезгало, а кажемо и дрнкало, дрнћало или дранћало, само 
дрнка и мљезга без везу (ВРж).
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дрнћа несвр. 1. брбљати. – Немој да дрнћаш, неје тека било (ВРж. Рос). 2. 
изр. дрнћа му у главу зуји му у ушима. – Дрнћа ми у главу, увати ме промаја 
(Ру).

дрнћач м брбљивац. – Ти си млатошум, дрнћач, брбљало, немам какво с 
тебе да расправљам (Км).

дроља несвр. рет. пеј. обављати коитус (мушкарац). – Е, тија роља има да 
те дроља (Дој).

дромбуљав, -а, -о онај који звечи. – Дромбуљав камик дојде малко чупав, 
има ћошкове и од посебну је стену, лиску, па када га ваља водата он звони, а 
тупељав камик не звони у водуту (Бе).

дрончичи м мн. дем. од дронци. 1. ситни комади поцепаног или крпљеног 
веша. – Облече му дрончичити и прати га да пасе стоку (ВСв). 2. одевни пред-
мети уопште. – Понело си дрончичити и пошло на – госје при бабу и деду 
(Пир).

дроцетина ж пеј. курва над курвама. – Она ми накаже на мен и на јетрву 
свашта, па ми каже да сам дроцетина (Пир).

дрпар м инсекат у пшеници на (њиви). – Има буба дрпар у жито, она пева 
дрп – дрп, че има жито. Само у чујемо кад има добро жито, а кад је слабо не 
чује се (Зс).

дрпоча ж дроњавост. – При нас је била голема дрпоча и голоча, били смо 
сиротиња и били смо млого (Сук. Чин).

дрса несвр. вулг. дрпати жену. – Увати ме зет, на сестру ми муж, па ме 
сеца, па ме дрса, једва му се оте (Зав).

дрскаво прил. испрекидано; дрхтећим гласом. – Она дрскаво поје, а каже-
мо и дрезгаво, трепери њој глас (Цер).

дрррт узв. подражавања прдежи. – Кој је јел ржен леб, дрррт, повали се 
да умеје да прди; има си цепленће које се с това вале (Зс).

дрт јерђенин изр. неожењен мушкарац после одслужења војног рока. – 
На нашуту ћошку има неколко дрти јерђење (Пир. Вој).

дрт коњ изр. стар (и онемоћао) коњ. – Дрт коњ је када више неје млого ни 
за работу ни за јашење, исто је и дрта кобила (Мр).

дрта коза (овца) изр. она коза (овца) која се омладила три или више пута. 
– Коза ѕвизарка је док не очува прво јаре, па млада коза, па дрта коза (Дој, Брл, 
Јел).

дртеје несвр. старити. – Дртејемо, не младејемо; ванумо се саплитамо 
када појдемо негде (Сре. Км).

другачка ж другарица. – Палка је била моја другачка (Рас).
другњи, -а, -о други; онај други. – Другњото имање су наследили од тетку, 

она неје имала деца (Гос).
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другојаче прил. другачије. – Неје тека било, другојаче га ти казујеш (Рос).
друђи, -а, -о баш си исти као. – Одумујеш кога стигнеш, кога сретнеш, 

Мирће друга (Вој). (Он је) Ранча друђи, само лошу реч мож да чујеш од њега 
(Вој).

друђи зуб изр. зуби код овце од три до четри године. – Кад купујем овцу 
гледам да има мали зуб или друђи зуб, да је стара до две – три године (ТД).

друкче прил. другачије; на други начин. – Очу друкче да је, да неје сваћи 
д㎘н исто па исто (Ру). Попара се друкче прави, са чу ти покажем (ТД).

друкши, -а, -о другачији. – Вилеста крава има друкши рогове, а пологоша 
друкши (Пн).

друска га на колено изр. подилазити некоме великим угађањем. – Друска 
свекратога на колено, угаџа му за имот (Ос).

друскавица ж труцкање. – Друскавицу на трактор не могу да поднесем, 
па си идем пешћи (Сре).

друсу – друсу узв. песн. којим се опонаша труцкање и клацкање на колени-
ма. – Друсу – друсу, накаса /Старац бабу закоља! (Пир).

дрчница ж халапљива женска особа. – Таја дрчница извадила месетијата 
(Јал).

дрч㎘н, -чна, -чно халапљив. – Подршен и дрч㎘н, све је једно (Тм).
дрьвник м место где се у дрворишу припремају дрва за огрев, дрвљаник. 

– На дрьвник има насечена дрва, иди донеси (Рос).
дубак м врло дебело вишевековно стабло(храста). – Дубак од неколко 

века, ботур, пет човека за руће да се увате около, имало у место које зовемо 
Пет човека (Ру).

дубар м 1. стојеће труло дрво. – Отсечи тија неколко дубара и одвези и на 
појату (Пок). 2. било које дебело и дуго стабло било на корену било одсечено. 
– Острога је исто: качиш се на дубар као на с㎇бу (Зс). Одавна, кад умре жена, 
дубар да забрадиш десет мужа че дојду да га просе (К – ББ, Ш).

дубек м врста диње; диња уопште. – Није кажемо дубек, а у Круп㎘ц 
дињу кажу дулек (Дој).

дуби несвр. фиг. свима угађати не марећи за себе. – У село сам морала да 
дубим, на сви да стојим на – нође (Д – Пг, Км).

дубука прил. изр. непознатог значења, можда: стојећи. – Дубука пију (Гњ).
дуб㎘ц п㎇но изр. пуно до врха. – Докарамо кола дуб㎘ц п㎇на с морузу (Зс).
дува несвр. фиг. 1. срди се; љути се, бесни. – Нешто там он дува, шашавеја, 

лудеја (Зав). 2. изр. че дува у – прсти изгубити; пропустити прилику па после 
узалуд нешто чинити. – Ка мане да има, че дувамо у – прсти (Вој).

дувајечи прил. дувајући. – Полуде дувајечи, ама дрвата мокра, нече се раз-
гору (Јал).
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дуварчичи м мн. дем. од дувар зид. – Кућица малечка: дуварчичи, прозорчи-
чи (ВЛк).

дувчиште с аугм. рупа. – Там има дувчиште големо, змије зимују (Вр).
дугњавчес, -та, -то издужен. – Дугњавчес цвет сећирица има (Зс).
дудова рећија изр. дудовача. – Имали смо големи дудове и пекли смо 

дудову рећију, дудовачу (Тм).
дудуле с обич. обред додолица; невеста у додолицама. – Играле смо дуду-

ле, с аб㎘д га ућитимо (Држ).
дудулејка ж учесница у додолама, додолица. – Дудулејке иду, са че ни 

прску с воду (ВСв).
дудуњица ж рет. њушка свиње. – Прљицу на свињу кажемо дудуњица или 

чуриљак (Цер).
дудурка ж плодоносно стабло црног лука, на коме се образује семе у обли-

ку лоптица, (чулумки). – На дудуркуту на в㎘р је чулумка, семе као лоптице, 
од које се добива арпаџ㎘к (Пк. Рас).

дудучка ж дем. фрула. – Волел сам да свирим у дудучкуту и убаво сам 
свирил (Зав).

дужица ж 1. одсечен издужени део нечега. – Сече платното на дужице 
(Пир). 2. дугачки омањи делови кровне конструкције. – Тури и овеја две ду-
жице, овија два мертека (Гра).

дума несвр. рет. бројати; прерачунавати. – Ми ђи думамо, парете, у ди-
нари (Изв)

думба – думба – думба узв. којим се опонаша јако ударање метала о метал. – Одби-
ва се облак с ожег, острушку; думба – думба – думба, да се одбије у Сталиску 
гору (Зс).

дундав, – а, – о дебео; набрекао. – Оп㎘нци дундави, дебели од навошта и 
скорње уз нође (Рс).

дунћа несвр. спавати. – Сьвнуло одавна, а они се не диѕају, него још 
дунћају (Пк).

дунћање с спавање. – У све работе најблаго ми је дунћање (ВЛк).
дуња. Неје дуња за мерисање изр. лош је; има велике мане. – Ни једна 

оди њи неје дуња за мерисање (Кп. ДД).
дуњова рећија изр. ракија од дуње, дуњевача. – Имам дуњову рећију, чу-

вам ђу само за мераклије (Пир).
дуњ㎘ц м дивља дуња. – Ми у Паланку дивљу дуњу зовемо дуњ㎘ц, а не 

калемену и крупну (П, Пир).
дупе на – страну (изм㎘кне) изр. препусти другима оно што почиње да се 

догађа (посао, расправу, бригу). – Какво да почнемо да работимо, она одма 
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болна, одма дупе на – страну (Чин). Напрај јетрва ми карање, па она дупе на 
– страну, а мене окриве да сам ја това направила (Пет).

дупетија малечка изр. недорасла деца. – Нек работе дупетија малечка, 
свакому леб требе (Пир).

дупекрајац м онај који се не уплиће ни у расправу ни у сукоб већ чека исход 
битке да би се определио према свом интересу. – Ви сте свити дупекрајци, 
чекате кој че победи па да будете уз њега (Пир).

дупне свр. рет. ударити; тупо одјекнути при удару или паду. – Дупну не-
што, дете паде из дрво (Рс).

дур узв. коњу да стане, да пође напред или да пође назад: стој! – За коња нема на-
зад или напред, него дур! и за назад и за напред, а за говеда сту! (ТД).

дураџок м дубак. – Стојечка за дете се каже дубак, а чула сам да кажу и 
дураџок (Пир).

дурдише свр. (радо) прихватити, сложити се. – Оне дурдисале, и 
мужјете сас њи (Пир).

дурлес, -та, -то 1. који има дебеле и повијене усне (као код црнаца). – Дур-
лесто момче, не допада ми се по изглед (Цер). 2. који има искривљена уста. 
– Дурлес, шаврадес, уснице му ражљебене; голема уста а несклопена (Зс).

дурлица ж свињска њушка. – Свињска дурлица све прерије само да најде 
нешта за једење (Пк. ВЛк).

дурна ж срдљива женска особа. – Дигни се, дурно, да опереш судове, 
мани се од срдење (Пир).

дуруличе несвр. пеј. свирати у фрулу. – По цел д㎘н пасе овце и дуруличе, 
учи се да свири у дудук (Орљ).

дурча м срдљивко. – Немој да зовеш тога дурчу, срди се, нече да дојде 
(Пир).

душа. 1. изр. душа му испада готово да умире, једва дише (од умора, 
бриге, глади). – Колко да ме је некој газил, кад видим душа му испада, ја 
притрчим, помогнем му (Зс). 2. изр. у душу му улезло јако се допасти. – Това 
девојче ми је у душу улезло, њега че узнем (Гос). 3. изр. у једну душу једва, 
са муком; брзо и без одмарања. – Излезо у једну душу да му помогнем и да 
га спасим (Бе).

душеван, -вна, -вно 1. који има душу, који сажаљева и помаже патни-
ке. – Сви смо људи душевни, помагамо човека у невољу (Бз). 2. рет. душевни 
болесник, лудак. – Највише ме било стра од луди, душевни (Цр).

душечан цршав изр. чаршав који се простире преко душека. – Имам чип-
ку на душечан цршав (Бла, Кс).

душиче с бот. мајчина душица Thimus sp. – Кажемо туј травку душиче, 
мајчина душица, а чула сам да у оку и бабина душица (ВЛк).
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д㎘ м задах. – Покварило се месото, има д㎘ (Кр).
д㎘гне свр. подупрети. – Д㎘гни га, потпри га, притури му нешто да боље 

стоји (Соп).
д㎘ду – лиду, диду – лиду узв. којим се опонаша звук гајдунице при свирању: – 

Ручало на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата свири д㎘ду – лиду, диду 
– лиду (Зс).

д㎘н га донел изр. случајно се десило. – Д㎘н те донел, са че си ми гос (Рс).
д㎘н и ноч м бот. дан и ноћ, врста цвећа. – У градинче смо садили стамбол, 

зумбул, д㎘н и ноч, зевалце, шебој (Мр).
д㎘н орање изр. мера за површину од 0,25 ha, рало. – Тај ми је њива д㎘н 

орање (Гос).
дьнгубав, -а, -о који изискује много времена. – Не могу туја плетку да 

плетем, она је млого дьнгубава (Пир. Вој).
д㎘њом – ночом изр. и дању и ноћу. – Д㎘њом – ночом, сћита, дом се не 

сврта (Ру).
дьска за леб изр. дуга и права даска са летвама на рубовима, намењена 

стасавању теста после мешења. – Месим и турам леб по леб на дьску за 
леб, па и покријем с месаље (ТД).

дьшчурина ж пеј. аугм. од дьска даска. – Нанесоше дьшчурине, че 
малтерисују кућуту (Пет).

дьььр узв. којим се подстиче обадање говеда: бежи! – Само да кажем дьььр, 
говедата отоше сасве јер㎘м и плуг (Ш).

Ђ
ђавне свр. залајати па ућутати. – Ђавнуше пцетата и ја се диго да видим 

какво је (Јел).
ђаволија ж сабласт, авет, нечиста сила. – Верувал сам, било си је теја 

ђаволије, излазиле су, плашиле народ (Д – Пг, Пир).
ђаволина ж рет. ђаво; авет уопште. – Суноч ђаволине сьњува (ЦД).
ђаволице сане изр. саонице које имају само предњи део, погодне за 

превлачење тешких трупаца по беспућу. – С ђаволице сане појдо у Смрден㎘ц 
на појату (Ру).

ђезија заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене паму-
ком. – Истина, оне ђезије забьње немајоше, али њим сукната убава бејоше 
(Брл). Ђезија заб㎘н је како кадиве, али и на уздужне редове (Брл). Ђезија заб㎘н: 
цигла боја и крз њега ситне жичће (Сре, Кр).

ђезме с џезва. – Штом исипе из ђезмето, одма га пије (ТД).
ђивга несвр. фиг. кевтати (пас); љутити се без разлога (човек). – Кво ми 

може? Мож само да ђивга (Сук).
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ђига несвр. ходати на штулама. – Ђигам преко рекуту, у лов сам пош㎘л 
(ПРж).

ђижа ж фиг. лоза, грана фамилије. – Таја ђижа више не раџа, остадоше без 
потомство (Пир).

ђиздави несвр. китити. – Кажемо ђиздави или џиздави, ћитимо вен㎘ц на 
свадбу (Гос).

ђилимоније ж мн. рет. записи, белешке. – Он теквеја ђилимоније води по 
књиђе (Бе).

ђирне свр. пеј. 1. изненада упасти. – Како да се теква ђирнем усред народ? 
(Об). 2. завирити. – Не могу тека да ђирнем по село од кућу на кућу (Соп).

ђокас, -та, -то који има црну шару на белом лицу или белу шару на црном 
лицу (коњ, овца). – Ђокас коњ има беличасту шару на главу (Кс).

ђубрав, -а, -о 1. пођубрен. – Наше су њиве ђубраве, имамо стоку (СГл). 2. 
прљав; непометен. – Њина је кућа ђубрава, а три жене седу у њу (Б – Са, Гњ).

ђубровник м 1. ђубравник. – Дај ми метлу и ђубровник да сметем у пресекат 
(Пет). 2. сметлиште. – Кажемо ђубровник или сметлиштарник куде исипујемо 
това што сметемо с метлу (Рс). Ђубровник или буњиште, исто је (Гра).

ђувеч м густо јело од бораније, кромпира, белог и црног лука. – Слично је 
јанија и ђувеч, али у јанију има овчо месо, а у ђувеч нема (Нш).

ђувечарка ж глеђосана керамичка посуда у облику широке зарубљене купе 
за припрему ђувеча и других густих јела, као и меса. – Ђувеч смо спремали 
и пекли у ђувеч, а у њега, имало је големи, пекли смо и месо (П – Крм, Пир).

ђуђумача м пеј. пес. (дебела и лења) девојка. – Диѕајте се селсће ђуђумаче 
(Ку, Ор).

ђурђевка ж бот. врста планинског цвећа. – Ђурђевка високо расте и има 
жуте и крупне цветове, који су по боју и тип као код камилицу (ТД). Ђурђевка 
је као бела рада, крупно, жуто као код камилицу (ТД).

ђурђевка ж бот. врста јестиве печурке која лепо мирише. – Меришљивку 
печурку зовемо ђурђевка (ВЛк).

ђуч прил. мучно, тешко схватљиво, нејасно. – Това је ђуч за мене, не могу 
те разберем (ВРж).

Е

е – га е изр. ено га. – Ега е Мирко куде седи у ладовину (Вој).
е – час прил. мало касније. – Е – час, кад дојде народ, ти малко повикај, 

тека је ред (Брл).
еј сега изр. ускоро, убрзо. – Када че дојдеш? – Па еј сега чу дојдем! (Ру).
ели реч. јел да. – Ели си и ти преспал у њи (ВЈ. Кр).
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ентересантно прил. нов. занимљиво. – Ентересантно је до леле, боље че је 
да се оћутиш (Зс).

епа де изр. хајде. – Епа де да идемо, чекају ни (Бе).
ербап прид. индекл. који је способан за сваки посао, било да је потребна 

снага било дух, довитљивост, мудрост, спретност. – Беше ербап човек, 
ама нема дни (Јал).

ете – там реч. ено онде. – Најдо га ете – там, до самуту воду (Јал).
етете – га реч. ево га. – Етете – га тува и Милан, па се договорете ко човеци 

(Вој).

Ж
жабљак м бот. барска биљка Polygonatum hidropiper. – Жабљак расте окол 

баре и љути када га померишеш (Нш).
жаб㎘рљив, -а, -о мочваран. – Жаб㎘рљиво местото, расту само ѕука и тра-

ва коју једу коњи (Вој).
жаворњак м бот. жаворњак. – Жаворњак је за од кашљицу, чај, у њега се 

угасе углењети од врбуту (ВЛк).
жало с анат. јабучица; непце. – Гледала сам како умира: жалото, човечекат 

у гушуту, само мрда тека, мрда – мрда (Зав).
жара ж крава која има кружне црвенкасте пеге на лицу. – Жара је крава 

која има црвено зрнченце на лице (ВЛк).
жаравичка ж дем. од жаравица: жеравица. – На кожуту му црвено, као жа-

равичка да је (Ру).
ждраљ трава ж бот. ждраљевина. – Ждраљ трава расте поди појатуту на 

пес㎘кат (Зс).
ждребица ж 1. млада кобила. – Ждребицата убава и на боју и на снагу, очу 

да у купим (Пн). 2. фиг. снажна, лепа и пожељна млада жена. – У, у, каква 
ждребица мину (Бла).

ждрца несвр. трзати се у јарму (запрежно говече) (ненавикнуто, уморно, 
немоћно, нападнуто инсектима). – Говедата уморна, почеше да ждрцају у 
браздуту (Пк). Нападоше мује говедата па почеше да ждрцају (Пк. Рас).

жежничћи ћумур изр. врста угља који се прави за кројачке пегле од 
крупнијих комада дрвета. – Има ћумур жежничћи од крупно дрво и ћумур 
ковачћи од поситна дрва (ЦД).

железарија ж скуп (безвредних) гвоздених предмета. – Окол шупуту 
железарија и ни се играмо, правимо си оружје (Пир).

железо. Од железо да је изр. ма колико био чврст (здрав, јак, моралан). 
– Оно човек од железо да је нема да мож да издржи да се не полакоми када 
види толко злато (Пет).
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желез㎘ц узв. као отпоздрав при прављењу црепуља: нека вам црепуље буду 
чврсте као гвожђе. – Кој мине, каже добар дан и ми му одговоримо. После 
он каже тврд㎘ц, а ми му одговоримо желез㎘ц! (Ру. Гос. Пк. Рс).

жена ћисела изр. глупа и уображена особа. – Он је жена ћисела, не орати 
са – свакога (Пет. Јал).

женетерача ж пеј. и аугм. од жена проста, неукусно обучена и велика жена. 
– Дојде некаква женетерача да у бајем (ВЛк).

жениште с пеј. од жена проста и некарактерна жена. – Она је лоше же-
ниште, пазете се од њу (Брл).

жеравиште с огњиште са распаљеном ватром и великим жеравицама. – 
У жеравиштето је дебељакат, чекамо га да прегори (Ру).

жешак, -шка, -шко топао. – Пипну га да видим да ли је жешко (Гос). Де-
сило се, закачил га с чук у главуту; поваркамо да га лечимо док је још жешак 
(ВЛк).

жива рана изр. доживотна брига за несталом драгом особом. – Кад ти 
некој тека нестане, това је жива рана, рана која се не лечи и цел живот боли 
(Гос).

живаница ж вода која се с пролећа појави, када се топе снегови или кад 
почну јаче кише, па је има све до око Духова, када пресахне. – Живаница је 
вода која се појави када се топи снег или падају големе ћише пролети, па се 
задржи до Духови, када потс㎘не (Ру).

живо му гајде изр. здраво му гајде. – Неје му живо гајде, пропадло, па 
свири у гајдуницуту (Бз).

животина ж живо биће. – Мрзи ли га да си очи измије, не рачуне га за 
човека, за животину више (Д – Пг, Чин).

живци ударе изр. претрпети велику бригу; нервно оболети. – Домаћицата 
ми не ваљаје за две паре, живци у ударише (К – ЦВ, Пок).

жига се несвр. навикавати се на тежак физички рад. – Нек се жига де-
тето, нек се учи косач да буде (Ш).

жила ж 1. један од два иста дела бране који је повезују са процепом. – 
Брана има две жиле, леву и десну, оне држу брануту за процеп (Гос).

2. фиг. чврстина (грађе). – Добро је да се гора сече у мазгу и кад се месец 
п㎇ни, да има жилу (Гос).

жилава врба ж бот. ракита. – Ракиту зовемо повише жилава врба, али се 
чује и ракита (Зс).

жилави несвр. фиг. јести и пити без апетита, нејуначки. – Стари људи су 
пили, а ни са само жилавимо (Км).

жиња несвр. рет. жети. – Жињали сам прво у надницу у поље, а после 
наше у планину (Бе).
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жица ж посебан укус (и мирис). – Виното има слатку жицу (Км. БЈ).
жичка ж врло танак и фино испреден конац. – Вул је жичка убава и дојде 

како в㎇на (Вој. Дој). Жичка од кудељћу се преде и л㎘пка се, кваси се с пљунку, 
да се измазни убаво (Рс).

жлетарка ж зоол. шумска птица певачица са жућкастим шарама, 
жутовољка. – Жлетарће смо ватали на примку (Бе).

ж㎇т равн㎘ц м бот. жути раван Achilea clypeolata; уп. ж㎇ти раван, жути равн㎘ц 
– Ж㎇т равн㎘ц расте у Гламу, има га окре венци и млого је добар за под – груди 
кад боли (Гос).

жлта ђурђевка ж бот. врста биљке у типу ђурђевка. – Жлта ђурђевка рас-
те у ливаду у млаку, жлто цьвти а лисјети вој округли (ВЛк).

жлтарка ж зоол. жутовољка. – Жлтарка је како врап㎘ц, али има жута 
крила (Ш). Жлтарка је као врабац, мало већа али жута, не сели се (Гос).

жлтеје несвр. 1. жутети. – Морузете почеше да жлтеју, суша голема 
(Јал). 2. постајати све блеђи, бледети. – Како њој това реко она жлтеја – 
модреја, жлтеја – модреја и призна на крај (Пет). 3. добијати изглед (тешког) 
болесника. – Јова само жлтеје, само ђине (Држ).

ж㎇ти раван м бот. в. ж㎇т равн㎘ц. – Ж㎇ти раван је ж㎇т, а миша опаш је бела 
(Зс).

ж㎇тне се пред – очи изр. засветлети сјајно – жуто. – Ж㎇тнуло њој се 
пред – очи, оно жлтица (Пир).

жлто лале с жута лала. – Жлто лале смо само имали када сам ја била 
дете (Гос).

жлтунћав, -а, -о жућкаст; болесно – жут. – Таја слива жлтунћава, гуши 
у водата (ВЛк).

жлтуњав, -а, -о 1. жућкаст. – Вранилук има зелен и жлтуњав цвет (Зс). 
2. болесно – жут. – Од голему муку станул жлтуњав у лице (Пет).

жлтурка ж шумска птица певачица са жућкастим шарама, жутовољка 
Emberica citrinela. – Доле дошле жлтурћете на раништето коди овцете, иде-
мо да њим туримо примку (Зс).

жл㎘т, -а, -о жут. – У Доћинци кажу опинци, утрепа и жльто, а ни тека 
не кажемо (Рс).

жлт㎘к м жуманце јајета. – Кажемо да јајце има жьлт㎘к и бел㎘к, а када 
се поквари оно је мут㎘к (Мр).

жлчи несвр. рет. изнуђивати (досађивањем, прекорима, галамом, брбљањем); 
упуштати се у препирку. – Бил ни је, па ни је жлчил на завијач (Пок).

ж㎇чка у црнити дроб изр. анат. жучна кеса. – У црнити дроб има ж㎇чка; 
одрежемо у па у врљимо (ТД).
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жљезда ж анат. повећан размак између првих секутића код старе овце, 
налик на ластин реп, који се постепено повећава и омета је да добро пасе. 
– Од шесту годину па натам, јавља се жљезда на чељушку коди овцу и она 
губи зуби (ДД).

жљокаив, -а, -о који има гнојне кесе на меким деловима тела (код гове-
да). – Јун㎘цат ти жљокаив, лечи га (Чин).

жмурав, а, о зрикав. – С једно – око жмурава тај жена (Брл). Малечка ба-
бичка беше, жмурава, нажмикнула с једно – око (Зав).

жмурушка ж рет. игра жмурке. – Там имаше јагњилиште, там се играомо 
жмурушку (ТД).

жњеје несвр. жети. – Ми жњејемо на Пејани рт, па кад дожемо она стиже 
(ТД).

жужав, -а, -о кржљав, малога раста. – Мршаво, ситачко, жужаво, угрчи-
ло се ко терајеж (Зав). Че купим прасе гргавче, дргавче, жужаво, ама јевтино, 
па че га раним (Зав).

жули несвр. фиг. пити ракију (и вино) без мере. – Ракију најде, жули – жули 
– жули и млад умре (К – Ћу, Пир).

журњава ж журба. – Работимо све на журњаву (Б – Вј, Пн).
жути равн㎘ц бот. в. ж㎇т равн㎘ц. – Жути равн㎘ц је лек за мушкарци, а бели 

за жене (Мл).
жуткасто – сивкасто – црн, а, о жућкасто – сиво – црн. – Коза мороша 

има длаку моресту па дојде као жуткасто – сивкасто – црна (ТД).
жутко прил. жућкасто. – Мановилка ситно цьвти жутко и црвено – шаре-

но (Мр).
жџака се свр. посвађати се и убрзо ућутати, упустити се у краћу пре-

пирку. – Брајћа, жџаку се, па се умире, па како ништа да неје било (Брц).
ж㎘гљав, -а, -о мршав; закржљао. – Стану ж㎘гљав, испи га рећијата (Зав).

Ѕ

ѕагња плечка ж анат. бутна кост код заклане животиње. – Дадо му ѕагњу 
плечку, да има убаво месце за тија д㎘н (Мр).

ѕадње кросно изр. вратило на разбоју на које је намотана основа за 
ткање. – Ѕадње кросно је за основу, а предње за оној што чемо, за платно 
(П – Пж, Орљ, Бз).

ѕагњина ж задњи део тела (животиње). – Пресече свињуту напола, па 
нам остави ѕагњинуту, а он узе прегњинуту (Рос).
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ѕагњи чапоњци м мн. закржљали пар папака који не додирује земљу. – 
Кичица има големи чапоњци и ѕагњи чапоњци, а кажемо и и мали чапоњци 
(Јел).

ѕамбуљ м зумбул. – Насадила сам бел ѕамбуљ, млого убаво цьвти (ВЛк).
ѕванчарица ж овца која носи звонац, меденицу. – Курјакат удави 

ѕванчарицуту, она беше најдебела (Рос).
ѕвездан м баштенско цвеће које се увек сади у башти кад се она расађује. 

– Ѕвездан има крупни цветове, жлти, плави или бели, и садимо га када 
расаџујемо пипер (П – Пж, Орљ. Бз).

ѕвенч㎘к м дем. звоно. – Ѕвенч㎘к има, ѕ㎘нка се (ТД).
ѕвер м дивља животиња; звер. – Ми кажемо за сваку дивљу животињу 

ѕвер, само не за зајака (СГл).
ѕврца несвр. фиг. покушати измаћи се, побећи. – Ѕврца да бегам ама ме 

уватише и врнуше (Ос).
ѕврчак м кратак комадић дрвета са шест страна, који се користи при 

картању. – Ѕврчак, дрвце има шест стране и на сваку нешто пише, користи-
мо га када играмо карте (Б – ЦЈ, Гњ).

ѕвьнти ѕвонче изр. звонити звонце. – Ѕвьнти ѕвонче, улазимо у школу 
(Дој).

ѕевѕе корзо изр. корзо зевзека, простака. – Ѕевзе корзо је било у Терѕиницу, 
у Тијабару. Не знаје се ни д㎘н ни време, него иду сваћи д㎘н тека. Оставе 
стовне на Гушевицу и шетају се (Пир).

ѕибри несвр. сушити се, мршавити. – Не јело, ѕибрило, изѕибрили, ста-
нуло сенћа од жену (МЛк).

ѕибричало с закишељена слана вода са исецканим белим луком (и кра-
ставцима), предјело и освежење у време летње жеге. – Ѕибричало, 
ѕиврипало или таратор, њега смо највише јели у жетву (Брл).

ѕив м зифт. – Ѕивтирам аутото одоздоле сас ѕив да га рџата не једе (Пир. 
Вој).

ѕивтира свр. запушавати зифтом. – Ѕивтирам рупе да ми не дува (Сук).
ѕидовине ж мн. зидине. – Живил некада там народ, остало ѕидовине (Кр).
ѕин м конкавни метални део бубња од месинга или бронзе, са рупом на 

средини, у који се удара танким прутићем од тврдог дрвета. – Оди силно 
ударање на тупанџијуту ѕинат напукал, че мора да купује нов (Пк).

ѕинѕи несвр. упорно гледати. – Само ѕинѕи у компјутерат и не излази на 
игру (Пир).

ѕинѕуљћа. Да си поорате разне ѕинѕуљће изр. шалити се на свој и туђи 
рачун; ругати се туђим манама. – Иду на седенћу да си поорате разне 
ѕинѕуљће (Гра).
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ѕинћа несвр. плакати. – Немој да ѕинћаш да те још не бијем (Бе).
ѕипса узв. при скакању: оп! – Када рипнемо, у Рсовци кажемо ѕипса, тека 

остало (Рс).
ѕомбава кола изр. пеј. грубо израђена рабаџијска кола. – Имаше ѕомбава 

кола, голема, лош му ји мајстор правил (Б – Км, Пир).
ѕрмбољ м предмет или биће дотрајали од коришћења. – Мучило се, гла-

дувало, ишло по наднице, стануло асли ѕрмбољ (Цер).
ѕрчало с слаба светиљка. – Ѕрчало је слабо видело, а ја сам плела и прела 

на њега (Гос).
ѕуѕан м подр. дебео (и ружан) мушкарац. – Шугринци, све ѕуѕани, а 

Шугринће ѕуѕанће (Мр).
ѕуји несвр. зујати. – Ѕуји муа, не дава ми да заспим (Пир).
ѕук м 1. плодоносно вретено. – Ћисак, тесни му листовети, искара ѕукат, 

жвачемо копат (Соп). 2. изр.че ти излезне ѕук ускоро ће се чути лош глас о 
теби, почеће брука. – Поче се доцкан дома врчаш, скоро – скоро че ти из-
лезне ѕук, девојћо (Пир).

ѕумбул м бот. в. ѕумбуљ. – Имам ѕумбул бел, розан и плав (Соп).
ѕумбуљ м бот. зумбул. – Ѕумбуљ имамо у градинче, убав, црвен (Нш).
ѕур...ѕур узв. час тамо, час овамо; навири овде, навири онде. – Ѕур тамо, 

ѕур овамо и на крај ѕурне у зевникат (Рг).
ѕурне свр. гвирнути, завирити. – Ѕурну жена на врата и отиде; кад погле-

да, оно била Циганка катунарка (Бз).
ѕ㎘ – ѕ㎘ узв. којим се подстиче разобадање говеда на паши: бежи! – Само кажемо ли 

ѕ㎘ – ѕ㎘, разбегају се говеда како шашава и трчу право у шуму (Бе).
ѕ㎘ба ж усечен или утиснут белег на увету или кожи животиње, зумба. 

– Сваки има свој белег, ѕ㎘бу, договарају се како да обележавају своју стоку 
(Мр).

ѕ㎘ѕа несвр. 1. пунити (уз гњечење). – Бубалото ѕ㎘ѕамо с тресће, па када се 
разгори, усија се (Гос). 2. фиг. јако належе с ноге на ногу при ходању. – Ѕ㎘ѕа 
ка оди, како да гази змију кад ступне (Зс). Ѕ㎘ѕа од високо, оди коњсћи (Мр).

ѕ㎘кне свр. убости (оса, стршљен, обад). – Кад аб㎘д ѕ㎘кне говедо, оно по-
троши јер㎘м (Зав. Зс).

ѕ㎘н узв. којим се опонаша чист звук звонца. – Оди таблуту ми учитељат удари 
главуту, оно само рече ѕ㎘н (Гњ).

ѕ㎘на ж зоол. врло мали инсекат сличан оси, чији је ујед врло болан. – Ѕ㎘на 
је ситна и т㎘нка дивља оса; кад уједе млого заболи и јави се оток, али брзо 
нестане (Пир).
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ѕ㎘нѕа несвр. 1. јако свирати. – Немој толко радијото да ѕ㎘нѕа (Пл). 2. изр. 
ѕ㎘нѕа лопту играти стално лопту; дриблати. – По цел д㎘н ѕ㎘нѕа лопту а 
увечер дојде да се наједе и одма заспи (Брл).

ѕ㎘нка несвр. 1. лоше одзвањати. – Ѕвон㎘цат не ваља, ѕ㎘нка (Зав). Ѕ㎘нка и 
дрнка, исто је (МЛк). 2. звечати; звецкати. – Какво ти ѕ㎘нка у џепове када 
играш у орото? (ВЛк).

ѕьпање с гл. им. дечја игра савитљивим тољагама. – Ми који смо се до-
селили у град, играли смо се и ѕьпање с тојађе (Пл, Пир).

ѕ㎘р – ѕ㎘р узв. којим се подстиче разобадање говеда на паши: бежи! – Окне ли 
некој: – Ѕ㎘р – ѕ㎘р, бад – бад – бад! бега говедо у шуму ко шашаво (Гос).

З

за предл. по. – Прачала му је писмо за писмо (Сук).
за свет изр. никако. – Коњ или магаре тешко здравеје кад се убије; за свет 

не здравеје (ТД).
заамује несвр. везивати омчом; везивати у лако развезив чвор који добро 

држи. – Ја све заамујем, л㎘ко ми за одврзување (Пк. Дој).
заамчује несвр. в. заамује. – По је добро када се заамчује, него када се врцата 

врзује преко труп (Гра). Оставим заамчено вретеното, да се не размотује (Рс). 
Заамчи конопацат (ВЛк).

забавује се несвр. (често) каснити. – Откако се пропи он се поче забавује 
за вечеру (ВЛк).

забаран, -рна, -рно забораван. – Ти си станул забаран човек, остарел си 
(Цер).

забари свр. рет. заборави. – Забарила сам да ти и овој кажем (К – Ћу, Пир).
забел м закречавањем означена забрана испаше туђој стоци. – Забели 

се с креч шума, пашњак или ливада да не улази чужда стока, това је забел, а 
имамо и место Забел (Рс).

забигравеје свр. покрити се каменцем, нечистоћом (посуда у којој се кува 
вода). – Неопрана кантата, па забигравела (Цр).

заблесави се свр. поступити непромишљено; побудалити. – Заблесавило 
се беше, сиротиња, млого деца су били, и отиде за жењенога човека (Зс).

заб㎇кне се свр. збунити се, помести се (у говору, послу, понашању); при-
времено изгубити моћ говора. – Немој да се заб㎇кнеш кад излезнеш у народ, 
него у народ буди отворена (Гос).

заб㎇ска несвр. поћи наслепо у погрешном правцу; чинити нешто без мно-
го размишљања. – Еј, куде ти заблска, де чеке малко, размисли (Брл).
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заблуџава несвр. обмањивати; замајавати некога да не схвати суштину 
проблема. – Буда Цар те заблуџава, води те жеднога преко воду (Нш).

забојник м пљоснати (дрвени) клин којим се утврђује коса уз косило. – 
Забојник или заглавка на косу стеѕа косилито уз косуту (Зс). Забојник је за-
косичен, набије се у гривну да стегне косу (Зс).

заборљив, -а, -о који има опор укус и мирис. – Седев расте у лозје, он 
заборљиво мерише, лек је за од зуби кад болу и глава кад боли (Соп).

заборно прил. опорно; неукусно (храна). – Заборно за једење, нечу га једем 
(Вр).

забраи свр. заборавити. – Умре ми муж, тој сам све забраила, не знам да 
ти казујем (Зс). Не пантим, забраила сам (Б – МС, Пир).

забремчи свр. понети велики терет. – Забремчим дете на – руку и одне-
сем га на њиву, а на грбину носим п㎇но цедило (Јал).

забрил, -а, -о перф. од заборави. заборавити. – Остарела сам и све сам за-
брила што сам знала (Ос).

забрињен, -а, -о трп. пр. забринут; који има тешку бригу. – Које (не)је 
забрињено да не жали, него да поје (Бз).

забрчка (се) свр. 1. замешати, замутити (сплачине; кашу за пилиће). – 
Забрчкају се помије и однесу на прашчина да лочу (Пир). 2. пеј. припремити 
храну без много пажње да буде укусна (чорбу, качамак). – Ћипне се млеко и 
забрчка се качемак, једемо на брзину и одма идемо на работу (Пир). 3. изр. заб-
рчка некакву работу започети посао са неизвесним исходом. – Забрчкамо 
некакву работу с малко паре па не знам какво че испадне (Пир).

забуба се свр. занети се, замајати се. – Ја се забубам у телевизор и не 
чујем ништа (Бз).

забундише се свр. запустити се; оронути. – Само, па се забундисало, 
усмрдело се, нешишано, небричено, живи и оди на два штапа (ДД).

заб㎘кљив, -а, -о плашљив; сплетен. – Који је коњ плашљив, кажемо 
заб㎘кљив, он се уѕрта, укопа се, нече да мрдне (ТД. Мр).

заб㎘н литак изр. зубун украшен шљокицама. – Носиле смо сукна – литаци 
и забьње литаци, л㎘скаво по њега цик – цак доле (Зс).

завати свр. фиг. добити незарађено са стране (материјалну помоћ). – 
Сами смо томарали и створили овија дом, несмо заватили нигде (ВРж).

завача несвр. јести (гост уз трпезу). – Ајде, завачајте госје (Кр).
завачевина ж нерашчишћени имовинско – правни и други односи. – Нес㎘м 

имал с брајћа никакве завачевине (Пн).
заведа ж свађа, завада. – Нес㎘м имал с никога заведу да ме је стра (ТД).
заветан, -тна, -тно који је заштићен од ветрова, који је у заветрини. – 

Наша планина је заветна и горна (Зс).
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заветинка ж 1. заклон од ветра. – Када се удува ветар, покарам стокуту 
куде могу да најдем заветинку (МЛк). 2. фиг. сигурно боравиште. – Да има 
оп㎘нак, заветинку, креветч㎘к, на старога кво друго требе (Зав).

заветрина ж 1. отворени део појате (покривен или без крова). – Појата 
је там куде је од све стране затворено, а заветрина је испред појатуту само 
покријено одозгоре, а може да буде и непокријено (Гос). 2. привремено бо-
равиште стада на пашњаку покривено грањем и папратом. – Заветрину 
напрајмо на пашњак, стари су тека звали куде склањамо стоку од ћишу или 
јак ветар, а Топлодолци това и са тека зову (Гос).

завид м завист. – Некој ме од завид узнемирава, дооди ми под прозор ус-
ред ноч и окне ми име (Брц). Пребил ми некој из завид седам вилдана јабалће 
(При).

зависљив, -а, -о завидљив. – Зависљиво, завидно, изродило се, неје ко нас 
(Рос).

завишетак м вишак; оно што ником није потребно. – Била сам завише-
так у кућу, млого смо деца били (Дој).

завози се несвр. фиг. 1. причати бесмислице. – Ајде, не завози се (Пок). 2. 
фиг. излапети. – Ја се поче завозим, што кажу женете, поче се губим с памет 
(Зав). 3. изр. завозе му (се) колетијата излапео, прича бесмислице. – Остаре-
ло, завозе му колетијата, мануло да знаје да ли је сьњувало или се стварно 
десило (Вој).

завој м 1. вијак. – Затеѕали кола дрва сас завој, а завој дојде на прекрет 
(Бе). 2. јака кожна трака или омча ширине око 10 – 15 цм, која спаја јарам са 
рудом или ралом. – Завој или привој за јер㎘м, исто је (Км).

заврази свр. фиг. 1. направити збрку, запетљати. – Што ти умејеш да за-
вразиш, никој га после не умеје разврази (Бз). 2. замуцкивати. – Мој деда кад 
говори, он заврази, не мож одма да изрече (Зс).

заврачија м обмањивач, безобзирна особа. – Јоса трговујеше са – стоку, 
ама беше голем заврачија (Тм). Он је голем заврачија: свађалица, преварант, 
не врча узето, не одржава обећање (Цер).

заврачика ж безобзирна жена склона лагању и обмањивању. – Тај жена је 
заврачика, безобразна, покварена (Цер).

заврже уста изр. натерати некога да ућути. – Заврза вој уста с туја реч 
(Пир).

заврзотина и заплитотина изр. неразмрсиво клупко; неразмрсив чвор 
међусобних (лоших) односа. – Оно има разне заврзотине и заплитотине, не 
мож ђи ни суд расправи (Вој).

заврзује језик изр. ћутке подносити неправду и увреде. – Са требе да си 
заврзујеш језикат, свекрва си станула (Рс).
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завртотина ж замлаћивање. – У Гостушу неје имало теквеја завртотине 
и бабине деветине (Гос).

заврша несвр. завршавати. – Гос ни почиња ни заврша без газду (ВЛк).
завукује несвр. завлачити. – Завукују се дечиштата по грмацити и по 

змијарницити (Гра).
завуни се свр. сушити мокар веш на себи умотавањем у поњаве или 

одећу. – Намокримо се кад ни увати ћиша, па се завунимо с цржљаци да мож 
да се осушимо (Брл).

завушти свр. јако ударити. – Че те завуштим да одлетиш чьк у рекуту 
(ВЛк).

загадеје свр. рет. огадити. – Загаде ми од њега и диго се од руч㎘к (Бе).
загаздује се несвр. почети (брзо) стицати. – Поче се загаздује и да се 

сили пред народ (Сук).
заглавља несвр. фиг. умирати, бити унет у свој гроб. – Таја рупа ни чека 

сви да заглављамо некада и ми када ни дојде време (Зав).
заглавља расад изр. ручно расађивати расад. – Када садимо пипер каже-

мо заглављамо пипер или разглављамо пипер (Сук).
заглавће ж мн. кратке мушке или женске чарапе само од појачаног сто-

пала. – У П㎘клешицу кажу заглавће, а у Лукању наглавће; тарл㎘ци су по – 
прости од наглавће (ВЛк).

загледа с㎘н изр. почети сањати. – Ја туја ноч загледам с㎘н како смо с 
мужа нашли злато (Км).

заглибљује се несвр. заглибавати се (у блато, у мокар снег). – Не мож да 
идеш по улицу, оно топеж, че ти се заглибљују нође (Пир).

загмура се свр. загњурити се. – Ја се загмурам у водуту, вачам рибе (ВЛк).
заговежда несвр. почети пост. – Заговеждали, запостили за Велигден (Бс).
загомиља несвр. рет. нагомилати; повећати број. – Свиње, козе, овце, го-

веда, загомиљал млого стоку (Дој).
загомиљач м гунђало. – Ти си, сине, загомиљач, само тражиш и кво може 

и кво не може, а ништа ме не помагаш (Сре).
загон м ограђено место за овце под ведрим небом. – Јагрек, трљак или 

загон, исто је; овцете су надвор (ВЛк).
загони се свр. оплодити се (крава, овца, коза). – Не мож се загони тај 

крава (ВРж).
заграска свр. фиг. записати. – Какво заграска од мен (Пир).
заграште свр. загрепсти чврсти предмет и оставити траг на њему. – За-

граштало детето шерпуту однадвор сас јексер (Сук).
загргаво орати изр. промукло говорити. – Боли га гушицата, (па загргаво 

орати (Трњ).
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загребаште несвр. почети грепсти. – Загребаштала му мачка на врата и 
уплашила га (Пир).

загребе свр. фиг. понапити се. – Када загребе малко мој муж, он се само 
смеје (Држ. Пир).

загрка несвр. песн. почети певати грлица. – Загркала грличица: кој има 
черку да дава, нека у дава (Гњ).

загртач м мн. загртачје радник који обавља друго прашење кукуруза. – Дьн㎘с 
смо били загртачје у Манастирсћи дол, убаво покарала морузата (ТД).

загртачка ж женска особа која обавља друго прашење кукуруза. – Имали 
смо три загртачће дьн㎘с (Грш).

загрчка ж (било који комад одеће као) огртач. – Понеси си загрчку, мож 
ћиша да те увати (Рс).

загужви се свр. почети гужва, метеж. – Сад кад се загужви, поче народ 
да купује брашно (Ру).

загули свр. зарозати. – Загулил панталоне, гази по водуту (Кс).
загуши уво изр. престати чути на једно уво. – Загуши ми уво, ману да 

чујем на њега (ВЛк).
загушљив, а, о промукао (глас), непогодан за певање. – Има загушљив 

глас, остарело, а убаво је појало (Држ).
загушно прил. загушљиво. – У собуту загушно, да напрајмо промају малко 

(Сук).
задава јадове изр. стварати велике бриге. – Стално ми је задавал јадове, 

живци ми попуштише од њега (Тм).
задави с реч изр. збунити чињеницама које наводи. – Задави ме она с туја 

реч и ја се оћута; она льгала да момчето има школу (Дој).
задављује несвр. фиг. гушити. – Багај пол㎘ка, не задављуј вршачкуту (Вој).
задавује несвр. 1. давити; гушити. – Ја сам се с кашу задавувала (Тм). 

2. наилазити из даљине, појављивати се изненада на видику. – Облак се 
задавује, дај да сабирамо сноповети у кладње (Зс).

задвојен, -а, -о трп. пр. одвојен од целине, мало даљи од осталих. – У Де-
бели дел смо били малко задвојени од село (Зав).

задње повртало изр. дрвена полуга на разбоју којом се повремено попуш-
та, окреће и задржава задње вратило. – Има предње и задње повртало за 
разбој (Гњ).

задњи кључ изр. анат. крста са целокупним задњим делом тела; скочни 
зглоб. – Каш㎘к је у задњи трап, а напред је колено (Дој).

задњи трап од кола изр. задњи део запрежних кола. – Има предњи трап 
од кола и задњи трап од кола (Цр).
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задњи оплен изр. део задњег трапа рабаџијских кола. – Кола имају 
предњи оплен и задњи оплен (Ру).

задњо колено изр. анат. колено на задњој нози. – Ударил кравуту у задњо 
колено (ТД).

задолеје свр. учинити неправду, нанети зло. – Како си, свекрво, задолела 
с бабу, тека че и ја с тебе (Гњ).

задомачини се свр. оженити се; постати ваљан домаћин. – Још неје за-
домачинен, скоро му башта умрел (Б – ГК, Бла).

задржује несвр. задржавати. – Да – те не задржујем, ти имаш работу (Пет).
задувује несвр. распаљивати. – Немам зуби, па не могу да задувујем 

ог㎘њат (ВЈ).
задужава несвр. задуживати. – Синат ме задужава, не знаје колко троши, 

а ја му плачам дугове, срамота од народ (ВСв).
задуручи се свр. потрудити се, предузети потребне мере. – Они че се 

задуруче, че се заузну да се заврши таја работа (Зав – Ддл).
задуша несвр. гушити. – Задуша ме чурат, не могу да дишем (МЛк).
зађуран, -рна, -рно запуштен; нерадан. – Станул зађуран, па када слезне 

од појату како да је мечка слезла (Дој).
зађурно прил. запуштено; нечисто. – Да не буде зађурно у појату, редов-

но метемо, чистимо (ТД).
заек м зоол. мн. зајеци. – Кажемо заек за једно, и кажемо заеци за повише, а 

кад је младо кажемо зајеченце (Ру).
зажмавује несвр. жмиркати; почињати дремати. – Ја поче да зажмавујем, 

приспа ми се (Јал. Вој).
заѕивтира свр. запуши зифтом; добро замазати да нема луфта. – У како 

га ѕивтирал с малтер, замазал га и заѕивтирал га (Зс).
заѕира несвр. зазирати. – Ми смо од ти заѕирали, пазили смо да се не 

дружимо с њи (Рг).
заѕртује се несвр. загледавати се; буљити. – Он се поче заѕртује у мене, 

оче да иде с мене (Сук. Пир).
заѕ㎘дни свр. преградити; затворити проток. – Нишава че се заѕ㎘дни 

колко му је она лоше рекла (Б – Кђ, Пир).
зазвије свр. заузвити, зарозати (рукаве, чарапе, ногавице на панталона-

ма). – Зазвил беше рукаве, плава кошуља подвијена, момче као слика (Орљ).
зазлеје свр. упасти у невољу; оболети. – Ни једна ми черка неје зазлела и 

ни једна ми неје родила шашаво (Пк).
зазновује се несвр. знојити се. – Зазновујем се кад се млого облечем, па ме 

после увати ветар (Сук).
зазори свр. почети зрети. – Житата зазорила веч, скоро че жњемо (Гра).
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зазубица ж непожељна промена на вилици (код коња, овце). – Зазубица се 
јави на стару овцу там куде нема зуб, и одрежем то (ТД).

зајац м зоол. зец. – И(з) – жито излети зајац и он окне зајац колко га глас 
држи, и крстише и Зајаци (ТД).

зајерђенчује се несвр. 1. постајати момак. – Кад – се зајерђенчува, па ме 
стара момчетија ударише што њим у оро не правим место (Д – ВО, Пир). 2. по-
чети се правити јак, уобразити се. – Поче се синат зајерђенчује и ману да 
ме слуша (Чин).

зајечи ћисељак м бот. мали кисељак Rumex acetosella. – Зајечи ћисаљак, 
мало у грмићи расте, у сењак не (Ру).

зајтиница ж посуда за зејтин у виду флаше. – Имали смо посебно 
зајтиницу, у њу смо држали зајтин (Пир).

зајтињав, -а, -о 1. који је запрљан зејтином. – Рућете ми, тетко, зејтињаве, 
не мож се рукујем с тебе (Држ). 2. који је боје зејтина. – Облекла блузу 
зајтињаву, исту ко шамијата што во – је (Пир).

зајтињавка шамија изр. марама боје зејтина. – Моја баба носеше 
зајтинљиву шамију (ВЈ).

зајушује се несвр. не отицати текућа вода. – Там се набрало шљамак и 
зајушује се водата (ПРж).

закатанчи га изр. добити затвор. – Закатанчило га, три – дни понадвор 
не иде (Држ. Трњ).

закачи срам на капију изр. не моћи сакрити бруку од јавности. – Са, 
сине, закачимо срамат на капију (Пир).

закачотина ж расправа; нерашчишћени имовинско – правни односи. – Бо-
гомир и Јордан си имају ододавна некакву закачотину окол овце (Вој).

закачушће ж мн. 1. закачке за опанке кроз које се провлачи узица. – На-
правим си од кожуту закачушће за свинсћи оп㎘нци (Пк). 2. обредне радње. 
– Закачушће има млого за тија обичаји, али и ја не знам како требе (Соп).

закво прил. зашто, због чега. – Закво је жмало толће године (Сук).
заковрчи свр. зарозати. – Заковрчим си рукави до лактове када перем (Б – 

Кмб, Кс).
закокршује га изр. говорити отмено, градски. – Почел да га закокршује, 

станул голем господин (Вој).
заклоп. У заклоп /на заклоп изр. под кључем; закључано. – Ја све у заклоп 

живим од њега, он ме мож цепне зачас (Зав).
закљака свр. запрљати житком масом. – Куде си тека закљакал панта-

лонете (Рс. Гњ).
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закон м 1. поштовање обичаја. – Чорапе на рогове за волове на свадбу, 
тој се врши тија закон (Зс). 2. ред; морална начела. – Имаш закон у главуту, 
управљај се (Гос).

закосичено прил. искоса. – Забојник се набије закосичено у гривну да 
може да стегне косу (Зс).

закраљи свр. поставити за краља. – Закраљише Петра, синатога, а он још 
дете (Сук).

закрене (се) свр. 1. заокренути (се). – Закрени колата малко на левуту 
страну да буде позгодно за товарење (МЛк). 2. обрнути (се). – Само једампут 
уради оној, па се закрену и заспа (Зав).

закриви несвр. почети храмати. – Шап, кад овца закриви, не лечи се л㎘ко 
(Мр). Некоја свиња ако закриви, кажемо шап наиш㎘л (Мр).

заламеје свр. рет. излапети. – Остарело, заламело, не мож се разбереш с 
њега (ДД).

закрили свр. фиг. захватити површину, простор (радна група). – Осам 
черће закриле осам реда на њиву (Сук).

закркоја м гунђало. – Жената ми, она је голем закркоја, утрне ми глава од 
њу (Цр). Немој да си закркоја, промисли да – ли сам ја крив или ти (Пн).

закрми свр. дати, према обреду, посебну храну младенцима. – На невесту 
и на младожењу, тек㎘в је обичај, даде се нешто да поједу заједно (Јел).

закрпи свр. фиг. уплести и повезати стабљике усева. – Л㎘скавка црвено 
цьвти, укачи се на жито па га закрпи одозгоре (Гос).

закукуљи свр. (јако) савити врх шиљастог предмета. – Убаво закукуљи 
жицуту да мож да ђу закачиш (Чин. Јал).

закукуљи се свр. јако се савити. – Ор㎘л може да живи сто – године, али 
му се кљуницата закукуљи на крај и не мож да се рани (Сук).

закукуљи – замумуљи изр. збунити саговорника намерно нејасним пи та-
њима или нејасним одговорима. – Какво да ме пита, не знам какво пита, а тека 
ми и одговара када га ја питујем, све некако закукуљи – замумуљи (БЧ. ПРж).

залеби свр. омогућити некоме да дође до сталне и сигурне зараде. – Она 
га залеби, а он ђу после остави (ВС).

залежи свр. почети боловати; одлежати, преболети. – Залежала је од 
Божич и још је болна (МСв). Залежал сам рано мале богиње (Бер).

залежује несвр. (често) боловати. – Сама да је залежувала, ја не знам, 
нес㎘м чула (ЦД).

залети свр. фиг. упасти у неприлику. – Само ни работимо док друђи 
одмарају; или смо залетели или смо будале (Пл).

залети се свр. почети лето. – Кад се залети, па седимо до сред ноч; 
напрајмо седенћу у град и целу ноч си причамо (Д – Гу, Пир. ВРж).
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зализује (се) несвр. 1. лизати своју длаку (говече); лизати длаку свог мла-
дунца. – Штом се нече зализује говедо или је слнчосало или наѕебло (ТД). 
Погледе како кравата зализује телето (Сре). 2. фиг. квасити и чешљати уназад 
прамен косе на челу; уп. залисује (се). – Како се замомчи, по цел д㎘н се зализује 
пред огледалото како теле (Држ. Трњ).

заликав, -а, -о који има белег на лицу; ружан. – Заликаво девојчето, не 
допада ми се (Гос).

залимава се несвр. забављати се нечим у доколици. – Залимавам се док 
пасем овце, правим шарене тојађе (ТД).

залисује (се) несвр. в. зализује (се) (2). – Момчето се сваћи д㎘н залисује пред 
огледалото (Вој).

заложан, -жна, -жно вредан; предузимљив. – Несу дьн㎘шња деца заложна 
за работу, не работи њим се (Рс).

заломи се свр. пасти у део; случајно се десити. – Нема субота, нема 
недеља, како ни се заломи тека работимо (Пл).

заломоти (се) свр. разгаламити се. – Ми се заломотимо и несмо га чули 
када је тражил да му помогнемо (Рг).

залудеје свр. полудети; ићи као омамљен. – Две ночи су залудели, траже 
га, рову, мирку немају (Зав).

залудница ж 1. беспослена женска особа. – Ви сте залуднице, немате дру-
гу работу него да исмејавате једнога – другога (НМл). 2. игра. – Манете теја 
залуднице, деца, ајде на работу (Об. Д – Ж, Пир).

залутује свр. 1. повремено лутати; губити пут. – Два – пути сам залу-
тувал у голему маглу (ВЛк); Све урасло, а ја нес㎘м скоро мињувала по теја 
потеће, па се са дешава да залутујем (Пк). 2. изр. залутује с памет повремено 
губити памћење; повремено губити разум. – Почела бабата да залутује с 
памет (Пс. Бла).

залучи свр. засолити и налити сирће и зејтин у салату. – Салата се за-
лучи са – сол, зајтин и оц㎘т (Пир).

заљапавеје свр. рет. лоше омазати (зграду) блатом. – Заљапавеје га тија 
каљиштар како било а траже да му платиш ко на мајстора (Гњ).

заљисбиље м бот. попино прасе. – Заљисбиље пушта црвена зрнца; она су 
за од чуму, за од болку, од зло да не улезне у кућу (ТД. К – Ћу, Пир).

заљупен, -а, -о својеглав; уврнут. – Он је заљупен човек, нечу с њег да се 
дружим да ме не пцује (Гос).

заљутује несвр. одаје (благо) љут укус. – Шушпата малко заљутује, отвара 
апетит (Пир).
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заман. Који је заман изр. 1. које је време. – Погледам у будилникат да 
знам који је заман, да – ли је време да га будим (Цер). 2. касно је. – Који је за-
ман, а он га још нема, млого се забави (Мр. Вој).

замасли свр. запрљати. – Носи замаслену кошуљу, нема кој да њој у опере 
(ВЛк).

замачи се свр. почети порођај (мачка). – Мачка се замачила там (Пн).
замачка свр. рет. окречити. – Он узне и замачка това место, закречи га 

(Пок).
замаџијоше свр. омађијати. – Жената га замаџијосала и ванула га за нос 

па га води (Зав).
замера несвр. гађати (човека, брава). – Замера ђу с камење (Јал. Пл).
замери (се) свр. бацити се (на човека, брава). – Замери се с камик, за-

малко да ме погоди у главу таја рђа (Сук). Замери га с дрво, с камик, с кво му 
дојде до – руће, оче да га уништи (ВС).

замерно прил. увредљиво; недостојно. – При нас је замерно да Српкиња 
узне Циганина (Бла).

замести свр. добро поставити. – Заместим ногу да (могу да) подигнем 
терет (ТД).

замет м напоран рад како би се нешто завршило. – Трнтувал му, замет му 
правил, млого му настовувал (Гос). Че ти направим, това ми је од замет, нема 
паре да ми даваш (Пет. ВЈ).

замет м 1. испуст за стоку поред појате, обор. – Замет или обор, исто 
је: оградено, там искарамо стоку, а има и порта на замет (Дој). 2. привремена 
колиба на пашњаку у коју се склања стадо од непогоде. – Направимо замет 
за стоку, посебно колибу за овчара, и после искарамо стокуту там у планину 
(Рос).

заметарник м испуст за стадо испред појате, обор. – Заметарник је ис-
пред појату, а јегрек је куде овце лежу на отворено (Гос).

заметно прил. необично. – Очила, дојде заметно да се каже, наши стари 
су ђи окали ћоравци (Пир).

замирује се свр. умирити се (стадо). – У, ама се па убаво замируваше 
овцете (Пок).

замица несвр. удаљавати се (пролазећи). – Ја му окам да се врне, али он 
замица и не обрча се (Тм).

замишљава несвр. замишљати; планирати. – Никад нес㎘м замишљавал 
зло, а помагал сам народ (ДД).

замомчује се несвр. постајати момак; почети се понашати као момак. – 
Почело се замомчује детето, залисује се веч (Сук, Чин).

заморава несвр. замарати. – Заморавам срце кад идем нагор (Пл. Сре).
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замрзне се свр. почети се мрзети. – Замрзли се млого, несу тели да се 
виде (Пк).

замрзеје свр. почети губити вољу за рад. – Млого ме нешта замрзејало, не 
знам да ли че ме вача грипат (Брц).

замузује се несвр. фиг. говорити недолично, замлаћивати се. – Оно се за-
носи по жене и прича оно што – му не доликује; глупава реч, ама је тачно 
тека (Б – Км, Пир).

замук м болест оваца; болест јагњади. – Замук ватил јагње, не може да 
оди (Д – Ву, Гњ).

замуљен, -а, -о трп. пр. ћакнут. – Ти си замуљен, ко да те мутна вода 
ваљала (Км).

замутује несвр. замућивати. – Деда – Лека је правил млечник од млеко 
које замутује с брашно (Ш).

замучи га (нешто) изр. нека невидљива сила (бог; порушена светиња под 
земљом) тера некога да учини нешто велико за веру и народ. – Нешто у за-
мучило, у с㎘н у доодила света – Петка (Бз).

занђија ж део ашова који олакшава гажење при риљању. – Даде ми ашов 
без занђију па сам с њега риљала (Пн).

занемује несвр. 1. почети се бранити ћутањем од притиска околине. – 
Како старејемо почињамо да занемујемо, више никому несмо потребни (ДД). 
2. натерати некога да ћути. – Че дојде време да дојду на нашу веру, па по-
сле њи че занемују њина деца (Гњ).

занесоја м особа која прелази границе пристојности, бесрамник. – Он је 
голем занесоја, пази се да те не обрука пред народ (Јал. Сук).

заносује несвр. 1. померати у страну. – Заносујемо малко колата да мож 
да улезну на капијуту (Сук). 2. почињати носити (нову одећу, обућу). – Немој 
си заносујеш новете панталоне, нече да мож скоро да ти купимо друђе (При). 
Немој си заносујеш теја дреје, оне су ти за добар д㎘н, за у народ ка појдеш 
(Вој). 3. фиг. храмати. – Девојчето криви, заносује на једну страну (Гра). 4. фиг. 
говорити недолично (неразумно, скаредно). – Ти малко заносујеш у оратуту, 
па неси добар ни за госта ни за домаћина (Држ).

заоблачи несвр. 1. мет. наоблачити се (време). – Времето а пригреје а (се) 
заоблачи; ка добро ка лоше, не иде никако (ВС). 2. почети облачити први пут 
(одећу, обућу). – Ако новото заоблечете и оно че се сцепи (ПРж).

заокује несвр. повремено грдити громким гласом. – Само заокује по деца-
та, по синатога највише (Бер).

запавља несвр. давати малој беби први гутљај воде; повремено напајати. 
– Ја сам запављала унучетата с воду, да њим је блага вода (Сук, Чин).
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запављује несвр. давати бебама први гутљај воде. – Ја сам ви тетка и 
свити сам ви запављала с воду (Вој).

запали му главу изр. изазвати немир, бригу, сањарење, фанатизам. – За-
палил му је главу с това; ману да учи, оче да иде у Америку (Зав).

запали се свр. фиг. добити запаљење (стадо). – Запалиле се овцете па и 
покара у дебелу ладовину (ТД).

запаљује се несвр. 1. добијати запаљење; претерано се загревати (сто-
ка). – Под бабицу када је стока, она има сушину и не запаљује се (ТД). 2. 
дражити се (жена). – Кво да ме поткарује ка ми га нема мужат; зашто само 
да се запаљујем (Зав).

запамчује несвр. рет. памтити; запамћивати. – Ја сам од бабу запамчува-
ла тој (П – Пж, Орљ).

запатује несвр. одгајати и умножавати (стоку, расу, усеве). – Однесу 
кокошће јастреби, па поново запатујемо домазл㎘к (Зс).

запевушује несвр. певушити; повремено певати. – Он и тој запевушује, 
чул негде (Цер).

запекљује јагне изр. везивати заклано јагње у колут и тако га пећи. – 
Узни пекљу што се запекљује јагне (Кр. Рс. Пир).

заперес, -та, -о који има шару у виду траке. – Пероша је бела коза , а има 
негде црно као шачка или трака, запереста, шарката иде устрану (СГл).

запече се изр. не моћи родити (жена). – Моја мајћа се запекла и брата 
ми је родила после петнајес године по мене (Бе).

запљакотина ж недолична реч; опсцена реч. – Пијани, запљакотине 
причају (Рг).

запљевуштен, -а, -о трп. пр. који се чудно понаша; који је непого-
дан за сарадњу и договор; ћакнут; тврдоглав. – Има јед㎘н Завојац тамо 
запљевуштен, очу да кажем недоказан; зацепастило не мож га врнеш (Пок).

запљевушти са – жито изр. обич. бацити из сита зрневље пшенице преко 
глава учесника (литија, додола). – Чекају низ село жене са – сито, свака са – 
жито ни запљевушти (Гос).

запљувује несвр. запљувавати оне који су откривени у игри жмурке. – 
Кутавушка, сви да жму; оп – заклоп изока кој први дотрчи, запљувују се деца 
(Ор). Играмо се, запљувујемо се (Пет).

запне гручка изр. стезање у грудима у виду грудве. – За децата ми мука; 
тука ми се гручка запне у грудити, душа нече да прооди (Зав).

запоодил си изр. рет. на умору је. – Запоодила си бабичката, дьн㎘с – јутре 
че вој се збирамо (Гњ).

запослује се несвр. прихватити се посла (у предузећу, установи). – Муж 
нече да се запослује, а немамо леб да једемо (Дој).
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запошљева несвр. запошљавати. – Они су запошљевали и старцити; нему 
леб, нему ништа (Зав).

запревежена трп. пр. којој је стављен вео (невеста). – Невеста запревеже-
на иде на – воду (Чин).

запревесује несвр. стављати вео невести. – Другарице ме запревесују, 
невеста сам (Нш).

запрежна говеда изр. говеда која се користе као запрега. – Запрежна го-
веда пасу на Копрен, да су поблиза до село (Дој).

запречи се свр. успротивити се; спречити. – Запречил се бајћа па не дава 
да се издума (Чин).

запрло дете изр. јако закржљало дете. – Ја сам бил запрло дете и мис-
лили су да нема да порастем (Пл).

запролетује се несвр. почињати пролеће. – Запролетује се веч, нема више 
дома седење, чека работа (Јал).

запроси свр. рет. понети плод. – Запросила веч морузата, има веч зрна (Грш).
запупури свр. фиг. поруменити од пића, напити се. – Беше арне нажарил, 

запупурил, напил се (Вој).
запусти свр. рет. дићи руке од започетог посла. – Које сам почела да ра-

ботим ја га нес㎘м запустила (Рос, Брл).
запуџује се несвр. гађати из даљине (каменом, тешким предметом). – 

Дечишта се од путат запуџују с камење и мотће, круше да обарају (Држ. Сук).
заравни свр. фиг. сахранити. – Овија ни затреше и заравнише (Гос).
заразен, -а, -о трп. пр. заражен. – Тија је женкар и заразен је, пази се од 

њега (Пир).
зарајбери свр. затворити врата засуном. – Зарајберим вратата да ми се 

некој не усуне у кућу (Об. Пл).
зарани свр. почети товити (свињу). – Че га заранимо да (може да) га 

закољемо за славу (ТД).
зарастен, -а, -о трп. пр. фиг. јогунаст, тврдоглав; ћакнут. – Он је зарастен, 

зацепен, недокажљив, не мож га убедиш по никакав начин за ништа (Бе).
зареда ж ред коришћења удружене имовине (млечног стада, воденице, 

тријера, ветрењаче). – Ишли на зареду да чувају овце, кому како ред дооди 
(Рс).

зарепчи се свр. узјогунити се (и ометати пролаз). – Зарепчило се ко го-
ведо на врата па ни натам ни навам (нече) (Пир. Сук).

зариза несвр. 1. затварати резом. – Почели љуђе да заризају врата на 
појате и да турају катанац (Гос). 2. фиг. нег. (не) поштовати. – Немам мушка 
деца, нема ме заризају зетове у кућу (Гњ).
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зарине свр. рет. обавити друго прашење кукуруза код кога се сваки струк 
огрће земљом. – Они први зарину морузу, први дожњу, у све су први (Тм).

зарог м геогр. рт; теснац. – Тамо је зарог, дојде на лак и не мож натам да 
идеш (ВЛк).

заружи несвр. почети грдити, прекоревати. – Кад се забави увечер, ако га 
заружим он ме одма псује (ТД. Ру).

заса прил. засад, до сада. – Доведо снау и заса је добро (Пн. Вој).
засвадбује несвр. почињати свадбене свечаности. – Че га засвадбују, от-

ишли на купување у град (ПРж).
засвет прил. никако. – Длбок му корен, засвет се не скубе ни да се крши 

(ТД).
засвиђа се свр. допасти се. – Това ми се млого засвиђало, че га купујем 

(Јел).
заседне свр. 1. сести испред некога и тако га ометати (да једе, прича, 

ради). – Де се малко помери, заседал си чича – Раду (Трњ). 2. фиг. остати на 
залихи. – Његовете паре заседоше, несмо и трошили (Зав).

засере капију изр. унети немир у дом у који је дошла (невеста). – За месец 
– два невестата засра капију (Ста).

засипљив, -а, -о који има гушење, астматичан. – Засипљив, има асму 
(Рс).

засира несвр. балегати. – Че одвиштим главу на кокошкуту да ми не за-
сира ижуту (ВЛк).

заситни паре изр. разменити већу новчаницу за мање. – Заситни ми 
иљадаркуту на – по сто динара (ТД).

заситује се несвр. засићивати се. – Тија ка седне у чужду кућу уз трпезу, 
не заситује се (Кп).

заслепави свр. заслепити. – Заслепави нешта човека и он не види када че 
погреши (ВЛк).

заслешче се несвр. задихати се. – Нес㎘м се заслешчала што излезо (Рс).
заслутује несвр. онесвешћавати (јаким ударцем). – Не бије га ко се дете 

бије, него га заслутује (Чин, Вој).
засочи свр. захватити (бујица, матица реке). – Водата га засочи, увати 

га и однесе га (ТД).
заставује несвр. спајати мање делове у целину. – Заставујем после полете 

и правим црђе од њи (Гра).
застане свр. фиг. 1. заостати (у развоју, напретку). – Глупав, застал, неје 

се мешал с народ (МЛк). 2. остати нежења; остати уседелица. – Бил му 
брат застал, нежењен (При). Она је застала девојћа, нежењена (Вој).

застањује несвр. застајати. – Застањује ми залокат у гушуту (Сук).
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застура се несвр. почети скидати одећу; почети се преоблачити. – Ја се 
застура да се соблечем, а таја ала улезе и зграби ме (Соп).

засуди свр. тужити; почети парницу. – Засуди ме јед㎘н да има право на 
једну моју њиву (Сре).

затавује се несвр. 1. повремено се гушити (од плача, кашља, болести, 
дима). – Кад – год се бабичката закашље, затавује се, дотрајало веч (Пир. Вој). 
2. фиг. зацењивати се од смеха. – Кад минем пред њину капију, свете што су 
там наседале почну да се затавују, шегују ми се (Пет, Вој).

затавушка ж гушење, астма. – Имам затавушку, а од њу је моја мајћа 
умрела (Пир).

затврдне свр. заситити (оброк). – Ако нема манџа да ти затврдне, исто је 
како да неси доручкувал (Дој).

затврднеје свр. постати тврд. – Кад је овца подударена, затврднеје виме 
и млеко се сасири унутра (ТД).

затезало с канап и клин на ткачком разбоју којим вратило затеже, 
опиње и учвршћује. – За чуљу је кросно, а за разбој затезало (Зс).

затискач м запушач (од плуте, окласка, убијеног лишћа). – Не остављај 
балонат без затискач да се не вукне змија у млекото (Вој).

заткавалник м понуде које наручилац донесе ћилимаркама када почињу 
ткање. – Она, добра жена и газдерица голема, донесе ни најубав заткавалник 
(Пир).

зат㎇цне се свр. поставити (као случајно) глупо питање. – Затлцну се па 
ђу пита како вој је свекрвата са – здравје, а она ме измаршира, виде да сам 
начула какво с њу работи (Држ).

затока ж геогр. рукавац на реци. – Там има затока на Јерму и там смо се 
купали (Д – ГД, Пир).

затонак м рет. геогр. крај, бочни део који штрчи. – Затонак је наше село, 
крај, крак (Ор).

затравен, – а, – о трп. пр. засејан травом; затрављен. – Окол кућуту за-
травено, зелено, да има куде деца да се играју (ПРж).

затре свр. сатрти, уништити. – Муж пијаница, ленчуга, коцкар, затьр ђу 
начисто, умре млада жена (ВСв).

затриса песму изр. треперити гласом при певању старинских песама. – 
Лужничање ка поју, затрисају песму, затрисају глас (Км). Кад поје, затриса 
песмуту (СГл).

затрни свр. фиг. обманути. – Тели да га затрне, да не мож да најде водуту, 
да се испати за воду (Зс).
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затровен, -а, -о трп. пр. 1. изгубљен. – Кључат затровен, не мож да 
откључимо вратата (Јал). 2. фиг. сенилан, умно поремећен. – Башта ми начисто 
затровен, поче се губи с памет (Брл, Пир).

затруднеје свр. затруднити. – Она одма затруднеје и роди убаво мушко 
дете (Зс).

затулена планина изр. забачен крај. – Расков расте у затулене планине, 
там куде пиле не поје (Д – Рк, Грш).

затупљак м в. затупњак. – Затупљак човек, све што работи иде на његову 
штету (Грш).

затупњак м тврдоглава будала; глупак; уп. затупљак. – Тија па затупњак, 
какво па он оче (Пет). Она је голем затупњак, а оче свакому памет да дава 
(При).

затурује несвр. затурати. – Све га негде затурује па га после не мож најде 
(Вој).

зат㎘нчи несвр. штедити. – Несмо гладували, али све требе да зат㎘нчиш, 
да зат㎘нчиш да ти остане, да (мож да) збереш да имаш (Д – Ви, Јал).

заћелевести свр. пеј. ошамутити. – Ако те ударим че те заћелевестим (ДД).
заћисели се свр. пеј. постати прљав; одавати непријатан мирис 

прљавштине. – Заћиселила се шерпата, неси ђу опрала синоч (Пс).
заћисне свр. закиселити се у току стајања (конопља у мочилишту; на-

квашено брашно; млеко). – Лебовача ракија од морузно брашно и цвик; за 
пешес – д㎘на заћисне и стигне (Зс).

заувије свр. фиг. почети стицати, стварати. – Топрв смо кућу заувили 
(Пир).

зауђур прид. индекл. лош наизглед; ружан. – Она је зауђур, има крива 
устишта (Рс).

заузди свр. зауздати (коња). – Заузди коњатога и тури му седло, че идем 
у град (Кр).

заузима се несвр. предавати се послу. – Ја се заузимам кад плетем и на све 
бриђе заборавим (Дој).

заузне мељаву изр. добити ред за млевење у воденици (муштерија у во-
деници; сувласник воденице). – Јутре че ја заузнем мељаву, дош㎘л сам на ред 
(Бла).

заузне се свр. 1. укварити се. – Печењето се веч заузело, неје више за 
једење (ВРж. Вој). 2. почети заударати. – Три – д㎘на се нес㎘м купала и када 
се врну дома ја сам се веч заузела (Гра).

зауставује несвр. заустављати. – Када че је малко вода, зауставујемо во-
деницуту (Вој).
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заусти свр. припремити се рећи па одустати. – Заусти да кажем, али не 
смеја (Гњ).

зацепасти свр. пеј. поћи насумице пречицом (преко усева, оранице, мочва-
ре, трњака, јаруга) не водећи рачуна ни о себи ни о штети. – Зацепастили 
ловџије преко житата, има млого покварен народ (Пет. Сук).

зацепачен, -а, -о трп. пр. својеглав, непогодан за сарадњу. – Това је заце-
пачено (створење), лош човек (Дој).

зацепљак м пеј. 1. својеглава особа. – Тија ка зацепи не мож га врнеш 
(Пет). 2. особа која нема осећај за меру (упушта се у расправе без чињеница; 
препире се, свађа се; изражава се скаредно). – Ти си бил голем зацепљак, 
исмеши женете (При. Пет).

зацопен, -а, -о трп. пр. заљубљен. – Ја нес㎘м била у никога зацопена (Гњ).
зацрви се свр. добити румену боју. – Кад се зацрве кришће под вршник па 

рскају у зуби, това најволим (Јел).
зацьвти свр. почети цветати. – Лопен зацьвти (прво) одоздоле (Гос).
зачавен, -а, -о трп. пр. који гледа расејано; који гледа лево десно. – Оди ко 

зачавен, ћевлија рано одјутро (Пир).
зачепци м мн. откинути или преломљени врхови бокора из корена или 

стабла (на кукурузу, сунцокрету, виновој лози, парадајзу). – Донесо за ко-
зуту зачепци од ђижете (Вој).

зачистује несвр. прочишћавати (пролаз, ток воде, канал). – Зачистујем 
вадуту, побрже водата да мињује (Пет).

зачоврка рупу изр. издубити малу рупу. – Зачовркам рупу колко да може 
да се закачи портицата (Зав).

зачуд ми је изр. чуди ме. – Мен ми је зачуд што је тека (ВЛк).
зачурка свр. фиг. измешати; замесити. – На ньчвити зачурка малко кравај 

и опече га (Гос).
зачушка 1. несвр. почети гурати. – Како зачушкамо колата наѕад, она ни 

се измькнуше из – руће и кренуше нис – падину (Пок). 2. свр. одгурнути; угу-
рати. – Смькнула се до кревет㎘т, умрела сама; зачушкаше, закопаше, готово 
(Ос).

зашамутује несвр. одузимати свест. – Тува горе нешто зашамутује у Ку-
клу кој мине преко ноч (ЦД).

зашарабасти свр. кренути мимо (пута, правца; правила понашања). – Ти 
си млого зашарабастил, отиш㎘л си у – страну; че напрајш големо карање 
(Држ). Арне зашарабастила, не мож ђу врну (Вој).

зашашавеје свр. изгубити разум. – Паметна жена, ама зашашаве од голе-
му муку (Гњ. Пир).
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зашашавује свр. ошамућивати. – Грејаната рећија по зашашавује, него 
ладна када је (Сук. Сре). Бије га душмансћи, зашашавује га (Км. Бер).

зашашне свр. шаљ. намерно се понашати као ћакнут. – Сви смо волели 
када се он зашашне, убаво правеше смеј (Рс).

зашиљћа свр. учинити шиљастим. – Мајсторат ми зашиљћа оп㎘нцити да 
су убави (Брл).

зашљискује несвр. прскати, обливати (течност). – Кркавче испод сам 
дулич има ниско рупу, да те водата не зашљискује кад пијеш (Брл).

зашпарује несвр. штедети. – Зашпарујем све, морам да имам ка дојде 
човек (Зав).

заштуреје свр. излапети. – Од големе бриђе сам заштурела, не знам куде 
да се денем (Јал. Км).

заштуца несвр. почети штуцати. – Заштуца неколко пути; одма му дадо-
мо водицу да пине (Гос).

зашугавеје свр. 1. добити шугу. – Девојчето зашугавело, че ми кажеш како 
да га олечим (Сре). 2. фиг. оболети; почети кржљати. – Цвећето ти зашуга-
вело, не пестујеш га како требе (Вој). 3. фиг. трпети од наметљивца. – Зашу-
гавемо од њега и са се не може курталишемо (Вој).

заш㎘л човек изр. нема му више помоћи. – Заш㎘л човек, уватила га страш-
ната болка, не може га спасе (Брл).

за㎘рга несвр. пеј. силовито се усмерити. – Куде си заьргал; там се глава 
губи (Гос).

заьржи коњ изр. огласити се карактеристичним рзањем (коњ). – Заьржа 
коњ и стану на ѕагње нође (Пк).

збабуши се свр. почети личити на (ружну и немоћну) бабу. – Неје се зба-
бушила ко мене, још убава и здрава (Кс).

збада несвр. спајати врховима (снопове, кочеве, мотке) под косим углом. – 
Збадамо снопје у крстине: у петине пет, у десетине десет и у кладње двајес 
и јед㎘н сноп (Мр).

збира несвр. 1. сакупљати. – Сабира се разнесено, а неразнесено се збира 
(Цр). 2. изр. збира кајмакат узимати од нечега најбоље, највредније. – Он 
тепа тупанат, а они збирају кајмакат (Цр).

збоде се свр. спојити врховима. – Уреже се па се закове или се рогови збо-
ду када се прави кошара на копруљи (ТД). Кад правимо кошару па се збоду 
капруљи као соје (Дој). Збоду се две остроге, па се одозго веже жица , па пре-
ко тој опанџак (Зс).

зборњак м погача плетеница за огледе и свадбу украшена јабукама. – 
Саборњак или зборњак је плетеница за огледи и свадбу, украсена с јабалће 
(Пир).
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збрбори се свр. уврнути се лишће од жеге или суше. – Збрборила се шума-
та на пиперат од голему жегу (Дој).

збрка се несвр. 1. помести се, збунити се. – Како ја бубну на вратата, они 
се збркаше (Дој). 2. збрка диру изр. збунити се, помести се од страха; упа-
сти у клопку. – Збркала сам диру, са че ме увате у краџу (Бла).

збуба свр. (брзо и) лоше направити. – Збубал си га, лоше си га направил 
(Пс, Бла).

звездан м бот. баштенско цвеће са великим главицама на рачвама. – Звез-
дан има разне боје (Ш).

звезданка ж бот. баштенско цвеће са плавим или розе главичастим цве-
товима. – У градину смо на јед㎘н крај садили босиљак, големо цвеће, стра-
тор, луди стратор, звезданку, кадиицу, ситно и крупно стамболче (Зс).

звиз㎘ц м млад ован од једне и по године пред први припуст. – Звиз㎘ц је 
ов㎘н од годину до годину и половина, пред прву маторину (Дој. Јел).

звоно ж мн. црквено звоно; мање звоно. – Имамо две – звоне: једну за ђаци, 
малуту, а другу за мрло (Ру).

звончић м бот. ђурђевак. – Насадила сам звончић, млого волим това цвеће 
(Нш).

звончичи м мн. бот. дивљи ђурђевак. – По наше ливаде расту звончичи, 
дивљи ђурђевак (К – ББ, Ш).

звьн㎘ц м мн. звонци звоно које носи брав, меденица. – Купи си звьн㎘ц за 
моје стадо (Пн).

згаџа несвр. фиг. правилно изговарати. – Неје убаво згаџал у орату, па смо 
му се смејали (Пк).

зглоб м издубљено лежиште за стубац (4) на запрежним колима или 
саоницама. – Сльп㎘ц на кола или сане тури се с дебљи крај у зглоб (Зс).

зговњи свр. вулг. (са муком и лоше) завршити неки посао. – Зговњи некак-
во једење на брзину, па одма отидомо на другу работу (Пет. НМл).

згодначьк, -чка, -чко лепушкаст. – Згодначћи и он и она, нашли се, там㎘н 
на пар (Зав. Рс).

зграџује несвр. градити. – Решимо да зграџујемо кућу, па смо зграџували 
неколко године (Зав).

зграшче свр. изгрепсти; унаказити (се) гребањем. – Ја вану кучкуту за – 
гушу да ме не зграшче (ВЛк).

згрози свр. изгрдити, набрукати преко мере. – Брука га, брука пред народ, 
згрози га (Дој).

згромади се свр. окупити се одједном на гомилу. – Ја, млада невеста, очу 
да ударим младожењу, али мужје се згромаде, не даву (Гос).
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згроња се свр. родити превише, окитити се плодовима (воћка). – Згроњал 
се лимон (Д – Пш, Чин).

згроше се свр. распасти се (при удару о тле). – Џак кад падне од високо 
он се згроше, распадне се, та човек ли (Пл, Пир).

згруа се свр. 1. јако се повредити при паду, згрувати се. – Имал удес и све 
је згруан (Пс). 2. згрушати се. – Млекото се згруало, пресекло, на грудвице 
дојде (Мр).

згрубена работа изр. лоше урађен посао; лоше испланиран ток догађаја. 
– Згрубена работа, не испаде како смо тели (Кс).

згрупи се свр. придружити се групи; организовати групу. – Згрупимо се 
па појемо сви заједно (Ос).

згрчен, -а, -о трп. пр. склупчан. – Јагнето болно, згрчено на клувче (Зс).
згубљоше се свр. пасти (од умора, болести). – Љуљћу врљам, згубљошем 

се на кревет и одма вечерујем (Рс).
згьдичка се свр. упустити се у интимне односе. – Тамо има козаре, ов-

чаре, згьдичкају се; че најде мачкатога по горуту (Гос).
здеси свр. десити се. – Здесило се, на пијано је децата прајил (Зав).
здрава здравјана изр. сасвим здрава, стамена. – Здрава здравјана вурња, 

с убаве латинсће цигле прајена (Д – ТО, Пир).
здравује се несвр. поздрављати се (на свадби). – Дојдоше за невесту, 

здравујемо се, шалимо се, појемо (Зав).
здрнка свр. рет. фиг. зазвечати котрљајући се. – Че у сваљам надоле, гла-

вата да њој здрнка (Зав).
здругари се свр. здружити се. – Из немање смо се здругарили са – жену 

(Д – Па, Гњ).
зејтин-боја изр. жуто – зелена боја као код зејтина. – Неје баба носила 

шамију зејтин – боју, него браон (Пир).
зејтинића шамија изр. дуга марама боје зејтина. – Имаше маркезетне 

шамије зејтиниће (Брл).
зејтинлија ж једнобојна жуто – зелена старинска марама оивичене ша-

рама. – Баба ми је носила шамију зејтинлију сас шаре на ивицу (Пир).
зејтинљива вода изр. вода са преливима у виду масних мрља. – У Војводину 

је вода зејтинљива (Рас).
зејтинова боја изр. жућкастозеленкаста боја зејтина; беложућкаста 

боја. – Тај в㎇на после добије зејтинову боју, беложућкасту (Б – Са, Пир).
зекес, -та, -то који личи на зеца. – Те га зекестото пиле (Јал. Бер).
зелениште с зелена биљна маса као сточна храна. – Кравата јела зеле-

ниште, па се све удропала (Вој).
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зеленко поим. прид. зелена храна за људску исхрану. – Да си насадим лучек 
за зеленко да имам (Зав).

зељис – биље с бот мит. једна биљка која прави махуне. – Узима се шужба 
од зељис – биље и ушива на војника да га не мож погоди метак; оно на лисат 
има малечьк лис и не цвета (К – ББ, К – Ћу, Пир).

земљица ж в. земник. – Иди, сине, у земљицу, донеси неколко компира (Бз).
земник м подрум. – Ми подрум кажемо земник (Ку, Рг).
земно прил. земљовито, има дубок слој земље. – Говњар расте у слог, куде 

је земно (Зс).
зенана текстил изр. врста текстила који се користио средином дваде-

сетог века. – Зенана текстил је као жоржет, свилкасто од једну страну (Пир).
зенгија ж узенгија. – Отћину се зенгија од седлото (ТД).
зетњача ж жена која је довела мужа у своју кућу. – Моја је мајћа била 

зетњача; волел деда ми да мајћу ми зети, ако је имал сина, али помладога 
(Гос).

зимзелен м бот. врста траве слична хајдучкој трави која је зелена читаве 
године. – Зимзелен, у Селиште га има, рецкава трава, стално зелена, дојде 
малко како ајдучката трава (Брл).

зимње време изр. хладни период године; зима. – Зимње време, дрваре 
дојду и туре нође у релну да ђи згреју (Брл).

зимњина ж озими усеви. – Зимњину сејемо одјесен, а пролетњину упро-
лет, а јесењину, тов што се родило преко лето, прибирамо (ДД).

зимовка ж зоол. врста птице слична свраки. – Зимовка је црно – бела, као 
сврака дојде али помалечка је (Пир).

зјавет м 1. свечани ручак у време премлаза на Ђурђевдан. – На сваки 
Ђурђевдан зјавет чинимо, руч㎘к убав за тија празник (Ку). 2. свечани оброк у 
природи. – Ка ми дојдеш на – госје, че кољемо јагне и че прајмо зјавет (ДД).

златчица ж дем. вок. драга женска особа. – Ја сам појал туја песму, моја 
златчице (МЈ).

злоба м посл. клеветник. – Два злоба направише роба (Пир).
зловремац м зоол. фиг. детлић. – Кљуводрвац, а деда – Ђера га звал злов-

ремац, што има пискав глас и најављује зло време (Брл).
злокоба ж зла жеља, прижељкивање несреће за људе из окружења. – 

Неје имало злокоба раније како што има дьн㎘с (Пир).
злокобан, -бна, -бно рет. који жели и чини зло. – Мачава неје била злокоб-

на према нас и све ме је лепо учила (ТД).
злокобац м особа која најављује зло; особа која се плаши да ће наићи 

велико зло. – Немој да мислиш да сам злокобац, али преди свадбуту ми за-
копаше брататога, и неје било л㎘ко на башту ми туј свадбу да препрај (Зав).
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змијино грозје с бот. врста отровне траве сочних листова , расте на ка-
менитом и изразито сувом земљишту. – Змијино грозје направи чулумку, 
јед㎘н плод на струку исто као шишарка од бор (Ру). Змијино грозје смо га 
звали, тој што зову чуваркућа, а расте на камик, на стену (Зс).

знам несвр. 1 лј. од знаје 1. ја си знам изр. само ја знам како је мојој души. – Ја 
си знам, черко, како ми је и како помињујем нед㎘гава и сама (Вој). 2. изр. не 
могу да знам није ми јасно. – Не могу да знам откуде се створи тија човек 
(Вој. Држ. Пир). 3. изр. не могу да знам како се ока не знам како се зове. – Не 
могу да знам како је, како се това ока (Зав).

знаци. Договоре се на знаци изр. договоре се које ће знаке користити при 
споразумевању на даљину. – Договоре се П㎘клешање на знаци како че тепу 
Турцити (Пк).

значеје несвр. значити; бити важно. – Ништа му неје значело што патим 
због њега (Гос).

зобник м торба за давање коњу, зобница. – Воденичарат тури раширен 
зобник у кошат, па што улезне жито у њега не излази на кутлицуту, тека 
крадне (Ос. ЦД).

зоб㎘к м бот. дем. од зоб овас. – Дадо на коњатога зоб㎘к, овс㎘к да се убаво 
наједе (ТД).

зор м 1. зорт; присила. – Почеше одма Бугарете да давају голем зор на 
народ (ВСв). 2. изр. зор за благо вино немаш излаз, у клопци си. – Зор за бла-
го вино, дојде ни на машку, са да видимо како че се браниш (Трњ. Грш). 3. 
изр. има зор у невољи је, мора брзо да се извуче. – Имам голем зор: свадбу 
запрајимо, паре ми требу големе (Јал. БЧ).

зорлама прил. силом; нерадо. – Зорлама се диѕаш, зорлама оратиш, зорла-
ма работиш, не знам кво ти је (Рс).

зрикав, -а, -о кратковид. – Зрикава, грозна и глупава, а он се бьш у њу 
загледал (Зав).

зрнкав, -а, -о који има мале густе пеге на белом лицу (о овци). –
Када овца има по лице малечће и густе пеге, кажемо зрнкава; а када има 

големе пеге кажемо шаркава (Км).
зуберице ж мн. анат. вилице. – Зуберицете че ти избијем, ако кажеш (Пир. 

Сук).
зубетерина ж аугм. и пеј. од зуб зуб. – Боли ме зубетерина (Брц. Гра).
зуби за главу изр. оно што сасвим одговара. – Оче да се жени, тражи зуби 

за главу (Гос).
зуборљиво прил. опоро; неугодно; непријатно. – Зуборљиво за једење, 

боље че си одгладујем (ПРж).
зукар м бот. зуква Heleocaris palustris. – Там барљиво, зукар расте (Рос).
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зупци м мн. дрвене игле између којих се провлаче нити основе на разбоју. 
– Зупци су дрвене игле које чине брдо (ВЛк).

з㎘л вен㎘ц изр. геогр. опасан венац. – Там потека има, а з㎘л вен㎘ц, опасно 
(Зав).

И

ива ж бот. зелена јова Alnus viridis. – Ива је како врба, али само кара пруто-
ве, добри за плетење кошеве и друго (Кп).

иванско цвеће с бот. ивањско цвеће Gallium verum и Gallium album. – 
Иванско цвеће беремо на Свети – Јован Биљобер, оно је розе, црвено (Нш). 
Иванско цвеће, ситна му шумица, цвет ж㎇т, обичан (Зс).

ивор1 м геогр. удубљење у стени које задржава кишницу (служи као појило 
за људе, стоку и дивље животиње). – У тија ивор има чудес злато; там смо 
се до њега и скијали (Кс).

ивор2 м крупно иверје које пада при обарању стабла. – Ивор је крупна 
треска, кат – се сече дрво на корен, па што отпада; кад обориш стабло или 
кат – сечеш дрво (ДД).

игла плетачка изр. игла за плетење. – Даде ми мајћа игле плетачће и учи 
ме да плетем (ДД).

игла плетиљћа изр. в. игла плетачка. – На вашар си купи игле плетиљћу (Ру).
иглица ж рет. брош (са иглом за прикопчавање). – Ја имајо брош, у Рсовци 

га кажемо иглица (Рс).
игличе с дем. од игла мала игла. – Ја не видим у игличето да уденем кон㎘ц 

(Вој).
игличица ж бот. јаглика. – Имали смо у градинче божур, лалу, жуту и 

црвену игличицу (Цр).
игра му у – срце изр. дрхти му срце (од узбуђења, хладноће, болести). – 

Смрзал сам се, па ми игра у – срце (ТД).
играорац м в. игроорац. – Играорац је који воли да игра и убаво игра (Д – КВ, 

ЦД. Км). Играорац је била мама ми, а и кад је викала знала је да вика, и кад је 
појала знала је да поје (СГл).

играорка ж 1. женска особа која добро игра. – Била сам голема играорка 
у младо време (Ш. Цер). 2. фиг. печурка челадинка која расте на пропланцима 
у виду кола за игру. – Чељадинће печурће у Шугрин се зову играорће; као у 
коло да су се уватиле па играју, тека расту (Ш).

игриште с мн. игришта полукруг или круг на травњаку. – На игришта 
се појави вилина косица (Орљ). Тај трава на омће, на околишта, на игришта 
расте (Гос).
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игроорица м играч у колу који радо и лепо игра. – Башта му беше игро-
орица, мајћа му игроорка, имал је на кога да се метне (Сук).

ижњи човек изр. укућанин. – Напреда, одавна, била је слога, а са јед㎘н 
руч㎘к у кућу не мож да ручу заједно; ижњог човека ти да преговараш, на – 
шта личи (Вр).

ижодомница ж кућевна жена. – Добра му је жената, она је кућевница и 
ижодомница (Пир).

ижџамба се свр. окупати се у реци са посебним задовољством. – 
Ижџамбамо се у Вражубару и идемо да вечерамо и да спимо (ВЛк).

ижџивка свр. исцедити стискањем или увртањем. – Ја га јако ижџивкам 
и оно пусти повише сок (Гаџин Хан, Пир).

из предл. од. – Ја сам кућу правил из сиротињску душу (Гос).
изазамку прил. ниско, у мртвом углу. – Тија што и Стојанов стреља, били 

су изазамку, ниско; чу да и изби, а не видо (ДД).
из-љуђе изр. мимо света. – Да гледамо да се не брукамо, да несмо из – 

љуђе (Дој).
из ... у ...везн. од... до. – Из козе у козе, из козе у козе, па и најде (Брл).
изаби си реч изр. порећи се; погазити дату реч. – Па че си изабиш ли реч 

или нече да се брукаш? (НМл).
изазем прил. из земље. – Изазем избива овај трава како кошевчичи, че буде 

родна година (Ш).
изака се свр. находати се; наскитати се. – Доста ми је лук и сол да се 

изакам по планину (Бс).
изапошљава се свр. запослити се (постепено) велики број. – 

Изапошљаваше се млого из моје село (ТД).
изаче свр. рет. изаткати. – Чемо, ткајемо, поставка се изаче (П – Пж, Орљ, 

Бз).
избегне свр. преселити се, напустити родни крај. – Они су и – село из-

бегли, отселили се у град (Брл).
избива несвр. лутати; курвати се. – Женетината му само негде избива, 

тражи си какво си дома не мож најде (Изв).
избикол㎘ц м незрела и непоуздана особа. – Онова све опишљаре, изби-

колци (Бе).
избиљоше се свр. обавити велику нужду. – Избиљосало се насред пут 

(СГл).
изблани се свр. поорати се у виду каишева (угажена иловача; ледина). – 

Избланало се, изврнуло се орањето (Вој).
избрана се свр. поравнати засејану ораницу бранањем. – Трње за напер 

добро да најдеш, да се житото убаво избрана (СГл, Грш).
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избрсти свр. обрстити. – Козете све избрстиле, остали само дебељацити 
(ТД).

избуба свр. истући. – Избуба га башта си, нема се више сети да крадне 
(Пн).

избујаје се свр. пограти се. – Еј, деца, избујајте се, још малко се побујајте 
(Пок).

избурца се свр. излудовати се (момак; девојка). – Неје се још избурцало, 
још је у лудете године (Орљ, Ку).

извади бунар изр. ископати бунар. – Извадимо с мужа бунар, ама са суша 
па водата јексичи од бунарат, отиде ниско, али ја вадим па давам на козете 
(Соп).

извали свр. нахвалити. – Млого те она извали по Присјан; вали те све при 
помладе жене (При).

извали се свр. хвалити преко мере једно друго; хвалити се. – Канимо се, 
валимо се, извалимо се; па он мене зва, па ја њега; па се више не звамо ни он 
мене ни ја њега (Бла).

извара патка изр. отказати ерекција пениса. – Има људи, у тријес године 
га извара патка, а мен неје изварала ни једанпут до осамдесе и две године 
(Зс).

изведри га изр. мет. изведрити се. – Чим га изведри, че падне слана и че 
попари градинете (Цр).

изведри се свр. фиг. принудити ударцем у главу некога да се сети, да каже 
оно што таји. – Ако ти пљуснем шамарчину че ти се изведри зачас (Вој). 
М㎇сну се у коску од камикат, па ми се, чини ми се, изведри (Вој). Ако ти не 
донесу за једење, че ти се изведри (Пет).

извеје свр. песн. донети ветар. – Ветар веје, град лелеје /Па извеја врано 
коњче (При).

извиди свр. излечити. – Маџори га да га извиди (Вој. ВЛк).
извије у три гласа изр. заридати из свег гласа. – Да – се не смејем, у какве 

сам муће, извила би у три гласа (Зав).
извика свр. рет. крикнути. – Извикал како жена: – Тата умре! (Зав).
извикне свр. крикнути; јако викнути. – Кад сам извикла, то Пажарат је 

пројектел (Бе).
извирјаше /извирјоше свр. смањити се испаравањем. – Ти си оставил 

там млекото, оно извирјосало. Да пазиш да не извирјаше, да се не намањи 
(Зс).

извирка ж место где вода (повремено) избија. – Има там извирка, избива 
вода (Јел).
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извисоко прил. са висине. – Пијан, па гази извисоко, штрапа извисоко (Дој. 
Пк).

извиџева се свр/несвр. имати бројне сусрете са особама које ретко 
сусреће. – Ама се па извиџевамо овија д㎘н (Дој).

извиџује свр. нагледати се много тога. – Ја сам млого змије извиџувал, 
разне (Гос).

извлачи власницу изр. чешљати вуну. – Прво се извлече власница на 
јед㎘н или два гребенца, а што остане је штим (ВЛк).

изводи воду изр. постављати водовод. – Кад изводише водете по чеш-
мете он је бил сас њи (Брц).

извозак /извозак м 1. део запрежних саоница излизан од трења са тлом. 
– Извосцити нема да горимо и сечемо, може да ни устребу да крпимо санћете 
(Пк). 2. фиг. вулг. шаљ. пенис (старијег мушкарца). – Извозакат ми се неје из-
лизал, може, само ако си жељна (Зс).

извојује свр. остарити; престати бити способан за полни акт. – Теј 
жене извојувале, минуло њино време (Орљ).

изврази свр. превезати у чворове (конопац, врпцу, пертлу). – Осука 
в㎇њену врцу и изврази у, врзано до врзано, све до крај (Зс).

извришти се свр. покрити се бубуљицама, крастама. – Све ми се из-
вришти лице (Бз).

извркне с памет изр. шенути; полудети. – Извркнул с памет и запалил 
појату (Бер).

изврндупи се свр. прејести па се надути. – Говедо или овца када преједе, 
изврндупи се (Рс).

изврне се човек изр. изненада умрети. – Јутре се (мож) изврне човек, 
требе да имам пару у кућу (Зав).

извузга се свр. фиг. преварити се. – Ја се извузга што појдо с њи (Гра).
изглеџује несавр. пиљити гладан у некога док једе. – Изглеџује му док једе 

(Пир).
изгличи свр. 1. учинити сасвим равним, изглачати. – Изгличи га убаво 

сас рендето, да се сјаји (Пк). 2. пробушити; уклонити срж из ластара зове 
при прављењу цеви. – Изгличимо б㎘з, после сечемо цевће од њега (Пк).

изглобевља свр. покажњавати (у новцу). – Изглобевљал народ ка је бил 
кмет, па га са сви мрзе (Вој).

изгорел јексер бес – чулумку изр. безвредна особа. – Мож да кажеш да 
сам изгорел јексер бес – чулумку, ама ка заковеш јексер без чулумку он не 
мрда (Пир).

изгостира свр. фиг. преварити и искористити. – Тај женетина изгостира 
једнога – друђега, па после ване да млзе трећога (Зав).
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изгрбавчи се свр. погрбила се. – Леле, леле, видиш ли како сам се изгрбав-
чила? (Гос).

изгребаска свр. изгребе (ноктима, канџама, оштрим предметом). – Све 
сте ми послужевникат изгребаскали (Вој).

изгризе свр. изуједати. – Коњ ни је јурил да ни изгризе, и тата га продаде 
(Ш).

изгрознеје свр. поружнети. – Остаремо, изгрознемо, плашила станумо 
(При).

изгриба несвр. гребањем разбијати (оток, рану). – Изгрибамо стоку кад 
је жабица (ВЛк).

изгубен, – а, – о трп. пр. фиг. излапео; шенуо. – Ти си, бре, изгубен станул, 
нема ти какво више да ми командујеш (Изв).

изгуби из вид изр. не сећам га се добро; не памтим његово лице и изглед. 
– Другували смо, ама одавна је било, веч сам га изгубил из вид (Км).

издава несвр. често давати, превише материјално помагати. – Ти на се-
стру ми, мамо, све издава (Зав).

издави свр. подавити. – Ако га удавим, бог че издави сви нас (Соп).
издаде свр. јако смањити залиху продајом или поклањањем. – Издадо си 

житото, малко остаде за нас (Ш. Бз).
издаде грбицу изр. 1. погрбити се. – Не издавај грбицу када одиш, дигни 

главуту горе (Грш. Сре). 2. постати погрбљен. – Издало грбицу, остарело, на-
вело се ко да иглу тражи (Вој).

издат м запаљење слепог црева. – Знала је да баје од издат (Гос, ВЛк. Пир).
издвавља несвр. одвајати, делити. – Прајм за свако дете туршију, и малко 

издвављам да има за мене и за дедуту (Сук. Грш).
изделано прил. отсечено. – Там има три камика , од њи на јед㎘н изделано, 

знак да има злато (Зав).
издигне га ђавол изр. почети радити на штету других. – Издигал га 

ђавол и запалил њим сеното (Јал). Некога издигне ђавол и нече да ти помогне 
(ТД).

издлбе (се) свр. издубити. – Право дрво издлбе се сас ћесер или просек, 
који од две – стране има супротна сечива; с дужу страну се копа, а с другуту 
страну се ископује (Ру).

изд㎇бен, -а, -о трп. пр. издубљен. – Купал се у корито од изд㎇бену врбу 
(Брл).

изд㎇жи лице изр. имати дуго лице. – Издлжила лице, бела – модра, гроз-
на, никаква неје (Зав).

издовује несвр. празнити виме (сисањем, мужом). – Јагнето не издовује 
овцуту (ДД).
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издоносе свр. донети много (више њих са разних страна). – Издоносише 
поклони, рода голема, наплнише њим собицуту (Трњ).

издрдње се свр. изрећи се; одати тајну. – Убаво вој запрети да не казује, 
ама она се пак издрдњала (Пет). Не могла да утрпи да не каже, него се 
издрдњала (Сук, Вој).

издржа несвр. подносити; издржавати. – Ја издржам моји два – члана с 
надницу и с мајсторију (ВЛк).

издрнда свр. фиг. присилити на полни акт. – Пази се, оче да те довати 
момче и да те издрнда (Пир).

издрнка свр. зазвонити, одјекнути (звоно, плех). – Издрнкаше шерпе, 
лонци, и ја се разбуди (ВЛк).

издрска се свр. протрести се од росе, кише (пас). – Кучето улезе мокро и 
издрска се, истресе се на паркетат (Пк).

издругује свр. здружити се и бити дуже заједно у некој прилици. – От-
идемо на свадбу, издругујемо неколко д㎘на, и поново морамо свак на своју 
појату (Зс).

издуја се свр. рет. препунити се. – Крнула је вода од све стране и мој под-
рум се издујал с воду (ПРж, Вој).

издупи се свр. јако удебљати у туру. – Свлекла дупето, издупила се, само 
на дупе отишла; погрозну жену нес㎘м видела (Пир).

изеде се свр. попустити од велике бриге. – Изедомо се ко месец од јад што 
млади не работе а ми старци идемо по њиве (ВС).

изедем те изр. (љубим те, гризем те), много ти се радујем. – Изедем те, 
сине, ти си бабина помоћ и бабина дика (Тм. ТД. Држ).

изел му вол језик изр. не уме да говори, ћути. – Да – ли ти је изел вол 
језик па не умејеш да оратиш (БЧ. Пир).

издуши се свр. рет. напунити се димом. – Дим, дим, дим, па се издуши 
тува, не мож се дише (Вој).

изеде куче изр. учинити велико зло из потаје. – Да – ли ме това куче и 
мртво изеде? Да се узем не распадне! (Зав).

изеде срећу изр. унесрећити. – Тија ми изеде срећуту, упропасти ме (Вој. 
При).

изедем ти душу узр. да си жив и здрав; јако те волим. – Он је очувал тај 
деца, изедем ти душу, довела га мајћа у туј кућу (П – Ч, Пир).

изем прил. из земље. – Избивају доземци изем окол сливете, па и чистим 
(Пок).

изѕанѕа свр. добро протрести, иструцкати (кола на лошем путу). – Мло-
го ме изѕанѕаше колата, возил сам се све до Расницу (СГл).
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изѕибри свр. омршавити. – Изѕибрила невестата, једе уз сиротинску трпе-
зу (ВЛк).

изѕ㎘да свр. изидати. – Че се изѕ㎘да, че се напрај дувар около (Сук).
изѕ㎘дан,  -дна, -дно трп.пр. озидан. – Долњити спрат је изѕ㎘дан с камик (Зс).
изѕ㎘дни свр. рет. 1. снажно ударити (песницом) у леђа. – Ѕ㎘ѕну га, удари 

га, изѕ㎘дни га однаѕад (Мр. Зав). 2. фиг. препунити; утонути у изобиље. – Има 
да се изѕ㎘дне од морузу (амбари), има да се у чуд ватите (ЦД).

изѕ㎘мба свр. јако истући (песницама у леђа). – Бранко га убаво изѕ㎘мба, 
нема се више сети да крадне (Вој).

изѕртује несвр. (повремено) вирити. – Ене га там, изѕртује из рупуту, пази 
момче и девојче (Сук).

изѕьнти свр. дотрајати. – Чекају га да му изѕьнту ципелете (Брл).
изиграва несвр. исмејавати. – Ти ли си нашла учено момче да изиграваш 

(Пок).
изиде густо изр. почети гужва, метеж. – Изиде густо у комшил㎘к, раз-

беснеле се снаа и свекрва (Рс).
изиде ората изр. 1. почети велика галама. – Изиде ората, Ржанци пошли 

на Светога – Илију (Рс). 2. пронесе се глас. – Изиде ората, гром утепал Брло-
жанина у Понор (Дој).

изјадови се свр. извикати се. – Изјадови се на њу, ако му она неје била 
ништа крива (ТД).

изједно прил. одједном. – Кад се врнумо од работу, он га изједно пресече 
(Дој).

изјекти свр. одјекнути ехо. – Мила кад окне ооо – о, оно изјекти у венцити 
(Бе).

изјуди свр. навести на зло. – Ем те изјуди да га утепаш, а после га мора и 
носиш (Брл). (О непослушној овци). Какво те изјуди да бијеш децата без потребу 
(Пет, Вој). Изјудил ђу ђавол да ми потепа пилиштата (Вој).

излади се свр. 1. охладити се. – Там㎘н седо у ладовину да се изладим, они 
ме одма окнуше да карам стокуту у планину (Пк). Окаше, рипаше, изладише 
се децата у рекуту (ВЛк). 2. фиг. спласнути узбуђење (љубав, радост, гнев, 
самопоуздање). – Излади се, неје ми више до њу; нек иде с кога оче (Пок).

изланѕи се свр. побацити (брав). – Коза кад једе мрзлу брстину, она се 
изланѕи, исаби се (ТД).

излезне ѕук изр. прочути се лоше понашање некога. – Че ти излезне ѕук 
скоро – скоро, просћитала си се (Пир. Нш).

излезне из ат㎘р изр. изгубити углед, љубав. – Ако отидем одома, че из-
лезнем из ат㎘р на тату и маму (Изв).
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излезне на големо изр. увећати се зло (брука, свађа, туча). – Боље си 
прећути, да после не излезне на големо (Пет, Трњ. Рс).

излити се свр. похабати се од дуге употребе. – Излите ми се панталоне, 
па крпка на крпку, по три – четри (Кр).

изличи се свр. рет. појавити се; изаћи из (о ногама у обући). – Како ме ува-
ти ћишата, нођете ми се само изличише из оп㎘нцити, излезоше одозгор (Брл).

излудеје свр. фиг. добро израсти; врло много родити (о усеву). – Ћијовсћи 
рид, Целаковци разорали ливаду, месечар компир излудел (Км). Там куде на-
лежу овце њиву, излудеје жито (Зав).

излуди свр. разбеснети. – Толко га излуди да поче пене на – уста да пушта 
(Пир).

излуџује несвр. излуђивати. – Немој ме само излуџујеш, че побеснејем 
(Пир).

изљоче свр. пеј. испити надушак (вино, ракију). – По цел д㎘н пије, по ћило 
рећију изљоче (Зс).

изљуска се свр. ослободити се омотача, испилити се, изљуску се (мла-
дунче птице, младунче инсекта). – Кад се гњиде искоте, изљуску се, стану 
вьшанчета (Ру). Изљускају се пиличи из љуску и почну да пијучу (Мр).

изљути се свр. праснути; наљутити се. – Изљути се на мене, а на друђити 
неје смејал (Држ. Грш).

измаже свр. грађ. премазати блатом. – Чекмара: туриш диреци, исплетеш 
плот па измажеш плотат (Зс).

измази свр. помазити. – Дојди, бабино, баба да те измази, да ти се израдује 
(Пир).

измазни се свр. фиг. попунити се у лицу; удебљати. – Измазнила се у лице 
ко јајце, али њој зубити испадли (Зав).

измаје свр. замајати. – Оче да ме измаје, да не стигнем куде сам пошла 
(Пл. Пир).

изманћаје свр. фиг. излапети. – Изманћајала бабичката, ванула се губи на-
чисто (Кс).

измањује се свр. одустати један за другим. – Сви се измањуваше, згади 
им се једење (Гос).

измачи свр. омацити (мачка). – Три мачће измачиле десет мачетија (Пн).
измењује се несвр. мењати се; смењивати се. – Народ вану да се измењује, 

после добише комунисти (ДД).
измете се свр. рет. уметнути се, личити на најближи крвни род. – Добар 

метач тија ов㎘н, измету се на њега јаганци (ТД).
измешају си капете изр. потући се. – Млого се наострили јед㎘н на друго-

га, скоро че си измешају капете (Јал. Сук).
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измешта несвр. померати. – Трљак на њиву измештамо, ђубримо за жито 
(Зс).

измије (се) свр. умити се. – Сви се измију, дотерају, отиду на сабор (Км).
измилује (се) свр. помиловати (се). – Ја си легнем и измилујем се с мужа, 

а јетрва не легне с мужа и изеде бијење (При, Пн).
измичан, -чна, -чно 1. складан. – Јагнето чампуресто, бије на алу, неје из-

мично, згрчено ко клувче (Зс). 2. витак, танак, висок (и леп) (девојка, момак, 
невеста). – Беше измична девојћа, и врцкава, весела, и убаво и појеше, па 
се у њу загледа (ДД). Ја кад сам дошла у Понор невеста била сам височка, па 
измична, била сам нумера један (При, Пн).

измишљава несвр. измишљати; лагати. – Ти само измишљаваш, никад 
не казујеш истину (ПРж. Изв).

измлекује свр. искористи за производњу млека у току лактације (млечно 
грло, стадо). – Купи овце, измлекује, ошиша и продаде, а не чува домазл㎘к 
(Пок).

изм㎇зен сноп изр. сноп са кога је отпало зрневље. – Житото тргано, сно-
повети изм㎇зени, све је било изм㎇зено (Ш, Мр).

измљацка свр. изљубити. – Допада ми се, па че га уванем да га измљацкам 
усред оро (Зав).

измори се свр. уморити се. – Изморише ме дечиштата, остарела сам, не 
могу да трчим по њи (Гра).

измрази свр. рет. измрзнути. – Пазимо цвеће, уносимо га у собу да не из-
мрази (К – Ћу, Пир).

измрмља свр. промрмљати; тихо и нејасно одговорити. – Она измрмља 
и несте да ми каже (Пир. ВЈ).

измрџује несвр. изврдавати. – Она све измрџује да не плати (Гњ. Кр).
измршавеје свр. омршавити. – Толко је измршавела ко да ђу мужат с гли-

сте рани (Пир).
измуљи свр. извирити. – Тиће измуљи однегде та ме исплаши (Пир). – 

Измуљи из водуту и гледа голе девојће како се купу (Пк).
измуљисан, -а, -о трп. пр. кога су инсекти ситасто избушили. – Гредете 

све измуљисане (Сук).
измуљише се свр. пропасти због инсеката који су га ситасто избушили. 

– Измуљисало се гајде, инсекти га избушили (Бз).
измурдари свр. увредити опсценим речима. – Мене ни једна девојћа неје 

измурдарила (Бз).
измутка се свр. фиг. укварити се. – Народ се сад измуткал као мутко јајце; 

кад га сломиш, оно смрди (Ос).
измучи се свр. намучити се. – Измучила сам се млого у мој живот (Кс).
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измушља свр. ситасто избушити (о инсектима). – Мушица га 
измушљала, све измушљано, за врљање (Сук).

измушљикан, -а, -о који је ситасто избушен. – Това дрво измушљикано, 
не може там куде требе здраво дрво (ЦД).

изнабива свр. набити (у више махова). – Изнабивају им под нокти боро-
вину, па у запале (Пк).

изнакара свр. довести (у више махова). – Изнакарамо дрва да има за целу 
зиму (Држ).

изналезне свр. ући (у више махова). – Млого изналезе народ унутра (Пет).
изнапива се свр. опити се (велики број; у више махова). – Изнапиву се па 

се бију (Соп).
изнапије се свр. в. изнапива се. – Они се најдоше и после се изнапише по 

кавенете (Трњ).
изнапростира свр. прострти (у више махова; много тога). – Изнапро-

стирале девојће платна на ливадуту (Чин. Гра).
изнасади свр. засадити (у више махова, много тога). – У дворат је изна-

садила све што вој требе (Сре).
изнасере се свр. загадити изметом (у више махова). – Улазиле кокошће и 

изнасрале се по собуту (Јал).
изнатура свр. ставити; поставити (у више махова; више тога). – Изна-

турала тетка све да си понесемо за једење (Бла. Изв).
изненадна болка изр. напрасна болест. – Изненадне болће су наишле, 

човек умре одједнуш (Гра. Пир).
изнуди свр. 1. принудити (наговарањем, уценом, силом). – Другарица ме 

изнуди да дадем на другога мужа (Дој). 2. изнуди ђавол изр. принудити ђаво: 
наговорити ђаво да чини зло. – Тека понекоје изнуди ђавол па побеснеје (Вој). 
Изнудил га ђавол, та потепа дечиштата ко да њим неје башта (Сук).

изнутрашњи лој изр. анат. лој око црева, грезла. – Окол црева је изнутрашњи 
лој (ДД).

изнутрица ж унутрашњи органи заклане животиње. – Изнутрица је све 
што извадимо, и остане трупина (Мр).

изњужди свр. принудити (велика невоља). – Оно изњужди човека да мора 
да се кара, да се брани (Вој).

изњурен, -а, -о трп. пр. изнурен; преморен, малаксао. – Он човек изњурен, 
доскребал, нема више онуја силу (Гос).

изоглави се свр. извући главу (из повоца, узде, јарма). – Изоглавил се, па 
иде ко изоглавено говедо (Чин).

изодека прил. одакле. – Изодека беше дошла (Зав).
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изоднесе свр. однети (у више махова). – Кокошћете све изоднесе јастреб 
(ВСв).

изоѕебне свр. озепсти (више пута); јако се прехладити. – Увати ни не-
каква љапавица, па изоѕебомо и једва извлекомо колата из шумуту (Бс. Кр).

изоноден, -а, -о трп. пр. упропашћен. – Изоноден беше крсат, а сад га по-
правише (Црв).

изопаше свр. фиг. окружити око нечега. – Изопасала кућу и завртела ком-
то Суково и Држину (Пл).

изоравља несвр. стављати у ров, зарављати. – Синоч сам изорављала 
лук (Вр).

изорак м делови њиве непогодни за орање (штрче или су испрани). – У 
свете њиве чича узе дебелиштето, а нам даде изорцити (Брл).

изочи свр. изгубити из вида нечији лик. – Изочил сам те, изгубил сам те из 
вид; ти си веч порасла голема (Пк).

изочи се свр. нег. (не) погледати право у очи. – Ја се нес㎘м изочила сас 
жену; за ни једну нес㎘м лоше рекла нигде, ни у очи (Рос, Брл).

изошка свр. пеј. понизити и истерати. – Изошкаше ме како да и нес㎘м 
служил цело лето, ко да сам стока (Вр. Ос).

изравњује несвр. 1. поравнавати. – Изравњујем путат пред капију (Трњ). 2. 
равнати. – Ја те не изравњујем сас њи, лоше си ме разбрал (Сук).

израни свр. 1. отхранити. – Млого деца, не мож да ђи изране (Рс). 2. утро-
шити за исхрану. – Изранимо веч три стога сено (Сук).

израни се свр. прекрити се (бити прекривен) ранама. – Овцете се наро-
силе и израниле се (Дој. Брл. Јел). Све ми се изранише ушити (Пк).

израњен, -а, -о трп. пр. који је употребљен у исхрани. – Имам израњено 
шашње по дворат, с њега потклаџујем (Пл).

израсели се свр. преселити се (у више махова и на више места). – Израсе-
лимо се, село остаде празно (Бс).

изреди се свр. нићи у редовима. – Лукат се веч изредил, че га буде (ПРж).
изреси се свр. избацити ресе (ораси, леска, врба). – Изресили се оресити 

(Сук).
изрижа несвр. исецати на жељене комаде. – Пази како изрижаш платно-

то, да га не поквариш (Пир. Чин).
изрита свр. избацити ритањем; сурово истерати. – Изритали га ко штет-

нога, и несу му ни платили што ђи је слушал (Кр).
изрита се свр. испраћкати се (лежећи у љубавном загрљају). – Вани га, 

поизгьдичкај га, нек се изрита да му је добро (Зав).
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изришка свр. 1. изрити (свиња). – Свиња изришкала злато до Алачевсћити 
бунар (Трњ). 2. ишчепркати (живина, птица, човек). – Кокошћете изришкале 
расадникат (Цр).

изрни се свр. 1. обликовати заметке у зрна. – Прецьвте грозјето и изрни 
се (Сук). 2. учинити да са гроздова отпадну бобице. – Децата изрнила две – 
ђиже пловдину (Рас).

изроди се свр. не личити на своју најближу род. – Ти се неси изродила, 
паметна си на мајћу си (Држ).

изувреди свр. извређати. – Она ме изувреди, али ја у не остадо дужна, 
убаво у наказа (Гос).

изупропасти свр. упропастити много тога. – Изупропастише све, све 
распродадоше (Кр).

из㎘зве свр. изненада наићи невоље, проблеми. – Кад из㎘зве њега, ја по-
могнем, и он помогне мене (Рс).

из㎘рба свр. оштетити услед дуге или лоше употребе. – Ралникат млого 
из㎘рбан (Пл). Изьрбала се колата, дотрајала; малкога ли су дрва превлекла из 
Влашку планину (Сук).

из㎘рмба се свр. дотрајати (услед лошег коришћења, старости, боле-
сти). – Из㎘рмбал се тија човек, дотрајал (Гњ).

из㎘рска свр. исхрскати; гризући зашкрипати. – Наблаго сам из㎘рскала 
рубат, ублажи ми се (Држ).

икс прил. жарг. одједном, без застоја. – Пије на икс (Пир).
иксер м рет. ексер. – Нап㎇ни си џепове с иксери да му дрнкају док играје 

у орото (Вој. Д – Ву, Пир).
илалија ж бело памучно платно; бела кошуља од памучног платна. – 

Имала сам кошуљу белу илалију (Чин, Вој). Илалија кажемо за бело памучно 
платно (Рас).

илалиска кошуља изр. невестина (или младожењина) кошуља од белог 
памучног платна. – Ћенар или илалиска кошуља за невесту, иста теква и за 
младожењу (Гос).

илдина ж рет. себичност. – У народ улезла илдина: свако граба да има по-
више и свако оче да буде преди свакога (Рс).

има несвр. имати. 1. изр. има да идем време је дошло, треба ускоро да 
умрем. – Стар сам, дошло ми време, има да идем (Км). 2. изр. има да си стури 
кожуту да ти даде даје све што има само да помогне човеку. – Тек㎘в је чо-
век, има да си стури кожуту да ти даде, да те помогне (Тм). 3. изр. има ђи ко 
овче главе има их много. – Са ђи има ко овче главе, сви станули граџање (Гњ). 
4. изр. имали су га касно родили га у позним годинама. – Касно су га имали, 
ко да њим је унуче бил (Соп).

– 119 –



Драгољуб Златковић722

иментује несвр. 1. ословљавати по имену или по надимку, именова-
ти. – Они га иментују Ућа, а име му је Тома (НМл). 2. именовати кривца 
јавно. – Очу да га иментујем, нека сви чују да је лопов, да сам га затекал у 
град㎘шничко лозје (ДД).

имне се свр. нагнути се; изненада се зањихати. – Де, имни се малко да 
минем (ТД).

имот м имовина; богатство. – Имот, па немот, човек се наш㎘л у голему 
бригу па иде ко зашашавен (Ру, Пир).

имотан, -тна, -тно имућан. – Имотан је, мож те помогне, а рода сте (Пк, 
ВЛк).

имоћан, -ћна, -ћно рет. в. имотан. – Имоћни су били и помагали су сиротињу 
(Пс).

инатлика ж женска особа склона инату и својеглавости. – Моја јетрва је 
инатлика жена, слабо спореџујемо (Држ. НМл).

инвалида ж инвалиднина; пензија удовици погинулог ратника. – Примале 
су удовице инвалиду, али ретко је било (ВЛк).

интериз м камата, интерес. – Вукашин је давал паре по интериз (Зс).
интересљиво прил. рет. занимљиво, интересантно. – Дојде из град џип, 

пуште биоскоп, интересљиво беше (Јел).
инћар. Држи инћар изр. ћудљив је. – Не овчим млого с њега, он држи 

инћар и не мож да оценим када какво че прави (Вој).
ињес, та, то посут ситним белим пегама; пепељаст (о кози). – Ињоша, 

ињеста коза, по снагу ко пепел (Ру. Бз).
исаби свр. фиг. премлатити (ударајући у трбушну дупљу). – Ја че те оса-

мим па че те исабим (Брл).
исаби се свр. побацити. – Теглила млого када су правили кућуту па се 

исабила (Пир).
исабница ж женка која је побацила. – Исабница је тај овца, исабила се 

(Јал. Сук).
исере свр. фиг. понизити на најпростачкији начин. – Она ни је све исрала, 

теква вој сорта језична (Гра).
исерчек м мн. исерчичи дем од иксер, ексер, јексер ексер. – Требу ми исерчичи 

да приковем ђонат (Вој).
исецује несвр. извлачити (са муком). – Исецујемо дебела дрва нагор, на-

дол не може да и свлачимо (ДД).
исиктерисује свр. испсовати (тешким псовкама). – Ја га исектерисува 

убаво и он си одма отиде (Пир).
исипка се свр. уситнити се (о ораници). – Исипкало се, мрзло зимус (При).
исипује несвр. изручивати. – Исипујемо млекото у кацуту (ТД. Дој).
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искаже свр.
искаје се свр. покајати се (гласно, у више махова). – Не могу се искајем 

колко сам погрешил према сви – вас (Км. Кс).
исканџолоше се свр. пеј. обавити велику нужду на недозвољеном месту. 

– Која ли се рђа исканџолоса насред пут? (Б – ГК, СГл).
искара зуби изр. израсти зуби. – На јагне никну зуби, на два – три месеца 

искара зуби (Дој, Јел).
искара на посирку изр. руг. избаци при великој нужди. – Ока, ока, ока, па 

дојде после те това зло искара на посирку (Пир).
искара свитће изр. засветлити пред очима (од јаког ударца у главу). – 

Море, удари га па му искара свитће (Цр).
искарач м овчар који притерује овце при мужи. – Дете, бил сам на појату 

искарач, а деда млзе (Зс).
искласи се свр. искласати. – Искласила се житата (Ру. ВРж).
искленѕи се свр. пеј. 1. глупо се осмехнути. – Искленѕило се и не види да 

му се шегују (Држ. НМл). 2. подругљиво се насмејати. – Варка, варка, па стане 
да ни сачека, па се искленѕи (Пир. Грш).

исклечкује се несвр. шалити се; ругати се. – Он се све нешта исклечкује, 
бађи се шали (Зав. Кп).

исклије свр. рет. исклијати. – Искарало клил㎘ц, исклило (Ш).
исклинчи свр. 1. (успети) поднети оскудицу. – Како че исклинчимо, не 

знам; ништа немамо а све требе (Вој). 2. са муком покрити потребе. – Не 
могу сас житото да исклинчим ни до Божич (Пет).

исклисне свр. заоблити; подесити да може да клизи. – Исклисни га да не 
закачује у камање када га влачимо (Зс).

искломучка свр. искломућкати. – Узнем воду у уста и неколко пути у ис-
кломучкам (Гос).

иск㎇чи свр. повредити зглоб; ишчашити. – Иск㎇чи ми рукуту како ме 
заврте (Грш, Чин).

искобилчи се свр. фиг. савити се у неправилну спиралу услед тешког рада 
(кичма). – Искобилчила сам се од голему работу (Вој).

исковеља се свр. рет. силом се извући. – Заградише ме окол астал, седи, 
седи; једва се исковеља да излезнем (НМл).

искокодака свр. огласити се кокошка кад снесе јаје. – Искокодака кокош-
ка на тлакануту, требе да је снела (Вој).

исколеба свр. рет. извући; спасити. – Да може деца да исколебамо, до леб 
да дојду и да си створе домове (МЛк, ВЛк).

искомбује несвр. помешати; искомбиновати. – Има овце јединће и има 
близнаћиње; искомбуване су, требу дьн㎘с да се деле (ДД).
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ископити свр. помоћи да се осамостали (младић, девојка, млађа особа 
уопште). – Да сам жива да ово дете ископитим (Бла).

ископотина ж ископина. – Там има ископотина, копа народ земљу за 
мазање (Орљ).

искоти се свр. омладити се; изаћи из јајета, опне. – Кад се гњиде искоте, 
изљуску се, стану вьшанчета (Ру).

искошта свр. потребан је велики издатак. – Муж преди смрт, требе млого 
паре, че ни искошта (Зав).

искриви се свр. в. ишчаљи се. – Искриви му се јарето и он примети да је 
ђавол (ВРж).

искруни се свр. одвојити се омотач од плода. – Искрунише се лешници-
ти убаво (ВЛк).

искршњачи се свр. оштетити кичму услед сталног физичког напора. – 
Искршњачи се од голему работу и са одим погрбена (Вој).

искучи се свр. омладити се кучка. – Искучише се кучће, измачише се 
мачће, ама од свињете и од снауту још нема ништа (ВЛк).

искушљи се свр. умаћи; побећи. – Искушљи се, побеже за њега; извурило 
се, пошло тешко а невеста (Брц).

испада свр. мршавити; попуштати са здрављем. – Детето нешта жлтеје 
и испада у – снагу, мож да има глисте (Чин).

испадли венци добре изр. мит. урађени свадбени венци како ваља, што је 
знак да ће брак бити добар. – Добре ни испадли венци када смо се оженили 
(ЦД).

испадне свр. јако омршавити; попустити са здрављем. – Млого испадал, 
болката га једе (Пет. Пир).

испазари свр. 1. накуповати. – Идо да испазарим кво ми требе (НМл). 
2. продати доста робе на пијаци. – Дьн㎘с убаво испазари, продадо свото 
сирење, а од масту врну три – ћила (Изв).

испамети свр. јако наљутити; излудити. – Он ме испамети с његово 
окање (Гњ).

испатен, -а, -о трп. пр. мучен; онај који је дуго подносио велику патњу. – 
Бил је испатен, а створил је дом (Пок).

испендрека свр. жарг. претући пендрецима. – Убаво га испендрекали 
милицајциви и са че умеје да ћути (Ос).

испије свр. фиг. исцрпети (материјално, здравствено). – Деса че га испије, 
само смьциња од њега (Зав).

исписан, -а, -о трп. пр. фиг. насликан; нацртан; лепо урађен. – Убав ћилимат 
како с перо да је исписан (Пир). Оно детето какво је добро, како исписан 
крст㎘к (Држ).
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испича несвр. добро испицати. – Нек се низете испичају тека, да се убаво 
исуше (Сук, Вој).

исплакни свр. (површно) испрати. – Исплакни тепсијете, а ја че ђи после 
оперем (Км).

испљискан, -а, -о трп. пр. фиг. поружнео. – Сад све жене испљискане, дро-
гиране од дуван и пиће (Пир).

испод године изр. није достигао одговарајућу старост; непунолетан. – 
Синат је испод године, непунолетан, још му неје време за женидбу (Зав).

исподели свр. обич. поделити на равне делове. – После исподели класат 
на сви (Рс).

испоје му трговац изр. добити батине. – Ја мислим да че ти испоје трго-
вац када стигне башта ти (Цер).

испоји се свр. рет. напити се (воде) са уживањем и у више махова. – 
Испојимо се сас благуту воду по руч㎘к, од това нема поблаго (Дој).

испоље прил. са спољне стране; по рубу. – Њивуту испоље жњемо са – 
срп, после че дојде комбај (ВСв).

испољи свр. испричати (у поверењу) своју неугодну тајну. – Што – не 
испољиш, оно ти после у с㎘н дојде (Пир).

испослуша се свр. завршити све (кућне) послове. – Када се испослушам у 
кућу ја излезнем на пут (ВРж).

исправда свр. рет. оправдати. – Погрешил, па са оче да се исправда (ВЛк).
исправи грбицу изр. шаљ. исправити леђа. – Де малко исправи грбицуту, 

што си се толко поњурила? (Пир).
испрегледа свр. темељно прегледати. – Он оче све да испрегледа како 

требе (Пет).
испреде се свр. рет. уврнути се у виду низа конаца. – Тиква се сасуши кад 

стоји преко зиму, и испреде се (Рс).
испремењује се несвр. свечано се обући; дотерати се. – Испремењували 

се ко да су пошли на венчање (Држ). Спроти недељу игранка, испремењујемо 
се (Рс).

испремињује свр. помрети. – Тија је народ испремињувал, измрел (ТД).
испрепуца га изр. жарг. премлатити. – Испрепуцамо те убаво, л㎘ко че си 

отидеш дома (Дој).
испресица свр. испресецати; покидати. – Све сам преџуту испресицала, 

исћинула (Ру).
испречеголи се свр. 1. промешати се ватра. – Испречеголи се жарта и 

ог㎘њат се усили (Чин. Пет). 2. покрити жаром. – Вршњакат се пречеголи са 
– жар да се поубаво погачата испече (Дој). – Испречеголи се жар, извуче се и 
поравна, и (после) се одм㎘кне жарта у страну (Дој).

– 123 –



Драгољуб Златковић726

испречкан, -а, -о трп. пр. постављен попречно. – Испречкано, па засек; 
теква му шарката (Соп).

испржорен, -а, -о трп. пр. који је излаган пламену. – Правим испржорену 
тојагу: нашарам у па у испржорим (Дој).

исприда се несвр. фиг. измишљати детаље о неком догађају или о некој 
особи. – Испридају се свакакве приче за њу и за њега (Гос).

исприштоше се свр. вулг. обавити велику нужду (на недозвољеном ме-
сту). – Исприштосала се дечиштата пред самата врата (Вој).

испроваља свр. фиг. учинити курвом. – Това девојчиште беше убаво, ама 
поче с момчетија, испроваљаше га по њивете (Зав).

испродава свр. (све) распродати. – Синат све испродавал и отселил се у 
Ниш (ВРж).

испрси се свр. истаћи груди (жена). – Девојче си, де се малко поск㎇ни, 
какво си се тука испрсила (Цр).

испрши се свр. нарушити се стање коже због влаге и ветра. – Испрши 
ми се кожата, идо да сам садач на њиву, а оно ветар (Сук).

испуца булће изр. правити кокице на врелом плеху. – Ка – да испуцам 
булће, гледам да се свата зрна испуцају, и највише једно неиспуцано да оста-
не (Бла).

испуца се свр. шаљ. свечано се обући: дотерати се. – Испуцала се моја 
комшика, пошла на свадбу (Вој).

испушта се несвр. рет. нег. не бити без. – Из црнину се неје испуштала; оно 
ка покара некога, тека иде (Зав).

исрамотила се свр. претрпети стид. – Ти си била невеста, спала си с 
њега, исрамотила си се, нема бегање (Брл).

истака несвр. 1. постепено точити течност из бачве, бурета, каце, било 
ког већег суда. – Че истакам вино из големото буре, оно веч поопразнело (Сук. 
МЈ). 2. фиг. испуштати садржај утробе при клању. – Сетим се за с㎘нат и као 
да гледам како му истакам цревата (ТД).

исталпи се свр. покрити грубим цепаницама (талпама). – Од буку цепа-
нице и једно и друго, па се исталпи, направи се сталпена колиба (ТД). Искару 
се треће гредице са – стране, па се исталпи (ТД).

истеѕа се несвр. пружати се, истезати се. – Мане овца да пасе и почне да 
се истеѕа када се је затровала (Дој, Брл).

истезга свр. испресовати (на сирарском столу). – Боље је сирење кад га 
убаво истезгаш, исцедиш (СГл).

истенчи се свр. фиг. укрутити се и не померати се, ленствовати. – Подо-
бре је да се човек нешта залимава, нег да се истенчи и да седи или лежи (Јел).
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истика се свр. шаљ. постати расејан; излапети. – Ја сам се истикала 
скроз (Пир). Истикал се начисто, истикан човек, изгубил се (Соп).

истикан, -а, -о фиг. који се изгубио; који је изгубио разум; излапео. – Ис-
тикан човек по млого пути објашњава једну ствар и не умеје да стане и да 
заврши причање (Соп).

истин прил. заиста. – Истин, мамо, истин је тека било (Вр. Цр).
истина прил. в. истин. – Оратил си истина, с уши сам те чул (Вој).
истинтачује несвр. тражити потпуну истину; прецизирати разговор до 

детаља. – Де, не истинтачуј толко, све сам ти истину рекла (ВРж).
истиска свр. исцедити стискањем и увртањем. – Муку видо док убаво 

истиска копинете (Брц).
истиска се свр. исцедити стискањем. – Раната да се наб㎘цка, сас воду да 

се испира и да се истиска (ТД).
истича несвр. 1. истицати (течност). – Лоша бурмата па истича вино, 

капе (ВЈ). 2. стављати испред других, истицати свог кандидата. – Њу 
истичају највише, она че њим буде снаа (Држ).

истича се несвр. истицати се. – Умеје све, па се истича за све на сваку 
свадбу: и за готвење, и за појање, и за ћитење невесту (Сук).

истишти се свр. 1. осушити се. – Там㎘н се испилило пилето, нек се ис-
тишти под квачкуту (МСв). Нек се погачата малко истишти, после че ђу ло-
мимо (Пет). 2. фиг. излежавати се (после спавања). – Волим да се истиштим 
ујутро па после да се диѕам (Гос).

ист㎇цан, -а, -о трп. пр. истуцан. – Донеси ист㎇цан бели лук да намажем 
шије на говедата (Пет).

ист㎇чен, -а, -о трп. пр. истуцан. – Мора да буде ист㎇чен трудат добро (Зс).
истоварља несвр. скидати терет са превозног средства. – Истоварљаомо 

сеното и они наминуше, видомо се (Пет).
источи свр. наоштрити на тоцилу. – Ајде ми источи сећируту (Сук, Чин).
истрага свр. истражити. – Све мора да се истрага и да се најде који је 

улазил у појатуту и украл јагње (ВЛк).
истреби свр. 1. уредити просторију враћајући све на своје место. – Ис-

треби малко по кућу, госје че дојду (Вој). 2. уклонити нежељено; просејати. 
– За нас је пушка, (па) да се истребимо, добри да остану (Пир).

истресе се свр. пеј. изненада наићи. – Однекуде се истресе шумар (Гос). У 
то време мора да се истресе в㎇к или му видим диру да је минул (ТД).

истрѕа несвр. затезати; развлачити. – Наземи (мањето) истрѕамо, и на 
куп, да се не мрси (Брц).

истријери свр. очистити тријером зрневље пшенице од семена корова, 
изломљених зрна и нечистоће. – Истријерила сам три – врече жито (Цр).
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истрине свр. сасвим уситнити. – Поганцити све истрине сноповети уну-
тра (ТД).

истрсне свр. 1. искрснути. – Увек се тека истрсне нешта и не могу да от-
идем при тетку си (Сук). 2. фиг. охрабрити се; испрсити се; наметнути своје 
мишљење. – Истрсну се и не даде ми да завршим работу (Вој). Она се истрсну 
да му каже све у – очи (Чин).

истртује несвр. истицати се; наметати се испред свих. – Миливоје 
истртује тува (Дој).

иструже свр. 1. скинути (кору) ножем. – Истружем бељак оди леско-
вину за јаганци, убаво га једу (ТД). 2. састругати; уклонити стругањем 
(нечистоћу, каменац). – Истружем паруту сас сув жабрњак и она после ко 
нова (Сук).

истрчи се свр. наиграти се трчећи. – Децата се убаво истрчаше, и веч су 
огладнела (Км).

истумба свр. испасти и почети се ваљати (буре). – Истумба се буре из 
колата (Сук. Вој).

ист㎘кне свр. пеј. гурнути другога испред себе како би обавио посао (или 
поднео грдњу, ризик). – Све другога ист㎘кне да работи место – њега (ВРж).

ист㎘ни шију изр. омршавити. – Откако поче муж ми да иде у дунђери, 
истьни шијуту (Држ).

ист㎘нчује несвр. прецизно одмеравати; цицијашати. – Погоре – подоле, 
немој толко да ист㎘нчујеш бьш у динар (Вој).

истьцињач м онај који другога гура да ради или ризикује уместо њега. – 
Бабата је била истьцињач, другога ист㎘кне да работи (Рос).

исћоравеје свр. кл. ослепети. – Да исћоравејеш, да бог даде (Зав).
исћути свр. отћутати на увреду или изазов. – Она ми рече лошу реч, ама 

ја исћута (Пет).
исцврчи свр. запиштати. – Исцврча дете, уплашило га куче (Пет). Ако 

исцврчи углен, значи да сам уплашен (Зс).
исцели свр. завршити већу целину или целу површину (при орању, 

прашењу, косидби). – Нема да се мањујемо док не исцелимо овуј страну на 
њивуту (Гос).

исцело прил. потпуно, од почетка до краја. – Сиромаси су исцело слуша-
ли у кућу имућни роднине, да мож некако да помину (Дој).

исцивкави се свр. избацити слину. – Исцивкавила си ми се на дрејуту 
(Чин).

итибар. На итибар изр. на површину, испред других. – Свакој тражи, никој 
не помага, сви гледу да излезну на итибар (Изв).
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ицује се несвр. прска се бораксом и ситним кварцним песком при 
заваривању на ковачкој ватри. – Вари се с боракс и ицује се с чис песак, који 
се баца у вигњуту (Пн).

ичер прил. рет. јуче. – Још се дејани, ама јако ужлтел; видо га ичер, нема га 
буде (Чин). Ичер идо нагоре и видомо се, повревимо (Зс).

ишантави се свр. изобличити се. – Ударил га шљог, ишантавило му се 
уста, а и око му малко закачено (Км).

ишили се свр. изоштрити врхове и повезати их (о приткама преко сто-
га). – Вьровиње на в㎘р стог: уплету се притће једна за другу унакрс, па се 
ишиле, увију и укрсте (Јел, Брл. Дој).

иштети се свр. запрљати се изметом. – Детето се иштетило, усрало се 
(Мр).

иштимка свр. исцедити притискивањем или увртањем. – Од куластру 
смо сириште правили; четвртаста крпа, иштимка га у млекото, исцеди (Ру).

ишћемби се свр. надути се. – Дебел а прејел, па се ишћембил како да је у 
девети месец (Рс. Изв).

ишугавчи свр. жарг. премлатити. – Који су га тека ишугавчили (Дој).
ишушулише свр. успети (кришом и шапатом) сазнати оно што се таји. 

– Отишла там да ишушулише све (Пир).
ишчаљи се свр. направити подругљиво лице, накревељити се; обратити 

се изобличеним речима; уп. искриви се, ишчепи се – Јаренцето му се ишчаљи и 
понови његове речи, оно било ђавол (Пл. Сук).

ишчанчи се свр. 1. изобличити тело при седењу или стајању. – Што си 
се тека ишчанчила, стани право (Сук. Чин). 2. искревељити се (дете у игри; 
жена при ругању). – Ишчанчи ми се пред женете кад минем пред њину 
капију, а ја се правим да не видим (Вој).

ишчегари свр. добро истући (мотком, штапом). – Ишчегари га убаво и 
прати га при – овце (ВЛк).

ишчезне свр. нестати; количински се смањивати испаравањем; почети 
се кварити. – Ћисалото млеко у бурето после три – четри д㎘на ишчезне, 
почне да се квари, после досипујемо ново (Зс).

ишчепи се свр. в. ишчаљи се. – Ишчепи му се јарето и он примети да је со-
тона (Брл).

ишчиљи уши изр. наћулити уши. – Кравете, кад сам љут, оне ишчиље 
уши и стрижу (Зс).

ишчитује несвр. читати (постепено и повремено). – Он је целу зиму иш-
читувал књигуту напомалко, млого му се допадла (Пир).
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ишчоврка свр. 1. продубити кљуцањем (птица). – Тичи ишчовркали кру-
шете (Ру). 2. продубити алатком (мајстор). – С узимало ишчовркам дрвото 
кад правим на ложицу кусало (Зс).

ишчубри уши изр. начуљити уши и кришом слушати разговор. – Скутал 
се зади вурњуту, ишчубрил уши и слуша какво женете орате за онуја работу 
(Држ).

ишчува свр. одгајити; (успети) очувати. – Болно, једва га ишчува (Рс).
ишчуди свр. згранути, запрепастити. – Ишчуди онија народ доле што 

чека када рече да нема да стигне брашно (Гњ).
ишчуљи свр. подићи уши. – Коњат ишчуљи уши, стану и поче да п㎘ра (Пк). 

Чипа овца има кратће ишчуљене уши (Дој, Брл, Јел).
ишчупи се свр. фиг. извући се из постеље, устати. – Ишчупим ли се из 

црђете одма поодим на појату (Држ. Вој).
ишч㎘чка свр. ишчачкати; извући уз много напора. – То сам једва наш㎘л, 

иземи сам га, што се каже, ишчьчкал (Брл).
иш㎘л, ишла, ишло р. пр. од иде несвр. ићи. – Он је иш㎘л по свет, по знаје од 

нас (СГл).

Ј

ја (ме) реч. за истицање:  (види ме!) ја сам (за све способан): – Ја ме, у свако 
ме бива (Пк).

ја што си ти изр. види ти њега. – Ја што си ти, очеш да буде све за тебе а 
за мен ништа?! (Вој).

јаа несвр. јахати. – Јаал сам коњи од детињство (Б – ГК, Бла).
јаавица ж бот. врста печурке. – Че ти покажем печурку јаавицу (Рс).
јабалка ж бот. јабука. – Ми кажемо јабука, а Присјан, Камик и Расница 

кажу јабалка (СГл).
јабалчка ж дем. и хип. од јабалка јабука. – Имали смо једну – јабалку, раџаше 

малечће јабалчће блађе ко мед, и све ти озелени уста ко коприва (Зав – ддл). 
Невеста на ускутњаче даде јабалчку и чорапе да су њу све мушка деца, или 
прво дете да је мушко (ВЛк).

јаблкар м јабукар. – Пушти ме у јаблкарат да си наберем јабалће које очу 
и колко очу (ВЛк).

јагми се несвр. трудити се што више стећи (радом, али и преваром, 
крађом, отимањем). – Работи, отима, подваљује, крадне све што му падне, 
јагми се да се огазди (Вој).

јагне с јагње, младунче овце све до одабирања за приплод. – Јагне је догод 
се не одвоји за домазл㎘к (ТД). Јагне је до – јесен, а шлеже до годину (Дој, Брл).
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јагнећи, ћа, ћо који потиче од јагњета, јагњећи. – Јагнећо месо најобичам 
(Сук, Чин).

јагњећина ж јагњетина. – Једем и јаретину када има, ама повише волим 
јагњећину (Дој. Јел).

јагњилиште с место где се овце јагње и где се држе јагањци. – Там има 
јагњилиште, там се играмо жмурку (ТД).

јагрек м испуст у оквиру појате; трла на њиви или ливади. – Јагрек или 
трљак је и испус у појату, а и на њиву када се лежи с овце (ВЛк).

јад да јадује изр. (дуго и јако) јадиковати. – За онова што имаш, само има 
јад да јадујеш и срце да те боли, стално си мислиш на њега (Ста).

јадеж м опклада. – Јадеж окамо игруту када се опклаџујемо, а кад се 
кршимо (јадацат) и опкладимо, ја кажем јадац и он каже јадац (ТД).

јади се несвр. рет. љутити се (лако и често). – Кад видиш да се јади, не 
дирај га (Јал. Бер).

јадничко м дем. и хип. јадник. – Весел јадничко: осудише га као за кокошку, 
а черку ми згазил с кола (К – Вр, Ш).

јад㎘к м дем. од јад (мања) љутња; јад. – Прош㎘л јад㎘к, прошло време, сьг 
се не карамо, живујемо си с јетрву (Бз).

јазов маз изр. маст од јазавца. – Јазов маз је лек од реуму (ТД).
јаа несвр. рет. јахати. – Јајала сам коња, ако сам женско (Д – Вч, Пир).
јајчанце с дем. од јајце јаје. – Да узнеш сиренће, јајчанца и да си понесеш 

(ВЛк).
јак, а, о снажан; моћан; бујан. – Овце пуштамо у отпас само у јако жито; 

житото (после) да не полегне (Зс).
јаловар м изданак из калемљене подлоге. – Јаловар је това што не раџа, а 

излази из дивљото на ђижуту (Бла).
јан м греда у кровној конструкцији. – Попове су на јан, балван је доле, а 

ћуприја је горе у кроват (ВЛк).
јанагач м (краћи) подупирач у кровној конструкцији. – Јанагач је пајанта 

у кров (Пир).
јане свр. ујашити. – Че јанем коња и че га престигнем (Бер).
Јанко и Станко. Нечу да ме преговарају Јанко и Станко изр. нећу да ми 

било ко пребацује и да ме оговара. – Нечу да ме преговарају Јанко и Станко, 
очу да си имам дома и да си једем моје (Вој. Пир).

јаре мушкар изр. млади јарац од једне године све до укључивања у при-
плод. – Мушко код овце кад зазими, оно је шљег, а код козе је јаре мушкар, 
и после јарц (Зс).

јаретинка с мн. дем. деч. јарићи. – Имамо си и јагненца и јаретинка (Сук, 
Чин).
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јарећо месо изр. јареће месо. – Ја повише обичам јарећо месо, него 
јагнећо (Вој).

јари се несвр. козити се, омлађивати се коза. – Почесто кажемо кози се, а 
јари се кажемо доста ретко, слабо (ТД).

јаришка с мн. дем од јаре јаре. – Козица ми окозила три јаришка (Дој. Јел).
јаролика ж џанарика Prunus rasifera. – Од сливе имамо јаролиће, тргоњи 

и маџарће (Зс). У јаролику се укачимо да гледамо какво работе у собуту (ВЛк).
јарци м мн. тип кровне конструкције»на две воде». – Има кров на јарци и 

кров на капруље; на капруље је кад је за мању зграду, а на јарци за већу (Пк).
јарчаста коза изр. в. јарчеста коза. – Јарчоша је јарчаста коза, личи на јарца 

по снагу и по големи рогове (Зс).
јарче с 1. одрасло мушко јаре до једне године. – Двизарче је младо од козу, 

а јарче је мушко (К – ЦВ, Пир). 2. млади јарац пре укључивања у приплод. – Још 
је јарче, не давамо му да зарипује козете (Гос).

јарчеста коза изр. велика коза са великим роговима. – Која је коза голема 
како јарц и има големи рогове, кажемо јарчеста коза (Пн).

јарчле с в. јарче 1. – Јарчле је одрасло мушко јаре до једну – годину (ТД).
јарчоша ж крупна коза са роговима као код јарца; уп. јарчаста коза. – Јарчоша 

је јарчаста коза и као јарц по снагу и по големи рогове (Зс).
јасењак м јасенова шума. – Идо у јасењакат да најдем праву оптьнку 

јасеновину, требе ми за једну – работу (Бер).
јасно небо изр. ведро и светло небо. – Отуд иде страшан облак, а одовде 

јасно небо (Рс).
јачак, чка, чко који је одрастао, ојачао. – Таја јаганци јачка, да и б㎘бнемо 

у јединчетата, ама она па опситна (ДД).
јач㎘м м бот. јечам. – Јач㎘м смо сејали, порано да стигне за погачу (Пк).
јебана м/ж туђинац. – Жал ме што сам земљу купувал за јебану (Јал).
јебрик м 1. кондир за позивање свадбара. – Свадбари позивамо с јебрик 

рећију (Соп). Јебрик напред, кумаве по њега иду (ТД). Јебрик или кондир, исто 
је (Дој). 2. свири у јебрик изр. опијати се. – Свирил је млого у јебрик, од туја 
болку је умрел (ДД).

једампут. Он је једампут изр. он је испред свих (гори, бољи). – Он је 
једампут стока (Пир. Гра).

једар, – дра, – дро 1. крупан, велики. – Дај ми једре, да ти дадем ситне паре 
(Рос). 2. груб. – Једро сеното, крупно, забавимо му косидбу (Дој).

једва сабере душу на – душу изр. једва дисати (због премора, глади, 
страха, старости). – Варкала сам се, беше жега, па сам једва сабрала душу 
на – душу (Нш).
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једењак гребенац изр. врста великог гребенца за вуну и кучине. – Једењак 
гребенац прво, а после се сас два гребенца влачи (ВЛк).

једењће с дем. од једење јело. – Какво има за једењће, огладнел сам, бабо 
(Зав).

јединичава црга изр. врста вунене поњаве која се одликује ситним шара-
ма по дужини или ширини. – Јединичаве црђе по три, по пет, а може и у че-
три струће; основа је ретка за јединичаве црђе (ВЛк). Црга се зове јединичава 
ако је само од в㎇ну (ВЛк).

једна крв изр. рођаци по крви. – Једна смо крв с њу (ВСв).
једне свирће свире изр. шаљ. бити једногласан. – Једне свирће свире: у 

једне свирће су дували да дојде таја влас, после че дувају у две, че буде мал-
ко једна свирка, да ђу отерају (Пир).

једно-врз  друго изр. једно за другим; једно преко другог (ударци, залогаји, 
речи). – Орати једно – врз – друго, не могу ђу разберем (Вој). Натура све 
једно-врз  друго у једну крошњу голему (Чин).

једно-два  пути изр. у два маха. – Сврчал је једно-два пути, неје повише 
(Вој).

једно-два-три пути изр. два-три пута; неколико пута. – Потсеча га 
једно-два-три пути, па диго руће; нечу да ока по мене (Чин, Вој).

једно-друго изр. 1. много неочекиваног, непријатног. – Ћиша, студеница, 
једно-друго; мокри смо били до кожу, оѕебомо (Зав). 2. много тога (свега и 
свачега, и овог и оног). – Накупуваше си једно-друго, имају си паре (Пир). На-
донесоше једно – друго за једење и пијење, и убаво изгостувамо (Држ). Нема 
нове дреје за њу, па преносује једно-друго од постарете сестре (Вој). 3. изр. 
отказује једно-друго почињати старење организма. – Кад почне да отказује 
једно-друго, да си човек мре; да је жив док је здрав (Црв).

једно-кам-друго изр. један ка другом,(један наспрам другог) са високим 
међусобним разумевањем. – Привитни, једно-кам-друго, а сад људи бегају 
јед㎘н од другога (К – ББ, Ш).

једно ли је изр. није само један посао; није само једна брига. – Оно, једно 
ли је, имам работу и на – уши (Пир).

једно-през-друго изр. 1. трпати једно преко другог. – Не јеџ једно-през- 
друго, мож се задавиш (Пк. Рас). 2. говорити брзо и неповезано. – Она све 
прича једно-през-друго, па ђу не могу разберем (Рас).

једно- уз-друго изр. сложно, јединствено. – Једно- уз-друго да сте, брајћа 
сте (Чин).

једнога-друђега изр. час једног, час (неког) другог. – Льгала једнога – 
друђега и са у избегаву (Зав. ТД. Гос).
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једногриз м бот. врста печурке. – Има печурка једногриз, а негде у кажу 
целогриз, једе се (ВЛк).

једноижњина ж посебне породице које живе у истој кући (после деобе). 
– С њи смо са једноижњина; поделимо се, али смо још у истуту кућу (При).

једноделбина ж велика парцела коју су браћа поделила. – Ливадата ни је 
са једноделбина, свак сам коси када се оправи (ВЛк).

једнооница ж рет. први дан ускршњег поста када се једе само један оброк 
и то увече. – На једнооницу не једемо све до вечеру (Брл).

једнопајес, -та, -то онај коме су срасле кости на грудима (о говечету). 
– Има једнопајесто говедо и двопајесто говедо према грудну кос да – ли се 
двоји или се не двоји (Вој. Брл). Једнопајеста крава је лоша, крв промочује, а 
двопајесто је пожељно, код њега се виде обе кости између предње ноге (Зс). 
Једнопајес вол, кад су срасле кости; и по то, и по репови, (тека) кажемо (ТД).

једнорамци п㎘сове изр. два пса из истог легла једне кучке. – Имал сам 
једнорамци п㎘сове, убаво су ми чували стадо од курјаци (ТД).

једнострањаво прил. изобличено. – Сливе, излезло једнострањаво, никак-
во неје (Гра).

једнострањеста овца (коза) изр. овца или коза чија једна сиса не лучи 
млеко. – Када је упала виме, кажемо подударена овца. Ако се не удари с ба-
рут виме се сасуши и отпадне, димат да удари, или остане једнострањеста 
(ТД).

једното... једното изр. једно овако, а друго супротно. – Једното те уплаши, 
једното те ослободи (ТД).

једну – по – једну изр. једну за другом. – Једну – по – једну, само омьциња 
чашу по чашу (Вој).

једнуш – дваш изр. једном или двапут, неколико пута. – Једнуш – дваш че 
украднеш, па че те увате (ВРж).

јед㎘н једнога изр. један некога. – Једна једну питала за њега и она у рекла 
(Пк).

јед㎘нити бр. један од. – Јед㎘нити син ме доведе у болницу (Д – ЈД, ПРж).
јежира се несвр. обавља се јежирање, једна од фаза рада у току равнања 

терена. – Земља се планира, па се јежира (Соп).
језија заб㎘н изр. врста дуге женске хаљине постављене памуком, са 

крупним шарама на плавичастој основи. – Мајћа ми је носила језију заб㎘н 
(Сре, Кр).

језик пушти изр. говорити неосновано и неумесно; свађати се. – Језик 
пуштила снаата, скоро че ђу искарају (Сук). Кој кво работи нек работи, ти да 
неси језик пуштил (Пир).
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јексерина ж аугм. пеј. ексер. – Нагази јексерину некакву, па сам ровала па 
се тресло (Пок).

јексико прил на губитку. – Ако оч помогни; ако не, ја че сам јексико у туја 
работу (ЦД)

јексичи свр. дати мање него што се очекује (принос, млеко, учинак). – 
Јексичиле козете млекото. Куде си ђи пасал?! (Рс).

јел-јел-јел узв. при вабљењу брава: дођи! – Јел Булће, јел-јел-јел, јела деду! 
(Сре).

јелече с 1. џемпер без рукава, пуловер. – Џемпер без рукаве у П㎘клешицу 
кажемо џилетка, а Луканци га кажу јелече (Пк). 2. кратак прслук од сукна 
који иде до кукова. – Јелече иде уз бревенеци до к㎇кове, а има леви и десни 
џеп, и високо има једьн – џеп (Брл).

јелечка ж 1. мали јелек, дечји јелек. – Направила сам ти, сине, убаву 
јелечку (ВЛк). 2. горњи дечји хаљетак. – Това је детинска јелечка, заиграло се 
дете па у заборавило (ВЛк).

јеленак м бот. врста печурке. – Ми туј печурку зовемо јеленак, а Гостушање 
и Луканци у зову мерушљивка (Тм).

јеленје с вртешка за намотавање пређе на калемове. – У Висок га каже-
мо јеленје или јелен, а у Пирот сам чула јелемје (Брл).

јелија ж пространство; брисани простор. – Да излезнемо на јелију, да ни 
малко вет㎘рат дуне (Нш).

јербија ж дрвени клин у играчки пушкало, у којој игра улогу клипа. – 
Јербијата ако је лабава не мож да изгура куглицуту; саде има да п㎘шне (Пк).

јеребас, -та, -то шарен, граораст (перје, очи). – Има шарени, ливрести, 
јеребасти очичи, личи на бабу – Рајну (Зав).

јер㎘м легне на њега изр. оженити се; преузети породичне обавезе. – 
Нек се жени, јер㎘мат да легне на њега (Вој).

јесап м рет. планирање посла. – Јесап, ћесап, торба и штап, това је трго-
вина (Пир).

јесенка ж бот. хризантема Aster amellus. – Јесенче је мало и ситно, а јесенка 
је крупна (Ш).

јесења брусница ж бот. брусница Vaccinium vitis idaea. – Јесењата брусни-
ца је црвена, а летњата је црна (Зс).

јешница ж женска особа која добро једе. – Ја сам јешница голема, па се 
дешавало и да преједем (ВРж).

јешчика ж куварица на великим прославама, ашчика. – Вида Васина је 
била често јешчика на свадбе (ТД).

јилмаз м алатка којом стаклар реже стакло. – С јилмаз се реже стакло, 
он је најтврд на свет (Вој).
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јоште. Та јоште – што изр. шта то још (заправо) хоћеш?! – Дадомо ти 
све што си сакал. Та јоште – што?! (Вој).

југ м мет. ветар који дува са југа. – Југат дува од Пирот и он је сув и топал 
(Гос).

југов снег изр. снег који брзо копни. – Кад је југов снег, глибаво, од стоку 
кожине обујемо (ТД).

јунче с мн. јунчета/јунчетија мужјак говечета до једне године. – Јунче или 
биче је испод једну – годину, јун㎘ц је кад наврши годину, исто и јуница, а 
бик је од годину и половина до две године, кад почне да може да гони (ТД).

јун㎘ц м јунац. – Јун㎘ц је кад наврши годину, исто и јуница (Мр).
јури – пуди изр. прогањати. – Јури – пуди, јури – пуди, оплашише ме и 

искараше ме, и ја више не сврчам при њи (Зав).
јурне свр. покренути јак нагон. – Толко па да у је јурнуло да тражи мужје 

по град (Зав).
јуручка баница изр. кисело тесто са сиром и машћу, тракасто савијено 

у тепсији као пита. – Тој што ти окаш турска баница, Стрелчани окају 
јуручка баница (Б – Вв, Пир).

јутрина ж јутарњи излазак на гроб јуче сахрањеног покојника. – Умре, на 
Светога – Николу вој била јутрина (П – Мш, Пир).

К
кавардисана магла изр. шаљ. жарг. ништа. – Пита баба – Кату: – Кво има 

за једење? А она ми одговори: – Пржен ветар и кавардисана магла! Тела да 
се нашали (Кс, Пир).

каварма ж месни производ од изнутрице и чварака, уз додатак паприке и 
црног лука, кавурма. – Витко Миличин знаје како се прави каварма (Кр. ВС).

кавтажа ж нов. каптажа. – Куд кавтажете има извор, тој врела слазе; из 
једно врело вода излази (ТД).

кавук м капуљача. – Капуљачу окамо кавук (ТД). За зиму кавук се исплете 
од в㎇ну, а имало је и капуљаче, купи се (ТД). Кавук за војника, само рупе за 
уста и за очи (ТД).

кадиве с в. кадијица. – Кадиве има црвен и ж㎇т цвет, и прави главице (ВЛк). 
Кадиве или лепи човек, исто је (Нш).

кадивица ж бот. в. кадијица. – Кадијица, слично на големо цвеће, само шаре-
но (ТД).

кадијица ж бот. врста баштенског цвећа; уп. кадиве, кадивица, кадијичка. – 
Млого волимо и садимо кадијицуту (При, Пет).

кадијичка ж дем. в. кадијица. – Кадијичка јако и убаво мерише (Гос).
кае свр. узр. каже. – Ли ти каем да је отиш㎘л на појату (Дој).

– 134 –



737Допуна Речнику пиротског говора

каже свр. испричати. – Очу да ти кажем прикашкуту (Ор).
каже се свр. представити се. – Ја се кажем који сам и откуде сам (Брл). 

Леле, па што се не кажеш која си (Пир).
казување с гл. им. од казује казивање. – Памтимо по казување тога старца из 

моју роду, он дојде предеда на мојега деду (Вој).
казује несвр. 1. казивати; причати. – Нек ти она казује, с очи је гледала 

какво је било (Сук). 2. изр. немој ми га казујеш знам га какав је, врло је лош. – 
Млого ђу убаво знам, немој ми ђу ич казујеш (Држ). Само немој да ми казујеш 
туја аљкавицу, туја мушкарачу (Пир).

каишен, -а, -о који је од каиша. – Имало је каишен оглавник, а имало је 
и пртен (ТД).

кајдише свр. похабати се, искрзати се, дотрајати. – Кајдисала вречата, 
тражи нову (Зс).

кајца ж капа за младу невесту; капа за младу жену. – Кајца је капа за 
младу невесту, црвена како вес, три – траће наѕад, срегњата најдлга, до појес 
иде, а друђете малко пократће. Преко све на траћете целка, сребрне паре. 
Сребрне паре на челото, на рубат (Вој).

кака ж арх. рет. старија сестра. – Рекла: – Нечу каку да преженим, че че-
кам! А кака се звала постара сестра у наше село у старо време (Рос).

какво зам. 1. зашто. – Какво се петличиш толко, са че ти ударим једну 
(Цр). Какво се силиш како пет㎘л на буњиште (Цр). 2. изр. какво је шта је. – 
Какво је, деда – Мико, има ли ново? (ЦД).

како везн. 1. пошто. – Љубинка, она требе све да знаје како ништа не ра-
боти (Пн). Како биле узбујале девојће па си мазале лице сас млеч, па им се 
све лице ољуштило (Цр). 2. донекле. – Како припазувал сам се од њега, али у 
нашу кућу неје крал (ВРж). 3. изр. како – је, тека – је тако је то. – Како – е, 
тека – е, штом се воле, нека се узимају (ТД). Како – је, тека – је, нема какво да 
кукамо (ДД).

каланкусур м оно што је мало, споредно, безвредно. – За косидбу ми је 
остало каланкусур, малко, смали се, готово веч (Гос).

калаузин м подваљивач; лажов. – С㎘н је калаузин, он те л㎘же (Гос).
калевре ж мн. ципеле. – Понекој од наши стари носил је ципеле за на свад-

бу и за у град, калевре су ђи окали (ВС, Кр).
калемено дрво изр. воћка. – Башта ми је први изнасадил највише калеме-

на дрвја у село (Вој. Сук. Пет).
калемица ж издужена и плитка дрвена кутија са поклопцем за чување 

оловака и гумице, перница. – Када сам била ђак, имала сам купену калемицу, 
убаву (Сук. Држ. При).
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калемница ж в. калемица. – Она имаше најубаву калемницу, преградену, па 
у јед㎘н дел чува плавез и гумицу, а у друђити перо (Пк. Рас).

калија ж врста голуба. – Има и голуб калија, њега немам (Пир).
калиманка ж буг. рет. ласица Mustela pitorius. – Бугарети невестуљћу оку 

калиманка, па ђу и понекој од нас тека ока на шегу (Рс).
калина ж бот. врста шиба од кога се праве чибуци. – Калина расте у Кале и 

има црвени плодове, једу ђу козе; од њу су правена брда за разбој (Вој).
калкан м тераса која штрчи, балкон. – Калкан или ћошка је када је те-

раса па виси, а не када је у саму зграду, а отворена (Км).
кално прил. блатњаво. – Кално у њивете, не мож се копа (Пок).
каловер м бот. врста зачина, калофер. – Од зачини смо користили кало-

вер, мерудију, морач, џоџан, магданос (ВЛк).
калуша ж 1. овца (или коза) која има на белој основи црне шаре на ушима 

и око очију. – Калушка нек носи ѕвон㎘цат; и убава је и јака је (Нш. ДД. ВЛк). 2. 
овца која има плавичасте длаке на лицу. – Овца калуша има плаво лице (Зс).

козји млеч м бот. рудински млеч Euforbia sp. – Козји млеч, он је отрован 
(Зс).

калушес, -та, -то који има на белој основи црне шаре на ушима и око 
очију (овца, коза). – Кажемо калушесто које има уши пола бели пола црни, 
или окре очи црнко (ДД). Калушка има уши калушести, пола су бели, пола 
су црни (ДД).

калцун м сукнени заштитник за ногу од стопала до колена, који се за-
копчава са задње стране. – Калцуње од пртенице до колено, па се закопчује 
оѕад (Брл).

калџија м грађевински радник који припрема блато за мазање и ради 
најпростије послове. – Најпрос дунђерин који је, он прави кал за мазање, па 
га окамо калџија, смејемо му се (Пн).

камењар м фиг. стара раса говеди, буша. – Старуту расу говеда окали смо 
камењари, она су подносила и жед и глад (Км).

камењарка ж 1. врста змије. – У Белаву има змија камењарка, отровна, 
пазимо се од њи (Ста). 2. вулг. жарг. курва. – Имаше неколко камењарће на Кале; 
мужје су знали куде оне иду (Пир).

камењарник м рет. камењар; слаб пашњак у камењару. – У камењарникат 
откарало овцете, ништа не разбира (МЛк).

камењача ж врста змије која живи на камењарима. – Има змије камењаче 
и змије гуштераче (Јал).

камењив, -а, -о каменит. – Куде је камењиво место има више жељће, 
него на друга места (Б – Лес, Гњ).

камчьк м камичак. – Улезал ми камчьк у оп㎘нак (Ста).
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канара ж проценат сира према количини млека. – Овце у Гламу кад пасу, 
најголема канара (Ру).

канате ж мн. бот. под и бочне стране од дасака на рабаџијским колима. – С 
коњско ђубре смо ђубрили њиву у Манастирсћи дол и тьг набрамо двајес и 
две канате морузу (ТД).

каначће ж мн. бот. врста цветне биљке. – Каначће расту и цьвту поред пут 
(Пир).

кандил м бот. в. кандилчичи. – Кандил и стамболче сам садила (ЦД).
кандилчичи м мн. врста цвећа чији цветови висе у облику кадионица, 

кандилица. – Кандилчичи има једни бели, једни плави, једни црвени, троји 
има, троји цьвту пролети (Гос).

канѕ㎘л м својеглава особа која се свему без разлога одупире; човекомрзац. 
– Прпрмчесто, канѕ㎘л, ујустунило се, пак се убаксузило (Брл).

канѕ㎘р м мит. зло, зло митолошко биће. – Канѕ㎘рат га карало, обеси се 
(МЛк).

кани се несвр. 1. нудити једно друго. – Изнесемо влашу рећију и две – 
чашће поголемшће, и туримо мезе, и почнемо да се канимо (Сре. Ку). 2. (кри-
шом) пијуцкати. – Почел да цврцка, почесто се кани (Цр).

кан(т) м бок; ужа и дуга страна (цигле). – Редете циглете на кант да се 
побрже суше (Км).

кантарица ж рет. подр. она која је украла кантар. – Једна украла кантар, 
па смо у окали кантарица, а другата бучку, па смо у окали бучкарица (ВЛк).

канте с мн. кантетија, дем. од канта мала посуда за преручивање воде и 
умивање. – Донеси две кантетија, че ми требу окол казанат (Сук).

кантиче с дем. омања канта; мала плехана посуда за захватање воде. – С 
това кантиче че ми, сине, посипујеш цвећето (Сук. ВС. Вој).

канурчица ж зан. мала канура. – Табле малечко ко шачће, плитко тепсиче 
за канурчице убаве (Пир).

канџе ж мн. надземни делови корена кукуруза. – Моруза, када је бујна, има 
канџе над земљу (Сук).

канџолоше несвр. обављати велику нужду. – Те га тамо, канџолоше позад 
грмат (СГл. Пн).

кањес, -та, -то 1. који има две боје длаке које се мешају по дужини или се 
укрштају (о кози). – Кањеста коза бучава по главу, а по тело има две боје које 
се мешају по дужину или се укрштају (ТД). 2. тамноцрвене или сиве длаке (о 
кози). – Кањеста коза је између црно и црвено, пепељава (Ру).

кањоша ж 1. пепељаста коза; коза чији је задњи део црн а предњи 
пепељаст. – Кањоша или баѕа, иста боја: или је пепељаста или њу је задњи 

– 137 –



Драгољуб Златковић740

дел црн, а прегњи пепељас (ВРж). 2. бела коза са много мањих шара по телу. 
– Кањоша или кања, дојде малко шаркава, напрскана (Зс).

капа ж 1. део појате у виду настрешнице. – Појата има три дела: капа или 
поткапина, платно и кошара са – све стране, све дрвено и празно (Дој, Јел). 2. 
пена на врху течности (после врења). – Ка се това ћипне оно напрај капу 
како сапун да излази (Зав).

капаклије оп㎘нци м мн. борама и начином израде украшени опанци од 
коже. – Мушћи су носили прајени капаклије оп㎘нци (МСв).

капе несвр. фиг. притицати (новац, храна). – Нека помалко има да капе за 
леб, а за друго че си поминемо (Пир).

капе се несвр. трпети чекајући; патити. – Видим ко се капеш за мене 
(Цер).

капес, -та, -то који има шару на глави у виду капе. – Имам црно капесто 
јагне, убаво ко нацртано (Брл).

капиче с дем. од капија мала капија, капиџик. – Улезни на капичето, там че 
те чекам (Пет).

капичка ж дем. (мала и лепа) капа. – То је капичка, свет ђу нема (Пир).
капнуло. Саде што је капнуло изр. као да се сада родило и одмах рас-

цветало (о младој и лепој девојци). – Заглеџују девојчето, млого убаво, саде 
што је капнуло (Ор. Сук).

капосује несвр. пеј. не померати се с места; ленчарити. – Муж пијан седи 
у собу, капосује тека по цел д㎘н (Брл). Ништа нече да помери: куде које оста-
ви, оно тека капосује (Пет).

капруљ м дрво у кровној конструкцији које се сучељава са супротним. – 
Има кров на јарци и има кров на капруље; на капруље се прави мања зграда 
а на јарци поголема (Пк). Кад правимо кошару, па се збоду капруљи као соје 
са две расове засечене (Дој).

капсара ж врста старинске пушке. – Имал је пушку капсару, кремењачу; 
опали па убије тиче зловремца (Брл).

каптише се свр. породити се (без невоље). – Чекамо само да се каптише, 
да се породи без невољу (Рас).

капутинка ж дем. од капут (дечји) капут. – Стури капутинкуту да се не 
знојиш (Сук).

капче с дем. од капа мала капа. – Турил шарено капче на главу (Об. Сре).
кара – кара – кара изр. прип. и тако протиче дуго време, па се одједном 

промени (све). – Кара – кара – кара, протича млого време, па се одједнуш све 
обрне, па си земља потребе (МЈ).

кара ме от – срце изр. тера ме нешто да тако чиним. – Бил сам бесан 
у своје време, зло сам чинил на народ, штету; тека ме карало от – срце (Ру).

– 138 –



741Допуна Речнику пиротског говора

кара недељу изр. редуша је те недеље. – Јетрве су карале недељу, 
смењувале су се на недељу д㎘на у кућу (Чин).

кара си свинћу изр. ругати се некоме, понижавати некога. – Снаата си 
кара свинћу с мене, а ја ћутим, трпим, карање да не правим (Вој. Чин).

каравил м бот. в. каранвил. – Имали смо диви каравил у градинче (Зс). У гра-
динче имамо басмицу, каравил, начник, милуванку и латинку (ВЛк).

каравилка ж бот. в. каранвил. – Каравилка или каравил, исто је (Гос).
каравиљ м бот. в. каранвил. – Има топ – каравиљ и има турсћи каравиљ (Чин).
каракато дрво изр. дрво које прави широку крошњу са много грана. – 

Абре, ал је ово дрво каракато (Ш).
каракачка ж рачвасто дрво са два крака подешено за подупирање. – Ка-

ракачка кажемо ракљасто дрво с два – крака за потпирање плот или друго 
(Цр).

караљћа ж рет. галама; свађа. – Иде некаква караљћа на Бистар (Кс).
караманац ж крушка караманка. – Дојдомо под караманац, седомо и по-

чемо да се договарамо како да се поделимо (Км).
каранвил м бот. каранфил. – Имали смо каранвил у градинче (Мр).
караџица ж врста шљиве. – Насади три родна дрвја сливе караџице на 

појату (Гос).
кардаше с в. кардашле. – Че ми дадеш од кардашето да си насадим (Мл).
кардашле с врста цвећа. – Погледе како се убаво расцьвтело кардашлето 

(Пет. Вој).
карлица ж 1. анат. слабински део кичменог стуба. – На коња од реп према 

главу су сапи, па крс, па карлица (Дој, Јел). 2. примитивни самар за коња. – Кој 
нема седло, скове оди дрво карлицу и одоздол турено од покровац или цргу 
да не гули коња (Мр).

карошка работа изр. рет. нов. руска посла. – Са мужје само пију и троше 
влаше, прешли на карошку работу, оно Русити кажу карашо (Пн).

картерион м бот. кантарион. – Лековите траве су подубица, смицаљћа, 
картерион, душичина (К – Вр, Ш).

картица ж мн. бот. врста цвећа у типу лале. – Картица цвеће жлто, има 
жипон у цветат (СГл. Вој). Картице цьвту кад и лале, али имају п㎇н цвет (Вој. 
Об).

каруче несвр. јако кашљати; уп. крауче. – Он је толко наѕебал да каруче 
како магаре (Рас. Вој). Кад почне да каруче старцат, оно се кућата тресе (Пк).

кас㎘н прид. индекл. рет. јако плаховит, пргав; жесток; прек. – Он је ко 
куче, кас㎘н, кад се најадови бегамо од њега да ни не потепа (Пет).

кат м арх. ћилимарски термин нит, конац. – Уврткано одве, отри, одједно; од 
три ката, од два ката, од јед㎘н кат (Пир).
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катмер прид. индекл. фиг. ћилимарски термин који је веома леп и сав је од 
многобројних лепих детаља. – Ћилимат је катмер, нема му раван (Пир).

катмер шебој м бот. врста шебоја. – Катмер шебој има вишеслојан цвет и 
не вача семе, само зјајач вача (Пир).

катран м пеј. прљава особа (која не мари за околину). – Мајћа му је била 
катран жена: напљује се на астал, суде; на чарапе иде у клозет и врне се у 
кревет с њи (Зав).

катранџика ж фиг. врло прљава женска особа. – Катранџика је, катран 
жена, ореј из руку да њу не узнеш (Зав).

катрањоше свр. замазати катраном. – Дрвена кола, катрањошу 
блејовете, да се л㎘ко точковете обрчају (Сук).

катри – катри – катри изр. са муком иде, храмље. – Ене ђу, катри – катри 
– катри, пак пошла при казанат (Вој).

кладак м оборена дебла у шуми. – Ветроизвала, кладак у шумуту на све 
стране и у корењакат расту малине (ТД).

катунарник м фиг. неуредна кућа. – Муж сам, бе – жену, нема с кво да по-
кани човека; улази – излази ко овчар, а кућата ко катунарник (Зав).

кат㎘л м мушки полни орган. – Ставе се две – будале па варе кат㎘лат; каже-
мо кат㎘л али не знам какво је (Ру).

кат㎘р раса изр. изрођена раса; лош брав. – Оно неје крава, него кат㎘р и 
по изглед и по нарав (ВЛк).

кацарство с кацарски занат. – Зач㎘чкам га за кацарство и он ка се рас-
прича, не могу га зауставим (Нш).

кацеља ж кецеља. – У Покривеник кажу кацеља, у Гнилен кажу опрљачка, 
а у Дојћинци кажемо опрешка (Дој).

кач – кач – кач узв. подршке детету када се пење: напред, пењи се, браво. – Кач 
– кач – кач, не плаши се, дедино, ти си мушко (Сук. Вој).

качак м хајдук, разбојник; силеџија. – Турчин рек㎘л: – У Рагодеш четирес 
куће, четирес качака (Цер).

качемачка ж хип. од качемак качамак. – Једемо качемачкуту из цедилото, 
друго нема (ТД).

качетери се несвр. пеј. пети се тамо где је врло опасно не обазирајући се 
на савете и упозорења (о деци). – Деца, немој се качетерите по таја дрвја 
висока, главе че погубите (Чин).

качетина ж аугм. и пеј. од качкет качкет. – Залулило качетину и турило руће 
у џепове, и не гледа у мене (Пир).

качка ж кука за вешање предмета. – На дрвену качку закачим млекото 
над вратата (Дој, Рс).
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качун м бот. каћун. – Има јед㎘н ран плав качун, а јед㎘н црвен; има и ж㎇т, 
он цьвти ситно (Гос. Км).

кашкаваљџија м мајстор који прави качкаваљ. – Кашкаваљџијата ме на-
прави на навоште што му потражи ђобек (Ру).

каш㎘к м кост из скочног зглоба јагњета или јарета, користи се за игру. 
– У предњу ногу у зглоб је каш㎘к, бьш на самити свив (ТД).

ква зам. упор. как㎘в. – Ква деца имаш, мушка или женска? (ДД).
ква – ква узв. подражавање квоцања квочке: – Квоца квочка ква – ква (Мр).
кваче несвр. квоцати. – Квачка кваче за пиличи да и рани (ТД).
квачи несвр. фиг. бучно говорити без много смисла. – Не квачи млого, неје 

тека како ти кажеш (Пир).
квекало с рет. памет. – Имал квекало, на време се сетил какво требе да 

работи (Гос).
квеца несвр. клечати. – Квецаше под колата, нешто гледаше (Цер).
кво. Та кво?! изр. па шта?! – Изел сам лубеницуту сам, та кво?! Еве, има 

друга за вас (Сук).
кврц – кљоц узв. 1. подражавање окретања кључа у брави и слично: кврц! – Кврц 

– кљоц, закључи се изнутра (Сук). 2. фиг. пробати овако или онако. – Кврц – 
кљоц, па шта испадне (Пир).

кега прил. рет. када. – Кега че прајте весеље? (Јел).
кекересци м мн. врста цвећа. – Кекересци смо садили, у градинче цвеће 

(Мр).
кеко прил. како. – Кеко тека да испадне да ми не јавите (Сре).
кенче с, мн. кенчета, кенчетија кликер. – Ја му обра свата кенчетија (Пир).
керемџија м радник у црепани или циглани. – Ми кажемо у Боњинце 

керемџија, у Свође кажу ћиримџија или керемџија, а у Пирот кажу ћеремиџија 
(Б – МБ, Пир).

кикво зам. шта. – Кикво работите доле по град (Рос).
кик㎘в, -ква, -кво зам. какав. – Кик㎘в је ов㎘нат, боде ли? (Рос). – Киква ви је 

снаата, работна ли је? (Рос).
китка ж анат. рет. теме; слепоочница. – Ударил га у киткуту, у слепото око 

(Дој, Јел).
кицошлија м кицош. – Мој муж је бил кицошлија, неје врзувал клашње 

(Пн).
клада прид. индекл. висок, снажан и складан. – Бора беше клада момче; он 

си је и са тек㎘в, ако је улезал у седамдесе године (Вој).
кладња ж унакрс саденути снопови на њиви, крстина од 20 или 21 снопа. 

– Денемо кладње, двајес снопа; крстина је помалечка од кладњу (Ру).
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кладьн㎘ц м (уређени) извор. – Златари упропастише тија кладьн㎘ц (Б – 
Шљ, Пн).

клакана ж спрат помоћне зграде , најчешће изнад штале, за чување ка-
басте сточне хране. – Свото сено ми је на клакану, под кров (Км. Држ). Ко-
шара за овце и за говеда, плевња за сено, а на клакану се диже кабаста сточна 
храна (Мр).

клањач пешћир изр. пешкир са којим се невеста клања (кумовима, све-
кру, свекрви). – Изьткала си је пешћир клањач, кад буде невеста с њега да се 
клања (Сре, Кр).

клапна свр. рет. стена испод које се можеш сакрити од кише (или ветра). 
– Клапна, стена наткрилила, кажемо и потклапчина, стане под њу и сакријеш 
се од ћишу, с㎇нце, ветар (Брл).

клапне свр. фиг. клонути; онемоћати; постати неспособан за рад. – Што 
одједнуш да клапнем, да нема у – што да се сунем (ЦД).

клапоша ж овца која има дуге и оборене уши. – Клапесту овцу смо звали 
клапоша (Км).

класат, -а, -о 1. која има плодоносно стабло. – Једна чемерика је класата 
а друга се не класи (Зс). 2. који има крупне класове (стрнине). – Житото уба-
во, класато, једра му зрната, сваћи сноп че ти пушти по пет ћила (Сук, Чин).

класата магарица ж бот. врста влатасте траве која расте на поснијим 
ливадама. – Магарица је висока и бес – клас, а класата магарица је помалечка 
и искарује клас, како тај што у ти зовеш мирисавка (Дој).

класата чемерика ж бот. врста чемерике. – Чемерика, једна је класата, а 
друга се не класи (Зс).

класати тип㎘ц м бот. врста влатасте траве која расте на посним ста-
ништима и коју стока не пасе. – Класати тип㎘ц, ништа га не пасе, ни магаре, 
а ни куче нече да легне на њега (Дој).

класато жито с бот. латица Hordeum murinum. – Латица или класато жито, 
неје добра за сено, остра је, нече у стока кад посазреје (Гос).

класи се несвр. класати. – Житата се веч класе, али ђи припе голема жега 
(Кс).

класичичи м мн. дем од клас класићи. – На мачће, оно класичити као на 
жито, и лепи се за чарапе (Мр).

клацка несвр. рет. љуљати. – Клацкам унученцето на колена и појем му 
(Нш).

клаџева се несвр. упуштати се у клађење. – Клаџевали смо се, па кој пре-
вари да му се даде перашка (Соп).
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клекаво млеко изр. лоше млеко оваца пред сам крај лактације. – Оно 
пред крај млекото на овцете постане клекаво, густо, неје како куластра и неје 
добро за једење (Зс).

клемпоушав, -а, -о који има дуге уши (које висе). – Он беше клемпоушав, 
оклемпил уши како магаре (Гос).

кленѕари се несвр. шалити се; задиркивати. – Он воли да се кленѕари, да 
се клечкује, неје млого озбиљан (Кп).

кленче с дем. од клен млада риба клен; мала риба уопште. – Кленчетија 
навача, малечко, нема ни колко шаку (Пир).

клепач м лош мајстор самоук. – Текви мајстори клепачи има колко очеш, 
него ја мајстора тражим (Кп).

клецош м дечја игра школице, небо. – Млого смо се играли клецош, и ја 
будем прва (Тм).

клечурак м гомила ситних (и сувих) гранчица. – Донеси ми клечурак да 
заватим ог㎘њат (Км, Бер. Цр. Зс).

клештав говор изр. недовољно јасан и брз говор. – Ја имам клештав говор, 
брз; ућеви су тако говорили, понешто прескачем (Б – Шт, Гњ).

клибуса се несвр. храмати, љуљати се у ходу. – Ене га, иде: клибуса се, 
клибуса, климка се, поклецкује, ама иде право на казанат (Кр). Деда – Кола 
по нас клибуса, клибуса (ВС).

клија несвр. клијати. – Семе од пипер, клило (Ру). Васуљат клил (Вој).
клилукар м зоол. врста дивљег голуба. – Чу голуба гургусара и голуба 

клилукара (Ш).
климав, -а, -о који није добро учвршћен, који се љуља. – Тија ексер кли-

мав, начукај га боље (Вој).
климне свр. рет. фиг. попустити; увенути. – Јесенчетата климнуше, уве-

нуше (Тм).
климне се свр. заљуљати се. – Климнуше се колата одједнуш и преврну-

ше се (Вој).
клин на клин удара изр. распиривати свађу, мржњу. – Зашто да му уда-

рам клин на клин, сви смо људи (Дој).
клинарице панталоне изр. панталоне са истакнутим проширењем из-

над колена са спољне стране. – Ми кажемо клинарице панталоне, а Валниш 
и пиротската села кажу панталоне на брич (Б – Са, Пир).

клиндупавац м врста птице. – Клиндупавац је мало тиче, лети окре реку 
и стално мрда с дупе, па га у некоја села окају мрдогузица (Гос).

клиндупар м зоол. врста голуба која живи по дупљама. – Голуб клинду-
пар живи по рупе, затова га тека и окамо (Пир).
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клинкар м врдалама; неискрена особа. – Који је клинкар, лош, нема да ти 
каже једну – думу тачно; и пет пути разно каже (Д – Сн, Пир).

клинч㎘к м дрвени клин који повезује два суседна наплатка у точку 
рабаџијских кола, пишљак. – Клинч㎘к или пишљак, исто је, он врзује два 
наплата (Ш).

клипес, -та, -то који има велике и оборене уши. – Клипестуту овцу однел 
курјак (ТД).

клипне свр. опустити се; онемоћати. – Овесели се, овесели, и тиће клип-
не и че мре (Пет, Брц).

к㎇к м анат. кук. – Кожине су доле што увива ногу, а скорње иду до к㎇к (Мр).
клобрца несвр. ритмички ударати (поклопац при кувању, нога у широкој 

ципели). – Помери поклопацат да не кломбрца на шерпуту, да не играје (Пир).
клобура ж посудица за брус коју косач везује испод колена. – Косач врзује 

клобуру испод колено и у њу држи острило у воду (Зс).
клобурац м мехурић. – На – преко двајес града рећија прави клобурци, а 

на – преко двајес и пет се задржаву клобурцити (Соп).
кловне свр. одједном узети и прогутати као птица. – Довати месцето и 

кловну га зачас, а ми че препљуцкујемо после цел д㎘н (Мл).
клокче несвр. клоктати. – Клокчу ми црева, клокче ми вода у мешину 

(Вој). Ноч, а ја сам идем и само чујем како клокче водата у Долину (Сук).
кломбаца несвр. клопотати (обућа). – Чизмете ми кломбацају, широће 

(Цр).
клопетар м клепетуша. – Има жало и у ѕвен㎘ц и у клопетар (Мр).
клопне свр. 1. нагло се (невољно) спустити. – Болна сам, али с вољу се 

дигнем, а после тиће клопнем (Кр). 2. упасти у лежиште. – Башта ми ис-
тргну ногу и она клопну, врну се (Дој).

клопотарче с мала клепетуша. – За овце клопотар, а клопотарчета за 
јаганци (Зс).

клопотарџија ж мајстор који израђује и усаглашава клепетуше. – Кој је 
ѕвончар умеје да усагласи ѕвонци, а кој је клопотарџија, усагласи клопотари, 
и обично је исти човек (ДД).

клоцати несвр. 1. мазити. – Бабата клоцати децата, мази ђи, радује њим 
се (ВРж). 2. учити лошем понашању. – Немој с њега да се играш, он клоцати 
малечка деца да не слушају родитељи (Вој).

клуби се несвр. савијати се у виду клупка. – Видим, нешта се клуби пред 
мене, кад оно – моје дете (Дој).

клцори несвр. рет. радити мајсторске послове (чекићем). – Мој – муж 
клцореше си све, увек прави нешто, мајсторише (Дој).

клчињав, -а, -о рет. пртен. – Пртено, клчињаво смо носиле (Рос).
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к㎇чка си га изр. онанисати. – Он ни показа како да си га к㎇чкамо (Пет).
кљакав, -а, -о слаб, онемоћао. – Има стари, кљакави, не мож си ни воду 

донесу (Чин, Пир). Ти ли мислиш ја толко сам кљакав?! (При).
кљаска несвр. храмати; цупкати. – Коња кад уче да иде раван, вржу му 

предњу и задњу ногу и на једну и на другуту страну, па он кљаска, друса, не 
може (одма) (Мр).

кљеч м мушко семе, сперма. – Сперму кажемо кљеч, клеч или к㎇ч (ПРж).
кљештаво место изр. клисура, сутјеска, кањон. – Там кљештаво местото, 

стиснуто, не мож се мине с коња (Гос).
кљештаво оди изр. притискати ноге једну уз другу у току хода. – Сима 

Клоштичћи кљештаво оди ко да носи крошњу меџи нође (Гос).
кљештарће ж мн. дрвена крцкалица у облику клешта којом се ломе ораси 

и лешници. – Ја че ви направим кљештарће, немам другу работу уз овцете 
(Пк). Невестицата стисла нође како кљештарће (Пк).

кљешти м мн. клешта. – Попат не узел парчето с кљешти, него с руку, па 
се изгорил (Чин).

кљешти се несвр. мршавити. – Женава се кљешти, мршавеје; млого ра-
боти а малко једе (Ста).

кљокоче несвр. клоктати; жуборити; прдети. – Душа оче ал (старо) 
дупе кљокоче (Зс).

кљомбрца несвр. дрмати, трести; пумпати на неисправној пумпи уз по-
себан непријатан звук. – Не кљомбрцај пумпуту, чума те изела (Пир).

кљосне свр. стропоштати се (од умора, немоћи, болести, старости). – 
Кљоснуло наземи, падло (Изв).

кљоцка несвр. труцкати; дрмати. – Великоша кобила, алат – боје, иде 
раван, нема да кљоца (Мр).

кљоцне свр. зашкрипати. – Кљоцну брава и тата пол㎘ка улезе (Брл).
кљуве несвр. кљуцати. – Кокошка кљуве, тиче кљуве, тека кажемо (Зав, Гра). 

Ман㎘чкото пиле повише кљуве од големото (ДД).
кљун м шиљак на предњем делу горње греде лотре. – Литрило је од једну 

с㎇бу, једно дрво; горње је с кљун а долње равно (Ру). Литре имају две литрила 
и горње литрило има кљун (Мр).

кљунѕав, -а, -о који има (велик и) шиљаст нос, шиљасту браду и ружно 
лице. – Беше кљунѕава, висока и церозубава жена (Зав). Бела, кљунѕава, висо-
ка и млада, нашли се с њега, издржавал у је (Зав).

кљуцне свр. фиг. 1. оштетити ломљив предмет лаким ударом (шиљастим 
предметом) у једну тачку. – Шерпата је била кљуцнута на дното (Зав). 2. изр. 
кљуцне га горњити (праг) суочити се са бригама које намећу породица и 
дом. – Ка се ожени, кљуцне га горњити (праг), па се оправи (Пир).
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кључ. Преврљи кључ изр. прокључати, узаврети. – Водата преврљила 
кључ (Рос).

књиђе ж мн. анат. део желуца преживара, листавац. – Кад на овцу стану 
књиђе не вреди крв да њој пушташ, нече да тече (ДД. Мр). Кад на овцу стану 
књиђе од отровну травку, лечимо у сас бирка соду за глистирање (ДД).

кобађим прил. тобож, као да; можда. – Кобађим да дојде, па не дојде 
(Брл).

кобац м зоол. кобац. – Има копци тичари, копци кокошкари и копци голу-
бари (Пир). Има копци тичари (ТД).

кобилашњак м пеј. стара и изгладнела кобила. – Куде се дену 
кобилашњакат (Вој).

кобилетина ж пеј. аугм. пеј. кобила. – Кобилетината пак улазила у градине-
те (ТД).

кобилица ж дем. обрамица. – Деда ми направил кобилицу да му носим у 
стовне воду (Чин).

кобур м кофица за брус у виду футроле, коју косач везује за цеваницу. – 
Косачћи прибор, који носи у торбицу, је гривна, острило, кобур оди дрво или 
плек, чукче и наковања (Мр).

кован, -а, -о трп. пр. поткован (коњ, кобила, во, крава). – Кован пастув 
убије зачас, затов се пастуви не потковују (ТД).

кованица ж кућа од танких и дугих кованих цепаница које се прикивају са 
спољне и унутрашње стране дирека при грађењу зграде. – Правили су наши 
стари куће – кованице и појате – кованице, неје се зидало с ћерпич (Чин).

ковиљ м бот. ковиље. – Ковиљ трава расте у Власату арницу и увек си пад-
не на иглицете (Кс).

коврџањ м обредни колачић од пресног теста који се спрема за Бадњи 
дан за коледаре и укућане. – Идемо у коледу, даву нам коврџање (Рс).

коврџањ узв. при изненађењу. – Он налети и каже отопрч, а ја му одма од-
говорим коврџањ (Рс).

ковчег за леб изр. сандук за држање хлеба. – Ковчег за леб смо правили 
од боље дрво, него за сьнд㎘к за брашно (Пл).

ковчег за девојћу изр. сандук са девојачком опремом и поклонима које 
она припрема за обе родбине на свадби. – Свака девојћа је дар спремала за 
удају и чувала га је у ковчег за удавачу (ТД).

ковчек за брашно изр. сандук за чување брашна. – Имали смо ковчек за 
брашно, а леб смо чували у н㎘чви (ТД).

ковчечек м дем. од ковчег мали ковчег. – Има ковчечек, и ништа друго у 
кућуту (Зав).
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ког㎇ца несвр. 1. правити покрете гутања а не гутати; трпети велику 
оскудицу. – Додек имаше паре, живејемо; са само може да ког㎇цамо (Пл). 2. 
замуцкивати. – Уплашил се па ког㎇ца, не умеје да нам каже какво се десило 
(Ру).

коглцање с гл. им. од ког㎇ца покрети гутања (услед узнемирености, глади, 
жеђи). – Коглцање је прег㎇тување; запне ти у гушуту када се узнемириш 
(Пл).

кожуварка ж бот. врста јабуке чији плодови подсећају на изглед коже. – 
Кожуварка јаблка је споља жлта као кожа, а има бело и сипкаво месо (Брл).

кожувчина ж кожух. – Ја си кожувчинуту облачим и зиме и лете, у њу ми 
најзгодно (Км).

кожушар м мастор који прави кожухе, кожувар. – Башта ми је бил ко-
жушар, доодил је л㎘ко до пару (Брц). Кожушаре су сврчали из Црни в㎘р (Зс).

кожушетинка м дем. (омањи) кожух. – Дрешљачће, кожушетинће саби-
рало, које ново, које старо (Зав).

коза ж фиг. захват иза жетвара од два-три корака који он жање. – Када 
не може да кара, барабар да жње, него заостањује, било жетвар било жетвар-
ка, смејемо се: – Остал на козу! Остала на козицу! (Вој).

козарица ж женска особа која пасе козе. – Иако сам козарица била боса, 
гола и гладна, това ми је време било најубаво у живот (Гос).

козарл㎘к м чување коза; испаша коза. – С козарл㎘к сам се бавил пет – 
лета, чужде сам козе чувал (Бе). Од козарл㎘к је сиротиња живила, ама после 
државата затре козете (Гос).

козарник м појата за смештај коза. – Петраћини су имали посебно ко-
зарник, појату за козе, а посебно појату за овце (Бе).

кози се несвр. младити се коза. – Почесто кажемо скозно, кози се; кажемо 
и јари се, ојарило се, али ретко, слабо (ТД).

козина ж кожа од козе (са длаком или без ње). – Торба пртача је од козину, 
па страњеник од окол четирес до шејесе ћила, и он је од козину (ТД).

козињарка ж предмет израђен од козје длаке (простирка, торба, врећа). 
– Спал сам на црђе козињарће, носил сам торбу козињарку, и врече козињарће 
су најдобре врече; коза је диво, али корисно (Д – Пг, Вој).

козица ж бот. биљка са плавим цветом, један од весника пролећа. – Крив 
деда, козице и кокошчице најпрве излезну (Бер, Км).

козјарка торба изр. торба од козје коже са длаком. – Козјарка торба је од 
козју кожу сас козину (Брл).

козл㎘ц м бот. један од весника пролећа, козлац. – Козл㎘ц рано излази и 
расте у мртвину (Мр).
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кој над кога може изр. нема правде, сила се намеће. – Оно је са дошло 
време кој над кога може (Пет. Сук. Пир).

кој те бије по шију изр. ћути, мируј, нико те не присиљава да причаш 
и радиш на своју штету. – Кој те бије по шију да казујеш каква си алишта 
правил када си бил момче?! (Вој. Изв. Ста).

кокар м мн. кокари пеј. рет. кућерак. – Иди мети кокарат и ћути (Цер). Сви смо 
ми овде с кокари (Цер).

коко прил. како. – Коко да се забави, толко време (Об). Коко ми сестрата, 
неје јавила за чичу (Зав).

кокоданка ж целовито јестиво језгро ораха. – Не може ореси све на 
кокоданће да су када се ољуште; колко да пазиш, оно се понекоја строши 
(ДД).

коколас, -та, -то који има избуљене очи. – Написа ми на голем картон сло-
ва голема, коколаста (Пн).

кокоњешта ж бот. врста траве. – Чул сам да има у наше трава кокоњешта, 
али не знам која је (ВЛк).

кокори се несвр. 1. парити се (кокошка). – Кокори се кокошка, кокори ђу 
пет㎘л (Сук. Вој). 2. пеј. кочоперити се (петао, човек). – Кокори се ко пет㎘л на 
буњиште (Вр. Ос).

кокореши се несвр. в. кокори се (2). – Немој се толко кокорешиш да ти се не 
потсмивају девојћете (Пир).

кокоринка ж таласасто или спирално увијање косе. – Увијте с крпице и 
напрајте кокоринће да ви је грчкава косата, да сте убаве (Гос). Навијем пра-
мен косу па узбрдо га на теме уплетем; това је кокоринка (Зав).

кокочица ж бот. весник пролећа који има цваст налик пагоди и који има 
лоптасти гомољ. – Петлич㎘к је лила боја, а кокочица је бела; сaмо боје раз-
личите, а свe (остало) исто (Бз. Цр).

кокоши се несвр. кочоперити се. – Чоперкује се пет㎘л кад слезне од ко-
кошку, кокоши се (Мр).

кокошја јанија изр. врста гушћег јела са кокошјим месом. – Кокошја 
јанија: испржи се варено кокошињо месо у брашно и јаја, па се врне у шерпу 
и направи се запршка, а aко је лозјарска јанија, тури му се исецкан зелени 
лук пред запржување док се вари месото (Пир).

кокошкарник ж живинарник, кокошињац. – Лисица њим улезла у кокош-
карник (Вој).

кокошленце с в. кокошчица. – Петленце је плаво и бело, а кокошленце је 
исти цвет, иста трава (Дој, Пк).

кокошчица ж бот. в. кокочица. – Кокошчица има крупначьк цвет㎘к, па кaко 
на шопчице, и главичица уземи, а бело цьвти; петловчек има сличан цвет 
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малко помалечьк, а цьвти црвено, розно, бело, свакакво (Соп). Кокошчица, а 
кажемо у и кокочица, цьвти плаво – розно и цьвти бело (Ста). Кокошчице има 
плаве – лиле, беле и розе, у мртвињак расту и најпрве излезну (Бер). Петл㎘к је 
бело, а црвеното је кокошчица (Гос). Кокошчице су плаве и црвене, а петлов-
чичи само црвени и исти као оне (Мр). Кокошчица је жута, а петличица плава 
(Ш). Кокошчице су беле, а црвеното су петловчичи (Зс). Кокошчица бела, а 
петличица црвено – розе (К – Вр, Ш).

кокрдава коса изр. кратка коврџава коса. – Има кокрдаву косу и дојде 
плав (Мл).

коларсћи ланац изр. дебео ланац (којим се коче рабаџијска кола). – Т㎘нак 
ланац је синџир, а дебел ланац је коларсћи ланац (Зс).

колач м 1. обредни колач. – За свакога у кућу месимо за Велигден по колач 
с јајце (Гос). 2. колут; котур. – Од габар или од липу, подмладило се, истера-
ло младо, и од това правимо колач, алку за конопац за бреме. С това га боље 
стегнеш и не ћине се конопацат; конопац кад се претака он се ћине (Пок).

колачара ж врста воћке (јабука, крушка) чији су плодови у виду спљоштене 
лопте, колача. – Имамо крушке колачаре, млого убаве, башта ми и садил 
(Вр). Колачаре јабалће, крупне, црвене дојду, највише сам њи волела (Трњ).

колачарка ж врста јабуке. – Имамо јабалће петровће, јаблани и једну 
колачарку (Дој, Пк).

колачес, – та, – то који је у облику спљоштене лопте, колача. – Колачесто 
направено, како колач дојде од двете стране (Км. При).

коледарсћи, ка, ко који припада коледару; који изводи коледар. – Коледар-
ску тојагу понесем и нижем ковржданци на ћићич (Рс. ВРж. ВЛк).

колектива ж земљорадничка задруга, по узору на совјетске у Лењиново и 
Стаљиново време, у којој сваки сељак уступа задрузи све што има и у којој 
ради. – Толко галама да улазимо у колективу, па се колективете после рас-
падоше, оне су само за лењави (Пет).

колективско поим. прид. заједничка својина. – У Огрењу као у колектив-
ско, све уцело користимо заједнички (П – Шљ, Пн).

колено с степен сродства. – Ми смо с њу четврто колено, четврти појес, 
рода смо, поштујемо се (Вр).

колендро с бот. врста отровног корова у стрнинама, који има јак мирис и 
белу цваст са црном тачком у средини. – Колендро замерише кад иде облак 
(Зс).

коленичи изр. клечати (при молитви). – Идемо у цркву и там коленичимо 
(Пир).

колено с степен сродства. – Несу ли прошла шес – колена, да се не 
узимају децата (Јал. Вој).
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коленце с мн. коленцета пршљен, чвор (nodus) (на стаблу трешње, кукуруза, 
житарица, влатастих трава). – Моруза има канџе над корен, над земљу и 
има коленце на шашку (Вој).

колибарка ж пеј. мала и неуредна колиба. – У какве су колибарће, у какве 
су кошарће живели там, а иљадили су са – стоку (ТД).

колибашка ж дем. прип. мала колиба. – Цигање у једну колибашку у плани-
ну замркли (ДД).

коло с мн. колетија 1. круг. – Омалакшем, и пред очи ми зелена колетија, 
и само паднем наземи (Зав). 2. точак. – Строши ми се једно – коло у пут, па 
муку видо док докара колата у село (Км).

колибарњак м пеј. дотрајала колиба; дотрајала (и нечиста) кућа. – 
Кућата њим асли колибарњак, грозна, нечиста и само што неје падла (Сук, 
Чин). Оно неје кућа, него колибарњак, само што му неје падла на главу (ТД).

колибарче с дем. в. колибарчек (1). – Старцат си ми исплете колибарче у лозје 
и ја отидем да сам пудар (Сук).

колибарчек м 1. дем. мала колиба; уп. колибарче, колибашка, колипче. – Има 
там колибарчек, там побегнемо од ћишу (ВЈ). 2. пеј. мала и неугледна кућа. – 
Направили колибарчек да има куде главе да с㎘вру (Вој).

колибашка ж в. колибарчек. – Нади колибашкуту у Васину њиву има крс 
(Зав).

колибашњак м пеј. лоше исплетена колиба. – У колибашњакат дува ко да 
сам надвор, че оѕебнем там (Јал. Вој). Оправи малко колибашњакат, са че там 
селимо овцете (ТД. Вој).

колибетина ж пеј. велика (и неуредна) колиба. – Она у колибетинуту спи 
заједно сас пцетата (Сре).

колипче с дем. в. колибарчек (1). – У алачевсћете њиве имаше колипче, там 
побего од ћишу (Вој).

колизица ж улизица. – Он је колизица голема, обрча се и тека и тека само 
њему да буде добро (При, Пет).

количар м грађевински радник који колицима превози терет. – Правимо 
цигле нас четри: калџија, количар, секач и простирач (Пн).

колков, -а, -о рет. колики. – Леле, колков㎘г сам курјака видел; колћиви си 
курјак појде на мене (ВЛк).

колко – га ли је изр. колико много; колико велико. – Колко – га ли је земљу 
накупувал, да се чудиш (Вој).

колкото /колкьто прил. колико. – Колкото си глупав кото ја (Бз).
колонисћи, -ска, -ско које је (било) својина колониста. – Башта ми не 

даваше у колониско да сечемо дрва (Гос).
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колћи је драђи – дьн изр. (без одмора) читавог дана. – Не стањујем кад 
работим, не одмарам колћи је драђи – дьн (ДД).

колћиви, – а, – о који је јако велик; који је тако много велик. – Колћиви 
си је курјак (ВЛк). Колћива си се камик сваљал на путат. Колћива си камик 
сваљал (Чедомир Цветковић, 1929, ВЛк).

колце с омча, прстен или гривна (од метала, жице, конопца, канапа, 
прућа или павити) за разноврсну употребу. – Колце од павит и од леску, а 
може и од железа, и гужва оди павит се користи за врзување капију, врата, 
лесу (ВЛк).

кољеба несвр. с муком живети немоћан и у беди. – Кољебамо с бабуту, 
старци, сиротиња у планину (ТД).

команда ж ред у кући; поштовање реда. – Черћете отидоше под другу 
команду (Пк).

комат м мн. комати /комати 1. већи комад хлеба. – Што си надигал толћи ко-
мат, ли са једомо? (Пк). 2. отсечено или одломљено парче хране. – Ћисалица: 
брашно (и шићер) у вочће, и пиринач, па одвојим чорбу, па га сечем на ко-
мати (Зс).

коматан м нерадник, готован. – Он је голем коматан: ништа не работи, а 
волел би све да има (Пк. ТД. Рас).

комбај м комбајн. – Комбај изнел ђол ко тенк (Соп).
комбине с комбинезон. – Купила сам си комбине (Пир).
комендија м/ж/с весело дете; весела особа; особа која развесељава при-

сутне. – А, комендијо бабина, ти (Пн. Кс). Она је комендија, дојде, развесели 
ни (Трњ).

комињак м слабо светлоцрвено вино од воде и дрождине после отакања, 
шилер. – Комињак стоји сас воду у комину само колко водата да покрије ко-
минуту, а шиљер је исто, али се убрзо пије и има више воду, и послаб је (Цр).

комка се несвр. фиг. прогутати сасвим мало (храну, пиће). – Вино, не се-
тим се ни да се комкам (Ос). Узо малко леб, колко да се комкам, да ме кука-
вицата не закука (Јал).

компир㎘к м мн. компирчичи дем. од компир кромпир. – Че ти дадем пасуљ㎘к и 
компир㎘к, али немој мужат да дознаје (Гос).

комса се несвр. 1. кидати (месо, сир) на ситне делове у току припреме 
јела. – Када се свари месото, комса се (Пир. Вој). 2. пеј. грубо се чешати. – 
Вьшљиво, па се само комса (Цр).

кому да је напреда изр. коме дати предност. – Ти очеш, с теб да појдем, 
она оче с њу да останем, кому да је напреда (Б – Рце, Бла).

комћева се несвр. повремено гутати (храну, пиће). – Ја кад радим с ма-
шину не комћевам се (Ос).
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комшиче с млада женска особа (девојчица, девојка). – Имамо убаво ком-
шиче (Ос).

конади несвр. 1. подешавати. – Конадим га да личи на бабу (Гос). 2. по-
сматрати и процењивати. – Конадимо га да – ли може зет да ми буде (Гос).

кондак м брав или особа нескладног тела. – Оне сестрете грозне ко кон-
даци (Сук).

кондир м калем на виновој лози. – Кондир је това што раџа грозје, калеме-
ното (Бла).

кондрес, -та, -то који има високе и незграпне ноге (човек, брав). – Гле ква 
је кондреста овца, и лисеста, има белу шару по дужину образ, лево и десно, 
и брада у црна (ТД).

кондуресто прил. уображено, надмено. – Он се држи кондуресто, изучил 
школу, живи у град (Гос).

кондуретина ж аугм. и пеј. 1. ципела просте израде са дрвеним ђоном. – 
Носил сам сиротинсће ципеле, кондуретине (Пир). 2. стара ципела. – Нанело 
кондуретине, опьнчетине, кој знаје од када су (Кр).

конопна преџа изр. пређа од конопље, пртена пређа. – Конопна преџа се 
користи за основу (Д – Сн, Пир).

конопно с поим. прид. рет. пртена поњава. – Од клчина поњаве за покривање, 
конопно кажемо, од пртено (Бз).

конопчар м ужар. – Конопчар је мутавџија, он прави и конопци и по-
кровци, и друго (Пир).

конска бубачка ж зоол. коњски штркаљ. – Че ти пуштам консће бубачће 
под сукњу само ако ме још једампут увредиш (Бз. Сук. Гос).

конска плоча изр. коњска потковица. – Конска плоча има шип, вертикал-
но појачање, три на плочу (ТД).

консћи клопотар изр. коњска клепетуша. – Консћи клопотар има иглу 
унутра, јако се чује (Мр).

консћи тип㎘ц м бот. типац Festuca rubra. – Консћи тип㎘ц не класи се 
сваку годину, а када се класи тешко се коси (Гос). Модар тип㎘ц, консћи га 
кажемо (Гос).

конча м деч. коњ. – Ја нашега кончу поче да јашим (Пет). Ајде, кончо (Вој, 
Пет. Чин).

конч㎘к м мн. кончичи, дем. од кон㎘ц 1. (кратак) конац. – Најди ми црвен 
конч㎘к да му га извезем на капуту (ВЈ). Не врљај тија кончичи, требу ми (Чин). 
2. фиг. порекло. – Неје вој добар конч㎘кат, бабата вој је била шарена, сћитала 
је (При).
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кон㎘ц м 1. конац. – Спрегни одве пртен кон㎘ц и сас њега га вржи (ПРж). 2. 
фиг. порекло. – Пендановци, тек㎘в њим кон㎘цат, л㎘ко уче школу и паметни 
су (Пет).

кон㎘ц од два – ката изр. ћилимарски термин конац од два упредена вунена 
конца (а има и од три ката или више, према броју упредених конаца). – Туја 
шару ткајем сас кон㎘ц од два – ката (Пир).

коњара ж овца која стално трчи у штету. – Која овца стално трчи у 
штету зовемо у коњара (ДД. Гос).

коњетина ж пеј. коњ. – Чија је таја коњетина, једва на – нође стоји (ТД).
коњи се несвр. гордо се држати, одупирати се притиску. – За – кво се 

толко кочиш и коњиш? За – кво не пристањујеш за њега? (Зав).
коњосује несвр. 1. радити без мере и одмора. – Коњосувал сам од работу, 

по цел д㎘н не одмарам само да завршим какво започнем (Држ). 2. пеј. ленча-
рити; гледати у празно и не покретати се. – Ти јучера коњосува, ништа не 
работи цел д㎘н (Брл). Научило тека: ем коњосује ем се шегује на сви (Рс).

коњска копита ж бот. копитњак Asarum europeum. – Има у наше место 
трава коњска копита, па има лисичја стопа (Дој. ТД).

коњска љубичица ж бот. врста љубичице Viola tricolor. – Баба ми туја 
травку зове коњска љубичица, она сличи на љубичицу (Изв).

коњсћи босиљак м бот. дивља нана. – Дивуту нану зовемо коњсћи 
босиљак, који како (ВЛк).

коњсћи здравац м бот. биљка у типу здравца. – Коњсћи здравац има розе 
цвет, има лис као здравац и ниско расте (Јел).

коњче с млад коњ од једне до две године. – Коњче или омак, исто је, још 
неје пастув стануло (Мр).

коњштрак м коњска балега. – Док ћумурџијете стуре ћумурат, коњити 
њим напраје коњштраци (Пир. Зс).

коп м бот. високо цветно вретено биљке киселац Rumex acetosa. – Ћисалац 
има коп, вретено које носи семето (Пк, Дој). Тај трава коп прави копове (Јел).

копа несвр. 1. дубити (земљу, дрво). – Копа сас ћисер корито (ТД). 2. 
уситњавање земље; обрада земље мотиком. – Лозје се прво копа, а после 
праши (Јал. Вој).

копеша се несвр. парити се (змије). – Змијете се умотују једна у другу, 
копешају се увек у тија месец (ДД. Гра).

копиларка ж млада овца која се оплодила и ојагњила пре времена. – Копи-
ларката копилила копиле (Дој, Брл).

копиле с шиљеже које се ојагњило; јагње жиљежета које се ојагњило. 
– Слеже кад се ојагни зовемо га копиле, па кажемо копилето копилило, а и 
његовото јагне зовемо копиле (ДД).
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копили свр. 1. родити ван брака. – Мајћа ђу копилила (Бла). 2. омладити 
се шиљеже или козица. – Кад се шиле ојагњи кажемо копилило (Дој, Брл).

копилче с рет. нејако дете. – Остала су пет сирочета, копилчичи, све 
м㎘ненка (Гос).

копиљева несвр. младити се пре достигнутог узраста (шиљежица, 
јуница). – Копиљевају му слежината, бујна, урањена (ВЛк).

копињаво место изр. место где расту дивље купине. – Дуб, копињаво 
местото, њивата млого искарује копине (Вој).

копитњак м бот. копитњак Asarum europeum. – Копитњак, има га две 
врсте, јед㎘н је подлешчек а друђити је копитњак, и јед㎘н од њи је с три листа 
(Гос).

копје с млада стабљика великог и малог кисељака; право и високо пло-
доносно стабло биљке. – Копље смо јели док је још младо, док је младо и 
ћисело, а семето несмо јели (ВРж).

копно прил. топлије, без снежног покривача. – Јучера је било копно, па-
соше овцете, а нач㎘с га забели (снег) (ДД).

копраља ж фиг. нос. – Диже копраљуту и отиде бе – збогом (Вој).
коприва ж бот. врста цвећа са лишћем које је слично лишћу коприве. – 

Има цвеће коприва, лис му дојде како на покриву (Вој).
копривица ж бот. в. коприва. – Че ми дадеш од копривицуту да си насадим 

(Држ).
копривка ж бот. в. коприва. – Копривка се сади у саксију, а може и у гра-

динче (Пир).
копривчица ж бот. в. коприва. – Копривчица цвеће, имам га у градинче (Пж, 

Орљ. Бз).
коприна ж комад одеће од свиле. – Ми смо носиле коприну, свилено, било 

је бело, жлто, зелено, свакакво (Д – КВ, ЦД).
копруља м. в. капруљ. – Уреже се па се закове или се рогове збоду када се 

прави кошара на копруља (ТД).
копча ж већа копча из два дела. – Ако је скопче големо, кажемо га копча, 

а ако је малечко кажемо га дрикер (Пир).
коравица ж врста диње која има издужени плод са дебелом кором. – Ко-

равице диње смо садили у риљевину (Соп).
кордељ м 1. сува стабљика зрелог кукуруза. – Стебло од морузу у Суково 

кажемо шашка, а овам у Блато га кажу кордељ (Сук, Бла). 2. корен одсечене 
зреле стабљике са патрљком (кукуруз, сунцокрет, шећерна репа). – Кордељ 
је од морузу уземи, када јака шашка остане (Вој). 3. дрвенаста стабљика 
(зреле) биљке. – То је сено по прздерљиво, по – крупно, само ѕурлук, само 
кордељ (Соп).
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корен м 1. клип кукуруза. – У Црни В㎘р кажу корен, а у Завој клас (Пок). У 
Враниште кажу корен, а у Рагодеш клас (Рг). 2. целовита биљка; стручак за 
расађивање. – Има цветове и црвени и шарени на исти корен, ситни цветове, 
слично као кадивица али нежно (ВЛк). 3. фиг. усправни шиљак на горњој ло-
три, који држи кабасти терет. – Две су литрила за једну литру. Горње има 
корен или кљун, а може и без њега; попречно су колци, а шиљасти део, који 
вири, је рожица (Ш).

корењача ж суви остаци непопашених биљака на пашњаку. – Још је снег, 
не може овце да збиру корењаче, да промьциња сено, а веч нема сено (Зав).

корзира се несвр. нов. шетати се; губити време шетајући се. – Оче ја да 
сам дома и све да работим а он да се корзира (ПРж, Црв).

кори се несвр. окривљавати се (без разлога). – Немој се кориш, неси ти 
крива што је он пијаница, него његово друство (Бла).

корита с мн. водопој са низом (дрвених) корита. – Имаше корита, водопој, 
слазеше млого стока од Белаву там да пије (Гњ).

корлав, -а, -о кори има кору, кораст. – Бил биковит, корлав снег, па се 
заглобил (Ру).

корупчина ж геогр. дуга и уска депресија под нагибом у виду корита. – Он 
је бил најголем газда за корупчину од Горчинци до Камбелевци (Б – Го, Гњ).

корчева се несвр. ругати се. – Корчева се на једнога – другога, а не види 
си њега как㎘в је (Зс).

кор㎘м м сапи. – Кор㎘м, па плечка, па нога задња. Ударам га по кор㎘мат 
када га карам (ТД).

косачка ж женска особа која коси. – Била сам косачка, орачка, сенарка 
(Гос).

косичи се несвр. сећи и фино обрађивати (дрво алатком косицом; 
сабијену земљу у лончарству). – Земља се прво осуши, па наквасимо да се 
раштуми, па на трупци вадимо и добро ђу набијемо, и косичи се с косицу 
(Кр).

космурат, -а, -о космат. – Кад сам бил момак волел сам да идем космурат 
(Ш).

космураци м мн. врло дуга коса. – Кад сам бил момче носил сам косму-
раци до појас (Пир). Запуштило космураци и иде небричено, и чека ћишу да 
га пропере и прокупе (НМл, Гњ).

костадинће ж мн. стари новчићи, обично из археолошких налазишта [Не-
где их везују за време цара Константина Великог – рец.]. – Паре костадинће 
наодимо на тој место (Вр. Дој).

костољак ж карст; камењар. – У Видлич костољак, вртопи, и љиљак и 
здравац расту (Рс).
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котар м део појате или посебно одељење за смештај јагањаца. – Котар 
је у исту појату, а може и обьшка оделење за јаганци (ДД).

котарка ж кош у облику двеју купа спојених, са отвором на средини или 
према једном од два врха, служи за чување сушеног меса или сушеног воћа. – 
Тутуле или котарка, плетена од пруће, у њу смо чували вочће (Вр).

котељачи. Излезне на котељачи изр. под притиском, уз батине. – Ако ви 
дојдем там, че излезнете на котељачи, на густо (МЛк, ВЛк).

коти – коти – коти узв. детету при обувању. – Дете кад се обува кажемо 
му коти – коти – коти, и оно се смеје док се обува (Зав – ДДл).

котлајћа ж омања посуда од печене земље са лучном дршком преко от-
вора, служи за ношење ручка у поље, ручконоша. – У котлајћу носим јело у 
поље или на повату (Бз).

котлајчица ж дем. од котла(ј)ћа, в. котлајћа. – У котлајчицу ми донесе јело за 
руч㎘к (Ос).

котланћа ж омањи котао, котлић. – Дадо њу котланћу млеко да направи 
на децава качамак (Рг).

котлаћа ж в. котлајћа. – Котлаћа, тој земљено што ти зовеш рукатка, с њег 
носимо кисело млеко на њиву (Ос. Бз).

котле за качемак изр. котлић испод десет литара намењен само за 
прављење качамака. – Имамо си посебно котле за качемак, збира највише 
десет литра воду (Рос, ВРж).

котловарка – биволарка изр. дечја играчка за ношење воде од двеју по-
ловина тикве, које су повезане врпцом. – Котловарка – биволарка: пресече се 
тиква на пола и очисти се, па се теј половине вржу с врцу ко две котлетија и 
тека се носи вода у њи (Зав).

кото везн. рет. као; баш као. – Колкото си глупав кото ја (Бз).
котрљаје се несвр. арх. животарити, преживљавати. – Котрљаје се не-

како, таљигамо, помињујемо (Бс).
кофа за острило изр. посуда за брус, коју косач везује за цеваницу. – Кофа 

за острило се врзује испод колено, у њу има малко вода и брус, и затисне се 
с траву (Пк).

кофица ж в. кофа за острило. – Кат – појдем да косим, понесем косило, 
наковањ, чукле, и тутулицу, а окамо у и кофица (Пн).

коч – коч – коч узв. при вабљењу свиња да уђу у свињац: уђи! – Коч – коч – коч, 
ајде – ајде! Коч – коч, ајде – ајде! (Мр. ТД).

кочан м бот. келераба. – Дојћинчање га зову кочан, а ни ропоњ; оно је како 
ћишир, лис као на зеље, уземи као репа (Јел).

кочек за јаганци изр. одељење у појати у коме се држе јагањци. – Има си 
у појату кочек за јаганци, посебно (ВЛк).
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кочи се несвр. круто се држати, правити се важан. – Она се кочи ка 
оди, важна, газдинска черка (Пир. Зав, Пок).

кошара ж подрум испод колибе или плевње у коме је обично крупна стока. 
– Кошара је зевник испод плевњу или колибу (Гос).

кошара и трљак изр. затворени део појате са испустом. – Кошара и 
трљак за овце, а за говеда штала (Ру).

кошара на копруљу изр. појата у виду круга за смештај оваца (и коза) од 
подешених и сучељених ракљи. – Кошара на копруљу скроз је доземи у круг. 
Уреже се па се закове или се рогови збоду, искову се прећете греде са стране, 
па се исталпи, од буку талпе, па се оталпи једно – до – друго, па се покрије 
прво с папрат, па с рженицу, а може малко и да се подзида, и огради се с плот 
да не приоди стока да једе сламуту (ТД).

кошара за коњи ж привремена настрешница за смештај коња на испа-
ши. – Ј㎘р за зиму, а у планину кошара за коњи док су у пашу (Мр).

кошара углаве изр. засвођена просторија за смештај (крупне) стоке без 
таванице. – Колиба је појата за овце и коњи, са – зидови и таван, а коша-
ра је углаве, сводасто је изведена одозгоре, са – сламу је покријена и нема 
унутрашњи зид, слична на вејник (Мр).

кошарка ж дем. (мала и привремена) стаја за стоку. – Влајко там праји 
кошарку (ДД). У какве колибарће, у какве кошарће су живили там, а иљадили 
су са – стоку (ТД).

кошарка ж дем. вршкара. – Запати челе, имам пет кошарће (Бе. ВЛк).
кошарчичи м мн. бот. Convolvus arvensis. – Има једна – травка, прај цветов-

чичи како кошарчичи па у зовемо кошарчичи (Дој, Пк).
кошевчичи м мн. бот. једна коровска биљка у стрнинама. – Кошевчичи 

трава, тека у зовем, не знам у име, изазем избива како кошевчичи; кад рас-
пукнемо чауру, оно п㎇но са – семе (Ш).

коштиљавац м врста тврдог ораха. – Имамо коштиљавац ореј у лозје, па 
се договоримо да га извадимо, што – че ни је (ВЈ).

кошута ж бот. в. кошутица. – На кошуту на редови цветовити јед㎘н до друђи, 
а овамо на глумку (Зс).

кошутица ж бот. планинска биљка која расте на шумским травњацима 
и пропланцима Tanacetum vulgare; уп. кошута, кошутњак. – Кошутица лечи од 
бубреѕи ка се моча крв (Нш). Кошутица као вен㎘ц, цьвти жуто у браниште 
(Мр. Д – Ви, Јал). Вратић, тој што ти зовеш, тој неје кошутица; на кошутицу је 
тврдо ко пручка тој што цьвти (Тм).

кошутњак м бот. в. кошутица. – Кошутњак и кошутица, исто је (Нш).
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кошчина на задњу ногу изр. анат. потколеница и бутна кост задње ноге. 
– Кажемо кошчината на задњу ногу испод колено и кошчината на задњу ногу 
изнад колено (ТД).

крава на прво теле изр. крава која се први пут отелила. Исто: крава на 
друго теле, на треће теле. – Имам краву на прво теле (ТД).

кравајчек м мн. кравајчичи. – На Младенци месимо и разносимо кравајчичи 
(Пет).

краветина ж аугм. од крава. – Голему краветину купил, нече да мож да ђу 
рани (Пет).

кравешњак м пеј. (лоша) крава. – Кравешњакат млого једе, а малко млеко 
дава (Сре). Кравешњакат се не тели овуј годин (Вој. Трњ).

кравља трава ж бот. рет. Lepidium draba. – Кравља трава бело ц㎘вти и уз 
компире на гувно што расте, не знам да ли је бьш тека (Држ).

крављеник м рет. кравље млеко. – Ја обичаје овчо млеко, нечу крављеник 
у град да купујем и једем (Гос).

крагњи, -а, -о који је најдаље, крајњи. – Нашата је њива крагња кад се 
појде за у град (БЧ. Рас).

крадник м лопов. – Краднику један, не улази ми у кућу (Кр. Ор). Јајдук, 
крадник и лопов, све једно, ама повише кажемо крадник (ВЛк. Пк). Крадник 
не може да не украдне; куде га види, смерка га, и после това не ос㎘вне куде 
је било (Пк).

крај крајеве изр. на крају; када се све добро размотри; ипак. – Крај 
крајеве, ти си си сам крив, никој ти неје крив (Чин).

крај с крај искара изр. преживети оскудицу. – Нема с кво крај с крај да 
искарамо (ВЛк).

крајч㎘к. На крајч㎘к изр. на самом крају. – Ми смо били на крајч㎘к у село, 
и све женска чељад (Д – Пг, Пир).

кракљесто дрво изр. дрво са више ракљи. – Кракљесто дрво је чапуресто 
дрво, има више, а расово је када су два чапура (ДД).

краљ м (велика) крупа камене соли. – Набавимо сол у краља за овцете 
(Цер).

краљче сол изр. мала крупа камене соли. – Зове овцуту с краљче сол (Дој).
крам и чес изр. рет. част и поштовање. – Крам и чес на сви вас, млого смо 

се поштували с вашега деду покојнога (Цер).
крампа несвр. радити тешке физичке послове. – Цел живот је крампал и 

ништа неје створил (Пет. Држ, Трњ).
краснолесан, -сна, -сно рет. витак (младић, девојка). – Краснолесно 

девојче, краснолесна снага, вилданесто, младо и убаво (Гра).
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красоча ж рет. доброта; карактер; лепота. – Убаво, добро, красоча 
девојче (Мр).

краставица ж краставац. – Краднемо краставице по градинете, а нема 
ништа поблаго од крадене краставице (Ру).

краставиче с мн. краставичетија дем. краставац. – Лозата почела да врзује 
краставичетија (Трњ. Сук).

крастовица ж краставац. – Донела сам неколко крастовице за руч㎘к (Км).
кратинћа ж фиг. оскудица; беда. – Кратинћа смо били, из једну паницу 

смо јели (Пк).
кратко с кратак и узак горњи хаљетак код оба пола, било плетен било 

од сукна. – Кратко је прво имало, тесно ко џемперат, и облече се прслук пре-
ко њега, и после ћебе (МСв. Пир).

кратко с рукавчичи изр. горња мушка хаљина у виду прслука са рукави-
ма. – Направимо на детето кратко с рукавчичи, да не ѕебне на вет㎘рат (Соп).

краторепка ж врста кратке и опасне змије. – Краторепка је без реп, 
најопасна је (Ста).

краткосвет, -а, -о рет. који је мало живео; уп. краткосветан. – Краткосвет 
бил, тека му писано (Зав).

краткосветан, -тна, -тно в. краткосвет. – Таја вамилија, они су краткосвет-
ни, немој се залатиш там да се жениш (Сук, Вој).

краткошија м/ж кратковрата особа. – Краткошија, неје убава, не вата 
ми у око (Гос).

краткошијес, -та, -то који има кратак врат; који је погрбљен, склупчан. 
– Краткошијесто, целата снага му кратка, с㎘брано, згрчено (Зс).

кратуна ж бот. врста тикве са тврдом кором, чије варијанте имају раз-
личиту дужину («дршке») и различите облике. – Кратуна је кратка, а чаша 
дуга. У кратуну се вода носи, врже се за дршку (Ру). Чаша је с праву дршку а 
кратуна је са – загрлчесту дршку (Ру).

кратунка ж дем. од кратуна, в. кратуна. – Кратунка је крива а чаша је права 
(Гос).

крауче несвр. в. каруче. – Кажемо да крауче када кашље како говедо, коњ 
(Вој). Неје да кашље, него крауче, кућата се тресе (Пет). Крауче како срна (Мр).

крашњице ж мн. грубо обрађене рачвасте летве на запрежним санка-
ма, које повезују предњи и задњи праг. – Седо на санете а нођете подиго на 
крашњицете и тека се превезо, да не газим преко рекуту (Пк).

крв у очи му је изр. мрзи га, желео би да га убије. – Он ми је крв у очи, 
големо зло ми је направил (Цр).

крвина ж немилосрдна туча; крварење или убиство приликом туче. – 
Чекај, стој, немој се бијете да се не прави крвина (Пир).
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крвљосује несвр. тровати се у току паше од отровних трава (овце). – 
Крвљосују овцете од туја траву (Сук).

крвнина ж убиство приликом туче. – Излази да не напрајш крвнину, да 
некој мрт㎘в не падне (Пир).

крвомочљив, -а, -о који мокри крв (брав). – Купи краву из Равно Бучје, 
она крвомочљива; там расте трава која ствара крвомочљиву стоку (Зс).

крвчица м дем. крв. – Потекла му крвчица на нос (Чин).
кребењо материјал изр. посебна врста текстила од свиле само за рукаве 

и крајеве кошуља. – Кребењо материјал за кошуље, свилен, само за рукаве и 
за поле (Пк).

крезлице ж мн. лој у утроби животиње око црева. – Обери лојчицуту од 
цревата, крезлицете, па и тури на жар (ТД).

крекече несвр. крекетати (птице, жабе, змије). – Жабете почеше да кре-
кечу, ега падне ћиша (ДД).

кремењо престилка изр. кецеља од свиле (која се носи уз зубун покривен 
кадифом). – Кремењо престилка је од свилу било која боја, али увек иста по 
боју као кадиве уз које се носи (Гос).

крене свр. фиг. помаћи се. – Нес㎘м могла да кренем, толко ме је болело (Км. 
Пс).

креча несвр. рет. кречити. – Кречамо дьн㎘с, спремамо се за свадбу (Соп). 
Нема да га мажемо, да га кречамо (Соп).

кречач м особа која кречи. – Имамо кречача, окнумо човека да кречи у 
нас (Сук, Вој).

кречљива земља изр. крашки терен. – Кречљива брда имају и Бугарети 
там; ни при њи неје подобре (Дој).

крешало с кресиво. – Огањ смо палили с крешало и с труд (Пн).
кржавица ж рет. сув пањ јоргована на корену. – Кржавица од љиљаковину, 

сувото добро за горење, а л㎘ко се крши и бере (Јал).
кржавка ж бот. мала љута паприка. – Волим да једем кржавће уз качамак, 

убаво ме заљуте и отворе ми апетит (Пир).
кржаљ м зоол. крпељ. – Овцата на преводат има кржаљ (Мр).
кржица ж мала љута паприка. – Туј ситну и љуту паприку кажемо вржи-

ца, кржица или кршка, и садимо ју (Тм).
крз предл. међу. – Свашто се дешава крз народ (Зс). Петров крс има жути у 

планину, а у пониско црвени крз папрат (Зс).
крив пут изр. в. крива делка. – Ја се чешљам на крив пут, тека ми косата 

најубаво стоји (Брл).
крива делка изр. раздељак са стране; уп. крив пут. – Праву делку носе по-

штене девојће и жене, газдине, а криву делку носе намигуше (Нш).
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крива баба ж бот. весник пролећа са љубичастим цветом. – Крива баба 
има лила цвет (Д – Ви, Пир).

крива неправдина изр. велика неправда. – Това је крива неправдина: на 
једнога сина дали све, а на друготога ништа (ВРж).

кривак м пастирска тољага са благо повијеним дебљим крајем. – Када те 
наљути, најдеш кривак, опечак, омашљак, какво било, да га изрепчиш (Зс).

кривдеда м бот. весник пролећа са плавим цветом. – Крива баба има лила 
цвет, кривдеда је плав, а кокошчице су друго (Д – Ви, Пир). Кривдеда расте у 
Соколов камик у Влашку планину (ЦД). Има кривдеда, кокошчице, петловчи-
чи, игличка (МСв).

криви несвр. 1. претежавати, нагињати се терет на једну страну. – 
Турим на коњатога камик од другуту страну, теретат му избарабарим, да не 
криви на једну – страну (ТД). 2. храмати. – Девојчето њим наевује на једну 
– страну, криви (Вој). 3. изр. криви шију нећкати се; обарањем главе давати 
знак неприхватања онога што се тражи. – Нема да кривиш шију, него че 
пристањујеш (Вој).

кривократија ж нов. хаотично стање система вредности (у породици, 
предузећу, држави, свету). – Неје демократија, него кривократија, дошло је 
време кој нат – кога може (Пир).

кривоча ж вет. трулеж папака код папкара. – Плануле су моје овце сас 
кривочу и са – шугу (Дој). Мукавица у – нође удара, а кривоча је друго, она 
се добива од голему влагу, од мокро у појату (ДД). Кривоча је преношљива 
болес; куде пасу теј овце, нагодину че се заразе друђе (Зс).

кривуљица ж део стабла, гране или корена, који по облику, димензијама 
и кривинама одговара за израду неке од пољопривредних алатки, криво дрво; 
уп. кривундељ. – Отидо у шибуту, там има кривуљице; ја омерљава које да от-
сечем, које че ми одговара (Пн).

кривуљице од л㎘скавће изр. нанизане шљокице у виду шара на одевним 
предметима. – Носиле смо литаци пртени сас кривуљице од л㎘скавће (ВЛк).

кривундељ м в. кривуљица. – У шупљар вртим с кривундељ пол㎘ка и из-
лезне гњездото сас јајца или пилишта (Брл).

крив㎘ц м мет. хладан ветар који дува претежно са источне стране, али 
и мења правац зависно од рељефа и јачине. – Крив㎘ц дува од топлодолскуту 
страну и најде све рупе, и све живо раскрива (Зс). Крив㎘цат че ни поједе, уши 
ни има откапу (Зс). Крив㎘ц дува од Копрен (Гос).

криз м врста кукуруза погодног за печење кокица. – Криз је б㎘цкава мо-
руза за булкање, а зовемо га и б㎘цкава моруза (Зав, ВЛк).

крило. 1. изр. крило од кокошку крило кокошке или ћурке које се користи 
за уклањање мрвица са трпезе после оброка. – С перушку, а кажемо и кри-
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ло од кокошку, смитамо трошице од трпезу (При). 2. изр. на крило пасе ићи 
скупа и померати се на жељену страну (стадо). – Овцете пасу на крило, 
наредиле се као по линију (Рс).

кришно прил. 1. кришом. – Бабата почела да пије, и пије кришно (Ру). 2. 
изр. неје кришно није кришом, јавно је. – Неје това кришно, че казујемо, че 
имамо скоро унуче (Зав).

крканција ж добра храна; обилна трпеза. – Волел је крканцију повише, 
него работу (Кр). Крканција и зајебанција, това че ни остане (НМл).

кркљави несвр. покушавати избећи, изврдати. – Кркљавил, пекљал и не-
како изм㎘кне на Турцити (Ру).

кркљица ж кртичњак. – По ливадуту има чучће, кркљице, па неје згодна 
за косење (Рос).

крлеж м зоол. в. крљеж. – Крлеж иде и на стоку и на човека, а и травник, али 
травник је помалечьк (Дој).

крља се несвр. 1. тетурати се (уморан, немоћан, пијан). – Почел се крља, 
стареје, године га налегле (Грш). 2. љуљати се у ходу. – Убав, богат, свете гле-
дамо у њега, а он се само крља, прави се важан (Сук). 3. полако и ритмички 
нешто радити. – Узни иглете па си крљај, крљај, па че си искараш чарапок 
(Пк).

крљеж/крљеж м зоол. крпељ; уп. крлеж. – Има крљежи и травници (Ос, Бз). 
Од травника порасте крљеж (Пк). Крљеж, а посебно травник, кажу неки да је 
исто, иду на слабу овцу (ТД).

крљешка ж (плетена) лотра у облику благо савијеног правоугаоника као 
под и наслон терету који се вози на предњем трапу рабаџијских кола, врста 
каруца. – Две врече могу да возим на крљешку, кажемо у и лесарка (Ру. Вој).

крљоше свр. тврдо заспати. – Уморан сам, чим стигнемо дома одма че 
крљошем (Јел).

крндељ м (стара) воћка са поломљеним гранама. – Сливе крндеље има у 
ливадуту; ни – с㎘м и садил ни – с㎘м и пољевал (Јел).

крне свр. доћи изненада велико зло. – Че крне нека склота и че помори 
народ (Соп).

крни нос изр. често указивати некоме на његову крупну грешку, пребаци-
вати. – Јутре че ми жената крни нос што сам ти дал паре на зајем (Гос).

крнуша ж посл. овца са оштећеним рогом; неугледна овца. – Дава (млеко) 
рогуша, ама дава и крнуша (Дој).

крњав нос изр. кратак нос; поломљен нос. – Он има крњав нос, тек㎘в се 
родил (Пир). Ако те ја ударам, че носиш после крњав нос (Пир).

крок нема там изр. нема приступ. – Она крок нема там, скарала се с брата 
и снау (Ор).
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кросно м вратило (на бунару; на разбоју; код поткивача). – За чуљу је 
кросно, а за разбој затезало (Зс).

кротачьк, -чка, -чко питом, миран; спор. – Мама ми је била кротачка 
једна (жена), неје волела да се кара (Ос).

кротну овце изр. успорити кретање, раширити се на пашњаку и мирно 
пасти (стадо оваца). – Има убава паша, кротну овцете, запасу се, умире се 
и прсну свака сама као коњи (Кр. Рс. Бе).

крошњас, -та,-то који је у виду корпе; који има рахитичне ноге у виду 
слова О. – Крошњасте нође има ко да је ујашил тикву печенку (ТД. Бе).

крошње за лазарицу изр. корпа прилагођена учесници лазарица. – За ла-
зарицу исплетемо крошње за лазарицу, оно је посебно направено (Пс).

крошњица за игле изр. корпица прилагођена за ношење плетива. – Бата 
ми исплел крошњицу за игле (Пс).

крпа ж анат. 1. један од четири дела желуца преживара, мрежавац. – 
Шћембе је код говедо: има шћембе, књиђе, крпа и сириште (Мр). 2. скрама 
која омотава унутрашње органе. – Каже се скрама ел крпа од заклану свињу 
(ТД).

крпак м врло дуга цепаница неодређене намене. – На дрвник има дрва 
крпаци, па че најдеш које је позгодно (Вој).

крпари несвр. фиг. животарити, с муком преживљавати. – Крпаримо не-
како с бабуту; тека че буде док смо живи (Јал). Крпаримо, помињујемо некако 
(ЦД).

крпес, -та, -то фиг. који (као да) је покривен крпама. – Овца вергоша: мрко 
лице, а преко снагу вергаво, крпеста, као крпе да има (При).

крпачка игла изр. велика игла за крпљење поњава, гуњева, врећа. – Купи 
си на вашар крпачку иглу, убаву (Об).

крпачка работа изр. лоше изведен рад приученог мајстора. – Јевтин је 
мајстор, али је при њега крпачка работа (Чин, Сре).

крпаџија м 1. мајстор који крпи (обућар, кројач). – Скоро че носим ципе-
лете при крпаџију (Пир). 2. слаб мајстор; приучен мајстор. – Немој да носиш 
това парче при крпаџију, скупо сам га платил (НМл).

крпељ м кратка (и неокресана) мотка. – Ударил га с крпељ по – главу 
(При. Бер).

крпена баница изр. врста пите од искиданих кора. – Крпена баница и на-
лагана баница, исто је (ВЛк).

крпиљћа игла изр. велика игла са широким ушима. – Крпиљћа игла је са 
– широћи уши, с њу крпимо врече, џакове (Пн).

крпљачек м дем. и пеј. од крпљак мала крпа. – Затисни га с тија крпљачек да 
не истича вода (Држ).
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крпори несвр. 1. крпити; радити повремено послове мајстора који крпи 
(обућу, одећу, лимарију). – Крпорим још; шијем помалко да не седим џабе 
(Пир). 2. фиг. трпети (оскудицу, немоћ), преживљавати. – Крпоримо некако, 
ама немамо паре, немамо брашно, све нестањује (Гра).

крс м 1. сапи. – На стоку најнаѕад што је, зовемо га крс (Км). 2. крста. – 
Однаѕад су прво сапи, па крс, па карлица (Дој, Јел). Кожу да држиш на крсат 
од туја болку (ДД).

крсти свр. дати име; наметнути (увредљив) надимак. – Лазарови жели 
и из жито излети зајац, и јед㎘н од њи окне зајац; тов чују жетваре, крсте и 
Зајаци и са су Зајаци (ТД).

крсти се несвр. крстити се и истовремено молити богу. – Крсти се да су 
ти сви живи; док су ти сви живи до тува је живот (Гра).

крстина ж унакрс саденуто снопље на пожњевеној њиви (5 до 21 сноп); 
уп. крст㎘ц. – У петину зденемо пет – снопа, у малу крстину седам, а у велику 
крстину двадесет и један (Вр).

крст㎘ц м, мн. крсци, в. крстина. – У крстину има шеснајес снопа а у крст㎘ц 
двајес (Дој). Рукољћа, па пешчица, па сноп, па се дене у крст㎘ц или крстину 
(Дој).

кртинка ж фиг. који је сладак, привлачан, млад. – Он убав, приличан, 
кртинка, ама неје ми воља за њега (Рос).

крћиш вода изр. много покисла особа (или брав). – Увати ме провала об-
лак од Чориндол до село и кад сам стигал бил сам крћиш вода (Пл).

круна ж кост из скочног зглоба јагњета или јарета, користи се за игру. 
– У Понор га кажемо круна, а у Држину га кажу каш㎘к, с њега се играмо 
круну (Пн).

круњачка ж круњача за кукуруз. – Тој што трошимо морузу кажемо и 
трошачка и круњачка (Цр).

крупа ж болови у стомаку услед преједања. – Јеловичанката је бајала и од 
крупу, и од свашта, само да узне паре (ВРж).

крупан млеч бот. бодљикави коров на запуштеним ораницама, који се 
бере за свиње и испушта густу белу течност звану млеч. – Млеч има ситан 
и крупан, поголем што је, он б㎘цка (Ру).

крупан тип㎘ц бот. врста типца Nardus sp. – Тип㎘ц, има га од две – сорте; 
јед㎘н кажемо ситан тип㎘ц, а јед㎘н крупан тип㎘ц (Сре).

крупица ж овећи комад камене соли. – За крупицу сол направимо рас-
колницу, па овцете приоде и лижу (Мр).

крупна (ли) па работа изр. ирон. великог ли посла; трапаво и површно 
урађено. – У, крупна па работа; очеш ли да те повалимо?! (Нш).
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крупна раставица ж бот. крупнија врста раставића. – Крупна раставица 
расте по баре (Гос).

крупна садина ж бот. опште име за крупније врсте влатастих трава које 
расту на поснијем земљишту и на припеци. – Крупната садина дојде како 
жито класата и искара клас на посно место, ж㎇т клас, стока у не пасе а у сено 
у једе (Гос). На крупну садину чулумката дојде више уоколено (Зс).

крупна црева изр. анат. дебела црева. – Има ситна црева, па крупна црева 
и дебело црево на крај (ДД).

крупначьк, -чка, -чко комп. од крупан овећи; виши; крупнији. – Крупначьк 
беше на порас (Гос).

крупно зева изр. прозевати се врло јако и готово непрекидно. – Ванул 
крупно да зева, готов је, немој му се надате (Брл).

крупно стамболче бот. висока георгина. – Имали смо и крупно и ситно 
стамболче (Пк).

крупнозубес, -та, -то који има велике зубе. – Крупнозубеста овца живи 
шес до седам године и порано губи зуби, него ситнозубеста (ДД).

крупнокласес, -та, -то који има крупан клас. – Ретко жито је крупнокла-
сесто (ВЛк).

круше не беру мојете руће изр. бранићу се. – Оно, круше не беру мојете 
руће, нечу му се дадем (Вој).

крушов, -а, -о који потиче од крушке; који припада крушки. – Цепили смо 
и вочће сливове и вочће крушове (Зс).

крфица ж рет. кита свадбара. – Турише ми крфицу на пазуку, ја у плати, 
тека се на свадбу работи (Јел).

крца несвр. јести са апетитом. – Седла и крца ли, крца, ублажило вој се 
јагњеће месо (ЦД).

крчан м тешка и неизлечива болест органа за дисање. – Крчан га ватило, 
гуџур га ватил, све ми стьпкал градинуту нечији коњ (Цер).

крчи несвр. 1. бранити се испуштањем застрашујућих гласова. – Квачка-
та се накостршила и крчи, брани пиличи (Мр). 2. кркљати (у смртном часу). 
– Крчал још кад га нашли (СГл).

крши се несвр. фиг. извештачено се извијати у куковима; уображено се 
понашати. – Јединац, па се крши, а нема ништа; кој је имућан, нема потребе 
(Рс).

кршка ж, мн. кршће мала и врло љута врста паприке. – Баба моја је на свак 
оброк јела по кршку, да њу отвори апетит (Тм).

кршно место изр. крш, беспуће. – Наша су села у кршно место, а неје 
било ни путове (Зав. Пк). Два – д㎘на косим, три – д㎘на износим, наше је место 
кршно место (Км).
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кувет м снага; здравље; весело расположење. – Нема снагу, нема кувет, 
нема весело расположење, не мож му заигра срце (Пок, ДД).

куд прил. код; поред; око. – Куд Забреџ куди водуту га најдо (Гос).
куделчица ж дем. од кудељћа мали свитак власи (вуне, кучина). – Гребемо га 

на дерак гребенац и увијемо га на кудељћу, на куделчице (Ру).
кудено прил. где. – Најубаво ми је било там кудено сам расла (Зав).
кудето прил. рет. кудикамо више. – Он је кудето помлад од мене (Вој).
куди прил. код. – Срето га пијанога куди Белу водицу (Гос). Че се најдемо 

довечер куди вас (Бс).
кудроша ж име козе са дугом длаком. – Окнем: е – ој, Кудрошо! и она 

дојде (Мр).
кужељ м рет. лако раздрешив чвор. – Закачће се наместе, па ремик или 

врцу провлечеш крз њи, па га навржеш на кужељ, на кукљар (Вој).
кука ж мн. куће 1. кривина; окука. – То место има с куће пут па га окамо 

Куће (Км). 2. штап са кратком рачвом за извлачење сена или сламе из стога. 
– Нечу да скубем сеното с руће, б㎘цкаво је, него че си направим куку (Пет. 
Вој). 3. фиг. подругљива и грабљива особа. – Он је кука, неје лопата, че те пак 
закачи да му дадеш без паре и после че ти се смеје (Изв). 4. изр. че га закачи 
кука: а. долази му ред да иде. – На годину че те закачи кука, че идеш војник 
(да си) (Вој). б. трпеће последице. – Крал бостан и он сас њи, и њега че закачи 
кука (Пет).

кука и искука изр. по навици, често тражити помоћ; просјачити уз 
кукање. – Научило тека: кука и искука, нече само да си произведе какво му 
требе (Сук, Вој).

кукаља за свинћу изр. тољага са благо подвијеним дебљим крајем, по-
годна за игру свинћа. – Има си посебна тојага за туја игру, кажемо у кукаља 
за свинћу (Гос).

кукољдеда м бот. в. кривдеда. – Ми туј траву што рано излази не кажемо 
кривдеда, него кукољдеда (ТД).

куку – мау узв. карактеристично оглашавање кукумавке и кукавице. – 
Кукавицата кука куку – мау, куку – мау (Вој).

кукуљ м закривљени крај на (коледарској) тољаги. – Крупчање пазе да им 
коледарска тојага има кукуљ (Гос).

кукуљдеда м бот. в. кривдеда. – У Добродол туја травку, што рано упролет 
излази, окају кривдеда, а ми у окамо кукуљдеда (Пок. ТД). Кукуљдеда нема 
цвет а искара листови на тачкице (Зс). Кукуљдеда је това што ти описујеш 
како кривдеда. На кукуљдеду су поситни листови, а на чобанку су и лис и 
цвет покрупни (Дој, Јел, Пк).
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кукуљес, -та, -то који је (благо) закривљен на једном крају (штап, 
тољага). – Кривачка за свинћу је кукуљеста (ТД).

кукуљица ж 1. један од два дела кљуна. – Кад ор㎘л млого остареје, 
кукуљицете на кљуницуту му се млого закукуље и не мож више да се рани 
(Сук). 2. капуљача. – Турали му у кукуљицу од гуњу камик и он га тека носил 
цел д㎘н (При).

кукумавка ж врста птице сличне буљини, кукувија. – Кукумавка стане на 
кућу па кукумау – кукумау, и кажемо некој че умре из туја кућу (Вој).

кукурег м бот. кукурек. – Има две врсте кукурег – плодни и мушки. Мушки 
се увива на сврдоловчичи и отрован је, али кад измрзне јесени овцете му једу 
петељку од листове (Ру).

кукурек јединак м врста кукурека. – Одвара од кукурек јединак се прска 
за од златице у кромпир (Гос).

кукурузан м петао који се истиче величином. – Голем пет㎘л, кукурузан, 
накукурушил се, кокореши се кад слезне од кокошку (ТД).

кукьљци м ситна чипка. – Ситнуту чипку окајемо кукьљци (Рос).
кулак м главица на доњем крају дирека, зубац који онемогућава његово 

померање изван лежишта. – Дирек има на долњуту, подебелуту страну, ку-
лак, који улази у камик на који се потпира (Км).

кулучар м фиг. слуга. – Слуга бил, кулучар цел живот (Вр).
куљаје несвр. шикљати. – Куљаје крв, не мож ђу заустајмо (Вој).
кумица ж кума која венчава и крштава. – Кумица је која је венчала, а ку-

мача је која је венчана (Вој. Км).
кумицавела ж зоол. врста птице. – Кумицавела је шарена и убава, прави 

висећо гњездо у које – било дрво, са три – конца га врже и оно се љуља (Вој). 
Кумицавела као љуљашку прави гњездо на сливу (Пл).

кумува се несвр. кумовати, бити повезан кумством. – Кажемо кумуву се, 
ама кажемо и кумују се, исто је (МЈ).

кумће м дем. вок. од кум. – Здраво – живо, кумће, какво работите (Вој).
кумулија ж зоол. врста птице. – Кумулија на сам в㎘р на ореј гњездо пра-

ви (Бз).
кумша м рет. 1. венчани кум. – Он му је кумша, он га крштева (Пир). 2. дем. 

(млади) кум уопште. – Гледе, кумша веч порасал, че га женимо (Вој).
куна ж зоол. врста птице. – Има птица куна, знал сам која је (Вој).
кунтав, -а, -о рет. натмурен. – Када је некој кунтав, мрштав, знам да неје 

добар; лош човек се брзо познаје (Д – Сн, Пир).
купило с оно што се купује (за храну). – Немам ништа, све на купило; 

това је град, неје село (Бе, Пир).
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купне свр. (повремено и мало) купити. – Стрина – Љуба ме сажали и по-
нешто ми купне (Вој).

курвино око с бот. врста баштенског цвећа које ноћу јако мирише. – Кур-
вино око или швалерово око, исто је, оно преко – ноч јако мерише (Пир).

курвосује се несвр. курвати се (не кријући). – Курвосује се с једнога – дру-
гога (Пир). Курвосује се мајћата, брука черћете (Сук).

курца се несвр. вулг. курвати се. – Она се са почела курца с њега (Пир. Кр).
куско прил. прип. кратко, кусо. – Куско да је, новшко да је (Држ. Вој).
кускун м каиш испод репа коња везан за седло. – Кускун или подопашник 

је каиш на коња испод реп, а ждрепченик је код чезе, да се не смица кад иде 
низбрдо (Мр).

кут м угао од огњишта према зиду у којем се налазе саџак, сач, ватраљ. – 
Кут је простор између ѕ㎘д и горњу страну, и там стоју црепње, саџак, вршник, 
острушка и ожег, и седне понекој да се греје (Гос).

кутеж м дечја игра жмурке. – Играмо се кутеж, деца малечка (Цер).
куткуда – куткуда узв. подражавање кокошке која се оглашава када снесе јаје: – 

Квачка квачи, а кокошка крека, а кад снесе она куткудаче куткуда – куткуда 
(Вој).

куткудаче несвр. оглашавати се кокошка која је управо снела јаје. – Кут-
кудаче кокошка окол појату, требе је снела у сеното (Држ).

кутлаћа ж ручконоша од керамике са лучном дршком преко отвора. – У 
кутлаћу квасимо млеко и носимо га на њиву (П – Пж, Орљ, Бз).

кутрак м вијак; кратка дрвена полуга за затезање. – Када вржем дрва 
или друго на кола на кутрака, не мож се одврже (Чин).

кутулица ж косачев прибор који везује испод колена и у коме држи брус у 
води. – Наши кажу кутулица оној за острило за косача (Б – Го, Гњ).

кућа ж рет. соба са огњиштем. – Кућа смо звали там куде је огњиште; оно 
је насред кућу, а лево и десно су собе (2015, Мирољуб Стојичић, 1934, Б – ЦЈ, Гњ).

кућарка ж жена која је задужена за послове у кући. – Ја сам тој лето била 
жена кућарка (Бз).

кућевник м домаћин (који ради и уме да стиче и и да брине о домаћинству). 
– Он је бил кућевник на тија дом; стварал је и држал домат (Бс).

кућевница ж жена која уме да стиче и брине о својој кући. – Добра жена, 
кућевница и ижодомница (Пир).

кућерак м макар какво боравиште; најпростија кућа. – Лењави, не мож 
да скрсте ни кућерак, него живе ко на појату (ВРж).

кху – кху, к㎘ – х㎘ – у узв. којим се подражава тежак кашаљ: – Лежал је десетина 
д㎘на и само је кашљал кху – кху, к㎘ – х㎘ – у (Зав).

куце с деч. кученце. – Бабино куце, бабино мушко детенце (Б – Вв, Пир).
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куче. Чијо ли че куче липче изр. како то да се деси; то од тебе нисмо 
очекивали (позитивно изненађење). – Ти си дошла у нас на – госје, чијо ли че 
куче липче (Вој. Грш. Сре).

кучечка трава ж бот. врста корова који расте на запуштеним ораница-
ма, пасји језик. – Чул сам за кучечку траву али не знам да – ли у има у наш 
топрак (ВЛк).

кучка бачијарска изр. опака жена; жена велика свађалица. – Ти, кучко 
бачијарска, ти све правиш карање (Пир).

кучољак м измет пса. – Лечила је од туј болку сас кучољак (К – ЦВ, Мр).
кучћино добо изр. зло време; време велике оскудице. – У кучечко време, у 

кучћино добо доправимо кућу (Б – Го, Гњ).
кьл㎘ц м 1. мн. к㎘лци клица. – Васуљат пуштил к㎘лци (Вој). 2. фиг. порекло. – 

Не знам одокле ми је кьл㎘цат (Кр).
кьљаје свр. избацивати клице, ницати. – Сува земља, не може семето да 

кьљаје (Бер, НМл).
к㎘љи свр. исклијати. – Компирете кьљили у зевник (Сук, Чин).
кьљ㎘ц м фиг. удови; прсти. – Пази да си не строшиш кьљцити, обуј се 

(СГл).
к㎘нћав нос изр. прћасто изобличен нос; прћаст нос. – Момчето има 

к㎘нћав нос, неје за мој рачун (Пир).
к㎘ра се несвр. превише се физички трошити (човек). – Нече народ да се 

к㎘ра, да се троши; нече да троши снагу (Брл). Волим да се к㎘рам, да се за-
марам, да се трошим; тека се одржавам (ВЛк).

к㎘с пет㎘л изр. петао са слабо развијеним крилима и кратким репом. – 
Подрипкује како к㎘с пет㎘л (Пк). К㎘с пет㎘л си је пиле до – века (Рас).

к㎘т – к㎘т – к㎘т узв. којим се ваби пас: дођи! – К㎘т – к㎘т – к㎘т, тека мамимо 
куче (Зав – ддл).

к㎘ша га ватил изр. 1. изненада оболети од неке (теже) болести. – 
Кашљем, че ме вача некакьв к㎘ша, некаква болка (Брл). 2. фиг. олењити се. 
– К㎘ша ђу ватило, почела да оди непрана и незакрпена (Км). Боље одма да си 
завршим работу, че ме после улови к㎘ша, па че ми остане работа (Кр).

Л

лабавоус, -(т)а,-(т)о брбљив, лајав; који не чува тајну; уп. лабавоустив. – 
Жена ми лабавоуса, све исприча на женеве какво радимо када легнемо (Тм).

лабавоустив, -а, -о, в. лабавоус. – Ти си лабавоустив, мора да кријемо од 
тебе кућне тајне да и не износиш преко праг (Цер).

ладавина ж хладовина. – Данас ладавина, добро време за у поље (Бз. Рг).
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ладнеје несвр. постајати хладније; хладити се. – Ладнеје времето, об-
лачи се убаво (Км). Вану да студеје, да ладнеје, зајесени се веч (Сук).

лажица м рет. кашика. – Лажице правимо од ситан јавор, он је тврд, одго-
вара (Зс).

лазне свр. почети гмизати мноштво (црва, бува, вашака). – Че ни лазну 
црвје од теја але штрокаве (Кр).

лајач м свађалица; алапача; оговарач. – Она је голем лајач; ни овчарска 
пцета ђу не мож надлају (Јал).

лаје несвр. фиг. говорити без много обзира. – Ја млого и лајем, па њим реко 
отворено (Пок).

лајсе / лаје се реч. изгледа; вероватно је. – Оно, лајсе да че буде (Јел. Рос). 
Млеко че има, лајсе, двеста ћила (Д – Бћ, Пир).

лајна. За никаква лајна неје изр. некористан је; не може да обави ни 
један задатак. – Ти за никаква лајна неси бил; неје требало теб да прачамо 
на туја работу (Сук. Грш).

лајће м/ж/с само у вок. рет. драги. – Де, лајће, да ископамо појатку, а около 
за лозје (Км).

лаком, -а, -о халапљив. – Лаком, лакомо дупе, гледа само он да се наједе 
(ТД).

ламка несвр. фиг. покушавати ухватити; покушавати наћи. – Ламкаш га 
по годину д㎘на и не мож га сретнеш (Соп).

ланско лето изр. прошлог лета. – Ја ланско лето улови јеребицу (Ш).
лапавина ж брбљивац; непоуздана особа. – Лапавина, неје му домаћинска 

реч (Кр).
лапи несвр. халапљиво јести, ждерати. – Оно жешко, а он одма поче да 

лапи, па се изгори (Рас).
лапушес, -та, -то 1. који је широк, дуг и заобљен (о листу). – Лопен има 

лапушести листове (Пк). 2. фиг. који има широко, пуно и заобљено лице. – Бош-
ко је крупан, лапушес; има широко лице, дундес дојде (Рос, ВРж).

ласа ж бот. врста биљке. – Имаше једна трава, зовемо у ласа, заборавила 
сам која беше (ВЛк).

ласес, -та, -то који преко главе (лица, кљуна) има црне и беле пруге. – Си-
нигар је по величину као врабац, а онака је као ласес; преко лице има црне и 
беле пруге од чело до кљун, а окол очи сивкасто – жућкасто – белкасто (Зс). 
Лоска или ласоша је коза која је ласеста у лице (Гос. Зав).

ласнује се несвр. живети са што мање брига и обавеза. – Гледа да се што 
мање ради, да се ласнује (Зав).

ластија ж погодност (за живот, рад, кретање); уп. льснија. – Живил је на 
ластију, јединац из богату кућу, слуђе су имали (ВЛк).
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латав, -а, -о који је лоше направљен, незграпан; истрошен (о алатки). – 
Оно и које има ошов, оно андраво, чољаво, латаво, никакво неје (Пир).

латин м в. латинка. – У градинче смо имали кандил, латин, селин, јесенче 
(Б – Сц, Пир).

латинка ж врста баштенског цвећа, драгољуб. – Латинка напушта ло-
зице позем и цьвти жуто и шарено (Мр).

лебат ђи искарује изр. хлеб им достиже (у току године). – Искарује ли 
ви лебат, млого сте на једењето (При).

левац м/ж/с рет. особа која брзо жање. – Ја сам била левац, најбрза у свете 
жетварће (Гос).

левина ж 1. велика зграда (кућа; економска зграда). – Колће су си левине 
у град (Б – Бш, Пир). Левина је помоћна зграда – шупа, појата или плевња (СГл). 
2. највећа просторија у кући. – У кућу имамо одају, левину, ижу и ћилер, а 
кажемо га и ћилерче; тека су и звали наши стари (ВЛк. Гос).

левосује несвр. красти. – Лоповска кућа: башта њим левосујеше, исто и 
мајћа њим, а после и синовете (Брц).

легне време изр. мет. непрекидно падати киша. – Легло времето, ћиша д㎘н 
– издьн, не дава ни да работимо у поље (ПРж).

легне свр. ужлебити се, лећи у лежиште. – Пазимо да легне греда там 
куде смо усекли (Пет. Држ).

ледљиво прил. са глатким ледом, клизаво. – Окол чешмуту ледљиво, пази 
се да се не прзнеш (ЦД, Бер).

лежачав, -а, -о који је пао на земљу (о вегетацији). – Кажемо лежачаво 
дрво које падне, или лежачава трава, лежачаво жито, када и обори ветар (Зс). 
Лежачаво жито које је, оно прорастује (Зс).

лежи несвр. ноћити. – Лежал сам при њи неколко пути, приме ме човеци 
домаћинсћи (Гос. Зав).

лезет м опуштеност; безбрижност. – Живи на лезет, има све што вој 
требе (Вој).

леја ж леја за расад на земљи (а не на ђубрету). – Леја је назем кад га 
прајмо, а расадник на ђубре (П – Пж, Орљ).

леле узв. за изражавање чуђења, изненађења. – Леле, васуљат пресолен (Зс).
леле и преко леле изр. не може бити горе, лелек до небеса. – Са је ста-

нуло леле и преко леле у нашу кућу (Тм).
лелеје (се) несвр. фиг. скитати (мушкарац). – Он је лелејал и по жене, неје 

му ни тој остало (Ш, Бз).
ленгер м рендген. – Ишла на ленгер, има јевтику (Пк). На ленгер му про-

нашли да има лошуту болку (Сук. МЛк).
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лењавштина ж ауг. лењивац. – Беше голема лењавштина, а неје га било 
срамота да тражи да му давамо од наш труд (НМл).

лењавшьк, -шка, -шко прилењ. – Она је голема плетуља, али је лењавшка 
за сваку работу (Пк). Они малко лењавшћи, па њим све недостиѕа, несу ис-
пестували (Зав).

лењи се несвр. 1. постаје лењ. – Поче се дете лењи, ману да слуша, не 
завршава работе (Цр). 2. фиг. одлагати ејакулацију; успоравати завршавање 
сношаја. – Поче се лењи, не свршава на време, њему до игру (Ос).

лепо, та свет нема изр. не може бити лепше. – Лепо поје, та свет нема 
(Бз).

лепен м бот. лепух Verbascum phlomoides. – Има нисћи лепен, кора на 
земљу, големо лисје. А онија што расте високо има т㎘нко лисје и оно иде 
горе (Зс). Лепен, црвен, и цветови иду навише, стабло лепен (Зс).

лепендек м 1. најбоље решење (поступак; средство); особа која најлакше 
решава проблем. – Он је лепендек за туја работу, иде му од – руће (Пир). 2. 
вербални обрт; трик; шала. – Знаје лепендеци, али не знаје у домаћинство 
да си управља (Мр).

лепенка ж бот. в. лепен (1). – Лепенка је жута, расте до један и по до два ме-
тра, листови као воловсћи језици и има плесњиви изглед. Јед㎘н лепен маав, 
а горе што расте млого маав, па ко маовину да уватиш (Зс).

лепотиња ж угодност. – Како смо живили, таја лепотиња се више не врча 
(Пир).

лепушас, -та, -то лепушкаст. – Он лепушас и узел лепушасту девојћу, па 
милина да ји гледаш (Цр).

лепушкав, -а, -о в. лепушас. – Ја сам лепушкав човек, оч ли ме некој узне 
за овна (ДД).

лесарка ж 1. двоколица од предњег дела рабаџијских кола са плетеном и 
благо савијеном лотром на задњем делу, која је клином повезана са рудом. 
– Подвоје се кола, па се тури на предњиштата крљешка или лесарка за (у) 
воденицу, проврти се процеп и тури клин, с㎇пци, и две – врече могу да возим 
(Ру). 2. део појате ограђен лесама за издвајање дела стада или јагањаца. – 
Добра и голема појата има: појату, плевњу, колибу, трљак, јагрек, загон, зев-
ник, кочек за јагањци, козарник, млзарник, бабицу и лесарку (ВЛк).

лесице ж мн. троугласти део задњег дела запрежних кола. – Лесице 
имају клин који и врзује с растоку и с предњиштата (Ру).

лесичина ж бот. лисичина Echium vulgare. – Има једна жлта лесичина, а 
друга дојде лила боја (Зс). Лесичина има и на ливаду и на обложину, жлто 
ситно цьвти (Ру).

лескар м шума леске. – У лескарат чучнул и чека с пушку (Рос).
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лесовит, -а, -о танак, висок, јак и складан. – Лесовита, кршна са – снагу, 
неје цеперикава, неје буава (Пок. ДД. Гра).

летња брусница ж бот. боровница Vaccinium myrtillis. – Јесења брусница је 
црвена, а летња брусница је црна (Зс).

летњице ж мн. пар дрвених сандала са каишкама. – Летњице су с каишће 
а сандале су без каишће (При. Пет).

лећаив, -а, -о подводан; јако влажан. – Там лећаиво, млакаиво, не дава 
добру траву (Гос).

либаде с горња женска хаљина широких рукава, украшена срмом. – У 
град су имућне жене либаде носиле, убаву горњу дреју украсену са – срму 
(Пир).

либне свр. изненада јако ударити (преко носа). – Дојде ми да ју либнем 
(преко нос), да се мож оћути (Цер).

ливадар м бот. 1. нека коровска трава у стрнинама. – Ливадар има ци-
клама цвет по боју (Гос). Ливадар плаво и црвено – розе ц㎘вти, не иде из-
над жито и има црно зрно ко на арпаџ㎘к лук, као леча (Гос). Ливадар има 
ситан цвет, плав, на сваћи чланак цвет, и по једно или две зрна. Чулумчице, 
и унутра зрно ко жито да је, боји леб модро, па поцрнеје леб. Највише оно 
боји леб (Зс). У жито расте ливадар и прави плави цвет, а иде као реп који се 
лепи за дреје (Зав). Ливадар како шушњар, али црвено како гајтан цьвти, има 
више гранчице него шушњар, али је поситно од њега (Соп). Кад омесе леб, 
он дојде црн од ливадар. Ливадар се умерише у жита упролет кад се плеви. 
Накара с㎇пје у житото и жлто цьвти. У чисто жито не мож га раздвојиш, а 
леб од њега зелен и благ (Зс). 2. врста лептирњаче. – Ливадар је ситан граор 
који цьвти црвено и модри леб; кад је жито као рујно, највише има ливадар, 
и зрно му крупно по оди жито (Зс). Ливадар плаво цьвти; шушњар и ливадар 
горе ливаду (Соп).

ливрав, -а, -о бистроок. – Детето ливраво и оче све да види и да запази 
(Рос, ВРж).

лида несвр. гледати радознало у свим правцима. – Кој је поштен он има 
мирне очи, нема очи да му мрдају, нема да лида лево – десно (К – ЈИ, Цер).

лидав, -а, -о који је радознао; који је вредан. – Ја сам лидава, пргава (Ос).
лизгаво прил. клизаво. – Немој там да проодиш, млого је лизгаво (Пир).
лизгавица ж клизавица; блатњав и клизав пут или стаза. – Заледило се,
 пред вратата опасна лизгавица (Вој).
лизне се свр. клизнути се (изненада). – Лизну се на ледат сасве стовне 

(Пир).
лијаришта с мн. лукавост; подвале. – Лијаришта никаква не подносим 

(Кс).
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лик м лице. – Ја сам си насмејана у лик откако сам си (Пок).
лиле, ли – и – ле, леле – варај мајчице мила! узв. када се упадне у велику 

невољу: (неповољна) вест. – Лиле, ли – и – ле, леле варај, мајчице мила, како 
тека да се деси да умре најубав човек у село?! (Рс).

лимбе с стара чипка (у виду увета, или дуга, или троугласта) за прекри-
ваче и кошуље. – Лимбе је стара чипка за прекривачи и кошуље; дојде или 
како уво, или је д㎇га, или троугласта (Пир).

лингав, -а, -о 1. вредан; витак и леп. – Беше девојче по меру, лингаво, 
убаво (Брл). 2. мршав. – Детето млого лингаво, сас кво га раните? (Брл).

лисас, -та, -то који има шару или белегу преко њушке, чела или главе. – Он 
имаше лисасту кобилу, млого се је убаво слушал сас њу (ТД).

лисес, -та, -то који има (белу) шару лево и десно по дужини образа и црну 
браду (брав). – Лисеста овца има (белу) шару низ образ, лево и десно, и црну 
браду, и почесто је бела овца а ретко црна (ТД).

лисица ж део запрежних кола или саоница из два дела који у виду тро-
угла и преко клина повезују срчаницу са задњим трапом. – Сане имају две 
струће, две сане, два оплена, четири с㎇пци који се не ваде, него се заглављу, 
и насред је лисица (К – ЦВ, Пир).

лисице на брану изр. део бране који се састоји од два дрвета подешена 
да праве троугао у да држе трње или даску када се брана. – На брану има 
лисице које држу трње и исте су како на задња кола (Мр).

лисичина ж бот. в. лисичја стопа. – Лисичину рачунамо у четри најотровне 
траве (Пк). Лисичина трава плаво цьвти и пецка као коприва (К – ЦВ, Мр).

лисичја стопа ж бот. лисичина Echium vulgare; уп. лисичина, лисич㎘к. – Није 
туј траву од змије зовемо и лисич㎘к и лисичја стопа, а П㎘клешање у зову 
само лисич㎘к (Дој).

лисичњак м бот. врста корова на запуштеним ораницама. – Лисичњак 
има длакави листове, цьвти плаво и црвено, и расте у запуштену њиву (Чин).

лисич㎘к м бот. в. лисичја стопа. – Лисич㎘к расте голем и има га там куде је 
земља работена (Зс, Ру).

лискав, -а, -о плитак, каменит (земљиште на лискуну). – Садина расте у 
камање, у лискаво, посно, куде је вода однела (К – ББ, Пир).

лисковача ж обрштена грана лисника. – С лисковаче зачас напалим 
вурњу (ВЛк).

лиснати метиљ м вет. (крупни) метиљ. – Има рудинсћи или ситан метиљ, 
који неје толко опасан, а онај лиснати метиљ, он је крупан и опасан (Дој).

лисник м садевене лиснате гране и припремљене за зимску исхрану коза 
и оваца (на земљи у облику купе; у разгранатом дрвету; делом у дрвету а 
делом уз њега на земљи). – Лисник је и у дрво и на земљу (Км).
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листичи м мн. в. листовчичи. – Морач, листичити му рескави (ВЛк).
листовчичи м мн. дем. од лист㎘к м врло мали листови. – Жвачемо листовчи-

чи од ћисаљак жедни када смо (Зс).
литеје несвр. хабати се (одећа, постељина). – Које често облачиш, оно 

литеје, не може више да буде како ново (Чин. Пет).
литка несвр. 1. дем. летети. – Литка мушица окол ламбуту (Пет). 2. по-

времено летети. – Дивете гусће литкају окол водуту, нема – нема па литну, 
преместе се (Брц). 3. изр. литка му дупе непрекидно радити; трчкарати, не 
мировати. – Море, дедо, че ти литка дупе цел д㎘н на косидбу (Д – Пг, Пир).

литну му краци изр. руг. пасти са положаја (уображени моћник). – Лит-
нуше му краци и њему, са че и он једе сиротинсћи леб (Пир. Чин).

лито прил. глатко. – За т㎘нак литак т㎘нко се преде у два – нита и лито се 
ткаје, равно (Брл).

литре ж мн. лотре. – Литре користимо кад превозимо сено, снопје, шушће; 
оне иму одозгоре рогови да задржаву тој што возе. (Цр). Распонка држи ли-
тре да се не саставе (ВЛк). Литрила су кривата дрвја, а ㎘ржишта су пречће, 
тојашће (ВЛк).

литрило с једна од двеју греда које чине лотру. – Улезо там да отсечем 
литрило, па вади трепетлиће с корење, с кљунове (Ру).

лицка се несвр. помало пробати; полако пити. – Љута рећија се не лицка, 
него се пије одједнуш (ЦД).

личарје с геогр. присоје; присојна страна. – Нашето је личарје, па изгори 
моруза ка је жега (Јел).

личеје несвр. одговарати (брачни друг; одећа, накит). – Кад се облече 
убаво, личело му је на правога господина (СГл).

лишаивац м бот. руса; уп. лишаивка трава. – Трава руса или лишаивац за 
лечење од лишу, пушта жлто млеко, па се намаже (Гос).

лишаивац м бот. једна од биљака које лече русу и друге болести коже. – 
Млеч лишаивац, високо расте, жлто цвеће, рескав лис бел стоји, сок црвен 
пушта када се прећине (К – ЦВ, Пир).

лишаивка трава ж бот. в. лишаивац. – Лишаивка трава је лековита (Рос).
лишчичи м мн. рет. од лишч㎘к мали листови траве који чувају веш од 

мољаца. – Жене су турале у веш за од мољци некакви лишчичи о – траву (Дој).
логове. У логове да падне изр. да постане одузет. – У логове да паднеш па 

да се оковеш (ТД).
логоветин м рет. вођа групе печалбара. – У Румунију он им логоветин, не 

ради, води туј групу (ВЛк).
лозињак м зб. гомила исечених ластара винове лозе. – а си завачам огањ 

с лозињакат (Држ, БЧ).
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лозица ж бот. 1. врста собног цвећа. – Имала сам у саксије мушкатлу, ло-
зицу, резетлу, покривку и зевалце (Гос). 2. фиг. порекло; потомак. – Од какву 
(добру) лозицу какво чудо испаде (Зс).

лозиште с пеј. виноград. – Големо лозиште имамо и голему работу у њега 
(Пир).

лозјарска праскова бот. старинска сорта бресака која се гаји само по 
виноградима. – Лозјарсће праскове има жлте, беле, црвене; праскова је 
лозјарско воће (Ру).

лоји се несвр. прелазити у чврсто агрегатно стање (лој, маст, топљено 
масло, восак, вода). – Мраз, водата се поче лоји на пенџерете (Вој). Маслото 
се веч лоји, одма га пресипуј у судове (Вој).

лојчица ж дем. од лој лој око унутрашњих органа. – Обери лојчицуту од 
цревата, крезлицете, па и тури на жар (ТД).

ломав, -а, -о ломљив. – Бели брес, гранће му иду нагоре, он је ломав за 
јер㎘м, не одговара (Ру).

ломот м галама; дрека. – Голем ломот праје дечиштата, беснеју, не могу 
си пооратим са – жену (Вој).

лом㎘к м мн. ломци поскурица. – Лом㎘к за задушницу, колач㎘к као пепељаш 
(Рс).

лопара несвр. 1. брбљати. – Са лопарам, причам и што требе и што не 
требе (Пир). 2. оговарати. – Иде от – кућу на кућу и час лопара за једну час 
за другу (жену) (Пир).

лопата за наврљување леб у вурњу изр. дуга и равна дрвена лопата 
којом се убацује хлеб у хлебну пећ. – Продал ми је лопату за наврљување леб 
у вурњу (Вој).

лопач м бескарактерна и брбљива особа која говори скаредно не обазирући 
се на околину. – Он је голем лопач, љопавина је голема (Пок. Кп. Нш).

лопов㎘ц м врста клепетуше која се јако чује и која се везује на говече. – 
Ѕвон㎘ц и лопов㎘ц, исто је, само што се лопов㎘ц тура на говеда, а ѕвон㎘ц на 
овце. За говеда је поголем, и разликује се по боју глас, и врзује се на меде-
ницу на најбоље говедо (Јел).

лопужес, -та, -то особа склона подвали. – Лопужес је: обрта га тека, об-
рта га овака, обрта га онака, док те не превари (Брц). Млекарицата је лопу-
жеста, неје тачна (Гос).

лопчуг м житко блато. – Напримо лопчуг за пловће (Цер).
лочка ж локва. – Локва или лочка, там куде се стица вода, кажемо и једно 

и друго (Зс).
лоша болка изр. рак. – Умрел од лошуту болку (ВРж. Пир).
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лоша реч га прати изр. о њему се само лоше говори. – Залуд смо добри и 
паметни, кад ни лоша реч прати (Гра).

лошњав, -а, -о нездрав, болешљив. – Лошњав он, лошњава и бабата, а 
сами живе (ТД. Зс).

лошњаво му изр. болестан је. – Да му неје лошњаво (ТД).
лошотиња ж болест; невоља. – Закачи ме лошотиња и са нес㎘м како 

требе (Ш. Цер).
лубеничарка ж врста јабуке која има црвено месо. – Јаблка лубеничарка, 

црвена када у расечеш (Брл).
луговина ж плодна земља поред реке (коју река ретко плави). – Куде је са 

Тигар, све луговина, све је било наша земља, најубаве њиве ни узеше (Гра).
луда тиква ж бот. биљка чија се лоза у пролеће брзо пење уз ограду. – На 

Џурџовдьн одвечер у крмило смо турали млеч, луду тикву, селин (Чин).
лудача ж бот. дебељача Brionia alba. – Лудача рано пушти д㎇гу лозицу, па 

ђу уплитамо у венци на Џурџовдьн (Д – ГДр, Пир).
лудоча ж бесна жена. – Какво оче таја лудоча од тебе, сине? (Бер, Јал).
лужан, -жна, -жно који је запрљан сопственом балегом. – Влачи се ко 

лужно куче (Зав).
луѕне свр. јако ударити (у леђа, груди, главу). – Луѕну га неколко пути и 

затаји га (Рс). луѕни га, нане, или ја че га луѕнем (Д – Бр, Пир).
луксузирује се несвр. нов. трошити новац на бесмислице. – Огаздела, па 

се са луксузирује, оче сви да виде да се дигла нади сви (Бла).
лула-лула-лула узв. при љуљању и успављивању детета: љуљам те, љуљам те! 

– Дете кад успављујем, појем му лула – лула – лула (Кп. Држ).
луланѕа ж пушач на лулу. – Деда њиан луланѕа бил, на лулу пушил, па су 

по њега Луланѕе (Рос).
лунга несвр. рет. лутати. – Сваку годину лунгајоше по село (Соп).
лунѕа несвр. тући. – Лунѕа ли га лунѕа; удара ко у стару канту (Вој).
лутка ж име од миља које невеста даје најмлађој заови. – Најмладуту 

з㎇ву, она беше још дете, назвала сам лутко; тека су звале младу з㎇ву и друђе 
снаје (Рс).

лутће. Да му пројду лутће изр. да престане да мисли на нешто; да пре-
стане да се јогуни. – Губи се док ми пројду лутћете, а после дојди (Км).

луч-луч-луч узв. овцама при раздварању више запата из заједничког стада при поврат-
ку са паше: излази, излази, излази! – Када двојимо овце окамо луч – луч – луч и 
свака се двоји на своју капију (Вој).

луша ж рет. остатак на дну суда при топљењу масти или маслаца, троп; 
остатак по издвајању млечне масти при прављењу белмужа, белмуж. – 
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Јуримо пцета окол кућу да се окрене белмуж. Кад почне да плива у маслац, 
опекло се, оцедимо масло и чукам лушу да се исипе (Ру).

л㎘бне свр. омршавити. – Нек једе помалко, тека че л㎘бне (Сре, Чин).
льжник м/ж/с лажљивац; лажљивица. – Она је станула голем льжник, 

ману да њој верујем (Кр).
льжидете с зоол. врста мале птице која, летећи поред реке са камена 

на камен, непрекидно поскакује подижући и спуштајући тело Motacilla. – 
Льжидете иде поред реку, поред вирови рипа, нема га на друго место (Ш)

л㎘к на орату изр. брбљива будала која лако каже оно што не треба. – 
Поиспитај га изокол, он је л㎘к на орату, све че ти искаже (Кр).

л㎘ка вода изр. врло питак извор (млаке) воде. – Л㎘ка вода кажемо извор 
куде је добра вода за апетит а неје млого ладна (Изв. Бс. ДД).

л㎘скавица ж 1. бот. Vicia sativa, Latyrus tuberosus и њима сродне врсте 
лептирњача као коров у стрнинама; уп. л㎘скавка. – Граор је покрупан од 
л㎘скавицу и горчив је (Зс). Л㎘скавица бело цьвти, граор плаво (Ш). 2. шљокица. 
– Л㎘скавице на литак, убаво да изгледа, а може и на шамију (Ру).

л㎘скавка ж бот. в. л㎘скавица. – Л㎘скавка црвено цьвти; укачи се на жито па 
га закрпи одозгоре (Гос). Л㎘скавка цьвти црвено, широки листови у жито као 
код грашак (Гос). Л㎘скавка има црвено – љубичасти цветове и д㎇ђе попушће 
(ВЛк). Л㎘скавка црвено цьвти (ВЛк). Л㎘скавка цьвти бело (Мр).

льснија ж в. ластија. – Жетвуту завршимо л㎘сно, на льснију, роднине ни по-
могоше (Јал). Льснија там за орање (Вој).

л㎘снина ж ораница испод шуме. – Л㎘снина је њива испод шуму (Цер).
л㎘сно прил. погодно (за живот, рад). – Дадомо му све да има куде да живи 

и са му је там л㎘сно (Вој).
льсци м мн. продавци предмета који блистају, сјаје. – Льсцити ми про-

дадоше л㎘скавчета, а она убава, л㎘скају се, льшту се (Дој. Рс).

Љ

љаје несвр. шикљати. – Донесоше у на дрвја, крв љаје (Гос. Сук).
љига м/ж пеј. балавац, слинавко. – Ћути љиго, ти ли си наш㎘л да ми даваш 

памет (Кс). Ти ли че ме, љиго једна, искарујеш (Пир).
љиљаковина ж оно које потиче од јоргована; дрво јоргована. – Кржави-

ца од љиљаковину, сувото беремо, л㎘ко за горење (Јал).
љипше свр. цркнути. – Лечи коњатога, немој да љипше (ТД).
љопа несвр. прскати житким блатом у току хода. – Оп㎘нцити свинсћи 

па ме љопају одоздоле како трчим; другарице како трчимо грбинете ни 
каљаве (Дој).
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љопавина м/ж фиг. брбљивац; лажов; оговарач. – Тија је голема љопавина, 
немој га слушаш и немој му верујеш (ДД. Пир).

љопало с фиг. особа која прича без ограничења и стида. – Нечу да ми това 
љопало дооди у кућу преди моја деца да орати гадне речи (Сук, Вој).

љопаџија м пеј. (прост) грађевински радник; лош молер. – Как㎘в молер, 
он је љопаџија, и повише пијан, него трезан (Пир).

љопна ж пеј. женска особа чије су одећа и обућа често замазане блатом. 
– Пробирај, љопно, куде газиш, не мораш право у лочку (Сук).

љосак м површина покривена локвама. – Поравнај га и убаво га угази, кад 
падне ћиша да се не направи љосак (Зав – ддл).

љуљало с три коца за вешање љуљашке на њиви. – Понесем и бебе и 
љуљало на њиву, и там работим барабар сас остали (МЈ).

љуљне му шамарчину изр. нов. ударити шамар. – Љуљну му шамарчину 
пред народ, посмеши га (СГл).

љускавица ж бот. врста крупне и лоптасте јагоде која расте на проплан-
цима, ливадама и по шумама. – Љускавице су поголеме од сунице, лоптасте 
су и, заједно са – сунице, расту у шуму (Пк).

љусне свр. треснути; пасти уз прасак. – Ја љусну доле како да ме некој 
чушну (БЧ).

љута оса ж зоол. врста осе чији је ујед врло болан. – Има љута оса, млого 
боли ка она уапе (Гос).

љута черемика ж бот. врста чемерике Veratrum nigrum. – Љута черемика 
не цьвти, а нељута черемика цьвти (Гос). Черемика има од две – струће; једна 
је љута и бези клас, а што класа неје љута, блага је (Гос).

љутина ж љутитост. – Сол и лук туримо у рупу, па се т㎇ца, т㎇ца, т㎇ца 
да излезне љутината (Ста).

љутна м рет. љутња. – Пројде љутна, помирише се (Пир).
љуто колено изр. по својој природи љута особа. – Ја сам љуто колено била 

и дьн㎘ска сам иста; ако нешто не урадим, ја чу цркнем (Ос).

М

ма...ма везн. рет. било...било. – Ма с волове, ма пешћи, дом се врче са – 
с㎇нце (Зс).

маана. Ти си (си) за маану изр. ти си крив. – Неје детето ништа криво, ти 
си си за маану (Вој).

маање с пређа. – Прели смо рукавице од в㎇њено маање (ТД).
маалка ж женска особа из истог дела насеља, исте махале. – Ни смо с 

мајћу ти друшће биле, а и маалће смо (Сук).
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маал㎘ц м мушкарац из истог дела насеља, исте махале. – Твојти маал㎘ц 
се загледал у мене (Чин). Бејоше се сабрали маалци из маалуту (Дој).

магарећа брига това (да) неје изр. то се тебе не тиче. – Какво работим 
да работим, немој ме питујеш, това магарећа брига да неје (Вој. Пир).

магарица ж бот. врста храста са дебелом црном кором и са нешто 
ситнијим лишћем од цера; уп. магарица. – Неје ни цер, ни горун, ни граница, 
него га кажемо магарица; има дебелу црну кору и високо расте ко сваћи 
храст (Цер).

магариште с пеј. од магаре магарац. – Магариштето изјури из дворат (ТД).
магарчевина ж бот. в. магарица. – Једно – дрво храстово наши зову магар-

чевина (Цер).
мазало. Напраји триста мазала изр. направи велику збрку (штету, 

свађу). – Кад – год дојде она, напрај триста мазала, па не обичамо да дојде 
(Грш).

мазаљћа ж велика дрвена кашика за мешање чварака при топљењу у ка-
зану. – Дај ми мазаљћуту да промешам масту (Пет, Држ).

мазгује несвр. гулити (младо) дрво у пролеће ради мезгре. – Мазгујемо 
дрвја, гулимо корке од буку (ЦД). Жулимо бели габар, мазгујемо (ЦД).

мазљак м маза. – Мушкото је стануло мазљак опасан (Кр).
мазниште с геогр. велика водоравна или искошена равна површина. – Наше 

место Равниште је мазно место, мазниште је, али је под голему косину (Јел).
мазнуљћа ж фиг. 1. размажено и умиљато дете или младунче; уп. маз㎘љћа 

(2). – Таја мазнуљћа, све окол бабу (Држ, Трњ). 2. пеј. лукава особа која лепим 
речима и гестовима успева да добије оно што хоће. – Неје лоше да се пазите 
од туја мазнуљћу; она кад дојде увек нешта однесе, дадете вој (При, Пет. Сук).

мазуљи се несвр. фиг. улагивати се. – Мазуљи се да мож повише да ми 
даду (Пир).

маз㎘љћа ж 1. (грађевинска) алатка којом се нешто равна, маже (бла-
том, малтером). – Узни маз㎘љћуту и убаво га измазни и од овуј страну (Рс). 
2. в. мазнуљћа (1). – Бабина маз㎘љће, дојди си да те баба помази (Рс. Дој). Тов 
прасе је голема маз㎘љћа, дојде до мен, легне и чека да га мазим (Дој).

мајмуна на шију изр. печалбарска торба. – Свак узне мајмуну на шију и 
крене у печалбу (Б – Лс, Гњ).

мајмунсће цигаре изр. бот. врста жбуна који је коришћен за пушење. – 
Тој што ви зовете пушидрво, ми у Паланку окамо мајмунсће цигаре (П, Пир).

мајсторија. Иде у мајсторију изр. иде у печалбу као мајстор. – Иш㎘л је 
у мајсторију, мешал се с народ (Чин).

мајсторче с дем. и хип. ученик код (доброг) мајстора; калфа. – Ти си веч 
станул мајсторче, умејеш и без мајсторатога да направиш какво требе (Чин).
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мајтапи се несвр. шалити се задиркујући саговорника. – Мајтапимо се сас 
мужа; шала је друго, а увреда је друго (Д – Пш, Чин).

мајћетерина ж пеј. неодговорна мајка. – Мајћетерината оставила деца 
дома и отишла на сабор (Сук).

мајћо реч. за изражавање чуђења кад оно; види; молим те. – Улезо там 
да отсечем литрило; мајћо, шиба убава, гора, трепетлиће, не знајеш које да 
избереш. И ја извадим с корен, за кљунове (Ру).

мајћо, гледе си работу изр. шта те брига, не обраћај пажњу на увреде. – 
Мајћо, гледе си работу, с карање нема ништа да постигнеш (Тм).

мајуница у сирење изр. ларва у сиру. – Мајунице у сирење, дешавало је 
се, па ђи чистимо (Д – ТО, Пир).

макар – как㎘в, ква, кво било какав. – Макар – как㎘в да је, муж да је, жени 
се, черко, на време (Ру).

мала мрежа изр. рибарски прибор. – Мала мрежа има осам до дванајес 
растега (Ста).

малакче свр. малаксати. – Малакчала сам, душу немам да одим (Рг).
малацак, -цка, -цко мален. – Бил сам малацак када је било рат (ТД).
малењћа, – ћо рет. мала. – Малењћу сам ђу чувала (Рас).
малечка острика ж бот. врста влатасте траве лошег квалитета 

Dechamptia cespitosa. – Острика има две врсте: малечка острика и голема 
острика (Гос).

мали гости изр. узвратна посета уже родбине новом дому невесте 
недељу – две после свадбе. – По свадбу има и мали гости, најближа рода иде 
код невесту (Вр).

мали зуб изр. анат. зуби младе овце од две до три године, обележје њених 
година. – Кад купујем овцу гледам да има мали зуб или друђи зуб. Мали зуб 
је до две – три године, а друђи зуб је од три до четри године. После отпадне 
мали зуб, а само остану стари зуби (ТД). Кад су два – зуба мали тьг је двиска, 
на трећу и четврту годину овца равња зуби, а од шес – године па натам јавља 
се жљезда и губи зуби (ДД).

мали стамбол бот. врста георгине мање висине. – Има мали стамбол и 
големи стамбол, еве и овам у градинче (ТД).

мали с㎘т м бот. бодљикава коровска биљка (расте поред путева). – Сва 
магаришта једу мали с㎘т највише кад је зелен, после се удрвени; кажемо и 
ос㎘т, а има и големи с㎘т (ТД).

мали чапоњчич изр. анат. један од два закржљала папка изнад папака код 
папкара. – Назад малити чапоњчичи ване гусеница, па одрежем и извадим с 
иглу, има ко црвик, обично на предње, али може и на задње ноге (ТД).
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малкаш м онај који у заједничком стаду има најмање музних грла. – Мал-
каш на крај узима млеко (Зс).

малоземац м фиг. себична и незајажљива особа која шири свој посед 
померањем међа и куповином. – Брат ми је малоземац, све му се мали (При).

мамка ж 1. дем. од мама мајка. – Постарити од мене маму окају нане, а 
помладити, напо мене, окају ђу мамка (Д – БД, Пир). 2. мит. (опака) болест 
пренета мађијама. – Оно била мамка и свртела се око да ми исћорави (Гос).

манав м зоол. врста змије. – Змија манав дојде зелена и жлта на дужице, 
д㎇га је окол метар и живи у шуму и у грмање (Зав).

мандалика несвр. пеј. рет. љуљати, њихати; узалуд нешто чинити. – Само 
мандалика кантуту натам – навам и не вача се за тешку работу (Јел).

мандорача ж пеј. 1. велика и груба алатка, прибор. – Тој неје ложица ко 
ложица, него мандорачу направил (Цер). 2. огромна, груба и ружна жена. – 
Нечу се женим за туј мандорачу, че тражим које личи на жену (Цер).

манѕов м превртљива и лења особа. – Које је манѕов оно л㎘же, крадне, 
прај даравеле (Зав).

манѕупа се несвр. губити време; узалуд се кретати; чинити нешто неко-
рисно. – Манете се од това манѕупање; не манѕупајте се, работа ви чека (Кр).

манистен литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 
украшена (разнобојним) перлама и опшивена жутим ширитима. – Имам 
манистени литаци, с маниста правени (Д – Вч, Км, Пир).

манистор м бот. једна од лептирњача као коров у стрнинама. – Манистор 
у жито расте, црвено цьвти и на житото се укачи (Бла).

манит, -а, -о који има велике мане; ћакнут. – Несу манити, несу ашљаци, 
работни су и вредни, умејатна деца (Вој).

мановилка ж бот. баштенско цвеће, кадифица. – Мановилка ситно цьвти 
жутко и црвено – шарено (Мр).

манћа ж штим. – У Орљу сам чула да штим кажу манћа (Ку).
манут, -а, -о трп. пр. 1. остављен; напуштен. – У село се не оре, све ману-

то (Ш). Сви обичаји, све мануто (МСв). 2. разведен. – Мануто ли је, разведено 
ли је, банѕов некак㎘в стануло (Зав).

мањинац м припадник националне мањине. – Нашити мањинци се убаво 
слагају сас нас (П – Сц, Вр).

мањ㎘к м недостатак; недовољност. – Шуму сам растила, мањ㎘к сено 
беше (Гос).

маове. На маове изр. повремено, на махове. – Дооди му на маове, на маове 
(Пет, Вој). Маглата дооди на маове, вет㎘рат ђу помера (Бер).

маньцни, -а, -о мали. – Он носи ман㎘цнијан дудук (Орљ).
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маовина ж 1. бот. маховина. – Не купуј дрва која су ватила млого маовину, 
она су из мртвину (Пир). 2. анат. паперје; ситне длачице. – Кад се пиле про-
скубе оно прорасте, избије га маовина (Цр).

маовиница ж бот. дем. в. маовинка. – На вретеното тај травка има како ма-
овиницу (Бе).

маовинка ж бот. ситне и нежне длачице на плодоносном стаблу. – Сади-
на има дугачко вретено, па као маовинка на вретеното, и увијено па маови-
ница (Гос).

маркар м нов. продавац немачких новчаница, марака. – Купи сто – марће 
на пијац од једнога маркара (Ш, Пир).

маркезет м текстилно влакно од којег се израђују предмети који се не 
гужвају а шуште (завесе, венчанице, мараме, блузе). – Маркезет је по квали-
тет између свилу и памук; шамија зејтинлија је маркезет (Бла).

маркезетна шамија изр. марама за свечане прилике жутозелене боје. – 
Маркезетна шамија је по боју жлто – зелена као зејтин од сунцокрет (Брл).

мармор м зоол. кл. крупан шумски мрав, чији је ујед болан. – Мармори да 
те изеду, баксузе (Бе).

марта ж бот. један од првих весника пролећа, који има ситан и жут цвет. 
– Марта рано излази, уз реку лис, у суревиште расте и има ситан ж㎇т цвет на 
пешес глумчича. Прва цьвти, најпрво на Младенци (Гос). Подбел зову марта у 
наше село, бере се за лек (ВЛк). Марта има ж㎇т цвет како пул, како слнчоглед 
(Пк).

маружњак м пита од кукурузног брашна. – Напрајила маружњак и сва-
рила васуљ, па убаво поклаџувамо (К – Ћу, Пир).

масаџика ж јединица која је од родитеља наследила велико богатство у 
новцу. – Ја сам била масаџика, тражили су ме млого (ТД). Јединица, мираш-
чика, масаџика кажемо (Цер).

маслар м зоол. 1. гундељ. – Маслар је бубачка која прави лопте од балегу 
(Дој). 2. врста крупнијег инсекта опнокрилца са белим тачкицама на леђима. 
– Маслар лази и има беле тачкице, а живи по стене и колибе (Б – Вш, ЦД).

масурје м мн. пређа смотана на мотовилу па скинута с њега, канура. – 
Масурје су преџа: смота на мотовилку, па се стури од њу, и после се чини 
и припрема за обраду (Д – Сн). Масурје на мотовилку мотају, па му одброје 
пасамцета; каже се тека и за конопно и за в㎇њено (Д – Сн).

матарица ж бот. врста ливадске траве. – Там расту рескуша и матарица, 
ливатсће траве (Пк).

материјалан, -лна, -лно нов. себичан, грабљив. – Бил је материјалан и 
имал је доста паре (ВСв).
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материнство с наслеђе по мајци, мајчин мираз. – Имам мaтеринство у 
Куманово (Ста).

материнсћи језик изр. матерњи језик. – Куде да идем, ја си говорим 
мaтеринсћи језик (Зс).

матерја ж рет. мајка. – Матерјата болесник, па га је тетка одранила (К – ББ, 
Ш).

мaтерчетина ж пеј. неодговорна мајка. – Муж овчар, матерчетината сћита 
по мужје, а деца дрпава и гладна играју се уз рекуту (Дој).

матруна ж бот. мотруна. – Има трава матруна, чул сам од овчарете, али 
не знам која је (Чин).

мацосује се несвр. звати мацо, умиљавати се. – Немој се мацосујеш, че те 
молим; немој се замлачујеш пред народ (Пир).

мачка ж бот. једна коровска биљка у окопавинама; врх плодоносног стаб-
ла трстике. – В㎘р на трску зовемо мачка, а и у морузу расте трава мачка 
(Д – КВ, Пир).

мачкар м особа која се бави мачкама. – Черката мачкар, пригрне мачку ко 
малечко дете (Чин). Ђакат повише мачкар и кучкар, а у књигуту слабо гледа 
(Трњ).

мачкарка ж женска особа која се бави мачкама. – Стрина – Брана покојна 
беше голема мачкарка, деца неје имала (Пир).

машале с мн. машалетија покладна бакља од делова трешњине коре (и гу-
мених отпадака), нанизаних на жици. – Машале је жица и на њу кора од 
црешњу (СГл. Кр).

машење с гл. им. од маши промашај. – При мене нема машење, тачно ударам 
куде требе (Об, Пир).

машина ж шибица. – У Пајеж, куде сам се родила, чула сам да ћибрит 
окају машина, а у Орљу га окамо само ћибрит (П – Пж, Орљ).

машчица ж дем. маст. – Донеси једну – ложицу машчицу да запржим 
васуљат (Пет).

мееее – мео подражавање мекета козе. – Коза врека мееее – мео (Мр).
мед и душа изр. који је широког срца, спреман да сажали и помогне. – За 

човека сам мед и душа, ама ка се накрвавим на некога после му не могу 
опростим (Зав).

меда м/ж/с мили, драги. – Доћинчање кажу медо, а Јеловичање не (Јел). На 
дете кажемо пиле, меде, метке тека му се радујемо (Дој).

медена година изр. медоносна година. – Т㎘г беше медена година, а пора-
но су си биле повише медене године (Пл).

медовина човек изр. добродушна особа благе нарави. – Башта ми је бил 
медовина човек, душа му је била медовина (Зав).
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медоша ж овца која је по лицу жућкасто – браонкаста. – Овца медоша 
има по лице жуткасто – браонкасте шарке (Мр. Ру. Цер).

медуника ж бот. весник пролећа, две врсте – ситна и крупна; уп. медуничје. 
– Медуника се сиса, има у две врсте, ситна и крупна. Ситната цьвти плаво – 
љубичасто, а крупната има крупни жлти цветове (Зс). Медуника има шиљави 
листови који се пресијавају и цьвти у мај – месец, цвет розан, сисамо у цвет, 
оно благо (К – ЦВ, Пир).

медуничје с бот. в. медуника. – Јегличће и медуничје рано упролет излазе по 
наша места (Бер, Јал). Медуничје беремо, па му сисамо цветат, оно благо (Вој).

мезгаљ м отвор на штали за избацивање стајњака. – Имам мазгаљ на 
шталу, кроз њега избацујемо ђубре када ринемо (Соп).

мезетл㎘к м храна уз пиће, мезе. – Пијал㎘к и мезетл㎘к, све има у овуј кућу 
(БЧ).

мејес, -та, -то који има јако изражен трбух. – Таја овца мејеста, има го-
лемо шћембе (Гос).

мејурче с анат. дем. мокраћна бешика (код јагњета, овце, козе). – Мејурче 
је код јагње, овцу, козу, а код свињу је поголемо па може да се лупи и зовемо 
га мејур (ТД).

мека мамудија изр. танак и широк турски новац од сребра или злата. – 
Четри меће мамудије су једна жлтица (Соп).

мека на м㎇зење изр. која се лако музе. – Крава, овца или коза, има некоја 
мека на м㎇зење, ама има понекоје жилаво, не мож га измлзеш како требе (ТД).

мекокорес, -та, -то који је са меком кором, мекокораст (плод). – Теја 
крушће мекокоресте, блађе су и убаво меришу (Јал).

меком㎇ска ж она која се лако музе. – Деца се уче да млзу на овце меком㎇сће 
(Дој).

мел м геол. 1. бела земља. – Това место окамо Мел, там је бела земљата, па 
затова (ВЛк). 2. врста меког и беличастог камена који се лако распада. – Мел 
је ситан и љускав камик, има га у наш атар (МСв).

мелез м 1. врста платна домаће израде са основом од кудеље или лана и 
са потком од вуне или памука. – Мелез је памук и пртено (Гос). 2. изр. тамно-
плав џемпер домаће израде. – Плетен мелез кажемо џемпер који неје ни црн 
ни плав (ТД).

мелем човек изр. великодушна особа која радо теши и помаже. – Он је 
бил мелем човек, млого добар (Зс).

мело. У мелото изр. на лицу места; у најважнијем тренутку. – Бејоше се 
најели, напили и там㎘н се распојали, и ја и там затеко у мелото (Дој). мемица 
ж ситна чипка. – Мемица је ситна чипка, по три у ланче, па га склопиш; ради 
се с кукицу, хеклицу, разни мотиви спојиш у једно (Сре, Кр).
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менђеле с велики метални уређај прикључен уз ковачку тезгу за стезање 
металних делова при обради (турпијом; металним шиљком), стега. – Одма 
турај ралникат у менђелето и изостри га с големуту турпију (Вој. Чин. Кс).

меркезетка (шамија) изр. свечана марама чија се боја прелива. – Баба је 
имала за добар д㎘н зејтинлију маркезетну шамију, оивичену са – шљокице 
(Пир). Маркезетка има у разне боје, па се преливају (Ру).

мерне око изр. (кришом) погледати. – Да не мернеш око, каква лепота, 
какво убавило (ВЛк).

месечина ж бот. в. месечњак. – Месечина је жута и висока ајдучка трава, 
беремо ју за лек (Ос, П – Љу).

месењак (кот㎘л) м котао запремине од седам до осам литара којим се 
одмерава вода за мешење хлеба према бројности укућана. – Месењак кот㎘л 
има окол седам до осам литра, он је мера за воду за брашно када се меси леб 
за целу недељу (Брл).

месечњак м бот. жута, висока и лековита биљка у типу хајдучке траве; 
уп. месечина. – За чај беремо жлту ајдучку траву, зовемо ђу месечњак (Кс).

меси несвр. спремати даће и задушницу (домаћица). – Жената му неје ни 
месила, ни црнину неје носила по њега, неје га жалила ни д㎘н (Брл). Јутре че 
месим задушницу (Сук).

местичкава земља изр. различити типови земљишта на једној парцели 
или на једном потесу. – Тамо је местичкава земља, црвеничава земља пови-
ше (Гос).

место м мн. места 1. име места у атару, микротопоним. – Не знам да – ли 
има таја места у наш топрак (ВЛк. Бе. Јел). 2. човек из место /жена из место 
изр. особа одличних моралних квалитета. – Деда ти је бил човек из место, 
свакому је чинил добро, ама ти неси на њега (Пет, Вој). Моја покојна стрина је 
била жена из место (Држ, Трњ).

метаљћа ж запаљење везнице ока, коњуктивитис. – Оно метаљћа, кон㎘ц 
црвен у око; она трља и баје (Гос).

метач м 1. мушкарац који у високом степену преноси своје одлике на по-
томство. – Ја личим на башту си и синове личе на мене, метач сам (Д – Пра, 
ВЛк). 2. рет. метлар; чистач. – Бил сам метач у предузеће, чистач (Д – ГК, Пир).

метеж м веридба. – Кад се свадба заправи, прво је метеж, веридба, кажу 
га и удум (Д – ЈД, НМл).

метериз м нејасно значење: заседа, бусија. – Да – ли су ајдуци постављали 
метериз куде чекају Турци, не знам да ти кажем (Пир).

метиљ м фиг. (нежељени) бочни коренови (о виновој лози). – Тај труп иде 
исподи струку и пушта метиљ (Зс).
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метларка ж чистачица. – Сине, сине, боље узни метларку да те слуша; 
таја студира, че те мане кад заврши за судију (Кс).

метлица ж врста шаре у виду гранчица на ћилиму. – Шаре на ћилим има 
метлице, кувари, ђулови, венци (Пир).

мечка. Прача га на мечкуту у устата изр. шаље га тамо где му прети 
смртна опасност. – Прача ме на мечкуту у устата, али ја тамо нечу да идем 
(Рос).

меџанлија ж место на међи (двају атара). – То је место меџанлија меџи 
топлодолско и гостушко (Гос).

меџулија/меџунлија ж сусед (са кућом, плацем, њивом). – С Ружу су 
меџулије, кућа до кућу (Зав).

меџурина ж канал који иде дуж међе. – Меџурина зовемо ваду за воду, 
наваџујемо (П – Пж, Бз).

меџусебе прил. међусобно. – Ђоргови се меџусебе бију (ТД).
мешајник м велики сандук за брашно и хлеб. – Мешајник кажемо ковчег 

за брашно и леб, у њег се и месило (Вр).
мешанија ж фиг. збрка; гужва. – Иде мешанија, иде, иде, бише се 

момчетијата (Сук).
мешина ж 1. трбушна дупља. – Одоздоле је мешина, од груди до виме, а 

са стране је слабина; каже се удари ме у слабину (Дој, Јел). 2. део гајда који се 
пуни ваздухом. – Гајде има руцало, пувалник (има пис), гајдуницу (с прсти се 
враже), мешина (Пн).

мешчина ж месо без костију, кртина. – Ти ми даваш само кошчинуту да 
глоџем, ја би да има уз њу и мешчина (Цер).

мижла ж пеј. женска особа која је физички и духовно неспособна. – Ајде 
мижло мижава, поварке, да те не чекамо (Сук).

мизес, -та, -то који је лепо заобљен и уобличен. – Мизеста је добро уобли-
чена, заобљена, згодна (Цр, Вр). Мизести сте сас свауту двојицата: сувачћи, 
мршавшћи, згодначћи, б㎘ш сте (се) напарили убаво (Зав).

милбог. Од милбога да гледаш изр. гледати са усхићењем. – Порасла, 
развила се, лепотија над лепотију, од милбога да у гледаш (ВЛк).

милеје несвр. 1. волети. – Милеје да се милује с младожењуту, млада не-
веста је (Вр). 2. изр. милеје за њега драг јој је. – Милејем за њега, само на 
њега мислим (Вој).

милицајче с (млад) полицајац; полицајка. – Једна унука ми је милицајче 
(Јал). Милицајчето пресретло ногу (Тм).

милома прил. без присиле, милом. – Он нече милома да отиде, че мора да 
га искарамо (Сук, Вој. Пет).
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миломужица ж жена која се превише интересује за мушкарце; курва. – 
Таја ли миломужица, она само у мужје гледа, друго не знаје (Пир. Дој).

милуванка ж бот. врста баштенског цвећа, дан и ноћ. – Милуванку и ла-
тинку имамо свете у градинче (ВЛк).

мирак м мир, спокојство. – Више урадим ночу, него д㎘њу; ночу имам 
мирак (Рг).

миранчьк, -чка, -чко хип. тих, миран, кротак; несвадљив. – Он, сирома, 
миранчьк човек (ЦД. Км. Пет).

мири изр. умиривати завађене. – Иде да ђи мири да се не карају (Пет).
мири стоку изр. обављати свакодневне јутарње и вечерње послове око 

стоке. – Муж отиде да мири стоку, а ја појдо у градину(Цр, Вр).
мириса несвр. песн. рет. мирисати. – Нит ме беру, нит ме мирисају (Зав).
миришљавка ж бот. влатаста трава миришљивка Antoxantum odoratum, 

која даје сену врло пријатан мирис. – У тој сено има миришљавка, волим да 
заспим у њега (К – Вр, Ш).

мирко че игра изр. биће батина. – На дете запрете с прут: ако не слушаш, 
че игра мирко (Зав. ВЈ. Пет).

мисал ж/м мн. мислове 1. мисао; брига. – Имам мислове, имам си бриђе го-
леме (Сре). 2. изр. на мисал опседнут је великом бригом, забринут је. – Он је 
на мисал човек (П – Пж). Брат ми је на мисал; плашим се мож да нестане а да 
се не чујемо и не видимо (БЧ). Б㎘ш ми на мисал, куде се дену детиштето (ТД). 
3. изр. не – мало мислове има имати велике бриге. – Не – мало мислове сам 
имала: шеснајес гроба сам закопала откако сам на – нође (Ор, Кп).

мисирка ж зоол. сива птица певачица, мања од голуба. – У наше сенакош-
ко има тиче мисирка, помалечка од голуба, сива је и убаво поје (Д – Сн, Пир).

мише с бот. (ниска) хризантема. – Има јесенка и мише; мишето је пониско 
и порано цьвти (ТД). Мише је поситно од јесенку, цьвти бело, а има и мишета 
која цьвту розе (Мр). Мише је ситно, а све остало је исто као код јесенче (Пк. 
ВЛк).

мишићина ж бот. бела и ниска хајдучка трава. – Мишићина је бела и ни-
ска ајдучка трава, беремо у за ране (К – ЦВ, Пир).

мишја опаш ж бот. бела и ниска хајдучка трава Achillea millefolium. – 
Мишја опаш, листове му дојду рескави, зелени, а вануло се заземи; превива 
се на раницу (ВЛк. Ш).

млава ж мет. олуја са великим падавинама. – Када наиде јак ветар па доне-
се град, ћишу или вејавицу и направи голему штету, кажемо млава, наишло 
млава (МЛк, Зав).

млада коза (овца) изр. она која се омладила два пута (коза, овца). – 
Ѕвизарка док не очува прво јаре, па млада коза, па дрта коза (Дој, Брл, Јел).
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младар м мн. младари младо воћно стабло; садница. – Насади родна дрвја, 
све младари,там㎘н прородила (ВСв).

младачьк, -чка, -чко који је јако млад. – Младачко (девојчето), срцето му 
поје (Изв).

младенац м обредни кравајчић који се меси на Младенце и размењује са 
рођацима и пријатељима. – Колачи на Младенци што размењујемо, младен-
ци и окамо (Зс).

младенача ж девојчурак; млада девојка. – Ајде младеначо, ајде ти това 
заврши! моја баба ме је тека окала када сам била ни дете ни девојћа; оче да 
каже да сам порасла (Пир).

младина ж оно што је младо (ластар, млада воћка). – Пролет почела, 
израсло веч младина на све стране (Ш).

младица ж млада жена. – Дојде једна – младица и остави овој за тебе (Ш).
младичка ж ластар; млада воћка. – Имам младичће за калемување (Зав, 

ддл).
младишар м мн. младишаре /младишари момци и девојке, омладина; млађе 

особе; уп. младиштаре. – Саберемо се младишаре, музика, оро (Ор). Ово млади-
шари, оче зачас и како било да га напраје (ЦД).

младо сириње изр. сир који није сазрео; млад сир. – Кажемо пресно 
сириње или младо сириње, када га оцедимо и исечемо (Мр).

младиштар м мн. младиштаре, в. младишаре. – Има младиштаре, момчетија 
дрта по село, ни жењена ни домена, а има и девојчетија у пешеснајес године 
(Гос).

младоженци м мн. младенци невеста и младожења. – Ишли смо с мужа, 
младоженци у Смаково у цркву (Вр).

младоженче с рет. дем. младожења младожења. – Немој се, младоженче тол-
ко срамујеш, са сви у тебе гледамо (Тм).

младожењци м мн. в. младоженци. – Младожењци, отидомо там у гости (Ру). 
Не мож да преспу ночту ко младожењци (Зав).

млатав, -а, -о тестаст. – Тентава земљата, млатава за орање (Пок). Мла-
тав лебат, неси га допекла, госпоџо (Вој).

млати грање изр. причати бесмислице, јуначити се на речима; уп. млати 
празну шуму. – Неје ти место да млатиш грање, домаћин си човек (ДД).

млати празну шуму изр. в. млати грање. – Напију се па почну да млате праз-
ну шуму (ВЛк).

млатишума м/ж југоисточни ветар, развигор на крају марта. – Поче да 
дува млатишума, скоро че озеленеје гората (Вр).

млатка ж млада кокошка која носи. – Млачица када пронесе, после је 
млатка, а после стане дрта кокошка (Мр).
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млатошум м брбљивац; маштар. – Он је млатошум, нема какво паметно 
да чујеш од њега (Км).

млатче с млада кокошка док не пронесе, кокица; уп. млачица. – Млатче ока-
мо младу кокошку када пронесе (ТД). Млатчето пронело (Зс).

млачица ж в. млатче. – Млачица, одвоји се и само се рани; после кажемо 
млачицете пронеле (Мр).

млекаџија м преносилац млека од бачије до сабирног или прерадног цен-
тра; уп. млекарџија. – Млекаџија (на бачију) је тија што носи млекото (Зав).

млекарка ж млекарица; жена која разноси млеко по кућама. – Млекарка 
сам била, поштена, најубаво је било моје млеко (Брц).

млекарџија м в. млекаџија. – Млекарџија, а зовемо га и бачијар, сири 
сириње (Зс).

млеч м бот. 1. маслачак. – Беремо млеч за салату, са је това улезло у моду 
(БЧ). 2. рудински млеч и готово све друге биљке које на пресеку испуштају 
лепљив, бео и опор биљни сок. – Све травће које пуштају млеч там куде ђи 
прећинемо, окамо млеч, не разликавамо ђи (Вој). Б㎘цка јед㎘н поголем млеч, 
а има и ситан млеч и крупан млеч (Ру). Јед㎘н млеч окамо млеч или отровна 
салата (Дој). Млечеви има п㎇но, не знам им име (Брл). У морузуту наберем 
млеч за свињете (ВЛк).

млеч који се обрча према с㎇нце м бот. врста млеча Euforbia helioscopia. 
– Има млеч који се обрча према с㎇нце све док оно не зајде, а када зајде, цве-
тат се збере. С тија млеч си мажу патку, а кој болује од србечку, ситне вржице 
му излезну, када се намажу, изгубе се, а исто и испод нокти, и лиша на врат 
и друго (Брл).

млечник м јело од млека у које је стављено брашно. – Деда – Лека је пра-
вил млечник, замутује га с брашно (Нш. Ру, К – ББ).

млечница ж бот. врста јестиве печурке. – Млечницете, једемо и, оне 
пуштају млеко када се преломе (ВЛк).

млечница ж јело од млека коме су додати кукурузно брашно, тиква или 
кромпир. – Млечница се прави од млеко и морузно брашно, а може и сас 
тикву или кромпир; скашка се и сипе (Ру).

млзарник м део појате (или тора) где се обавља мужа. – На појату има 
плевња, појата, колиба, трљак, јагрек, загон, зевник, кочек (за јаганци), ко-
зарник, млзарник, бабица, лесарка (ВЛк).

млзач м музач; уп. млзничарин. – На туја бачију били смо тројица млзача (ВЛк).
млзничарин м в. млзач. – Млзничарин сам бил, неје ми остала ни таја мука 

(Рс).
мливо с зрно које се превози или преноси до воденице. – Муштерија довози 

мливо, а врча брашно (Рас).
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млњосује несвр. оштећивати квалитет усева и воћа. – Блиска смо до 
рекуту, па често сланата млњосује пиперат (Трњ).

млњоше свр. оштетити и смањити квалитет и принос усева или воћа 
(роса, слана, град, болест). – Јака роса оче да млњоше ошав (Вој).

млого гоџа изр. јако много. – Беше дошло млого гоџа народ (Д – ЈД, Пир).
м㎇сти несвр. 1. немилосрдно ударати. – Нетко је това лето млстил камење, 

проширувал си је њиву у Црну дрму (Вој). 2. тући (у главу, леђа). – Ка-те ува-
нем има те м㎇стим до пртку (Сук).

мљатав, -а, -о прил. безвољан; непредузимљив; невешт. – Мљатаво некак-
во, сећира се, не умеје (Зав).

могла ж мет. магла. – Стунти се могла голема (ЦД).
модерисује се несвр. кицошити се. – Убава, има паре, све накупувала и 

само се модерисује (Ос. Црв).
модерише свр. обезбедити савремену и скупу одећу. – Ја сам била прва и 

моји ме модерисали (П, Пир).
модра жила изр. анат. вена. – Кад удари овца на виме, б㎘цнем модру жилу 

да исцури крв (Рос).
модрен㎘ц м врста крушке плавкастог меса. – Отсекал ми је модрен㎘ц 

присад (ВЛк).
модри несвр. бојити у (тамно) – плаво. – Ливадар, ситан граор у жито, 

који цьвти црвено, зрно му крупно по оди жито, модри леб (Зс).
модрило с врста шминке за сенку око очију. – Шминку смо турале: бели-

ло, црвило, пудрило, па модрило под – очи (Пир).
модрица ж врста шљиве са плавим плодом, слична пожегачи. – Модрице 

и меџарће, исто (Вр). Модрице су сличне с маџарће, али су постара и поситна 
сорта сливе, и полуокругле су (Гос).

модро/модро с кратак сукнени горњи женски хаљетак са рукавима, 
обично тамноплав, који су најчешће носиле у хладне дане старије жене и 
труднице. – Модро су носиле само старе жене које су сиротиња, а и када 
се жена породи па облече модро да се не види штрокавото (Гњ). Модро за у 
поље а не за у кућу (Вој).

модрокорка печурка ж бот. врста печурке са великим и подврнутим ше-
широм. – Модрокорће имају голем шешир и нагоре подврнут, а расту и оне 
на игриште куде расту и друђе печурће, као на полумесец излезну (Гос. Пк).

модруша ж посл. паметна особа, мудрица. – Из модрушу две излазе (Цер).
мож да игра јелену изр. чинити нешто бесмислено, трудити се без по-

требе. – Ти мож да играш јелену, ја се у некорисне работе не вачам (Јел).
мозак да ти узне изр. занети, замајати. – Правда из Рудиње, млого знаје, 

мозак да ти узне кад заприча (Ру).
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моје године изр. мој узраст, моје животно доба. – Т㎘г је он бил у моје 
године и отиш㎘л у рат (Пк).

мојете руће круше не беру изр. бранићу се ако ме ко нападне. – Оно, 
мојете руће круше не беру; че ударам и ја, че се браним (Вој).

мокавица ж болест оваца и јагњади. – Мокавица се јавља само у јаганци 
(Мр).

мокреж м влажно и мокро земљиште; кишни дани. – Оно мокреж на све 
– стране, не мож се у њиву улезне (Вој).

мокро кадиве изр. врста дугачке памучне женске хаљине покривена 
најскупљом кадифом, зубун од скупе кадифе, део народне ношње. – Ка сам 
била невеста свекар ми купи мокро кадиве, тегетно, најубаво што има (Вој. Пет).

мокроча ж велика влажност (земље, усева, одеће). – Мокроча голема, не 
знам како че пројду морузете (Држ).

мокруњаво време изр. мет. влажно време са (дугом, ситном) кишом. – 
Мокруњаво времето, не одговара за косидбу (Ста).

молив, -а, -о арх. који је понизан; који моли (бога; човека). – Били смо 
моливи (К – Ћу, Пир).

молитвена вода изр. вода за прво купање бебе у коју је насута освећена 
вода. – Бебе прво купемо у молитвену воду (Брл, Јел).

молитвено дете изр. некрштена беба која је, по обичају, ношена у цркву 
на молитву. – На молитву голему носи мајћа дете које неје крстено; неје до-
бро ако дете неје молитвено (Кс).

мољисује се несвр. нападнуто је од мољаца. – Почело да се мољисује 
(При).

мољисан, -а, -о трп. пр. упропашћен од мољаца. – Чорапцити ти све 
мољисани, мољцити ђи изели (Пир).

мољ㎘ц у воду зоол. мала водена животиња жућкасте боје и црволиког 
облика која живи у хладним изворима и креће се укосо. – Мољ㎘ц у воду, 
жлто, малечко, у кладенац живи и по косину иде; користи се за од темпера-
туру, тури се насред чело (ТД).

моменталан, -лна, -лно плаховит. – Милка је моментална, учас че ти 
каже најлоше речи, а после ко да ништа неје било (Нш).

момина с㎇за ж бот. звечац, влатаста трава. – Туја траву окамо момина 
с㎇за (Д – Сл, Рс).

момкује несвр. живети момачки. – Показа ми слику да видим како је мом-
кувал некада, сликал се с девојће убаве (ВС).

момчетуша/момкуша ж девојка која радо тражи друштво момака. – 
Таја момкуша, момчетуша не седи си дома, по цел д㎘н орлеца (Пир). Она неје 
била голема момкуша, неје ишла млого по момчетија (Пир).
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мондиш м жарг. особа која, без укуса и осећаја за меру, прати моду; гиз-
давко, каћиперка. – Беше мондиш, купували су му родитељи, правеше се 
важан (Пир. Сук. Кр).

мора ж 1. болест гушења (астма, притисак). – Поче ме гуши мора, ис-
плаши женуту (Бс). 2. болест усева. – Угрози ни мора, нема ништа од градине 
овуј годин (Рс).

морас, -та, -то в. морес. – Морасте и шуте козе смо чували (Ру).
морач м бот. врста ароматичне и лековите биљке Anethum foeniculum. – 

Морач, зелено озгоре како колце, цвет му је зелено, листичити му рескави 
(ВЛк).

морена деца изр. угушене бебе, убијене по рођењу. – Имало је морена деца, 
мајће су ђи мориле, не мож ђи очуву (Брл).

морес, -та, -то затворено – црвен; риђ; уп. морас. – Имали смо козе, море-
ста боја, риџо, затворено – црвено (Гос).

мори га изр. бринути; мучити. – Сиротиња ме морило цел мој живот (Зав).
мороша ж коза жућкасто-сивкасто-црне длаке. – Коза мороша има 

жуткасто-сивкасто-црну длаку (ТД).
морошка ж коза која има тамно – браон длаку. – Коза морошка има тамно 

– браон длаку (ВЛк).
моружњак м пита од пројеног брашна са разним додацима. – Од кула-

стру турају у баницу, у моружњак; јела сам, убава је (Ру). Моружњак од маз, 
воду, сир, кукурузно брашно, јаја, све се измеша и пече се (ТД).

морузиште с њива под кукурузом; њива са које је уклоњен кукуруз. – 
Спровел се ко Ленка у морузиште (Пир).

мострица ж извезена ивица на кошуљи око врата и на рукавима. – Оче 
да напрај мострице на кошуљуту окол шију и на крајеви на рукаве, да буде 
поубава (Гос).

мота паре изр. жарг. ради са великим новцем и са много људи. – Све он мота 
неке паре, умеје с паре (Гос).

мотљавина ж фиг. преварант. – Он је мотљавина голема: продава, препро-
дава, узима на зајем, не врча, све на превару (Пет, Држ).

мотри несвр. предвиђати; обраћати посебну пажњу. – На Мечћин д㎘н 
некој мотри за време (ТД). Ја не мотрим тој, не могу ти ништа кажем (Зс).

мочне свр. неконтролисано пишнути (од радости, страха, зависти, 
узбуђења). – Са че онаја да мочне од завидл㎘к када види какво сам ти купила 
(Пир).

мочокрвљив, -а, -о који мокри крв (брав). – Мочокрвљиво говедо штом је, 
одма га продавај или кољи (ТД).
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мрака се несвр. свађати се, тужити се. – Тужи се с некога, мрака се (Б – 
Гр, Пир).

мраморан, -рна,-рно шаљ. мамуран. – Дојдоше мраморни из кавену (Пир).
мрда одома од комат изр. радити код некога макар само због хлеба (слу-

га, пастир, печалбар). – Сиротиња смо, подносе ни, идемо да помагамо, да 
мрдамо одома од комат (ПРж).

мрдалца на ништаљће изр. делови хоризонталног разбоја. – На 
ништаљћете има мрдалца (Рс).

мрдне му око изр. обратити пажњу; посвидети се. – Мрдну ми око на 
њу штом ђу видо (МЈ).

мрдогузица ж зоол. мала птица Motacilla, која, летећи поред реке са ка-
мена на камен, непрекидно подиже и спушта тело. – Мрдогузица иде по 
камење поред воду, нема ју другде (Ста).

мрдољи несвр. рет. шаљ. мрдати; кретати се; радити. – Мрдољим некако, 
још си могу на – нође стојим (ПРж).

мрешка ж рет. смрт. – Увоштила сам се, удиплила, и са нема мрешка (Д – 
КВ, ЦД).

мрждаво време изр. мет. тмурно време пред кишу; кишовити дани. 
Мрждаво времето, не дава ни да косимо ни да сушимо сено (Вој).

мржљак м парче замрзнутог блата или замрзнуте балеге. – Ене ђи де-
цата, ритају мржљаци окол чешмуту (Брл).

мрзашљив, -а, -о безвољан; лењ. – Башта мрзашљив човек, а деца слуђе 
по селата да се преране (Јел).

мрзелан м укућанин кога мрзе. – На мрзелана кућа остањује (Бла).
мрзељивштина ж аугм. лењивац. – Он је голема мрзељивштина, ништа у 

живот неје створил (Сук).
мрзли су на изр. нису волели; мрзели су. – Има који су мрзли на нас што 

смо сложни у кућу (При).
мрзло прил. залеђено (блато, земља). – Разљигавило га, мрзло одоздоле, 

не мож да се сеје жито (Гра).
мрзос м лењост. – Оди мрзос продаде њим све по њиве (Пн).
мрзосветник м лењивац. – Мрзосветник голем, нема вољу ни кућуту да 

си окречи (СГл).
мрзосветњак м човекомрзац. – Тија је мрзосветњак, а ја сам му трн у око, 

не воли ни да ме сретне (НМл).
мрка се несвр. бити у полном жару (овца, коза). – Када се овца мрка она 

блаји и тражи овна (Сук).
мркуљаво време изр. тмурно време (пред кишу). – Мркуљаво времето, 

мож да че падне ћиша, да збирамо сеното (Зс).
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мрло с смрт. – Имамо две – звоне: малата за ђаци, а големата за мрло да 
огласи (Ру).

мрљави несвр. фиг. обмањивати; подваљивати; подмукло говорити и ра-
дити. – Он је подмуклица, све нешто мрљави, неје му чиста работа (Кс).

мрмењиче несвр. рет. мрмљати; тихо причати (самом себи). – Ка ме нема, 
она си све по собуту мрмењиче, преговара, или прича излько (Гос).

мрмње несвр. неразговетно говорити. – Старцат нешто мрмње, не раз-
бирам га (Км. Јал).

мрско ме да изр. непријатно ми је. – Мрско ме кокошку да закољем, а он 
коље човеци (Држ. НМл).

мрс м кл. в. мрсољ. – Мрс те ватило (Пн).
мрсољ м раница на усни или кожи (афта). – На усницу ми се диже мрсољ, 

и загноји (Пир).
мртвак м мртвац. – Дешавало је се да се мртвак увампири и да јаши коња 

кога је јашил (Гос).
мртвакос ж бот. врста лековите траве. – Чула сам да има једна – травка 

мртвакос, за од мртву кос, али у не знам (ВЛк).
мртвачка глава ж зоол. велики (црни) лептир. – Мртвачка глава је пре-

перуга голема; кад стане и погледаш ђу, како мртвачка глава, исто (Пир).
мртвињак м осојна страна. – Кокошчице, има плаве – лиле, и беле, и 

розе; у мртвињак расту и цьвту за задушницу (Бер).
мртвица место изр. мртвина, осојна страна. – Там мртвица место, слабо 

греје с㎇нце, а зими не греје Будинов загон (Зс).
мртвичина ж осојна страна. – Има једно бело као кривдеда и има успра-

ван цвет, расте у мртвичину (Мр).
мрцкав, -а, -о прил. који слабо и нерадо једе. – Свињата млого мрцкава на 

једење (Мр).
мрцоћецавштина ж пеј. 1. безвољна особа; безначајна особа, ништарија. 

– Ао, таја ли мрцоћецавштина че ви је зет?! (НМл). 2. који слабо и нерадо 
једе. – Од туја мрцоћецавштину ми се згади једење, па не волим да ми дооди 
на – госје (Пир).

мрцоцуцав, -а, -о безвољан; лењ. – Мрцоцуцав, работи га од бељу (Брл).
мршавшьк, -шка, -шко хип. који је прилично мршав. – Мизести сте са – 

свауту двојицата. сувачћи, мршавшћи, згодначћи, напарили (сте се) убаво (Зав).
мрштав, -а, -о смежуран, неугледан (о плоду). – Има једна врста шип㎘к, 

плодови му ситни и мрштави (Зс).
мршти се време изр. мет. припремати се падавине. – Поче се одједнуш 

мршти времето, па почемо да збирамо сеното (Пет, Држ).
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муало с 1. сналажљива особа. – Она је муало големо, снајде се зачас када 
какво да работи (П – Сц, Вр). 2. превртљива особа; преварант. – Он је бил 
муало, л㎘ко је доодил до паре (Цр).

муар м бот. мухар Setaria glauca. – Муар наскубем да врзујем снопје с 
њега, а и с водопију и сас гологузу може да се врже (Ру).

мува ж зоол. обад. – Говеда се млого плаше од мувуту (Дој).
мува несвр. (песницама) ударати у меке делове тела. – Били, мували и све 

ђу ст㎇кли (Зав).
мудрак м мудрац. – Ценко калаџија је бил у Пирот и бил је мудрак, паме-

тан (Рос).
мужин, -а, -о мужевљев. – На мужино имање довела човека (Нш).
мужина ж пеј. муж. – Мужината се забави (Км).
муја ж зоол. мува. – Има муја у млекото, извади ђу (Гра).
мујар м фиг. пргава и плашљива особа. – Он је голем мујар, от – све се 

плаши (Вој).
мукавица ж вет. болест оваца. – Мукавица у нође удара, друго је кривоча. 

Мукавица само коди јаганци, а овца иде поширин и не може да добије му-
кавицу (ДД).

мукајетин м предузимљива особа. – Да – је бил мукајетин, да се потрудил, 
мог㎘л је (К – Ћу, Пир).

мукајетлија м трудољубива особа, стваралац. – Башта ми је бил 
мукајетлија, две – куће је напрајил у свој живот (Рас. Рс).

мукомачћи прил. 1. ћутке. – Он сваку работу мукомачћи уработи, нема 
млого да прича (СГл). 2. подмукло. – Мукомачћи га убил (ЦД).

мукачки прил. непријатељски; подмукло. – Гледа мукачки, попреко (Пн).
муле с зоол. мула. – Мазђе и муле повише могу да понесу и од коња и од 

магаре (Сук, Чин).
муле узв.(непознатом) мушком детету: – Еј ти, муле, кажи ми куде је башта ти 

(Вој).
муља несвр. 1. гњечити грожђе муљачом. – Почемо да муљамо, са че ви 

загребем благо вино (ВЈ). 2. шаљ. шишати некога до коже. – Муљају га до 
кожу, да не вача в㎘шће (Пир).

муљав, -а, -о подр. који је ошишан до коже. – Ала си муљав. Кој те ошиша 
до кожу и тека огрози (Пир).

муљак м геол. врста земље. – Ретка земља се зове росуља, муљак (П – Бж, 
Пир).

муљотина м испрана ораница. – Муљотина је њива коју је вода испрала, 
смуљала; парасина је боља (Гос).
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мумче с момак. – Ја сам бил веч мумче, па отидо на акцију (Гос). Мумчетија 
млого, било је шољће (Рс).

мурес, -та, -то који има длаку тамно – браон боје (пас, во). – Имамо муре-
сто куче, окамо га Мурча (Км, При).

мурча м пас који има длаку тамно – браон боје. – Куче које је прицрњено 
– црвено, окамо Мурча (Км).

муси се несвр. дурити се. – Она оче да се намуси, надурли и да ћути по 
два – три д㎘на (ВЛк). Мусе се нешта децата (Изв).

муска ж 1. коза са сиво – црним лицем. – Муска дојде како малко црна у 
лице, малко како сура (ВЛк). 2. коза или магарица која има плавичастосиве 
бокове. – Магарицу мамим муска – муска или пулка – пулка (ТД).

мустаклија м мушкарац са лепим брковима. – Деда ми беше убав, голем 
човек, мустаклија и разуман човек (Пет, Држ).

мутав, -а, -о који ћутећи пркоси; који не жели да разговара. – Ботуресто, 
мутаво, нече ти се јави из инат када те сретне (Пир).

мутавштина м пеј. особа која ћутећи пркоси. – Какво оче таја мутавшти-
на од мене? (Чин, Вој).

мутуљак м мутан талог. – Истреси мутуљакат из бурето, мутуљигуту (Сук).
муцне свр. посл. мукнути. – Сажалело се на вола теле, па муцнул (Соп). Да 

си вол, ти би муцнул, а ти ни реч не рече (Гос).
мучан, -чна, -чно непријатан; тешко подношљив. – Ја немам големо 

памтење, али памтим (све) што је мучно (Цер).
мучи си душу изр. замарати се (бригама, читањем, размишљањем; фи-

зичким радом). – Нечу си мучим душу да учим школу (Пет. ВСв).
мушичетина ж зоол. мушица која у пролеће напада стоку, па стока мрша-

ви од ње, зоља; (било која) опасна мува. – Тате, пази, мушичетината че те из-
еде, сувопиздата че те изеде (Цер).

мушкадла ж бот. собно цвеће, мушкатла. – Имали смо собно цвеће муш-
кадлу и резетлу (Мр).

мушља несвр. бушити рупу инсекат или црв (у дрвету, зиду, сиру). – Осете 
мушљају стенете, буше рупице па после отпада лепат (Пет).

мьциња се несвр. нег. (не) уклањати се боја. – Тај се боја држи, не мьциња 
се (К – Вр, Ш).

Н

на предл. у. – Ишла сам на задругу (Црв). На моје године беше башта ми 
када нестаде (Об. Јал).
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на... на реч. у прил. служби на појединим местима, местимично. – Излезну 
кокошчице, медуника, јеглика на – ливаде, на – ливаде. Има млого пир на 
њиве, на њиве у целото поље (Сук).

на-прсти му наврза изр. много пута му понови шта треба да уради. – 
Орати му, орати, па му на-прсти наврза (Вој).

на чучће на чучће изр. местимично. – Никло на чучће на чучће (Вој).
наака га изр. извређати. – Че га наакам, свакакво че му накажем (Зав).
наблиза прил. убрзо, једно за другим. – Умреше наблиза и он и она (Грш. 

Сук).
набоби свр. вулг. оплодити (жену). – Набобил ђу убаво, скоро че је башта 

(Пет).
набој м место убода на телу. – Там куде је убодено оди трн или оди дру-

го, кажемо га набој, а набој млого боли (Држ. Сук).
набоклуџави свр. запрљати труњем, натрунити (прашином, трином, 

сламом). – Набоклуџавил си новјат џемпер с плеву (Вој).
набосује се свр. находати се бос (у току одрастања, и касније). – Набосу-

вали смо се, па смо си на нођете мочали да ђи згрејемо (Гра).
набраздује несвр. орати прву бразду на њиви. – Жената ми води када 

набраздујем (Трњ). Кравете тачно иду куде требе када набраздујем, не карам 
никога да ми води (При).

навам прил. наовамо; све до данас. – Тегај оѕебо. И од тегај навам нес㎘м 
добар; кад добре, кад лоше (Ру).

навиду прил. видљиво; са кога се добро види околина. – За кречану место 
да не буде на виду, и да буде у завет, меко место (Рас).

навилчено сено изр. сено саденуто на пластове. – Понекад навилчено 
сено навилчимо на плас и носимо га на вејћу (ТД).

навиљњује несвр. сакупљати сено у (мале) навиљке ради досушивања 
пред транспорт. – Почнете да навиљњујете сеното, па че га возимо (ДД).

навина ж зоол. врста отровне змије. – Навина је змија оди шаренете, 
љутете, што иду у дрво. Човек се не мож олечи од њи (Зав).

навод м дрвена направа за лучно савијање код прављења рогова дрвених 
вила. – Најдем нагодно дрво за вилу, отсечем га, спремим га и турим рогове-
те у навод (Д – Вч, Пир).

наводни свр. наквасити наводњавањем (земљиште). – Ја имам воду да 
наводним туја земљу (Сук).

навоња шију изр. рет. истегнути врат. – Навоњал шијуту, претегал (Зав).
навраска свр. ишибати. – Дете, немој, че те навраскам (Пир).
наврчи свр. упрести (у виду врпце). – За добар д㎘н оп㎘нци чучуље имају, 

брчкамо странете, наврчимо и, закачће узокол (К – ЦВ, Пир).
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навурди свр. припремити довољно вурде за зиму. – Навурдили смо некол-
ко качетија вурду, че се најде и за славу и за свадбу (Јал).

наглавља несвр. допуњавати; надокнађивати; повезивати делове у цели-
ну. – Ка се исплете, наглавља се и напрај се плетена дреја (ПРж).

нагне га изр. принудити. – Нагнуше ме да га узнем, а нес㎘м га волела (Гос).
нагњаса свр. пеј. напунити до самог врха (уз притисак). – Убаво нагњасај 

крошњуту, нап㎇ни ју до в㎘р (Кп).
нагодан, -дна, -дно погодан. – Неје ми таја матика нагодна, држаљето 

криво (ВЛк).
нагој(и) се свр. набубрети (зрно, плод). – Паде ћишица, че се нагоје зрната 

на грозјето (Гра. Вој).
нагосподњичав, -а, -о који се понаша отмено. – Мој муж је бил 

нагосподњичав и водил је рачун да сваћи има (Цр).
награбуса свр. наћи се у невољи. – Награбуса ја, оболе (Дој).
награња се свр. разгранати се. – Чаше се награњу, наприче се саме; ус – 

притку се саме дигну па се саме вржу и награњу се (П – Пж, Орљ, Бз).
нагризује несвр. гристи (мало). – Изнесе три – класа и свак нагризује (Зав).
нагрмиш прил. у виду жбуна. – Нагрмиш цьвти цволика; отидомо да ко-

симо, оно само цволичак (Гос).
нагрчкана коса изр. подешена коса, колмована. – Нагрчкана му коса, 

начешљал ларме, оправил косуту (Дој).
нагугли свр. навући на главу. – Што – си тека нагуглил капуту? (Вој. При).
нагугуши се свр. 1. набрекнути врат (код разљућеног ћурана). – Нагугу-

шил се ко ћуран (Пир. Гњ). 2. фиг. наборати се. – Какво ти се това нагугушило 
на грбинуту (Јел).

нагусто прил. угушћено са мало воде (о припреми јела). – Васуљ варимо 
чорбасто и нагусто с пипер (Ру). Све заједно нагусто се вари (ТД).

нада ж рет. саденуто сено између навиљка и пласта. – Сено големо кад се 
садене, уз њега се остави нада, садено сено између навиљак и плас, које се 
накнадно надене, када се слегне сеното; ни кажемо сено. Стог је за жито, а 
камара, она нема в㎘р, за сламу (Рс).

надбачује сас речи изр. победити у разговору. – Лајач је, ама нес㎘м се 
дала да ме некој надбачује сас речи, одговарала сам вој на сваку реч (Б – Дч, 
ЦД).

надброји свр. изброји више него што јесте да би подвалио. – Ти надброји 
јајцата, очеш да ти повише платим (Брц).

надватрипути прил. два – три пута. – На два – три – пути доодише 
наваџије за њу (Сук).

надваш иде изр. хода погрбљен. – Остаре и она, поче надваш да иде (Дој).
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надвиши свр. увећати; подићи. – Надвишили ми године да не идем у 
школу (К – Ћу, Пир).

надвлада свр. победити при такмичењу. – Била сам жетварка, неје имало 
кој да ме надвлада (Соп).

надгачкује се несвр. такмичити се у бацању камена у даљину. – 
Надгачкујемо се с камик кој че га подалеко врљи (ТД).

надека. Кој надека изр. свако у свом правцу. – Сабрамо се, провеселимо 
се и отидоше кој надека (Јел). Нек иду кој надека види, мен ми не требу ни 
јед6н (Вој).

надене свр. накнадно сложити сено на врх стога, после слегања сена. – 
Кад се сеното слегне, наденемо на њега наду, коју смо саденули уз њега, она 
је између навиљак и плас (Рс).

надењује несвр. денути (кабасту сточну храну; цигле). – Тува сам 
надењувал мож и по двајес стога сено (Соп).

надиџа се несвр. јести више од некога, надједати се. – Надиџају се дрти-
ти, а оно нема леб ни за децата (Бер).

надјашује ђи изр. намеће им се као претпостављени; понижава их. – По-
чела јетрвата да ђу надјашује (Држ).

надовлачи свр. довући у више махова. – Беше сајле надовлачил, колци на-
бива; после реката дојде и затиња, и (тека) прошири си њивуту (Соп).

надотера се свр. лепо се обући; нагиздати се. – Идемо на уранак, па се 
девојчетија надотерају да су убава (Зав).

надрѕан, -а, -о неодмерен; брљив. – Он је џангаза, надрѕан, неодмерен, 
брљив (Зс).

надрнчи свр. навадити се. – Надрнчиле се кравете у отаву (Зав).
надује се свр. кл. црћи (од надуна) (брав). – Надуло се, да бог даде, улезло 

ми усред градину (ДД).
надума свр. наговорити. – Надумали га башта и мајћа да убије човека (ТД).
надунђерњичав, – а, – о који се донекле разуме у зидарски занат. – Ја сам 

надунђерњичав, зарадим тека некоју пару (СГл).
нажарил, -а, -о заруменио се (од узбуђења, пијанства). – Беше арне на-

жарил, запупурил, напил се (Вој).
назамлатњичав, -а, -о који без зазора прича бесмислице. – Назамлатњичав 

си је оди дете и ни знаје какво прича ни куде прича (ВЛк. Пк). Назамлатњичава 
ала, само се утепује, ни једна девојћа нече да шета с њега (Рас).

назрњен, -а, -о трп. пр. накруњен. – Назрњена зрна моруза у кот㎘лат (ТД).
наими свр. мит. одредити по имену. – Наимимо за стоку, и давамо (Бе).
највоља ж највећа жеља. – Немаш што ти је највоља, ред и слогу у кућу 

(ТД).

– 200 –



803Допуна Речнику пиротског говора

најдава несвр. највише давати. – Шипковица, там је најдобра трава, 
најдава млеко (Зс).

најде, па зајде изр. заборави се у изобиљу. – Понекоје најде, па зајде (Вој).
најмераклија м онај ко највише воли оно о чему је реч. – Ја и ти смо 

најмераклије на пијење и на једење (ВЛк).
најнезгодија ж највећа неприлика; велика беда. – При њега је најнезгодија: 

голема су сиротиња, а он је, најстар брат, мора да брини бригу за свата 
сирочетија (Гос).

најпоследњо м поим. прид. оно што је на самом крају. – Остаре и дојдо на 
сам крај, најпоследњо што – је (Рс).

најскоро време. У најскоро време изр. ускоро, убрзо. – Шап га ване у 
језикат и мора да црца у најскоро време (ТД).

најстаровремсћи, ка, ко најстарији (о цвећу). – Мушкатла је 
најстаровремско цвеће (Ш).

накаден, -а, -о трп. пр. 1. окађен. – Дрејете су му накадене од уроци (Пир). 
2. изр. накаден сас црн тьмњан изр. мит. зао је. – Он је малко накаден сас црн 
тьмњан (Вој).

наказ м наказа; особа одвратног морала. – Он неје човек, него наказ (Вој)
накамарили се свр. фиг. легли једно преко друго (при сношају). – Затекал 

и, накамарили се јед㎘н на друђега (Пок).
накара се свр. 1. нарасти, телесно сазрети. – Ако се рано прегони јуница, 

не мож да дорасте, да се накара љуцћи (Мр). 2. удебљати. – Најело се, напило 
се , одморило се, ко планина се накарало, човечина (Зав).

наклове се свр. халапљиво јести (без жвакања) . – Седнем, накловем се 
зачас и бегам на работу, нема седење (Вој. Пир).

накнада ж надокнада. – Накнаду че дадеш ли што смо работили повише, 
него што смо се договорили (Изв).

наковенѕује несвр. наговарати некога да се свађа са неким или да га мрзи. 
– Наковенѕувала га жената и он дојде да се бије с башту ми (Д – Зв, Пир).

накосо прил. под нагибом. – Успон је, али је накосо, па могу да износим 
воду (Соп).

накошување с гл. им. од накоси косидба (у току). – Има гоџа за накошување 
и убаво се реже тај трава (Соп).

накошуљће прил. само у кошуљи, у танкој одећи. – Има да се распуштим 
накошуљће, завет је там (Дој).

накрупно прил. у већим комадима. – Сечи га накрупно, немој наситно (Сук).
накучи свр. 1. наштенити (кучка). – Кучката накучила неколко кутриш-

та, свата бела (Изв). 2. пеј. нарађати (жена). – Деца сам накучила белисвет 
(Рс, Пк).
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налабује несвр. слабити (притисак, доток, бол). – Болката поче да 
налабује, са веч могу да одим (Јал).

налага огањ изр. ложити (са много цепаница). – Налагали огањ голем, 
пекли вола (Вој).

налади се свр. фиг. смањити блискост (особа). – Слагали смо се убаво, 
ама се наладимо откако преписа на шуракатога кућуту (ВЛк).

наладни време изр. захладити. – Наладни времето, зајесени се (ВЛк).
наланће ж мн. нануле, дрвене кломпе у виду изрезаних плоча и са каишком. 

– У ратат сам носила наланће (Држ).
налога ж врста лисника који је саденут у великом дрвету. – Налога, у 

расовато дрво шума, лисник у дрво (Д – Ис, Сук).
налоповњичав, -а, -о који је склон крађи. – Налоповњичав, поткрачкује 

(СГл).
налутује несвр. наилазити успут повремено. – Налутује понекад и овам, 

али не знамо када че пак наиде (При. Вој).
намаа свр. фиг. добро напунити. – Намаамо кавторчето и убаво се грејемо 

(ЦД).
намањ㎘к прил. недовољно. – Туј годин сено беше намањ㎘к, а и шума беше 

намањ㎘к, беше у гусенка изела (ТД).
намести се свр. мит. случајно се десити баш како је најбоље (или најгоре). 

– Кад требе нешто да се деси, оно се само намести (Пир).
намета се свр. наследити особине једног од родитеља или рођака. – Све 

се на њега наметала децата (Гњ). На тога овна се наметала све јаганци (Ру).
наметно прил. наметнуто. – Кад човек батали некоју работу, тов му после 

дојде како наметно (Вој).
намица несвр. навлачити. – Немој да намицаш капуту на ушити (Цер).
намлази свр. помусти. – Сто и педесе овце сам чувала, осамдесе и пет 

литра сам намлазила, сестре су помагале (Брл).
намотавеје свр. озепсти; имати болестан изглед (човек, брав, 

вегетација). – Угревушка при овце: намотавеје у лице, лабаво пасе и ниско 
држи главу како пасе, и пол㎘ка оди (ДД).

намрдне свр. намигнути. – Ја намрдну с око на Бису (Рс).
намрзл㎘к м мржња. – При њи је намрзл㎘к голем (Пет).
намрзне си изр. почети се мрзети. – Да си намрзнем једну – јетрву, нечу, а 

нечу ни мужа с брата да си намрзнем; како је било, нека је, че претрпим (Кр).
намртво стануло изр. ништа се не мења, све остаје сасвим исто. – Нам-

ртво све стануло, ништа се не покреће, ништа се не мења (Пир).
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намува се свр. 1. увући се (мноштво). – Кад човек спи, дојду ђавољети па 
му се намувају у гузицу (Б – ЦЈ, Пир). 2. фиг. много појести; прејести. – Толко 
се намува да не мож ни да се саведе, ни да дише, само п㎘шче (Пир).

намукује се свр. поднети велику патњу. – Муће сам се намукувала, нес㎘м 
јако добро видела (Гра).

нана ж мајка. – Постарити од мене маму окају нане, а помладити, напо 
мене, окају ђу мамка (Д – БД, Пир).

нанизује (се) несвр. низати, повезивати исте елементе у целину пред-
мета. – Брдо се нанизује од зупци, дрвене игле, и има горњу и долњу витку 
(Вој).

наоблака ж рет. (изненадна) облачност. – Створи се наоблака одједнуш и 
намокри ни ћиша до кожу (Пир).

наод㎘к прил. у ходу. – Наод㎘к ручује, наод㎘к вечерује (Пет).
наокуп прил. заједно, скупа, на окупу. – На Б㎘дњи д㎘н сви да смо наокуп 

(Зс).
наорле прил. преко оба рамена (ношење детета; ношење већег терета). 

– Чича ме тури наорле, нође на – груди, и носи ме, радује ми се (Пл).
напарасује се несвр. запуштати се, не одржавати како треба (тело, 

одећу, зграде, имање). – Немој се тека напарасујеш, девојћа си, свекрве те 
гледају (Држ).

напељушти свр. пеј. набацати без реда. – Вода, ћиша, ветар, у бунарат 
напељуштило шуму, грањак, лисје, све (ПРж).

напипа свр. фиг. налетети; наслепо изабрати. – Ја би се оженил, него не 
знам кво че напипам, него ајд ми најди некоју (Зав).

напичи свр. вулг. свом снагом усмерити, принудити. – Че га напичим и он 
че ми све каже (СГл).

напластује несвр. сакупљати сено и денути га у пласт. – По четирес кола 
сено сам напластувала (Рс).

наплита несвр. исхабане и поцепане делове одеће замењивати плетивом. 
– Које се сцепи ја га наплитам, нечу да су ми деца дрпава (Пир).

наплитак м део поцепане чарапе обновљен плетењем. – Убав ти је на-
плитакат, не познава се млого да је наплетено (Пир). Наглавак или наплитак 
је на чарапе које су биле сцепене (ТД).

напнигајде м/ж/с срдљивац. – Он је напнигајде, срди се ко малечко дете 
(Чин, Вој).

направа ж мађије. – Баба – Жика из Грљан од направе баје (Зс).
направено с поим. прид. мађије. – Нешто вој је направено, не мож се ожени 

(Пет).
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направи си комендију изр. учини нешто непромишљено себи на штету. 
– Пази да си не направиш комендију сас това девојче (Вој).

направо иде изр. без обазирања, без размишљања. – Она иде направо, 
срамота, несрамота казује га преди сви (Кп).

напрај дамбу на човека изр. направити смицалицу. – Он ми је правил 
дамбу неколко пути и ману да се дружим с њега (Пл).

напраји пандало изр. учинити (намерно) да неко претрпи штету. – 
Напрајила му пандало, рекла да га је видела како из једну – појату излази с 
некакву жену (Сук).

напраји га ко без – руће изр. в. напрајил га та му избил очи. – Напрајил га ко 
без – руће, а казује се да је мајстор (Вој).

напрајил га та му избил очи изр. лоше га направио; уп. напраји га ко без – 
руће. – Напрајил га та му избил очи и са тражи још и да му га платим (Сук, Чин).

напривечери се свр. приближити се вече. – Штом се напривечери стока 
се покрене кам појату, а огањ по светлије (ТД).

наприпус прил. без ограничења; без мере. – Наприпус пију, не знају за 
меру када се там зберу (ЦД).

напричи се свр. везати (се) уз притку. – Чаше се награњу, наприче се 
саме, па се саме вржу и награњу се (П – Пж, Орљ, Бз).

напростре свр. разастрти (веш, сено при сушењу, циглу после 
калупљења). – Напрострем веш да га издува и исуши вет㎘рат (Км).

напрскан, -а, -о трп. пр. фиг. који има много ситних шара по телу. – Коза 
кањоша или кања дојде малко шаркава, напрскана (Зс).

напуџује несвр. терати, гонити (из боравишта). – Зетат напуџује бабич-
куту, нече да чује за њу (Сук. Грш).

напшива несвр. појачавати ивице вишеструким шивењем. – Напшивам 
тарл㎘ци и носим и како ципеле да су (Брл).

нарамак м оно што може да се носи о рамену( а није везано) (грање, 
дрва, сено). – Ластримо, т㎘кмимо у вејће, а нарамак је више од вејћу, колко 
мож да понесеш (Мр).

нарамчује несвр. ређање одсечених гранчица у мале гомиле погодне за 
преношење, превоз и дењење у лиснике. – Мужјети нарастили шуму па иде-
мо да ју нарамчујемо (Пк). Када се осуши нарамчена шума, ми у врзујемо с 
врбово прутје у нарамци и денемо на лисник (Пк).

нарича несвр. намењивати. – Она нарича кому која њива да се падне (Пет).
нарони свр. намрвити. – Од клас што остане од Мечћин д㎘н, зрна нарони-

мо у воловодник (Зс)
нарцис м врста баштенског цвећа у типу нарциса. – Нарциси садимо у 

градинче, они су ситни (Пк).
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насамарчи свр. 1. намагарчити. – Насамарчила га шурњајата, дала му 
мрзлу тикву да си понесе (ВРж). 2. оптужити за тајну љубавну везу. – Они 
ме насамарче с њега, а ја с њега нес㎘м ништа имала (Дој).

насева се несвр. засејавати се. – Врат требимо у жетву, да се не насева 
(Гос).

насевује се несвр. в. насева се. – Ако забавимо жетву оно житото почне да се 
истриса и да се насевује (Држ).

насилство с насиље. – Нече с насилство у кућу, у брак (Рос, ВРж).
наситно прил. у ситним комадима. – Када је сецкано наситно боље га једу 

(Пет. Вој).
насличи свр. грубо опредити контуре (цртежа, предмета, замисли). – 

Очу малко да насличим рало, и да га направим (Сук).
наслутује несвр. наслућивати. – Ја наслутујем да оче да ми подвали (Чин. 

Вој).
насмејан и нашален изр. весео је и воли да се шали. – Он је јако бил 

насмејан и нашален, то му је од деду – Лазара (Пс).
насмине се свр. рет. осмехне се. – Какво да вој кажем, она се не вређа, само 

се насмине и отиде (Бз).
насмитушка ж особа која омета. – Ја имам работу, а ти си ми б㎘ш на-

смитушка (Пир).
насрди свр. (јако) наљутити; расрдити. – Кој те насрди, кој те толко 

наљути? (Пир).
настрањичав, -а, -о фиг. који је пошао на погрешну страну и не можеш 

га вратити; ћакнут. – Настрањичаво, запне ли на некоју страну не мож га 
врнеш (Км).

наталамбаси свр. понети превелик терет (бочно, у рукама). – Шерпу го-
лему наталамбаси (ВЛк).

натам – навам м врста плетења. – Кат – се плете здрав бод или се плете 
јед㎘н опако јед㎘н лице, тьг се познава које је опако а које лице, а кат – се 
плете натам – навам тьг се не познава које је опако а које лице (Б – Са, Пир).

натам(о) прил. касније (за који дан, недељу). – Е натам, ка се отени рабо-
та, че сврнем да си пооратимо (Чин, Вој).

нате ви изр. ево вам. – Нате ви, деца, по кришку леб, само да ми не улазите 
у кућу (Пир).

натисал, сла, сло перф. од натисне свр. притиснути. – Као да ме натисал топ, 
осечам тежину (Гос).

натковали свр. оборити у рвању. – Помалечьк, али жилав; натковали га, 
пребори га (Вој).
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натлапа ж фиг. уображена особа. – Он је напоница, натлапа, оче све у 
њега да гледају (Пк).

натоварује се несвр. преузимати и носити терет. – Немој се толко 
натоварујеш, ти си веч баба станула (Пир).

натротоњи се свр. обући се неукусно и много. – Натротоњим се и идем по 
Тијабару, купујем кво ми требе (Пн).

натрти влашу изр. непрекидно пије из флаше (ракију, вино, пиво). – Мен 
срамота да натртим влашу да пијем или да улезнем у кавену (ТД).

натрти срце изр. оштетити срце. – С голему работу срцето си натртил 
(ТД).

натрује свр. затровати. – Који је пастир неискусан мож да натрује овце 
ако и пасе у цволику, жлтеницу или детелину, па се деси да полипшу све (Дој, 
Јел).

натрукује несвр. преносити шару са платна на платно индигом или 
алуминијумским кашиком која се повремено трља о косу и о платно које 
преузима шару. – Натрукувале смо с индиго или с алуминијумску ложицу, 
коју трљам час сас косу час сас платното на које се пресликује (Сук, Сре).

натрутује несвр. гњечити и оштећивати (рана). – Пази да ти се раната не 
натрутује, да мож да зарасте (Вој).

натсили свр. надвладати; наметнути се. – Натсили снаата и са сви у 
кућу почемо њу да слушамо (Цр).

натупа несвр. добро сабити потку при ткању. – Кат – се убаво натупа, 
боље се ткаје (Пир).

натура несвр. наметати; клеветати. – Нечу да натурам које неје било, 
нечу да си грешим душу пред бога (Брц).

натурица ж упорна и тврдоглава особа (у послу). – Он је голема натурица 
на работу, и како га реши тека га праји, не мож га препрајш (Пир).

натурљив, -а, -о упоран у остварењу својих замисли. – Натурљив је, кад 
нешта намисли мора да је тека (ПРж. НМл).

натурњак м свађалица; насилник; крвник. – Он је голем натурњак на 
бијење, ама и њега бију, неје му л㎘ко (Цр).

нат㎘кми свр. сложити; уредити. – Нат㎘кмимо шуму на нарамчићи, и не 
веже се (К – ЦВ, Пир).

наћити свр. сложити у букете, свежњеве, нарамке. – Само једно је с㎇п, 
а повише гранће је вејћа, наћитена шума за лисник (Дој).

наћопује несвр. (помало) храмати. – Девојчето наћопује малко, али л㎘ко 
се слуша и вредно је (Црв).

наћорав, -а, -о слабовид. – Малко сам наћорав од детинство (Б – Лес, Гњ).
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нацртује се несвр. улепшавати лице, шминкати се. – Задевојчила се, по-
чела да се нацртује (Соп. Пир).

начви м мн. рет. дрвени ковчег за брашно, наћве. – Једна из село удала се у 
град, па када у питали месила ли је у начви, а она рекла: – Ја не знам шта су 
начве! (Ру).

начетри се свр. обликовати предмет дељањем по дужини како би имао 
четири стране. – Начетри се клис и напишу се на њега римсћи бројеви (Соп).

начит, -а, -о трп. пр. рет. онај који много зна и мудро говори. – Моја баба 
је била начита, иако је била неписмена; она ме је учила како да се владам у 
народ (Д – Ву, Гњ).

начичкује се несвр. накупљати се једно до другог; хватати се као чичак. 
– Начичкује се осиљ на нову дреју (Вој).

начник м бот. дан и ноћ. – У градинче имамо басмицу, каравил, начник, 
милуванку, латинку (ВЛк).

начубри уши изр. начуљити уши и (кришом) слушати разговор. – Скута-
ла се зади плотат, начубрила уши и слуша какво оратимо (Чин).

начуруши се свр. пеј. лоше се обући. – Начуруши се, навлче – облче шаре-
но и разно једно преко друго, и тека излезне на собор (Зс).

наџак човек изр. својеглава особа. – Он је наџак човек, не могу га убедим 
никако (Пир).

наџунџури се свр. погрбити се; превише се обући. – Малко ли сам се 
наџунџурила, мечку че уплашим (ТД).

наша работа изр. пеј. наша глупост, наша глупост. – Све што је про-
шло, лоше је; све што дооди, че буде добро, а неје тека. Това је наша работа, 
српска (Пир).

нашиван литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 
везењем украшена и опшивена жутим ширитима. – Нашиван литак сам но-
сила за – на сабор (Д – Гу, ВРж).

нашивује несвр. пришивати. – Нашивује шарће на платното (Држ).
нашминга свр. нашминкати. – Несмо се шмингале када смо биле младе 

(Б – Са, Пир).
наштипка се свр. иштипати своје образе како би поруменили. – Наштип-

камо се да будемо убаве, па излезнемо у народ (Јел).
нашушеничи свр. исећи на тракасте одреске (месо, сланину); одвојити 

сво месо од костију. – Код – нас се не каже мезри месо, него се каже нашу-
шеничи месо (ТД).

наьрве свр. начети. – Гризне баба од сва три – класа и остави и, и као 
мечката дојде и наьрве и (Гос).
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на㎘рмњак ж себичњак. – Данас је тако: ми смо на㎘рмњаци људи, само-
живни; само да живим ја, да не живиш ти (Ш).

не вача ми га око изр. 1. изгледа ми болешљив; забринут. – Не вача ми га 
око, заштукал, једва оди (Пет). 2. не допада ми се; опрезан сам са њим. – Под-
мукло гледа, а вали ме, ич ми га не вача око (Изв).

не знаје ни за кво ни зашто изр. чинити нешто без размишљања и без 
користи. – Ока, а не знаје ни за кво ни за што, а повише он крив него друђи 
(Трњ).

не могу да знам изр. мало знам о томе; нисам баш сигуран. – Не могу да 
знам. Рода су, ама не могу да знам колко и од коју страну (Пет. Држ).

не пипа се изр. не може да се користи (прескупо, јако горко, преслано, 
превише љуто). – Скупо, не пипа се (Држ). – Оно љуто, не пипа се, не тура се 
на – уста (Вој). Горчиво, на – уста се не тура, не пипа се (Сук).

небо с рет. обич. таваница. – Јајце вржемо с кон㎘ц и иглу за небо, па га 
ламкамо (Зс).

невестуљћа ж зоол. ласица; нека животиња слична ласици. – Невестуљћа 
је друго, ласица је друго (Рс).

невестачћи, -ка, -ко оно што припада невести, невестински. – Све што 
је невестачко че туриш на послужавник (Брц). Купише ми невестачће ципеле 
(Брл).

невињен, -а, -о невин. – Јетрва му клне невињено дете (Д – Пш, Пир).
недељарка ж јетрва редуша у току седмице. – Три брата: јед㎘н овчар, 

друг говедар, јед㎘н орач, а једна јетрва је недељарка туј недељу (ВЛк). Мајћа 
ми беше тьг недељарка у кућу, а били смо једанајес деца (Кс, Пир).

недовиџује несвр. не видети добро због слабог вида. – Откако мукува, 
отегај недовиџујем (Рс).

недознавује несвр. не сазнавати, не обавештавати се на време. – Карају 
се, договарају се, продаву, праве какво праве, и све гледу да ја не дознавујем 
(СГл).

недојеџује несвр. не завршавати оброке. – Невеста сам, све си недојеџујем 
(Сук).

недомаћин м лош домаћин. – Башта и мајћа ствараше, а син јединац, 
недомаћин, које запушта које продава (Сук).

недоорачује несвр. не моћи све рећи. – Све – ме пресича свекрвата, и какво 
да закажем све недоорачујем (Пир).

недопричује несвр. в. недоорачује. – Не даву му да допричује када нешто за-
каже, супурдисују га (Вој).

недорича несвр. не завршавати исказ. – Почнем да се жалим, али недо-
ричам, свекрвата ме одма измаршира (Држ).
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недосаља несвр. недовољно солити. – Ја не обичам слано, па недосаљам, 
па ми се мужат љути (Јал).

недоспелац м рет. 1. недоношче. – Ти си недоспелац, прајен си с пљунку 
(Зс). 2. закржљало грло стоке. – Чемеричаво јагне је као недоспелац, као да 
је прајено с пљунку (Зс).

недостане свр. не имати довољно (на располагању). – На мајку малко 
украднем преџу, мож да вој (после) недостане (Б – Са, Гњ).

недотрепан, -а, -о трапав. – Недотрепан, једва влачи нођете (Д – КВ, ЦД). 
Ѕопаво оди, недотрепана (Пл).

нед㎘гља м слаба и немоћна особа. – Тија па нед㎘гља, не може си ни ду-
пето носи (Чин, Вој).

незадојак м младунче које није сисало прво млеко, колострум. – Незадојак, 
неје попило куластру; незадојило се, запупавело, запртак (Зс).

незадоји се свр. неподоји се младунче у правом тренутку па не посиса 
најквалитетније и неопходно прво млеко. – Дете ако се не задоји на време, 
оно запупавеје, а и при стоку је исто (Држ).

незараден, -а, -о посл. који није стечен трудом. – Незарадене паре се л㎘ко 
троше (Пет).

незграбно једе изр. журно јести. – Незграбно једе, варка се да иде на 
појату (Пк).

неиз㎘спан, -а, -о неиспаван. – Неиз㎘спана сам, дете ми болно, целу ноч 
сам му настовувала (НМл).

неистрпљиво прил. рет. нестрпљиво. – Он све работи неистрпљиво, па му 
неје чиста работата (ВЛк).

неје без ич изр. нешто ту није у реду (кривица, лоша намера, брука). – 
Неје без ич; не чумо када су се карали, а манули да орате и да се друже (Чин, 
Об. Вој).

неје мукајет изр. незаинтересован је; непредузимљив је. – Неје си мукајет 
да си произведе, да си направи или да си купи, него све тражи од другога (Вој).

неје му право изр. не одговара му; није му по вољи. – Неје му право што 
на черкуту дадомо туја њиву мираз (ВЈ).

неје ти това за работу изр. не дирај то (да се не повредиш; да га не оште-
тиш). – Това ти, дете, неје за работу, че се убијеш (Вој).

неједење с гл. им. изостављање оброка. – Кажњавали су ме с неједење и с 
бијење, а девојћа сам била (Дој).

нек ти се роди благ. при нуђењу храном: хвала, не могу јести. – Нек ви се 
роди, дома там㎘н преручамо (Чин, Вој).

некој(а) си изр. некада неки / нека (особа). – Некоја си Гостушанка рекла 
(ВЛк). Бил некој си Златко, у Јарчиште му бил козарник (Јал. Вој. Чин).
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нељута черемика ж бот. врста чемерике Veratrum album. – Љута черемика 
не цьвти, а нељута черемика цьвти (Гос). Черемика има од две – струће; једна 
је љута и бези клас, а што класа, неје љута, блага је (Гос).

нема га буде изр. ускоро ће умрети. – Млого болна, нема ђу буде, че си 
останемо без бабу (Сук. Трњ).

нема – куде је дошло изр. дошло се до самог краја, не може се даље. – До-
шло је више нема – куде (Грш).

нема – нема изр. после краћег времена. – Нема – нема и поново чумо глас 
(Сук, Чин. Вој).

нема нигде никога изр. нема никог нигде. – Остало само, нема деца, нема 
роду, нема нигде никога на свет (При, Пир).

нема ништа с ништа изр. нема баш ништа, пука је сиротиња. – Пропило 
се, испродало, нема ништа с ништа (Вој).

нема пару изр. без новца је. – Нема пару, све на зајем узима, и све да одра-
боти летоска кому је дужан (Пет. СГл).

нема прегњи зуби изр. 1. није у стању да сачува тајну. – Немој вој 
казујеш, она че раскаже на сви; она нема прегњи зуби (Држ. При). 2. није у 
стању да прећути. – Ја немам прегњи зуби, у очи че му све речем преди сви, 
само ако ме закачи (Пок).

нема траву стискавац изр. не сме да се усуди; плаши се да то учини. – И 
он би крал, ама нема траву стискавац, плаши се од бијење (Вој).

немам к㎘га изр. немам времена (баш сада). – Са немам к㎘га, после че 
сврнем (Вој).

немотно прил. бедно, оскудно. – Сиротинсћи се живило, немотно (Пир).
ненасмејан, -а, -о невесео; намрштен. – Са народ ненасмејан, невесел; ни 

причамо ни се насмивамо (Дој).
неокосен, -а, -о непокошен. – Остаде од ливадуту на једьн – крај неокосе-

но (Пок).
непорасал, -сла, -сло перф. који је, према узрасту, слабо развијен. – Отиде 

у бели свет у дунђери, још непорасал (Б – Лс, Гњ).
неправ, -а, -о 1. неправедан. – Ти си неправ, делиш како теб одговара, теб 

да је највише (Орљ). 2. лажан; лажљив. – Она је неправа, не говори истину 
(Ос).

неправија ж неправда. – Знаје разне неправије какве су биле у државу 
(Б – МБњ, Пир).

неправо прил. лажно. – Неправо се закунеш или присвојиш туђе, па те 
стигне проклетија (Цр).

непревишија ж јогуница; тврдоглава особа. – Он је непревишија, нема 
се мож договорите (Пет).
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несвеслија ж неопрезна особа; несташно дете. – Баба ми је често гово-
рила: – Немој, несвеслијо једна, че паднеш, пази се (Пир).

несклопена уста изр. изобличена уста. – Нечу га, гледе га как㎘в је шавра-
дес, голема уста а несклопена (Зс).

неукаљано дете изр. невинашце. – Зашто клнеш неукаљано дете, невино 
(Соп).

неукротљив, -а, -о неукротив. – Младо, лудо, неукротљиво, какво на-
мисли това че направи (Дој).

нецеден, -а, -о непроцеђен. – Потсирила домаћицата нецедено млеко (Гос). 
Испил нецедено и неварено млеко (Пк).

нецује несвр. хеклати дужом (и посебном) иглом (завесе, чипке). – Волела 
сам да нецујем, па си имам нецоване завесе (Сук, Сре).

нече га посеру како очеју изр. вулг. неће им се остварити (зла) намера. – 
Нече га посерете како очете, че ви закачи дрејете па че ви смрди (Пир).

нече да му мисли изр. неће више да брине о томе. – Че ти платим колко 
тражиш и нечу више да му мислим (Вој).

нече да прај питање изр. сложиће се, пристаће. – Колко кошта да кошта 
ја нечу да прајм питање (Грш, Чин).

нече жито да ти се истресе изр. има времена, чему безразложна журба. 
– Де, нече жито да ти се истресе, (ожел си га); де, седни малко да пооратимо 
(К – Ћу, БЧ).

нече ти се одједе изр. нећеш претрпети већу (материјалну) штету. – Де, 
нече ти се одједе ако на сирочето дадеш крошњу грозје (Јал. Вој).

нечињен, -а, -о необојен (пређа, платно, одећа). – Топодолци су носили 
црно и црвено, нечињено (Црв).

нечис сас памет изр. ћакнут; луд. – Примећавам да је нечис у главуту 
(СГл).

нечу ви иглу изр. не тражим од вас баш ништа (посебно). – Ја ви иглу 
нечу, нечу ви оштетим (При. СГл).

нештавен, -а, -о трп. пр. нештављен. – Има сирова кожа, и има нештавена 
кожа, и штавена кожа (Мр).

неште прил. наташте, пре узимања јела изјутра. – Какво прво се узима 
неште (срце) сам заборил (Зс).

ни број ни крај изр. не може да се одреди. – Оно овце, овце, овце, не знаје 
њим се ни број ни крај (Вој). Народ налезло и још налази, не знаје (му) се ни 
број ни крај (Кр).

низан литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна , без рукава, 
украшена шљокицама и опшивена жутим ширитима. – Низан литак је од 
пртенице, па нанизан с перле, за убаво (Брл).
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није зам. ми. – Није смо ишли у њи на – госје (Км).
никсица ж весник пролећа сличан зумбулу, има ситне и плаве цветове и 

расте по ливадама. – Никсица има ситачћи плави цветове и расте по ливаде 
(К – Вр, Ш).

никуде прил. нигде; ни у ком правцу. – Куде че идеш? На никуде! (Сук, Вој).
ниска черемика ж бот. врста ниске чемерике. – Ниска черемика је леков-

на, она ниско расте и бези цвет је, а стабло њој светло (Зав).
нит(а) м/ж, мн. нити конац (основе). – Има од једну нит, од две – ните, од 

три – ните препредено, уврткано одједно, одве, отри; кажемо га од једьн – 
кат, од два – ката, од три – ката (Пир).

нити м мн. дебеле вунене нити кроз које се провлачи потка при ткању на 
разбоју. – Између нити провлачим кон㎘цат и тупам с тупицуту (Пир).

ничи несвр. гладовати (до мрака првога дана ускршњег поста). – По по-
кладе, ничимо све до вечеру (Б – Са, Пир).

ножице ж мн. вертикално постављени делови (запрежних) саоница (4), 
који држе предњи и задњи оплен, јастук. – Санће имају четри ножице, које 
држу два оплена, предњи и задњи, а коди ђаволсће сане је само предњи 
оплен и њега држу две ножице (Ш).

нож㎘к м дем. од нож м мали нож, ножић. – Има бавчица и има жилица, и ја 
с нож㎘к расечем малко да истече крват (ТД).

носи литије изр. иде испред колоне (веселих, пијаних). – Ти кад се напијеш, 
ти носиш литије; по теб млого иду, сас теб пију (Пир).

ноћна фрајла ж бот. врста цвећа које ноћу јако мирише. – Тов цвеће ночу 
најјако мерише, па га окамо ноћна фрајла (Пир).

ночни леб изр. хлеб, који је вредна домаћица умесила и испекла преко 
ноћи. – Преко – ноч омесим леб и опечем, да могу да постигнем на работу, а 
свекрва ми се љути што месим ночни леб (МЛк, ВЛк).

ночник ж бот. врста цвећа. – У градинче смо имали ђурђевку, божур, 
девојачко срце, игличку, зумбуљ, лале, ночник, латинку, милованку, ситне 
руже, јесенку и јесенче; јесенката је крупна а јесенчето је ситно (К – Вр, Ш).

нуни – нуни узв. при љуљању бебе: спавај, спавај! – Нуни – нуни, бабино 
малечко, бабино злато (Соп).

Њ
њокалица ж носница; њушка. – Њокалицу на свињу окамо њушка (НМл).
њоњав, -а, -о глуп, својеглав и ћутљив; уп. њуњав. – Њоњав, само ћути и 

работи си какво работи а не знајеш какво ти мисли (Км. Пет).
њуња се несвр. (дуго) обавља разноврсне лакше послове. – Увек се нешто 

њуњам, работим, тарашујем (Чин).
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њуњав, - а, -о, в. њоњав. – Њуњава снаата, не знам како че се сложимо (Вој).
њури несвр. ћутати расрђен. – Не знам кво ти је, њуриш цел д㎘н ко мутав 

(Пир).

О

обамре свр. бити на самрти. – Старцат веч обамрел (Пир).
обвива несвр. обавијати. – Марамица унутрашњос обвива, црева, дробове 

(ТД).
обдарен с памет изр. лако учи, истиче се интелигенцијом. – Детето обда-

рено с памет, све петице доноси и – школу (Гњ).
обдоји свр. посисати (младунче). – Дете болно, нече да једе, нече да обдоји 

млеко, па млеко бржди и шврска (Д – Бо, Пир).
обдуши се свр. навићи се на одређени мирис (и уживати у њему). – Само 

чуре сас синатога, пуше, ама њим не шкоди, они се обдушили (Држ).
обеди свр. окривити; наклеветати. – Обедише ме да сам њим украл 

сећиру (Пок. ВЛк).
обдржа несвр. издржавати; подносити. – Неје могућан да обдржа два – 

ђака (Нш).
обере м㎘ат изр. обријати. – Ајде да дојде да га обричи, да му обере м㎘ат 

(Брл).
обиаџује несвр. обилазити. – Дооде черћете, обиаџују ђу (Бер).
обибне свр. рет. обухватити. – Грмадача круша, дивљачка, двојица не 

могу да у обибну (Зс).
обивати несвр. обухватити. – Обивати ме с двете руће (Чин, Вој).
обирџија м онај који по неком (свом) праву долази и узима део прихода. – 

Поп је обирџија (Кр).
објачка свр. порасти довољно и ојачати (подмладак). – Нек још малко 

објачка синат, па че му после давамо да работи тешће работе (Пир).
обједињује несвр. спајати у целину. – Ја че си обједињујем њивете, поче 

да се замењујем сас комшијете (Трњ).
облажи свр. загадити додиром (животиња, гусеница, инсекат). – Не из-

носи класат на дрвник да га не би облажиле мачће (Пк).
облак. 1. изр. пада на облак падати понегде киша. – Пада на облак: негде 

падне негде прескочи; пада до меџу (Јал. Чин). 2. изр. пројде на облак кратко 
(и мало) ће падати киша и неће свуда пасти. – Ако беснеје, не сећире се, при 
њу како на облак пројде (Држ, Трњ).

обложина ж рет. оно чиме се нешто покрије. – Начади се обложина, прцањ 
оди пртенице, па се преко њега натурају клчишта на три – дируђе (Д – ВО, 
Пир).
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облче се свр. добити перје (о птици). – Гољиштари, нек се облчу, па после 
че и узнемо из гњездало (Ш).

обљутавеје несвр. постати неукусан. – Које често једеш, оно ти после 
обљутавеје (Км. БЧ).

обмртав, -тва, -тво који је на умору. – Купал сам и облачил седам – осам 
човека обмртви (Гос).

обневидева несвр. постепено губити вид. – Који млого пију ракију, 
обневидевају; Бошко Турчин је затова обневидел (Гос).

обнесе свр. однети (далеко). – Окамо да га Џерман носи у јељакат, па об-
несомо у Чипровци, у Бугарску (Зс).

обноси свр. облачити; носити дуже време (одећа). – Какво ја обносим, 
после сестрете ми носе (Гњ).

обољује несвр. обољевати. – Обољувал сам од туја болку (ВЛк).
обоси свр. учинити босим. – Ти једнога коња обоси при воденицете, паде 

му потковица (Соп).
обрадљиво земљиште изр. ораница. – Обрадљиво земљиште смо имали 

доста (Зав).
обрадушка ж оток испод браде. – Обрадушка кажемо кад испод браду 

отече (Мл).
образдује несвр. обележавати браздом (правац орања, међу, круг). – Сама 

иде тај крава поред слог, с њу се л㎘ко образдује (Пн).
обрне се колото изр. променило се време и власт. – А, са се променило, 

обрнуло се колото, репат излезал напред (Пир).
обузда свр. изградити и опремити. – Он је три – куће обуздал од темељ до 

кров, све с краџу (Зав).
обујен, -а, -о који је поткован (о стоци). – Обујени волове су који су за 

слушање, потковемо и (ТД).
обуши свр. вулг. почети се курвати. – Она нече, нече, па дојде и то, па об-

уши, па поче да збира воловодицуту (Зав).
об㎘д м бот. бурјан Sambucus ebulus. – Об㎘д или крстатац, исто је (К – Ћу). 

Ми туј травку кажемо аб㎘д или об㎘д, а кажемо у и крстатац (Зс).
об㎘д м зоол. обад. – Од об㎘да се штркљу говеда, бегају у шуму (Гос). Об㎘д, 

од њег се штркља говедо (Ш. Ос).
овикава несвр. причати уз плач и кукњаву. – Никад се не насмеје свек-

рвата, све некако овикава (Брл).
овикује несвр. оплакивати. – Када се напије он си покојну мајћу овикује, 

а често је пијан (Вој).
овисне свр. 1. (привремено) остати без рода (воћка) или без подмлатка 

(жена, брав). – Шупљеје дрвото, че овисне и нема да роди (Гос). 2. пеј. сести 
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и не померати се. – Дојде у нас, седне на столичку, пружи нође, овисне тека, 
и не сеча се да си дом иде (Пк).

овлече свр. претрпети (муку, батине, грдњу). – Домаћин га на крај овлече 
ко бос по трње (НМл).

оврвошти свр. завршити посао. – Вејамо васуљ и оврвоштимо га све (Јел).
овс㎘к м дем. од ов㎘с. – Дадо му трице, сол, зоб㎘к, овс㎘к, нарани коња убаво 

(ТД).
овчарница ж обич. хлеб који представља појату и стадо оваца на 

бадњевечерској трпези. – За овце и појату меси се посебан леб за Б㎘дњу 
вечер (Зс).

овчарска душичина ж бот. врста мајчине душице. – Овчарска душичина је 
ситна, а има пошироћи листове, и добра је за у манџу, за у васуљ. (Мр).

овчарсћи босиљак м овчарски босиљак Origanum vulgare. – Овчарсћи 
босиљак плаво – модро цьвти (Мр).

овчи несвр. уско сарађивати. – Они не овче с њега, скарали се (Вој).
овчица ж зоол. инсекат који пуже као вашка уз кожу овце, овчији штркаљ. 

– Овчица је као вашка, мала, види се, црвена глава а тело тамно – бело, нема 
у откока је уведено купање овце (Дој). Овчица је мува која нема крила и уједа 
овцу (Мр).

огањ у дупе изр. полни нагон. – Дрта старчетина, ама још има огањ у дупе, 
закачује младете жене (Зс). Још имам огањ у дупе, муж ми требе, очу пак да 
се женим (Зав).

огрегатор м нов. рет. агрегат. – Добивају струју од огрегатор (ДД).
огрљица ж вуна око грла овце. – В㎇на окол грло, звали смо у огрљица, иде 

у штим (ТД).
огрози свр. оштетити; опљачкати. – Турци су доодили по пориз и млого 

огрозили народ (Пк).
огрули свр. изломити (класје) гажењем. – Грувају га коњити у вршу како 

га газе, па га огруле (Вој).
огули му уши изр. разнети, отети, опљачкати. – Три – черће имам, зето-

ви че ми огуле уши (Рг).
од конопац до вен㎘ц изр. од почетка до краја муке. – Сви су ме пцували 

од конопац до вен㎘ц (Кр, Вој).
од Руј до Ком изр. шаљ. две најудаљеније тачке у општини Димитровград: ићи 

дуго по планинским врлетима. – Проведо ђи од Руј до Ком (Д – Ж, Пир).
одава се несвр. удавати се. – Остаре веч, а још се не одава (Зс, Пир).
одалеко прил. фиг. изокола. – Ја млого не заорачујем одалеко, него направо 

(ЦД).
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одаљује се несвр. удаљавати се. – Поче да се одаљује од нас и одаљи се 
од сву роду (Сук).

одачка ж ходалица. – Он си напраји одачку за дете, побрже да прооди (Вој. 
При).

одбеде прил. без воље, под притиском околности. – Одбеде иде на работу, 
нема више кој да га џабе рани (Пир).

одбира се несвр. подешавати. – Зевта да се отвори, цеп㎘ц; да се одбира 
зевта на цеп㎘цат (Рс).

одведено дете изр. пасторче које је доведено у други дом. – Он је одведено 
дете, неје му било л㎘ко у чуж дом да расте (Гра).

одвезе се свр. склизнути у страну. – Како на друго држло да нагазим, 
с㎇бата се одвезе и ја падо и с главу на дрво удари (ТД).

одвит, -а, -о, в. одвитан. – Колко му даваш повише, он по одвит стоји (НМл).
одвитан, тна, тно крут; својеглав; тврдоглав. – Он је одвитно човече, с 

њег нема договор (Вој).
одгледа свр. фиг. одгајити, однеговати. – Одгледала му је децата од мрву 

месо (Рос).
одек-додек изр. одакле – докле; откада – до када. – Одек – додек че се там 

задржите (Вој).
оделка свр. дем. од одеља (мало) одељади, задељати. – Оделка кору на мла-

дичку и она се после осуши (Зав).
одземан, -мна, -мно висок. – Она је одземна жена, висока и убава (Цер).
одима ли изр. ако му се пружи прилика да дође до новца. – Одимате ли 

паре, злато, купете си да се види нешта у кућу (Пир).
од㎇жи се свр. потрајати; закаснити. – Његово се школување одлжи, ис-

продадомо си све ис – кућу само да га ишколујемо (Чин).
одликава се несвр. одликовати се. – Он се одликава од нас и сас памет и 

са – знање (ДД).
одљоска свр. фиг. нов. одиграти. – Ајде да одљоскамо једну – партију (Тм).
одмекне свр. омекшати (кожа, хлеб). – Кад натопим оп㎘нци од кожу у 

воду, они одмекну (ТД).
одмени свр. заменити на послу; помоћи. – Остарели, деца развачала, нече 

и никој одмени, а работа голема (ДД).
одметне се од главу изр. заборавити; превидети. – Нешто сам тел да ти 

кажем ама ми се одметну од – главу (Д – Пг, Пир).
одмивује се несвр. испирати се. – Не одмивује се т㎇сто сас ладну воду, 

него сас ћипеч и с цеџ (Вој).
одмрзиња се несвр. одмрзавати се. – Месото се одмрзиња, са че буде го-

тов руч㎘к (Пир).
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однекња прил. ономад, ових дана. – Видомо се однекња неколко пути, а 
дьн㎘с се несмо видели (Бз).

одоброваља се несвр. ослобађати се гнева, попуштати. – Свекрва ми је 
била брза, али се брзо одоброваљала (СГл, ВСв).

ододи несвр. рет. чинити. – Ододем да купим волови у Пирот (Тм).
ододи свр. остати дуго неожењен или неудата. – Че ододе стара 

момчетија и девојчетија, нече се жене (Вој).
одоми черку изр. довести домазета. – Одоми черку, доведе зета из бугар-

ската села (Гра).
одорачује несвр. одговарати на питања. – Ти му оратиш, ти му одорачујеш 

(Пс, Бла).
одотудака прил. отуда. – Дојдоше одотудака некакви, кажу да су трговци 

(Ш).
одрадује се свр. рет. зарадовати се. – Идо у село, три срне видо, и одрадува 

се (Зс).
одражен, -а, -о трп. пр. јаче изражен. – Онаја боја је повише одражена од 

туја (ТД).
одрани свр. отхранити. – Ја сам га одранила с моји десет прста (Јал).
одреме свр. фиг. не покретати се; не радити на послу. – Дојде, одреме и 

узне си паре (Бла).
одрипи му нумера изр. уздићи се, доћи на већи положај . – Са је посла-

ник, одрипи му нумера; са че ни одма заборави (Рс).
одрипне свр. одскочити. – Ја ударим лоптуту, она одрипне (При).
одроби свр. (трајно) ослободити невоље. – Че давам и че придавам, да 

ишколујем и одробим детево (Бз).
одрпавеје свр. почети ићи у ритама. – Човек ка остареје, он без здравје 

остане, осамеје и одрпавеје; стане плашило (Сук).
одрсне се свр. дрско одговорити, брецнути се. – Ћути, черко, па се по-

некад и одрсни, брецни се, љутито њој одговори (Дој).
одруса се свр. обавити сношај са уживањем (мушкарац). – Убаво њу се 

одруса (Рс).
одужен, -а, -о трп. пр. дужи него што треба; све дужи. – Погрби се, пан-

талонете ми све (повише) одужене (Д – ЈД, Пир).
одума свр. наговорити да одустане. – Одумаше га да не иде с – нас (Ш. 

Цер).
од㎘пне свр. рет. изненада јако гурнути. – Ка – те од㎘пнем од мосат има да 

пливаш ко жапче (ТД).
ожми се свр. фиг. олењити се. – Да се раседне, да бог даде, што се тека 

ожмал (ДД).
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озгора прил. одозго. – Таја вода иде озгора (Бе).
озелени свр. обојити зелено. – Имали смо благу јабалку као мед и све ти 

озелени уста (Зав. ДДл).
ојари се свр. омладити се, ојарити се. – Кажемо ојари се коза, али слабо, 

ретко, повише кажемо окози се (ТД).
ојда, с㎘ – с㎘ – с㎘ узв. при пујдању паса: гони га, држи га! – Кад окнем ојда, 

с㎘ – с㎘ – с㎘, свата пцета крену да гоне (Д – Ви, Пир).
ојле узв. непозн. вулг. само у изразу: – Ногу дигнеш: п㎘ш /Ојле, бојле, чук! (При, 

Пн).
оказује се несвр. јављати се један другом, одржавати добре рођачке од-

носе. – Оказујемо си се, ни смо с њега сватнина (Изв).
оклеђија ж мит. оклагија. – Перу оклеђију, поје те, или перу круг, 

растакаљћу, да мож л㎘ко да родиш (ТД).
оклемпи уши изр. висе му дуге уши. – Оклемпил уши како магаре (Гос).
оклипчи се свр. опустити се и безвољно седети. – Оклипчил се, човек у 

најбоље године и усред летњи д㎘н и усред село седи у ладовину (ТД).
околинка ж дем. околина, најужи круг око нас. – Тај околинка се још 

држи, још има народ у тај села (Соп).
окрни свр. обити (папак, копито, рог). – Плекче му турим уз копиту да 

држи, да не окрни копиту (ТД).
около – около изр. у широком кругу около. – Около – около, па се врнем 

дом (Зав).
окопити свр. однеговати младунче да се развије; однеговати болесног 

брава да оздрави. – Окопитимо га, оправи се јагне, поче да заигрује (Пк).
окрни свр. фиг. распарити. – Бог ме окрнил оди друство, удовица сам пре-

ко тријес године (Нш).
округлина ж предмет кружног облика; кружно обележена површина. – 

Однеси саксијуту у ћошето и тури ђу на округлинуту (Пир). – Трпеза на коју 
смо јели дојде како округлина на три нође, остало од деду ми (Вој).

окрупи се свр. прејести (и препити). – Дешава му се да се окрупи; препије 
млеко, па бљује (Ш).

окушује несвр. кушати, пити алкохол. – Башта му испије по ћило рећију 
на д㎘н уз астал, а мој муж Бранко неје окушувал (ВРж).

ок㎘ш/окьш узв. запрежним воловима да стану: стој! – Ок㎘ш Сивчо, ок㎘ш 
Мурџо! (Вој). На коња се окне ђокьш, а на вола окьш, да стане (Вој, Пет).

олене свр. попустити у гневу; опустити се. – Он се зачас наљути, зачас 
олене (Пк).

олењи се снага изр. омлитавити; постати безвољан и тром. – Олењи се 
човеку снага када не ради и дојде болес (Бз).
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оложи се свр. спустити се ниско; прилећи. – Последњи нарамак с крупну 
шуму се окрене наопако и оложи се одозгоре, да штити лисник (Ру).

олькчеје свр. постати лакши; омршавити. – Олькчела у снагу, како за-
носи се и једва оди (ПРж).

ољагава несвр. клеветати; кудити. – Са он мене љага, а ја њега не 
ољагавам (Пир. Држ).

омагари се свр. омладити се магарица. – Кажемо да је ждребна магарица-
та, а после кажемо да се ождребила или омагарила (ТД).

омак м коњ од једне до две године, омац. – Од једну до две године мушко 
је омак, а женско омица (Мр).

омерљава несвр. двоумити се пред одлуку; одмеравати. – У шибуту има 
кривуљице; ја одмерљава које да отсечем (Пн).

омете свр. фиг. (кришом) безобзирно присвојити. – Не може све да омете, 
сви нас да одбије од имање (Пир).

омечи свр. омладити се мечка. – Мечка омечи по две (Зс. ТД. Брл).
омеџи се свр. мит. оцртати се на тлу. – Само се њему, а парничар беше, 

омеџил гробат, испуцало около (ДД).
омеџује (се) несвр. оцртавати (се) на тлу. – Гробат му се омеџује, земљата 

се слега (ДД).
омица се несвр. падати са висине; упадати. – Омицала сам се у плевњу, 

одвисоко (СГл).
омлади се свр. озеленити се и почети бујати (трава, усев, оштећене 

воћке после града или мраза). – Омладила се травата по ћишуту (Км. Вој).
омразје м мн. мржња. – На Свети – Стеван се проштавају дугове, омразје, 

све се проштава (Д – Сн, Пир. ВРж).
омржњује несвр. немати воље (за игру; кретање, рад). – Почиње да ме 

омржњује, не ради ми се (Ос).
омрси се свр. добити запаљење услед додира инсекта. – Омрсила се усни-

ца, мрсничина ми се дигла (ВРж).
онада се свр. надати се. – Ја се онада да че сврну, али не сврнуше (ПРж. Кр).
ондеа прил. онде. – Знаци поставе: некој туа, некој ондеа (Пк).
онемоћеје свр. занемоћати. – Онемоћел сам, за нигде нес㎘м, манете ме 

(Зс).
оно било изр. заљубљени пар почео сексуални живот. – Оно било, че буде 

скоро свадба (Пк).
онова зам. оно; то; полни орган. – Мазал га с млеч, па му отекло онова. 

(Држ).
онојте зам. оно; то. – Онојте ми донеси, ене га там (Гњ).
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опази се свр. рет. затруднити. – Ја сам се опазила, ал нечу да им кажем да 
че родим (ТД. Соп).

опалка ж свечана марама браонкасте боје. – Опалка шамија, цигласта 
боја када је (Ру).

опаљује несвр. излагати пламену или јакој ватри. – Буре опаљувал, и оно 
експлодира (Пир).

опари свр. фиг. дати некоме много готовог новца. – Ја и жена ђи опаримо 
и са оче да ни нема у кућу (Рос, Пир).

опечак м неотесана батина; мотка погодна за тучу. – Најди јед㎘н опе-
чак, јед㎘н омашљак, какво ти дојде до – руку, па да га изрепчиш (Зс).

опива несвр. опијати. – Врат опива и кад је леб ладан, ама не вара свакога 
(Пк).

опинци м мн. рет. опанци. – У Доћинци, Брлог, Јеловицу и Височку Ржану 
кажу опинци, а ми кажемо снадале (Рс). У Рсовци кажемо оп㎘нци, утепа и 
жльто, а у Доћинци кажу опинци, утрепа, жльто (Рс).

опиња се несвр. невољно прихватати, устезати се. – Она се опиња, па се 
опиња, па једва пристаде на крај да појде за њега (Изв).

опири се свр. закоровити се зубачом (и пиревином); јако се закоровити 
(ораница). – Народ нема, па се њиве опирише и поље стану бучаво (ВРж).

оплатија ж пропланак; пространа и равна површина без високе 
вегетације, погодна за испашу. – Оплатија, бузал㎘к или отрадија је широк 
простор за испашу (Пк, ВЛк).

опишљар м фиг. незрела млада особа. – Онова там све опишљаре, све из-
биколци (Бе).

оплен м попречно постављен горњи део предњег одн. задњег дела за-
прежних кола или запрежних саоница, јастук. – Сане имају две – струће, 
две – сане, предњи и задњи оплен (Мр). Ђаволсће сане имају два – слпца, 
једьн – оплен, појанте (Гос).

оплишак м млад момак; врло млада девојка. – Још си ти оплишак, још 
неси почел да се бричиш (Кп).

оподи несвр. трудити се око некога или нечега. – Оподи ме доктурат, дава 
ми инекције (Зав).

опоје свр. деловати анестетички, опојити. – Црна бука је за осовине, 
процеп, јер㎘м, да му друга дрвја не опоју врат (Зав – ддл).

опоји свр. опојити; ошамутити; довести у болесно стање. – Оѕебла сам, 
опојила сам нођете (Гос).

опојка ж оно што опија, ошамућује; анестетик. – Дадоше ми инекцију с 
опојку, да не усечам, да ме ништа не боли (Зав).
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опомиња несвр. помињати; подсећати на. – Добро је што писујеш за нас 
и наш – крај опомињаш (Гос).

опорит леб изр. хлеб који се мучно једе (опор, неукусан, тврд). – Опорит 
леб једеоше, ама ја и, млада невеста, зачас оправи (МЛк, ВЛк).

опрај(и) се свр. поправити (здравље, кондицију, карактер) ; поправити 
се. – Јаганци се опраје када се крме; ако се не крме, не мож се опраје (ТД).

опргљача ж радна прегача. – Има неколко опргљаче ткане (Пн).
опре свр. не може даље; не може више. – Дошла је коса до камик, опрло, 

са – силу работа (Сук).
опрудује се несвр. оједати се (од зноја, мокраће). – Детето се више не 

опрудује (Држ. Пир).
оптрчује несвр. окружује трчећи. – Свако јутро оптрчујем Кеј од Големи 

мос до Железничћи мос (Пир).
опупи се свр. јако истаћи стомак или тур (породиља; гојазна особа). – Ти 

седиш а опупила си се, скоро че родиш (Соп).
опушта га изр. прдети; тихо пуштати ветар. – Обича да га опушта, тека 

прај смеј на будале које га уважавају (НМл).
опште прил. 1. никад. – Он опште не сврча при своји родитељи (ВЛк). 2. 

никако. – Некоја смрака опште нема зрна (Зс). 3. нимало. – Она опште не раз-
бира (Нш).

оп㎘нци. Лаје си оп㎘нцити изр. узалуд претити, клеветати, омалова-
жавати. – Мани га, нек си лаје оп㎘нцити, ништа ми не може (Вој).

оратаџија м пеј. ирон. свадљива особа. – Оратаџија неје било у нашу кућу, 
слагали смо се (Дој).

орачка ж жена орач. – Рат, жене су биле орачће, нема кој (Зав).
органдинт м рет. врста ретког платна. – Органдинт је ретко платно; како 

га уштиркаш и испеглаш, тека стоји (Б – Са, Пир).
ореже свр. фиг. јако ударити каишем, шибом или тољагом. – Прво ореже 

сваку сестру сас тојагу, после иде куде иде (МЛк).
орешчек м зоол. птица слична славују али мања од њега, која прави гнездо 

у корену ораха. – Орешћек је малечко тиче које прави гњездало у шупљар на 
ореј или у корен на ореј (Гос).

ориз㎘к м хип. од ориз пиринач. – Купи и однесо на тетку малко шићерчек, 
ориз㎘к и ћеску бомбоне (Нш).

оровује несвр. жалити, оплакивати. – Почели га оровују, гуши се, че 
умре (МЛк).

ороњује несвр. нов. старити; нагло опадати. – Бриђе ме налегоше, поче 
да ороњујем, а нес㎘м толко стар (ТД. Пир).
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ороси се свр. одједном се јако ознојити. – Изби га зној, све се ороси и умре 
(Брл).

оруби свр. изгристи са уживањем; исећи зубима као ножем. – Уванем 
зељћуту и орубим ђу како зајак (Пл. Вој).

орштина ж парлог, запуштена њива уопште. – Садина расте по оршти-
не, напуштене њиве (Ру).

осавина ж осовина. – Моја кола имају гвоздене осавине (ВЛк).
осамен, -а, -о усамљен; одвојен од осталих. – Нашето лозје је осамено 

(Брц). Наша кућа далеко од село, па сам расал осамен (Д – Пг, Пир). Расал је 
башта ми осамен на појату у Кључ (Сук).

осем село изр. далеко од сеоских домова. – Ми смо били осем село, тамо 
сам расал (Мр).

осети се свр. предосетити. – Свекрвата се осетила да је снаата трудна 
дошла (Соп).

осећај м достојанство; брига за ближње и друге људе. – Оно нема осећај; 
нема си човечанство (Вој).

оситан, тна, тно који је малога раста. – Моја баба беше оситна баба, али 
је све знала и умејала (ДД).

осица ж дем. 1. зоол. (мала) оса. – Када те уапе осица, одма извади, сине, 
жалото (Сук). 2. фиг. вредна (и љута) особа. – Ја сам осица на работу, не седам; 
кад једну – работу почнем, мора да ђу завршим па какво да је (Д – Бо, Пир).

оскудне године изр. време дуге и велике оскудице. – Ја сам била у оскудне 
године, па нес㎘м смејала да имам млого деца (Кс).

оскупи свр. подићи цену (изнад очекивања). – Оскупила си грозјето, нече 
га л㎘ко продадеш (Држ, Трњ).

оскуџује несвр. оскудевати; одрицати се животних задовољстава. – 
Таја је карала до крај, неје оскуџувала за мужа (Зс).

ослутује несвр. 1. ослушкивати; опрезно пратити сумњиве шумове. – 
Седнем и ослутујем, да – ли че чујем нашити ѕвонци (ДД). 2. предосећати. 
– Ослутујем да ли се неје нешто лоше десило (Пок).

осмеј м рет. осмех; црте доброћудности на лицу. – Човека познавам да – 
ли је добар по лик, по осмеј, по глас, по причу (Зав).

осмени оп㎘нци м мн. врста опанака од посебно штављене коже (за све-
чане прилике). – Оп㎘цити њим осмени сас два – реда брчканице (Брл). Осмени 
оп㎘нци су од посебно штавену било коју кожу (Брл).

осмуди свр. додиром или уједом изазвати голицање, црвенило или упалу 
(инсекат, гусеница). – Консће мује сам пуштал и на девојће и на куче; оно у 
осмуди, облази у (ВСв).

остојање с 1. размак. – Зграда се прави на остојање од меџу (Кп).
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2. одстојање. – На остојање смо с њега (ВЛк).
остоји на реч изр. одржати реч. – Поверење је да остојиш на реч, и ја, и 

ти, и сваћи (Зав).
острани свр. одстранити; уклонити се. – Ја се острани да им не смитам 

(Рос).
острвак м остатак сапуна. – Узимајте оди острвцити, немој да начињате 

нов сапун; нема сапун за врљање (Пк. Рас).
острижљак м пеј. онај кога су ошишали до коже (особа, брав). – 

Острижљаку, че ти изгори главата ако не носиш капу (Трњ. Јал).
острилце с зарезач за оловке. – Украдо у школу острилце и уватише ме 

(Пир).
остро на шиљаво (удари) изр. сукобити се две стране сличне по јачини, 

посвађати се. – Удари остро на шиљаво, ни јед㎘н не попушта, једва ђи 
одвојимо да се не потепају (Пир).

острушће ж мн. састругано тесто са зидова суда у коме је мешен хлеб. 
– Млого мрзим кад врљам острушће оди тестото; да имамо свиње турала би 
ђи у помије (Пир).

острушчица (за н㎘чви) ж широка и кратка троугласа плочица са дрве-
ном дршком, за стругање остатака теста са зидова суда (копања, наћве, 
текне). – Нема врљање рана: сас острушчицуту за н㎘чви све оберем тестото 
оди зидовете, па и њега опечем (Ру).

оступи свр. одступити. – Мирковчанин убије Кљоштичанина и 
Кљоштичани оступе (Ру).

осудено прил. досуђено, судбински одређено. – Оно што – ти – је осудено, 
не мењај (Пк).

осуљ м бодље на плевици стрнина, осје. – Сас решето сејемо житото да га 
одвојимо од осуљети (Ру). Улезе ми осуљ у грбину (Зс).

ос㎘т м бот. бодљикаве врсте трава. – Ос㎘т расте високо, има црвени цве-
тове и прави љубичасту четкицу као за бријање, а бьцкољ је ветроваљ (ДД).

оталпи свр. покрије дугим и пљоснатим буковим цепаницама. – Шиљатица 
се оталпи, а ако нема гора, плете се и користи се слама (Зс). Од буку цепани-
це, талпе, па се оталпи једно до друго, оталпена колиба (ТД).

отвори алу изр. не моћи се заситити (хране, пића, мушкараца, жена). – 
Отворила једну – алу, па пропушта једнога – другога (Зав).

отвори му се грцман изр. почети халапљиво и безобзирно јести за 
заједничком трпезом. – Отвори ли му се грцман, вола печенога че изеде (Држ. 
Вој).

отегне свр. фиг. поднети (терет, муку). – Која је черка покре башту и 
мајћу, она највише отегне (МСв).
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отедевка ж бот. мала линцура Gentiana cruciata i G. Verna L. – С отедевку 
смо лечили овцу (ВРж).

отежало с дрвена руда (између јарма и плуга; између јарма и терета). – 
Тај руда од јер㎘м до плуг, кажемо у отежало (Ста).

отезаљћа ж оно што затеже задње вратило на разбоју. – Повртаљћа је 
на десну руку, а оној што отеѕамо, отеѕаљћа је на леву руку (П – Пж, Орљ, Бз).

отени се работа изр. привршити се главни послови. – Е натам, ка се отени 
работа, че сврнем да си пооратимо (Вој. Пир).

отеретен, -а, -о трп. пр. оптерећен; који непрестано обавља тежак фи-
зички рад. – Ја сам отеретен човек, све работе ја мора да завршавам (Сук. Јал. 
ВЈ).

отет, -а, -о трп. пр. својеглав; опак. – Била је отета свекрветината, изази-
вала ме је (Гос).

отиде му од душу изр. лакнути. – Звал сам те, дош㎘л си ми; отишло ми 
одушу (Б – Км).

отиде од памет изр. заборавити; превидети. – Ошло ми од памет㎘т да че 
дьн㎘с госје да ми дооде (ТД).

отклембуси свр. отићи полако, одхрамати. – Порано че појдем, да от-
клембусим до мрак до село (К – ББ, Ш).

отклечи свр. поднети клечање. – За тија д㎘н има да отчучиш, отклечиш, 
отседиш, ама че претрпиш (Вој).

отклони се време свр. престати лоше време (мраз, мећава, честа киша). 
– Чекамо да се отклони времето да мож да излазимо у поље (ПРж. Сук).

откопчује несвр. откопчавати. – Немој се откопчујеш, голем је студ (Бс. 
Пир).

от㎇цује несвр. нехотице се јако ударати у кост (прста, лакта, колена, 
цеванице) уз јак бол. – Тија камик да извадиш из калдармуту да се децата не 
соплитају од њега и не от㎇цују (При).

отованка ж бот. мала линцура Gentiana cruciata i G. Verna L. – Отованку 
беремо у ивакат; она је најбоља кад се осуши за чај и за друго (Бе).

отпира земљу изр. испирати и односити (оранични слој). – Водата от-
пира земљуту и она после постањује посна (БЧ).

отпрамка свр. одлазити говорећи неразумљиво. – Катунаре дојдоше, а ја 
и искара; они отпрамкаше надол низа – село (Гос).

отпуши се свр. изложити се диму (пчелињак, пчеле). – Отпуши се повече 
кре очи да ме не уједају пчеле (Зс).

отрве свр. одвојити од целине (зрно, делић). – Свак отрве по зрно – две од 
тија клас, причести се (Дој. Гос).
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отрве се свр. ослободити се некога. – Она, да се отрве од њега, рекла му 
иди куде очеш (Брл). Да те бог сачува од писмену будалу, од њу се не мож от-
рвеш никад (Рс).

отрешту му се очи изр. избуљити очи. – Очи му се отрешту, не мож да 
заспи; мисли на једно, па на друго, па на трећо (ТД).

отрѕа несвр. померати; отклањати; удаљавати. – Отрѕај лево – десно 
све, напрај ми пут да мињујем (Пет. БЧ).

отрине свр. бас. уклонити лопатом (ашовом, вилом). – Девојче откопа, 
момче отрине (При).

отсевује несвр. сејати до потребне количине. – Отсевујем брашно, јутре 
леб че месимо (ВЈ. Кр. Чин).

отсћита свр. одлутати; отићи без најаве (и без циља). – Отсћита муж, а 
мен остави и деца на – руће и сву работу (Јал).

отсћита се свр. наскитати се; науживати се лутања и живота без оба-
веза. – Неје се избурцало, неје се још отсћитало (Орљ, Ку).

отсукује несвр. изр. преко мере оштро одговарати, брецати се. – Какво – 
год да ђу пита мужат, она му одма отсукује (Пл. Чин).

отури једну жьглу изр. смањити оптерећење на пола. – Черку ожени, 
једну – жьглу сам отурил (Пок).

отфикари свр. отсећи као бритвом. – Ја га отфикари са – срп (Рс. Пир).
отчиви свр. извући чивију и ослободити резу. – Отчиви резуту и пушти га 

да улезне да се огреје (Км. Вој).
отчучи свр. издржати чучање. – За тија д㎘н че отчучиш, отклечиш, от-

седиш, ама че претрпиш (Вој).
отьвно-дотьвно изр. непрекидно, од сванућа до мрака. – Све – сам отьвно-

дотьвно на работу (Трњ).
от㎘д прил. 1. отуда. – От㎘д је бил тија човек, али неје бил лош (Вр). 2. од 

тада. – От㎘д сам га замрзела и нечу да ми у кућу наврта (Ос).
оћебаси се свр. виснути; не померати се. – Оћебасил се ко тиква на плот 

(Вој).
оћелавел, -а, -о који је сав у ранама. – Оћелавел, па оборил главуту ниско, 

срамота га што тека изгледа (Пок).
оћерли се свр. рет. погрбити се. – Ледена ћиша ме уби, уби душу, па сам 

се оћерлил (К – Ћу, Пир).
офика свр. брзо исећи; брзо ошишати. – Ја офика тројица, че буду свад-

баре (ДД).
охо узв. при мушком одазивању: ево ме, ту сам: – Мушко јављање је охо или 

ој, а женско аој (Зс).
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очанчен, -а, -о трп. пр. фиг. својеглав; уврнут. – Башта му је малко очанчен, 
а оно је детенце за мерак (Сре).

очанчи (се) свр. изобличити (се); искривити (се); извитоперити (се). – 
Бабата држи девојченцето за – руку, а оно се очанчило, отима се (ВЛк).

оче – нече, оче нече изр. ма како било, ипак ће (поћи, помоћи, учинити). 
– Оче – нече, оче – нече, син ти је, колко – год да се кара с тебе, па че те при-
гледа (Вој. Чин).

очејал р. пр. хтети. – Не знам какво би ти очејал од мене (Ру).
очи. 1. дава му очи изр. саветовати; учити га занату; школовати. – На 

твоје дете немој да даваш очи, ако оч да те гледа (Б – Са, Гњ). 2. изр. орони си 
очи дуго плакати. – Очи сам си оронила, брат ми млад умре (МЈ).

очигледац м рет. очевидац, сведок. – Иши краву, она леже и отели се; това 
сам бил очигледац (Гос).

очипен, -а, -о трп. пр. оштећен, скраћен. – Овова уво ми је малко очипено 
од грање (Д – ВО, Пир).

очука свр. истрести (од прашине, пепела, сламе). – Убрашњавил си си 
капуту, очукај ђу (Држ).

очундрак м 1. окресано стабло (без грана и врха). – Од сливете остали 
само очундраци, вет㎘рат ђи све покршил (Јал). 2. фиг. стара и немоћна осо-
ба. – Остали смо с бабу сами, два очундрака, не можемо више сами да се 
слушамо (Вој. Бер).

очундри свр. поломити дрвету врх и (све) гране. – Очундриле козете мла-
дата дрвја (Вој).

ошавл㎘к м (разноврсно) воће. – Ошавл㎘к се раџало у моје село Јаловик 
Извор (К – ЈИ, Цер).

ошанчује несвр. ограђивати шанцем (јендеком). – Ошанчујем њивуту да 
ми с кола не прооде преко њу (Сук. Изв).

ошвица ж руб одеће у висини груди. – Горе је ошвица на – груди, а надол 
је пола (ТД).

ошк㎘д прил. још откада. – Ошк㎘д дојде и не казујеш за какво си дош㎘л 
(Ос).

оштипе свр. арх. откинути (лист, перо). – Работимо у лозје у надницу, па 
не смејемо да оштипемо лук, че речу да смо ајдуци (К – Ћу, Пир).

оштрбен, -а, -о који је окрњен (посуда, зуб, рог). – Кажемо црепња, а 
црепуља је ако је оштрбена (ТД).

оштуретина ж глупак; склеротична особа. – Нечу там да идем, нечу се 
расправљам сас оштуретине (ВРж).

ошушка се свр. скине се окласак са кукурузног клипа. – Ка се ошушка 
моруза, зеленци се варе (Д – Бр, Пир).
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о㎘рбљак м који је упропашћен услед претеране употребе (предмет, брав, 
особа). – Тетка станула о㎘рбљак, упропастила се од голему работу д㎘н – 
издьн (Чин). Ја ти дадо нову канту, а ти ми са врташ о㎘рбљак (Цер).

П

падалиште с арх. напуштен плац. – Там је било наше падалиште, па смо 
га продали (Ор).

падикоса ж бот. љутић Ranunculus repens. – Падикосу немој да береш, од 
њу опада коса (ВСв).

пај прил. ипак. – Пај ме познаваоше па ме пуштише (Д – Сн, Пир).
палапашник м велики комад хране (хлеба, сира, меса, краставца). – Даде 

ми тетолћи палапашник од сланинуту (Бер).
паларија м мтз. од паралија трпеза кружног облика (са подигнутим рубом 

као ко тепсије). – Паларија је трпеза оди дрво, и има подигнут руб исто ко ко 
тепсија, и има на четри – места ножице, и туримо у насред собу (Соп).

паларина ж огртач који штити од кише. – Ја им придржим јенџ㎘ци и 
паларине и мен замине бијењето (Пн).

палка несвр. препипавати. – Палка ми по џепове, пребркује ме, узима ми 
паре (Пет. Вој).

памет. 1. изр. до куде че стигне сас туја памет не види да иде у погреш-
ном правцу и на своју штету. – Не знам, сине, до куде че стигнеш сас туја 
памет, стра ме вача (Вој). 2. изр. дојде му у памет сетити се. – Сад ми дојде 
у памет да смо заједно ишли у Барсће ливаде (Зс). 3. изр. иде му памета ин-
тересовати се за нешто и лако га схватати. – Ако му иде памета и куде га 
вуче срце, там че га давам на занат (Држ). 4. изр. на једну памет су и један и 
други су својеглави и ћакнути. – Они су на једну памет, ако реше селото че 
запале (Јал). 5. изр. разбива памету непотребно мислити на више ствари. – 
Не разбивај памету, не иди на млого стране (Зав).

папа, па кака изр. деч. шаљ. прекор млађој генерацији која је преузела 
домаћинство: после доброг дошло лоше. – Понапред овам било папа, а са 
кака (ТД).

памуклија ж горњи хаљетак обложен памуком. – Памуклија имаше, 
горња дреја, носиле су и жене. Памуклија, па кратко, па прослук, и може сас 
ћебе или бес – ћебе (МСв).

папирина ж аугм. и пеј. од папир велики (изгужвани, прашњави) папир. – 
Онде у онеј папирине сам га затурил (Гњ).

папрат м биљна заједница навале и бујади. – Папрат или папратак кажемо 
место куде расту заједно бујад и навала (Мр).
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папратарица ж бот. арх. дивља грахорица. – Папратарица је окала грао-
рицуту једна – вражалица из село, тов је старо име за туј траву, она иде уз 
папрат, а негде у кажу и секирица (Гос).

папучи. Иде му на папучи изр. иде са осећањем кривице; додворавати 
се. – Че му идеш на папучи, изгледа ми, нече ти он това л㎘ко опрости (Пир).

папци м мн. плетена обућа за стопала са ојачаном ивицом за кретање по 
кући. – Папци су чарапци када се носе без горњишта (Пн).

паројак м друго ројење једне пчелиње зајднице у току године. – Рој, 
паројак и беле пчеле, три – пути у исту годину ако се роје, што је врло ретко 
(Вој).

пастирштина ж пастирски живот. – Ја сам била ситна, м㎘нечка, ут㎇чена 
од работу, пастирштину, па нес㎘м могла да порастем (Гос).

пати несвр. умножавати стоку; стицати. – Тија не пати, него распачује, 
растура дом (СГл).

пашњак м пеј. дете. – Мужа сам водила колко да начувам пашњаци, деца 
(Гњ).

педепсује несвр. жарг. тући. – Мора да те педепсујемо, да те научимо на 
ред (Дој).

пекач м посуда од печене земље у којој се пече месо, јело. – На вашар си 
купи пекач и са све у њега печем месо (Пир).

пеливанче с хип. (вољено) мушко дете. – А моје пеливанче, што нечеш да 
слушаш (Вој).

пељушка ж мет. рет. слаб снег који пада или је пао на голу земљу. – Пељушка 
је слаб снег на голу земљу, а љопчуг је појак и мокар снег, големе барле (Зс).

пенѕук м в. пенур. – Играли смо се са – свинсћи пенѕук, али он прсне усред 
игру (Б – ЦЈ, Гњ).

пензионисује несвр. уживати пензију. – Густим овија свет да има повише 
народ и пензионисујем (Пир).

пенур м анат. мокраћна бешика свиње. – Надувамо пенур од свињу и игра-
мо се с њега док не пукне (Пс).

пењава ж поњава (за покривање). – Убију га, па га увију у пењаве и оставе 
у подрум (Ос).

пењорак м пена. – Пењорак има на водуту одозгоре, нечиста је (Чин). 
Пењорак ђи изби кад почеше да косе (Пл).

пепелчица ж дем. пепео. – Турим пепелчицу у ћеску и спуштим ђу у бла-
гото вино (Вој).

пепељав, -а, -о светлобео, пепељаст. – Не допада ми се џемперат, млого 
пепељав (Пир). Дивје кокошће као пепељуђе, пепељаве дојду, а има малко и 
бело (Бе).
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пепељави (се) несвр. прљати (се) пепелом. – Немој си пепељавиш рућете, 
тека че си упепељавиш и дрејете (Пет, Држ).

пепељар м шаљ. онај који је пепељасто обојен (грло стоке). – Теј кокошће, 
пепељарете, јеребасте како јеребице, а има и и д㎇ђе, црне како гавран, црнће; 
сама се изведе у плевњу и излезне с пиличи (Мр).

пепељуга ж 1. бот. врста корова по баштама и њивама. – Има једна – тра-
ва пепељаста по градине и по њиве, зовемо ју пепељуга (П – Крм, Пир). 2. коза 
пепељасте боје. – Кањеста коза има црно и црвено, а пепељуга је пепељава 
скроз (Ру).

перо лук (не вреди) изр. предмет без вредности. – Нечу да њим се џабе 
тртим за перо лук (Зав).

перо на плуг изр. део плуга. – Перо на плуг преврта земљуту (Вој).
пероша ж бела коза, која понегде има мање црне шаре у виду шаке или 

траке. – Пероша је бела коза, а има негде црно као шачка или трака (СГл).
перушка ж перо (живине, птица). – Иде брзо као перушка (Пир).
пескаљив, -а, -о песковит; који садржи много песка. – Млого пескаљива 

таја земља (Рс. Зс).
пест㎘вка ж зоол. пастрмка. – Пест㎘вка риба има у рекуту, ловимо у са – 

сркме или с кош, там куде водата иде на скок (Зс).
петлетија с мн. бот. в. петловчичи. – Кокошчице и петлетија рано излезну, 

идемо да и беремо (Пок).
петловчак м бот. весник пролећа. – Петловчак је бело, мож ви њега да зо-

вете кривдеда (Бер, Км).
петловчек м бот. весник пролећа који има црвену, розе, плаву или белу 

цваст у виду пагоде, личну али ситнију него код кокошчице. – Кокошчица 
има крупнач㎘к цвет㎘к, па како на шопчице, и главичица уземи, а бело цьвти, 
а петловчек има сличан али малко помалечьк цвет, а цьвти црвено, розно, 
бело, свакакво (Соп).

петловчичи м мн. бот. весник пролећа који има цваст који донекле подсећа 
на кинеску пагоду; уп. петлетија. – Кокошчице су плаве и црвене, а петловчичи 
само црвени и слични на кокошчице (Мр).

петопрстица ж бот. лековита трава са листовима од по пет режњева 
Potentilla argentea. – Петопрстица, с њу смо заповљували од очи, она има пет 
цвета (Гос). Петопрсница је лек од пролив (Б – Сл).

печалбарина ж најамни рад на страни на дуже време. – Ишли смо сви 
по печалбарину, да мож да преживљавамо (Бс).

пече се на жеравицу изр. на великој је муци. – Пече се на жеравицу она у 
тија дом (При).
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пешачка ж врста народног кола. – Чачак и пешачку смо играли у коло 
(Соп).

пешичав, -а, -о мршав. – Каже се пешичав и за мушко и за женско, али по-
више за мушко. Погледај га, виснуле му панталонете, пешичав је одзад (Тм).

пијанштина ж пеј. пијаница. – Све се збрали пијанштине (Пн). Ако узнеш 
туја пијанштину, че си вржеш главу (Гњ).

пијачка ж женска особа која подноси пиће и доста пије. – Нес㎘м некоја 
пијачка, али пинем чашу – две саш – човека (При).

пили-пили узв. при вабљењу пилића и кокошака. – Пили – пили, иш чужда! (Вој).
пилки -пилки – пилки узв. при вабљењу пилића и кокошака: приђите, дођите! 

– Маме се кокошке: – Т㎘к-т㎘к, ц㎘р-ц㎘ьр, пилки-пилки – пилки! И оне се збе-
ру (Мр).

пилчичи ж мн. обич. пилићи. – Колко искре толко јаганчичи, пилчичи... (ТД. 
Гос).

пиперак м покошене стабљике паприке. – Чиниле смо и у пиперак, и това 
смо пробале (ВЈ. Сре).

пиперчек м дем. од пипер паприка. – Донесем солчицу и пиперчек, турим 
на астал (Сук).

писка ж фиг. реч. – Писку му једну нес㎘м рекла, да сам му проклела дете 
(Сук, Чин).

питара ж јабука која је погодна за питу. – Јаблан је јабука питара (Пир).
плав качун м бот. каћун Colchicum autumnale. – Има ж㎇т качун и плав 

качун (Мр).
плавкес, -та, -то плавичаст. – Петров крс, јед㎘н дојде ж㎇т, а други дојде 

плавкесто (Зс).
планџика ж ирон. жена која трезвено води послове у домаћинству не 

бринући сувише за традиционалне обрасце понашања. – Она је голема 
планџика, не можемо ни сас њу да се меримо (Држ).

плаполи несвр. дрхтати, треперити; лепршати се. – Оно све плаполи на 
њи кад играју (Сре).

плас м мн. пластови, зб. пласје пластови сена. – Плас се дене привремено, а 
после се пласје возе и дену у стог (Дој. Брл. Јел)..

пласт㎘к м мн. пластовчичи мали пласт сена. – Сабрали смо сеното на 
гувно да се суши, после га претришамо и саберемо га на пластовчичи (ВЛк).

платна с мн. врста примитивног крова на појатама и надстрешницама 
за стоку. – Платна су косо поставен кров на расове, на два, да брани од ћишу 
а донекле и од с㎇нце и ветар, и помалечьк је него шупрон. Не затварају се 
овце у платна, курјак може да прокопа (Ру).
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плац㎘к м дем. од плац мало станиште, плац за кућу. – Плац㎘к му дал да 
има куде кућу да си направи (ПРж).

плесњаив, -а, -о плеснив. – Како поче да се меље, осети да је житото 
плесњаиво (Трњ).

плетка на сметове изр. врста плетења. – Плетка на сметове је када се 
склапају два  бода и онда се дода нови бод (Пир).

плечка ж анат. плећка; лопатица. – Има задња плечка и предња плечка. 
Плечка је на живо, а кад закољемо кажемо лопатица. Напред је плечка, а на-
зад је бут и плечка (ТД).

плечна кос ж анат. плећка, лопатица. – Кажемо кокала, цовара, плечна 
кос (Дој, Јел).

п㎇ни гузицу изр. пеј. халапљиво јести. – Оне гледају само да има да п㎇не 
гузицете, друго не гледају (Цер).

плосан -сна, -сно пљоснат; уп. пљосан. – Плосан је ѕвон㎘цат (Зав). Донеси 
ми плосан камик (Вој).

плотарина ж аугм. груба ограда или колиба од дугих цепаних облица. – 
Плотарина од цепанице се направи и там су стока и људи (Б – ЦЈ).

плтоше се несвр. постајати исти као. – Плтосал се све на мајћу си од 
зајнатл㎘к (Зав).

пл㎘т м кожа; телесни мирис. – Окупемо се заједно, али не мож до њу да 
седиш, пл㎘т вој мирише (Б – Са, Пир).

пљиштар м недорасла особа (дечак, девојчица). – Кво че га женимо, оно 
је још пљиштар, дете (Држ).

пљосан, -на, -но в. плосан. – Најди ми пљосан камик, и да је широк (Држ. 
Рас). Трљак, загон и столове оди труп или пљосни камик (ТД). Џибан: чамово, 
затворено, пљосно, маленко као буретића, десет до петнајес ћила млеко у 
њега, мож се носи на грбину или на коња (Зс).

по предл. 1. према. – Ако чемо по правицу, он требе да добије повише од 
тебе (Вој. Пир). Мој деда је бил богаташ по стоку, по њиве, по ливаде, по све 
(Гос). 2. због. – Идем по работу, немам време за посед㎘к (Сук).

побегал му пупак изр. нар. мед. спустити се стомак. – Подигла сам тешко, 
па ми је побегал пупак (Пир).

побере свр. покупити. – Кој победи, он побере сви каш㎘ци (ТД).
пободе главу изр. оборити главу. – Не мож само да пободеш главу и да 

ћутиш (Пир).
побуни се свр. збунити се, помести се. – Ја се побуни, не знам кво да 

работим (Зав).
повала ж 1. хвала, похвала. – Повала је стара реч, то је када повалиш не-

кога и дадеш му вољу за живот (Кр). 2. Това неје за голему повалу изр. брука 
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је, срамота је. – Това што сте ишли по чужда лозја за грозје неје за голему 
повалу (Вој).

повачкује (се) несвр. дрпати; радо допуштати дрпање (о девојци, жени). 
– Почеше да ђу повачкују момчетијата, и она њим поче стоји (Сук).

повивка ж посл. пелена. – Какво је у повивку, текво је у старос (Пир).
повилушка ж ношење већег терета окаченог о мотки, удвоје. – Сьњујем: 

они ка се рипише, па ка ме лапише и однесоше ме на повилушку (Зав).
повирује се несвр. снебивати се; беспосличити. – Само се по кућуту 

повирујем, нигде место немам (Гра).
повиш прил. подоста, (само мало) више; претежно. – Они чувају по по-

виш деца (Ш). Ја издадо паре повиш на лекови (Бз).
повлачљив, -а, -о који се неуредно облачи и обува; који се не закопчава. – 

Момче си, сине, немој да си повлачљив, уреди се (Кп. ВЛк).
повлче се свр. фиг. поћи непозван и нежељен. – Пов㎇кло се тува па свако 

јутро виси и ока дајте каве, дајте цигаре (Зав).
повод м рет. поводањ. – Двеиљаде и четврту беше голем повод, тьг сам се 

највише уплашила (Цр).
повратић м бот. једна лековита биљка. – Повратић је лековит, беру га за 

чај (К – ЦВ, Пир).
поврзло с арх. плетен женски каиш из народне ношње. – Плетен женсћи 

каиш смо окале поврзло (Рс).
погана дума изр. опсцена реч. – С погане думе ми је девер досадил (Кр).
поганчек м дем. од поганац миш. – Ситно ко поганчек (ВЈ).
погмурне свр. прип. угурати; убацити. – А Србин погмурне у рибољат (Зс).
погонич м помоћник главног овчара. – Ћеја је главни пастир, погонич му 

је помоћник, а бачијар живи на бачију и сири млеко (Мр).
погоре-подоле изр. отприлике, грубо одмеравање. – Погоре – подоле, 

немој толко да ист㎘нчујеш бьш у динар (Вој).
погрепци м мн. ситна влас која отпада при чешљању кучина. – Када 

чешљамо клчишта, отпадају погрепци (Пет, Држ).
под зор изр. под притиском, присилно; у невољи. – И буку смо растили 

под зор (Пк).
подбел м бот. подбел. – Подбел зову марта у наше село, бере се за лек (ВЛк).
подбеџује несвр. окривљавати, оптуживати. – Жената га подбеџује (да) 

по курварл㎘к иде (К – Ћу, Пир. Зс).
подб㎘згује се несвр. учествовати у недоличним (опсценим) играма. – 

Сами јурите врапци и подб㎘згујете се, а за никакву се работу не вачате (Об).
подведе свр. подвући. – Подведем две – дрвја под плас (Бе).

– 232 –



835Допуна Речнику пиротског говора

подвира вода изр. сливати се вода (стално и помало) испод (стога, 
земљишта). – Свлачиште, има там свлачотине, подвира вода (Вој).

подврзан, -а, -о подвезан, који има слабо изражен стомак (човек, брав). 
– Дорес коњат, убав, подврзан, добар за јашење (ТД).

подврска ж конац, део чарапе, за њихово замотавање при одлагању или 
по назувању. – Подврска је педесет до седамдесет сантима, с њу замотамо ча-
рапе када ји исплетемо. Може да се исплете од јед㎘н кон㎘ц, а може и шарена 
подврска. Замотује се окол ногу на панталоне или испод њи. Момци су после 
носили без подврске (Б – Са, Пир).

подвуцне свр. тргнути се (журећи), брзо обавити посао. – За све ја мора 
сас дупе да подвуцнем (ВЈ).

подгледа свр. пратити развој младе особе. – Нес㎘м имала мајћу, неје 
имало кој да ме подгледа; све сам работила, и шуму сам растила (Пк).

подгребе свр. фиг. силовито појурити (већи број). – Подгребоше га пцетата 
и одјурише по њега (Зс. Тм).

подгревује несвр. затопљавати, грејати кратко (на тихој ватри). – Ја 
манџу не подгревујем (ВЈ).

подгриба несвр. фиг. захватати (ветар). – Ако је заветно место, подгриба 
овцете југат, развије се и ване и угревушка (ДД).

подесује (се) несвр. подешавати. – Подесује се да се оре длбоко с тој дрво 
што иде уз рало (Д – Пг, Пир).

подѕида свр. зидом ојачати страну која попушта. – Подѕидај оградуту 
одоздоле да се не см㎘кне на путат (ТД).

подигне мишће изр. унапредити домаћинство. – Синат, он ти је подигал 
мишће, и вредан и паметан домаћин постаде (НМл).

подидупњак м подметач на столици или клупи. – Тури си подидупњак на 
столичкуту, позгодно че ти је (Пир).

подјакне свр. ојачати, развити се, порасти. – Ја подјакну, порасто и поче 
да им помагам (ТД).

подједе свр. појести део нечијег следовања. – Гостушање врну нашата го-
веда да и не подједу (Зав).

подлажује несвр. обављати прву посету као положајник. – Циганка је 
подлажувала сви у нашу малу (П – Шљ, Пн).

подлешчек м бот. копитњак. – Подлешчек плаво цьвти, а најнапред цьвти 
и кокошчицата (Ста).

подл㎘сни свр. учинити погоднијим. – Травуту турете одоздоле, па да 
подл㎘сните санете, да мож тепсијата да стоји равно (ВЛк).
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подмета несвр. правити ситне пакости са циљем да се неко омаловажи и 
наљути. – Волел сам да подметам, да се подигравам с човека, али не умејем 
да напрајм дамбу на човека (Д – Ви, Јал).

подмица човека изр. доводити некога у непријатан положај; 
подваљивати. – Ја човека да подмицам нечу; ја само правицу очу (Бз, Ш).

подмоча се свр. рет. постати мокро и љигаво месо при одмрзавању или 
кварењу. – Подмочало се месото и почело да смрди (Пир).

подмуљћује несвр. лукаво враћати лошији предмет уместо позајмљеног. 
– Немој ми това подмуљћујеш, ја си познавам мојити послужевник (Вој).

поднашка ж дрвена папучица на ткачком разбоју која омогућава 
отварање зева. – Поднашће на разбој да им врже (Кс).

подолеко прил. комп. даље. – Сви смо се распрштали; кој откуде је – подо-
леко је (ДД, Гра).

подочекује свр. (срдачно) дочекивати госте у више махова. – Моја сестра 
је млого господу подочекувала (Гос).

подочеста овца изр. овца која има испод ока крупнију црну белегу. – Доч-
ка, подочеста овца, има испод око црно колко с прс да пипнеш (Зс).

подочњаци пуштил изр. склон је крађи и злу. – Познава се кој је лопов; 
почне ли да модреје под очити, подочњаци пуштил ли је, че крадне (Ос, Орљ).

подрепњак м улизица најгоре врсте. – У предузеће беше голем подрепњак 
и л㎘ко дојде до стан (Пир. Брц).

подриткује несвр. не уважавати; одбацивати. – Подриткују ме, заклапају 
капију од мен (Тм).

подувушка трава ж бот. подубица Teucrium chamaedrys. – Трава подувуш-
ка или подубица у баре расте, а цвет мерише као на џоџан (Дој).

подударена овца изр. овца која има запаљење вимена; овца која има 
оштећено виме од запаљења. – Подударена овца затврднеје њој виме и мле-
ко се сасири унутра, па може да остане једнострањеста (ТД). Упала виме, 
подударена овца. И ако се не удари с барут, виме се сасуши и отпадне, димат 
га удари (ТД).

подудари (се) свр. отећи (виме, дојка). – Тај овца подударена, подударило 
ју, затврднело ју виме и сасирило се млеко унутра; сп㎘шка се виме и мора да 
мре ако се одма не лечи (ТД). Подударило у, неје м㎇зена на време, неје сисана 
(ТД). Ако се овца не измлзује до крај, она се подудари

подуж прил. по читавој дужини. – Класат окруњен подуж (ТД).
под㎘њушка ж 1. предах. – Ајде да прајмо под㎘њушку, ократеше ми нође 

(Бе). 2. место предаха на путу. – До моју појату у Ровиње има три под㎘њушће, 
тека и окамо тај места (Гос).
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пождипи свр. почети вређати и омаловажавати у свакој прилици. – По-
ждипише га и не дадоше му мирак док га не уморише (Пир).

пожењушка/пожењувашка ж други брак, преудаја. – Пожењушка је 
крпена кошуља (Пет). Пожењувашка је теква: свакому требе, свако вуче на 
своју страну, свако има деца (Д – Пг, Пир).

поѕвери се свр. почудити се. – Поѕвери се, поѕвери па се врну (Пет).
позадевојчи се свр. почети се понашати као одрасла девојка. – Девојче 

почело да излази на сокак, позадевојчило се (При).
позајчера/позајчера прил. накјуче, пре три дана. – Кажемо јутре, зајутре 

и позајутре, и кажемо јучера, зајчера и позајчер (Зав). Доодише позајчера и за 
черку ми донесоше убав поклон (Нш, Пир).

позамрзне (се) свр. прилично се замрзнути (земљиште, река, језеро). – 
Позамрзла земљата, мож да идеш и направо преко њивуту (Сук).

позашашави се свр. ошамутити се од пића. – Пинем малко рећијицу, по-
зашашавим се, польк живот да ми је (Чин).

поздрчка се свр. посвађати се око ситнице. – Поздрчкамо се, поскарамо 
се, али бијење неје било (Сре).

поздуши се свр. приближити се једно другом, навићи се једно на друго. – 
Пол㎘ка, да се науче на тебе, да се поздушите (ВС).

позевује несвр. прозевати се. – Позевује бравче да прими ваздук, кад је 
задиљиво (Дој, Јел, Брл).

поизгьдичка свр. поголицати (жену). – Вани га, поизгьдичкај га, нек се 
изрита да му је добро (Зав).

поизнадооде свр. доћи у више махова у великом броју. – Доста ви госје по-
изнадоодише (Пет).

појас м мушки појас. – Појас је црвен по боју, окол пет метра је д㎇г и ши-
рок је окол дванајес – тринајес сантима, и има ресне на крај, подвива се. Муж 
никад не иде бес – појас, он му обухвати све стомак (Брл).

појата ж појата као целина. – Цела појата има колибу, куде живе овчаре; 
кошару, која је затворена от – све стране и може да буде за овце, или говеда, 
коњи; поткапчину, која је отворена од једну страну; платно, оно иде косо, и 
трљак или јегрек, који може да буде и у саму појату или однадвор, а поред 
појату је и раниште, ако нема јасле, али се тека губи сено (Дој, Брл, Јел).

поје несвр. фиг. одзвањати; враћати ехо. – Мила Цајко се одзове у Лелчу: 
– Оооо! и изјекту венцити, поју венцити као ѕвонци; това беше живот (Бе).

појед㎘нред прил. донекле је тако; посматрано са те тачке могло би да 
буде да је тако. – Појед㎘нред оно си је тека како што рече старцат (Вој).

појучер прил. прекјуче. – Кажемо јучер, зајучер и појучер (Пир).
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покаже се свр. јавити се (неочекивано) (болест, проклетство). – Нече да 
му се одма покаже проклетија, него после, па нема да видимо (П – Шљ. Бла).

покара ветар изр. почети јако и дуго дувати ветар. – Било љопаво време, 
па покара север, па се на старца смрзне гуња и оѕебне (ТД).

поклапач м прип. нож преклапач који се савија у корице. – Наноси се 
шила и огњила, и нож поклапач (Брл).

покорава се несвр. указивати на некога као на лош пример; ругати се. – 
На Попокаче се покоравају у село, потсмевају им се (Гос).

покрпи (се) свр. фиг. 1. углавном покрити своје основне потребе. – Беше 
сушна годината, неродна, једва се покрпимо да преживимо (Бе). 2. користи-
ти још покоју прилику за радост пред сам крај живота. – Неје млого добро, 
ама те да покрпимо још малко сас старцатога, оно ни време веч дошло (Пир).

покрстица ж место где се укрштају две петље при плетењу или везењу. 
– Тија бодове куде се укрштају кажемо покрстица (Сре, Кр).

пола – бас /полабас м дувачки музички инструмент. – Пола – бас, тој што 
Цигање држу напред када свире (ТД).

полагат, -а, -о који има мали нагиб; који је благо нагнут. – Ако је полагат 
кров на голему зграду, неје добро; притисне ли га голем снег, оче да га обори 
(Б – ЦЈ, Гњ).

полегује несвр. повремено прилећи. – У Равни жлеб оремо и поче крава да 
полегује (Гос).

полица на јер㎘м изр. доњи део јарма. – Јер㎘м има рамењачу одозгоре и 
полицу одоздоле (Ру).

полишује несвр. сувише штитити; мазити. – Полишујеш ли дете, нема 
да испадне добар човек од њега (Об. Црв).

полови свр. заразити се (народ, деца, стадо). – Мене стра црвје че полове 
овцете (Пк).

половина ж крста. – Мен ми неје добра половината, једва одим (Соп. Пир).
положес, -та, -то подмукао; снисходљив. – Пази се од положести; они ти 

убаво причају бьш када ти зло праве (Пн).
полонботка ж рупица на плетиву као грешка при плетењу. – Кад се 

испушта преврткано, па уватиш на грешку само једьн – кон㎘ц с иглуту, а 
друђити испуштиш, направиш полонботку, остане дупка (ТД).

пољакује несвр. обављати посао чувара поља. – Три – године сам 
пољакувал да могу сиротинска деца да прераним (Сук).

пол㎘же (се) свр. подлећи ласкању (момка); заљубити се. (момак, девојка). 
– Польгало ју момче. Польгало се девојчето по њега (Пн).

поље с обрадива земља (у атару; у домаћинству). – Немају поље, нема 
куде да им се роди, па иду по надницу и у печалбу (Гњ).
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пољска змија бот. врста змије која живи у низији и у пољу. – Има пољска 
змија, живи у поље, по њиве, црвена змија има, шарена змија има, и има 
камењарка, отровница, пазимо се од њу (Ста).

помине свр. фиг. нег. (не) проћи без последица. – Малко му је това бијење, 
нече тека да помине, че га бијемо још (Вој).

помомкује свр. уживати дуг момачки живот. – Каре си ћев, помомкуј 
си још малко (Вој).

помути се свр. настати збрка, пољуља се систем вредности. – Поче рат, 
помути се све (Бла).

понављачка ж руг. ученица која је понављала. – Понављачка тачка, мана-
стирска мачка (Вој).

понаврже године изр. постати већ стар, остарити. – Понаврзала си 
доста године и ти, ако си ш – черку ми врсница (Пир).

понадвечери се свр. приближити се вече. – Оно се веч понадвечери (Јал. 
Чин).

понанавамће прил. хип. још ближе, сасвим близу. – Стани понанавамће да 
мож и они да се укаче (Пет. Вој).

понапије се свр. подоста попити, понапити се. – Понапимо се на свадбу-
ту, залетемо убаво и једва се дом врнумо (Пет).

понацрвеје свр. 1. постати црвенкаст у лицу (од боје). – Стрљамо од 
божур цвет и намажемо се, понацрвејемо (Дој). 2. поцрвенити (од стида, 
љубави, радости). – Када ме сретне това девојче, оно понацрвеје и обрча 
главу на другу страну (Сук).

поњури се свр. оборити главу и савити леђа. – Де малко исправи грбицу-
ту; немој си се толко поњурила (Пир).

поњурљив, -а, -о који загонетно ћути и држи оборену главу. – Поњурљиво 
некакво, само ћути и гледа надоле (Пир).

поовесели се свр. хип. развеселити се (донекле). – Мила се поовеселил, 
беше т㎘ван (Гос).

поокопа свр. хип. (углавном) окопати (и опрашити). – Поокопај, черко, 
цвећето, и сипни му водицу, че му дошкоди сушата (Сук).

поокопнеје свр. окопнети, почети се топити (снег). – Када доста 
поокопнеје, пуштамо овцете у пашу, па какво најду (Км).

поокоси свр. покосити мању површину; привршити сезону косидбе. – Очу 
малко да поокосим окол кућарат (Пок).

пооноди свр. хип. чинити нешто око нечега (надгледати, гајити). – Идо 
да поонодим парадајз, да га пооплевим, поокопам, навадим (Ос. Вр).

пооплеви свр. хип. оплевити. – Пооплевете градинуту, травољакат ђу 
ујашил (ВЈ).
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поопорит, -а, -о комп. тврђи, отпорнији. – Чим је поопорито дрво, оно је 
на с㎇нце и на ветар расло (Зс).

поотресан, -сна, -сно отресит, оштроуман; сазрео. – У туја кућу има 
поотресна деца, порасла веч (ВРж). Т㎘г сам веч бил поотресан, бејо завршил 
четврти разред основну школу (Рос).

попљуне свр. хип. пљунути (у добром расположењу). – Попљуни си два- 
три  пути на руће и заврши једампут туја работу (Гос).

поподруће прил. не гледајући обављати ручни рад. – Плетем поподруће, 
не мора да гледам, не требе ми видело (Пир).

попоклецне свр. хип. клецнути. – Старцат ђу посецне, бабата попоклецне, 
нође ђу не држу (Пет).

попрај квас㎘ц изр. освежити квасац стварањем услова за ново врење. – 
Одвечер попрајмо квас㎘ц, а ујутро рано размесимо (Орљ).

попрекрати свр. хип. (мало) скратити. – Да вој малко попрекратиш 
језикат (Пир).

попрепржи свр. добро испржити; поново испржити (на слабијој ватри 
за краће време). – Попрепржим јеч㎘м, и с брашьнце, па давам на децата да 
једу (Вој).

попресреди свр. рашчистити; (углавном) повратити пређашњи ред. – 
Она попресреди, препра, пречисти све и тија дом заличи на кућу, а и у дворат 
чисто, метено (Ос).

попречисти се свр. постати уреднији; постати лепши и здравији. – Како 
девојћа не беше никаква, ама са нараџа деца па се попречисти, па са убава 
(Бла).

поприварџује несвр. хип. чувати (децу, стоку, виноград). – Старцат 
поприварџује овцете, нема штета од њега (Пл. Км).

поприглеџује несвр. хип. пазити; неговати. – Бабичката поприглеџује 
деца, прашчина, кокошће, цвеће у градинче, а тумара се и окол кошницете 
(Сук).

попримири се свр. умирити се; опустити се. – Пол㎘ка с њу, она че се по-
примири па че ти све каже (Км).

поприм㎇ца свр. тихо прогунђати. – Бабичката попримлца па се оћута 
(Кр).

попримоли се свр. хип. тихо замолити. – Попримоли се, ега ти даду ћило 
– две брашно (Јал).

попристигне свр. (готово) достићи; приближити се. – Попристигоше 
деца, трошак, бриђе, свако тражи (Рас).

попритвара несвр. затварати (али не сасвим). – Ја попритварам и једна и 
друга врата, пазим собата да се не лади, бебенцето да не ѕебне (Сук).
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попритвори свр. затворити (али не сасвим). – Попритвори и врата и 
пенџере, млого ми студено у собуту (НМл. Кр. Км).

поприцрни свр. добити загаситу боју. – Слнцето те поприцрнило, не 
могу те познајем (МЈ).

поприцрњен, – а, – о трп. пр. који има загаситу боју; уп. поприцрњен. – 
Малко си поприцрњен, калаисан, закачил си од Цигањете (НМл. Кр).

поприцрњет, – а, – о трп. пр. в. поприцрњен. – Ако очеш да је поприцрњето, 
тура се кара боја у орејово, а и јасен боји поприцрњето (Д – Ви, Пир).

поприштеје свр. покрити се бубуљицама по телу. –
Поприштела деца, само им се дрејете црвију (К – Ћу, ТД).
попрокупе се свр. хип. окупати се. – Идем да се попрокупем, поче ме једе 

снага (Вој).
попрџује несвр. 1. повремено прднути. – Старцат попрџује, често му се 

ом㎘кне (Рс. ДД). 2. фиг. љутити се без разлога; јогунити се; правити се ва-
жан. – Де, немој да попрџујеш, знамо те и који си и од који си (Изв).

попуца свр. почети пуцати; почети се распадати. – Свата јајца попуцала 
од голем студ (Гос. МЛк).

попушка ж 1. махуна уопште. – Васуљат обрамо на попушће (Цр). 2.
махуна паприке. – П㎇ним попушће, слава дооди (ВЛк. Тм).
поразија ж 1. безвредан предмет; безвредан брав. – Преночиле сливете у 

ковуту и стануле поразија (Сук. ВЈ). 2. фиг. безвредна личност; бескарактерна 
особа. – Он је поразија, за никакво неје (НМл. Кп).

поразјасни свр. постати јасно, разјаснити се. – Како је пропатила муће 
големе, њој се поразјаснило какво је добро а какво лоше (Дој).

поразмрда се свр. олабавити се (заглавка, кајла, матица, точак). –
Арне се поразмрдало, тражи мајстора (Пет).
пораншће прил. мало раније. – Ја једем пораншће, па идем на работу (Бер). 

Пораншће дојдете да си мож пооратимо (Чин).
порезује несвр. опорезивати (у новцу; у натури). – Порезували су и да 

давају жито, морузу (П – Крм, Пир).
поритује несвр. ударати ногом; понижавати, одбацивати. – Нече поно-

во да се жени да ђу жењети пасторци не псују и не поритују (Км).
пороже с кратак конопац као поводац за говеда. – Пороже, кратак коно-

пац, вежемо за буку и љуљамо се (Д – Ву, Гњ).
порта ж плетене вратнице на обору. – Порта је на замет и порта су прва 

врата, она су плетена, а на кошару и колибу вратата су од д㎘сће (Дој).
посебито прил. посебно. – Требало је посебито да закажем за њи, да ђи 

уважим (Бла).
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посед㎘к м двориште са кућом и осталим зградама. – Наш посед㎘к је бил 
најубав у село (Д – Лу, Мл).

посецотина ж трзавица; нерашчишћени односи и рачуни; уп. посецушка. – 
Нечу да имам посецотине с брајћал㎘к и да идем по судове (Сук).

посецушка ж в. посецотина. – Имал сам посецушће, тужили ме да идем на 
суд (Држ. Сук. БЧ).

посипе (се) са – жар изр. обрукати (се); осрамотити (се). – Жената ме 
там пред народ посипа са – жар (Гра).

поситан, -тна, -тно комп. ситнији. – Мише је поситно од јесенку, бело је, 
а има и розе (Мр).

после веч изр. после тога. – После веч примише и њега там да работи 
(Пир).

послешањ, -шња, -шњо 1. последњи; крајњи. – Власен расте на бусен, и 
лис му је на послешњо као црвено (Зс). 2. фиг. најбезначајнији. – Станул си 
послешањ човек у село (Вој).

пословачћи прил. (штампано) слово по слово, основачки. – На сина у 
војску пословачћи сам писала писмо, све штампана слова, а он ми пише аз-
буку (МЛк, ВЛк).

послужичка ж млада девојка која је позвана да послужује госте. – 
Девојчице смо веч, и једва чекамо да ни окну комшије да смо послужичће за 
славу или свадбу, да види народ какве смо (Пир). Убава, млада и весела по-
служичка девојка понуди гости (Пир).

посовује се несвр. поткрадати. – Посовује се у чуждо, научило руку (Вој).
поспављив, -а, -о више склон спавању (и ленствовању). – Трњанци су 

поспављиви од Алачевци; највредни су Алачевци у наш крај (Кр).
поспржи свр. испржити. – Умејем да си поспржим, да на брзину (ДД).
посрби свр. 1. засврбети па престати. – Нема – нема, па ме посрби када 

се знојим (Сре). 2. изр. дупе ђу посрби јави јој се жеља за мушкарцем. – Када 
ђу дупе посрби, одма ока мојега мужа да њим помогне (Кр, Вој).

поставка ж рет. платно. – Чемо, ткајемо, поставка је кад се изаче (П – Пж, 
Орљ).

постан качамак изр. рет. качамак без масноће. – Највише смо јели постан 
качамак (Ру).

постеља се несвр. прострти. – Постељамо прво шуму па се преко њу дене 
стог (Дој).

постид м срамота; брука. – Да те село знаје какво ти је у кућу, това је 
најгори постид (Дој).

постисне свр. стиснути прилично. – Постиснем цедуљћуту да излази по-
више сок (Пет).
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постисне се свр. фиг. смањити прохтеве и трошкове. – Ка нема кво да 
беремо, а ни се постиснемо и поминемо, не купујемо (ВРж).

постојано прил. у просеку, без много колебања броја, норме. – Ја сам ши-
шал постојано до педесе и осам овце на д㎘н (Бс).

пострви се свр. фиг. постати забораван; излапети. – Са сам се пострвил, 
не могу се сетим како беше (Д – ТО, Пир).

посуља свр. рет. пеј. лоше се обући; обући предугу одећу (дете, девојка, 
момак). – Она, суљћа, посуљала капутат доземи, срам да буде мајћу њој (Пк).

потамњи, а, о онај који је мало даљи. – Потамњијат сноп ми донеси (Вој).
потенчује се несвр. претварати се у тенца. – Беше се потенчувал јед㎘н у 

Чивлик, па су се сви плашили (Вр).
потикује несвр. губити; остајати без. – Ја немам намеру да се поново 

женим и да си потикујем деца (Нш).
потича свр. потицати. – Он потича од туја вамилију из коју је моја баба 

покојна (Км. Трњ).
поткаже свр. издати тајну тобож случајно; наговестити нешто о не-

коме или нечему. – Он си сам потказал да је наш㎘л злато на това место (Дој).
поткапут м хаљетак који се носи испод капута, прслук. – Башта ми је 

носил поткапут (ВС).
поткапчина ж велика надстрешница у оквиру појате без унутрашњег 

дужег зида. – У појату су трљак и поткапчина, куде овцете иду слободно 
(Дој).

поткар м 1. помоћ пољском раднику поред себе да не заостаје иза других 
у радној групи. – Ја сам од бату имала поткар и у копање морузу и у жетву 
(Рс). 2. помагање суседној ткаљи при ткању ћилима. – Неје њој дала поткар 
у ткање, па застала млого (Пир).

поткопује несвр. поткопавати. – Реката почела да поткопује кућуту (Ру).
поткрпи се свр. снабдети се неопходном количином (новца, брашна) и 

тако ублажити оскудицу. – Узо убаве парице од туја работу, че има да се 
поткрпим (Сре, Вој).

потк㎘сена жена изр. руг. жена која носи врло кратке сукње и хаљине. – Да 
му је Јелка потк㎘сена жена, види се; да – ли га вара, не види се (Пир).

потплете свр. плетењем продужити (рукаве, чарапе, џемпер, сукњу). – 
Кратћи рукавете, па ђи она потплете да ђи продужи (Изв. ВЈ). Потплето в㎘р на 
ступало, сцепило се (Пир).

потпудаљћа ж зоол. препелица Cotumix communis. – Тражимо јајца од 
потпудаљће да пржимо (Пк. Гос).

потпича несвр. згушњавати кувано јело додатним загревањем у рерни. – 
Потпичам ђувеџат, још малко па че ручујемо (Пир).
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потпут – натпут изр. са обе стране пута. – Потпут – натпут људи наседа-
ло, Мита Гага јаришта че купује (Гос, ВЛк).

потпушује несвр. излагати диму ради лечења. – Ситне бубачће упролет 
једу краве по виме, па потпушујемо говеда (Бз).

потрес м душевни потрес. – Како доби потресав, све сам изаборављала 
(Ос).

потребе свр. затребати. – Какво да ми потребе, а немам га, с њино се 
услушам (Пет).

потсиле прил. присилно; невољно. – Потсиле се врчам у кућу, сироче, 
млад, а при чичу више не могу, па смо са – сестру почели наш дом (Бс).

потсмејава се несвр. подсмевати се. – Потсмејава ми се таја копиларка 
(Зав).

потстрижа несвр. обављати подстриг (оваца, коза). – Лоше потстрижаш 
овцете (Сук).

потћаја м в. потћиа. – Потћаја је замењеник на ћају. Одреде ћају за овце, 
ћају за козе и бача да сири млеко (Км).

потћиа м заменик главног овчара; уп. потћаја. – Били смо четворица с тија 
буљук: ћиа, потћиа, чирак и искарувач (ДД).

потурњак м одбачени комад одеће који се повремено користи. – Немам 
ни аљину, имам само потурњаци (Пир).

потуротине ж мн. отрцани веш који се све ређе користи. – Потуротине су 
старе дреје које почнемо да подврљујемо час тамо час овамо и само ји по-
некад користимо (Цр). Мамо, до када че ја теј потуротине да носим и обувам; 
ви све на даду купујете и правите (Соп).

потчистује несвр. чистити биљку од бочних изданака. – Кад потчистујеш 
цвећето, че ми дадеш пелцерје (Тм).

потшије свр. само понегде прихватити иглом; окрпити. – Ја потши сце-
пено колено на панталонете на мојетога дрносанога сина (Држ. Пир).

потшијен тарл㎘к м мн. плетени или сукнени наглавак за стопало са 
јако оплетеним рубом као обућа у кући и ван ње. – Немамо оп㎘нци, него 
потшијени тарл㎘ци са – старе пртенице, па с њи играмо, па вртимо коло (Рс).

потшилене тарабе изр. тарабе са шиљастим врховима. – Ограда од пот-
шилене тарабе да не прескачу псета и вуци (Б – ЦЈ, Гњ).

потштуми се свр. запарити се (вуна, одећа). – У жежак зевник овцете 
праве пашкуље, оне се потштуму од жешчинуту (ТД).

поћецош м спаривање, сношај. – Има ли поћецош? (Брц).
поћима свр. хип. 1. (мало) махати. – Она поћима, али они ђу не примети-

ше и заминуше ђу с колата (Рс). 2. фиг. (мало) косити. – Милко, мило име, ако 
очеш још поћиме, помогни ми да докосим (Дој).
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поћину си пуловети изр. потући се. – Немој ме дираш да си не поћинемо 
пуловети зачас (Пир).

поцрни образ изр. обрукати (се). – Пази, немој си поцрниш образ (Пир).
почас м чашћавање; понуда. – При мене кој је дош㎘л без почас неје из-

лезал (Рос, ВРж).
почешкује се несвр. в. почешује се. – Почешкује се куде у не срби (Бс).
почешује се несвр. повремено се чешати; уп. почешкује се. – Децата се 

почешују, да видиш да несу в㎘шће ванула (Јал).
поширин прил. на брисаном простору; на пашњаку. – Овца која иде по-

ширин не може да добије мукавицу; она се оди топлоту добива (ДД).
поштрапкује несвр. неодлучно полазити: газити у месту. – Поштрапку-

ва, поштрапкува па се врну, не смеја да вој идем на врата (Држ, Трњ).
по㎘рга свр. кл. побити стрелом (чума). – Чума и по㎘ргала што ми пуштају 

у ливадуту (Бе).
прав дел изр. в. права делка. – Мајћа ми је се чешљала на прав дел (Брл).
права делка изр. чешљање на раздељак који иде симетрично од чела ка 

темену; уп. прав дел. – Праву делку носе поштене жене, газдине (Нш. Ру).
прави здраво изр. поздрављати при сусрету. – Видомо се, правимо здра-

во (Изв. Чин).
правина ж права линија; правац. – Копље има две крилца да му држу 

правину (ТД).
праг м хоризонтални делови разбоја који повезују леву и десну страну(2). 

– Разбој има нође и прагове (Бе).
прај работу изр. одговарати потреби. – Ћишата прај работу, морузете 

има да се изгоје (Кр).
прајен с пљунку изр. вулг. закржљао; слабог апетита. – Прајен с пљунку, 

не мог㎘л да порасте (Зс).
прајен у шупљар изр. вулг. глупак. – Разбра га ја и реко му: – Де пол㎘ка, 

нес㎘м прајен у шупљар! (Брл, Пир).
праји – чини изр. трудити се да се заврши неки посао; чинити све да се 

реши неки проблем. – Праји – чини, какво не праји и ништа не напраји (Сук, 
Чин).

прасе сисалче изр. прасе до два месеца старости. – Прасе сисалче је до 
два – месеца највише, а после је до шес – месеца свињче (ТД). Имам праш-
чина сисалци за продаву (ВЈ).

праши се несвр. излагати се прашини. – Помери се од вршачкуту да се не 
прашиш (Пет. При).

прашњав, -а, -о који има много прашине, прашљив. – Дрејете му прашња-
ве, иде од гувно (ВЈ).
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прве прил. најпре. – Нареди кон㎘ц прве, па у воду га спушта, па га диѕа 
(Б – Ос).

првенствено прил. нов. пре свега, најпре. – Не може тека: првенствено че 
купимо аљину на девојчето (Пир. Вој).

први мрак изр. сумрак. – Врнумо се у први мрак, пред вечеру (Пк).
прво и прво изр. најпре, пре свега. – Прво и прво, да си ми врнеш парете, 

па после мож да оратимо за друго (Сре. Км).
преаби се свр. оштетити се оштрица; изломити се врх алатке. – Ножат 

се преабил, нече да сече (Вој). Преабило се глетото (Сук).
преапује (си) уснице изр. (нервозно) стављати зубе час преко једне час 

преко друге усне; гристи усне. – Најадовило се, па си само преапује усницете 
(Зав. Пет).

пребалаликује несвр. тражити темељно, па однети оно вредно. – Тија 
истришоја само пребалаликује по креденчето и по креветити, тражи шићер 
(Рс).

пребир м берба после бербе, сакупљање (омашком) неубраних плодова. – 
Градска деца по ратат ишла су у пребир по стрништа, сабирала су класове 
(Пир).

пребраздује несвр. померати међу преоравањем. – Ти ми, комшијо, поче 
пребраздујеш њивуту. Да – ли очеш да се бијемо или парничимо (Сук).

пребрзи свр. учинити нешто непромишљено; почети вређати без већег 
разлога. – Пребрзи жената понекад, претрчи (ТД).

пребрка свр. рет. претражити јело мешањем и извући из њега комаде 
меса. – Претресли, пребркали једењћето и ништа несу оставили за нас (Пок).

преваља га брига изр. савладавати велика брига. – Преваља ме брига за 
черку ми, млого је болна (Зав).

преване га свр. рет. узети некога под своје, управљати са неким као са 
псом. – Синат ми неје лош, али га преванула жената (СГл. ЦД).

превача се несвр. рет. благовремено падати киша, снег. – Са се превача, 
мож се роди, а јутре не (Кп).

превевује несвр. поново вејати, превејавати. – Вет㎘рат наруси васуљат па 
га мора превевујем (Пет).

превесели се свр. науживати се у радости и игри. – Знам си ја оној, моју 
бригу, али мора да се превеселим и да се изиграм (Б – Сц, Вр).

превије ногу изр. савити ногу, предахнути од ходања и посла. – Цел д㎘н 
нес㎘м ногу превила (Зав).

превиљак м пеј. рет. ружна и лоша жена. – Тога ли превиљака че узне, 
она је саранила до са двојица мужа (Држ).
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преврти свр. премотати; упрести. – Узнеш си две – жичће па превртиш 
на вретено (ВЛк).

прегазује несвр. прелазити (реку). – На брод прегазујемо рекуту (Брл).
прегладнеје свр. јако огладнити због изостанка оброка. – Да је д㎘н – два 

па че прегладнеје, па че дојде да једе (Пир. Грш).
преглобица ж оштар прегиб на путу (усек, рупа, дубока локва са водом и 

блатом). – Има преглобица на левуту страну, гледај да ђу оминеш (Кр).
прегноји свр. отворити се гнојна рана, изгнојити. – Јел фафаронће и чир 

му прегноји, пукне и све искара, и он оздравеје (Гос).
прегња нога изр. анат. предња нога. – У јагње има ѕагња коленца, каш㎘к у 

ѕагња коленца, прегња нога, рамо, колено, цовара, чапоњак (ДД).
прегњи праг изр. рет. предњи јастук на запрежним колима или саоница-

ма. – На прегњи праг на ђаволсће сане, а оне су само за греде, тури се дејак, 
па се уреже на санћете (ВЛк).

прегорен, -а, -о трп. пр. који је излаган пламену, ватри (шећер, зрна жи-
тарица, зрна махунарки). – Тлчемо рж прегорен у чутару, за кафу (Соп).

прегори свр. одстојати у току једне фазе обраде. – Зденемо грснице у 
гомилу да прегоре (ВЛк).

прегору руће изр. оштетити се руке услед трења при наглом спуштању 
низ конопац. – Кат – се спуштам с конопац турим крпе да ми не прегору руће 
(Ру).

преграбује несвр. претеривати (повремено) у јелу или пићу. – Неје 
пијаница, ама преграбује када отиде на весеље (Изв. МЈ. Пир). Преграбује, једе 
кво не би требало и колко не би требало (Цр).

прегруби свр. погрешити у понашању или говору, увредити. – Прегру-
била сам малко, нане, немој ми замериш, наљутише ме комшиће (ВРж. ВЛк).

прегусти свр. учинити гушћим (јело). – Прегустила си манџуту (Пир).
предводница ж овца која иде прва и води стадо. – На Џурџовден вен㎘ц се 

тури на овцу предводницу (МЛк).
преди да изр. пре него што. – Преди да дојду госјети ми поставимо сто-

лове и сви се наредимо да и дочекамо (Зс).
предјутро прил. у свитање. – Да не отидем за другога, предјутро дојде да 

ме тражи с наваџије (Ор).
предњо повртало изр. дрвена полуга на разбоју којом се повремено по-

пушта, окреће и задржава предње вратило при ткању. – Разбој има предњо 
и задњо повртало (Гњ).

предругојачи се свр. постати сасвим различит, сасвим се променити. – 
Време ка се мења, оно се предругојачи (Пир).
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преживи свр. рет. доживети; поднети. – Преживели смо ја и муж и добро 
и лоше, али је било повише лоше, мука, зло големо (Пок).

преживљај м (мучан) доживљај. – Ја памтим сваки преживљај што сам 
преживела у село (Гос).

преѕебњује несвр. (често) превише зепсти. – Девојчетијата ѕебну и 
преѕебњују у т㎘нће дреје, али млада, оче да су убава (Сук).

преѕипкује се несвр. превртати се преко главе. – Децата се играју, 
преѕипкују се и само се ребечу (Пет).

преѕипује се несвр. превртати се преко дуже стране (тољага). – 
Преѕипујемо се с тојађе и ја увек победим (Вој).

презове свр. прозвати. – Кад не научим, млого ме стра да ме не прозове 
наставникат (ВЛк).

преиде свр. нег. (не) ићи често. – Ја нес㎘м млого преишла у село (Дој).
преиџује несвр. мет. престајати падати (киша, снег). – Ћишата дьн㎘с 

нема намеру да преиџује (Вој).
преизмисли свр. рет. досетити се извући корист из нечега. – Свако по-

нешто преизмисли према закон, да искористи (Ш).
прекалбаси се свр. пресавити се преко нечега и виснути. – Прекалбасил 

се преко бициклуту и не мрда; ишијас га тревил (Пир).
прекара страове изр. претрпети велике страхове. – Страове сам прека-

рала, двете очи сам отварала (Изв).
прекарци. На прекарци изр. у мањим групама. – Појдомо си на прекарци 

(ВРж).
преко шију коси изр. високо косити косом. – Коси га преко шију, само 

обира цветат (ВЛк).
прековка ж 1. (попречно) прикована кованица, летва. – Ржена слама се на 

кров врзује с прековће (ТД). 2. водоравни носач на огради од тараба. – По-
ставе се две прековће, закову се на колци (стубове), па се после на њи накову 
и нанижу тарабе (Зс).

преког㎇цне свр. (нервозно) гутати напразно. – Ја само прекоглцну и ни 
реч му не реко (Вој).

прекомељћа се свр. покушавати јаче стегнути лоше повезан опасач. – 
Лоше се облекла и опасала, па не може да се прекомељћа, да се уреди и да 
се стегне (Пир).

прекострашно прил. суп. најстрашније. – Оно је страшно, страшно, па 
прекострашно (Држ. Пир).

премица се несвр. погрешно се сећати; бркати ток догађаја. – Ти се мож 
премицаш, пребацујеш, неје он мој брат (Б – МБњ, Пир).
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премишљава несвр. мислити о нечему; сећати се. – Ја си све премишљавам 
за моја деца када отидем у печалбу (Ста). Сьњувала сам зелено, премишљавам 
на зло (ВЛк).

премлазиште с место на коме се, у време летње испаше, музу стада. – 
Премлазиште, там су некада м㎇зли наши овцете (ЦД. Црв).

прем㎘кне свр. прип. превући преко; прећи преко нечега. – Даду му да 
прем㎘кне преко рибљакат (Зс).

пренамора свр. рет. принудити. – Пренаморал сам га да пристане, а после 
ни Божана направи да се скарамо (Мр).

преноси свр. носити туђу и стару одећу и обућу. – Ја сам преносила дреје 
оди тетку ми (Соп).

преотне свр. преотети. – Преотела вој мужа (Пет).
преоџује несвр. прелазити. – Пази да ти млекото тека не преоџује, штета 

је (При. МСв).
препада свр. престати падати (киша, снег). – Чекам да препада ћишата 

(НМл).
препазари свр. изнова се погађати после обављене купопродаје. – Снаата 

издала тајну из кућу и он чује и препазари овуја кућу тегаја (Дој, Пир).
препалка га изр. добро опипати; претражити прстима. – Препалка ми 

џепове и торбу да види да – ли имам цигаре (Вој. Сук).
препивује несвр. превише пити; опијати се. – Ја не препивујем, знам си 

меру (Рас).
преплет м плот као подупирач и заштита код складиштења кабасте 

сточне хране. – Преплет туримо са – стране да заштитимо сено, сламу или 
надрвњак (Мр).

преплитотина ж 1. одевни предмет од пређе добијене расплитањем 
старог одевног предмета. – Расплето му стар џемпер и од преплитотинете 
му после исплето чарапци и рукавице (Сук, Вој). 2. фиг. замршени међусобни 
односи. – При нас преплитотине па не мож да расправиш, а требе да се раз-
годимо (При, Пет).

препоје свр. фиг. не моћи више певати (немоћи, нерасполошења, гласа). – 
Препојала је веч, остарела, огрубела (МЛк).

препреде (се) свр. упрести. – Препреде се, увртка се одве или отри (Пир). 
Три вретена заједно, па препредем (Пс).

препрос, ста, сто припрост; скроман. – Препросто јело волим, посначко 
(ТД).

препупа свр. деч. прејести. – Ублажи ти се једењето, пази да не препупаш 
па да одболујеш (Кр).

– 247 –



Драгољуб Златковић850

препуцује се несвр. надметати се. – Препуцујемо се на коледу кој че ску-
пи више ораси (Пн).

преработи поље изр. завршити сезонске пољске послове. – Да прерабо-
тим поље летос, па че идем у град (Кр).

прерасполови свр. (привремено) вратити особу на самрти у свесно 
стање; омести самртника да мирно умре. – Прерасполовила сам ју кад сам 
тела да ју разборавим, да оживи (Ос).

прерипувач м фиг. особа која лако мења нацију, партију, друштво, класу. 
– Има прерипувачи из партију у партију (Об. Сре).

пресецује несвр. фиг. кришом присвајати део по део заједничке имовине. 
– Осети снаата да че ђу искарају и почне да пресецује све што довати (Пир).

прескакало с пеј. шаљ. оно што омета слободу кретања и миран живот. 
– Че се женим да си доведем прескакало (При).

пресол м расо; саламура; слани раствор у коме се држе сир, купус, 
туршија уопште. – Кусамо расол од зеље (Зс).

пресрти свр. изгубити време у чекању или на мучном послу. – Бабиштето 
ми слабо, болно. Че слазим од појату у село да пресртим јед㎘н д㎘н на дрвни-
кат, да у испратим у гробишта (Јел).

престрада свр. претрпети велику муку. – Он престрада од операције (Гос).
пресуши се свр. просушити се; осушити се (о одећи, постељини). – Ако 

је ћиша преко – ноч, пресушимо се у појату (Зс).
пресьњује свр. одсањати. – Све сам пресьњувал што смо работили с њу 

(ТД).
претака се несвр. премотавати. – Конопац кад се претака, он се квари 

(Пок).
претака на памет несвр. покушавати се сетити. – Нечу си претакам на 

памет какво је било (ТД).
претака се народ изр. ићи мноштво народа у два супротна смера. – Са-

бор у Падеш на Седми јули, претака се народ цел д㎘н (Пет).
претапка се свр. пасти као проштац лицем ка земљи. – Одједампут се 

претапка девојче, поклопи се, паде, а ја га осипа с водицу и спаси га (Гос).
претврди свр. направити тврђим него што треба. – Пази да не прет-

врдиш качемакат (ВРж).
претече реч изр. замолити за дозволу онога ко управо говори за кратку 

напомену. – Че ти претечем реч, видомо се с њега јучера и он ми све исприча 
по ред (Сук, Чин. Гос).

претич м претицање; такмичење. – Ај да се играмо трчање на претич 
(Сук).
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претрљује (се) несвр. пресецати трљањем (конац, врпцу, жицу). – Стани 
с колата, десни прегњи точак закача конопацат и почиња да га претрљује 
(Сук).

претупе се нође изр. преморити се од ходања и стајања. – Цело јутро 
стојим па ми се нође претупише (Гњ).

претури се свр. преобући се. – Једно носи до – пладне, једно от – пладне, 
па се претури (Вр. Цр).

претутњи свр. проћи уз тутањ (облак, мећава, воз). – Претутња облак, 
пројде (ЦД).

префришак, -шка, -шко нов. сасвим свеж. – Газда човек, плати убаво, али 
оче да му је све префришко (Пир).

пречаница ж попречна греда уопште. – Надрвњак може на једну соу с 
подлђе расове, и на средину пречаница (ТД).

пречапка свр. (бос) прегазити плитку воду. – Реката плитка, па ђу пре-
чапкамо (Трњ. Сук).

пречапкује несвр. (бос) прелазити преко плитке воде. – На брод 
пречапкујемо рекуту (Брл).

пречини адет изр. обавити обичај. – Требе да пречини тија адет, да се 
ожени док сам жив (Пир).

пречини се свр. учинити се. – Тебе се пречинило да је она, а оно је била 
њоњата сестра (Вој).

пречистен брав изр. уштројено грло. – Пречистено ми је прасето, очемо 
да га гојимо (Зс).

прештапује се несвр. користити два штапа при ходању. – Млого остаре, 
прештапујем се сас два – штапа (Зав).

пре㎘рска свр. сажвакати оно што хрска (руб хлеба, кратко стабло на 
коме је главица купуса). – Детето пре㎘рска целити кочан (ВЛк).

пржи тојагу изр. излаже пламену тољагу после украшавања резбарењем. 
– Тојага се пржи на огањ, запрли се (Зс).

прибадња ж подупирач. – Прикупља лисник као камару и тура му 
прибадњу или преплет (Ру).

прибива несвр. 1. прибијати. – Прибивај дьсћете по уз дуварат (Јал). 2. фиг. 
(жестоко) обављати сношај. – Он прибива оздоле, ја озгоре и направимо 
си с мужа ћев (Гос).

прибоџује несвр. прибадати. – Вила се овака прибоџује да не испадне из 
колата (Пет. Вој).

привива несвр. стављати (на рану) у виду облоге. – Прививал сам лескову 
шуму кад змија уједе (ТД).
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привој м јака кожна трака или омча, ширине 10 – 15 цм, која спаја јарам 
са рудом или ралом. – Привој је каиш, круг се савије у осмицу. Кожа, па се 
дуплира, једно испред а једно иза јер㎘м, као дисаѕи. Ту је штипка, проз јер㎘м 
се провре заворња. Циљ је да ублажи угао да би плуг морал равно да оре. 
Сада има гвоздени привоји (Ру).

приврзује несвр. фиг. женити, уводити у брак и тако везивати за кућу. 
– Време је веч да га приврзујемо, да почне да мисли на дом и на породицу 
(Држ).

привукује несвр. привлачити. – Косата привукује гром (Нш).
привуцкује несвр. замуцкивати. – Имаше јед㎘н Трајко, привуцкујеше кад 

орати (ТД).
пригревује несвр. јако грејати (сунце, ватра). – Слнцето арне пригревује 

(Пет).
пригусти свр. фиг. почети недостајати време да се обави посао, припре-

ма. – Веч пригустило, ближи се д㎘н (Брл).
придавује несвр. повећавати; расти; дебљати. – Д㎘н почне да придавује 

од Андрејин д㎘н (Трњ).
придобреје свр. постати јако пријатно, пробудити се жеља. – Када ме 

почне тека гледа оно ми придобреје, придобреје и одма би му пристала (Сук. 
Јал. Држ).

придружује се несвр. правити друштво; придруживати се. – Придружу-
вале су ми се сестре од чичу, нес㎘м имала другу одбрану (Пс).

прижижа несвр. јако зрачити и грејати (сунце, ватра). – Слнцето поче од 
рано јутро да прижижа (Трњ).

приѕинћује несвр. жељно гледати некога ко једе и пије. – Нечу да ме 
никој приѕинћује када једем, да ми не гледа у гладна уста (Вој).

призбоде свр. побити, забости. – Призбодемо испред трљак три или че-
три соје с чапорје и закачимо котличи, дисаѕи, све (ТД).

призетак м домазет. – Призетак је, али боље поштује башту ми, него што 
синове поштују (Дој).

призечује се несвр. прелазити у женин дом, постајати домазет. – Ја не 
знам за кво се призечувал кат – си има убаву кућу (При).

приказ. За приказ изр. пример за (лош) углед. – Мој дом је за приказ, све 
има, а за приказ че буде кад га униште синовете (Пет).

прикапе му (на патку) изр. зажелети се жене. – Ка – му прикапе на 
паткуту он че се врне дома, при женуту (Сук).

прикара се свр. јавити се жеља за свађом. – Прикарало вој се па ме само 
закача (Пет. При).
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прикаџује несвр. изазивати загоревање; загоревати. – Тај шерпа 
прикаџује млекото (Држ. Брц).

прикваца свр. фиг. дотрајати. – Приквацало, кајдисало, арне дотрајало, 
тражи ново (Зс).

прикликује несвр. примамљивати (позивањем, понудама, љубављу). – 
Деца си прикликуј и зарежи сви остали (Сук).

прикопче свр. закопчати. – Чеке да прикопчем копчетата на сукњуту 
(Пир).

прилазан, -зна, -зно фиг. који је приступачан сваком ко му се обрати 
за савет или помоћ. – Он је говорљив, има добру душу и прилазан је (Рс). 
приљопа свр. замазати житком масом. – Понесо малтер да приљопам не-
колко рупе на дуварат (Гњ. Пк).

приљопује несвр. замазивати житком масом. – Неје доста само да 
приљопујеш калиштето, него га замазуј како требе (Изв). Дољопује, приљопује 
отуд – одовуд, прави кућу (Дој).

приморно прил. рет. под притиском. – Оженили ђу приморно за глупаво 
момче, тек㎘в бил закон (Рос).

прилиће ж мн. 1. лош узор. – Како прооде убавете, черко, имаш прилиће; 
памет у главу мора да имаш (Чин). 2. трагична судбина. – Има свакакве 
прилиће, свакакве судбине, човек мора све да претрпи (Вој).

приоди свр.
приокује несвр. позивати. – Приокувале су ме да служим када им дојду 

гости (СГл). Комшиће бабе су ни приокувале: погачу леб даде, па ни збере, 
деца (Д – Ис, Пир).

припадљив, -а,-о који је склон (негативном) узбуђењу. – Она је 
припадљива, одма се узнемири када чује текво лоше (Пет, Држ).

приплав м страх; преплашеност; велика неугодност. – Човек се по очи 
познава, и дојде, ако не ваља, као приплав (да има) и гледа побрже да по-
бегне (Д – Лу, Мл).

приплакује несвр. говорити (као) кроз плач. – Приплакујем ја, приплакује 
син ми, па каже: – Тате, неси глупав човек, најди си жену да не живиш сам 
(К – ЦВ, Пир).

приплете свр. исплести (кике). – Од свилу деца приплету перчињети (Гос).
прип㎇њује (се) несвр. пунити (се) скоро до врха. – Кантата се веч 

прип㎇њује, помери ђу да се не расипе (Кс).
припраји свр. рет. обавити свечаност (свадбу, крштење). – Припрајимо 

сиротинску свадбу без музику (Зав).
прирањује се несвр. давати јарму, прихрањивати; добро хранити. – Ако 

се прирањује, ов㎘н, може да измрка и до седамдесе овце (Зс).
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приритал, -а,-о р. пр. од пририта на умору је. – Приритал старцат, готов је 
(Сук, Чин).

прировује несвр. говорити уз пригушен плач. – Утрча дете у собу и поче 
да прировује (Зс).

присинен, -а, -о трп. пр. усвојен, усвојена. – Присинен је бил Јеленко (ТД).
присини се свр. постати усвојеник. – Ја се присиним у туј кућу (ТД).
присипе свр. досипати, долити. – Шиљер или комињак, колко оточиш, 

толко присипеш (Чин, Пир).
пристење свр. пригушено загунђати. – Старцат нешта пристења, не до-

пада му се тека да буде (Пет. Цр).
присумња се свр. посумњати. – Ако се нешта украдне, одма се присумња 

на тија што крадну (ДД).
притвара несвр. затварати (али не сасвим). – Дечиштата утрчују, излазе, 

па улазе, вратата не притварају, а мен студено (Гра).
притежава несвр. бринути о својини над земљиштем, зградама. – Он при-

тежава това имање (Чин).
притесни окол шију изр. стезати се врат; осећати се неугодно (због 

умора, стрепње, страха, болести). – Притеснило ме окол шију па једва ди-
шем (ПРж).

притисне с работу изр. захтевати сталан и тежак рад да би се пости-
гао циљ. – Чича притисну с работу, па трсење, па орање, па овце, па гнојење; 
тријес и шес ектара је деда имал (Д – КВ, ЦД).

притишти свр. заболети од умора (рука, нога). – На неколко човека су 
колена притиштала покре њу; збирала је мужје (Ор).

притопљава се несвр. постајати све топлије (време). – Поче да се 
притопљава времето (Пир).

притражи свр. затражити. – Овија ми притражише више паре (Влк).
притужљив, -а, -о који изазива сажаљење (и плач), тужан, мучан. – 

Она има млого притужљив глас, а мен ми неје до викање (Држ). Оратата му 
дојде притужљива, па ми досади да га слушам (Чин).

прит㎘вњен, -а, -о загасит. – Мањето ти је млого прит㎘вњено (Пир).
прит㎘ткује несвр. везивати за себе (љубављу, васпитањем, бригом). – Де-

тето прит㎘ткује и оно у слуша и млого у воли (ТД).
причеша му се изр. фиг. тражи батине. – Теб ти се причешало, приср-

бела те грбина (Пир).
причлија м/ж причалица. – Ја сам причлија човек, ја не волим да се дру-

жим сас ћутлију (Јел).
пришумка свр. шушнути. – Некакво пришумка у плевњуту и урипа се; ка 

погледа, оно мојето шљеже (ТД).
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прлента. Врже шамију на прленту изр. везати мараму високо да не оме-
та рад. – Врзало шамију на прленту, па се само слуша (ВРж).

прљавштина ж неморалност. – Када муж иде сас другу жену, то је 
прљавштина (Бе).

прљуга ж рет. слаба њива; кржљава шума. – Распродал најубавото, а 
остале му само бреголазине, врголазине и прљуге (Цер).

прмћало с гунђало. – Ти си прмћало, текве никој не уважава (Пир).
проврви свр. провући конац или канап; уп. проврвори, проврворчи, проврвошти 

(1). – Има две подношће, па на једну страну проврвиш нитћете (ТД).
проврвори свр. в. проврви. – Проврви, проврвори или проврворчи, исто је; 

проврворим кон㎘ц и уткајем га (Пир).
проврворчи свр. в. проврви. – Дај ми шилото да могу да проврворчим врцу-

ту (ВРж).
проврвошти свр. 1. в. проврви. – Проврвошти врцуту кроз свете жапће (Рс). 

2. фиг. брзо урадити, макар на рачун квалитета. – Ја паприкуту пропеко, 
проврвошти ђу на брзину (Јел).

провука зуби изр. јавити се размак између левог и десног секутића, код 
овце у шестој или седмој години, у виду латинског слова V, што је знак да 
ће овца све теже да пасе и да се одржава. – Таја овца провукала зуби, про-
ретели веч (Дој, Брл).

прогазује несвр. ићи мимо пута (преко негаженог снега, непожњевене 
пшенице, непокошене траве). – Кат – падне голем снег прогазујемо га сас 
коњи, тека прајмо пртину (Рс. Рос).

продавује несвр. (често) продавати. – Не продавуј си тека баштинијуту, 
после че гладујеш (Сук).

продрнка свр. зазвонити (са више звончића). – Продрнкаше деца сас 
ѕвончетија и заминуше надоле (Пет).

проѕрта жену изр. кришом и бестидно вирити испод женске одеће (муш-
карац). – Има некоји који су проѕртали жену кад се наведе или кад точи воду 
на извор (Б – Са, Пир).

прозукне свр. добити болестан изглед (човек, животиња, биљка). – 
Црвик улезне у горун, ако је горун прозукал, ако има кроз црвен бели конци 
(Ру).

пројде свр. видети свет; проживети свој живот (ваљано). – Пројдете 
живот како требе, идете по свет, мешајте се с народ (ТД).

пројекти свр. одјекнути; јако одзвонити. – Кад сам извикла, то Пажарат 
је пројектел (Бе).

прокара дете изр. побацити (жена). – Жена ми прокара дете, у муку смо 
голему (ДД).
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прокопљев мед изр. мит. мед који је издвојен из саћа на празник Свети 
– Прокоп. – Прокопљев мед се узима на празник Свети – Прокоп и за (од) 
пробод је; ако куснеш или лизнеш тија мед㎘к, оно мане, доста је за лек (Зав).

прокосује несвр. кошењем отварати пролаз (кроз траву, пшеницу, висок 
коров). – Прокосујем да мож да улезнемо у појату (Брл).

промазни свр. фиг. испеглати. – Промазни ми панталонете надве – натри, 
пропеглај ђи (Пир).

промамија ж рет. курва. – Немој сас њу да играш, она је промамија (Брц).
прометан, -тна, -тно рет. послован. – Височка села су прометна села, про-

оди народ од све стране (Гос). Васко је бил пробитан, прометан и уметан 
човек (Бла).

промично време изр. мет. време које допушта да се поднесе оскудица (у 
храни, огреву). – Још промично времето, још не кладемо (Цр).

промрждори ћишица изр. мет. почети падати па престати слаба киша. 
– Промрждори малко ћишица, само колко да збере прашиштето (Пл).

пром㎘циња сено изр. штедети сено захваљујући повољном времену за 
пашу. – Још је снег, не може овцете да збиру корењаче, да промьциња сено, 
нестањује сено (Зав).

пронесе на гробишта изр. обич. изнети мртвом на гроб. – На гроб да ти 
пронесу теја круше (Рс).

проњушка свр. прерити тражећи повољну храну. – Говедо свото сено 
проњушка, тражи чемерику, њу воли (ТД).

прооноџује несвр. продирати; бушити (шилом, иглом). – Пешкири се 
ткају: с иглу прооноџујеш и са – свилу прештепујеш, пребереш (Дој).

прооџује се несвр. 1. почињати ходати (дете, болесник). – Поче болникат 
да прооџује, сам се веч слуша (Грш). 2. шетати се. – Прооџуј се, мини крз 
село да те виде да си жив (Пет). Прооџујем се, не седим само уз огњиште (Јал). 
3. подносити оскудицу. – Кад имам шуму на лисници, подобре се прооџује 
кад почне да нестањује сено (Чин).

пропадло (му) дупе изр. (често) прдети. – Кад некој често прди, кажемо 
пропадло му дупето, саде ѕврца (Зс).

пропишти свр. наћи се у великој невољи, залелекати. – Ако се неје научил 
сам да је, са че пропишти (ПРж).

пропљеска свр. грубо изравнати (мазањем, равнањем или дељањем). – 
Малко га делни, пропљескај га, да мож говедата да лежу на њега (Соп).).

пропљескан, -а, -о који је грубо поравњан. – Он је цепленка расцепена 
само, али неје пропљескана (дељањем) (Соп)

пропуџује несвр. гонити (застрашивањем, силом), протеривати. – Усе-
ли се таја жена у чужду кућу и поче да му пропуџује децата (Сре).
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пропуши се свр. одати се пушењу. – Пропили се, пропушили се и млади 
помрели (ДД).

пропцувује несвр. почињати (се учити) псовати. – Унучето веч 
пропцувује, че га буде, мушко (Пет).

прорчкује несвр. уклањати нечистоћу и отварати пут (води у цеви, 
диму у чунку). – Са – сајлуту прорчкујем и оно се отпиши куде је запело (Сук).

просвештава несвр. 1. враћати свести (болесног, повређеног). – Про-
свештавамо га с ладну воду, и с рећију, и кво – све не правимо (Вој).

2. фиг. просвећивати; учити писмености. – Ти си учитељ станул, че про-
свештаваш овија народ (Пет. Чин).

просевери се свр. расанити се. – Чекај малко да се просеверим, са се диго 
из црђете (МЈ).

просевује несвр. просејавати. – Прво се на проток просевује па после на 
решето (Вој. Сук).

просено зрно ми неје дошло изр. ни мрвицу нисам добио. – Просено зрно 
ми неје дошло од њи, а ако је и дошло, оно је шушљаво (Кр, Вој).

просича морузу изр. 1. проређивати кукуруз у време када се реси. – Про-
сичамо морузуту, проретимо у малко (Зс). Просича морузу дьн㎘с, има млого 
главњица у свете морузе (Вој). 2. просецати пут кроз кукуруз у време бербе. 
– Узни срп и просечи морузуту да мож да минемо с колата (Вој).

простирач м радник који простире и суши цигле. – Када се праве цигле, 
ћерпич, јед㎘н је калџија, јед㎘н простирач, јед㎘н секач и јед㎘н је количар (Пн).

просто. Нема за просто изр. сасвим је недовољно (за дочек гостију). – 
Сас това јагне нема да могу ни пет – госта да дочекам, нема за просто, него 
че купим јагне да мож да дочекам бар двајес човека (Соп. Зав).

простре се свр. фиг. прихватити велики терет (у породици). – Ја сам се 
прострела, пристала сам да носим терет и да работим за другога (ЦД. СГл).

проструга ж 1. анат. (већи) размак између секутића. – Проструга је размак 
између зуби, ако су размакнути (Рос). 2. фиг. посечени део шуме (окружен 
високом шумом). – Проструга је када се усред голему шуму исече шиба (Мр).

простуда ж велики назеб, дуга прехлада читавог тела. – Простуда када је, 
загреје се вода да се лечи (Мл).

простуди се свр. јако назепсти. – Простудил сам се, грејте ми чај, грејте 
ми циглу (Вој).

протишти се свр. 1. одстојати после припреме и ослободити се влаге 
(хлеб, погача). – Протиштал се лебат, са га мож ломимо (МСв). 2. фиг. добро се 
одморити. – Ја се убаво протиштим по руч㎘к и после наставим работу (МСв).

протосинђер м високо свештено лице. – Често тражиш леб, дете, асли си 
протосинђер (Брл).
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протроши свр. пробушити ударцем. – А која неје чесна, када појде на – 
воду, стовнуту протроше одоздол (ТД. Соп).

процепче с рет. вртешка за намотавање пређе на калемове. – Кажемо 
процепче, али почесто га кажемо рамче, това што с њега мотамо рамцето, 
преџуту (Зав).

прочистује свр. чишћењем олакшавати пролаз, протицање, коришћење. 
– Прочистујем га, прорчкујем, млого се саџа навачало (МЈ).

прошара се свр. почети се топити снег и појављивати земља. – Прошара 
се, топи се снег, ај да пуштамо овцете да оде (Зс).

прошета ж рет. (краћа) шетња. – Идем малко у прошету (Зав).
прошивује несвр. овлаш спајати иглом и концем, или жицом. – Прво га 

прошивујемо сас бел кон㎘ц, па га после шијемо на машину (Пир).
прошкракан, -а, -о фиг. прошаран, нецеловит, неквалитетан. – Нема 

здраве јабалће, прошкракане (Д – ГК, Пир).
прошљачина ж пеј. просјак. – Стоји некаква прошљачина пред вашу 

капију (Сре).
прошљачина ж гл. им. од проси просјачење. – Иде у прошљачину (Пир). Про-

пило се и дошло до прошљачину (Км. Чин. Сре).
прош㎘пче свр. фиг. изгубити дах. – Млого си голем терет понел узбрдо, че 

прош㎘пчеш нагоре (Вој).
прпњори несвр. рет. гунђати. – Бабичката прпњори, нешта ву неје право 

(Држ).
прпуран снег изр. рет. млад и растресит снег. – Кад је прпуран снег зец не 

може млого да бега, стигнем га (ЦД).
прс м 1. прст. – Боли ме тија прс (БЧ). 2. изр. с прс у нос празних руку. – До-

шла на големо госје с прс у нос, а тетка је на младожењуту (Рас. Грш).
прскаво с поим. прид. оно што се одваја од целине; шкарт, отпадак. – 

Прскаво, отпадак, од њег сам изьткала тија ћилим сиротинсћи (Пир).
пртвеје несвр. споро се развијати; не расти. – Нече да ми пртвеје това 

цвеће, не знам зашто (ВС).
прут㎘ц м део ћилимарског прибора. – Ус – ћилим су потребни два пруца 

(Пир).
пувалник м део гајда у који се дува. – Пувалник има пис, а на гајдуницу 

с прсти се враже (Пн).
пудерисује се несвр. шминкати се пудером. – Само се пудерисује ко да 

неје баба, него девојћа за женидбу (Изв. Пир).
пузав, а, о неспретан; спор. – Таја девојћа је пузава, нема од њу голема 

слушка (Трњ).
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пук сирома изр. пуки сиромах, онај који баш ништа нема. – Ожени се веч 
и она, отоди у пук сирома (Рос).

пуканче с врста цветне траве Silene vulgaris. – С пуканче се играмо, 
ударимо се с цвет по чело и он пукне (Вој).

пукне дупе изр. прднути. – Пушти га, утече му, ѕврцну, пуче дупето (Зс).
пул м рет. мало дугме (на кошуљи, блузи). – Пул је на кошуљу, а дугме је на 

џемпер или капут, дугме је поголемо (Б – Са, Пир).
пулен литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 

украшена дугмадима и опшивена жутим ширитима. – С моју сестру смо се 
сликувале у пулени литаци (Д – Вч, Км, Пир). Пулени литаци смо облачиле за 
на сабор (Д – Др, Пир).

пуп узв. подражавање тупог ударца (о земљу, воду). – Врљиш камик у 
воду, оно рече пуп, кљомбрцне (Пир).

пупак. На пупак му је порасал изр.досадила му иста храна. – Оно ми је 
на пупак порасал тија васуљ; сваћи д㎘н васуљ па васуљ (Вој).

пупуњ㎘к м, мн. пупунци, пеј. (мала) деца. – Што – че ми толко малечка да 
ми нараџа пупунци (Изв).

пупчица ж дем. од пупка, анат. брадавица дојке. – Сас рећију пупчицете на 
пазукуту да масира жена која има маститис (Чин).

пурдање с проветравање тела љуљањем хаљине или њених делова. – 
Ознојим се на работу на њиву, па када сам сама ја се с пурдање ладим (Рос).

пустиња ж женски полни орган; полни орган уопште. – Има да га ритнем 
у пустињуту и че га исћелавим (Б – Ки, Бер).

пушилница ж пчеларски прибор за димљење пчела. – С пушилницу на-
димимо пчелете (Сук).

пушта мује изр. лагати; обмањивати. – Пушта му мује да че се сели из 
село у град и да че продава све што има (Пет).

пушта се у работе изр. упуштати се у сумњив посао; почињати нешто 
без претходног промишљања. – Нечу се упуштам у текве работе, нечу да 
имам никакву корис (Изв).

пчелице мами изр. говорити умиљато. – Кад орати, че речеш пчелице 
мами (Сук).

пшешкодрен м бот. пасјаковина Rhamnus catartica. – Пшешкодрен, шиб, 
црне му бобице, расте у грмање (Ш). Пшешкодрен је у виду дрен, има два – 
цвета као близанци, тек㎘в му родат (Зс).

пшешћи, шка, шко псећи. – Пшешћи лој је лек од туберкулозу (К – ЦВ, 
Пир).

п㎘нћало с гунђало. – Свекрветината је п㎘нћало големо, не могу да сам 
никада мирна од њу (Грш).
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п㎘њ м трупац на дрвљанику. – Сечемо дрва на п㎘њ (Рс).
пьњуга ж аугм. пеј. део извађеног пања. – Изврту рупе у пьњугу и набију 

клиње, и турају сол; погусто клиње да је, да не искарују сол (Зав. Ру).
пьњушка ж остатак малог пања у земљи. – Пьњушка је узем што је оста-

ло од ситно дрво (Мр).
п㎘пне се свр. фиг. убацити се. – Између двојица убави ка сам се п㎘пнула и 

с њи сам играла (Цер).
п㎘с, мачко, пш㎘т! изр. бежи мачко одавде. – П㎘с мачко, пш㎘т, ајде на 

врата (Вој).

р

раатлише се свр. домоћи се богатства, лагодног живота и уживања. – 
Тела је да се раатлише, да узне кућуту (Зав).

работа. Теква ли је работа изр. (у љутњи) зар тако; ако је то разлог да; 
ако тако намераваш. – Теква ли је работа? Кажеш да ти нес㎘м дал паре на 
зајем?! (Чин. Вој).

рабушка ж белег засечен на увету брава. – Рабушка, белег на уво, засече 
се; неки однапред, неки позади одрежу уво (Мр).

раван м ход коња дресираног да се креће наизменично десним па левим 
ногама; брз коњски ход кратким корацима, кас. – Кад коњ иде раван, нема 
да кљоца, не друса (Мр).

равничка ж дем. зараван; пропланак. – Чекај ме поди путат на равничкуту 
(Бер).

равно прил. једнако. – Бил им је очув и башта, васпитувал и равно и неје 
гледал које чијо је (Брл).

равн㎘ц м хајдучка трава. – Има бел и има ж㎇т равн㎘ц; белити лечи по-
сечотину или беротину, а ж㎇т равн㎘ц је добар за апетит (СГл).

равњ㎘ц м бот. висока бела хајдучка трава. – Равњ㎘ц бело цьвти, лечи се 
свака рана с њега, и пију га, а ж㎇т равн㎘ц је добар за под – груди кад боли, 
од жељудац лечи (Гос).

раденик м вредна и радна особа. – Из моје село Бериловци сам си дошла 
раденик голем за сваку работу (Брц, ПРж, ВЈ).

радица ж бот. баштенско цвеће звездан. – Увек смо садиле звездан, а зо-
вемо га и радица, у градину (Ш).

ражаби свр. раскинути као жабу. – Ја че те ражабим, че те рашчепим 
(ВРж, Пир).

ражењен, -а, -о разведен. – Жењено, па ражењено, и сьг иде од – руку 
на – руку (ВЛк).
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ражењује несвр. разводити. – Ни – сте ме женили ни – ме има ражењујете 
(Пир. Трњ).

раживи се свр. рет. престати бити близак, прекинути пријатељство. – 
До са смо си убаво живували, а са има да се раживимо, и нечу ти више праг 
прејдем ни очу да те видим праг да ми прескочиш (Пир).

разбачка свр. разбити, растурити. – Разбачкаше стогат, разнесоше се-
ното, све растурише (ДД).

разбашкари се свр. опустити се, препустити се уживању. – Дош㎘л њим 
на-госје, па се разбашкарил, па заборавил куде је његов дом (Пир).

разбели се свр. почети свитати. – Прe него што се разбели, сьњујем дош-
ли Бугари да ме кољу (Пир).

разбере свр. почети сазнавати, памтити, мислити (о детету). – Ја кад 
сам разбрал беше рат и голем стра од Бугарети (Рс).

разбреје се свр. почети јако блејати (о овци). – Кaд ударим овцу на жегу 
она се разбреје и подује (ТД).

разбркује несвр. мешањем разбијати (уз додатак течности). – Разбркујем 
креч, че кречим собете (Кр). Ја разбркујем креч, а он работи мајсторсће рабо-
те (Сре).

разбровља несвр. в. разбровљује. – Окну жену која знаје за гоџа да разбровља 
(Кс). Разбровљују ћенар , разброји за једно кросно којето да буде т㎘нко, а кол-
ко онов друго (Кс).

разбровљује несвр. разбрајати; уп. разбровља. – Жичка, дилка, чишаљћа. 
Чишаљћа у разбој, када разбровљују (ВЛк).

разбуја се несвр. развеселити се и почети играти, певати. – Дебељане, 
кво си се толко разбујал (Пок).

развади свр. начети суд са конзервираном храном (сир, урда, туршија, 
пекмез). – Нечу да развадим кацу сирење сaмо за једну – гручку (Изв).

развала ж неумерено трошење, расипање. – Никој нема паре на развалу 
(Пс).

развали се свр. развести се. – Развалила се и врнула се код башту и мајћу 
(ТД).

развева свр. развејавати. – Не качи се горе да не развеваш сеното (Зав).
развевује се несвр. наметати се журбом или убрзаним покретима. – 

Развевује се по кућуту: свe она може, свe она умеје (Вој).
разведе очи изр. чудно гледати, имати неусмерен поглед. – Дојде дома 

пијан, разведе очи, поткрвавиле му, и поче да псује наша деца (Пс).
разведенче с нов. дете разведених родитеља. – Не може разведенчето да 

се игра с вaс (Тм).
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развезе се свр. 1. одвести на разне стране, растурити гомилу. – Када 
прегори, ђубре се развезе по њиве (Км. НМл). 2. фиг. распричати се; причати 
приче једну за другом. – На седенћу се распричамо, развезе се, нема крај у 
причање (Рс).

развејан, -а, -о који не уме да штеди. – Сви смо циције, сирома човек не 
мож да буде развејан (ЦД).

развеје се свр. рет. прострти се; бити предуг. – Развејал се ко летњи петак 
(Јел).

развесан, -сна, -сно савестан, трезвен, паметан. – Башта ти беше раз-
весан човек, умејал је и да посаветује и да помогне човека у невољу (Пок).

развије се свр. мет. појачати се (о ветру). – Подгребе овцете југат, развије 
се и ване и угревушка (ДД).

развозен, -а, -о трп. пр. који је вожен на разне стране. – Возено и развоз-
ено а там а овам, па се разнизало од климкање и трускање (Кр).

разврвљује несвр. извлачити конац (из плетива, ниске); уп. разврвује. – 
Детето разврвљује плетењето, њeму до игру (Пет).

разврвује несвр. в. разврвљује. – Разврвујем стар џемпер, од њeг че плетем 
чорапци (Сук).

разврже се свр. рет. почети се множити; напредовати. – Дојде зет у туј 
кућу, настави се пoсле дом, разврза се, почеше да се мложе, да стицају (Д – 
Љу, Пир).

разврзује крајишта изр. распричавати се и не умети престати. – Немој 
да разврзујеш крајишта, него казуј за кво си дош㎘л, мeн чека работа (Чин. 
Пир).

разврне свр. мет. мит. променити правац (о времену). – Разврни га, Џермане, 
нека иде у пусту гору (Пок).

разврти свр. бушити вртећи (сврдло, нож, колац). – Нож држиш, па раз-
вртиш малко, направиш рупу (ТД).

разврти се свр. почети трошити преко мере. – Они, развртели се како 
каца без дно, и тов не мож да нап㎇ниш (Изв).

разврча несвр. више пута полазити па се враћати. – Ајде иди, не разврчај 
се више, варкам се (Пир).

разврчује воду изр. скретати правац тока воде у споредне правце. – Не 
разврчуј ми водуту, не видиш ли да наваџујем (Вој).

разврша се несвр. почињати трошити залиху хране. – Кад се стог раз-
врша, пренесемо га у две – плевње и под сајвање (Ру).

разгален, -а, -о размажен. – Разгалено дете не знаје никакав ред, и нико-
га не слуша и не почитује (Пл. Сре).
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разгали несвр. размазити. – Јединче, па га разгалили, па нече да ђи слуша 
(Чин, Грш).

разглавља изр. садити расад зашиљеним и повијеним комадом дрвета. – 
У градину разглављамо пипер, зелени лук и зеље (Сук).

разглези свр. размазити. – Разглезе и, децата, па и после бију што и не 
слушају (Гра).

разглоба се свр. претворити се у житку масу, блато. – Пада љопчуг, 
љигав снег, барле големе, па се разглобал (Зс).

разговњи се свр. разнежити се; олењити се. – Какво си се толко 
расћишкал и разговњил (Пир). Почеле да живе у град па се разговњиле, не 
вачају више матику у – руку (Бз).

разгоди деца изр. (правилно) поделити имовину својим потомцима. – 
Траже деца да ђи разгодим, ама не смејем, че ме искарају после (Кр).

разголеми се свр. порасти, постати велик одрастао човек. – Разголе-
мил се, па нарасал, момче големо (Сук).

разгони свр. разјурити. – Старцат оче да ми разгони госјети (ДД).
разгорује (се) несвр. распаљивати (се). – Ог㎘њат се разгорује, че буде (ВЈ).
разграбан мајстор изр. врло тражен и презаузет мајстор. – Са сам ста-

нул разграбан мајстор, немам време ни леб да једем (Пир).
разграден, -а, -о трп. пр. фиг. особа која олако троши стечено. – Ја сам от-

ишла у сиротињу; били су вредни и несу разградени били (Гос).
разграњен, -а, -о разгранат. – У штипку се дене у разграњено дрво, па 

колко стане (Пк).
разгрева несвр. загревати (јело, хлеб); уп. разгревује. – Разгревам манџуту, 

обичам жежачко да је (Сук).
разгревује несвр. в. разгрева. – Не разгревуј га, че се олади док дојду на 

руч㎘к (Држ). Не разгревујте манџуту да се не поквари (Јал).
разгрчује несвр. откривати; разгртати. – Копај и разгрчуј му жилете, 

корењето, да мож да га извадиш (Пет).
разгугли се свр. скинути гуглу, капуљачу. – Де прво да се разгуглим, да ме 

видите који сам (ДД).
раздавушка ж растурање иметка неумереним давањем помоћи. – При 

њи је раздавушка голема, затова и немају (Држ. Пир).
раздвоји свр. рет. разликовати. – У чисто жито не мож да раздвојиш (семе) 

ливадар од жито (Зс).
раздоми се свр. наћи свој дом; одомити се. – Сви су се моји синове раздо-

мили и сви имају убаве куће (Дој).
раздразни свр. раздражити. – Раздразни ме само, па он заспи а ја се сьви-

вам ко куче (ДД. Зав).
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раздребан, -а, -о огроман, стасит. – Муж раздребан, крупан, ак㎘л нема, 
куротресина голема (Бла).

раздрпа свр. покидати на комаде. – Раздрпаше лебат гладна деца (Ру).
раздрпави се свр. постати дроњав. – Раздрпавила ти се жената, нема кој 

да ђу закрпи (Држ. Гњ).
раздрусује несвр. изазивати лучење млека јачим ударцима главе (дојенче). 

– Телето ђу прво раздрусује, после ђу млзем (Пет).
раздужава (се) несвр. враћати дугове. – Тија човек се одма раздужава, 

нема га чекаш за пару (Тм).
разд㎘ни се свр. 1. сванути. – Када да појдемо оно се веч разд㎘ни, оспали 

смо се (Јал). 2. фиг. освестити се. – Како ме истрља, оно ми се разд㎘ни (Пир).
разд㎘њује се несвр. раздањивати се. – Чекамо да почне да се разд㎘њује, 

па да поодимо (Вој).
разђеле реч. срећом. – Сврну чича ми, разђеле, и даде ми паре да га купим 

(Рс).
разева се свр. почети се прозевати. – Разевамо се двата и рекомо: – Ај да 

се стурамо да си легамо (Зав).
разиде се свр. развести се. – На силу и саставише, ама се после разидоше 

(К – ЈИ, Цер).
разидује несвр. разиђивати. – Што они зидају д㎘њу, оно ночу нешто 

разидује (ВЛк).
разјагни се свр. почети се групно јагњити (стадо оваца). – Разјагниле се 

овцете, сваку ноч спим на појату (Гос. Зав).
разјадоше се свр. разбеснети се. – Дојде, па се разјадоса, па разјадоса и 

нас (Пир).
разјасни се свр. мет. разведрити се. – Разјаснило се времето, че попари 

слана градинете нач㎘с (ВЈ).
разјери косу изр. рашчупати се; поћи неочешљан. – Разјерил косу а пош㎘л 

на сабор девојће да га гледају (Гра).
разлаби (се) свр. олабавити (се). – Разлабили се малко конопцити, де ђи 

претегни (Трњ).
разлагом прил. полако, разговетно, јасно. – Он разлагом говори и с њега 

се човек зачас мож разбере (Трњ). На разлагом смо оратили; ја питујем, а он 
одговара пол㎘ка (Пир).

разлаје се свр. почети лајати. – Штом се пцетата разлају, че се растрчимо 
(Кр).

разланѕи се свр. раскопчати кошуљу и открити груди (мушкарац). – 
Разланѕил се сватат, длакави груди, и тек㎘в дојде да ми је гос, а ја сама у 
кућу (Јал).
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разлењави се свр. в. разлењи се. – Са сам се бьш разлењавила, само би спала 
(Кр).

разлењи се свр. олењити се; уп. разлењи се. – Када се он разлењи никакво 
окање не помага, ама кат – се увати у работу млого уработи (Грш).

разлечује несвр. лечити наопако, погоршавати болест. – Које лечи, које 
разлечује, бађим се у травће разбира (БЧ).

разлине свр. расути (кашасту масу). – Мајћа ми с качемилкуту разлине 
качемакат да буде т㎘нак ко лист㎘к (Зав).

различава несвр. рет. разликовати. – Несмо различавали народ, исти смо 
народ (Б – Па, Гњ).

различес, -та, -то различит. – Даму играмо с различеста зрна (Б – ЦЈ, Гњ).
разложи се свр. распрострти (у танком слоју). – Разложи се сено да се 

суши (Рс).
разлупује (се) несвр. лупити (се). – Разлупује ми се кожа (Вој). Немој да 

разлупујеш рануту да се не подљути (Грш).
разљаа се свр. разлити се. – Разљала се реката по њивете (ВЛк).
разљигави се месо изр. испустити влагу и постати влажан и клизав 

(месо, сир). – Ка се размрзне месо оно се разљигави, па се подмоча (Пир).
разљови се свр. мењати длаку. – У това време разљове се курјаци, рас-

кубу се и врљу туја длаку (Гос).
размавује несвр. размахивати се. – Немој се толко размавујеш да ти се 

некој не отепа (Пет).
размагује несвр. одуговлачити; оклевати; споро радити. – Немој се 

размагујете, ћиша че падне и че намокри откосјети (Рс).
размазљак м 1. маза. – Мушкото дете њим је голем размазљак (Грш). 2. не-

одговорна и нерадна особа. – Жену довел, деца му нараџала, а он размазњак 
како што – си је и бил (Сук).

размеси свр. обликовати хлебове од стасалог теста. – Кад размесим, по-
сле сас стругаљћу остружем ньчвити оди тестото (Држ).

размињују се на ребро изр. разилазити се на бок (ћутке, инаџијски). – Не 
оратимо сас мужатога, веч неколко д㎘на се размињујемо на ребро (ВРж).

размлачи се свр. учини се млаким. – Млекото се размлачило, стоплило се 
веч (Пир).

разм㎇зена овца изр. овца коју су почели да музу пре јагњења. – Имаше 
једна – овца разм㎇зена преди јагнење (Кр).

размлзе свр. почети мусти овцу која се није јагњила или је побацила. – 
Иштетила се беше овца, али у разм㎇зомо, и давала је помалко млеко (Пк).
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размрдује се несвр. кретати се, разгибавати се; уп. размрџује се. – Мора 
се размрдујем да не оѕебнем (ДД). Размрдујемо се да се загревамо, да не 
оѕебнемо (Пок).

размрзеје свр. изгубити вољу; престати чинити. – Че завршавам туја 
работу док ме неје размрзејало (Пир). Леле, што ме размрзејало (Ста).

размрзотина ж лењивац. – Он је станул голема размрзотина (Вој).
размрсује несвр. 1. распетљавати замршене конце. – Цело јутро размрсујем 

концити, глава ме заболе (Кр). 2. поправљати поремећене међуљудске одно-
се; уп. размршује. – Сами сте мрсили, са сами размрсујте, напрајте да се па 
саживите, брајћал㎘к сте (Сук).

размрџује се несвр. в. размрдује се. – Не могу млого да седим, него се диѕам 
да се размрџујем (Пет).

размршује несвр. в. размрсује (2). – Сама си га мрсила, сама си размршуј (К 
– Ћу, Зс).

разнизује несвр. растављати на делове (буре, огрлицу, точак). – Немој ми 
разнизујете огрличкуту (БЧ).

разноразан, -зна, -зно разноврстан. – Имам разноразне работе по кућу 
(Чин. Трњ).

разносач м радник који разноси (и простире) обликоване комаде глине. – 
У циглари сам бил простирач. а у црепари разносач (Пн).

разоглави свр. олабавити, разлабавити. – Разоглави дрвата да могу да и 
стурам (Пк).

разоноџује се свр. 1. ширити се; разливати се; одступати од жељеног 
облика. – Нема да се разоноџује бојата ако ђу тека напрајиш (Пир). 2. радити 
без журбе; губити време и не завршавати посао. – Немој се разоноџујете, 
таја работа мора дьн㎘с да се заврши (Вој).

разргује несвр. нарушавати целовитост; пробијати, отварати пут 
протицању (воде, ваздуха). – Разргујем с тојагу да може да истича повише 
вода на туја рупу (Изв).

разреди свр. в. разрети. – Разредете морузуту да може да врзује класове (ВС).
разрети свр. учинити ређим, проредити; уп. разреди. – Разрети малко 

васуљат, сипни му водицу, да има за сви да се наједу (Кр). Кажемо разрети 
манџуту, али кажемо разреди морузуту (ВС).

разрешава се несвр. прихватати ризик. – Разрешавам се да продадем во-
ловете и да купим туја њиву (Пет).

разрешљив, -а, -о одлучан. – Она разрешљива, одлучна жена (При). Башта 
ми беше разрешљив човек (Црв).
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разриза несвр. 1. расецати (на комаде, кришке, каишеве). – Разризај га 
надлго, на шушенице (Сук). 2. расподељивати задужења у новцу или радној 
снази. – Разризали су кој колко жито да даде (Вој).

разрипује се несвр. почињати весело скакати (младунче стоке). – Телето 
се разрипује када га пуштим, а исто и јагништата (Сук).

разрове свр. изазвати плач, расплакати. – Баба кад се развика, разрове 
сви (Зс).

разрогавчи свр. жарг. претући. – Бејоше га разрогавчили, једва си је дома 
дош㎘л (Дој).

разроди се свр. удаљити се од родбине (непосећивањем, неуважавањем, 
непомагањем, свађом). – Она га је разродила са – сви у његову фамилију 
(Гос).

разузне свр. поделити; разделити (имање, робу која се продаје, поклоне 
који су донети). – Сестре му имање све разузоше, за њега ништа не остаде 
(Цр).

разучује несвр. одвикавати (под притиском). – Мајћа ме учила толко го-
дине како да оратим, а ти че ме пак са разучујеш (Сук. Дој).

разьзнава несвр. 1. почињати памтити и схватати, разабирати (дете). 
– У три – четри године, па и порано, дете почне да разьзнава (Чин). 2. једва 
распознавати (у мраку, магли). – Мрак, једва разьзнавамо путат куде иде 
(Вој. Км).

разьркори се свр. расанити се, пробудити се; освестити се. – Још ми се 
спи, сачекај да се разьркорим па тьг че идемо (Рс).

раја. Неје раја изр. није како треба. – Она неје раја са – живци и све њој 
нешто неје право (Дој).

раличи несвр. браздати између редова посебно подешеним плугом, копа�
чицом. – Раличим њиве између редови с копачицу (ВСв).

рам м фиг. го костур изгладнеле или болесне особе. – Од работу, а и од глад, 
бејо омршавел; беше остал само рамат од мене (Пет. Трњ).

рамањача ж в. рамењача. – Јер㎘м и поличка, рамањаче две, ж㎘гле две, 
привој, заворња на воиште (Ру).

рамац м врста музичког инструмента који се носи о рамену. – П㎘клешћи 
музиканти имали су два полубаса, рамац, кларинет, трубу и тупан (Дој).

рамењача ж непокретна палица на јарму постављена вертикално; уп. 
рамањача, ремењача. – На јер㎘м има рамењача и полица; рамењача иде низбрд 
(Ру).

рамиште с пеј. раме. – Де ми зави рамиштето (К – Ћу, Пир).
рамњак м музички инструмент, велика труба. – Он је свирил у рамњак, 

али и у друђи инструменти (Д – Сл, Пир).

– 265 –



Драгољуб Златковић868

рамсћи бас изр. дувачки музички инструмент. – Рамсћи бас се носи на 
шију, Цигање свире у њега (ТД).

рамуниће ж мн. хармоника. – Научил да свири у рамуниће (Рс).
рамчи несвр. слагати гранчице лисника на нарамке погодне за преношење, 

сушење и дењење. – Рамчимо шуму цел д㎘н, слагамо у у нарамци (ВЛк. Гос).
раниче с прво младунче у сезони млађења (јагње, јаре). – Раниче је које се 

прво ојагњило, а сугаре је које се касно ојагњило (Дој, Јел).
раниште с 1. место поред сеника где се, на трави или снегу, полаже 

стоци кабаста храна. – Раниште је куде овцете ранимо без јасли на – ширин 
(Дој, Јел). 2. оброк стоци на трави или снегу. – Кад поокопнеје снегат, само 
једна раништа турамо (ДД).

рано на сабале изр. врло рано изјутра. – Че појдемо рано на сабале, да-
леко је Видлич (Рс. ВРж).

рано – рано изр. прип. врло рано; у свитање. – Волела сам школу и ишла 
сам рано – рано свако јутро (Пир).

ранобудник м раноранилац. – Ја сам ранобудник, диѕам се преди сви и 
све услушам док се остали дигну (Вој. ПРж).

ранче с 1. дете које се прерано родило; дете зачето пре брака. – Млого 
трчу по твоју убаву черку, мож се деси да чуваш ранчетија (Нш). 2. в. рани-

че. – Ситна је в㎇на од шљежетина, па и ретко и шишамо, а ранчета обично 
шишамо (ВЛк).

рапаџ㎘к м арпаџик. – Рапаџ㎘к идо те купи, че садим црвени лук (ТД).
рапонћа ж бот. репа Rapfanus sativus. – Млого сам наблаго гризал рапонће 

(Дој).
рас м стас, физиономија. – Обојица сина су ми висоћи и убави на рас (ТД).
расадник м леја на стајњаку. – Расадник је на ђубре, а леја је назем кад 

га прајмо (П – Пж, Орљ, Бз).
расаља несвр. смањивати со у јелу. – Расаљам манџуту сас варени компи-

ре (Сук. Пир).
расвири се несвр. почети свирати и не престајати. – Расвирили се сви-

рачи, расвирил се и младожењата, убаво завршил работу сас невестуту (Рс).
расевује несвр. расејавати. – Трава се сама расевује (Км).
расецује народ изр. грабити и немилице разносити туђу својину. – 

Расецује народ, све покрадоше; она удовица с малечка деца не мож да брани 
(Сук).

расипује несвр. чинити жестоко, немилице. – Лопов голем, ајдук, крадне 
па расипује (Ру). Бије па расипује (Грш).

расканта се свр. развести се. – Боље да се раскантате, него да се карате 
и бијете (Сук).
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раскладе свр. угасити ватру (у огњишту). – Да раскладеш огњиштето, па 
после да излазиш (Јал. Вој).

расклапа несвр. орати кружењем од обода према средини њиве. – Како 
расклапа он затрупује с браздуту меџете и тека ђи малко помалко помера, 
шири си њивуту (Сук).

расклапање с орање кружењем које почиње од међа према средини њиве. 
– Када се оре на расклапање последња бразда усред њиву неје покријена, 
остане вадица (Вој). Може да се оре њива на склапање и на расклапање (Сук).

расклинчи свр. фиг. развезати, размрсити; разрешити проблем; рашчи-
стити. – Туже се за меџу неколко године и још не мож да расклинче (Вој).

расклиња несвр. поништавати клетву антиклетвама и одређеним поп-
ступцима. – Јетрва ђу клне, а она расклиња, трља камење, прича нешто у 
себе (Вој).

раскломбаца (се) свр. разљуљати (се) у основи, попустити (рабаџијска 
кола). – Раскломбацала се колата по камењацити (Јал).

раскмети свр. сменити сеоског поглавара, кмета. – Имајомо кмета, они 
га раскметише (Вој).

расков м бот. мит. в. расковиње. – Има трава расков, старцити ђу знају која је, 
с њу се наоди злато, ако неје льжа (Чин).

расков м мит. трава расковник. – Расков, то не расте где пиле поје, то рас-
те у затулене планине (Д – Рк, Грш).

расковиње с бот. мит. расковник. – Има расковиње трава, њу да најдем да 
могу до злато да дојдем (Држ).

расколац м један од четири дрвена ступца који држе канате или ло-
тре на запрежним колима или саоницама. – Ми кажемо расколац, а овам у 
Гњилан кажу слап㎘ц (Б – Го).

расколник м в. расколница. – Крупицу сол туримо у расколник и наместимо 
да може овцете да лижу (Зав).

расколница ж дрвена направа у којој се држи камена со, подешена да 
може више оваца истовремено да провлачи главу и да лиже; уп. расколник, 
расколњак. – Расколница се прави од габар или цер, у њу се тури краљак сол 
(Зс). За крупицу сол је голема расколница, турамо у њу крупице; за краљци, 
краљчета је помалечка (Ш). Расколница је од четаљесто дрво за давање сол 
на овце (Пк).

раскољњак м в. расколница. – Изврту рупе у пьњугу, набију клиње, напраје 
раскољњак и турају сол овце да лижу (Ру).

раскомса свр. искидати на врло фине комадиће; уситнити и изгњечити 
(кувано месо, поврће). – Сварим белото месо па га после раскомсам (НМл).
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раскопује несвр. раскопавати. – Има лопови који раскопују гробове у 
гробишта, злато да најду (НМл).

раскопче свр. раскопчати. – Оче да ми раскопче блузуту и да ми тури 
руку у пазуку (Трњ).

раскопчује несвр. раскопчавати. – Не раскопчуј се толко, че те олади 
вет㎘рат зачас (Км).

раскосује несвр. косити око зграда и у дворишту. – Раскосил старцат да се 
не плашимо од змијетерине (Пет).

раскошава се несвр. растурати се, разносити се. – Сено се удипли да се 
не раскошава, да се не растура (Пк). Сено се дене на дипле или се товари на 
дипле да се не раскошава (Бе. ВЛк).

раскрвави се свр. потећи крв услед повреде. – Раскрвавило си детето нос 
(Јал).

раскркља се свр. раставити полне органе после коитуса. – Закркљали 
се, па се не мож раскркљају, па ђи одвезли при доктура (НМл).

раскрсина ж рет. в. раскрсиште. – Видо га на раскрсинуту, чекаше децата 
(Зав).

раскрсиште с раскрсница; уп. раскрсина. – Бајала му баба на раскрсиште 
(Мр).

раскрстоше се свр. породити се без веће невоље. – Чекамо да се невести-
цата раскрстоше и да ни роди здраво унученце (Рас).

раскрчмује несвр. распродавати. – Купује свиње, коље ђи и раскрчмује 
месото; тека зараџује (Пир).

раскрштина с в. раскрсиште. – Че наидеш на раскрштину, па појди после 
лево (Ш).

раскубе се свр. рашчупати се. – Неколко овце ти се раскубле, немој да 
су шугаве (ВЛк).

раслав цвеће м бот. врста баштенског цвећа. – Раслав цвеће цьвти, па 
зине кад се расцьвти, зевало кажемо (ВЛк).

раслети се свр. дахтати, убрзано дисати (од жеге, узбуђења, умора, бо-
лести). – Овца кад се раслети, њој је за пуштање крв (ДД).

расовато дрво изр. дрво од две, ређе више, ракље; уп. расово дрво. – Расовато 
дрво је из две – гране, а каракато расте када прави широку крошњу (Ш).

расовача ж ракља (обично од два крака); уп. расовачка. – На расовачу на-
турам сено и свлачим га до кола (Бз).

расовачка ж в. расовача. – Дрен има згодну расовачку, добар је за мотовило 
(Зс).

расове м мн. анат. међуножје. – Висоћи чарапци на жену до расове иду (ТД).
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расовес, -та,-то разгранат. – У Драђијину њиву има два – камика расо-
вести (ВСв).

расово дрво изр. в. расовато дрво. – Кракљесто дрво је чапуресто, има више, 
а расово дрво је када су два – чапура (ДД).

расоди се свр. прошетати се. – Не могу да прекарам ноч од реуму, а ако 
се расодим, оно олаби (Грш).

расолаџа ж крушка погодна за туршију. – Расолаџа крушка је добра за у 
чабрицу (Бз).

расопекљује се несвр. скидати панталоне. – Кад се он поче расопекљује, 
ја му побего (ВЛк).

распадија ж оронула зграда. – Купише кућу, распадију некакву (При).
распадинка ж геогр. дем. мала коритаста падина. – Цвеће џурџил можеш 

да најдеш и у гору куде је по распадинке (Гос).
распадотина ж 1. комад одеће или обуће који не може више да се крпи. 

– Носи некакве распадотине, стануло прошљак (Вој). Нечу више да крпим 
теја распадотине (Сук). Оно несу ципеле, него распадотине (Пир). 2. изр. рас-
падотина жена дроњава и прљава жена. – Оно неје жена ко жена, него рас-
падотина (Пет).

распаранден, -а, -о трп. пр. дроњав; неуредно обучен. – Никад нес㎘м иш㎘л 
распаранден (Бла).

распари (се) свр. загрејати грло врелим напитком (чајем, врелим вином, 
грејаном ракијом). – Де, свате, да се прво распаримо сас грејану рећију (Јал).

распарује (се) несвр. загревати грло врелим напитком (чајем, врелим ви-
ном, грејаном ракијом). – Распарува кашљицуту саш – чај, ама не помага (Вој).

распарца се свр. рет. поделити имовину. – Распарцамо богат дом и поста-
домо сиротиња (Ста). Распарцамо имот, брајћа, поделимо се (Ста).

распачује несвр. рет. не стварати већ трошити створено. – Неје да пати, 
он нече ништа да запати, него распачује (Б – Из, Пир).

распечати свр. отпечатити. – Распечатили млинат, па млели, и поново 
га запечатили (Зс).

распламсује несвр. распламсавати. – Не пали слогат, вет㎘рат че га 
распламсује па че запалиш цело поље (Зав).

расплује се свр. распасти се; иструлити. – Крушка се расплује на мрзли-
цу; погледај како се расплуела (Ста). Тиквете се расплуле (Цр).

распљачка свр. опљачкати, разнети нечију имовину. – Распљачкаше све 
што је остало од школу, разнесоше (Брл).

распоглија м бахат; својеглав; расипник. – Синат му је распоглија, а и не 
трезни се (К – Ћу, Пир).
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располичав, -а, -о који је у две различите групе. – Располичава јагништата, 
несу се једн㎘г јагнила (Рс).

распомера свр. променити место предметима непажњом или при 
преуређивању. – Све распомерано, не могу си најдем алатат (Пир).

распонка ж део кола подешених за превоз сена који одваја лотре. – Рас-
понка држи литре да се не саставе (ВЛк).

распопњак м распоп. – Има у Пирот јед㎘н распопњак, ама неје човек за 
пример (Соп).

распочиња несвр. почињати трошити залиху кабасте хране. – Немој да 
распочињате лисникат, још несте потрошили онова (Вој).

расправује несвр. пеј. расправљати, оцењивати и саветовати. – Какво че 
ти расправујеш влашће патће и че саветујеш попаметни од тебе (Чин. ВС. Пир).

распраји се свр. фиг. породити се. – Ја се распраји, раскрсти се и роди 
убаво детенце, мушко (Рс).

распре (се) свр. расећи (се), пробуразити се. – Козата си распрла леву 
сиску (Ста).

распревеси се свр. скинути вео невести. – Распревесе невесту на дрвник 
(ВЛк).

распремени се свр. скинути (нову) одећу; преобући се. – Штом дојдо из 
град, распремени се и одма отидо на њиву (Сук).

распреча свр. уклонити пепео са жара, распретати ватру. – Распречам 
жар и турим малко огризину да се распали, да заванем огањ (ТД).

распржи свр. испржити. – Нема дрво да распржи пржено, а ја тражим од 
њега да купим диреци (ВЛк).

распродаде свр. распродати. – Распродадоше убаве њивице да плате 
баштини дугове (Трњ).

расприда (се) несвр. издвајати се потка из лоше завезаног краја ћилима. 
– Кад се ћилим заврши, основа се исече малко дуже и завезује се у чворове, 
да се ћилим не расткавује, да се не расприда (Пир).

распрскан, -а, -о трп. пр. растресит. – Свибак има црни гроздови ко на 
аб㎘д, само је више распрскано (Гос).

распршти се изр. разићи се (деца), напустити родитељски дом. – Сви 
смо се распрштали; кој одкуде је, подолеко је (ДД).

распродава несвр. продавати једно за другим. – Почел си распродава 
имање, женуту да си излечи (Трњ).

распут ж в. распутје. – Распут је куде се путове гранају и састављају (ВРж).
распутје ж раскрсница. – Идемо у Распутје за здравац, ђурђевац и за мла-

ду букову шуму (Пк).
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распуџује несвр. терати (застрашивањем, силом), прогањати. – Мачава 
њим, па ђи распуџује, че морам да ђу искарам (НМл).

распушта се несвр. бот. ширити се на тлу. – Тиква се распушта а качи се 
и на плот (Бе).

распуштен㎘ц м онај који се развео. – Има мужје удовци, распуштенци, 
свакакви има (Зав, Пир). Распуштен㎘ц ли је, момче ли је, жењен ли је, удов㎘ц 
ли је, не знам (ДД).

распушти љиђе изр. пустити бале. – Остарело, распуштило љиђе, неје 
више човек (Бе).

расп㎘ра свр. отерати птице; пустити голубове и при том их хранити. – 
Расп㎘рам голубови и нараним ђи (Пир).

раставич м бот. раставић. – Там уз рекуту само раставич расте (Пк).
раставује несвр. растављати. – Неје добро да раставују млади (Сук).
раставче с бот. раставић Equisetum arvense. – Поди Врело млого расте 

раставче, њег коњи пасу (Вој).
растика се свр. 1. пропасти дом (умирањем или напуштањем). – Кој ти 

се надал да че се тек㎘в дом растика, теква кућа газдинска (Пир. ДД). 2.
умрети. – Растикаше се старцити, нема кој да њим овцете пасе (Пк).
растикан човек изр. немоћан и излапео старац. – Ја сам растикан човек, 

моје је време прошло (БЧ).
расткава несвр. извлачити потку, разаткавати. – Које погреши у ћилим, 

оно мора да расткава (Пир).
расткавује несвр. в. расткава. – Кад се ћилим заврши, основа се сече мало 

дуже и завезује се у чворове, да се ћилим не расткавује, да се не расприда 
(Пир).

расткаје свр. разаткати. – Погреши ли у ткање, одма се расткаје; ћилим 
мора да буде без грешку (НМл).

растовина ж храстово дрво, храстовина. – За б㎘дњак увек да је растови-
на (Зав).

растољује (се) несвр. умножавати се бокорењем. – Када је њива убаво 
нађубрена, житото се растољује па се згусти (Цр).

растомлачи свр. протумачити. – С㎘н че ти покаже, само ако знајеш да га 
растомлачиш (Гос).

растопује несвр. (постепено) растварати. – У това котле растопујемо 
модри камик (Вој).

растрвљује несвр. в. растрвује. – Пази да не растрвљујеш сирењето, пада ти 
из уста наземи (Кр).

растрвује несвр. (помало успут) губити, растурати; уп.растрвује. – Пази да 
не растрвујеш житото, сипуј га у закрпени џакове (Вој).
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растребување с гл. им. од растребује враћање све на своје место у једној 
просторији. – Не пазе куде какво че па у растребување по кућу губим млого 
време (Држ).

растребује несвр. распремати, уклањати непотребне предмете и 
враћати све на своје место. – Идем да растребујем голему собу (Јел).

растришоја м особа која воли да преврће по собама тражећи нешто за 
себе (храну, новац). – Растришојо ти један, ти си изел бомбонете што сам за 
децата купила (ВРж).

растроји свр. подешавати укус течне хране додавањем воде, млека, ки-
селог млека, сирћета или јајета). – У ћисалото млеко сипи пресно да га 
растројиш (Пир. Вој).

растури се свр. 1. разићи се. – Растури се њина слога и њина бачија, са си 
пасу овцете посебно (Рс). 2. изр. растури се сас жену / сас мужа развести 
се. – Најстарити син ми се растури са – жену, она одведе унучетата (Зс, Пир).

растуран, -рна, -рно распршен (село, предео); рељефан; који има слабу 
путну мрежу. – Наше село растурно (Мр). Наше је поље растурно (Гос. Дој).

растьциња несвр. пригушивати ватру; гасити ватру измицањем жера-
вица. – Не раст㎘цињај ог㎘њат, че варим тикве (Сук).

расћита се свр. отићи из дома на разне стране (деца). – Расћитала се 
децата, деца сиротинска без родитељи (Сре. ВС).

расћишкави се свр. слинити; бити болешљив (због назеба). – 
Расћишкавила сам се, болна сам, еве, неколко д㎘на (Вој).

расћопави се свр. почети храмати. – Расћопавила се говеда, докарали и 
при албатина Санду (МЛк).

расцепци м мн. бочни прорез, има их два, леви и десни, на беневрецима, 
панталонама од абе из народне ношње, ркмач. – Бревенеци имају расцепци, 
да мож муж да се услуша када га припне зор (ВЛк).

ратија ж хартија; папир уопште. – Уви ми бомбонете у ратију, ћулавку 
напраји (Рс).

ратишан, -шна, -шно који је од папира, папирнат. – Ратишне паре по-
чеше да давају дражини, да идемо на њину страну (Зав).

ратлисан, -а, -о трп. пр. слободан, комотан. – Направи си све што ти требе, 
па да будеш ратлисан док си жив, да си комотан, слободан (Б – Вј, Пн).

ратоборник м обешењак; несташко који брзо цепа одећу и обућу. – Кад 
беше дете, беше голем ратоборник, градолесник, све сцепи што обује (Држ).

рачуна се несвр. фиг. сматрати се, убрајати се. – Сестра се рачуна туђе 
дете и дава вој се мираз (Кс).

рашебачи се свр. раширити се (у ходу). – Тека се рашебачи ка оди; ко 
телевизор му мешљакат (Зав).
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раштрокави се свр. лоше се умити па запрљати све са чим дође у додир. 
– Раштрокавило се, а поставља ми руч㎘к, кани ме да једем (Зав).

рашчеголи свр. рашчепркати горњи слој (пепела, земље). – Рашчеголи, 
да видим да ли може да се сеје (ПРж).

рашчепрља свр. разрити (ногама, њушком). – Там све рашчепрљале ко-
кошке (Б – Кђ, Бла).

рашчепуља ж вулг. женска особа уопште. – Какво ровеш, рашчепуљо, не-
мамо паре и не мож ти га купимо (Пир).

рашчеша свр. повредити чешањем. – Немој да рашчешаш рануту да се не 
подљути (Пет).

рашчешује се несвр. чешати се. – Огладнејем, и само се рашчешујем (СГл).
рашчињује несвр. растурати мађије. – Ђура и син му Драга су 

рашчињували, а несу бајали (ЦД).
рашчовечи се свр. почети се недостојно понашати. – Оно се понекоје 

рашчовечи па оче да си иде, да бега од мужа (Гос).
рашчумави се несвр. в. рашчуми се. – Не очешљало се, рашчумавило се, 

асли плашило, како чума да улезе при госјети (Црв). Рашчумавила се, штрока-
ва, грозна, да ђу не погледаш (Ста).

рашчуми се свр. фиг. рашчупати се; уп. рашчумави се. – Рашчумила се, рас-
кубла се, па ко да је из морузете излезла (Вој).

рвот м гласови сукобљених дивљих животиња. – Изиде рвот, уватиле 
диву мачку па се здавиле (Гос).

рга у очи изр. фиг. бости очи некоме. – Он њим рга у очи што умеје и да 
работи, и да стича, па га Присјанци ич не трпу (ЦД).

ргне свр. фиг. шаљ. допрети, остарити. – Ргнула сам у деведесето; у деве-
десето (године) веч ргам (Бс).

ребече се несвр. 1. весело фрктати (коњ). – Ребече се ко коњ за зоб (ТД). 2. 
пеј. слатко и будаласто се смејати на нечији рачун. – Давај памет на твојуту 
жену, немој по мене тека да се ребече, нес㎘м ја још станул за шегу (Сук. Вој).

ребра обира изр. шибати, батинати. – Нечу више да дозволим да ми таја 
ала ребра обира (Сук).

ребьр㎘ц м зоол. ситна водена животиња која живи у хладним изворима. 
– Пази, сине, да не заватиш ребрца у кладенац (Бз).

ревен м бот. врста поврћа слична рену. – Рен има четри листа, а ревен има 
два, или беше обрнуто (ТД).

ред м 1. ред, поредак. – На кошуту на редови цветовити, јед㎘н до друђи, а 
овамо на глумку (Зс). 2. изр. по јед㎘н ред гледано са те тачке гледишта. – По 
једьн – ред оно си је и тека (Вој).
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редак м ретка и висока шума. – Ја сам у редакат наш㎘л убаво дрво за теја 
работе (Бер).

реденик м ниска дуката. – Нам су украли реденик големе жлтице (Изв).
реди свр. говорити као из књиге; рецитовати. – Бије овцуту по прљицу и 

реди, понавља: – Дај ми сол! – На! Дај ми сено! – На! (Брл).
реди се несвр. правити колону. – Редете се, деца, одовде (Пир). Село се 

зацрни од ровови и војници се реде на чесму за воду (Д – Пш, Чин).
резач м особа која реже тестером. – Че ми најдеш два – резача, идем да 

обарам шуму (Пет).
резене с бот. ароматична биљка која се ставља у ракију Folniculum vulgare. 

– Резене турамо у рећију; наместимо да тече крз њега (ВЈ).
резетла ж бот. лезетра. – У саксију мушкатла, лозица, резетла, покривка, 

зевалце (Гос).
резик м ризик. – Ја ништа не работим на резик (Пет).
резикује несвр. ризиковати. – Че резикујем, па џа или бу (Бла).
резично прил. ризично; опасно. – Резично је за жену да иде сама крз гору 

куде у народ не познава (Пк).
резник м ластар винове лозе који је резан претходне године. – Резник на 

ђижу је това што је резано лани (Бла).
рејава овца изр. овца са грубим и отвореним руном. – Руде овце имају 

густу, кратку и сабијену в㎇ну, а рејаве имају отворено руно и више страдају 
од студену ћишу, ладно њим (Дој, Јел).

ремењача ж в. рамењача. – Јер㎘м има две ремењаче (ВЛк).
ренат, -а, -о рапав. – Млого је ренато, гребе ми руће (Рос).
рендисује несвр. сећи на врло танке листиће (репу, кромпир, чичоку). – 

Рендисујем на јаганци репу и кромпир све док не проједу (Зс).
реп м врста корова у окопавинама. – Реп је крупан и расте куде је ђубре, 

а чич㎘к је поситан од реп и може да расте куде је по – посно (Пк).
реп да стисне изр. покорити се. – Че мораш реп да стиснеш, да се по-

кориш (ВЛк).
репа ж бот. биљка са најширим листовима, која расте поред сеновитих 

шумских потока. – У Рагодеш га кажемо репа, тој што ти зовеш чобанка (Рг).
репава лиска изр. рапава плочаста стена. – Репава лиска је рапав плочас 

камик, стена од т㎘нћи листови (ТД).
репољ м бот. 1. самоникла биљка по корену и листовима слична репи. – 

Јели смо репољ, када смо са – стоку па гладни; оно исто репа, једемо у коре-
нат (Зс). 2. подземно стабло репе (и беле цвекле). – Цвекло има репољ што се 
једе, рендисујемо га па га једемо (Мр).
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репув м бот. вишегодишња биљка врло широких листова која расте уз по-
токе и уз сеновите ивице шума. – Репув има лис као тикву, али млого широк 
(ТД).

репутљак м комади леда на улици. – Окол Бањицу репутљак, лед, разга-
зила га говеда (Соп).

репушје с бот. репушина, чичак Lappa mayor Gartin. – Репушје или чич㎘к, 
лековито је, расте на ђубре у градину, личи на стратор, главице б㎘цкаве (П – 
Пж, Орљ, Бз).

реси се несвр. 1. избијати ресе. – Леската се реси веч (Брц). 2. фиг. украша-
вати се ресама; распадати се на ресе (тканина). – Реси се поставата, поче 
се на ресе распада (Пир).

реска ж 1. бот. реса на неким биљкама (кукуруз, леска, орах, врба). – Реска 
поче да избива, запролети се веч (Зс). 2. кожни набор у виду ресе испод браде 
коза и (неких) оваца, каткада и на ушима неких оваца. – Имали смо овцу сас 
ресће и млого смо ју мазили (Ста).

рескуша ж бот. влатаста трава Agropyron repens, која је зелена и у другој 
половини лета и погодна паша за овце (и говеда). – Рескуша у реку расте; 
она је као пир, па се распушта, и држи се као на бустови (Зс). Рескуша расте 
у планину и кад се исуши друга трава преко лето, па у овцете пасу (ВЛк). Ре-
скуша, Гостушање у зову бробињарка, расте куде је камик и црна земља, на 
бробињало расте, високо расте; клас као на жито, за говеда је добра, а овца 
има да умре од – глади, нема да у пасе (ВЛк).

ресна ж украсна реса (на овчаревој торби; на појасу). – Јенџ㎘к је кожена 
торбица сас ресне на преклапач (Зс). Појас има ресне на крај, подвива се да 
се не свлачи (Брл).

рети се несвр. проређивати се (услед мраза, влаге, суше, болести). – Када 
је сува мрзлица, рети се жито (Сук).

ретћи папрат бот. бујад. – Там расте ретћи папрат, одма до шуму (Мр).
рећишљак м пеј. лоша ракија. – Смрдиш на рећишљак, на патоку, почел 

си да се трујеш (Бе. НМл).
реуша ж овца са грубим и отвореним руном. – Рејаву овцу зовемо реуша, 

она има рејаво руно (Зс).
рецкав, -а, -о назубљен. – Слпчеивац, трава за живци и стра, жућкасто 

цьвти, јако ситни цветови, лис јако ситан и рецкав, као резетла, а грана се 
као храст (ТД).

рецне свр. резнути, плитко засећи. – Рецнул га малко како се врљил с 
ножат (Вој).

речлика ж 1. женска особа која са лакоћом каже шта жели. – Оно је 
текво како њи, речлика, чувателно, како да су они снауту родили (Гра).
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2. пеј. женска особа склона оговарању и вређању. – Мајћиштето је реч-
лика, а и черката нече да буде подобра (Држ. МЈ).

решетарка ж она која продаје решета. – Баја ми Циганка решетарка (Кр).
рж м бот. раж. – Планинската села су повише рж сејала (Вој).
ржава ж залеђена гранчица брста са ледом око ње. – Ржава, на гранку као 

лед, т㎘га не смејеш козе да пустиш (Зс).
рженица ж 1. бот. раж. – Сејемо рженицу там куде жито може да измрзне 

(Дој). 2. ражена слама. – Од рженицу се отимају коњи, ама у једу када су 
гладни (Рос, Д – Сн).

рженичав леб/рженичав леб изр. хлеб од ражи. – У гладне године рже-
ничав леб смо јели, а било је и леб промешан сас ов㎘с (Зав, Пок). – Рженичав 
леб дојде модар (ТД).

рзалија м прека и способна особа. – Он је рзалија: љут и способан човек 
(Сук).

рибољ м прип. вулва (девојчице, девојке). – Даду му да прем㎘кне преко 
рибољат на девојчето (Зс).

ридак м геогр. већи наноси речног материјала који вире из корита реке. – 
У рекуту ридак, шодерљак, и они се тамо ванули меџи ридовети, па тој човек 
кад гледа оно ко две – пцета (Зав).

ридарчек м геогр. дем. кратка коса; хум. – На ридарчекат станула па кад је 
затрубела: – Мој Станко! Мој Станко! (Д – ТО, Пир).

риљач м радник који риља. – Риљачи плачам, не могу да изриљам градину 
(Рос).

рипче с дем. и хип. риба. – Рипчетијата врчам у рекуту (ВЛк).
ритнула га бурма /ритнуло га буре изр. опио се. – Немој да те је ритнула 

бурма, једва одиш (Пир). Ритнуло га буре, па се поче ваља нис – пут (Јал).
ричко ж риђ мушкарац. – Не могу, тате, за тога ричка, не обичам га (Зав. 

Гос).
риџав, -а, -о риђ. – Кочка је овца која је кочава, риџава (Гос). Видо свекра 

у риџаву дреју, планинску (Гњ).
рка несвр. фрктати (коњ). – Успраје се пастуви ко човеци, па само рку 

јед㎘н на другога (ТД).
рљотина ж испљувак са слином. – Згадило ми је се оди теј твоје рљотине 

(Гос).
рмка несвр. мет. тихо падати (ситна киша), ромињати. – Из маглуту рмка 

ситна ћиша (ТД).
рмче несвр. 1. гристи у сласт уз посебан звук, хрскати. – Волим кад ми у 

зуби рмче корица леб или кочан од зељћу (Гос). 2. рет. фиг. повремено се чудно 
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оглашавати, шкрипати. – О, Бог те убил у чешмуту те тека рмчеш, ршчеш 
(ДД).

робиња ж 1. ропкиња. – Жене робиње, причала ми је баба, отиду ли у роп-
ство не врчу се (Чин). 2. фиг. мучена особа. – Ја сам у овуј кућу црна робиња, 
само траже да влачим и да се не буним кад окају по мене (Кс).

ровајечи прил. од рове плачући. – Кад отидем при черку у Ниш, муж остане 
ровајечи, не умеје сам да спреми да једе (Бз).

ровот м чудни и непријатни звуци (људи, животиња). – Кад тамо, ровот 
голем, умрл Воја (Гос).

рог м 1. геогр. оштар засек на коси. – Горе на рогат има глог (Гра. Пок). 2. 
држач на дрвеном делу косе (каткад од рога). – Коса има косило, на коси-
лото рог за држање, косу и забојник који стеѕа косуту (Зс). 3. (мн). шиљци на 
попречним палицама на лотрама. – Литре за сено, снопје, шушће, оне имају 
рогови редом одозгоре (Цр). – На литре роговчици на пречанћете да држу 
снопје (ВС). 4. (мн). тање греде у кровној конструкцији. – Једни мертеци у 
кров зовемо рогови (ТД). 5. изр. рогови да нема да не буде оговарања. – У 
село тријес удовице, шеснајес удовца, никој не иде код никога да нема рого-
ви (Дој).

рогачица ж бот. коров код стрнина на слабим њивама чије семенке имају 
бодље, Turgenia latifolia. – Рогачица се вата за чарапе у жетву и боде (Пк, ВЛк. 
Дој).

рогожан м врста зубуна, дуге женске хаљине постављене памуком. – Ро-
гожан заб㎘н има крупне шаре (Сре, Кр).

родак м рођак. – Он ми је родак, убаво че ми чува овчицете (Пок).
родица м хип. (драги) рођак. – Баштица – родица, тека се каже (Пн).
рожница ж дрво које повезује лотре. – Рожница повезује оба литрила, 

има шиљ㎘к (Зс).
розан-бел, -а,-о светлорозе. – Јед㎘н розан – бел на цвет, а други више 

плав (Гос).
роља м/ж фиг. вулг. 1. прљава и дроњава особа. – Тија роља има да те дроља, 

за њег че идеш (Дој). 2. изр. извлече рољуту обрукати се (затечен је при 
сношају са туђом женом). – Неч се жени, ама ка – га затечу негде, ка извлече 
негде рољуту, он че види (Јел).

рољав, -а, -о прљав; дроњав. – А он рољав, наружен, парцав човек (Дој).
ропав, -а, -о наборан; смежуран; који има испупчења. – Он ропав у лице, 

грозан дојде (Дој). Ропаво облекла, са је текво у моду (Дој).
ропонћа ж бот. врста цвекле. – Ропонћа или ропоњ је као ћишир, лис као 

на купус, уземи као репа. И то смо јели, не кува се а једе се, укусно; садило 
се, а нема га дивље (Јел).
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роталија м 1. огромна и снажна особа, грмаљ. – Он беше роталија, го-
лем и јак човек, па смо га звали Рота (Соп). 2. фиг. особа која незаустављиво 
напредује. – Он је роталија, што замисли направи и само иде напред (Рс. БЧ).

рошкав, -а, -о рапав (кожа, лице). – Рошкава му кожа и лице, не допада 
ми се (Тм).

рпне свр. зашкрипати (под ногама). – Рпну снег, стигоше тројица (курјака) 
на нашу појату, уплашимо се (ДД).

ррр – с узв. којим се подражава ломљење (стакла, тањира, црепа). – Све падло, све 
рекло само ррр – с, и црепат нема кој да збере (Трњ).

рставичје с бот. раставић. – Там мокра земља, расте рставичје (Мр).
рт м геогр. испупчени део земљишта (хумка, брежуљак, краћа коса). – 

Горе на ртат станул деда и ока ме (Бе. ВРж).
ртања ж геогр. в. рт. – Поди ртањуту легал и заспал (ВРж).
рти се несвр. јуначити се. – Немој толко да се ртиш: и снага и богатство 

су пролазни (Брл).
ртка. Гола ртка ж девојка без девојачке спреме. – Кад се жениш, немој 

да узнеш голу ртку (Трњ).
ртљак м геогр. брисани простор; коса. – Горе на ртљакат је наше место, 

там лежу овце, ђубре (Вр).
руб м кика. – Сплетемо рубове, тека смо се носиле у младо време (Д – ЈД, 

НМл).
руда ж рачваста греда која повезује јарам и човрме, куку са два клина, 

која се набије у дрво или други терет, који се вуче. – Дрво или друг терет, 
руда се закачи за човрме, а оно има два – клина и набијено је у трупат који 
че влачимо (ТД).

руда за плуг изр. дрвена гредица која спаја јарам са плугом. – Руду за плуг 
зовемо још и џевга , струкја или влачег (Кс).

рудача печурка ж бот. рудњача. – Рудачу печурку сам најволела да печем, 
а јела сам и и живе (ВЛк).

рудинска трава ж биљна заједница слатких трава, од којих стока даје 
више млека. – У Равно бучје овце помалко троше зуби, там је рудинска трава 
(Дој).

рудинсћи метиљ м зоол. мали метиљ. – Рудинсћи метиљ спомињамо у 
П㎘клешицу, има га коди нас (Пк). Рудинсћи метиљ је ситан и неје толко опа-
сан, а онај лиснати, крупан метиљ је опасан (Дој).

рудинсћи млеч м бот. рудински млеч. – Рудинсћи млеч има над школуту, 
одма до путат (ВЛк).

ружа ж бот. велика георгина. – Големото зовемо ружа, а помалечкото стам-
бол, а оно исто изгледа (Гос).
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ружа лозјарска ж бот. виноградарска перуника, ирис. – Лозјарску ружу 
садимо у лозје да задржава земљу, да у вода не односи (Бз).

ружа столиста ж бот. врста баштенске руже. – Ружа столиста густо 
цьвти, црвени морави цветове (Гос).

ружица месечарка ж бот. врста баштенског цвећа. – Ружице месечарће 
да ми дадеш да си насадим у градинче (Пир).

ружица ситна ж бот. нарцис. – Има ружица ситна, она је плава или жлта 
(Гос).

ружња ж рет. грдња. – Деда се само понасмеје по нас и рече: – Деца, па-
зете, немој ме негде обрукате! И то је била сва ружња (Гос).

рујев, а, о јаркоцрвен. – Рујева боја се користила у старо време, несмо 
имали паре да купујемо боје (Пн).

рујница печурка бот. врста печурке отвореноцрвене боје. – Има и рујнице 
печурће, и њи смо брали (ВЛк).

рујно жито изр. пшеница пред само зрење. – Житото ни зрело ни зелено, 
зарујнело веч (Вој).

рукавчек м мн. рукавчичи, дем и хип. од рукав м рукав на дечијем хаљетку. – 
Исплела сам му убави рукавчичи, па сам и и извезла (Соп).

рукоша ж пеј. женско чељаде које нерадо ради и које не уме да ради. – 
Женско које нече и не умеје да работи, кажемо да је рукоша (Соп, Тм).

рукује несвр. управљати (закупљеним земљиштем, имовином, прибором, 
машином). – Рукуј га, ако је моје, своји смо и дај колко дадеш за њега (Гос).

рума несвр. гристи јако и чујно. – Гладна деца припадоше на зељћуту, 
само румају, гризу ли гризу (Рс). Кажемо ромче, а кажемо и рума кочан (НМл).

румунка ж бот. врста биљке. – Сејали смо жито румунку, а чул сам има и 
некаква трава румунка (ВЛк).

рунѕа несвр. пеј. 1. плакати и кукати; ридати. – Детиштето поче да рунѕа, 
оче и оно да појде на – госје с нас (Рс). 2. скитати. – Жената му само рунѕа 
по град, а он гладује на појату у Ровиње (Гос).

рунце с већи комад сабивеног руна (опран, али нечешљан). – Рунце за нође 
за бебе од п㎇ставо руно, пере се и поново се користи (Гос).

рупа ж нов. рударско окно. – Има рупа у Поној страну, там су копали угаљ, 
беше рудник (ВЛк).

рупа несвр. гристи у сласт, хрскати. – Улезнемо у градинете, наберемо 
зељће, после кочање рупамо; тов ни је и игра и једење (ТД).

рупавица ж врста трешње крупних и чврстих плодова. – Рупавице 
црешње, мож се носе у торбу (Ру).

рупчага ж аугм. пећина. – Ала живи у рупчагу (МЛк).
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русне свр. пошкропити босиљком. – Русну ме с босиљакат по чело и даде 
ми да целивам крс (Вој).

ручало с део гајда. – Ручалото на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата 
поје диду – лиду, ди – ду – ли – ду (Зс).

руч㎘к м први већи јутарњи оброк у пољу око 9 часова. – Домаћицата за-
бави руч㎘кат (Пет). – На њиву су три оброка: руч㎘к, пладне и вечера (Јел).

рџавило с рђа. – Увати ли рџавило јексер, он неје добар, не мож га за-
ковеш како ти очеш (Чин).

рџљак м зарђао и безвредан предмет. – Што – че ти тија рџљак по полицу, 
врљи га (Грш).

рџоча ж прљава и запуштена особа. – Рџоча беше у село, а са се оправила 
у град (Гос).

р㎘љав, а, о који је здравствено запуштен; слинав; који има запушен нос. 
– Ми кажемо ㎘рљава овцата, а Луканци кажу р㎘љава овцата (Пк).

р㎘нћа ж ноздрва. – Ситне мује налезну на говеда у р㎘нће и говедата 
липсују од њи (Бз).

С

сабира (се) несвр. сакупљати. – Сабира се разнесено, а неразнесено се 
збира (Цр).

сават м, мн. саватје суват; пространо (планинско) испасиште. – Планина 
је шумовита, а сават је ширина (Дој, Јел).

саведе се свр. сагнути се. – Саведо се да збирам маниста (Пир).
савива се рана изр. смањивати површину и зарастати (рана). – Почела 

да се савива раната, скоро че зарасте ако ђу пазиш (Гра).
савије се свр. фиг. покорити се; привити се уз некога. – Стар си, мора се 

негде савијеш, не може само како ти очеш (Соп).
сажалеје свр. сажалити. – Сажалело се на вола за теле, па муцнул (Соп).
сажалење с гл. им. од сажали самилост; разумевање и помагање невољнику. 

– Ако оно има сажалење, има; ако нема, нема; ја се нече скарам (Зав).
саја ж свечана горња женска хаљина. – Саја је као аљина, везе се напред 

и наѕад, разрезана је изнад колена и драп је по боју (Б – Са, Пир).
сајван м отворени део у склопу куће, тераса. – Сајван је ћошка, тераса 

(Пн).
сак м врста рибарске мреже. – Сак је од три расове, као вила дрво од три 

– с㎇пће, и постави се мрежа на њега колко држу с㎇пћете, окол метар и – пол, 
и отегне се (Ста).
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сакладисује се несвр. бринути, секирати се. – Млого се сакладисувала, 
њоње бриђе су големе, и те, са оболела (Пет). Немој се млого сакладисујеш, 
све че си дојде на своје место (Кр, Чин).

салатисује се несвр. изводити обред, обичај. – Тека су се стари салатису-
вали, изводили обичај (Б – Са, Пир).

салош м рет. нов. амбар. – Имам п㎇н салош с морузу (Јал).
салтиње с слуз са семеном (у тикви, дињи, краставцу, лејки). – Стрино, 

што је на овуј жену толко стомак голем? – Млого је јела од тикве салтиње 
(Пир).

сам по себе изр. по својој вољи (без наредбе, принуде). – Када је облачно и 
скоро че мрак, овце се саме по себе врчу на појату (Зс).

самеје се несвр. живети сам (и немоћан). – Старејемо, деца отишла, 
самеје се у празну кућу (Кс).

саможивњак м себичњак. – Саможивњак је она, гледа само да има за у 
њону гузицу и на њону гузицу (Пир). Ми смо на㎘рмњаци, саможивњаци, са-
моживни; само да живим ја, да не живиш ти (Ш).

самороче с једино (и мало) дете. – Шкробну у тија бузал㎘к и не могу да 
излезнем, а дете у љуљћу, самороче (Дој).

самосудница ж женска особа која мисли да све зна и да само она зна. – 
Она беше жена самосудница, не мож до реч да дојдеш; она све знаје и само 
она знаје (ДД).

самоток м вино у комини без додатка воде. – Кад ми дојде брат на – госје 
тражи да пије самоток (Чин).

самоцрнка пртенице изр. небојено сукно од вуне од црних оваца. – Од 
црне овце самоцрнка пртенице (Зс).

сам㎘чак, -чка, -чко који је (сасвим) сам. – Била сам сама сам㎘чка у појату, 
а ноч, ветар гуди, целу ноч нес㎘м заспала (Брл).

сане ж мн. товар кабасте хране на запрежним саоницама од око 300 кг. 
– Сане су од једну до две вејће или пласа, а то је окол триста кила, а може да 
иде и до песто (ТД).

сањеста коза изр. коза светлосивог лица и загасите боје тела. – Сањеста 
коза је низ длаку црна и бела, па дојде голубова када ђу гледаш одалек (СГл. 
Бер).

сап м мн. сапове, сапови дрвени држач на металном предмету који се на-
влачи. – Срп, нож, сабља, имају дрвену дршку, сап (Пет, Вој).

сарџав, -а, -о пепељаста боја са зеленим, црним или жутим преливом. – 
Сарџава боја дојде како зелена, црна, жлта (Мр).
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сар㎘к м дуга, права (и дебела) мотка за разноврсну употребу прилагођена 
преношењу терета (сена, снопова, казана, котла), сушењу (веша, паприке) 
или бранању. – Сар㎘к, и опаше се, и влачи се (њива) с волове (Ор).

сасети се свр. накнадно се сетити; досетити се. – Причам на деца да 
заспу, кво да се сасетим, причам (ВРж).

састав м (блиска) родбинска или љубавна веза. – Сас њи немамо никакав 
састав, несмо род (Ш).

свадбарџија м рет. свадбар. – Музика се усвирила, свадбарџије иду на 
нашу капију, радос голема (Пл).

свадбина ж рет. свадба. – Заврши се свадба, саде што дојдо од свадбину 
(ДД).

све помалко и помалко изр. сваким даном све мање. – Све помалко и по-
малко сам кад㎘р да се слушам (Вој).

све, све (да је било) изр. што год да се десило друго мање би погодило. – 
Све, све, али да ни не беше тека скосило (ТД).

сведи главу и гледе си работу изр. не обраћај пажњу. – Сведи, чере, главу 
и гледе си работу, не мешај се (Сре).

свекрва ж редуша која у току једне седмице меси хлеб и одређује шта 
да се кува и једе. – Која меси туј недељу, она свекрва; она командује за ту 
недељу с јело и леб (Вр).

свет га нема изр. тако добар (лош) не може нигде да се нађе. – То је ка-
пичка убава, убава, свет ђу нема (Пир).

светевно дрво изр. миро, запис. – Отсекли светевно дрво у Горњу Корит-
ницу и стигло и зло (П – Лш, Пир).

свести свр. повратити у свесно стање. – Беше млого пијан, једва га све-
стимо с конштраци и сас расол (Пет).

светијовановска трава ж бот. 1. ивањско цвеће. – Има жлта и плава 
светијовановска трава (Вр). 2. траве које се беру о Ивањдану (хајдучка тра-
ва, кантарион, мајчина душица и друге). – Свака травка коју наберемо на 
Свети – Јован Биљобер је светијовановска трава и лековита је (Цр).

свакакве але и ћиле изр. непожељне и изопачене особе. – Там дооде сва-
какве але и ћиле, неје ти место да си у текво друство (Вој).

светиња ж црква, манастир, оброк, запис. – Не дирај у светињу да те бог 
не казни (Б – МБњ, Пир).

светлијаш м рет. јело од млека и пиринча, сутлијаш. – За Беле покладе 
правимо обавезно светлијаш (Соп).

свечарњак м свећњак. – Купила сам си у цркву свечарњак, да имамо, ми 
смо домаћинска кућа (Км).
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свибак м бот. шиб са црним гроздастим плодовима. – Свибак има црни 
гроздови ко на аб㎘д, само је више распрскано (Гос).

свив (у колено) изр. прегиб у колену. – Свивци су испод колено (ДД).
свили се несвр. избацивати свилу (кукуруз). – Свили се морузата, свила 

почела да избива (Зс).
свинак м бот. 1. врста жбуна сличног грабу који расте на истом станиш-

ту. – Свинак је мален, ситан, б㎘цка и гребе, и не сече се за брстину (ТД). 2. 
црни граб. – Црни габар и свинак, исто је; може високо да расте али не може 
дебел да буде (Зс).

свинћу си кара с њега / с њу изр. не уважавати; ругати се у свакој при-
лици некоме. – Снаата си кара свинћу с мене, не посматрава ме (Вој).

свиња од човека изр. необуздани простак који силом све покушава да 
реши. – Това не било човек, това било свиња од човека (Д – ЈД, Пир).

свињарл㎘к м посао око свиња на испаши. – Бил сам гладно сироче, 
свињарл㎘к ме неје заминуло (Сук).

свињигар м зоол. птица сеница. – Свињигар тиче, циганска му раса, тека 
каже башта ми што (он) има црно (ТД).

свињокоља ж свињокољ. – Свињокоља је млого важна преко зиму; уску-
ичу се свиње по село (Дој).

свити га изр. кл. клетва према имену: да се савије у клупко. – Вита, бес да 
га свити, па да се витне, да се не види (Изв).

свиткалица ж зоол. свитац. – Пред саму жетву почну свиткалице да лету 
(Кс).

свлада свр. савладати; наметнути се. – Зет дош㎘л у кућу, растргал мачку 
преди – њи да и уплаши и тека и свладал да га слушају (Пк).

својбина ж род; рођак. – Својбина смо с њега (Ру).
сврака ж јело од свеже прокуване сурутке у коме има и урде и воде. – 

Сврака је оди сирутку или цвик. Узне и ћипне га, па има и вурда и вода. Не 
ћисели се, него тазе (ТД).

сврже га изр. оженити и тако принудити да мисли на дом и породицу. – 
Унукатога да опрлим, да га свржем да не лута (Зав).

сврсти се свр. изравнати се са неким. – Сврстил сам се с њега и мож га и 
престигнем са – стоку (Дој).

сврт. Нигде сврт нема изр. (непрекидно) лутати, нигде се не задржава-
ти. – Он је нерадник и нигде сврт нема (Гос).

сврчује несвр. позивати у госте. – Сврчувала ђу, кројила ву сукна, кошуље 
(Сук).

севда му изр. то воли. – Севда ми је да имам лозје, па да си берем грозје 
у моје (Јал, Вој).
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север м мет. северни ветар. – Покара север, па се на старца смрзне гуња 
(ТД).

севтелише руку изр. почети нешто лоше чинити по навици (красти, 
тући). – Севтелисал рукуту, почел да збира чуждо и дом да си доноси (Држ. 
Сук). Севтелисал рукуту, почел да си бије женуту (Јал).

седев м бот. малено, зељасто и зимзелено вртно цвеће које (не) мирише 
и не мрзне. – Колко да је мрзлица, седев не мрзне; никад не измрзиња (Зав). 
Седев у лозје, он заборљиво мерише, лек је за од зуби кад болу и глава кад 
боли (Соп).

седне на перо изр. сести бочно на ивицу (столице, клупе, кревета). – 
Дојде и седне на перо, ко да је сироче (Пир. Гњ).

сејали и жели изр. добро пролазити; бити срећан. – До – са смо и сејали 
и жели, ама са зло време дојде (Гра).

секач м радник који у оквиру радне групе сече (сирну масу при изради 
качкаваља; припремљено блато које се налива у калупе при изради цигала). 
– Идемо све заједно – калџија, количар, секач и простирач (Пн).

сељакуша ж пеј. женска особа рођена и одрасла на селу. – Учен си, сине, 
ама мож да залетиш у женидбу; узни сељакушу да те слуша (При).

сенарка ж женска особа која сакупља сено. – Дьн㎘с че смо сенарће у 
Модреж (Гос).

сенидьр м зоол. арх. сеница. – За сеницу је старо име сенидьр, од деду сам 
чул (Пир).

сено с велики стог сена на месту складиштења. – Сено се на крај дене уз 
појату у сењак и може да буде и преко иљадо ћила (Рс).

сеновито место изр. место у коме има сенки, хлада. – Сеновито место, 
има лугове, добро за стоку и пастири (Нш, Брц).

серенђија ж смеша свих боја (код ћилима). – Све смо серенђије, измешале 
смо све боје (Пир).

сертовит, -а, -о вредан; уредан. – Мајћа ми је била сертовита за работу 
(Брц).

сестричан м сестрин син, нећак. – Сестра и сестрични че ми дојду на – 
госје (Пет).

сети свр. рет. подсетити. – Ти ме сети, заборавил сам куде смо т㎘га ишли 
(Зав).

сети се свр. досетити се. – Ја че се сетим како че ђу прострем и обрукам, 
да вој врнем зло за зло (Вој).

сећин-докуз м невољник. – Он је сећин-докуз, само гледа главу да спаси 
(ТД).
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сечен камик изр. тесан камен. – Направили кућу голему, убаву, све сечен 
камик (Брц).

сеџимка ж удвостручена (или учетворостручена) врпца; кратак канап; 
тањи конопац. – Сеџимка је врца спрегнута отчетри (ТД).

сивоша ж сива коза. – Сивоша је клот сива коза (ДД).
сила прил. одлично, баш како треба. – Сила ме чувају унуци; никој нема 

текви унуци како ја (Д – Нш, Гњ).
сила жена изр. одлична жена у сваком погледу. – Тетка ми беше сила жена 

у сваку работу, било у кућу било у поље (СГл).
синигарин м зоол. сеница. – Синигарин је као врабац голем, а онака као ла-

сес дојде, црне и беле пруге од чело до кљун, а окол очи сивкасто – жућкасто 
– белкасто (Зс).

синигерин м зоол. в. синигарин. – Синигерин је ситно тиче, отима од кокош-
ке једење (Зав).

синџир м танак и дугачак ланац. – Т㎘нак ланац је синџир, а дебел ланац 
је коларсћи ланац (Зс).

сињи огањ изр. плаховит. – Он је сињи огањ за жену; чим плане, ја се 
оћутим и не карамо се (П – ГГл, Пир).

сињигар м зоол. сеница. – Сињигар је мало, као враб㎘ц, има бело испод 
гушу и окол очи, а стомак ж㎇т (Гос). Сињигар је мало, сиво – жлто, поситно 
од врапца (Гос).

сипељ м геогр. сип. – Под венцити у Видлич има сипељи (ВРж).
сипти несвр. пресијавати се од лепоте (лице, одећа). – Све сипти на њу, 

све убаво (Сре).
сиренће с дем. и хип, в. сирењице. – Дај, бабо, сиренће! Дај, бабо, месце (Зав).
сирењице с дем. и хип. сир. – Сирењице ми најблаго (Цер).
сиришљиво млеко изр. прво млеко по млађењу, колострум. – Скоро се 

окозила козата, још је млекото сиришљиво, нечу га ручам (Пет).
сириште с бот. биљка која се користи за потсиравање млека. – Има си-

риште, травка, лисјети вој широћи па шарени, дојде како млеч; у сириште 
смо туј травку турали (Ру).

сирње с сир. – Волим качамак са – сирње (Ру).
сиромато изр. онај сиромашни. – Сиромато се згужвил, скрстил руће (ДД).
сиромашче с дем. хип. од сирома дете пуког сиромаха. – Било сиромашче, па 

заватили ратове, чудине, а немал оп㎘нци (ЦД).
сир㎘к м погача лоја, воска. – Овчи лој се сасири на сир㎘к и чува се (Рс).
ситан јавор м бот. врста ниског јавора. – Ситан јавор има, он је тврд и 

добар је за ложице (Зс).
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ситан ос㎘т бот. бела боца. – Магаре једе ситан ос㎘т, а големјат ос㎘т, што 
прави големе главице, овце лечимо од црвје (ТД).

ситна садина бот. влатаста трава слабог квалитета која расте на су-
вом и посном станишту. – Ситна садина је као бељушак, али има вретено 
(Пк).

ситан гуштер м зоол. мали гуштер. – Има ситни гуштери и има зелен 
гуштер (Зс).

ситан стамбол м бот. мала георгина. – Од цвеће садили смо кадиве у 
саксију, стамбол, ситан стамбол (од семе), големо цвеће (Бз).

ситан тип㎘ц м бот. типaц Nardus stricta. – Тип㎘ц има ситан јед㎘н, и има 
крупан тип㎘ц (Пл. Сре).

ситна цвелика ж бот. ниска кукута; уп. ситна цволика. – Ситна цвелика, она 
је најотровна, има ситни шланци и трује с гасови (Зс).

ситна цволика ж бот. в. ситна цвелика. – Цвелика има о – две – руће: поголе-
мата је окол ђубре и отровна је, а ситната расте у шуму и једе у стока, блага 
је као тужни корен (Гос).

ситна црева изр. анат. танко црево. – Има ситна црева, крупна црева и 
дебело црево на крај (ДД).

ситнурија ж фиг. безначајни људи. – Ситнурија – боранија, нека причу 
какво оче, брига ме (неје) (Пир).

сјагна овца изр. бременита овца. – Имам тријес и две сјагне овце (Вој).
скапосује несвр. скапавати. – Старци сами, скапосују гладни и жедни (При).
скача несвр. рет. скакати. – Мушки више скачају (Пс).
скека свр. премлатити (насамо). – Скекал га там у т㎘вницуту (Пет).
скекан, -а, -о који је лоше конституције, извитоперен. – Скекано мом-

чето, ама школац, решила се да иде за њега (НМл).
склаповчетина ж геогр. велик, узак и тешко проходан камени теснац; уп. 

склопетина. – У наше место склаповчетине големе на све стране (ТД).
склепетише свр. 1. површно и лоше изградити. – Склепетисали сте га 

некако, на брзину, ама тека се несмо погаџали (НМл). 2. шаљ. брзо изградити. 
– Че склепетишем кућу летоска (СГл).

склепотина ж лоше саграђена зграда; апарат или машина која лоше 
ради. – Направил некакву склепотину и с њу иде на орање (Чин).

склоп м геогр. кањон, теснац. – Кажемо га Зад – склоп, оно там стене над 
рекуту, да те стра увати (Гос).

склопетина ж геогр. в. склаповчетина. – Оно, једна склопетина место, не мож 
се мине (ТД).

склотно седи изр. спојити колена при седењу (одрасла женска особа). – 
Черко, склотно седи, мужје прооде (Кс).
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скокот㎘н, -тна, -тно фиг. шкрт. – Они су скокотни, при њи нема големо 
гостување (ПРж).

сколубица ж коврџа, локна, зулуф. – Спуштил и шишће, сколубице (Соп).
скопетрља свр. рет. с муком саставити крај са крајем; с муком обезбеди-

ти; с муком завршити. – Да гледате да га некако скопетрљате дьн㎘с, јутре 
имамо другу работу (ДД. Пир).

скопса свр. жарг. претући. – Скопсали га, затекли га крадне им сено (Дој).
скоравеје се свр. добити кору. – Скоравеју се после палачинћете па несу 

блађе (Трњ).
скорња/скорња ж омот од сукна или штављене коже који штити ноге 

пастира од влаге и хладноће, као и руке везача снопља од убода и жуљања. 
– Скорње су носили и овчаре и козаре, од мокреж и ладноћу да чувају нође 
(ДД).

скорује се несвр. добијати кору. – Мокреж, па после мрзлица, и почеше се 
дрејете скорују на мене (Чин. Пир).

скракља ж дугоног и висок мушкарац који хода крупним корацима. – Това 
је скракља, он иде навам (Рс. Јал).

скржи га изр. заледити се (мокар снег, блато, мокра одећа). – Скржило 
га, голема мрзлица, нече да је добро за житата (Нш).

скрип㎘ц м бот. јестива гљива у виду свињског уха Amanita cesarea. – 
Скрип㎘ц се беше ватил на ореј, па голем, љубичас, сладак (ВЛк).

скула се свр. свући се (као лопта, камен). – Нешто се скула, влачи се тијо, 
оно било в㎇к (ТД).

скући нође изр. прикупити ноге (брав). – На Крстовдан: ако краве скуће 
нође че буде ладна зима, а ако и опруже, че буде топла (Ос. Цр).

скучен, -а, -о који је тешко проходан. – Млого скучено да се слази од 
Барску ливаду до рекуту; млого кривине и млого трње и камење има. (Зс).

скучи несвр. 1. скичати (свиња, прасе). – Гладна свиња грди или пишти, 
скучи за једење или за прашчината, а кад у ванеш она пишти (ТД). 2. рет. 
шкрипати. – Мажемо точак с катран, да не скучи (Зс).

ск㎘кче несвр. сиктати (од љутине, беса). – Паприка кад је љута, ск㎘кчеш, 
ск㎘кчеш, па једеш (Зав).

слабужак, -шка, -шко који је слабе телесне грађе; болешљив. – Беше сла-
бужак и у младе године, али надживи женуту, а она беше силна, јака (Пир).

слага несвр. рет. спуштати ниже (особу, предмет). – Не знам какво да 
правим сас тебе, нити ме слагаш нити ме уздизаш (Пн, Бла).

слага на-срце изр. сакупљати горчину. – Само слагам на-срце и трпим, а 
до када че, не знам (МСв).
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слагај се куде је ниско изр. посл. слушај оне којима мораш да се покора-
ваш. – Слагај се ниско, сине, од њи млого зависиш (Зав).

сладун м бот. сладун, врста храста. – Благун и сладун, стока им не једе 
лис, нече да обрска лисковаче, и сладун лоше гори (Ру).

сламењача (колиба) изр. колиба покривена сламом. – Оно су некада куће 
све биле колибе сламењаче (Рос).

сланеж м сланост. – Сланеж у саламуру се измери сас јајце (ВРж).
сланобијав, -а, -о кога је попарила слана. – Сланобијаве шушпете, која 

добра, која неје (ВС. Пк).
сланобијавка (круша) изр. бот. крушка која сазрева после првих слана. – 

Имали смо круше сланобијавће, оне зреју када ђи попари слана (Јел).
слап㎘ц м један од четири дрвена ступца који држе или лотре на за-

прежним колима или саоницама. – Слап㎘ц код слпчате сане неје пререзан, 
него продужен и зашиљен (Зс).

слијен, -а, -о трп. пр. саливен. – Све ко да је слијено, као да се не познава 
да има руб све што су моје руће работиле (Пк).

слимује несвр. снимати. – Све је слимувал, све је слимено у Дебели дел, 
еве слиће (Зав).

слпчеивац м бот. ниска зељаста биљка са ситним рецкавим листовима 
у виду храстове гране и са врло ситним жућкастим цветовима, користи 
се као лек од нервозе и од страха. – Слпчеивац је трава за живци и од стра. 
Цьвти жућкасто, врло ситни цветови, ниска је и има ситан и рецкав лис као 
резетла, као – кад се грана храст (ТД).

слуга ж слуга. – Нема света слуга нигде; када сам бил мом㎘к у јасли сам 
спал (Зав). Две слуђе смо испратили у војску (При).

слушачка ж она која послужује (уз свечану трпезу). – Имам слушачће за 
свадбуту, а има које и да запоју (Зав).

смакне се свр. спустити се клизањем; пасти. – Смакнул сам се из ора, 
седам метра висина (П – Сц, Вр).

смеђав, -а, -о смеђ. – Мој муж је бил смеђав, ни црн ни бел (Брл).
смеј – ората изр. разговор пун смеха и радости. – Смеј – ората, смеј – ора-

та, али се све прекотура, синко, све пројде, и свака мука, и свака радос (Држ).
смесно с спектар боја на ћилиму. – Које су све боје на ћилим, кажемо га 

смесно (Пир).
смешљив, -а, -о склон шали и веселом расположењу, шаљив. – Вида То-

манова је смешљива, развесели свакога (МЈ).
смешује (се) несвр. помешати више буљука у један. – Смешују се овце у 

бачију (Зс).
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смили се свр. сажалити се. – Смиле ми се за дечицата па им дадо да 
ручају и да си понесу (Вој).

смирјава несвр. смиривати. – Идем да смирјавам децата (Кр).
смлено с поим. прид. брашно. – Имамо смлено за два – месеца (ПРж).
смлзе свр. помусти. – Кој највише смлзе млеко, он први узима млеко од 

бачију (Зс).
смолише свр. упропастити мољци тканину; уп. смољише. – Че се смолишу 

сукната по ковчезити (ВРж).
смољише свр. в. смолише. – Не знам колко године стоју нове панталоне од 

пртенице и још несу смољисане, а чињене су у орејову шуму (Брл).
смоћина ж бот. смоква. – Купујемо смоћине за Бадњу вечер да има (Цер).
смоћица ж змија смок. – Смоћица или смок је дебела, д㎇га шес до седам 

метра и има две – главе (Гос).
смрдељана ж прљава и запуштена женска особа; уп. смрдна. – Смрдељано, 

смрдељано, оно и пцетата бегају од тебе кад те сретну (Зав).
смрдљика ж бот. јаребика. – Божјо дрвце, божје дрвце или смрдљика, а у 

шумско га зову јаребика, ретко га има у нашу шуму. Расте колко слива, али 
има ретко гране, и род има црвене бобице на ћитку (ТД).

смрдна ж в. смрдељана. – Окупи се и опери, смрдно, па тьг дојди да огова-
раш једнога – другога (Зав).

смрзнут, а, о трп. пр. фиг. прехлађен. – Дојде смрзнут, били га ћиша и ветар 
(Гос).

смркче несвр. 1. шмркће. – Оѕебал, па само смркче (Изв. Вој). 2. халапљиво 
пити (свиња). – Свињата смркче реткото (ТД).

смрша свр. омршавити. – Ја сам смршала ко лесица (Зав).
смуван, -а, -о трп. пр. који је лоше направљен; који је лошег телесног скло-

па. – Малечко, смувано, никакво неје на гледу (Држ).
смуља свр. фиг. упропастити испирањем (бујица). – Муљотина је њива 

коју је вода испрала, смуљала (Гос).
смутељисан, -а, -о трп. пр. који се физички и телесно лоше осећа. – Малак-

сала сам, сва сам смутељисана (Нш, Брц).
смути свр. лукаво поступити; подвалити. – Ја че смутим, а ти нема да 

имаш никакву кривицу (Зс).
смькљана ж аљкаво обучена женска особа. – Смькљано, љигно, оно ме 

гад да те погледам (Пет, Држ).
см㎘кне мешину изр. омршавити. – Смькнул мешинуту, уватил се у рабо-

ту, зграду запрајил (Сук).
см㎘кне му кожуту изр. сасвим личити (на мајку, оца, деду, бабу, ујака). – 

Личи на њега, смькнул му кожуту (ТД).
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смькнеж м бот. кантарион; попонац. – Ни кантарионат окамо смькнеж, а 
ви па окате свлакат, све разно по народ (Вој).

снавива свр. фиг. кињити. – Она га млого снавива, љубоморна, мисли да 
он иде по жене (Зс).

снадале ж мн. мтз. од сандале гумени опанци (без каишке). – При нас се кажу 
опинци, а Рсовчање окају снадале гумењаци без каишку (ВРж. Дој).

снајица ж хип. од снаа. – Нек појде с тебе милата снајица (Пир).
сневел, -а, -о перф. који је оболео. – Са и Горка сневела, а беше млого 

убава и здрава жена кад беше млада (ВЛк).
снесе (се) изр. фиг. подерати (кожу, одећу, обућу); покидати; упропасти-

ти. – Огули се у игру, снесе се, снесе нове дреје и све зачас упропасти (Чин. 
Вој).

соблече се свр. фиг. смакнути кошуљицу (змија). – Ја, соблекла се змија 
овде, кошуља од змију (Зс).

сол не лиже изр. поштена је, не скита (удовица, жена уопште). – Овај 
удовица сол не лиже (К – ЈИ, Цер).

сомурка ж слинавка, балавица. – Ти да ћутиш, сомурће; прво си цивћете 
обриши (Пир).

сопротива прил. насупрот; наспрам; преко пута; близу. – Нашата кућа је 
сопротива њинуту, комшије су ми (При).

сопуљат, -а, -о балав, слинав. – Сопуљата деца, с класињак че им бришем 
нос (Цер).

сот㎘ња ж, мн. сот㎘ње сотона. – Излазе сот㎘ње у чивличко, плашиле су ме 
(Вр).

сочак м бот. врста шиба? – Има једно, зовемо га сочак, расте као грм (Гос).
спадне свр. 1. свући се. – Спадоше вратата, не могу да ђи затварам како 

требе (Гра). 2. фиг. (нагло) омршавити. – Бошко доста спадал, закасал с болку 
(Пир).

спасев, -а, -о песн. који је у вези са Спасовданом. – Цьвтело цвеће ђурђево, 
цьвтело цвеће спасево (Км).

спеља га свр. рет. спетљати, урадити некако. – Да спељамо некако туј 
работу, па да ручамо (Гос).

спи на меку мешину изр. заспати гладан (нема хлеба, трпи казну). – Ако 
не послушаш башту си че спиш на меку мешину (Вој).

сплачује несвр. уортачити се. – Сплачујемо говеда сас њи кад оремо (Пет).
сплтосује се несвр. постајати исти као. – Децата се сплтосују све на 

њонуту вамилију и по снагу и по памет, па су свата и грозна и глупава (Сук).
спопадне свр. наћи се; затећи се. – Спопадла сам тува, немам излаз (Д – Др, 

НМл).
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спопрчи свр. присилити; принудити. – Спопрчили га милицајцити и он 
све признал (Бе. Пир).

спорече се свр. разменити покоју увреду или замерку. – Моја свекрва је 
била мачава на мужа; несмо се спорекле никад (Вр).

спотьциња се несвр. с муком ходати; храмати; спотицати се. – Остаре, 
поче се спотьцињам ка одим (Чин. Об).

спрчка једење изр. брзо зготовити јело без настојања да буде квали-
тетно. – Спрчка некакво једење на брзину, варка се (Пир).

срам-трава бот. врста корова који расте у стрнинама, композита са 
белом цвасти, слична кукути, у облику плитког левка са црном тачком у 
средини. – Срам-трава је као цвелика, али прави грм; одавна било све црно, 
само бело около (Зс).

срама ж деч. рет. полни орган девојчице. – Покри си, чере, срамуту (Зав).
срамниче с шаљ. последњи комад у заједничком тањиру. – Послегњото 

парче је срамниче, че га узне кој нема млого срам (Пир).
средичка ж рет. средина хлеба. – Извади ми средичку, дај ми мекачко, не-

мам зуби (Цр).
средњи летач изр. врста голуба. – Средњити летачи не лету млого висо-

ко (Пир).
средопос м обич. средња седмица ускршњег поста. – Средопос је срегњата 

недеља преко ускршњи пости (Зс).
сретњује несвр. рет. сусретати. – Не сретњујем ју више, нема ју, остарело, 

не излази (Зс).
срећа петрова изр. ирон. губитник. – Е, ти, срећо петрова, од коцку че се 

затреш (Гњ. Сук).
срма – марама изр. врста мараме из градске женске ношње. – Купише ми 

срму – мараму за туј свадбу (Пир).
срмен, -а, -о који је од срме; који је украшен срмом. – Имаше срмено на – 

груди нашијено (Ру).
сров м мала гомила (камења, земље). – Врљи на змијуту сров камање (Зс).
сровиште с скровиште. – Там је на лисицете сровиште (ЦД).
сромче свр. изгристи у сласт (кору хлеба, коцку шећера). – Даду ми шићер 

у коцће и ја одма сромчем све (Гра).
сртејечи прил. стрпљиво и пипаво радећи. – Тека сртејечи изгубим цел 

д㎘н, а малко извезем (Пет. ВЈ).
срубен, -а, -о трп. пр. који је оштро пресечен (у више делова). – Лебат сру-

бен од двете стране (Пир).
срце га копа изр. потстиче га нешто изнутра (да ради, бежи, воли). – 

Не могу да седим, срце ме копа да радим (Ос).
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срце само капе изр. дубока је патња. – Патња голема, мука; срце само 
капе, черку сам изгубила (Држ).

срченик м срчани болесник. – Он је срченик бил и од тоја је умрел (Пс. Пн).
сталпен, -а, -о који је направљен од грубих дасака (талпи). – Сталпена 

колиба: од буку цепанице и једно и друго, па се исталпи (ТД).
стан м део плуга. – Стан држи бразду (Вој).
стане свр. почети. – Најубаву девојћу стану да залате порано (Пир).
старе године изр. дубока старост. – Тов су ме веч старе године стигле 

(ДД).
стареји, -а, -о старији. – Стареји сам од њега и мора да ме слуша и 

поштује (Б – ЦЈ, Гњ).
старејство с рет. в. старешинство. – По старејство га слушају сви у кућу (Гњ).
старешинство с старешинство (према одмаклим годинама). – За трпезу 

смо седели по старешинство (Ру).
старине. За старине изр. у старо време, врло давно. – За старине је това 

било, деда ми је причал да му је његов деда причал (Б – ЦЈ, Гњ).
старо лале бот. врста нарциса наизглед сличног лали. – Старо лале прави 

трубицу и жлто цьвти (Дој. Пк).
старовина трава изр. трава која предходне године није кошена. – Старо-

вина трава је која лани неје косена, па заостало (Дој).
стародија ж рет. (запуштена) кућа склона паду, страћара. – Кад сам от-

ишла у његов дом, стародија је било, само што неје падло; и после напра-
вимо кућу, огаздемо (Д – Пг, Пир).

старудија ж дотрајали предмет; старо посуђе; стар алат. – Циција и 
старудија у кућу, тов иде заједно (Пир). Купи, бре, ново, немој се више слу-
жиш сас текву старудију (Сре. Вој).

старудина ж 1. стара и оронула зграда. – Старудине куће још има у село 
(Соп). Кућарат старудина, само што неје падло (ДД). 2. фиг. стара и оронула 
особа. – Станул сам веч старудина, тегљи ме земљата (Нш).

ствара льже изр. лагати. – Не стварам льже, не могу; само право че ти 
говорим (Зав, МЛк).

стег м ракљаста грана којом се затеже (товар на колима, врх лисника, 
врх стога). – Кад зденем надрвњак, узнем стег, од расову с㎇пку стег, па горе 
обе расове савијем и превржем (ТД).

стегне свр. поправити и преуредити (зграду, кола, кацу, буре). – Требе да 
стегнемо судовете да има у кво да беремо грозје и чувамо вино (Гњ. ПРж).

стеља ж поњава испод седла. – Стеља је поњава испод седло на коња, 
штити му леђа (ТД).
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стигла му рука изр. поћи за руком; постићи, успети. – Стигла му рука, 
огаздел, спасил се од сиротињуту (Вој).

стигне га изр. сустићи га (заслужено) зло; сустићи га проклетство. – 
Који заради, после проклетија стигне његово потомство (Мр). Проклетија и 
стигла, помреше (ВЛк).

стижан, -жна, -жно који је имућан, који може да купи шта пожели. – 
Сиротиња смо били, несмо били стижни, несмо били могућни (ТД).

стискавац м фиг. тврдица. – Тија стискавац нече човеку да даде ни сливу 
да си раскваси уста (Сук).

ст㎇чен човек изр. глупа; брижна и несрећна особа. – Дооди ми често на 
-госје – једна  сестра ст㎇чена (Зав).

стисноча ж тврдичлук; тврдица. – Код њи је голема стисноча (Цер). Она 
је голема стисноча (Тм).

стовненце с дем. и хип. од стовна тестија. – Куде је стовненцето, волим из 
њега да се напијем воду (Мр).

стогле с дем. од стог. 1. купа саденутог сена. – Остаде ми само још једно – 
стогле сено за недај – боже (Сук).

стожи несвр. стварати, уздизати. – Курва дом не стожи (Брц.ПРж. ВЈ).
стојачевина ж дрво које се осушило (и још стоји) на корену. – Стојачевина 

је дрво ако је ис㎘ло на корен (Ру).
стол м седиште ткање на хоризонталном разбоју. – Седим на стол када 

ткајем, кажемо и на – ногу (Бе).
столовњак камик изр. камен станац, стена. – У моју њиву има столовњак 

камик (Ста).
столче с 1. мала столица. – Прим㎘кни столчето навам, очу на њег да се-

дим (Рс). 2. изр. че седнеш и ти на това столче доћићеш и ти на ово неугодно 
место на коме сам ја сада. – Че седнеш и ти на това столче, па че видиш 
како је (Рс).

стотник м врста кукуруза са кратком вегетацијом од око сто дана. – 
Башта ми је највише садил стотник морузу, она на време постигне да узреје 
при нас (ВЛк)

сточна цвекла ж бот. сточна репа. – Шећерна цвекла се једе, а сточна 
цвекла се не једе, она је за стоку (Зс).

страљив, -а, -о плашљив. – Ја нес㎘м млого страљива (К – ЦВ, Гњ).
стра. Преузел га стра изр. има честе нападе страха. – Преузел га стра 

па га почемо водимо по бабе да му бају (Пк, ВЛк).
страница на разбој изр. бочна страна рама на разбоју. – Разбој има две 

– странице, леву и десну (Бз).
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страшна па работа изр. ирон. велика ствар. – Страшна па работа, дете си 
избил и са си станул голем јунак (Вој. Чин).

страшник м бот. Inula helenium. – Страшник жуто цвета и прај чулумчице, 
после склопи чулумчицуту. Беремо га за деца да се не плаше, ставља се под 
јаст㎘к. (Гос).

стрви имање изр. уситњавати посед домаћинства. – Да – им се не стрви 
имање, он си узел роднину (Грш).

стрвне/стрвње. Отиде у стрвне/отиде у стрвње изр. умањити се количи-
на због многобројних (ситних) давања. – Имам јаганци, оставил сам; дојде 
ти син, дојде ти рода, отиде у стрвне, у стрвње (Ру).

стреви свр. погодити. – Паде шерпа, вода ћипел㎘ц, али неје ми ногу стре-
вило, него ме сaмо попрскало (Зав).

стреја у стреју изр. блиске комшије, додирују им се стрехе. – Комшије смо 
били, стреја у стреју, и млого смо убаво живували (Чин).

строшљетина ж јако оронула зграда. – Купили смо једну – строшљетину, 
једну – пустињу, и у њu смо се населили (ВЛк).

стрпен – спасен изр. онај ко поднесе муку, спасава се. – Стрпен – спасен, 
черко; претрпи, попушти; који је паметан он попушта (Гос).

струјарсћи, -ска, -ско који припада мајсторима електричарима и 
електричној мрежи. – Лупнуше струјарска врата на ауто на тија који 
оправљају струју (Пс).

струка ж стабло; једно од неколико стабала која паралелно расту из 
једног корена. – Змијино грозје направи чулумку, један плод на струку, исто 
као шишарка од бор (Ру).

струклија ж 1. женска особа са витким телом и танким струком. – 
Струклија сам била девојћа (Гњ). 2. фиг. (кафанска) флаша са дугим вратом. 
– На сваћи астал у кавенуту стоји д㎇га влаша струклија (Пир).

струња на језик изр. има посебан нелагодан укус. – Вурдата струња на 
језик, у њу је морузно брашно турено (Држ).

струњача црга изр. простирка од козје кострети, погодна за одвајање 
зрна од подлоге. – Црђе струњаче, веје се на њи, оне слабо осиљ примају, то 
им је добра страна, а на њи се и жито суши (ТД).

стукне свр. фиг. зауставити нечије напредовање. – Запалили ни да ни 
стукну (К – Ста, Пир).

ступа несвр. почињати. – Башта ми рече: – Умесно га кројиш, Ружо, до-
бро ступаш за домаћицу! (Гос).

ступалина ж плетена стопама са појачаним ивицама, понека са везом. 
– Ступалине иду преко ступало и могу да буду мало плетене мало везене (Б 
– Са, Пир).

– 294 –



897Допуна Речнику пиротског говора

ст㎘вни д㎘н изр. дочекати крај дана. – Дојди да пооратимо, да ст㎘внимо 
д㎘нат (Пир).

сћитна ж женска особа која скита; курва. – Таја сћитна само овива ули-
цете и кавенете, а деца штрокава и гладна сама дом (Пир. Вој).

сувар м непосечено суво дрво. – Суво дрво на корен није зовемо сувар, а 
Ракита стојачевац (Д – Ву, Пир).

сувом㎇зеста која даје врло мало млека; која има кратку лактацију. – 
Меринће овце су сувом㎇зесте и млого су јешне (Зс).

сувопизда ж зоол. зоља, мушица која у пролеће напада стоку (и људе), па 
стока мршави од ње. – Сувопизда те угризе када је жега, запара (Ос, Бз).

судића м хип. судија. – Судићата је бил на његову страну, помогнул му 
(Рос).

сузима несвр. обузимати (хладноћа, дрхтавица, језа, страх, лудило). – 
Поче ме сузима грозница, не знам какво ми је (ВЈ).

сукнар м кројач који шије сукна и литаке за жене. – Имало си је сукнаре 
у Каменицу и Славињу, који шију само сукна и литаци (Брл).

сукно литак изр. део народне ношње, дуга сукнена женска хаљина без 
рукава, оперважена гајтаном и украшена шљокицама. – Има сукна литаци 
и забьње литаци; л㎘скаво по њега цик – цак доле (Зс).

сукрвична трава ж бот. лековита трава за лечење рана. – Сукрвична тра-
ва, кажемо у и сукрвица, плава дојде, лечи рану, расте на ораницу, а лисичи-
на је друго (Зс).

сулиндар м фиг. висуљак слине. – Сулиндар му иде, пуштил сулиндаре из 
нос (Рс).

сумљив, -а, -о сумњив. – Она ми је сумљива, она све преноси што види и 
чује у нас (ПРж, Вој).

супрашица ж мет. кратка и слаба киша која само покупи прашину. – Паде 
супрашица, штрокава ћиша, не може да одмије прашиштето од колата (Цер).

супротив(а) прил. уочи. – Идомо супротива понеделник и видомо се (Бз).
сурине свр. фиг. уназатити, упропастити. – Син ни је нестал, па ни је он 

суринул (Пир).
сусретно прил. насупрот, од једне стране ка другој. – Кукљај вржемо, или 

сусретно, да се мање види (Б – Са, Пир).
сцепеншко прил. хип. дроњаво. – Тека сам навикал, у сцепеншко се об-

лачим кад намиравам стоку (Сук. Чин).
с㎘ви зам. рет. сви. – Уз астал смо с㎘ви паметни (Изв).
с㎘вне. 1. изр. с㎘вне време разведрити се. – Чекамо да с㎘вне време па да 

идемо по њиве да работимо (Сук. ВЈ). 2. изр. с㎘вне пролет почети пролеће, 
отоплити. – Ка с㎘вне пролет искарујемо овце у пашу (Вој).
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с㎘дно место изр. неприступачно место међу стенама. – Висибабе кан-
дилчичи, једни плави, једни бели, једни црвени, троји цьвту пролети, расту у 
јако с㎘дно место, не мож да приде човек испод стену или у стену (Гос).

с㎘здан, -а, -о трп. пр. саздан, створен. – Човек је за муку с㎘здан (Пет).
с㎘к – с㎘к – с㎘к узв. којим се подражава звук косе при косидби. – Косим, 

косим, косим, а косата дума с㎘к – с㎘к – с㎘к, море (беше) живот㎘к! (Рс).
ськлетисује (се) несвр. туговати; осећати мучнину. – Не ськлетисуј се 

толко, неје само тебе тревила таја мука (Брл). Немој да се ськлетисујеш, па да 
викаш д㎘н – издьн (Дој).

сьниште с пеј. сан; сновиђење. – Сьниште погаџа некако човека (Бла).
сьњева несвр. рет. снивати. – Не знам да ли сам сьњевал или сам стварно 

видел (ДД).
с㎘пет, -а, -о фиг. невешт; спор; несналажљив; приглуп. – Она је с㎘пета 

у рућете, нече да мож да ти буде добра домаћица (Сук). Ако ти дојде некоје 
с㎘пето у кућу, че мора повише ти да слушаш (ВЈ. Вој).

сьпетњичав, -а, -о невешт; несигуран у послу. – Васко је бил млого 
сьпетњичав (Брл).

сьпињачка ж оно чиме је животиња сапета (конопац, ланац, поводац). 
– На говедо турим сьпињачку и пуштим га да пасе преко – ноч, тека не мож 
да отиде долеко (Пет).

с㎘пре се свр. фиг. споречкати се; посвађати се. – Са – жену не мож да буде 
да се не с㎘премо, да се не скарамо, али брзо пројде (ТД).

с㎘рска свр. сажвакати уз хрскање. – Млого сам обичала да с㎘рскам ко-
чан, неје имало ништа поблаго од њега (Јал).

сьсеча се несвр. 1. присећати се. – Кад причам пол㎘ка, ја се сьсечам убаво 
како је било (Грш). 2. домишљати се. – Он се све сьсеча како да се нашали, 
ама шали се с меру (Вој).

сьстигне се свр. стећи, успети. – Тија се сьстиже, напраји си камено ко-
рито, снајете му надворка перу (Рос).

сьс㎘кне (се) свр. напујдати псе. – Сьс㎘кну се псета да се даве (ТД). Сьс㎘ка 
пцетата на мене (Бс).

сьсьциња (се) несвр. пујдати псе. – Сьсьциња се да се даве п㎘сове, да 
видимо чији је појак (ТД).

с㎘т м 1. бок, страна. – Реди циглете на с㎘т, да се побрже осуше (Сук). 2. 
изр. на с㎘т иде вуче у страну (во у јарму); нарушавати ред. – Тија вол све иде 
напред и све на с㎘т иде (ТД).

с㎘ће с саће. – Спуштила дечиштата с㎘ћето надоле и крала мед (Пир).
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Т

табачница м ћурчиска радионица за обраду и складиштење кожа. – Та-
бачница је била у Рођинци код мос (Брл).

табле с зан. плитка корпица у виду већег тањира за држање конца за 
украшавање. – Табле малечко ко шачће, ко тепсиче, за канурчице убаве (Пир).

таблетичарка ж руг. она која стално користи таблете и друге лекове. – 
Брука снауту: – Таблетичарко, таблетичарко, не требеш ми у кућу (Пир).

таван м 1. таваница. – У ижу немало таван, дим је иш㎘л на све стра-
не и излазил је право на кров (Кп). 2. под изнад подрума. – Милосав Бенин 
кад се женил таван се сурине у зевник, па кој ујашил буре, кој се на врата 
истркаљал (ВЛк).

тавашка ж мала тољага. – Тавашку че ти направимо; има да мамиш ов-
цете и да и пасеш (Ос).

тавра ж целокупна (свечана) одећа и обућа. – Тавра су и ципеле, и чарапе, 
и капут, и шубара, све заједно је тавра (Км).

тавралисује се несвр. кицошити се. – Ти се млого тавралисујеш, млого 
се тавриш (Сук). У једно ако се премени, каже се: – Ала се тавралисује! (Км).

такм㎘к прил. рет. просечно. – Вречете су такм㎘к окол сто ћила (Рос).
талога ж талог. – Пази да га не размутиш, диѕа се талога (Цр. БЧ).
там и там изр. и тамо и овамо, на оба места. – Чу идем и там и там (ВЛк).
таманлија ж врста зелене мараме обрубљене шарама. – Једна имаше 

млого убаву мараму таманлију (Рас).
тамоте прил. у том правцу; тамо. – Тамоте идете и че га сретнете (Вој).
таниће с зарђали плех; предмет сличан зарђалом плеху. – Врљи това 

таниће, да си не посечеш руће с њега (Трњ).
танте за кукуригу изр. то ти је за оно, сада смо изравнали рачун. – Танте 

за кукуригу, б㎘ш за б㎘ш, са смо изравњали рачун (ПРж).
тањирко м подр. домазет. – У мој крај зета у кућу зовемо тањирко (Б – Бг, 

Пир).
тапа – тупа изр. подражавање звука воза у покрету: – Тапа – тупа, тапа – тупа, 

стигомо с возат у Пирот (При).
тарана ж нејасно значење: – Мливото крупно ко тарана (Зс).
таранчуг м рет. љупко створење. – Весело и убаво детенцето, трчи ко та-

ранчуг (Цер).
тарлаише (кашкаваљ) несвр. сушити на сунцу котурове качкаваља пред 

паковање. – Преди да пакујемо кашкаваљ, прво га тарлаишемо да се озноји 
и осуши (Пк).
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тарлица ж 1. дрвено седло за коња. – Тарлица је дрвено седло сас расову 
за коња (ТД). 2. дашчице на коњском седлу. – Дрвено седло има облук предњи 
и задњи, а дашчицете су тарлице, једна предња, једна задња (ТД).

тарл㎘к м плетени наглавак за стопало са оплетеним рубом; сукнени на-
главак за стопало са оплетеним рубом. – Има тарл㎘ци плетени, и од прте-
нице (Д – Кв, ЦД).

таслица ж поруб на крају рукава (кошуље, капута). – Саку, д㎇г капут без 
таслице, имали су мој башта и деда – Ђела (Вој).

тачи несвр. давати предност, истицати. – Тачили га да им буде син 
(Сре).

ташнар м пеј. (високи) чиновник, он обично носи ташну. – Ташнарити 
дошли Ђоку да спашавају да га не искарамо (Пир).

тврд на – уши изр. наглув. – Ја стану тврд на – уши, вану да не дочувујем 
(Држ. При).

тврдак м бот. водопија Cichorium intybus. – Тврдак или гологуза, она је за 
од пролив и при људи и при стоку (Д – ВО, Пир).

тврдеје несвр. постајати све тврђи. – Покри лебат сас месаљ да не тврдеје 
(Пет. Пир. Изв). Сирењето тврдеје ако је млого солта (Грш).

тврдо место изр. песковито земљиште. – Чељадинће расту у круг, и у 
тврдо место, песковито дојде (Пок).

тврдокорка ж слатка тиква тврде коре, најчешће се једе кувана. – 
Свињарће тикве су мекокорће и тврдокорће, варимо и и једемо и (Ш). С кору 
од тврдокорку брашно гребемо (Ру).

тврдокуроња м бот. вулг. шаљ. бели лук. – Бели лук зовемо тврдокуроња, он 
је добар за онуја работу (Зс).

тврдољ м сасушен и тврд комад хлеба. – Не једе тврдољете, него ђи врља 
(Вој).

тврд㎘ц м бот. 1. врат Lolium temulentum љуљ, отровна влатаста трава, 
коров пшенице. – Тврд㎘ц у жито има млого тврдо зрно, и д㎇го ко на ㎘рже-
ницу; љуљају се људи који једу леб у који је брашно од њега (Бз). 2. једна од 
трава које заустављају пролив. – Тврд㎘ц трава, чај од њега за од пролив (Тм). 
Тврд㎘ц положен дојде, а плав цвет има; за од пролив је (Дој).

тврд㎘ц узвик, благослов и поздрав женама када праве црепуље: да вам буду тврде 
црепуље! – Кој пројде каже тврд㎘ц, а женете му одговоре желез㎘ц, да буду 
црепњете тврде и цврсте ко железо (Орљ, Бз. Гос).

те реч. ево, ето. – Те сам ја, те на брата ми син, па питуј кво си намислил 
(Пн).

тегет прид. индекл. тамноплав. – Бејо се облекла у тегет аљину и т㎘г сам 
му се млого допадла (Држ).
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теглач м тежак предмет на саоницама или на нечему што клизи, кори-
сти се при намотавању пређе на вратило разбоја. – Једна навива на кросно, 
а двојица сецају, или теглач туре па закаче (Рс).

тегли коцку изр. бацати коцку. – Брајћа тегле коцку када се деле (Д – Пш, 
Чин).

теговно прил. тешко, са напором, са слабим учинком. – С њега иде тај 
работа млого теговно, тешко се мож разберемо кој какво оче (Б – Дч, ЦД).

тезђал м рет. сирарски сто за цеђење сира. – Тезђал је за цедење сир; ши-
рока дьска па сведено с дьшчице, напрајено како шоборка (Зс).

теквова зам. 1. нешто тако; тако некако; уп. теквоваја. – Ја немам бьш 
теквова, али че си набавим (Вој). 2. такво. – Теквова лоше детиште нес㎘м 
видела (Пир. Држ).

тека прил. све више. – Како малејемо у село тека се мрзимо и једемо (ВЛк).
теквоваја зам. в. теквова (1). – Даде ми теквоваја (Зс). Рече ми теквоваја (Зс).
текме с четвртасто дрвено корито за мешење хлеба. – Леб месимо у 

копању, текме или у н㎘чви (ТД). телиште с пеј. теле. – Телиштето утрча у 
градинуту (Пет).

тек㎘вја, текваја/текваа, теквоја/теквоа зам. (баш) такав. – Он је тек㎘вја: 
улезне ли ти у кућу, мора нешто да ти украдне (Пк). Текваја ми је работа, све 
се умажем окол стокуту (ДД. Гра). Не требе ми теквоа, нечу чуждо, имам си 
какво ми требе (Дој. Гос).

темељато прил. темељно; мирно. – Детето је сталожно, че је темељато, 
нема да брзга (СГл).

тентаво прил. са муком, тешко. – Тентаво удара, нема снагу (Ос).
тентује несвр. подносити терет. – Тентувал му је, замет му правил, млого 

му настовувал (Гос).
терало с фиг. унутрашња духовна потреба да се нешто упорно чини, мо-

тив. – Има си терало, да работи и да учи (Брц).
терђија м завежљај (опреме) привезан за задњи део седла. – Терђија је 

тов што требе на коњаника у пут и што – је врзано наѕад за седло; у песму се 
каже: – Коњу на терђију! (Км).

терети несвр. (стално) радити тешке послове; уп. теретује. – Једно пуши, 
једно терети, па омршавел је ко мотка (Бе).

теретно прил. тешко се обавља. – Имамо две – краве, три телца, теретно 
за чување (ВЛк).

теретује несвр. в. терети. – Млого деца у кућу, теретувала сам да ђи очувам 
(Пет. Сук).

терка си изр. уживати у угодном животу и не много тешком раду. – Тер-
ка си он помалко, живи си; средил си живот (Држ).
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теслими свр. фиг. поклонити; продати будзашто. – Теслими воловете, 
морал сам да напрајм паре за свадбу (Сук).

теткосује се несвр. ословљавати са тетко без основа. (Исто: стриносује се, 
ујносује се, батосује се, дадосује се). – Какво се теткосује таја замлата кад знаје да 
му нес㎘м тетка (СГл).

теткуша ж она која личи на неку своју тетку. – Ти си теткуша, млого 
личиш на тетку си (Пир. Трњ. При).

течица м хип. рет. тетак, теча. – Течице ми детето каже кад ми се радује, 
а течотино ми каже кад ме задиркује (Пир).

течотина ж пеј. в. течица. – Течотина на врата, дојде пијан, поче да пцује 
(Пир).

тешката болка изр. 1. туберкулоза. – Убаво, ама кусурљиво. Има си ку-
сур, тешката болка, јевтиката (Чин. Зс). 2. рак. – Умре оди тешкуту болку, тамо 
њему уватило и џиђерицу, и све (Пир).

тија ред изр. у то време (дана, вечери, месеца, годишњег доба). – Једни – 
пути тија ред заличи трава, а са нема влага (ВЛк).

тијајте, тајајте, товајте зам. 1. тај. – Тијајте па не знаје никакав ред, нема 
образ (Сук, Вој). Тајајте ала пијана пак бије женицуту (Држ). 2. изр. тија ред /
тијајте ред у ово доба (дана, ноћи). – Јучера тијајте ред стигоше (ТД).

тијо прил. тихо, нечујно. – Нешто се скула, влачи се тијо (ТД).
тика несвр. губити. – Пази, немој да тикамо козете (Јал).
тика и тика изр. и тако и онако. – Мож да буде и тика и тика (Цр).
тикирка ж врста голубова. – Он је чувал голуби тикирће (Пир).
тињаје болка изр. споро се лечити; не моћи се излечити. – Закасала млада 

жена: болката тињаје, ни тека ни тека (Сук, Чин).
тињарка риба ж врста рибе која може да живи у мутној води. – Тињарће 

рибе наватамо (Гра).
тињосује несвр. рет. припремати се за рад а ништа не радити. – Коњосује, 

капосује, тињосује, како оче да работи па ништа не работи по цел д㎘н (Брл).
тисаг м једна од двеју торби бисага. – Ралникат ми процепил тисагат (Гос. 

Бе. Зс).
тиће прил. тек тада. – Доведо снау и заса је добре, а ако се измота клу-

бето тиће, лоше че буде (Пн).
тичиште с мн. тичишта, аугм. пеј. птица. – Тичишта мож да се купу там (Зав).
тичја ружа ж бот. врста цвећа које се гаји у врту. – Цвеће из градинче 

тичја ружа, то су нарциси ситни (Пк).
тичо просо с бот. гроница. – Тичо просо има зрнце белко, а на в㎘р малко 

црнко (Гос).
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ткање ж мн. разне врсте ткања. – Знам пребир, па сам и ткањета пребир 
уводила на друђе жене (Ор).

тлацка несвр. в. тлачка. – Тлацка, љуља или клацка, исто је. Тлацкам кључеве 
у руку (Зс).

тлачка несвр. љуљати; цупкати дете; уп. тлацка. – Немој да тлачкаш стов-
нето, че га удариш да се строши (Тм. Зс).

тлечор м мтз. од телчор телад. – Сабрала се тлечор у зевник (ТД). Имамо 
тлечор у трљак, на пашу (ТД).

т㎇став, -а, -о који има много масти, лоја. – Т㎇става в㎇на најбоље че мож 
да запиши водуту (Бе).

т㎇ч и м㎇ч изр. тучак и чутура. – Т㎇ч и м㎇ч су он и она, т㎇чник и чутура, 
начисто су зат㎇цани (Дој).

т㎇чи – м㎇чи изр. шаљ. ован у време оплодње. – На онога т㎇чи – м㎇чи, ро-
гатотога, наметала се све јаганци (Ру).

тмул, -а, -о потмуо. – Имам тмули болови од левуту страну у к㎇кат (Км).
тоа зам. то; оно. – Кажемо тоа, това, а старцити кажу и това (Гос). Не знам 

да – ли је тоа било на Игњатов д㎘н (Гос).
тов зам, в. тоа. – Не мож тов тека, нечу да дозволим да ме арате (Пет. Вој).
товаја зам. в. тоа. – Туримо товаја у семето (Зс).
товариче с дем. рет. сандуче или посуда за потребе рабаџије, уз јарам на 

самом почетку руде. – Рабаџије су имали малечко товариче за на јер㎘м, окол 
два – литра (Кр).

тој зам. то. – Тој си је твоја кривица, ти че платиш туј штету (Рг).
тојагар м шаљ. пеј. (омања) тољага. – Дај ми тојагарат да се потпрем (Чин, 

Вој).
толи се несвр. бокорити се; умножавати се бокорењем. – Оно се житото 

у јаку њиву толи (ВЛк).
толко ми чини изр. свеједно ми је; не тиче ме се; баш ме брига. – Очеш 

ли, нечеш ли, че идеш ли, неч ли, толко ми чини (Вој).
топ глава изр. прип. квасити главу. – Рек㎘л на пијац на туја госпођу топ 

глава, потсетил ђу када је била сељанка и била вьшива, топила главу с одвару 
од чемерику (Изв. Држ).

топ паре изр. гомила новца. – Дадо му тетолћи топ паре да си кућу напрај 
(Гос).

топеж м фиг. брига, секирација. – Ако сањам да газим велики снег, топеж 
че је, секирација (Пир).

топка ж 1. лоптаста грудва; лопта. – Туримо топку масло дористрашну 
у млеко и после пржимо (Рс). 2. лоптаста цваст. – Тија љиљак има малечко 
лисје, дојде како амрела; само прави цвет на топће како гронће (Зав, Гра).
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топлик м место на коме снег брзо окопни. – Види се ујутро како излази 
пара из рупу; ако млого густо излази мьгла, текво место кажемо топлик, а 
понекој каже и вунара (МЛк).

топчица ж дем. од топка мали свежањ расада. – Дај ми једну – топчицу 
расад од паприку (Ос).

тор м 1. стајњак од оваца и коза. – Купи тор из Држину и нађубри си 
њивуту, па ми моруза роди налудо (ПРж). 2. измет овце или козе на цедиљки 
при цеђењу млека. – Када цедимо млеко, остане тор на цедуљћу или талога 
(Мр. Кп. Бе).

торбаљ м пеј. торба. – Торбаље закачени и у њи натурано једно – друго 
(Бс).

торбељак м пеј. в. торбетина. – Цедило, дисаѕи, торбељак, једно се носи кад 
се појде на појату

торбетина ж пеј. торба; уп. торбељак. – Она ме све згњете на седиштето, 
понела у град једне – торбетине големе (Јел).

торомељеста жена изр. жена са јако израженим туром. – Торомељесте 
жене су дупесте жене, а шишкаве жене су друга раса (Д – Нш, Пир).

тороче несвр. 1. производити јак и непријатан звук. – Тороче ко тарана 
(Цер). 2. непрестано брбљати. – По цел д㎘н саде тороче, а работата си му 
стоји (Рас. Пк).

тотола – тотола узв. подражавања клоктања при испијању надушак: – Довати чу-
турицуту и тотола – тотола, целу ђу испи (Вој).

точкар м мајстор који оправља бицикле (и мотоцикле). – Идем при точ-
кара да ми оправи точак (Изв).

трава од змије бот. једна од трава којима се лечи од змијског уједа. – Тра-
ва од змије има бодље, лечим овце с њу (ВЛк). Трава од змије неје лисичина, 
него има шиљасто лисје, оно се залепи заземи (ТД).

травичка ж хип. од трава травчица. – По в㎘здан збира травичће да ђи одне-
се на козу и на овцу (Пк).

травник м зоол. крпељ Ixodes ricinus. – Има крлеж, а има и травник; трав-
ник је пож㎇т и помалечьк (Дој). Крљеж је велики а травник је мали (Мр).

трак м мн. тракови једна од двеју упоредних трака на упртачу ( цедилу) или 
на платненој љуљашки. – Љуљћа и цедило имају тракови (Бз). Љуљћа има 
тракове (Пк). Цедило има тракове (ВЛк).

тракавица трака изр. песн. нејасно значење. – Тракавица трака /Мене воли 
свака (Сук. Пир).

трампав, -а, -о рет. онај који је запустио своје имање, неодговоран и не-
радан. – Трампав ђу је мужат, нерадан и сирома, а има добро имање (Дој).
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трапаљес, -та, -то рет. вулг. чворноват, лоше уобличен; превише дебео (о 
пенису). – Трапаљесто, џамбрљесто, па нече да улезне (Зав).

трапне се свр. рет. наметнути се (као гост). – Не иде да се трапнеш чо-
веку у кућу кад му гости дооде (Пир).

трапушка ж дем. геогр. кратка коса; брежуљак; хум. – Е на трапушкуту 
там искарај јаганцити, на отрадију да и лиди ветар, овде че се запале (Зс).

трапч㎘к м в. трапушка. – Појату су имали на трапч㎘кат (Зав).
траска несвр. трескати. – Какво траскаш, дете, това ти неје за игру (Трњ).
трасне (се) свр. јако ударити уз карактеристичан звук, треснути. – 

Трасну плекат и исплаши овцете (ПРж). Трасну се од ковуту и повреди си 
ногу (Кр).

трбуљас, -та, -то који има изражен стомак, трбушаст. – Он беше 
трбуљас човек (Б – ЦЈ, Гњ).

трга несвр. стресати (класје, снопове, грожђе). – Житото тргано, све је 
било изм㎇зено, сронило се, отпадла зрна (Ш, Мр).

тргне језик изр. одузети моћ говора. – Курјак се залети па те удари да те 
уплаши и да ти се тргне језик (Бла).

тргне се свр. 1. фиг. освестити се. – Дошло је време да се тргнеш, да се 
освестиш, неси више дете које може да работи какво оче (ТД). 2. изр. тргал 
вој се језик није у стању да говори. – Од голем стра тргал вој се језик и само 
ћути (Вој).

трепетљика ж бот. јасика. – Растили смо и трепетљику, метловину немамо 
(Пк).

трепњује несвр. трептати (светлост, сунце). – Че дојде када сьнцето 
почне да трепњује, да заоди (Зс).

тресу му се дрејете изр. плашити се. – Тресу ми се дрејете од туја алу, не 
обичам ни да га сретнем (Вој. Трњ).

трешчорак м зб. иверје. – Донеси трешчорак, клечорак, да потпалимо 
ог㎘њат (Држ. Вој).

тријери несвр. помоћу тријера одвајати семе пшенице од семена коро-
ва, ломљених зрна и нечистоће. – Излезоше тријери и почемо да тријеримо 
жито (Вр).

трињорак м трина (од сена, од иструлелог дрвета). – Из шупљу буку 
суво, трињорак, брзо се завати с огњиво и кремик (Дој, Рс).

триста и тријесе бр. мит. триста и тридесет. – Триста и тријесе си рекла, 
али ни једно ти неје тачно (Пир). Оно сам и ја видела триста и тријесе (Сук).

тричарка ж торба или врећа за мекиње за псе, од штављене јагњеће или 
јареће коже. – Брашњеница је за брашно, а тричарка је за трице за помије 
(ТД). У тричаркуту малко има, кучето че остане гладно (Пк).
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трка грснице изр. млатити конопљу. – На њино гувно тркам грснице (Тм).
трка дронци изр. прати веш (на потоку, реци) (уз коришћење пракљаче). 

– Тркамо дронци све на рекуту (Тм).
тркећи рет. прил. сад. трчећи. – Идем тркећи с коња и на једну и на другу 

страну (Зс).
трљавица ж болови у стомаку који се (наводно) ублажавају трљањем. – 

Има кратка трљавица, стомак боли па се трља с чашу, и има силна трљавица, 
јако ка заболи стомак (Гос).

трљак м део појате без надстрешнице. – У појату трљак и поткапчина, 
куде овцете иду слободно (Дој). Ринусте ли трљакат (Орљ). Трљак има загон за 
м㎇зење, бројење овце и за шишање (Зс).

трљне свр. обич. замазати руком; погладити; протрљати; застругати 
предметом. – С б㎘дњак, када угасне, сваку овцу трљнемо по чало (Зс).

трмешка се несвр. ваљати се (по пепелу, прашини, слами). – Купемо се у 
рекуту па се после трмешкамо у пес㎘кат (МЛк).

трмкар м рет. пчелар. – Он је бил најпознат трмкар у нашјат Висок (Рос, 
ВРж).

трновача круша изр. врста старинске некалемљене крушке. – Трноваче 
круше две – сорте има: једне загрлчесте, а друђете малко подлђе; у вршу 
зреју и ни једну годину нема да не роде (Грш).

трногрм м бот. зечји трн Ononis spinosa и Ononis repens. – Нагазим 
трногрм с босе нође, па нешто извадим одма, а нешто чекам да загноји па да 
га извадим. Кажемо трногрм, али се чује и грмотрн (Зс).

трнска стовна изр. неглеђосана тестија која има само један широки от-
вор. – Трнска стовна има само дулуч и добра је за на њиву, водата по ладна 
у њу (Држ).

трнџија м особа која не враћа позајмљени новац или предмет. – Трнџија 
је кој воли да затрни, да узне а да не врне (Пир).

трње гази преко – главу изр. трпети велике муке у току (дела) живота. 
– Она је остала млада удовица и трње је газила преко – главу (Гос).

трњорак м мн. трњораци трњак. – Заглавиле се овцете у трњоракат (При. 
Јал).

троаљ м мн. троаље остатак комадића хлеба (са трпезе). – Они једу и пију, 
а на деца давају само троаље (Пир. Вој)

тровка ж женска особа која се губила. – Беше се губила, спала на њиву, 
па ђу крстимо тровка (Сук. Вој).

тројанка ж 1. која је омладила три младунца. – Тај ми је овца тројанка 
и млого је млечна (Нш). 2. која потиче из легла са три младунца. – Немој 
да чуваш тројанку, слаба је у снагу, недосисала (ДД). 3. три срасла плода 
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(шљиве, брескве); уп. тројанћа (1). – Двојанће и тројанће праскове или сливе се 
не једу, неје добро (Држ).

тројањћа ж 1. в. тројанка (3). – Тројањћуту немој да једеш, неје добро (Зав). 
2. воћка са три рачве. – Која слива има две – гранће, кажемо двојанка, а ако 
има три кажемо тројањћа (Зав).

тројанче с мн. који потиче из легла са три младунца. – Кажемо тројанче 
или тројанче, када тројани овца или коза (Гра).

троји, -е, -а мн. три пара; три врсте. – Има кандилчичи: једни бели, 
једни плави, једни црвени, троји има, троји цьвту пролети (Гос).

трокира свр. в. трокне. – Машиницата ми трокира, че купујем нову (Пир).
трокне свр. престати обављати своју функцију, отказати (део апарата, 

апарат). – Неки – пут оче да трокне, да трокира; остарело веч (К – Ћу, Пир).
тромбол м дувачки инструмент. – Тромбол, дува се у њега, има чаркови, 

пулови за свирење с прсти (ТД).
троп м геогр. рет. (краћа) коса. – Излезомо горе на тропат и почемо да га 

окамо (Цер).
тропало с фиг. брбљивац. – Това па тропало, досади ми (Сук. Вој).
тророга ж дрвена вила са три рога. – Виле дворође за мање сено, а 

трорође кад требе да подигнеш више сено (ТД).
троскалица ж звечка од рачвастог дрвета са комадима плеха које и 

најмањи ветар покреће, користи се да плаши птице у винограду или на 
њиви. – Троскалица, а кажемо у и гротаљћа, плаши тичи у лозје, ветар како 
у дува (Соп).

трошкари несвр. издржавати. – Ја немам паре да те трошкарим да се 
шеташ по Ниш, ти си там отиш㎘л да учиш (НМл).

трпеза ж врста старинског стола за обедовање, трпеза. – Јастегач је 
како круг, а трпеза има полукруг и дугачко дојде (Сук).

трпезан м даска на трему која служи, поред осталог, и за обедовање. – 
Клас се износи на ћошку, там има дьска трпезан, па се на њу остави (К – Кл, 
Пир).

трсачина ж крчење. – Трсачина, идем да трсим, њиву да правим, за леб 
да орем (СГл).

трти се несвр. фиг. непрекидно и дуго нагнут радити. – Ја се трти тамо, 
два – д㎘на реза лозје (Држ. ВС).

тртла ж пеј. женска особа са јако истуреном задњицом. – Тртло, истртила 
си се, грозно да те човек погледа (Грш).

трубељ м ароматична биљка јаког непријатног мириса. – На трубељ је 
цвелика дебела, па има с㎇пће (Зс).
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трубица ж цвет у облику уског цилиндра. – Старо лале прави трубицу и 
жлто цьвти (Дој. Пк).

трубунка ж бот. врста питоме шљиве дугуљастог плода. – У Брлог теј 
сливе окају брданће и шебеци, а моји у Росомач и окају трубунће и шиљарће 
(Рос, Брл).

трујен, -а, -о трп. пр. трован. – Три – пути сам трујена, големе сам муће 
имала у живот (Пир).

трујење гл. им. од трује тровање. – И трујењето боли, и бесењето боли, не 
знам кво да правим (Зав).

труло магаре изр. дечја игра заскакања. – Играмо труло магаре, навачамо 
се јед㎘н на другога (Чин).

труљав, -а, -о труо. – Труљаве теј даске, не одговарају за туј работу (Б – 
ЦЈ, Гњ).

труп м кратак део попречно исеченог стабла. – Цепленка је д㎇го дрво, а 
труп је кратко дрво (Цр).

трупац м зан. глина која је обрадом доведена до највеће пластичности. – 
Кад земља буде пластична, исечемо трупац на ситно да га полько уваљамо 
у лоптице, гук (Кр).

трупне се свр. пеј. лећи и не померати се. – Ка дојде мужат она се трупне 
у кревет, направи се болна и лежи (Цр).

трупче с мн. трупчетија/труповчичи врло кратки комади попречно исеченог 
дрвета. – Дај ми трупчето да седнем (Држ). Дрвата исечена на труповчичи, 
па че и цепимо на цепленће (Цр).

трус – трус – трус узв. којим се подражава ударање машицом. – Мајћа ми ме поче 
бије с машу, трус – трус – трус (Рос).

труска (се) несвр. труцкати се. – Нечу колата да ме трускају низ камењакат, 
боље че си одим (Јал. Вој).

трчка несвр. трчкарати. – Само трчкају по телето, радују му се (Кп).
трчобало с фиг. гужва; врло честе посете. – Оно, у њину кућу трчобало; 

једно дооди, друго отоди (Вој).
тршљак м искрчена површина (са ситним растињем). – Улезле његове 

овце у тршљак и они га затечу и утепају (При, Пет).
туберкулозичав, -а, -о туберкулозан. – Моја баба је била туберкулозича-

ва (Зс).
тува негдева изр. ту негде. – Он је тува негдева, идем да га потражим (Вој).
тувајте прил. ето ту; ево овде. – Водата је тувајте, поди лештакат (Пс. СГл).
туглара ж зграда зидана ћерпичом, непеченом циглом. – Биле су повише 

куће тугларе, ћерпичаре, сиротинсће куће, нисачће (Пир).
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тужан, -жна, -жно који је мучно – сладак (о воћу, колачима). – Јабалће има 
разне; једне су сипкаве, друђе водне, а једне па тужне (Зав).

тужни корен м бот. слатка папрат. – Има у гору тужни корен (ВЛк).
тужник м бот. слатка папрат. – Тужник и тужни корен, исто је; оно благо, 

жвакал сам га (Нш).
тужник м црвенило и свраб око уста. – Дигал ти се тужник окол уста, 

некој тугује за тебе (Пет, НМл).
тужно прил. мучно – слатко. – Тужно је за једење белмуж (Зс).
тул м метално лежиште точка у који улази крај осовине. – Тул има то-

чак, там куде улази осовината (Зс).
тулица ж бот. турица Galium aparine. – Тулица, ситачко, бело, врзујемо га 

на Русалницу да ни не боли грбина (Мр).
тулум м мн. тулумје врста звона за овце. – Тулум је за овцу, а за козу голем 

клопотар (Зс).
тулумче с врста звона за овце. – Тулум је поголем и он је за говеда, а 

тулумчета су помалечка и она су за овце (Зс).
тумарџика ж вредна, умешна и самопоуздана жена. – За готвење на свад-

бу потребне су жене тумарџиће, које оче да запну и да га уработе како требе 
(ЦД).

тумба несвр. ваљати (буре, кацу, празан суд, камен). – Тумбала сам га ко 
буре, не могу га подигнем (Нш).

тумбач㎘к м деч. фиг. 1. геогр. хумка; врло мало узвишење на равној повр-
шини. – Куде некада беше крушата остало само тумбач㎘к (Пок). 2. фиг. дечја 
брада; брада уопште. – На сва деца по крајч㎘к /А на деду тумбач㎘к (Зс).

тумбес, -та, -то ваљкаст. – Тумбесто, дугуљасто, лек од шугу у њега (Гос).
тумет. Гони му тумет изр. прогањати због (измишљене) кривице; кињити. 

– Гони му тумет, не дава му да дигне главу (ВЛк).
тупа заглавка изр. глупа особа непогодна за сарадњу. – Ега најдеш тупу 

заглавку која нече да тражи да њој преписујеш ако дојде за тебе (Зав).
тупак м ограничена особа, будала. – Душко је тупак, не умеје ни паре да 

разликује (ВЛк).
тупало с дрвени прутић са лоптом од филца или коже на крају, којим 

удара бубњар. – Тупанџијата колко јако удара с тупалото, ја мислим че сцепи 
тупанат (Пк).

тупељив, -а, -о рет. заобљен. – Тупељив камик је лоптас и када га вода 
ваља, он не звони (Бе. Дој).

тура гребенци изр. подметати кривицу. – Да не идемо тамо, да ни после 
не турају гребенци (Соп).
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тура капак одозгоре изр. настојати рећи последњи; пресудити свакоме 
без обзира на чињенице. – Навикло на сваку орату да тура капак одозгоре 
(Чин. Вој).

тура се у свет/тура се у ред изр. женити се, удавати се. – Турили смо се 
и ни у свет, да ни има на број (Бла). Време је да се ја и ти турамо у ред и да 
се домимо (Пн).

тура си јер㎘м на шију изр. женити се, удавати се. – Нечу си турам јер㎘м 
на шију ка ми неје зор (Пк).

турање на стоку изр. полагање хране стоци. – Ранење, турање на стоку 
требе да буде на време и да се гледа да стока не гладује (Мр).

турска баница изр. пита са сиром од киселог теста у виду трака
које се кружно савијају у тепсији. – Турска баница се не суче са – 

сукаљћу, него се одвој од ћисало тесто када месимо леб и у њега се туре јајца 
и сирење, која кво има, и опече се заједно с лебат у вурњу, а може и у црепњу 
посебно (Вој).

турсћи сед изр. седење (на поду) са прекрштеним ногама. – Кројачи су 
кад работе седели турсћи сед с укрстене нође (ВС).

туртица ж бот. биљка у типу вилиног сита. – Туртица има љубичасто – 
беличас цвет, ситан, мали, али као череметка (Брл).

тутмер м геогр. планинска коса; превој. – Најдомо га горе, на тутмерат 
беше заспало (ДД).

тутње несвр. 1. потмуло одјекивати. – Тутње откуде Одоровци, че буде 
лош облак с град (Вој). 2. фиг. непрекидно трчкарати и тако завршавати по-
слове. – За кво толко женете целу ноч тутњаше (Пет).

тутње га изр. грдити, кињити. – Па ме држа, па ме тутња, па му на крај 
све реко (Вој).

тутубеја ж глупа, лења и невешта особа. – Снаата тутубеја, суворукава, 
ленчуга, отс㎘ле ју рућете, ништа неје работила (Пк).

тутулу – тутулу узв. којим се подражава пијење из посуде са уским отвором. – Узне 
стовне с вино и тутулу – тутулу, пије кришом (Држ).

тутуче несвр. звонити тупо и ритмички. – Телефонат само звони, само 
тутуче (Пир).

т㎘ – т㎘ – т㎘ узв. при вабљењу живине: дођи, дођи! – Т㎘ – т㎘ – т㎘, бабини пили-
чи (ВСв).

тьг㎘шањ, -шња, -шњо тадашњи. – Тьг㎘шњото време нема се врне, а 
беше убаво (Сре).

т㎘к(ь) – т㎘к(ь) узв. при вабљењу пилића и кокошака: дођи, дођи! – Маме се ко-
кошке: Т㎘к-т㎘к, ц㎘р -цььр, пилки- -пилки – пилки! И оне се зберу (Мр). Т㎘кь 
– т㎘кь, пили-пили – пили, пил, – пил, – пил (Вој).
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т㎘нак литак изр. дуга женска хаљина од танке пређе и неваљаног сукна, 
без рукава, најчешће украшена шљокицама и опшивена жутим ширитима. 
– Пред ратат су т㎘нак литак све жене носиле, и старе. Т㎘нко се преде у два – 
нита и лито се ткаје (Брл).

т㎘не несвр. рет. тонути. – Поче да т㎘нем у воду (Д – Ву, Пир).
т㎘нка црева изр. анат. танка црева. – Има т㎘нка црева и има дебела црева 

(ТД).
тьнковијес, -та, -то који је танак у струку, вижљаст. – Тьнковијеста 

девојћа је када је висока и мршава (Гњ, Држ).
тьнкошијес, -та, -то танковрат. – Волат тьнкошијес, не допада ми се 

(Сре).

Ћ
ћати несвр. нег. (не) поштовати, (не) уважавати. – Његовити се жале да 

и ич не ћати (Пк).
ће прил. тек онако, успут. – Ја ће мину да те видим (ЦД).
ћеа м главни пастир који одговара за сву стоку на планинској испаши. 

– Ћеа, како он нареди, слушамо (ТД. Мр). С говеда су ишли ћеа, поћеник и 
погонич (Зс).

ћебе с дуг сукнени мушки капут (до колена). – Памуклија, па кратко, па 
прослук, и може сас ћебе или без ћебе (МСв).

ћев. Неје ми ћев што је тека изр. то ми се не допада, није у реду што је 
тако. – Черка ми побеже за удовца, неје ми ћев што је тека (ВСв).

ћевлика ж женска особа склона пићу. – Она је често ћевлика, пропила се 
(Изв). Имало је у наш комшил㎘к неколко жене ћевлиће (Пир).

ћевти несвр. фиг. узалуд гунђати; узалуд галамити. – Што – ти се врљи, 
тој ти је доста; мож около само да ћевтимо (Зав).

ћел – туга/ћелтуга ж дубока туга (са разлогом или без разлога) праћена 
одсуством било какве жеље. – Уватила га ћел – туга па само спи (Пир).

ћела ж арх. рана. – Имаше ћеле по – руће, по лице, гад да те је да га по-
гледаш (Зав).

ћелепош м бела платнена капица која се носила испод барле. – У град се 
носило ћелепош испод барлу, бела капица оди платно (Пир).

ћелеп㎘шњак м стара, прљава и изобличена капа (код старе и запуште-
не особе). – Турила на главу ћелеп㎘шњак, некак㎘в качкет (Пир).

ћемана ж рет. виолина. – Свирило се у моје време у цовару, дудук, двојће, 
гајде, даире, ћеману (ВЛк, Пир).

ћенка несвр. говорити плачним гласом (уз пренемагање, по навици). – 
Мајћа ми нешто ћенка, жали се, болна је (ТД).
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ћерај м келнерај. – У ћерај смо спали у стару кућу (ВСв).
ћесап м посл. припремљена сума новца за куповину. – Јесап, ћесап, торба и 

штап, това је трговина (Пир).
ћесери несвр. досађивати гунђањем и неоснованим приговорима. – Немој, 

жено, више да ме ћесериш да те не бијем (Км. Цер).
ћећече несвр. тихо мекетати (коза). – Коза мрмрче кад је за јаренце, 

ћећече кад је пол㎘ка и врека кад је јако (ТД).
ћијанка ж шаљ. према глаголу ћија несвр. кијати учестало кијање у друштву. – 

Кад се неколко њи исћијају, чула сам на седенћу, каже се: – Ама се исћијасте, 
направисте голему ћијанку (Пк).

ћијовска г㎇тка изр. велики гутљај. – Дај малко да пинем, да отпијем 
ћијовску г㎇тку (Вој).

ћико прил. рет. како. – Е, ћико пројде на пазар? (Об).
ћилавци м мн. безвредне ствари. – Ћилавцити твојити да си узнеш, 

смитају ми (Дој). Пошли смо сас мужа за ћилавци по њиве (ВС).
ћилерче с дем. 1. собичак за чување веша. – Ја се у ћилерчето преоблачим 

(Гњ). 2. прозор од иже према тераси. – Некој наѕрну из ћилерчето, виде ме да 
краднем, и ја побего (Пн).

ћилибар м огрлица од ћилибара са разнобојним перлама. – Ћилибар, ма-
ниста бела и жлта на огрлицу, носила се само кад се појде у цркву на голем 
празник (Пир).

ћилим м поњава са потком од разбијених крпа. – Ћилим је црга с натку 
од дрндано (Км).

ћилимар м трговац ћилимима. – Кривошија је бил поштен ћилимар (Пир).
ћилка несвр. пеј. споро се враћати и млатарати предметом за који су га 

послали. – Не ћилкај мањето, одма ми га донеси (Пир).
ћил㎘ц м мн. ћилци м мн. немоћне и безвредне особе. – Пошли смо с мужа на 

њиву ко ћилци, нам неје место там, стари смо (ВС).
ћима несвр. 1. махати. – Она му поче ћима из возат (Брц). 2. фиг. косити. – 

Цел д㎘н сам ћимал, руће ми отпадоше (Дој).
ћине се от – срце изр. родити. – Неје њој се ћинуло от – срце, па да у боли 

за њу (ВЛк. Вој).
ћипел㎘к м купућа вода; врела вода. – Оно жега, (као) ћипел㎘к, а она по-

шла на пијац (Пир).
ћипи у кућу изр. фиг. свађати се (често) – У њину кућу поче да ћипи, да 

се бију (Пк).
ћипне му крв изр. јако се наљутити, побеснети. – Готово, ћипнуло ми је 

крв, са че се бијемо, мужу, па кво буде (Зав).
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ћиримиџија м циглар. – Ћиримиџија сам постал у петнајес године, да се 
мож преранимо (Кс).

ћисак м бот. велики киселац Rumex acetosa. – Ћисак, тесни му листовети, 
искара ѕукат, жвачемо копат (Соп).

ћисала врба ж бот. ракита. – У моју Јању рећиту окамо ћисала врба, ја си 
у и сьг тека окам (К – Јњ, Ста).

ћисала чорба изр. чорба од расола са паприком и другим додацима. – 
Ћисалу чорбу од расол често смо јели (Нш).

ћисалка круша ж бот. врста дивље крушке. – Ћисалка круша је добра за 
оц㎘т (ВС).

ћисалкова шума изр. лишће дивље јабуке намењено бојењу пређе. – За 
чинилку ћисалкова шума се користи а дрво не (ТД).

ћисалковина ж дивља јабука (стабло, кора, лишће). – Ћисалковину смо 
користиле за чинилку (ТД).

ћисало месо изр. пеј. фиг. женска особа. – Деда ми је рек㎘л да немам рабо-
ту с ћисало месо, него да си гледам школицуту (Брц).

ћисало на – нос (иде) изр. јадити се и ћутати. – Оно ми иде ћисало на – 
нос, иде, иде, ама си прећута (Вој).

ћисало цедено млеко изр. цеђењем угушћено кисело млеко. – Ћисало це-
дено млеко, овчо или крављо, млого је добро мезе за пред госје (Брл).

ћисал㎘ц м бот. киселац Rumex acetosa i Rumex acetosella; уп. ћишељак. – Има 
ћисал㎘ц, па диво зеље, па штављак (Дој).

ћиселица ж бот. дивља јабука. – Од ћиселице прајмо оц㎘т (Сук. Јал. Вој).
ћисер м тесла, кесер. – Копа корито сас ћисер (ТД). Сас глето и сас ћисер 

га длбе (Ру).
ћитка ж 1. кита (цвећа). – Невеста носи ћитће на пазуће (ВРж. Рос). 2. фиг. 

вуна на глави овце као украс. – Има овце које не карају ћитку и шију, оне су 
гуљаве (Зс). 3. ћитка голема изр. фиг. а. прилика за гордост, понос. – Завршил 
њим син школе големе, ћитка је голема (Кр. Пир). б. ирон. велика срамота. – 
Черката њу че роди а још девојћа; това је, за њу дигноглавесту, ћитка голема 
(Пир).

ћитнаста кокошка изр. кокошка са израженом ћубом на глави. – Имам 
једну ћитнасту кокошку (Б – Са, Гњ).

ћитчица. Иструже на ћитчице изр. скине младу кору (леске) у виду рас-
треситих лоптица. – Бељак оди лесковину истружем на ћитчице и јаганци 
га ручу сирово (ТД).

ћићија ж рет. нож преклапач; стар нож. – Ја си носим ћићију за појас, да 
пуштам крв на овцу (Нш).
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ћиу-ћиу, ћиу-ћиу узв. при подражавању пушчане паљбе. – Ћиу-ћиу, ћиу-ћиу, по-
чеше меткове да пролате окол мене (Јал).

ћишаво паче изр. пеј. болешљиво и нејако створење. – Она је ћишаво паче, 
све болна, на работу у поље не излази (Пн).

ћишалка ж мера од три нити у пређи са мотовила; уп. ћишалка. – Тријес 
жичће у пасамце, а три у ћишаљку; десет чишалће у пасамце (Ру).

ћишаљћа ж в. ћишалка. – Три конца у ћишаљћу, а десет ћишљће у пасамце 
(Бе).

ћишељак м в. ћисал㎘ц. – Ћишељак жвакамо па ни ћиси (К – ЦВ, Пир).
ћишка несвр. рет. говорити уз плач. – Болно, па си повише ћишка, и ка 

орати ћишка, све завикује (Цр).
ћокне свр. ударити рогом; убости. – Крава ме беше ћокнула па сам ле-

жала у болницу (Б – Км, Пир).
ћорави дни м мн. дани немоћи, старост. – Че зачувам паре за ћорави дни 

да има (Зав).
ћоравци м мн. арх. 1. кратковиде очи. – Почеше ми дрљавеју ћоравцити 

(Чин. Сук). 2. шаљ. наочаре. – Дај ми ћоравцити да уденем иглу (Пир).
ћорачћи прил. сад. 1. на слепо, не гледајући. – Напипа га, најдо га ћорачћи 

(ВРж. Кр). Слушам се ћорачћи (Држ). 2. фиг. без стида, без поштовања реда. – 
Дошла сам ћорачћи, ништа нес㎘м донела (Јел).

ћорламе. На ћорламе изр. невољно; срдито. – Не дава ми га како се дава, 
него ми га дава на ћорламе (Рс).

ћорлук м притајен пркос којим се изазива и понижава друга страна. – 
Удара му ћорлук, као срамује се од мужа прву ноч (При).

ћор㎘ц м мн. ћорци немоћна (и полуслепа) стара особа. – Ти нечеш да не 
идеш при теквија ћорци да ти праве смешку (Гос).

ћорша м 1. слепац. – Ћорша се у теб загледал (СГл). 2. фиг. глупак; не-
спретна особа. – Ћоршо ћорави, што си не гледаш пред – нође?! (Пн).

ћосавац м зоол. мала црна птица која напада грожђе, кос. – Ћосавац је 
црн, а грозјар㎘ц сур (Вој). Ћосавац је црн, има пократку кљуницу од шморца 
и једе по једно зрно, а живи више на глисте и на сливе маџарће (Ру).

ћош м тераса; балкон. – Ту смо спавали на ћош (П – Кр, Пир).
ћоше. Држи се за ћошетија изр. пијан. – Поче се често држи за ћошетијата 

и поче да бије женуту (При).
ћошница (кућа) изр. кућа са терасом. – Његова кућа је кућа ћошница, 

прва надол, че у видиш (Бз).
ћоштичанин м ветар који дува из правца села Ћуштице. – Дувају два 

ветра – ћоштичанин и крив㎘ц, али је крив㎘цат поопасан, најде све рупе и све 
живо раскрива (Зс).
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ћуало с, мн. ћуала, в. ћувало. – Ћуала се ућутала, буће се ујечале, па је страш-
на планина, стра ме да замркнем (К – Ћу, Пир).

ћувало с мн. ћувала зоол. ћук. – Ћувало се оглашава ћу – ћу, ћу – ћу (Ста).
ћулавчица ж дем. купаста папирната кеса, фишек. – Тате, купи ми онова 

што – је како ж㎇чка у ћулавчицу (ВЛк).
ћупе с купасти лимени жижак на петролеј или зејтин, са фитиљом и 

без стакленог цилиндра. – Башта ми је на ћупе целу ноч правил тишљарај 
(Д – Сн, Пир).

ћуприја ж основна греда, носач кровне конструкције. – Това је дрво от-
секал за ћуприју на кућуту, поди њега су нашли некоји тепсију злато (Вој).

ћурументија ж врста минералне смеше којом се лечи стока (коњи, 
свиње). – Ћурументија је лек за црвени ветар (Пн).

ћустек м мн. ћустеци делови рибарске мреже у виду џепова, тамо где је 
олово. – Имам мрежу с ћустеци, с њу ловим рибу (НМл).

ћутлија м рет. особа која нерадо говори. – Ја сам причлија човек, ја не во-
лим да се дружим сас ћутлију, сас човека који само ћути (Јел).

ћутук м фиг. глупак; незналица; невешта особа; особа без заната или 
школе. – Остал сам ћутук, без ништа, без занат (Рос).

ћутурес, -та, -то рет. који има велику главу. – Његов ов㎘н је по – ћутурес 
од нашетога (Зс).

ћућуковац м 1. зоол. мала шарена птица која се оглашава са ћук – ћук – 
ћук, пупавац Urara erors. – Ћућуковац чини ћук – ћук – ћук, његова песма 
таква (Зс). 2. руг. Топлодолац. – Топлодолци се облаче шарено а неукусно, па 
и зовемо Ћућуковци, а они се љуте, псују (Зс).

У

у предл. 1. за; по. – Идемо у сено (Ста). 2. од. – Иде ко старц у сто – године 
(ДД). 3. са. – Док – је бил у брајћа све је он овчар бил (Пк).

уаленица ж размажено женско чељаде. – Она је уаленица, че требе ти 
њу да слушаш, не она тебе (Брл).

уалина ж геогр. угнути део, увала. – Уалина местото, убава трава там рас-
те (Јел).

уаме свр. пеј. оженити, удати. – До – га не уаме, па после че се и он на-
викне на мукуту како и ни (Кр).

уапе се за дупе изр. касно увидети своју крупну грешку, покајати се. – Че 
се уапеш за – дупе, ама че буде доцкан (Држ, Трњ. Кр. Пир).

уара се свр. упропастити се; повредити се. – Уара се човек с голему ра-
боту, упропасти се (Бе). Уараше ми се прсти на – руће од коминете (Пк).
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убавач㎘к, чка, чко лепушкаст. – Беше убавачка женица, вредна, мирна, 
ама умре без време (Ор). Поје се у песму да је најубавачка девојачка младос 
(Соп).

убавил м рет. шаљ. лепотан. – Мојат убавил продал јагнето а требал је на 
доктуратога да га донесе (Д – Пг, Км).

убанѕови се свр. олењити се. – Тија банѕа кад се убанѕови не мож га по-
кренеш (Пир. Држ).

убије (се) свр. повредити (се). – Како да затвори вратишата, оштипу га, 
убије си прс (Јал). Пази да ме са – срповете не убијеш (Изв).

убије душу изр. премлатити. – Умодрил га, убил душу (у њега) (Ш).
убијен, -а, -о трп. пр. фиг. оштећен усев (од запаре, града, мраза, слане, 

јаке росе, биљне болести). – Убијено, шмркнуто, нема ништа од лук овуј 
годину (ВСв).

убијен коњ изр. коњ чија је леђа повредило седло или самар. – Убијен 
коњат, огулило га седлото. Коњ или магаре тешко заздравују кад се убију, не 
здравеје засвет (ТД).

убикови се свр. укрутити се; не прихватати чињенице; супростављати 
се већини. – Добил конску памет, па се убиковил, па ни натам ни навам (Пир).

убило га бриђе изр. бриге су га сатрле. – Убило га бриђе, черка му 
јединица зађинула у најбоље године (Об).

уближњи, а, о близак. – Он је уближњи комшија твој, че му однесеш ама-
нет (Брл).

убоклуџави свр. запрља смећем и прашином. – Пази да не убоклуџавиш 
џемперат окол плевуту (Вој).

убрани свр. одбранити. – Залуду га браниш кад не мож да га убраниш, 
големо је зло направил (Сук, Вој).

убрашни се свр. запрљати (се) брашном. – Леле, убрашнила сам се све 
(Држ).

убрбости свр. рећи одједном много и неразумљиво. – Она нешто убрбости 
на врата и отиде (Бз).

убрди свр. усправити. – Беше убрдил јексер да пробуши гуму (Рс).
убрдо прил. навише. – Лаје, ћевка куче убрдо (Мр).
убрчи се свр. шаљ. кочоперно се држати (бркат мушкарац). – Убрчил се, 

дигал главу високо и прети (Цер).
убуђаје се свр. убуђавити. – Не остављај га на полицу; оно се там убуђаје 

и ишчамреје (Б – ЦЈ, Гњ).
убучави се свр. очешљати се изазовно, рашчешљати се. – Те тек㎘вја, убу-

чавил се беше, убаво момче (Зав).

– 314 –



917Допуна Речнику пиротског говора

уб㎘зди се свр. (почети) ширити непријатан мирис. – Запраји се да сам за-
спала, и он леже до мен, уб㎘здел се на рећију (Бла).

увалица ж 1. геогр. угнуто место, (мала) увала. – У увалицуту легло и за-
спало, там га најдомо (Вр). 2. угнуто место на телу као последица повреде. 
– Тув има увалицу куде се беше убил (Вр). 3. анат. сузна јама код овце. – Ува-
лица испод око на овцу што има, там с нож б㎘цкамо да капе крв (Д – Рд, Пир).

увезе му се у главу/увезе му се у мозак изр. наметнути се (слика, мисао). 
– Грожљива ствар је оно било; тов ти се увезло у главу (Зав). Беше љута, и то 
ми се увезло у мозак (Тм).

увеје се свр. почети јако вејати снег. – Увеја се, упада се снег и ми раз-
манумо да идемо по наваџил㎘к у Присјан (Пир).

увеличава несвр. хвалити. – Млого увеличава синатога, затова вој се 
смејемо (Пет).

увети се свр. искрзати се од употребе и стајања (комад одеће). – Уветила 
ми се вутарката, требе ми нова (Цр).

увијалче за ногу изр. кожни умеци или крпе у опанку и око ноге. – 
Увијалчета за ногу од кожу, а могу и од крпе (Мр).

увисне се свр. окитити се плодовима (воћка, парадајз, боранија). – Пре-
родило, па се увиснуло, само што се не скрше гране (Пс).

увити (се) свр. рет. омршавити (од глади, болести, бриге). – Арне увитила, 
не знам от – какво је закасала (Сук).

увитли га изр. принудити; строго усмерити. – Увитлимо га веч, очемо да 
га женимо (Гра).

уводљив, -а, -о стидљив: послушан. – Срамежљива је, уводљива је, а нам 
теква требе да ни слуша (Вој).

увредно прил. увредљиво. – За њега је увредно што га на свадбу несте по-
звали (Кп). Мало је може увредно, али че кажем (Зав). Увредно му реко, пре-
груби малко (ВЛк).

уврља се свр. почети разбацивати предмете на све стране. – Кад се рас-
пуца, па кад се уврља, чудо напраји (Цр).

уврсти се свр. 1. упарити се. – Уврстил се с Гордану, отидоше нагоре као 
замајани (Зав). 2. поћи заједно; постати оно што и вршњаци. – Да имаш 
менђушће, па кад отидеш на – оро да се уврстиш у девојће (Изв).

уврти свр. пеј. запрљати руке или ноге (блатом, тестом). – Увртела нође, 
па узела оп㎘нцити у – руће (Гра).

уврти се свр. упрести се. – Власата в㎇ната, лоша, д㎇га, на витиљи се увр-
тела (ТД).

уврчи се свр. почети фијукати. – Уврчу се тојађе, бију се момчетија у 
Височћи Одоровци (Д – Рд, Пир).
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увуњари се свр. 1. усрати се. – Напил се на свадбу, па се увуњарил уз 
астал (Сук). 2. фиг. обрукати се. – Он се увуњарил, погазил реч и другому про-
дал њивуту (Вој).

угасал перф. од угасне, фиг. бити јако болестан, јако се приближио смрти. 
– Старцат веч угасал, чекају га да испушти душу (Сук. Ру).

угаси се свр. фиг. презепсти; предуго гладовати; преморити се. – Цел д㎘н 
газимо рекуту па угасомо оди студ (Пк).

угасне свр. фиг. умрети; нестати. – Излезомо на злак, че ни буде, да не 
угаснемо (Зс).

углаба се свр. 1. тонути. – Иди по на суво, немој толко да углабаш колата 
(Вој). 2. фиг. сувишним напрезањем постиже супротан резултат. – Што – се 
више правдаш, више се углабаш (Пет).

углаве прил. са врховима насупрот састављеним стаблима или мертеци-
ма. – Кошара је појата за овце и коњи, углаве и сводасто изведена одозгоре, 
са – сламу покријена и нема унутрашњи зид, слична на вејник (Мр).

углоби се свр. потонути (у блато, дугове, бруку). – Углобил се до – гушу 
у дугове (Држ, Трњ).

угревује несвр. жустро и кочоперно покушавати наметнути своју вољу. 
– Она гладна, само угревује, само т㎘пче (Вој).

уготко прил. угодно; по вољи. – Кад ми неје нешто уготко с деца, ја им 
кажем и она ми се не љуте (ТД).

угужва се свр. изгужвати се. – Кудељћуту намотамо да се не угужва (ВЛк).
удара се несвр. рет. подударати се, поклапати се. – Година с годину се не 

удара (Пир).
удари усови изр. вет. добити запаљење (дојки, вимена). – Удари усови у 

виме, пазимо га да је чисто (Мр).
удлбин прил. дубоко. – Падал је удлбин окол двајес метра (СГл. Бла).
уд㎇бује се несвр. фиг. заљубљивати се. – Како се уд㎇бује у њу, она почиња 

да га води за нос (Вој).
удоваља несвр. чинити некоме по вољи, угађати; уп. удовољује. – Невеста 

мора свакому да удоваља да не иде окање по њу (Тм).
удовољује несвр. в. удовољава. – Све у је деда купувал, удовољувал у је у све 

(Гос).
удомује несвр. налазити други дом, удавати. – Женете ју, удомујте ју (Црв).
удрви реп изр. подићи и тако задржати реп (пас). – Кучето удрви реп и 

отрча преди овцете (ТД).
удрви цигару изр. пеј. пушити. – Са младе жене удрве цигару, пију каветија 

и оговарају се (Рас, НМл).
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удроња се свр. обући много дроњавих хаљетака. – Што – си се тека 
удроњала ко баба (Чин).

удума свр. 1. уговорити (веридбу). – Удумамо, Каја че ни буде снаа (Вој). 2. 
рет. превидети; заборавити. – Договарамо се убаво, ама ја сам това удумала 
(Дој).

уд㎘гне свр. подупрети. – Кад нешто притури да потпре, да боље стоји, 
кажемо д㎘гне га, уд㎘гне га (Соп).

уђињује несвр. пропадати; боловати и умирати. – Слабо врба уђињује 
код нас (Зс).

ужегава се несвр. загревати се; знојити се (од рада, одеће, топлог време-
на). – Че стурим џемперат, да се не ужегавам док сечем (ВЛк).

ужили се свр. фиг. стећи поверење и постати врло близак. – Да идем сас 
њега две – три вечери, да се ужилим, па че видиш како че ме узне (Зав).

уж㎘гли свр. упрегнути, ујармити. – Уж㎘гли воловети, одма че поодимо у 
дрва (Цр).

узбаша ж представник села у време турске власти. – Бимбаша је кмет у 
село, а узбаша је преседник (Рос).

узбрдо прил. право навише. – Једна смрака, има у само у Брезовик, она 
расте узбрдо (Зс).

узбујала работа изр. лудовање; забава; обављање сношаја. – Не стављамо 
се (само) за узбујале работе; стављамо се да се договарамо (Брц).

узбује свр. рет. узнемирити. – Гаџа се у кошницете и узбује пчелете (Рг).
узвишно прил. навише. – Идем узвишно, нечу да слазим у села (Зс).
узгладан, -дна, -дно гладан. – Дојдо узгладна и наједо се за двојица (Б – Дч, 

ЦД).
уздравица, исполајте! изр. наздрављање при нуђењу гостију за столом 

пред почетак оброка. – Ајде, гости, добре дошли, уздравица, исполајте (ТД).
узд㎘њује несвр. уздисати. – Само лелече, само узд㎘њује, и кад има зашто 

и кад нема зашто (Бер).
узел м мн. узелје 1. рет. чвор на дрвету. – Дрвото има млого узелје, че тупи 

трупачат (Дој). 2. фиг. чвор нас концу, канапу, конопцу. – На з㎘л узел врзано, 
прекотруп (ВРж).

узимал лопату у – руће изр. радио је тешке физичке послове. – Питај га 
прво да ли је узимал лопату у – руће, па после оцени да – ли може да ти буде 
зет (Пн).

узими свр. засштитити од мраза одлагањем у трап или подрум (кром-
пир, репу, лук). – Ја узими кромпир да не измрзне (Дој).

узнак прил. наузнак, полеђушке. – Легне узнак и тека му пројде д㎘н (МЈ). 
Кад – би се унуцити заженили ја би легал узнак од радос (ТД).
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узноји се свр. ознојити се. – Де да се одморимо, да испрајм грбњакат, ја 
се узноји (Тм).

узрта се несвр. загледавати се, пиљити. – Научило да се узрта у жене 
(Орљ).

уигра свр. почети нервозно ићи назад (и напред) (о коњу). – Коњ када 
уигра, уигра, уплаши се од свирџије (ЦД).

уида несвр. 1. уједати. – Не плаши се, окучило се на Благовес, не уида 
(ВЛк). 2. нагризати. – Турила сам крпу са – сол преко коруту. Солта уида, једе 
дрвото, коруту (Д – Пг, Пир).

ујане с кола изр. прећи колима преко препреке. – Ујане с колата знакат и 
колата се преврну (Бла).

ујарми свр. фиг. оженити и тако обавезати да ствара дом и породицу. – 
Ујармише и њега, оженише га (Држ).

уједе свр. рет. појести. – Ћутете деца, че дојде баба – рога да ви уједе (Јел).
уједе се свр. успротивити се; одбити сарадњу. – Девер ми се уједе па нече 

да иде на мос, а ја по њи прегази рекуту, а била сам привремила (ТД. Соп).
уједе се време изр. мет. погоршати се метеоролошко време. – Боже, што 

се уједе овој време, не дава ни да косимо ни да жњемо (Бз).
ујер㎘ми свр. упрегнути (запрежна говеда). – Ујер㎘ми воловете и прати 

детето у воденицу да докара брашно (Вој).
ујестри се свр. пеј. в. ујостри се (1). – Ујестрило се дете на тарабе и бере 

црешње (Рас).
ујет, -а, -о неспособан; неспретан; спор у послу. – Оно ујето, нити раз-

бира нити може брже да работи (Држ).
ујета ж шаре на грудима на кошуљи. – Ујета зовемо шаре на груди на 

кошуљу (Вр).
ујечи се свр. почети јако зујати (о мувама). – Пладницете се ујечаше, 

опече жешчава (ВРж).
ујостри се свр. пеј. 1. попети се; уп. ујестри се. – Ујострил се деда у крушу-

ту да бере круше с руће, тека му поблађе (Пир. Бе). 2. рет. пеј. попети високо. 
– Ујострила паницете високо, не могу ђи докачим (Пк).

укара се свр. рет. почети се свађати. – Када се ја укара, не знам што све 
реко, да простиш (ТД).

укове свр. фиг. онемогућити покрете, паралисати. – Уковало ме па не 
могу да мрднем (Пир).

укове га изр. добро се замрзнути (блато, снег, лед). – Студ голем, уковало 
га (Сук. Км).

укоњари се свр. одупирати се притиску да ступи у брак. – Укоњари се, 
нече се жени, ората не помага (Гос).
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укоњи се свр. рет. пеј. очврснути. – Са ме климакс пројде, са сам се укоњила 
и ништа ме не боли, са могу да влачим (Држ).

укопеша се свр. рет. превртати се при парењу (о змијама). – Змијете се 
укопешале, само се превртају једна преко другу преко здравацат и преко руз-
маринат (ДД).

укоси свр. рет. жигати, болети. – Све ме укосило, уребрило и уболело од 
работу (Зав).

укости се свр. мит. очврснути (тенац, вампир). – Када таја душа у први 
четирес д㎘на најде вино, пијење и једење, она се укости, увампири се (Пк).

укот㎘нчи се свр. рет. пеј. укочити се. – Оѕебо, па се од тија ветар укотьнчи 
(При, Пн).

укрља се свр. удебљати. – Удебелила се, па се укрљала, па се љуља сла-
нината на њу (ВЈ).

укросни свр. рет. увести основу у разбој. – Основуту после уведу у разбој, 
укросне ђу (Пир).

укрши се свр. окитити се мноштвом плодова (о воћки). – Кајсијете ро-
диле, па се укршиле (Пет). Круше, сливе, укршило се све од род (Изв).

укумри се свр. заћутати и намрштити се. – Укумрила се нешто комши-
ката, а не казује зашто (Рос).

укуткује несвр. држати на окуп, у целини. – Несте да се поженим, него 
укуткува, укуткува, па ми с㎘в имот остаде на синатога (Држ).

улезне у брзину изр. шаљ. опити се и почети неодмерено и много прича-
ти. – Са је улезал у брзину, са че чујеш од њега какво ти се не слуша (Пир).

улеле узв. очајања. рет: јао мајко! – Оно ми је дошло до улеле (Бла).
улењави се свр. олењити се. – Млого се је улењавила, и удебелила, више 

не личи на убаву жену (Бер, НМл).
улитено прил. глатко, јако клизаво. – Оно је толко улитено да не смејем 

да станем на ледат (Пир).
улови га к㎘ша изр. шаљ. олењити се. – Мани га, уловил га к㎘ша, не пушта 

га на никакву работу (Кр).
уљаје свр. попрскати (водом, сирћетом, зејтином). – Уљајемо земљу с 

воду па изметемо, за од б㎘ле (Дој).
умекчи се свр. омекшати; учинити да омекша. – Сипувал воду да се 

умекчи земљата (Сук).
умеџу прил. између. – Умеџу њи има некаква расправија голема, али не 

знам за какво (Б – Др, Пс).
умеша орату изр. побркати личности и ток догађаја. – Поче да прича па 

умеша орату и не разбрамо га какво је тел да каже (Јал. Сук).

– 319 –



Драгољуб Златковић922

умешује се несвр. мешати се. – Швика, ока, умешује се на људи у кућу 
(Зс).

умиља се несвр. умиљавати се. – Кад ти се умиља Цолин човек, пази се; 
тија че ти подвали (МЛк).

умит м грабова метла, метла од прућа. – Умит је дрвена метла за трљак 
и за двор да метемо (Зс).

умлати свр. премлатити. – Изльгаше га да сам ја крив и он ме умлати за 
ништа (Гњ).

ум㎇сти свр. премлатити. – Премлате поп – Санду, ум㎇сте га (Км).
умоломочен, -а, -о трп. пр. који је на измаку снаге (болестан, уморан, гла-

дан). – Цел живот сецало, работило, а са умоломочено седи и чека смрт (Пк. 
Рас).

умоломочи (се) свр. 1. преморити (се); исцрпсти се. – Умоломочимо се 
сас женуту од работу, једва се дом врнумо (ВЛк). 2. одузети снагу (човеку, 
животињи); угњавити; убити. – Од големо милување децата умоломочише 
мачето (Кп).

уморија ж рет. велики умор; смрт. – Това је уморија, смрт, да се дрва на-
беру ночу и да се одвезу у Пирот (ДД).

умрготина ж намигуша; подругљивица. – Оно несу жене ко жене, него све 
умрготине, важне се праве, умргују се једна на другу и на свакога кој пројде 
(Пир).

умрда се свр. почети се кретати у свим правцима (народ, стока, змије, 
инсекти). – Пролетњо време, умрдало се стока и народ по поље (МЈ).

умрзне свр. рет. смрзнути се; заледити се. – Обрнуло време ладно и на 
Џурџовден умрзла стока (Гос).

умрл, -а, -о умро. – Тија старц је умрл, заминул је (СГл. Гос).
умртвоше се свр. пеј. умртвити се (од пића, болести). – Напију се па се 

умртвошу, па не знајеш да ли си прош㎘л поред кацу или поред човека (Об).
унаѕади свр. уназадити. – Болка унаѕади човека (Пк).
униже свр. нанизати. – Жлтице унизане од пупак до гушу (Бла).
унизи свр. понизити. – Сад нема за кво да га поштујем, не волим га, че га 

унизим још – повише (Б – Сц, Пир).
унити конци изр. повезати конце (при ткању). – Унитимо конци кад 

ткајемо ћилим (Пир).
уоколен, -а, -о трп. прид. (јасно) заокружен. – На крупнуту садину дојде 

чулумката више уоколено (Зс).
уочи се свр. рет. напасти изблиза гледајући у очи. – Он се уочи у мене, не 

могу да се спасим од њега (ТД).

– 320 –



923Допуна Речнику пиротског говора

упад м женидба – удадба која нарушава поштовање степена сродства. 
– Има упад понегде између сродне фамилије (Ос).

упепељави (се) свр. запрљати (се) пепелом. – Како се толко упепељави да 
ти се само очи виде (ВС. Рас).

упережи се свр. припремити се за свађу. – Мож се упережи и да дојде пак 
да се кара (Сре).

упестиљи се свр. учинити одузетим, паралисати. – Стревило у на њиву, 
там се упестиљила, улогавила се одједнуш (СГл).

упетличи се свр. почети се кочоперити. – Упетличи се, па работи и оно, 
а пијано (Кп).

упитови се свр. припитомити се. – Лисицете се упитовиле, оне сас козете 
све (се друже) (Јел).

упламтеје свр. распалити се; жестоко болети. – Љуто, љуто, па ми се 
упламтело у жељудац оди љуто, па боли оди љуто (Зав).

уплатка свр. нехотице попљувати причајући дуго изблиза. – Прича, при-
ча, прича, па ме све уплатка (Пир. Гњ).

уплив м удео; право на боравак. – Малко насади колко да има уплив у 
градинете (МСв).

упљувана работа изр. лоше обављен посао, брука. – Куде – год да пратим 
моја деца, неје ми упљувана работа (Бла).

упосли свр. запослити. – Баба ни сви упослила, нема џабе седење (ВЛк).
упрасно прил. напрасно. – Упрасно умре, срцето му отказало (Пк).
упрашљави (се) свр. запрљати (се) прашином. – Улазил при стокуту с нов 

капут и све га упрашљавил (Изв. Трњ).
упрдопаси се свр. осилити се, не поштује никаква правила понашања. – С 

њега нема ората, млого се упрдопасил (Пк).
упре га пут изр. довести пут; омогућити случај. – Упрл ме пут да видим 

и твојуту жену (ДД).
упреѕа се несвр. фиг. преузимати велику обавезу. – Немој там да се зетиш 

и упреѕаш, това је голем јер㎘м (Км). Жени се, упреѕа се, тура јер㎘м на шију 
(Изв).

упркља се свр. упрти терет, натовари се. – Упркљаше се, натоварише се 
и однесоше брашново (Ш).

упрло коса у камик изр. не моћи (ићи) даље. – Упрло коса у камик, не 
може више напред (Бе).

упролет прил. спролећа. – Ти да дојдеш у Дебели дел упролет, да видиш 
кво је ц㎘внуло по ливаде (Зав – ддл).

упрчка се свр. пеј. умешати се и пореметити (ред, односе). – Док се не 
зажениш, до тува је живот; после се друђи упрчкају (Пок).
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упусти се свр. допустити момку оно што се не сме, упустити се у сек-
суални однос. – Девојћа се упусти, младос је това, и после дојде до зло (Соп).

упут м савет; упутство; васпитање. – Дај упут на дете да умеје после 
да се управља (Ос).

ура – сура узв. галама; свађа. – Ура – сура, муж у бије, јури, пијанштина 
(П – Сц, Вр).

уребри свр. болети у пределу ребара. – Све ме укосило, уребрило и убо-
лело од работу (Зав).

урипује несвр. 1. фиг. непромишљено се упуштати у ризичан посао. – Немој 
да урипујеш тека, теја паре че мора да врчаш (Вој). 2. изр. урипује у голем 
бумбак изр. улазити у велики ризик; срљати. – Са урипује у голем бумбак, 
не знам да – ли че да исплива (Рс).

урита се свр. почети ритати. – Урита се коњат, не мож га потковемо 
(Кп).

урица се несвр. преузимати обавезу; обећавати. – Неје се урицала да че 
га узне (При).

урнебес м велика галама; гужва; свађа. – Диѕаш урнебес бес – потребу; 
неје све твоје, него је и наше (Држ).

урнисано место изр. упропашћена плодна површина. – Што – га је место 
урнисано за теја куће; тув је било трава или се раџало берећет (ДД).

урнише се свр. сам себе уназадити. – Ти си се урнисал сас тија кредит; 
убаво ти рекомо да га не узимаш (Дој).

урнчи ћитће изр. пеј. понети ките; окитити се. – Леле, урнчимо ћитће, 
заћитимо се и појдомо на еро на перо (Дој).

уроби свр. заробити. – Ја уроби два војника и откара ђи у команду (Изв).
уроњен, -а, -о трп. пр. рет. закопан; сахрањен. – Тројица сина су ми живи, а 

тија син ми је уроњен, уроњен, не може главу да дигне (Кп).
урочишта у брочишта изр. бас. нека иде зло тамо одакле не може да се 

врати. – Нек иду урочишта у брочишта, а ти да си жива и здрава (Рос. ВРж).
уруб м зан. јединица мере код старих абаџија. – У седлото два черека, 

јед㎘н уруб, два греја (МСв).
урубница ж лажна невеста са којом се изводи предсвадбени обичај 

(урубница, лада, дена). – Урубница је онај девојка која је била прва девојка 
на младожењу (Рос. Д – Мо, Пир).

урутка ж сав алат и прибор који је потребан да се изведе одређени посао. 
– Мој брат док поправи сву урутку, па после че ми оре (Цер).

упутује несвр. упућивати, усмеравати. – Ако је стока, тражи да ђу 
упутујеш (Д – Пг, Пир).

– 322 –



925Допуна Речнику пиротског говора

усади к㎇к изр. повредити кук; ишчашити кук. – Усадила сам к㎇к па не 
могу да одим (Чин).

усева се свр. фиг. почети жестока пуцњава. – Усева се борба, Бугари 
пуцају на нас и ни на њи (Сук).

усере работу изр. обрукати се. – Мани, немој њега да водиш, че усере 
работу (Зав).

усили свр. 1. присилити (претњама, наговарањем). – Усилише ме, при-
премише ме и зачас ме оженише (Ор). 2. изр. усили болка појачати се бо-
лест. – Усили ме болка, не могу да мрднем (Пк).

усиљава се свр. појачавати се (ватра, жега, болест). – Усиљава се болка 
проклета, не знам как㎘в лек да тражим (Пет, Вој).

ускачује се несвр. пети се (уз дрво, зид, стену). – Ускачујемо се уз дрвја, 
тражимо гњездала (Вој).

ускоруша ж бот. оскоруша. – Ускорушу смо имали, тој сам млого волела 
да једем (П – Шљ, Пн).

ускрци м мн. 1. отпадак од платна при кројењу. – Мајсторат од ус-
крци направи капу за моје сиротинско дете (Пир). 2. отпадак од конца при 
ткању. – Кад доткавујемо од основуту остану ускрци (Вој). 3. отпаци и други 
материјал који могу да се искористе за израду разних производа. – Там ус-
крци има, машине (Рс).

ускуиче се свр. почети скичати (свиње). – Свињокоља је, ускуичале се 
свиње по село (Дој).

ускупно прил. заједно; целовито. – Наше село неје ускупно, него на мале 
(Ш). Сеното довеземо и зденемо на једно место, да је ускупно за зиму (Соп).

ускутњак м мушко дете из куће или блиске родбине које се даје невести 
да га помилује, пољуби и дарује, пре него што уђе у нови дом. – Он ми је бил 
ускутњак, братанац је на мојега мужа (Зав. ВЛк. Цр).

усмете работу изр. запетљати се; не умети решити проблем; наћи се у 
великој опасности. – Кад се човек уплаши, и мен се това дешавало, он усме-
те работу, па на нигде (Грш. Сук).

усмради работу изр. изневерити очекивања; не оправдати поверење; 
лоше обавити посао. – Ти усмради работу, обрука ме, немој више за ништа 
да ме молиш и кумиш (Чин, Вој).

усмрделњак м загађен комад веша. – Нечу више залуду да ти перем 
усмрделњацити (Сук. Вој).

усни се свр. задремати; заспати. – Усни ми се с његово валење; саде он 
знаје и има, а нема за кво куче да га ване (Пк. Рас).

успарина ж мет. запара. – Успарина времето, све ме боли и немам вољу 
за ништа (Гњ).
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успарљиво време изр. мет. запара. – Успарљиво времето, дооде лоши об-
лаци и вет㎘рат се поче обрча; че слази бог наземи (Вој).

успевује несвр. успевати. – Плитка њивата, не успевује моруза у њу (Пок).
успира несвр. заустављати; задржавати. – Наидоше диве свиње право у 

загон, гоне и ловци; ја и нес㎘м успирал (Зав).
успраји (се) свр. усправити се. – Б㎘дњакат успраји уз кућу до врата (Ш). 

Успраји се, брани се, не давај да те газе (Мр).
усравци м мн. који је запрљан изметом; који је слаб, закржљао. – Остала 

ми само два – три јаганци усравци (Гос).
усрца је изр. гневан је. – Кад је јадовит, кад је усрца, оче да ме ошамари 

(ЦТ – Грацко, Гњ).

уста. На сва уста изр. сви о томе причају. – Ш㎘пчем ти да никој не чује, 
да неје на сва уста (Чин. Пир).

устал, а, о имперф. рет. порастао (дете, девојка, момак). – Кад смо устале 
големе девојће почеле смо да носимо мајчин литак венчални (Д – Вч, Км, Пир).

усталамбаси се свр. наметнути се (као гост, садруг). – Усталамбаси се 
па све уз мен, не могу да се курталишем од њега (Вој).

устрану прил. скраја, по страни. – Запереста коза је бела коза са црну 
малу шару која иде као устрану (СГл).

устрашљив, -а, -о плашљив. – Бил сам дете и бил сам малко устрашљив 
(ТД).

устребан, -бна, -бно потребан. – Ако ти је устребан, че ти га дадем (ТД).
уструпица ж скок из места. – Ја уструпицу рипну, уструпачћи, и надрипи 

га (Д – Ву, Пир).
устручи се свр. упарити, поставити паралелно (гредицу, поњаву). – 

Уструче се две руде, две струће за санће за превоз (Гос).
устује свр. покушати уклонити. – Црвик кад улезне у дрво ти му не мо-

жеш ништа; мож га устујеш, мож све да работиш, он си врти (Бла).
устуцује несвр. задржавати; враћати назад; спречавати у намерама. – 

Почемо да устуцујемо невестуту, млого брљива, не знаје за меру и границу 
(Пет).

усукан, -а, -о трп. пр. фиг. мршав; слаб. – Усукан дојде, рећијата га усукала 
па станул ко вретено (НМл).

усуне се свр. фиг. 1. покрити се; увући се. – Усунул се у гуњу, само му се 
очи виде (При, Пет). Усунула се кришом у црђете и там заспала (Јал). 2. кришом 
ући (лопов). – Усунул се у ижуту и украл погачу из црепњу на тетку си (Пк).

усупротиво прил. насупрот; наспрам; преко пута; близу. – Нашата је кућа 
усупротиво његовуту (Бе).
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усуче се свр. фиг. 1. повезати се неразмрсивим везама. – У деца сам се тьг 
била усукала, млого ситна деца (Држ). 2. имати превише разних послова. – 
Усукамо се у работе, не знајемо коју прво да работимо (Сре. Кр).

утаври свр. пеј. премлатити. – Уватили га у лозје и утаврили га, једва се 
је дом врнул (Цр).

утамани свр. фиг. појести (без остатка). – Баницата беше жешка и ни ђу 
све утаманимо (Пир).

утанаби свр. рет. уништити, сатрти. – Са че се све утанаби, уништи, за-
тре, све што смо стварали (Ру).

утврди свр. уверити се – Ја се закле и она утврди да не л㎘жем (ЦД).
утврди се свр. постати тврд. – Црепње кад газе, вреве: Да се утврди, да 

се утврди, да се утврди! (Зс).
утегари се свр. 1. укочити се. – Утегарило ме, не могу бе – штап да одим 

(Кп). 2. стиснути се, стегнути се. – Утегари се оди студ (Пк).
утепа пут изр. преморити се на дугом путу (пешак). – Оно те утепа онија 

пут, далеко, а у Нишор ми се (кад одмарам) придреме, и тека сам пропушил, 
научи се у мукуту (Гос).

утепана земља изр. 1. ораница под уништеним усевом после града или 
врло дуге и јаке кише. – Утепана земљата од ћишу голему (ПРж). 2. изр. уга-
жена ораница. – Земљата утепана од газење, мињувало стока, народ (Трњ).

утече му изр. безвољно обавити нужду (и у непогодној прилици). – Пушти 
га, утече му, ѕврцну, пуче дупето (Зс).

утиви се свр. навадити се. – Утивиле се жене у село и највише куде 
најубаву девојћу (Брц).

утик м пословна сарадња. – Праје си утик, рода су ближња (Вој).
утика се у работу изр. преморити се од многобројних тешких послова. – 

Утикала сам се у работу, немам време ни да једем ни нос да си обришем (Бер. 
Пет, Држ).

утика стоће изр. распродати стоку. – Утикамо стоће, не можемо с бабуту 
да работимо како – што смо могли (Рг).

утим прил. баш тада, утом. – Утим дојде ми тата из Шугрин (Ш. Мр).
утискује несвр. притискивати; смањивати животни простор; гушити. 

– Сви ни утискују са све стране, да ни море, највише Американцити (Рос, 
ВРж).

утиснут, -а, -о притешњен, гурнут у страну, потиснут, ућуткан. – Ја 
сам била утиснута, нес㎘м смејала ни реч да кажем (ВЛк).

утича мочка изр. не моћи контролисати и задржавати мокрење. – На 
старцатога поче мочка да утича (Зав).
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ут㎇цан човек изр. фиг. човек у великој невољи. – Ут㎇цан човек: жена му 
умрела, сирома, деца млого (Кр).

утмурен, -а, -о натмурен; нерасположан. – Убијен у пут, утмурен, умо-
ран дојде (Зс).

утоварач м утоваривач (човек, машина). – Повел сам два утоварача за 
дрва (Јел). Товаримо с утоварач големете буће (Дој).

утопи свр. фиг. потрошити све ради остваривања циља. – Утопил сьв 
имот само туј кућу да направи (При).

утрапи свр. наметнути некоме да носи (у руке). – Утрапи ми бебе у – 
руће, да вој чувам, а она се вану оро да играје (Сук).

утре се свр. пропасти, нестати. – Утьр се таја кућа, никој не остаде по 
њега (СГл).

утрка свр. изглачати (међусобним) трењем. – Утркам ђи, кештенити, да 
се сјају (Пет, Брц).

утркување с гл. им. од утркује се утркивање. – Унукат ме побеџује у 
утркување, па ми се смеје, радује се (Рас).

утрпи свр. 1. мет. проћи без падавина. – Времето се гуши, гуши, ама че 
утрпи (Чин). 2. уздржати се упркос (великом) изазову. – Не могла да утрпи, 
него се издрдњала (Сук, Вој).

утрскује се свр. кочоперити се. – Утрскује се бабичката да иде на свадбу 
и она (Вој).

утрчује несвр. утрчавати; поново улазити упркос неприхватању. – На 
једна врата да те бију, ти на другата утрчуј (Рас).

утурасује се несвр. пеј. наметати се. – Што – се, бре, утурасујеш тува, ка 
– те несмо звали да си ни гос (Дој).

утутук прил. убрзо. – Дојдоше утутук по вечеру, врнуше се на време (Рос. 
ТД).

утьноше се свр. вулг. тихо пустити ветар. – Нема – нема, па се утьноше 
(Пир).

ућитка се свр. окитити. – Ка би работил у банку на мене би биле ућиткане 
паре, а не конци (Пир).

ућуша м/ж онај који личи на ујака. – Ти си ућуша, на њега личиш (Пир).
уфука се свр. преплашити се. – Како ме виде да идем, он се уфука и све 

ми исприча како је било (Рос).
учака се свр. почети грактати јато (сврака, врана, дроздова). – Учакају 

се грозјарци, а ја окам и лупам у канту да ђи одбијем (Вој).
учвака свр. замазати пљувачком при љубљењу; изљубити. – Не чваке 

више детето, све че га учвакаш (Вој).
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учеличи се свр. фиг. очеличити се, ојачати. – Порасте, учеличи се и ра-
боти барабар с мене (Кп. ДД).

учита се свр. занети се у читању. – Ја се нешто овамо учита и заборави 
да појдем (Пир. Чин).

учурише свр. охрабрити некога да учини нешто недолично или штетно. 
– Пази да те не учурисују друђи зло да правиш (Рс).

уџамлика се свр. почети кукати и преклињати за помоћ. – Укука се, 
уџамлика се и ја му дадо (ПРж).

уџи прил. принуђен сам да. – Уџи, немам те куде, мора ти дадем (Цр).
уџипа се свр. почети се праћкати. – Уџипа се козетерината, не мож у 

удржимо (Зав).
уш реч. тобоже, бајаги. – Уш заспал беше (Пир).
ушије свр. упрегнути говеда у јарам. – Уши говеда и појдо да орем (Гос). 

Иди уши воловете (Б – Са, Пир).
ушика се свр. опити се. – Младожењата се убаво ушикал, че обрука не-

вестицуту нач㎘с (Пир).
ушиљи уста изр. истурити стиснуте усне. – Гледе колко је ушиљил уста, 

како гледа у виното (Рс).
ушљами се свр. израсти много бујног корова и затворити пролаз. – 

Ушљамило се бурјан окол појатуту, не мож да минеш (ДД).
уштавори свр. смежурати се (кожа старе особе). – Болка ме уватила, 

толко да сам се уштаворила (Пк).
уштлбочи се свр. препречити пут некоме. – Уштлбочи се будала и не 

дава ми преко њивуту да му минем с кола (Кр).
уштрови (се) свр. уштројити. – Уштрови се говедо, коњ, ов㎘н, а чука се 

када му се прећине жила с ударање (Пок. ЦД).
ушчуди свр. зачудити; запрепастити. – Цел д㎘н викам за тебе, комшил㎘к 

ушчуди (Гњ).
уш㎘шка свр. успавати. – Идем да уш㎘шкам детенцето па чу се врнем (Кп).
у㎘рмка (се) ћишица изр. почети непрекидно падати (ситна) киша. – 

У㎘рмка ћишица, че си идем (ТД).

Ф

фајта несвр. прскати водом и сирћетом управо изаткан ћилим. – Кад 
завршимо ћилим, чистимо га, прскамо га с воду (Пир).

фалело је изр. недостајати. – Малко је фалело да га опленѕим, живога да 
га одерем (ВЈ, Пир).
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фирмаџија м власник фирме; пословна особа. – Башта ми је бил 
фирмаџија, богат човек, а после рат све однесе (Пир).

Х
хаус м нов. неред, хаос. – Оно напрајено хаус там куде су пили (ВЛк).
х㎘ м жарг. час. – Седам х㎘ је, још неје време за аутобусат (Пир).

Ц
цајзла ж птица која живи у четинарским шумама и нешто је мања од 

врапца, обично има браон или црвену капицу, тамнозелено перје са жутом 
пругом преко средине. – Цајзла је помалечка од штиглицу и од врапца, а по-
голема од царића; има тамно – зелено перје сас жуту пругу ни(з) – средину, 
обично браон капицу, а једна има црвену капицу (Пир).

цакан, -а, -о леп; драг. – Ти си цакано девојченце, ти си бабино најмило 
(Пир. Вој).

цалав, -а, -о 1. приглуп, али добар и весео, и не брине ни о чему. – Он је 
цалав, наглупњичав а добар ко душа, и увек весел, и за ништа се не сећира 
(Тм). Када кажемо да је цалав више се на глупос односи, него на брљивос и 
друго (Цр). 2. који не уме да се понаша и који нема самоконтролу. – Цалаво је 
које не знаје ред и не знаје када какво че каже, да – ли је безобразно или неје, 
орати си редома (ДД).

цапа-тупа, цапа-тупа узв. којим се подражава корачање: – Цапа-тупа, цапа-ту-
па, уморни стигомо дома усред ноч (Пн).

цапка се несвр. претурати се; превртати се. – Змија се поче цапка пред 
мене, исплаши ме (Рс).

цапне свр. фиг. ухватити болест (за део тела). – Цапну ме грип бьш у 
носат, свитће ми излетеше (Зав).

цапне се свр. 1. преврнути се преко главе (особа, брав, змија, тољага у 
игри цапкања). – Саплето се и цапну се, падо насред пут (Гос). Цапне се преко 
тракторат и млого се повреди (Пир). Цапне се змија преко главу (Зс). 2. пасти 
у несвест. – Ја се цапну, падо у несвес (ТД).

царевина ж арх. рет. оно што се даје ономе ко влада (порез, разне дажби-
не). – Која да је влас, царевина се увек плачала (Гос).

царевица ж кукуруз. – Ми зовемо кукуруз царевица (Б – БД, Пир. Д – Ж, Пир).
царевчичи м мн. заг. цареви синови, принчеви. – Сви царевчичи у црвено, а 

сам цар у зелено (дрен) (При, Пн).
царовање с гл. им. од царује царевање; уживање у моћи, власти. – Мину и 

твоје царовање, са че смо си пак роднине како – што смо си некада били (Сук, 
Вој).
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царче с дем. и хип. прип. царевић. – Царчето се играло сас деца (Гос).
цастри се свр. грубо се чешати. – Само се цастри ко шугав (Б – Дч, ЦД).
цати несвр. рет. цветати. – Кажемо цвећето цьти, али сам чул од стари да 

кажу цвећето цати (Зс).
цацарка ж велика храстова шишарица. – Това што ти зовеш дудлен ми 

зовемо цицарка или цацарка (Гос).
цвекло с бот. цвекла. – Цвекло или ћишир има репољ што се једе; 

рендисујемо га па га једемо (Мр. Рс). Цвекло је шећерна репа (Ру).
Цвекло је лисјето, зеленото што беремо за чорбу, а онова што је уземи 

окамо ћишир (Вој).
цвелика ж в. цволика (1). 1. бот. кукута. – Цвелика расте д㎇шка, бело цьвти 

(Ру). Т㎘нак ко цвелика (Зав). Цвелиће има разне: једна је крупна, мирисна, има 
шупље стабло и жуте пеге на стабло. Има и ситна цвелика, она је најотровна 
(Зс). Цвелика има од две – три струће (Брл. Дој). Срам – трава је као цвелика, 
али прави грм; порано је било све црно, а само бело около (Зс). Цвелика, тој 
је посебно, а срам – трава, тој си је друго (Зс). Цвелика млада је најотровна, 
по од чемерикуту (Зс). Младу цвелику смо давали стока да једе, она неје тол-
ко отровна док је млада (Зав). Двоје цвелиће знам: једне расту големе, једне 
малечће. Од големото деца пушће праје (П – Пж, Орљ, Бз).

2. шупље стабло зељасте биљке. – Правимо прстење од стабло од цвели-
ку, оно је шупљикасто (К – Вр, Ш). Цвелика за шприцеви, правимо шприцеви 
од њу (Мр). Цвелика дебела, па има с㎇пће, па га зовемо трубељ (Зс).

цветес, -та, -то који је једнобојан и са белом шаром на глави (коњ, гове-
че). – Цветко че је коњ који има цветесту шарку на главу; а ако је кобила че 
је Цвета (ТД). Цвета кобила, цветесто које је (ДД).

цветуљћа ж девојчица која се развија и израста у лепу девојку. – Цветуљћа 
вашто девојче веч, почело се развива (Пир).

цвет㎘к м мн. цветичи мали цвет, цветић. – Бело цьвти, малечћи цветичи, 
држи се заземи (Зс).

цвећарка ж она која негује цвеће у врту у дворишту. – За девојче кажемо 
кад се роди да че буде водоноша, цвећарка, а за мушко да че је војник, овчар 
(ДД).

цвећетија с мн. разне врсте цвећа (у врту, букету, вази). – Отћинем по 
цвет од повише цвећетија и заћитим кућу на тија д㎘н (Гра).

цвећиште с пеј. од цвеће цвеће. – Това цвећиште ми па нешто омрзе, че 
садим друго (Црв).

цвик м 1. сурутка. – И сируткуту окамо цвик, кој – како (ТД). 2. кувана су-
рутка после издвајања урде. – Сирутку варимо, па се одвоји вурда и остане 

– 329 –



Драгољуб Златковић932

цвик (Нш. Мр). Кад се сирутка вари добије се вурда, и тов што остане је цвик 
(Цр).

цвикне ветар изр. мет. почети јако дувати ветар. – Овам кад цвикне 
вет㎘рат, па сече (Зав).

цволика ж 1. кукута; уп. цвелика (1), цвелића. – Цволика, има у о(д) – две 
– руће: поголемата је окол ђубре и отровна је, а ситната је у шуму и једе у 
стока, блага је као тужни корен (Гос). Који је неискусан овчар, мож да натрује 
овце да полипшу све оди цволику, жлтеницу и детелину (Дој. Јел). 2. шупље 
стабло зељасте биљке. – И крз цволику се измлзе једна овца (Б – ГК, Пн).

цволичак м биљна заједница у којој преовлађује кукута. – Отидомо да 
косимо окол појату, оно само цволичак (Гос).

цврк м 1. млаз млека из вимена при једном стиску. – Сувомлећеста ов-
цата, нема два цврка млеко (ТД. Мр). 2. последњи млаз млека на крају муже. 
– Последњи пут када стиснем, това млеко је цврк (ВЛк).

цвркање с гл. им. од цврка (весело) кричање, подврискивање. – На свадбуту 
цвркање, веселба (Кп). Цвркањето не би (после на) арно (Брл).

цвркне свр. 1. крикнути на уво оном ко се јако уплашио да би се ослободио 
страха. – Уплашило се детето, цвркни му на – уво (Пл). 2. дем. измусти, муз-
нути. – Де цвркни му малко млеко у окото, боли га окце (Цр).

цвркни си на доду изр. вулг. не обраћај пажњу, гледај своја посла. – Не 
јадуј му. Цвркни си на доду, и се обрни, и гледе си работу (Дој. Пир).

цвркољ м (последњи) млаз млека. – М㎇зни ми једьн – цвркољ млеко (Зс).
цвркори несвр. дем. хип. кричати од радости (дете). – Цвркори детето, 

весело, заиграло се нешта само (Вој).
цврста дрва изр. дрва која имају високу енергетску вредност. – Габрова 

дрва, цврста дрва, тов су дрва (Пир).
цврсто прил. 1. јако. – Цврсто ударај с тупицуту да нема (ћилимат) церће 

(Пир). 2. много. – Псета се улају цврсто кад виде курјака (Б – ЦЈ, Гњ).
цврчи несвр. 1. пијукати тек испиљени пилићи. – Кад су малечка пиличи, 

там㎘н се извела, кажемо цврчу пиличи, а кад поодрасту тьг (кажемо) пијучу 
(Цр). 2. цврчи од ћисало изр. фиг. јако кисело; у току је алкохолно врење (у мле-
ку). – Млекото ћисало, па цврчи (Црв). Цврчи млеко ћисало када престоји (Цр).

цв㎘кот м 1. цвркут. – Разбуди ме на појату цвркот, тичичи почну да поју 
у сьвињало (Јал). 2. граја. – Дечишта се разиграла, иде цвркот, иде окање, 
обичам да ђи слушам (Сук, Вој).

цев м/ж рет. цев. – Дај ми тија цев, че ми требе за нешто (Пет). Нагурал по-
клопац у цевту (Сук).

цевара ж шупља свирала у облику цеви, цовара. – Тија старц је свирил у 
цевару (Цр).

– 330 –



933Допуна Речнику пиротског говора

цеварка ж анат. бас. цеваница, потколеница. – Беге стра из ступала, беге из 
цеварће (МЈ).

цевчи несвр. пеј. аугм. пити без мере (воду, алкохолно пиће). – Немој толко 
да цевчиш воду, че те боли мешина (Км. Вој).

цегар м луксузна торба, плетена од прућа слична платненој торби, це-
гер. – Ја си на панаџур убав цегар купи, за на – госје кад појдем, или за у град 
(Вој).

цедилка ж крпа за цеђење (млека, чаја, воћног сока). – Цедилка је крпа за 
цедење. Сирње кад че туримо, намокримо цедилкуту, да се не вача сирењето 
(Зс).

цедилница ж метална или пластична цедиљка; цедиљка уопште. – Це-
дилница је метална или пластична цедилка (Зс).

цедилце с фиг. 1. мала упртњача као играчка за девојчицу. – На девојче 
направимо цедилце и оно се уврзује у њега, игра се, оче у све да је како њена 
мајка (Цр). 2. део праћке од канапа или гуме, подешен као лежиште за камен. 
– За прачку упреде поворку и направи цедилце са три чвора (К – ЈИ, Пир).

цедник м метална цедиљка од жице или ситасто избушеног плеха. – 
Цедник је оди жицу, плек, а од крпу је цедилка. Цедилка је и за сир (ТД).

цел, а, о цео; сав; читав. – Те га цел Јован, ако њега тражиш (Вој). Цело 
лето сам бил слуга у њи (Соп). Целу зиму неси сврчал у нас (Сук). Целу јесен 
си је тека, ни здрав ни болан (ДД).

целакобије ж мн. рет. народни лекови. – Баје и дава некакве целакобије да 
олечи онога који је болан (Б – ГК, Бла).

целко с мн. целка 1. мањи златник; ситан златни новчић. – Целко је малеч-
ка жлтичка како нок (Вој). 2. сребрн турски новац као украс на невестинској 
капи, кајци. – Кајца је капа украсена с паре, коланчетија има и на њи сребрне 
паре, целка (ВЛк. Рс. Вој).

целцијат д㎘н изр. читавог дана. – Целцијат д㎘н једе и рашетује се, а ка 
дојде мужат она се трупне у кревет па лежи (Цр).

цењен и увредан изр. држати до себе и лако се вређати. – Он је цењен и 
увредан, осетљив је на шалу и увреду (Зав).

цепарикаво лице изр. кошчато и гломазно лице. – Цепарикаво лице је 
големо, кошчато и грозно, а мизесто лице је које је малечко, округло и убаво 
(Сук).

цепенка ж в. цепленка (1, 2, 3) цепаница; будала. – Ви сте цепенће свити 
тројица; не можете ви да судите на народ (Км).

цеперикав, -а, -о који има грубо тело и ружну главу. – Цеперикаво, буа-
во, нек је богата колко оче, нечу да ме цел живот она води под – руку (Пок, 
ДД).
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цепкав, -а, -о који се лако уситњава цепкањем (дрво). – Најбољи бојаџ㎘к 
је од ћисалку; она је тврдо дрво и неје цепкаво (Зс).

цепленка ж; уп. цепенка 1. цепаница од 1 до 5 м или више, код припремљених 
огревних дрва за продају. – Цепленка кажемо дрво припремено за продаву 
за огрев, од метар до четри – пет метра и више (Ру). Цепленка је д㎇го дрво 
а труп је кратко дрво (Цр). 2. цепаница од кратко исеченог стабла дрвета, 
прилагођена огњишту или шпорету. – Дрвата исечена на труповчичи, па че 
и цепимо на цепленће (Цр). 3. фиг. будала, тупак. – Ти испаде најголема це-
пленка у твоју вамилију (Пет).

цепленка метровска изр. дуга цепаница (од једног метра); велика буда-
ла. – Ти си цепленка метровска, немам ја какво да расправљам сас тебе (Вој).

цеп㎘ц за разбој изр. прибор при ткању који који омогућава да су конци ос-
нове размакнути. – Цеп㎘ц: да се одбира зевта на цеп㎘цат; зевта да се отвори 
(Рс). Цепци држу платно да је разм㎘кнуто (ВЛк). У кросното се тури цеп㎘ц и 
се одбира и навива на кросното (Рс).

церезубав, -а, -о који има крупне ретке зубе који штрче. – Они све 
црвењасти љуђе, и церезубави (Зс).

цетка ж метална цедиљка (за млеко, чај). – Дај ми цеткуту да процедим 
чајат (Пир).

цив – цовара ж песн. дувачки инструмент, цовара. – За појас ти цив – цо-
вара / Под појас ти вакло јагне! (Ру).

цивка / ц㎘вка ж арх. врло уска цев; сламка. – Пије пол㎘ка рећију на цивку, 
а кажу и на ц㎘вку, од паздер, или на сламку (Цер).

цивкан м слинавко; онај који је назебао па слини. – Ја стану цивкан, еве 
неколко д㎘на држи ме голема кашљица (Јел).

цивкана ж слинавка; балавица. – Стану веч девојћа а имаше си све цивће, 
клобуци и гмурци на – уста, па смо ђу окали цивкана (Пир).

циврик м рет. слина. – Обесил си циврик ко Слава Виденћин (Цер).
цига – мига изр. 1. руг. на рачун просјачења Цигана: – Цига – мига, товари га (Вој. 

Пет). 2. узв. којим се подражава звук виолине: – С цигуљће се усвирили: цига – мига, 
цига – мига (ПРж. НМл).

циганин м зоол. 1. врста мале црне птице. – Циганин, црно као враб㎘ц 
(Зс). 2. фиг. врабац. – У Гостушу врапца окамо циганин, што је црн, шалимо 
се (Гос).

циганска вуруна изр. сунце. – Припече циганската вуруна, нек се 
понагреју оѕебли (Пир).

циганско падалиште изр. успутно коначиште скитница; прљава и за-
пуштена кућа. – Че попрекречимо малко кућуту, понапуштили смо ђу лето-
ска, станула циганско падалиште (Сук.Чин).
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цигансћи п㎘ж м зоол. рет. пуж голаћ. – Голити п㎘жови зовемо цигансћи 
п㎘жови (Зс).

циганче с зоол. мала црна птица која напада пшеницу. – Циганчета су 
малечка и црна, и млого праве штету у зрело жито (Пк).

цигарка ж хип. цигарета. – Идем да си купим цигарће (Зав). Нити цигарку 
нити пије, добро момче (Бе).

цигуљћа ж 1. предмет на коме може да се свира, подешен или не (играч-
ка од кукурузовине, лист пшенице, лист хартије, чешаљ, даска на врати-
ма). – Свирила сам у цигуљћу, у лис од жито зелено; деца, играмо се (Чин). 
Цигуљћа може да буде чешаљ, лис од ретију, или кад се трљају врата с прс 
(Кр). С㎘г чу ти покажем како смо свирили на цигуљћу од шашку од морузу 
(ТД). 2. било који примитиван музички инструмент домаће израде. – Сами си 
правимо цигуљће разне и свиримо, играмо се (Цр. Чин). 3. свирала уопште. – 
Цигуљћа кажемо све у какво се свири (Зс). 4. жичани инструмент; виолина. 
– Виолину смо окали цигуљћа (ВЛк).

цијука несвр. цијукати. – У амбарат цијукају поганци (ПРж).
цијуче несвр. цијукати (мишеви, пацови). – Једни кажу: – Целу ноч 

цијукају поганцити! Друђи кажу: – Целу ноч цијучу поганцити! Важи се и 
једно и друго (Пир).

цима се несвр. трзати се; љуљати се. – Прећине се вол оди терет; цима 
се, цима, липше и готово (ТД. Цр).

цинигар м зоол. сеница; царић. – Тој тиче зовемо цинигар, у књиге је 
царић, гледал сам (Ста).

цинка ж слина. – Малијатог само бију, а оно пушта цинће до – уши (Рг).
цинка несвр. уњкати; пригушено плакати. – Научило да цинка, све ми 

кроз нос говори (Цр).
цинкулар м циркулар. – У сало украли цинкулар (Ос).
ципелће ж мн. хип. ципеле. – Ајд се жени, сине, док су ми нове ципелћете, 

да не купујем друђе (за свадбу) (Пир).
ципељаци м мн. пеј. аугм. ципеле. – Ципељацити сецаше башта ми, нат㎘кне 

ђи на нође (Пир). Колко сам њим само ципељаци почистила (Пир).
цици га изр. ударити песницом или лактом (у нос, чело, потиљак). – Кад 

би те, дете, цицила ти би се брзо оћутало (Б – Ос, Пир).
цицијар м шкртица. – Они су цицијари, коди њи се нема наједеш (Зав).
цицка се несвр. сакупљати се, гомилати се (вашке). – Вьшћете се цицкају 

окол ушити и на тилат (Јал).
цицри га изр. пажљиво поступати; држати као на длану (о особи). – 

Цицрише ђу, мазише ђу, држаше снауту на длан, а она побеже за другога 
(Пир).
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цицри (се) несвр. фиг. 1. вести (врло) ситне шаре. – Не волим да везем, 
требе млого да се цицри, без очи останем (Држ). 2. писати ситно (и лепо). – 
Кад писује, он цицри, цицри, цицри, ко да ниже маниста (Сук, Вој).

цовара ж 1. анат. цеваница; уп. цоварица. – Кокала су крупне косће – цовара, 
плечна кос (Дој. ДД). Задња нога има цовару, кључ, бутну кос и у њу је каш㎘к 
(Јел). 2. бутна кост и цеваница. – Испод колено је долња цовара, а изнад 
колено горња цовара (ТД). 3. дувачки музички инструмент, цовара. – Ја сам 
правил цовару од орлову ногу (Зс).

цоварица ж в. цовара (1). – Боли ме цоварицата, удари се оди дрво (МЛк).
цоварка ж анат. цеваница. – Цоварка је кошчина од колено до доле (Јел. Дој).
црвачћи бега изр. бежати (кричећи) главом без обзира. – Она бега 

црвачћи од њега (Вој).
црвеје – модреје изр. мењати боју под утицајем јаких емоција (беса, 

страха, стида, бола). – Разбеснеја се, па црвеја – модреја, али прећута (Цр). 
Он црвеја – модреја, па рече: – Боље да си ме убил, него што си ми това рек㎘л 
(Пир). Кад му рекоше за черкуту, он црвеја – модреја, па дорим позелене оди 
срам што га је млого обрукала (Соп).

црвен звездан м бот. врста лептирњаче у типу звездана. – Туј траву, што 
њу цвет личи на овчуту срамоту, окамо овча пичка или црвен звездан (Јел).

црвен качун м бот. мразовац Colhicum autumnale. – Црвен качун почне да 
излази подјесен, слана кад почне да се јавља (ДД).

црвена бука ж бот. буква Fagus sp. – Од црвену буку не пуца држаље, 
шиник, копања, растакаљћа, вретено, ложица (Зав – ддл). Црвена бука за кућу, 
јача је и у њу не иде црвик, али да не добива влагу (Ру).

црвена сараџица ж бот. врста шљиве. – Црвенете сараџице су јако слатке 
и добре су за рећију (Гос).

црвеначћи, чка, чко црвенкаст, румен. – Џурџил има крупан црвеначћи 
цвет као божур (Нш).

црвени ветар м болест која се одликује црвеним круговима на кожи. – 
Црвени ветар је това, штом се јављу црвени кругове на кожу (Кр).

црвени граор м бот. врста лептирњаче у типу грахорице као коров у пше-
ници који се пење преко класја и цвета црвено. – Црвенјат граор млого из-
лази на туја њиву и гуши му жито (Пк).

црвеникав, -а, -о црвенкаст; мутно – црвен; кафене боје. – Црвеникаво 
дојде парчето, каве – ренђија, не допада ми се за сукњу (Об. Чин).

црвеница ж 1. рет. врста трешње црвених плодова. – Има црешње црни-
це, белице, црвенице, у шуму све расту (Зс). 2. прошлогодишње лишће по 
грмовима као паша за овце у рано пролеће. – Овцете збиру црвеницуту по 
грмањети (ТД).
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црвеничава земља изр. тип земљишта са наглашенијом црвеном бојом. 
– Земљата црвеничава там, али на обрис, убаво ми жито раџа таја њива (Гос. 
Пок).

црвеничина земља изр. в. црвеничава земља. – Наша њива там црвеничина 
земља, посно, јалово, семето не мож да врне (Пн, МСв).

црвенкав, -а, -о црвенкаст. – Видова трава: једна плава, мушка, за муш-
ке, а црвенкава женска трава за девојче (П – Пж, Орљ, Бз).

црвенкес, -та, -то црвенкаст. – Кокошчице, малечћи цветичи, држи се 
заземи, и бело и црвенкесто цьвту (Зс).

црвеншко с поим. прид. руменило. – Ми смо црвеншкото изгубили одавна, 
пожлтели смо, потьвнели (Цр).

црвенш㎘к, -шка, -шко црвен; румен. – Убав човек, црвенш㎘к у лице (Чин. 
Вој).

црвењас – жлтуњав, -а, -о који има посебну отворено – црвену боју. – 
Женска видова трава је црвењаста – жлтуњава по боју (ВЛк).

црвењикав, -а, -о црвенкаст. – Мишко неје бил чисто црн, бил је по-
малко црвењикав (ВЛк).

црвијарка мува зоол. врста муве која иде на месо. – Црвијарка мува је 
крупна, на месо пада и сере црвчичи (Зав).

црвик м, мн. црвје, црви, црвици зоол. 1. црв. – Овој лето оди црвје закаса-
мо, нападоше (говедата) и у плодовети; кравете под опаш, воловети на моч 
(Зс). Мене стра црвје че полове овцете (Пк). 2. ларва (у плоду, брашну, месу, 
сиру, земљи). – Сирењето вануло црвје (Јал). 3. ситне црволике животиње у 
води. – Црвици има разни у водуту (Зс). 4. изр. има да ване црвје бити јако 
нестрпљив. – Не могу да седим целу зиму, има да ванем црвје (При).

црвјоше свр. 1. уцрвљати; постати неупотребљив; уп. црвљоше. – Сливете 
цврјосале, че и врљим (Пет). 2. фиг. умрети распадајући се постепено. – Нека 
га не пушту отам, там у тьвницуту да црвјоше (ВЈ).

црвљаци м мн. уцрвљали плодови. – Дала си ми црвљаци лешници (Бе).
црвљосује несвр. постепено се распадати (због црва, ларви, паре) (греде, 

дрва, кожа). – Црвљосују гредете од паруту што иде од говедата (При, Пет).
црвљоше свр. в. црвјоше (1). – Месото црвљосало (Цр). Сирењето че црвљоше 

ако га не редиш како требе (Соп). Штрокава си, непрана, па си се црвљосала 
ко црвива јабалка (Гњ).

црвуља ж крава црвене боје. – Имаше црвуља, црвена крава, њој сам се 
највише радувал (ТД).

црвик м мн. црвје, дем. мн. црвчичи. црв; ларва. – Црвијарка мува на месо пада 
и сере црвчичи (Зав).
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црга козињавка изр. велика поњава од козје длаке (погодна за вејање 
пшенице). – Црђе козињавће за жито кад се врше, па вејемо жито на њу, не 
набива се прашина и осиљ у њу (ТД).

црга на поличће /на врце изр. врста поњаве према начину израде и из-
гледу. – Црђе на поличће на врце: једна ткаје сас совељћу а једна с поличку 
од дрво (Бз).

цревари м мн. 1. непозвани гости, који, по свадбеном обичају, долазе 
заједно са стругарима, који такође нису позвани, да поједу остатке са свад-
бе. – Увечер, на крај на свадбу, саберу се незвани гости цревари и стругари и 
траже да им се дава да једу и пију од тој што је остало (Цр). 2. руг. варошанин, 
онај који једе оно што сељаци бацају, црева. – Дошли цревари из град, они 
воле мувте да једу (Мр).

цревмуж м бот. сремуш, медвеђи лук Allium ursinum. – Ја сам јел цревмуж у 
Ћуштицу; он мерише на бели лук, има јак укус и тражи јак стомак (Бз).

цревушљаци м мн. пеј. црева. – Крчу ми нешта цревушљацити, не знам кво 
ми је (Вој). – Болу га цревушљацити (Цр).

цревушњак м зб. пеј. црева. – Узни мачкуту, па че збираш цревушњак да 
у раниш (Зав).

цревца 1. ж бот. баштенски коров Portilaca oleracea. – Цревца је коров у 
башчу; укрпи ко пипер (П – Пж, Орљ, Бз). 2. с мн. бот. баштенска коровска биљка 
која има ситне беле цветове. – Цревца су ситна, бело цветају и у градину 
расту (Зс).

цремуш м бот. сремуш, медвеђи лук Allium ursinum. – Врани лук и цремуш 
имају сличан лис, али је на цремуш поширок, како на зеље, једу се (ТД). Цре-
муш на баре има. Сличан на бели лук, има цвет; као бели лук шире и доле (Зс).

цремушница ж врста крушке ситног и слатког плода. – Крушка цре-
мушница има ситни и слатки плодови (СГл).

црепњаша ж земља погодна за израду црепуља. – Црепњаша земља има у 
Кукаљину парасину (Ру).

црепуља ж оштећена црепуља. – Кажемо црепња, а црепуља кажемо ако 
је оштрбена (ТД).

црепуљка ж дем. и хип. од црепуља. – Пекли смо леб у црепуљку (П – Ч, Пир).
црепурина ж 1. аугм. и пеј. од црепуља црепуља. – Тешка црепурината, не 

могу у подигнем (ВЛк). 2. крш од црепуља, ћерамида, грнчарије. – Црепурине 
у земљу наодимо там куде је млекарата (ВЛк).

црепутљаци м мн. 1. искрзани и окрњени судови од грнчарије (тестије, 
ибрици, ручконоше, тањири, шоље). – Че купим нови судове, нечу 
црепутљаци да ми красе кућу (Пок). Тов црепутљаци, старудија, нече си купе 
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нове стовне (МЛк). 2. крш од црепуља, ћерамида, грнчарије. – Окол водуту 
има црепутљаци, народ живил, воду точил (Пок).

црешњар м врста птице која се храни трешњама. – Једно – тиче иде на 
црешње, окамо га црешњар (При).

црешњова рећија изр. ракија од трешања. – Пекли смо и црешњову 
рећију, а сьг нема кој да бере, пропадају црешње (Рг).

црешњовка ж в. црешњова рећија. – Црешњовка је убава рећија, пекли смо, 
пил сам (Ру).

црквеник м црквено двориште, порта. – Сабрамо се у црквеникат, чека-
мо попатога (Брл).

црквенсћи, -ска, -ско црквени; који се односи на црквене послове. – До-
несе ми синат црквенсћи календар (Пн).

цркне свр. 1. црћи; умрети. – Кад липше брав, кажемо цркло (ТД). Овца 
липсала од болку, цркла одједнуш (Мр). 2. изр. цркло је дете на ућу да се 
метне деца, супротно очекивању, најчешће личе на ујака, женину родбину. – 
Цркло је дете на ућу да се метне, тека највише кажу свекрвете, љуте се (Кр).

цркљоше свр. руг. црћи; умрети. – Сељак си, сељак че си цркљошеш (Брл).
црмошњица ж врста слатке крушке која је споља зелена. – Црмошњица 

круша, зелена је однадвор, а унутра је гнила и блага како мед (Д – КВ, Пир).
црн пелин м бот. врста пелина. – Пелин је од две – струће: има бел пелин 

и има црн пелин (Чин. Мр).
црна бука ж бот. врста букве Fagus sp. – Црна бука је за осовине, процеп, 

јер㎘м, да му друга дрвја не опоју врат (Зав – ддл).
црна вьшка на васуљ ж зоол. инсекат који напада пасуљ на корену. – Има 

црне в㎘шће, иду на васуљ (Гос).
црна габровина ж бот. црни граб. – Има свинаковина, бела габровина и 

црна габровина (Зс).
црна жлтеница изр. мед. болест. – Оболела невестата од црну жлтеницу, 

од некакву страшну болес (Вој).
црна змија ж зоол. врста отровне змије која се одликује црном бојом. – 

Шаруља, краторепка и црнете змије су опасне; само воднете несу опасне 
(Ста).

црна лиша изр. мед. врста гљивичног обољења коже. – Кој има црне лише, 
на Џурџовден отћине туј травку, и бају му, и лиша одма нестане. Не памтим 
да ли беше раставичје (П – Сц, Вр).

црна садина ж бот. врста влатасте траве која расте у виду бусена. – 
Црна садина иде густо нагоре, а бела садина је пониска (Ру).

црна труба ж бот. врста јестиве печурке. – Има печурка црна труба, и она 
се једе (ВЛк)
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црна черемика ж бот. мтз. од чемирика врста чемерике Veratrum nigrum. – 
Црна черемика не цьвти, а оно што цьвти је отровно (Соп). Чемерика црна и 
бела, обе су отровне (Ру). Црна чемерика је опасна (Зс). Црна черемика трује 
стоку и сузбива шугу. Кувамо, па с крпу мажемо шугаву овцу, и добро лечи 
(Зс).

црне очи. Не иде за црне очи изр. не ићи без циља и без посла. – Ти не 
идеш там за црне очи, него народ да научиш (Зав).

црни брес м бот. врста бреста. – Главина је добра од црни брес, њему 
гранће иду надоле, а на бели брес гранће иду нагоре и он је ломав, неје добар 
за јер㎘м (Ру).

црни габар м бот. врста ниског и жилавог граба Ostria caprinifolia. – Црни 
габар је нисак, жилав и добар за умит (ТД).

црни гавез м бот. врста гавеза. – Црни гавез плаво ц㎘вти и има звонас 
цвет (К – Ћу, Пир).

црни глог м бот. врста глога чији се плод и лишће користе за лек. – Црни 
глог је за од срчане мане, башта ми га користи (Цр).

црни граор м бот. врста легуминозе у пшеници која се пење преко и обара 
је. – Л㎘скавка или црни граор, исто је, он ујаши жито и обори га (Пк).

црни јасен м бот. црни јасен. – Црни јасен је ситан и добар је за виле, а 
бели јасен високо расте и мож се од њега трупове режу за д㎘сће (Зс).

црни трн м бот. врста трна који расте ниско и има густе бодље. – Црни 
трн је за брану најбољи (Мр).

црни ћос м зоол. птица кос. – Питоми ћос, тој се може руча, а црни ћос не 
(Ш).

црниљњак м фиг. одећа која се носи у жалости. – Толко ми је натежало 
од овија црниљњак да не могу главу да подигнем (Цр). Чекам да мине година 
на свекра ми, да се спасим од овија црниљњаци (ВЛк).

црнка (кокошка) изр. црна кокошка. – Има кокошће д㎇ђе и црне како 
гавран, зовемо и црнће; саме се изведу у плевњу и излезну с пиличи (Мр).

црнка в㎇на изр. власна вуна од црне овце. – Црнка в㎇на је добра за чарапе 
(Брл).

црнко с поим. прид. црна боја; круг црне боје. – Кад се срамувал народ срам 
– трава је имала више црнко, са има мање (Гос). Тичо просо има зрнце белко, 
а на в㎘р малко црнко (Гос). Калушка овца уши калушести има: пола бели, 
пола црни, или окре очи има црнко (ДД. Ру. Зс).

црно трње с бот. в. црни трн. – Там куде расте црно трње, у трњети се за-
главила овцата (Гос, ВЛк).

црновлатица ж бот. црнкаста влатаста трава коју казивач не познаје. – 
Чул сам да има црновлатица трава, али ја не знам која је (Пк).
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црновршка ж бот. врста траве којом се лечи кашаљ. – Црновршка је лек 
од кашљицу (Б – Сл, Пир).

црновршче с бот. вранилова трава Origana vulgaris. – Црновршче је леко-
вита трава за од кашљицу, а и за од друго (Зс).

црнокласица ж бот. влатаста трава у типу безосног власена. – Црно-
класица је слична на овуј траву коју ти окаш безосни власен. Она има мали 
класовчичи, има плаво, наоколо цьвти, а високо расте (ВЛк). Црнокласица, 
говеда у једу, клас тамноцрвенкасте боје и као сабијена метлица уз вретено, 
као вијук, власен (Гос).

црномустаћититестач㎘к, чка, чко брз. онај који има црне бркове. – Ајде 
речи: – Црн човек црномустаћититестач㎘к (Пн).

црнопирица ж бот. пиревина Triticum repens. – Црнопирица дава добро 
сено, али да ти неје комшика уз њиву (Гос). Има црнопирица, а башка је пир 
(Бз). Сеното од црнопирицу, товаримо га с виле како – год жице за бициклу 
(Б – ДС, Бла). Црнопирица је за од град; клас као на јежевицу (Рг).

црнопирка ж бот. в. црнопирица. – Разликујемо пир и црнопирку, ни једно од 
њи неје добро у њиву да ти се усели (Ш).

црца несвр. цркавати; умирати као животиња. – Тека че црцамо, бабо, 
сами у кућуту, ко стока (Пок).

цршавче с дем. чаршав. – Дај ми цршавчето да га прострем на асталчето 
(Вој).

цука несвр. сисати. – На дете дадо прс, оно цука, цука (Брл).
цулач м пенис брава (овна, јарца, бика). – На цулачат ов㎘нат ванул црвје 

(Зав).
цур – цур изр. иде; полако иде, али напредује. – Цур – цур, че буде, 

посачекај још малко (Пир).
цуца несвр. клацкати. – Дај ми унучетата да ђи цуцам на колена (Рс).
цуцне свр. фиг. отићи на право место и завршити важан посао. – Нема кој 

да иде да цуцне, да тражи; нече ти никој ништа донесе (Брл).
ц㎘ка несвр. 1. пуцкетати (лед, стакло). – Ц㎘ка стаклото како газимо по 

њега (Пет). 2. куцати (сат). – Штом саатат мане да ц㎘ка, ја се одма разбудим 
(Рс. Кр). Само ц㎘ка саатат ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к, ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка (Цр).

ц㎘ка пиличи изр. вабити пилиће. – Ц㎘кам пиличи да дојду да и нараним 
(Гос). Баци ни лешници и ореси и ц㎘ка ни ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к (Гос).

ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка узв. којим се подражава куцање часовника. – Д㎘н – ноч, саатат 
чини ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка, не оћутује се (Нш).

ц㎘клаве очи изр. бистре очи, радознале; очи пуне радости. – Децата им 
бистра, имају ц㎘клаве очи (Пн).
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ц㎘клес, -та, -то који је радознао. – Он млого ц㎘клес, оче све да види и да 
знаје (Брл).

ц㎘кли несвр. бити пун сјаја, светлости; пресијавати се. – Жега голема, 
па путат дорим ц㎘кли (Пир).

ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь узв. који се више пута понавља при вабљењу кокошака: 
дођи, дођи! – Кокошће мамимо ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь или т㎘к – т㎘к – т㎘к 
(Цр).

ц㎘нка ж хип. црна овца. – Ц㎘нка ми је млого умиљата овца (ДД).
ц㎘р – ㎘р, ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к узв. при вабљењу кокошака. – Ц㎘р – ьр, ц㎘к – ц㎘к – 

ц㎘к, пили – пили – пили, тека мамимо кокошћете (ТД).
цьти в. цати. – Гороцвет жлто цьти (Зс).

Ч

чаавања ж в. човања. – Кажемо чаавања тој што с њега гребемо брашно 
(Ру).

чав – чав – чав узв. којим се опомиње онај који заостаје у послу забављајући се 
причањем и посматрањем пролазника. – Чав – чав – чав, само се зачавујеш и ора-
тиш, ама не работиш (ВС).

чавања ж в. човања. – Чавање сам правил оди дрво, с њу гребемо брашно 
из мучник (Ру).

чавгар м безопасан пас који често кевће. – Кажемо да је кучето чавгар, 
само џавка (Цр).

чавезан, -зна, -зно паметан; свестан; прибран. – Нес㎘м чавезна с главу 
од бриђе (Зав).

чавка (чавкава) изр. хип. беба која радознало посматра оне који је 
окружују. – Чавко ти, чавко чавкава, како ме убаво глеткаш (Пир).

чавчаг м 1. шупаљ ваљкасти дрвени предмет за захватање брашна, от-
ворен са предње и горње стране. – Чавчаг је грепка са – дршку, дојде као 
издубљен тањир са – једну – дршку (Тм). 2. вулг. вулва. – Кад се шалимо, жен-
скуту работу окамо мокруља или чавчаг (Зс).

чавка несвр. галамити; мољакати. – Зашто да идеш да чавкаш, да 
џамличеш свакога (Зав).

чавчаљ м дрвена пастирска чаша. – Овчар си сам направи чавчаљ, дрве-
ну чашу, и с њу си пије воду (Пк, ВЛк).

чавче бабино изр. бабина драга унука. – Чавче бабино, оно си бабу воли 
(Вој).

чавчица ж дем. хип. вулва (код мале девојчице). – Чавчицата ти се види, 
девојћо, покри се (Сук, Чин).
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чавчичи. Гледа у чавчичи изр. зверати. – Ене га там седал и гледа у 
чавчичи (Пир).

чагав, -а, -о 1. који има ману у очима. – Чагава је, има ману у очити (Рос, 
ВРж). 2. који има црну шару на глави (ован). – Ов㎘н који има црну шару на 
главу, кажемо чагав ов㎘н (Зс).

чади се несвр. излаже се диму, задимљава се. – Чадим месото над 
огњиштето, да ми замерише малко на дим (Соп).

чај за грло бот. лековита биљка за лечење грла Delfinium consolida. – На-
берем си чај за грло да си имам преко зиму (Гос).

чаир м турц. рет. ливада. – Децата излезну на чаират да се играју клису 
(Пир).

чаји несвр. 1. шиштати сирово дрво у огњишту, пушити се, и (споро) 
горети. – Чају дрвата, сирова су (ВРж). 2. фиг. не померати се; дангубити. – 
Седне уз огњиште и чаји, това му је цел д㎘н работа (Вој).

чакавац м зоол. дрозд Turdus iliacus. – Чакавцити слету у лозје и зачас на-
праве голему штету (Пет). Чакавци и грозјарци, исто је (Држ).

чаканац м косачев чекић за окивање косе. – За косу за ковање носим 
наковању и чаканац (Гра).

чакмара ж зграда од кованица пуњених блатом; старинска кућа од чат-
ме. – У Сопот сламња кочина, сламњи кров, плевња и чакмара кућа (Ру). – 
Чакмара је зграда од пруће (ВЛк).

чакр(е)тало с део воденице који тандрче у додиру са воденичним каменом 
који се окреће, чекетало. – Кој – како, кажемо чакртало, чакретало, чекре-
тало (Чин).

чакун м мет. каћун Colchicum autumnale. – У Дојћинци кажемо чакун, а 
овам у П㎘клешицу кажемо качун (Дој, Пк). Чакун је старо име за качун (Гос).

чалабрц м нов. брзо обедовање с ногу. – Чалабрц је тиће од – ногу, на 
граб㎘ц (Пир).

чалдише свр. жестоко ударити клис у ваздуху у игри клиса. – Удариш 
клисат и он отскочи, па га сустигнеш с моткуту, погодиш га и чалдишеш га 
да одлети колко може подалеко (Пир).

чале с пређа на мотовилу. – Преџа на вртешку, тој кажемо чале (Бз)
чалка се несвр. изводити игру чалкање, гађање рупе предметом из руке. 

– Чалкање, чалку се деца, бацају из руку да се погоди рупа; које погоди, по-
бедило је (ВЛк).

чалкање с гл. им. од чалка се дечја игра гађања. – Чалкање сам најволел да 
се играм, свакога сам побеђувал (МЛк, Пир).

чалма ж 1. лоптасти облик кудељице на импровизованој кудељи. – В㎇ну 
врже на чалму, па преде (Брл). 2. пеј. фризура у виду ваљкасто пресавијене 
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косе која подсећа на капу. – Чалмата ти млого добро стоји на – главу (Пир). 3. 
изр. че му туре чалму на – главу ирон. наградити; високо подићи. – И кво са: 
он си брата издал, а они че му туре чалму на главу (Вој).

чалнута година изр. изопачена година; неродна година. – Дојдоше чалну-
те године, сушне, неродне, немамо леб децата да изранимо (Зав. ДД).

чало с анат. чело. – С б㎘дњак, када угасне, сваку овцу по главу трљнемо, 
по чало (Зс).

чалобрцне свр. нов. 1. кришом узети; украсти. – Воли да чалобрцне у туђе 
(Ш). 2. вулг. водити љубав ван брака. – Нема – нема, па чалобрцне у чуждо 
(Брл).

чалће прил. без чарапа, на босу ногу. – Обул се на чалће (Зав).
чам м бор; боров трупац. – Довезал сам неколко чама за д㎘сће (ТД).
чама ж 1. потпуност, целокупност; неоштећена целина. – Старцат више 

неје у чаму, ишчамрејал (ВЛк). 2. изр. у чаму с памет излапети. – Седнем па 
си тумлачим, тумлачим: ја сам у чаму с памет (Зав).

чамба се несвр. купати се у реци са уживањем. – Отидемо на рекуту и 
чамбамо се и играмо по цел д㎘н (Рс. НМл).

чамиш м мн. чамишје неуравнотежена женска особа. – Закасамо од тија 
чамишје, само ни оговарају по село (Вој).

чамовина ж 1. трупац или даска од бора, јеле. – Требе ми чамовина, ам-
бар правим (Нш). 2. изр. мерише на чамовину приближава се смртном часу. 
– Старцат веч мерише на чамовину, дошло му крај (Цр).

чампав, -а, -о рет. трапав, неспретан; уп. чапљав. – Чампави двојицата, и 
он и она, ама је она повише чампава, испадају вој чаше из – руће (Соп).

чампурес, -та, -то нескладан, ружан. – Јагнето чампуресто, бије на алу, 
неје измично, згурено ко клувче (Зс).

чамуга ж (украшени) врх капе или штапа у виду кићанке, лопте. – Вла-
дика ме крстил у брлошку цркву, он је из Доћинци; имал је златну чамугу на 
штап (Брл).

чангрљив, -а, -о брбљив; неодмерен. – Чангрљиво, брљиво, одма ти казује 
у очи и какво мисли и какво не мисли (Мр).

чандијар м врста голуба који ниско лети. – Чандијарити су нисколетачи, 
чувал сам и њи (Пир).

чапарес, -та, -то ракљаст; чворноват. – За свинћу је добро чапаресто 
дрво од леску, буку или габар, по три крака да има (Бе).

чапаресто пошло изр. почети (супротно очекивању) лоше. – Одма је ча-
паресто пошло, несу могли да се сложе кој че командује а кој че слуша (Дој).

чапес, -та, -то 1. који има велике шапе (о псу). – Чапесто је куче које има 
бело на шапу, или ако је бело, има другу шарку на шапу (Пет). Нашето куче 

– 342 –



945Допуна Речнику пиротског говора

има големе шапе па га крстимо Чапа (Сук). 2. који има супротно обојену по-
тколеницу или кичицу (пас, овца, коњ). – Окамо овцу чапа ако има шарку од 
колено надоле (Јал). Чапес коњ има како прстен на ногу, како чарапу да је 
обул (Рос, ВРж).

чапљав, -а, -о в. чампав. – Млого си чапљава, потроши ми чашете (Соп).
чапоњак м мн. чапонци, чапоњци папак код папкара. – Големи чапоњци 

додирују земљу, а малечћи чапоњци не додирују (Мр).
чапоњћа ж папак код папкара. – Чижмоша је бела овца на коју је једна 

нога до изнад колено обојена, од чапонћу нагоре ко да је чижму обула (При, 
Км).

чапор м в. чапур. 1. чвор на дрвету који штрчи, патрљак отсечене ракље. 
– Чапор је чвор на дрво који штрчи; мож да буде кад отсечеш грану, или се 
пречепи ластар па закача ногу, а мож да буде и високо кад се грана пречепи 
(Цр). 2. закуцан клин (у дрво, зид) ради вешања предмета. – Чапор је клин 
који набивамо да нешто задржава, да држи (Зав).

чапраг м 1. повремено прављење размака на зупцима тестере у току 
рада како би лакше резала. – Разводим зупци на тестеру, правим чапраг (ЦД). 
2. изр. прај чапраг олакшавати, убрзавати. – Дај мезе, да прајмо чапраг за 
пијење и једење (ЦД).

чапур м 1. чвор на дрвету; патрљак гране, рачва. – Острога за у дубар 
има више чапура, а с㎘брани (да су) више под в㎘р (Зс). 2. клин. – Набију се у 
труп чапурје, клиње, да држу солту (Зав. Ру).

чапурат, а, о в. чапурес (1). – Дрвото чапурато, не може за туја работу (ВРж).
чапурес, -та, -то 1. ракљаст; чворноват; груб, неуглађен (о дрвету). – 

Това дрво чапуресто (Вој). Че узнем чапуресто дрво, све че да те смлатим 
(Пир). 2. пеј. тврдоглав; непредвидив. – Чапуреста жената ми: тврда, не по-
пушта, несавладива (ДД).

чапурит, -а, -о који има више ракљи (о дрвету). – Кракљесто или чапу-
рито дрво има више, а расово дрво је када су две – расове (ДД).

чап㎘к м мн. чапци деч. чарапа. – Детето си изгубило чап㎘к па се развикало 
(МЈ, Кр).

чаралеја м заг. рабаџија. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја 
/И јед㎘н баралеја (Цер).

чарапес, -та, -то који им прстенасту шару на нози (пас, коњ, овца, ко-
кошка, петао). – Имали смо чарапестога петла, а има и чарапесте кокошће, 
коњи, овце, кучишта (Соп).

чарапетина ж аугм. пеј. од чарапак, чарапок чарапа. – Ударен сас сврљишку 
чарапетину (Цр).

чарапка ж дем. од чарапа чарапа. – У голем стра на чарапћете побегал (Ру).
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чарапчепина ж аугм. пеј. в. чарапетина. – Таја чарапчетина се поче расплита 
(Бе. Зав. Гњ. Цр).

чарапчичи с мн. дем. и хип. од чарапа дечје чарапе. – Убави си му чарапчичи 
исплела (Цр).

чарапчотина ж аугм. пеј. в. чарапетина. – Ја сам момче, нечу текве чарапчо-
тине да носим (Пс).

чарба ж рет. 1. сок из плода. – Чарба од вочће излезне (Ру). 2. чорба. – Чарбу 
смо правили од ливадско зеље, лободу, спанак, печурће, компир, лук (Ру).

чардак м 1. тераса (део куће). – Испред кућу чардак, там лети спимо 
(ВЛк). 2. саденут лисник у дрвету и на соје око њега. – Денемо шуму на 
чардак у големо дрво и туримо соје около (Зс). У дрво надрвњак денемо, а 
кажемо га и чардак (Мр).

чардоше свр. омађијати. – Чардосала га да се (не) ожени (ДД. Пк).
чарене да изр; уп. чирене да. 1. кл. дај боже да (не); не верујем да. – Чарене 

да не идеш, и ти да не појдеш (Цер). 2. вероватно не; дај боже да не. – Чарене 
да је било, прош㎘л (При). Чарене да неје било (Цер).

чаркови м мн. дугмад за свирање прстима на дувачком инструменту 
тромблону. – Тромблон има чаркови, по њи се свири с прсти (Пир).

чаршија ж улица са радњама. – Чаршија је там куде занатлије и трговци 
држу радње и имају муштерије (Пир. Гњ).

час. 1. изр. идем час зачас. – Идем час до сестру ми да питам (Пк. ВЛк). 2. 
изр. не – би тија час убрзо. – Не – би тија час, он дојде (Цр). 3. изр. неје по туја 
час не упуштати се у недоличне послове. – Краџа, льгање, преваре, ја нес㎘м 
по туја час (ТД. Км. Об). 4. изр. у тија час тренутно, у магновењу. – И деси се 
у тија час, разби се (Цр). 5. час и чес изр. част и поштовање, свака част. – 
Њему час и чес, спасил ме је главу да не изгубим (Цр. Вој).

часан, -сна, -сно частан; невин. – Снаа ми је дошла часна у кућу (Кп). 
Пази си лице, девојћо, часна да отидеш при мужа (При). – Он је часан човек, 
нече ти подвали (Сук).

чатрљаво прил. грубо. – Работиш и оратиш чатрљаво, срдит си нешта (Сре).
чауж м 1. шерет на свадби; учесник свадбе који има улогу да засмејава 

госте. – Он је бил чауж на млого свадбе, умеје да развесели народ (ВЛк). 2. 
изр. прави се на чаужа. – Немој се правиш на чаужа, него слушај какво ти 
кажем (Цр).

чауш м вођа сватова; весник који пре свадбене поворке стиже у 
младожењин дом. – Чауш води сватовете и трчи (с коња) да јави да свадбата 
с невестуту веч стиѕа (Сук, Вој).

чаш-чу изр. касније ћу. – Чаш-чу дојдем, не могу бьш одма (Вој).
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чаша ж бот. тиква лејка. – Овчар си носи воду с њега у чашу са – стисну-
ту дршку (Мр). Кратунка је крива, а чаша је права (Гос). Кратунка је кратка а 
чаша дуга; вода се носи, врже се дршка на кратуну (или чашу) (Ру). Чаша је 
сас праву дршку, а кратунка је сас загрлчесту дршку (Ру). Кажемо кратунка 
или чаша. Кратунка је сас кратку и дебелу, а чаша је сас т㎘нку и д㎇гу дршку 
(ВЛк).

чашка ж дем. 1. анат. зглоб; део кости који улази у зглоб. – Кошчине су 
косће које улазе у големи зглобове, и куде се састављу чашће (Јел. Дој). 2. 
чаша за ракију. – Чашће су за рећију а чаше за вино (МЛк).

чашурка ж дуга лејка. – Свирил је у чашурку (Пок. Гос). Чашурка има стис-
нуту дршку на средину, па у там просечу и отворе, и може там да се заврже, 
на срединуту, и да се носи на грбину (ВЛк).

чвака несвр. 1. мљацкати; жвакати безубим устима; уп. чвати. – Чва-
кам га, чвакам, ама немам зуби, не могу га згризем (ПРж, Трњ. Цр). 2. фиг. пеј. 
љубити. – Не чваке више детето, све че га учвакаш (Вој).

чвата несвр. в. чвака (1). – Чвата или чвака, кажемо кој – како, кад немаш 
зуби а жвачеш (Цр). Учватала се бабичка: чвата и пије, само смркче реткото 
(ТД).

чватање с гл. им. од чвата мљацкање; жвакање безубим устима. – Оно ми 
се смучи од његово чватање (Цр).

чвати несвр. в. чвака (1). – Чватим, чватим, дошло време бе – зуби да се 
раним (ЦД).

чвор м патрљак гране. – Чвор кажемо тој што остане на дрво кад отсе-
чемо с㎇п (Зс).

чвораив, -а, -о који има много чворова; уп. чворљив. – Несмо се тека до-
говорили: ти си ми довезал све чвораива дрва (Пк. Вој).

чворљив, -а, -о в. чвораив. – Чворљиво дрвото, неје убаво и тешко је за 
рендисање (Кр).

чворугљав, -а, -о који има чворугу. – Били га негде, главата му све 
чворугљава (Зс).

чврка несвр. (често) обављати нужду (због пролива). – Чвркам на сваћи 
саат, дај ми лек некакьв (Пир).

чвркне свр. 1. помусти један млаз, штрцнути. – Чвркне по неколко пути и 
пушти овцу недом㎇зену (Пк, ВЛк. Рос). 2. посрати се одједном (због пролива). 
– Детето чвркну насред собу, а у собуту п㎇но госје (Пир).

чвркољ м в. последњи млаз млека при мужи. – Још јед㎘н чвркољ и готово 
м㎇зење (Рос. Пк. Гос).

че несвр. рет. ткати. – Чемо памучно платно. Нити, набрдила, чемо сас њи 
(П – Пж, Орљ, Бз).
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че ми је толко изр. довољно ми је. – Че ми је толко (доста), не туре ми 
више (Пир. Соп).

чебре с мали чабар. – Имамо си посебно чебре за кисело млеко за зиму, 
усред зиму за свадбу (Зс).

чебрица ж дем. чабар. – Кајмак од сметану у чебрицу сипујемо (Ру).
чебрњак м 1. дебља мотка подешена за ношење терета удвоје (каце, 

бурета, чабра, казана, великог котла). – С чебрњак носимо кот㎘л наповили-
це (Б – Лс). 2. дрвена полуга за мешање млека које врије у казану. – Чебрњак 
је дрво с које мешамо млеко које грејемо у голем казан (Пк, ВЛк). 3. крива 
тољага за игру свинће. – Чебрњак је крива тојага за играње свинћу (Б – Лс).

чеб㎘р м чабар. – Чеб㎘р је потесан од каче (Зс).
чегаљива работа изр. пипав посао који се стрпљиво ради. – Чегаљива 

работа, тешка и пипава (Сре).
чегари несвр. тући. – Че те чегарим, једнуш да се оћутиш (Зав).
чегрче свр. 1. шкрипати. – Када дува ветар па се трља с㎇п од с㎇п, оно чег-

рче, плаши деца преко ноч (Пл). 2. грепсти ноктима. – Поганац негде чегрче 
(Цр). Чегрче мачката, ама не мож да увати поганцатога (Дој). 3. фиг. певати 
гласом који подсећа на шкрипање (О птици). – Чегрче пиле некакво, разбуди 
ме (ДД. Вој).

чезија. На чезије изр. на махове. – Пада ћиша на чезије, како на снопове, 
тека се види (Брц).

чезнеје несвр. туговати. – Нечу да ми дете иде долеко, да не чезнејем (Кр).
чекарче с мало пљоснато звонце од плеха за коње и магарце, мала клепе-

туша. – На козуту што и води вржем чекрче (ТД).
чеклес м рет. врста влатасте траве у типу латице; латица. – Има трава 

чеклес, како латица је (Пк, ВЛк). Чеклес и латица, исто је (Бла).
чекмара ж зграда од кованица пуњених блатом, старинска кућа од чат-

ме; плетара. – Чекмара: туриш диреци, исплетеш плот па измажеш плотат. 
Чекмара се плете, као да се усправе лесе, па измаже (Зс).

чекмеџе с кеса са новцем, златом. – При њи је чекмеџето, парете (НМл). 
Има он у чекмеџето паре, за њи се плаши (Сук, Чин).

чекрлија м разрока особа. – Он беше чекрлијес, разокав, па смо га окали 
Мија Чекрлија (Пир). Чекрлија је које има ману у очи (ВЛк).

чекртаљћа ж направа која плаши птице (у винограду, кукурузу). – 
Чекртаљћа дрнка, тресе и тичи бегају, плаши и (Зс).

чек㎘л м плитка ораница са много ситног камења, осетљива на сушу. – 
Чек㎘л је осетљив на сушу; ситан камен има млого, па га изоравамо, требимо 
(Орљ).
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чела ж зоол. пчела. – Лукања и Бела кажу челе, а Паклештица и Гостуша 
кажу пчеле (Гос. Зс).

челадинка ж бот. ситна јестива гљива са израженим шеширом, розе на 
наличју; уп. челединка, чељадинка. – Челадинка печурка: ситна, има широк ше-
шир, по млого расту заједно, розе наличје, драпаста по боју (Цр. ТД. Јел).

челебрка несвр. загађивати храну мешајући (прљавим) рукама по њој. – 
Не челебркај тува по шерпуту да те не бијем (Пир. НМл).

челединка ж в. челадинка. – Челединће печурће, и оне се једу; исте као 
рудњача, али бело наличје (Гос).

чељадинка ж бот. в. челадинка. – Чељадинће печурће у Шугрин се зову 
играорће; као у коло да су се уватиле па играју, тека расту (Ш). Чељадинће 
расту у круг и у тврдо место, песковито које дојде (Пок).

чељата коза изр. коза која се удаљава од стада и прави штету. – Коза 
беше чељата, прегризе млада садена дрвја док трепнеш, па у закламо (Мр).

чељатич㎘к, -чка, -чко прилично свадљив. – Свекрва ми је чељатичка, али 
је добра домаћица, паметна, збирала је дом (ДД).

чељато с поим. пр. бес; прека нарав. – Напел је се, че му прсне ж㎇чката од 
чељато (ВРж).

чељаче /чељаче с рет. (млада) особа. – Било је мирно чељаче; од мирно 
неје умејало по пут да оди (Зав). Черка ми је била чељаче без грешку (К – Вр, 
Ш). Унука му, побоље чељаче нема (К – Ћу, Пир).

чељато бравче изр. непокоран брав који трчи у штету. – Тај коза беше 
чељата, пакосник, штетник, качи се уз дрво, по стене (ТД).

чељи се несвр. 1. свађати се. – Она се само чељи с једну – другу, не умеје 
мирно да орати саш – човека (Гос). 2. мит. кревељити се и говорити изопа-
чено. – Он га помамил: – Дедино јаренце! а оно почело да му се чељи и да 
понавља: – Дедино јаренце, дедино јаренце! Одма видел да је сотона (Кп).

чељуска ж рет. (горња и доња) чељуст. – Кажемо горња чељуска и долња 
чељуска, и кажемо чељусте ме болу (ВРж).

чељустина ж чељуст. – Кад је била јаренце, искривили њу чељустинуту 
и после постаде грозна коза (Д – Ви, Јал).

чембер на косу изр. ојачани руб косе. – Изел се чемберат на косуту (Вој. 
Рос).

чемерика ж бот. чемерика. – Има чемерика црна и бела; црната је опасна 
а белата има цвет ж㎇т (Зс). Чемерика црна и бела, обе су отровне (Ру). Чеме-
рика, једна је класата, а друга се не класи (Зс). Чемерика једна дојде т㎘нка, 
а друга лебна (Зс). Чемерика трује на шећерину а не на горчину, пробал сам 
у (Зс). Чемерика, док је млада, отровна је (Зс). Да ти сварим чемерику да те 
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отрујем, да те не гледам (Мр). Чемерику варе па чапкају говеда од вашке и 
шугу; натопи и натрља с варену чемерику (К – Вр, Ш. Бз. ТД).

чемеричав, -а, -о који је закржљао (и има слаб апетит). – Чемеричаво 
јагне као недоспелац, кажемо прајено с пљунку (Зс). Кравата чемеричава на 
једење, че ђу продавам (ВСв. ВС).

ченабет прид. индекл. који је лош; који не одговара. – Он је ченабет човече, 
отето, лоше, задрто (Пир).

чепав, -а,-о пеј. 1. искривљених удова (или усана, лица). – Он има чепаве 
нође, влачи деснуту (Зс). 2. склон свађи и нарушавању реда. – Чепаво детиш-
те, упропасти ми тарабете (Мр. Трњ).

чепаво прил. изобличено; ишчашено; не поштује ред. – Тај овца све иде 
чепаво, само по њу трчим (Бе).

чепато прил. зло. – Све га работи чепато, наинат (ДД).
чепе му се уста изр. изобличавати се уста. – Бог му чепи устата, искри-

више се на – двапути (Зав).
чеперес, -та, -то који је изузетних способности за пентрање, која уме да 

користи и најмања избочења као могућност. – Дела је млого чеперес човек, 
уз најмазно дрво се мож укачи, или уз стену, кров (Рс).

чепи се несвр. 1. ширити ноге без посебне потребе и тако откривати 
стидне делове тела (женска особа). – Чепи се, изазива мужје који прооде по 
путат (Рс). 2. пеј. ругати се (уз подругљиву гримасу). – Како која жена замине 
по пут, она се све чепи по њу и опада ђу (Држ. Рс. НМл).

чепљази се несвр. пентрати се тамо где је опасно (стена, високо дрво). 
– Цел д㎘н се чепљазимо по шумакат да насечемо шуму за овцете (Пк. Рас). 
Чепљази се детето, чепљази, па тиће друсну наземи (Пк).

чепљанѕи се несвр. пеј. 1. дречати, викати. – Немој се чепљанѕиш да те 
још не бијем (Рос. ВРж). 2. кревељити се. – Она се само чепљанѕи на једнога – 
другога, оче да каже да је најпаметна (Јел).

чепљ㎘ц м особа која се (по навици) сваком кревељи, руга, подсмева. – До-
оди ми да утепам тога чепљ㎘ца, чепи ми се пред народ (Пир).

чепрак м 1. квадратни метални оквир са плазицом, иглицом на каишу 
(опанка, опасача); уп. чепрашка, чепрешка. – Отћину ми се чепракат, не могу да 
се закопчем (Брл). 2. троугласти отвор између два зупца тестере. – Подеси 
ми чепракат, позатупила се тестерата (Дој. Брл). 3. изр. отвара му чепрак за 
орату пружа му прилику да се расприча. – Мани га там, нек иде; не отварај 
му чепрак за орату (Брл).

чепрашка ж в. чепрак (1). – Чепрашка на каиш је метални оквир с иглицу 
(Брл).

чепрешка ж; уп. чепрак (1). – Чепрешка или плазица, она улази у каиш (Ру).
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чепрљуш. На чепрљуш изр. мимо очекивања; није како треба. – Оно 
све пошло на чепрљуш при њи, само се карају (НМл). Сватат си отиде на 
чепрљуш (Држ). Дојде силан, поче да прети, али зачас излете на чепрљуш 
(Трњ).

чепрња ж глеђосан бокал од печене земље. – Чепрња је глеџосана, има 
шопу за сипување; бокал је исто, ама има фигуру, више украшен. У Власо-
тинце чепрњу зову оке. Кажу: – Пијемо из окчичи (Б – ВБњ, Пир).

чепурлијав, -а, -о 1. који је непогодан (за обраду). – Дрвото чепурлијаво, 
има млого чворове, неје добро за рамове (ВРж). 2. фиг. који је тежак за 
сарадњу. – Ти си чепурлијав, не можемо ти и ја заједно да се вачамо за текву 
работу (ВРж).

чепчи се несвр. пеј. 1. викати; плакати без посебног разлога. – Само се 
нешта чепиш на мене, а не знајеш ни за какво ни за што (Пет). 2. (кришом 
вртећи уста и) правити подсмешљиву гримасу. – Навикло да се чепчи, да 
врти уста, да мења глас ко да че тија час умре (Цр).

черана ж, в. черица (1, 2). – Доста сам те трпела, не може тека више, черано 
(Вој).

черапа ж 1. стопало и горњи део чарапе заједно. – Само преко черапе да 
су ступалће, кад се обувам за у собу (Ру, Цер). 2. део чарапе уз ногу. – Черапа 
има ступало и черапу, черапа је уз ногу (Ру, Цер).

черек м старинска абаџиска мера за дужину. – У седлото два – черека, 
јед㎘н руб, два греја (МСв).

череметка ж бот. вилино сито. – Череметка је млого блага, јели смо од 
цветат (Брл Гос). Тој кажемо копава или череметка (ТД).

черемика ж бот. чемерика Veratrum album, V. nigrum. – Једна черемика је 
класата, а отровната има два или три листа и бес – цвет је (Пк).

черемичав, -а, -о који је слаб, болешљив (особа, брав). – Черемичаво ми 
детето нешто, ослабело (Брл).

черица ж пеј; уп. черана, черица 1. жена жену у свађи: женска особа која на-
рушава ред. – Не може тека, черице, нечу ти дозволим (Вој). Кажемо черице, 
черкано или черано, на текво које оче да буде нади сви (Пет, Вој). 2. жена жени 
при оговарању: (кочоперна) женска особа. – Ја таја черица, на – прсти се диѕа 
да буде поголема од нас (Пл).

чес м 1. част; поштовање. – Нема образ, нема чес како човек домаћин 
(Чин). 2. изр. води чес / прави чес исказивати поштовање. – Нес㎘м ја млада 
невеста да ви водим чес (Пир). Млада невеста мора да води чес на сви (Цр). 
Кум је, праве му чес (Км, Јал).

чес, -та, -то чест. – Черката њим честа госјанка (Цр).
честити свр. честитати. – Срето га и честити му невестуту (Сук. При).
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честитује несвр. честитавати. – Чули сви да женимо унуку, дооде, честитују 
(Изв). Старцат њим са честитује, мило му (Пир).

често прил. густо. – Житото често никло, неје га мрзлицата млого оште-
тила (ВРж).

четаљес, -та, -то 1. рачваст. – Расколница је од четаљесто дрво за давање 
сол на овце (Пк). 2. разгранат. – Морско камење, четаљесто, ситно теквоа, у 
Дрезгу смо наодили (Сук).

четверка ж увишестручена запрега која вуче тежак терет. – Четверка 
је када два или више пара вуку голем терет (Мр).

четворичка бр. дем. четворо. – Ми смо си четворичка у кућу, па смо си 
млого убави (Цр).

четворонога ж кл. брав. – Да не видиш четвороногу у појату (Гос).
четирка бр. 1. деч. четири. – Че ми дадеш и тија, да си имам четирка 

(Вој). 2. заг. четири. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја /И јед㎘н 
баралеја (Цер).

четиња ж чекиња. – Змије у бор скоро да нема, четиње од бор њој смитају 
(МЛк).

четмара (кућа) изр. зграда од кованица пуњених блатом, старинска кућа 
од чатме; плетара. – Иде на четмару кућу па буши рупе (Ос, Бз).

четрипарка ж стари бакарни новчић од две паре. – Четрипарка је бакрена 
и вредела је две – паре у това време (Рс. НМл).

чећија ж 1. ножић преклапач (који се носи о појасу). – Носил сам чећију, 
нож преклапач у корице од рог и са – заврнут в㎘р, врзан за појес (Пет). Чећија 
је ковачћи нож за у џеп, а бритва је купен нож који се склапа (Пк). 2. туп 
нож; зарђао нож. – Толко чећије, нема с кво да закољем свињу (Пир).

чеша несвр. 1. чешљати (косу, вуну, кучина). – Јутре че чешамо в㎇ну, че 
дооде жене да ни помагу (ВЛк). 2. пеј. тући. – Има да те чеша зет; он повише 
гребе него што чеша (Дој).

чеша се од њега изр. пецкати; изазивати. – Не чешај се од мене, не 
закачај се, немој да си смрадим руће да те бијем (Цр. Ста. Грш).

чешља говеда (коња) изр. тимарити. – Говеда се чешљају саш – чешало 
(ВЈ. Сук). Коњ се чеша саш – четку а тимари с чешагију (Гра).

чешаљ м фиг. (насилан) мушкарац. – Ако дојде лош мушкарац у кућу, он 
све прочешља у њу, па га зову чешаљ (Б – Са, Пир).

чешаљћа за повесма изр. четка за кучина. – Чешаљћа за повесма је од 
свинску длаку (Вој).

чешка се несвр. чешати се (раздражљиво). – Море, детето се нешто мло-
го чешка, мож да има в㎘шће (Цр).

чешља се несвр. тимарити. – Коњ се тимари а говеда се чешљају (Мр).
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чешљика ж бот. чешљика Dipsacus fillorum. – Чешљика прај високо 
б㎘цкаву чулумку ко паламида (Гос. СГл).

чеш㎘љак м хип. чешаљ. – За унукуту сам купила чеш㎘љак и огледалце 
(Цр).

чибрав, а, о слаб, мршав, без апетита. – Детето млого чибраво, не једе 
му се и не напредује (ВРж).

чибукловина ж бот. врста шиба; уп. чибуков прут. – Од чибукловину се пра-
ве чибуци (Пк).

чибуков прут изр. бот. в. чибукловина. – Од чибукови прутје праве се чибуци 
(Гос).

чибучинка ж биљна заједница разноврсног шибља и дрвећа (дрен, граб, 
горун, цер, буква) које брсте козе, па оно не може да расте. – Чибучинка је 
грмањак од дрен, габар, горун, цер, буку, који не може да порасте зато што 
га стално брстују козе (Ру).

чив. 1. м мн. арх. пар. – О, он богат, има два – чива говеда (ВЛк. Пк). Говеда 
и овце, купувало се на чив, ретко на непарно, а козе и свиње на непарно (Јел). 
Абе, како иде цената на овцете? Пет – банће је чиват! (Јел). Исплела сам два 
– чивта чарапци (Цр). 2. бр. два. – Колко зрнца држим у рукуту, чив или тек? 
(Вој).

чивесан, -на, -но (није) паметан; (није) свестан; (није) прибран. – Неје 
чивесан, неје саш – чисту памет (Пок). Чивесан (не)је, али је бил опасан ђак, 
најбољи (К – Ст, Ш).

чивијарл㎘к м склоност ка обманама и подвала. – Коди туј вамилију све 
је чивијарл㎘к, пази се оди њи (ВЛк).

чивил м угурсуз. – Он беше чивил, баксуз, звали смо га у село Тоза Чи-
вила (Бз).

чивића ж дем. мали (дрвени) клин. – Толка чивића на ђобек, и никој не от-
вара, никој не крадне (Вр).

чивична реч изр. непристојна реч. – Нема да казује чивичну реч, 
домаћинсћи васпитано (Зав).

чивлик ж чифлик. – Обреновац је бил чивлик у турско време (Об).
чивтара се несвр. ритати, ударати задњом ногом (коњ, магарац). – Дор-

ча се чивтара, немој те закачи кад се не надаш (Кр. Рс. ТД).
чивте врља изр. 1. ударати задњом ногом (коњ, магарац). – Пази се, тија 

коњ врља чивте (Јал). 2. бранити се галамом; љутити се без разлога. – Кој се 
ђавол врљаш ко коњ чивте (ТД). Немој џабе да врљаш чивте (Ста. Вој).

чивтетија с мн турске пушке. – Имали су шеснајес чивтетија, пушке у 
турско време (Ор).

– 351 –



Драгољуб Златковић954

чивтоше свр. ударити задњом ногом (коњ). – Пази се да те коњат не чив-
тоше (Пет).

чигра ж игра (на леду) са чигром; чигра. – Чигра се бије сас кант, а врнда-
ло окреће од два комада макаре (Ру).

чигра жена изр. јако вредна и окретна жена. – Она је чигра жена: и знаје, 
и умеје, и зачас све уработи (Цр. Соп).

чик прид. индекл. рет. леп; најбољи у нечему. – А ја сам била девојћа чик: 
најубава, најубаво об㎇чена, весела, најбоље играм, и најбогата, и масаџика 
(Зав).

чика се несвр. такмичити се (весело). – Па се чикамо, па се чикамо, па се 
претичамо кој че побрже коси (Јал).

чилагер м жарг. хип. мушкарац средњих година, чича. – Добар си ти чила-
гер, даваш ми црешње (Вој).

чиле с (рачвасти) део витла за намотавање пређе. – Туримо памук на 
чиле, а кажемо га и процеп на витал (П – Пж, Орљ, Бз).

чилкање с тојагу изр. дечја игра тољагама. – Чилкамо се с тојађе или се 
прерипујемо да не оѕебнемо (ВЛк. Пк).

чиљат, -а, -о (човек, брав) 1. свадљив; напрасит; прек. – Има чиљато или серт 
говедо, овца, човек (ТД). Чиљат, па че му прсне ж㎇чка (ТД). 2. пргав, жустар 
(човек, брав). – Чиљато, све иде напред, све нас㎘т иде (ТД). Једно тромаво, 
друго чиљато, мора да промењујем волови (ТД). 3. непослушан. – Када овца 
бега у штету зовемо у чиљата овца (Зс).

чини си парете изр. вреди, добро је. – Скупо, скупо, ама чини си парете, 
вреди (Чин, Вој).

чини ти човек изр. посл. пружати помоћ, заштиту. – Ка ти чини човек, 
че му чиниш и ти њему (Вој. Пир).

чинимисће реч. изгледа ми. – Чинимисће малко крену напред (Бла. Вој).
чињен, -а, -о трп. пр. бојен. – Имам бело мање и имам чињено (ТД).
чип, а, о 1. краткоух; уп. чипес. – Чипа овца има кратће ишчуљене уши (Дој, 

Брл, Јел). 2. краткосиса (овца, крава); која има мало виме. – За кратће уши 
кажемо чипа, а за виме кажемо чипава, чипаве сисће (Км). Кажемо чипава, по 
уши, и кажемо чипкава по виме (Д – ГД, Пир). 3. фиг. кратак уопште. – Чипаво, 
нема трава за пашу дако је кеј (Ру).

чипар м 1. ракља. – Донеси ми дрво с три чипара (ВРж). Чипар је расовато 
дрво, па с њега стурамо шушенице (Рс). 2. кратки рог на дрвеној вили. – На 
вилуту се преби чипарат (Кр. Вој).

чипес, -та, -то в. чип (1). – Чипеста овца, уши малечћи; и чипи јарци је 
имало (Пет).
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чипка ж овца са кратким сисама. – Од чипку не остављам домазл㎘к (ТД. 
Мр).

чипкав, -а, -о кратак, низак. – Карај камто Прчевицу куде је по – чипка-
во, пониска трава (Зс).

чипкаво место изр. плитко земљиште. – Чипкаво местото, плитко, не 
раџа (Рг).

чипће ж мн. чипке. – И чипће су поставци, има ји различите: набране, пра-
ве, насликане (мотиви од слиће), и има набрани поставци (Б – Са, Пир).

чирез м плетеница од теста (за свадбу). – Чирез правимо, плетеницу од 
тесто (Пир).

чирек м ускршњи хлеб који доноси кума венчаној куми долазећи код ње на 
ручак. – Чирек се носило при кумицу на Велигден (ВРж).

чирене да изр. в. чарене да (1, 2) дај боже да није; сумњам да није. – Чирене 
да га неси видела (Цер).

чирикло с рет. страшило. – Правили смо чирикло на тојашку, плашило у 
њиву (НМл).

чиричав, -а, -о који нема апетита; који је закржљао; уп. чиричкав. – Овоја 
јагње чиричаво, не знам какво му је (Пк, ВЛк).

чиричкав, -а, -о в. чиричав. – Кад нече да једе прасе или јагње, кажемо да 
је чиричкаво (ВРж. Пк, ВЛк).

чисаљћа ж три одбројана конца при одбројавању за основу. – Кажемо 
пасамце и чисаљћа; у пасамце десет чисаљће има (Мр).

чиста погача изр. погача од пшеничног брашна. – Омесимо чисту погачу 
и чекамо кум да дојде (Нш. Пок).

чистина ж брисани простор; чист ваздух, здрава животна средина. – 
Овде је чистина, овде је убавило, тека каже сваћи кад дојде у село на д㎘н 
– два (Гос, ВЛк).

чисто прил. сасвим; једнако. – Мишко неје бил чисто црн, бил је помалко 
црвењикав (ВЛк). Чисто сам заборавила да че ми дојде тетка на – госје (Брл).

чисто време изр. мет. ведро време, без облака и измаглице. – Кад је чисто 
време, од Доброглед види се и Цариброд скоро (Ру).

чита несвр. фиг. непрекидно и претерано саветовати; брбљати без пре-
станка. – Цел д㎘н лаје, цел д㎘н чита, и мора или да се бијеш или да бегаш 
да те нема (Зав, Гра).

чичер м мало узвишење (са растињем). – Излезал горе на онија чићер и 
мами пцетата (Чин. ВС).

чиченик м бот. врста траве. – Чула сам да има трава чиченик; не знам да 
ли има или сам ја лоше чула (Пк, ВЛк).
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чич㎘к м 1. бот. претежно шумска биљка врло широких листова, која рас-
те уз потоке. – Од чич㎘к се правило лек да не опада коса (Дој). 2. врста плода 
односно семена разних биљака; плод у види заобљеног ваљка са бодљама. – 
Кад буду големе ћише упролет, па после на путат за Селиште излезне чич㎘к, 
не мож да минеш (Вој). Реп је крупан, расте куде је ђубре, а чич㎘к је поситан 
реп и може да расте и куде је попосно (Пк). Чич㎘к је јед㎘н, плод му како 
васуљ и има бодље (Пк). Ако оч да се осветиш на момче или девојче, само му 
нап㎇ни с чич㎘к главу (Цр).
Има трновити чичкове разни (Зс). Има три чичка: ситни, крупни што расте 

поред воду и још јед㎘н крупан, који кад се увати за вуњен параман не мож га 
стуриш. Тај трећи расте поред зграде где је ђубриво и плод му је округлији; 
турамо га на паприку да у брани од пацови (Зс).

чишалка ж в. чишалћа. – Чишалка има три конца, а пасамце тријес конца, 
десет чишаљће; на мотавилку мотамо (Гос. Брл).

чишалница ж 1. в. чишаљћа. – Чишалница је од три конца, а од шес су две 
чисалнице, а пасамце је од десет чишалнице (Б – Са, Пир). Чисалница је од 
три конца, а пасамце је од десет чисалнице, тријес конца (П – Цч, Гра). 2. пеј. 
оговарача. – Дојде једна чисалница по кућу, оче да збрка, све да ти помути 
по кућу (Б – Са, Пир).

чишаљка ж три одбројана конца при одбројавању за основу; уп. чисалћа, 
чишалница. – Кажемо чишаљка, пасанце, лак (ВЛк, Пк. ВРж. Соп). Чишаљка, кад 
одбројавамо конци, по три (Нш). Жичка, дилка или чишаљћа. Чишаљћа у 
разбој када разбровљују (ВЛк).

чишељак м бот. киселац Rumex acetosa i R. acetosella. – Кад сам жедан, ја 
жвакам чишељак (Гос).

члавуљи несвр. недовољно јасно и вулгарно значење: увртати; врдати. – Немој 
да члавуљиш ко маче уво (Орљ).

чмаји на ог㎘њат изр. тиштати на ватри; дуго стајати на тихој ватри, 
не мора да крчка. – Нек почмаји манџата на ог㎘њат (Цр).

чмајоше несвр. дреждати; губити време. – Само чмајошемо, седимо, 
рђосамо се, и ништа не работимо (Трњ).

чобанка ж 1. бот. вишегодиша биљка врло широких листова, која обично 
расте уз поток или на ивици сеновите ивице шуме. – Чобанка тражи ладови-
ну и влажно (Пк). Чобанка расте поред воду (Брл). Чобанка, лис голем, смрди 
кад га отћинеш (Сук). 2. бот. весник пролећа у типу висибабе. – Чобанка расте 
само у шуму, рано се расцьвти; за неку кажу да је скроз бела као чобанка 
(Мр). Чобанка је као висибаба, има млого цветови од корен (Ру). Чобанка је тој 
– што ти зовеш кривдеда, а висибаба је посебно (Бз). На кукуљдеду су посит-
ни листови, а на чобанку су и лис и цвет покрупни (Дој, Јел, Пк). Чобанка, исто 
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висибаба, саамо је крупнији лис и цвет (К – Вр, Ш). 3. изр. разврже чобанће 
рећи нешто; распричати се. – Ајде Цветанће, развржи твојете чобанће (Км).

чобаноша ж фиг. име козе чија је длака сасвим бела. – Која је коза скроз 
бела као чобанка, зовемо ју чобаноша (Мр).

човањ м в. човања. – Дрвен суд човањ, тлчејоше лук у њега (Вр).
човања ж 1. дрвена здела; уп. човањ. – Човања је дрвена паница (ВЛк. Зс. Ру). 

2. велики дрвени суд лоптасте шупљине који се користи при исхрани ситне 
стоке, свиње или паса. – Зоб смо давали на стоку у шиник или у човању (Ру). 
3. грубо издубљен пањ за храњење паса. – У човању смо псета ранили (Цер). 4. 
посуда за преручивање брашна, као и зрнастог и прашкастог материјала, 
обично полукружна на пресеку и са дршком (као прибор у воденици); уп. 
чаавања, чавања. – Човања је дрвена паница, поплитка од паницу, за гребење 
брашно (ВЛк). С човању се гребе брашно, полукружна је на пресек, и има 
дршку (Мр). 5. фиг. велика будала. – Асли си човања, ништа не знајеш (Цер).

човек из /од место изр. личност достојна поштовања. – Он је човек из 
место, ретко се најде теква душа широка (Вој). Бил је човек од место, ама не-
стаде и он (Пир).

човесан, -сна, -сно рет. паметан, савестан, прибран. – Он је човесан чо-
век, мож те посаветује за све и нече да ти подвали (Цр).

човечак м анат. в. човечек (3). – У гушуту има човечак испред ждрело, реси-
ца (Орљ).

човечек м дем. и хип. 1. беба; мало дете. – Стануло човечек, порасло и оно 
(Сук). 2. пеј. кржљава особа малог раста. – Жгурав јед㎘н човечек, че речеш 
будала, ама што знаје, има се чудиш (Дој). 3. анат. јабучица грла; ресица у грлу, 
непце; уп. човеч㎘к (3). – Човечекат че ти извадим (Тм. Вој). Човечек је код непце 
(Дој, Јел. Зав). Човечек је ресица у грло (Вој).

човеченце с хип. мало и лепо дете. – Какво је човеченце убаво, мани се 
(Зав).

човеч㎘к м анат. в. човечек (3). – У човеч㎘кат је муката, там ме боли (Зс).
човка ж рет. пеј. глава. – И ја имам нешто у човкуту да запамтим и да урадим 

(ВРж).
човрме с кука са два клина помоћу које се за руду закачи дрво или други 

терет који се вуче. – Човрме има два клина, с њи се закачи терет за руду да 
га може волови влаче (ТД). У трупат се набије човрме, железан клин у чело. 
За човрмето си има искључиво скрапуша од избушено железо (Зс).

чогав, а, о који има ману у очима (о овну). – Чогав тија ов㎘н, има ману у 
очити (Пк, ВЛк. ДД).
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чока (се) несвр. лупати; куцати; куцкати. – Чока се ш-чаше, а чука се 
саш-чукле или сас камик (Цр). Кажемо: – Детево чока по теглете. Али каже-
мо: – Ш-чаше се чукамо (Тм).

чокало с 1. дрвено страшило. – Чокалото само чока, брани наше лозје 
(Пир). 2. пеј. брбљива особа. – Иде оној чокало у нас, главу че ни размири с 
њоно вревење (ТД).

чокара – чокара – чокара узв. којим се подражава звук који производи дрвено стра-
шило на ветар: – Чокалото само чока чокара – чокара – чокара (Пир).

чокарче с метални висуљак у виду игле у звонцу или клепетуши. – Чокар-
че је висуљак у клопотар или звон㎘ц (Мр).

чокиш узв. магарету да стане: стој! – Чокиш марко, да одморимо малко у 
пут (Рс).

чокрк м арх. чекрк. – Чокрк се врти с руку како тријер, а с длан се врти 
сукало (Зс).

чокун м бот. мтз. каћун Colchicum autumnale. – Ми качун зовемо чокун (Ш).
чолтав, -а, -о који има оштећене прсте, сакат. – Тија старц имаше чол-

тави прсти, сакат беше у прстити (Зав).
чолте ж мн. крпљени опанци. – Напрајило чолте, обуло се, пошло на појату 

по снег (Км).
чомачек м хип. нога малог детета. – Изела ти баба чомачек (Вој).
чомбав, -а, -о анат. који је лоше конституције; асиметричан. – Чомбав 

дојде, лоше скројен а крупан (Зс).
чомне свр. украсти. – Не остављај черкуту тува да ђу некој не чомне (Брл).
чомрзга ж задебљање у виду чворуге (на смуку, тољаги). – Кад се наљути 

смук, направи чомрзгу на реп, задебљање (Соп).
чоперкује се несвр. кочоперити се. – Чоперкује се пет㎘л кад слезне од 

кокошку, кокоши се (Мр).
чопне свр. 1. шчепати; угристи (пас). – Чопну ме куче за ногу (Бе). 2. фиг. 

изненада оболети. – Чопну га болка, паде одједнуш (Нш).
чопрка несвр. (покушавати) месити хлеб. – Учи се девојчето, чопрка, 

меси (Пк).
чопршка (се) свр. купати се (у прашини, сувој земљи, сувом песку, плеви, 

трини). – Чопршка се ко кокошка у прашину (Мр).
чопурат, -а, -о чворноват; грубо издељан; неуглађен. – Тај дрвја све чопу-

рата, не одговарају ми (Бс. Пк).
чопурато прил. не одговара; мучно. – Убаво се договоримо, ама после ис-

паде чопурато (Бе).
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чорав, -а, -о арх. 1. ћорав. – Чораво човече, не види си пред – нође (Зав). 2. 
изр. нема ни чораво ни слепаво нема никога; нема ништа. – Стануло пустоод, 
нема ни чораво ни слепаво (Зав).

чорапак м мн. чорапе. – Ја у чорапак паре не чувам (Б – ЦЈ, Гњ). На свадбу 
чорапе на рогове на тај говеда што возе невесту; тој се врши тија закон (Зс. 
Мр. Пет. При. Км. Бер). Кад пројдеш власен се назабада у чорапе (Ру).

чорапок м мн. чорапци, чарапци чарапа. – Невеста тури јаболку у чорапок и 
прати на младожењу (Зав. ВЛк. Пк. Чин). Суга или сурка, сугава овца, ни црна 
ни бела, за чорапци в㎇на од њу (Гос).

чорапес, -та, -то који подсећа на отвор чарапе. – Чорапеста у устата, она 
вој од уво до уво (Вој).

чорба. Нема чорбу у главу изр. глуп је; неодмерен је. – Он нема чорбу 
у главу, мож ни запали зачас (Пет). Да имаш малко чорбу у главу не би тека 
напрајил (Цр).

чорбавит, -а, -о чорбаст. – Ја волим чорбавит васуљ (Цр).
чорбас, -та, -то, в. чорбавит. – Волим васуљ чорбас, нагусто, с пипер (Ру).
чорбаџија м фиг. онај који лако даје, части, каваљер. – Станимир је бил 

голем чорбаџија: што стече, све раздаде (Вој).
чоротник м ружна особа. – За тога ли чоротника очеш да се жениш? Тека 

кажемо, това је наша п㎘клешка реч за грознога човека или жену (Пк).
чочав, -а, -о рет. закржљао. – Чочава, никаква неје, а сваком се потсмива 

(Ру). Тамо нема ни трн ни грман, никло (па) чочаво (Ру).
чркаг м мтз. крчаг; ибрик. – Чркаг зовемо ибрик, шуле (Зс).
чубрица ж бот. ртањски чај Origanum vulgare. – Бели лук, душичина и 

чубрица се турају у месо, чорбу (Ру).
чубур м бот. в. чубрица. – Чубур беремо за чај и за месо кад печемо (Рг).
чубурисана кућа изр. кућа од кованица омазана блатом, у које се, док је 

свеже, убадају парчићи бигра, како би могла да се малтерише. – Чубуриса-
на кућа је од кованице и блато; а у блато се турају парчићи од биг㎘р, да мож 
да се малтерише (Цер).

чуван, -а, -о који је очуван, здрав. – Мој муж је убав муж, чуван муж (Пир).
чуват, -а, -о чуваран. – Чуват је бил, и радан, и умејал је дом да доми (К 

– Ст, Рг).
чувателник м штедљива особа. – Ако неси работан и ако неси чувател-

ник, нема да имаш (Сук. Чин. Вој. Пир).
чувач м мн. чуваче 1. чувар; заштитник. – Имали смо две – псета ко коњи. 

На – ширин спу, и не смеју курјаци да дојду. Били су убави чуваче (Зс). 2. 
штедљива особа. – Деда и баба су били големи чуваче и умејали су да стичу 
(Тм).
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чувци. Чувци га изели изр. кл. клетвена реч према речи чува, брине. – 
Чувци, да бог да, те изели, ако је това чување (НМл).

чуд. У чуд се турил изр. јако се узнемирити; не знати како изаћи из 
невоље. – Ја сам се у чуд турил, не знам више какво да правим (Дој). У чуд 
сам се турила, не знам какво че испадне (Рас).

чудан, -дна, -дно рет. лоше изгледати; бити лоше одевен. – О, сине, млого 
сам чудна станула, остарела сам, болна сам, почела сам да се носим ко стара 
баба (Рг).

чудес м мноштво. – Чудес нође минуле по туј пртину (Бз).
чудила с мн. 1. велика мука, невоља. – Урнисала се, па се прегрбила, убила 

ђу чудила па се изгубила (Нш). И мен умре муж, па ме убише чудила (Зав). 2. 
брука, срамота; оно што изазива велико згражавање. – Деца, немој си из-
носите чудилата, да се народ (не) звери (Пир). Ти не знајеш нашата чудила, 
нашете бруће и нашете бриђе (Цр).

чудине ж мн. 1. нарушавање реда; страхоте. – Било сиромашче, па за-
ватили ратове, чудине, а немал оп㎘нци, па од овцу оп㎘нци направи (ЦД). 2. 
чудине прави изр. понашати се недолично, нарушавати ред. – Не смејем да 
га гледам кад се напије и кад прави чудине (Чин).

чудна работа изр. нешто ту није јасно. – Чудна работа, ја, бре, не знам 
какво ми тој причаш час овак час онак (Цр).

чудно чудо изр. чудна ми чуда. – Чудно (ми) чудо, побегла девојћа за мом-
че (Сук).

чудо с 1. мука; невоља. – Убило га чудо, смрт, мрење (Нш). 2. брука; срамо-
та. – Да оче да умрем, чудото да ви не гледам, а ви после јашете бели коњи 
ако очете (Зав). Изиде големо окање у њи, не знам какво се чудо направи 
(Држ). 3. изр. тури се у чудо збунити се, помести се; избезумити се. – Туримо 
се у чудо, черка побеже за ожењенога (Цр). 4. изр. удари чудо у главу погоди-
ти невоља. – Удари ме чудо у главу, не могу се сврнем (ВРж).

чудо прил. 1. много. – Понел чудо паре у град (Грш). 2. лепо, погодно. – 
Меко местото, убаво та чудо (Вој).

чуждинсће паре ж мн. туђи новац; страна валута. – Имал је чуждинсће 
паре, син му прачал из Немачку (Пир).

чуждица ж 1. пчела из туђе кошнице. – Чуждица је пчела из чужду кош-
ницу (Рс). 2. странац, туђин. – Дојде чуждица у нашу кућу, тражи башту ми 
(ВРж).

чује се реч изр. неповољна обавештења о нечијем понашању. – Неје му се 
чуло реч да се швалерише (Зав).

чујен, -а, -о познат; славан. – Башта му беше чујен човек (Чин. Вој. ВСв).
чујење с слух. – Попушта ми чујењето, арне оглуве (Чин).
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чук – мајстор изр. невешт мајстор; лош мајстор. – Ти си, бре, чук – 
мајстор, никакав мајстор, а тражиш големе паре да направиш просту ствар 
(Вој).

чука ж геогр. оштар врх стене, брда. – Мала чука, па чука, па брег, па 
брдо, па планина (Ш).

чука се несвр. куцати се (чашама). – Ш – чаше се чукамо, а чокамо у 
стакло, у плек (Тм). Чока се ш – чашу, а чука се саш – чукле или сас камик (Цр).

чукала с мн. 1. прибор уопште. – Понеси и чукала за косилбу (Зс). Да(ј) 
– ми чукалата да наковем косуту (Зс). 2. изр. надигне чукалата понесе сав 
пртљаг са собом. – Збрала си невестата чукалата и отишла си (Цр). Надигли 
чукалата и отишли (Рос). 3. изр. чува чукала чувати лоше приплодњаке. – 
Твојти овнове најбољи, а кво ми, чувамо чукала (НМл. ВЛк).

чукало с 1. фиг. пенис; полни орган уопште. – Оно дриљћа товајте, дриљћа, 
па се ист㎘ни кожата, па остане само чукалото (ВЛк). 2. фиг. курва. – Мишиното 
чукало почело да трчи по нашетога сина (Пет).

чукан, -а, -о трп. пр. фиг. ојаловљен туцањем мошњи. – Чукају се јарци, а 
овнове и бикови, па и коњи, могу да се чукају или вију; коњи и магаришта се 
обично штројевљају (Брл. Мр. ТД).

чукар м геогр. чука; каменито тле. – Там чукар, не раџа се моруза (Грш. 
Цр).

чукарче с геогр. мала чука. – Гор на чукарчето заспало детенцето (Бе).
чукленце с врло мали чекић. – Да се не строши, ти га изл6ко удари га с 

чукленцето (Вој).
чукне се у-главу изр. накнадно се сетити како је требало; опаметити 

се. – Чукнул се у-главу, са се сетил да поштује родитељи (Држ. НМл). Че се 
чукне у-главу, ал че буде доцкан (Црв).

чукнуло га у-главу изр. кл. стићи зло. – Чукнуло га у- главу што тека прај 
с народ (Дој).

чукори несвр. хип. од чука радити мајсторске послове (чекићем). – Мајстор 
– Лаца још чукори помалко, ама ману веч да чука, остаре (Држ. Чин).

чукунче с чукунунук. – Имам три – сина, пет унучета и једно чукунче (Б 
– Го, Гњ).

чукур м гомила расквашене земље за прављење цигала. – Припремимо 
мокру земљу за цигле, кажемо ђу чукур (ПРж).

чули уши изр. ћулити уши. – Коњат нешто приметил, чули уши (Мр).
чулумас, -та, -то који има ћубу на глави. – Чулумасто је, има чулумку на 

– главу (ТД).
чулуменка ж кокошка која има ћубу на глави. – Немој чулуменку да 

кољеш, она ти краси кокошћете (Гос).
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чулумка ж 1. цваст или плод у облику главице на цветном вретену. – 
Има чулумка од лук, од паламиду (Цр). На крупну садину дојде чулумката 
више уоколено, него на биволско чело (Зс). Л㎘скавка је на шушће, а кокољ 
на чулумку (Зс). Змијино грозје направи чулумку, јед㎘н плод на струку, као 
шишарка од бор, исто (Ру). Реп прај чулумће поголеме од метар, округле као 
лоптице (ВЛк). 2. (стара) вуна на глави овце. – Овца је ђумица која има чу-
лумку од стару вуну (СГл).

чулумчица ж дем. од чулумка. 1. клас; лоптаста цваст. – Тај трава чулум-
чице прави, у обложине расте, магаре једе бьцкољети (ВЛк). Ливадар има чу-
лумчице и унутра зрно ко жито да је, боји леб модро, па поцрнеје леб (Зс). 
Страшник као жуто цвета и прај чулумчице, а после склопи чулумчицуту 
(Гос). 2. ћуба на глави у виду кићанке (код овце и козе). – Коза булоша: чулум-
чица напред, а на чело има белу длаку. Може и црна коза да има чулумчицу. 
Овца булоша, чулумчице напред, на чело има белу длаку, а може и црна да 
има чулумчицу (СГл).

чуљ м трокраки предмет од дрвета који се удара тољагом при игри чуле. 
– Тој што ударамо с тојађе када се играмо чуљу, зовемо чуљ (При).

чуља м брав који има кратку или оштећену ушну шкољку (или оштећене 
рогове). – Чуља је чул ов㎘н (ВЛк).

чуљи несвр. не уклапати се у целину, штрчати. – Лоше си натоварил, оно 
малко чуљи од овуја страну (Вој). На туја страну чуљи ти блузата, намести 
ђу убаво (Пир).

чуљћа се несвр. играти се чуле, пастирске игре тољагама. – Ајде да иде-
мо да се чуљћамо, да не оѕебнемо (При).

чума ж 1. бот. биљка са плавим цветом, иначе паразит (на стаблу) 
зељастих биљака. – Чума има плав цвет и иде узи струк, паразит је (Ру). 2. ж 
пеј. прљава жена; опака жена. – Таја чума дојде, па ни затьр кућу (Цр).

чуп – чуп – чуп узв. којим се подражава куцање. – Чуп – чуп – чуп, некој иде у 
нас (Дој).

чунгуљ м патрљак од отсечене гране на стаблу. – У дрвото остали само 
чунгуље (Вој).

чундрак м в. чунгуљ. – Чундрак остало само од дрвото (Б – ЦЈ, Бла).
чуп м окрњена тестија која се користи за сирће, чување зрневља и дру-

го). – Чуп је од стовну, а ћуп је врчва (Нш). Цел чуп сам збрала семе (Пн). Чуп 
је кад строшимо стовну, кад у окрнимо, а врчва је за рецељ, пекмез, туршију 
(Ру). Чуп паре вода однела, и зграду што је правил (Ру).

чупаво дрво изр. дрво са густом круном. – Чували морузу од мечће у чу-
паво дрво, да не мож мечка да се укачи (ВРж).

чупе с хип. млада девојка. – Вашто чупе че буде убава девојћа (Пир. Вој).
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чупи несвр. 1. кидати помало; чупкати. – Детето је чупило земљу па јело, 
гладно, сирото (Кр). 2. извлачити садржај (из махуна, ораха). – Чупила сам 
васуљ (Рос). Чупимо ореси дьн㎘с (Чин).

чупка ж овца са слабо развијеним роговима. – Чупка је овца која има 
маненћи рогови, чуповчичи (Гос).

чуп㎘к м мн. чупчичи, чуповчичи рошчићи, закржљали рогови. – Искарало 
чуповчичи, че буде рогато (Бе). Овцата има чупчичи (ВЛк).

чурав, -а, -о 1. труо. – Немој ми даваш теј чураве д㎘сће, не одговару ми 
за туј работу (Зс). 2. фиг. болестан. – Ти си чурав у главуту, с теб се не могу 
разберем (Зс).

чури се несвр. излазити дим, димити се. – Још се чури куде је запалено 
сеното (Јал).

чуриљак м дрво погодно за мешање и подстицање ватре у огњишту. – 
Чуруљћу да најдем, чуриљак, да се распале дрвата (Брл).

чуриљат, -а, -о који има изобличене усне. – Ако му се усне подвале, или 
једна, кажемо да је чуриљат (Зс). – Детето убаво, ама чуриљато (Зс).

чуриљњак м дрвена мешалица са четири пера на једном крају, подешена 
за дробљење куване хране (пасуља, шљива, коприва, скроба). – Свекар ми 
направи убав чуриљњак за мешање варене покриве (ВЛк).

чурка (се) несвр. 1. излагати јачем мешању. – Чурка се млеко у шерпу (Цр). 
2. разбијати при мешању (кувано воће, зрневље, коприве). – Ш – чуркало 
чуркамо варен боб, лечу, васуљ, покриве (Јал). 3. фиг. слати некога, не увек са 
добрим разлогом, час тамо час овамо. – Чуркају га те иде около на терен, а 
понапред почесто сврчаше (Бе). – Не дозваљај да те жената чурка натам – на-
вам, нема њу угодиш тека (Ру).

чуркало с пеј. тупак, будала. – У, чуркало једно. Станула си асли чуркало 
(Зс).

чурљавина ж велики дим; облак прашине. – Оратише, оратише, па све ис-
паде на чурљавину, све се растури (Пир).

чурњава. Даде му чурњаву изр. принудити. – Ти ми даде чурњаву, голем 
зор, и ја заврши туј работу (ЦД).

чуро с рет. вулг. особа недостојна дома из кога потиче и свог порекла, ис-
прдак, изрод. – Од какву лозицу какво чуро испаде (Зс).

чурукљив, -а, -о 1. труо; дотрајао, изломљен, неупотребљив. – Свити 
мертеци чурукљиви, несу за моју работу (При). 2. болестан (особа, брав). – 
Това говедо чурукљиво, нема га буде (ТД). Свиња ми болна, чурукљива (Мр).

чуруљћа ж в. чуриљак. – Чуруљћа и чуриљак, кажемо и једно и друго, а 
исто је (Брл).
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чутара ж дубока, уска дрвена посуда од трешњиног стабла за туцање 
(ражи, пшенице, пиринча, паприке, соли), дрвена ступа. – За каве тлчемо 
прегорен рж у чутару (Соп. Ор).

чутурес, -та, -то фиг. масиван. – Ако су на краву нође чутуресте нема да 
буде добра млекуља (Изв).

чучеста овца изр. кратконога (и широка) овца. – Чучеста овца је која је 
мала и кратка (ВЛк).

чучка ж 1. ниска столица (код ћилимарки). – И ћилимарћете седу на текву 
столицу како и ја, на чучку (Сук. ВЈ). Дај чучкуту да седнем (Пир). 2. подме-
тач (у виду јастучета) на (ниској) столици). – Чучка је јастуче на столицу, 
кажемо га и столоварка (Б – Са, Пир). Чучка је подметач на столицу за седење; 
бабичће обичају да седу на њу (Пир).

чучуљ м 1. оно што је на самом врху; шиљаст врх. – Прајени оп㎘нци 
имају чучуље (Ру. Зс). 2. фиг. важна капа за достојанственика. – Кој на на-
род угоди требе чучуљ да носи како пет㎘л (Пир). 3. фиг. особа која се намеће 
да буде изнад свих. – Епа не можеш ти да будеш чучуљ одозгоре (Цр). Оче 
да буде чучуљ, све да је нади нас (Ку, Црв). 4. изр. тојага с чучуљ тољага 
са благо повијеним дебљим крајем. – Тојага с чучуљ прави се, крива доле, 
напрајено, да играмо свинћу (Зс).

чучуљиг м дика, понос. – Дедино Локе, дедин чучуљиг! тека ме је деда 
окал када ми се радује (Б – Вв, Пир).

чучуљћа ж (истакнут и украшен) врх на опанку (од коже). – Оп㎘нци: 
врца, жапће, а мама им направи чучуљће, в㎘рове (ВЛк).

чучумиж м ћорава бака, врста дечје игре завезаних очију. – У празну 
појату играмо се чучумиж (Брл).

чучурчица. Печурчица – чучурчица изр. хип. драго мало дете. – Убаво 
бабино. Бабина печурчица – чучурчица, бабино злато (Пир).

чушка се несвр. фиг. свађати се; тући се. – Чушкају се за меџу, карају се 
за једну – штрапку земљу (Зав).

ч㎘кна ж ћакнута женска особа. – Ч㎘кно једна, ти ли си нашла да ми 
памет даваш (Нш).

ч㎘кне се свр. фиг. заденути се. – Ч㎘кне се колко да заради бијење (НМл. 
Изв).

ч㎘нчало с гунђало. – Које је текво ко ти, кажемо да је ч㎘нчало или п㎘нћало, 
све му нешто неје право (Пл, Чин).

чьпуресто прил. 1. тешко решиво. – Че га решимо некако, ама са – за – са 
дојде чьпуресто (ВРж). 2. руг. муцавцу, понављањем поздрава: неугодно. – Како си 
Блашко? Чь – у, чь – у, чьпуресто! (Ми, Пир).

чьршав м чаршав. – Изьткала сам чьршавје за у дар (Цр).
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ч㎘чкав, -а, -о који тражи времена и стрпљења, пипав. – Чистење леш-
ници је млого ч㎘чкава работа (Цр). Ситно, ч㎘чкаво за ткање (Пир).

ч㎘чкалица ж чачкалица. – Што – че му ч㎘чкалица, има трње окол мене за 
чьчкање зуби (Пн).

Џ
џав – џав, расправљаше се изр. бучно се договарати. – Тува стануше и 

џав – џав, расправљаше се, договараше се (Брл).
џавга несвр. 1. кевтати (пас). – Кучето џавга целу ноч, остадо бе – спање 

(Пн). 2. пеј. досађивати понављањем захтева; често прекоревати. – Де, 
немој да џавгаш, сам си знајеш да си ти крив (ВЈ).

џавгаљ м безопасан пас који стално кевће. – Това куче је џавгаљ, џабе 
једе помију (Гос).

џавка несвр. фиг. гунђати; досађивати честим (неумесним) захтевима. – 
Немој ми стално џавкаш, досади ми (Пир). Џавка цел д㎘н, само ми прпње (Кр). 
Не џавке млого, него се вачај за работу (Пир).

џавне свр. 1. закевтати, па престати, ланути (пас). – Палашката џавну 
и искара зајека из грм (Пир). 2. фиг. умрети. – Деда – Ранча џавнул, чусте ли 
(Вој). 3. фиг. украсти. – Мож ни некој џавне бициклуту, друга ни пртка и не 
требе (Зав, Гра).

џаврлија м неодмерена особа; подругљивац. – Он је џаврлија, зачас чо-
века убоде у очи (Цр).

џагара – џагара узв. којим се подражава дечја граја: – Ми деца, џагара – џагара, 
не мож да спу од нас (Пл. Сук).

џакање с гл. им. од џака галама. – Иде џакање, све једно – исто (Гос).
џамадан м традиционални мушки прслук са једним џепом. – Џамадан је 

пруслук сас једьн – џеп (Вој).
џамба се несвр. в. чамба се. – У тија вир на Нишаву највише смо се џамбали 

(Пир).
џамбрљес, -та, -то рет. вулг. чворноват, лоше уобличен; превише дебео (о 

пенису). – Трапаљесто, џамбрљесто, па нече да улезне (Зав).
џанарика ж бот. арх. шљива џанарика. – Џанариће је постаро име за теј 

сливе, а јаралиће по ново (Цр).
џангаза ж ћудљива, неодмерена, прека и неодговорна особа. – Немој с њега 

да имаш работу; оно је џангаза, суртук, серсем, пргаво, незгодно, брљиво чо-
вече (ВРж, Дој, Вој, СГл).

џангаљ место изр. јалова пешчана или каменита површина. – Куде је 
пескаљиво, џангаљ место, овцете нема какво да пасу (Зс). Туј џангаљ, нема 
какво овцете да пасу (Зс).
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џангаљив, -а, -о који је песковит, каменит, плитак и јалов (о земљишту). 
– Садина расте по лоше место, по џангаљиво, остро, плитко, пескаљиво, по 
орштине (К – Вр, Ш).

џанђа се несвр. бучно се расправљати. – Какво се толко џанђате, што се 
мирно не договорите (ВЛк).

џанкавица ж ракија од шљива џанарика. – Ајде, пробај нашу вучуделску 
џанкавицу (Д – Ву, Пир).

џанкање с гл. им. од џанка мољакање; просјачење. – Досади ми твоје 
џанкање д㎘н-издьн (Вој).

џанкач м особа која преклињањем и мољакањем изнуђује поклоне и услу-
ге. – Оно џанкач, само тражи, сваћи д㎘н те џанка (Грш).

џапне се свр. фиг. жестоко напасти. – Кад вој спомену това што је вре-
вила, а она кад се џапну на мене, очи да ми извади (Цр).

џаран м ђерам. Бучка на џаран изр. бућкалица на принципу полуге (као 
код ђерма). – Имали смо бучку на џаран, с њу се полько бучка кад је млого 
млеко (Зав).

џау. Дава му џау изр. налазити некоме више посла. – Давај му џау, нек 
трчи по стоку, нек спрема дрва, па че ти буде миран (ВРж).

џврсне свр. жарг. жестоко ударити. – Пијано, плашим се да ме не џврсне 
с некој камик да ме утепа (Зав).

џевљик м рачва као део рала. – Џевљик је расовато дрво за рало (Зав).
џевоше (се) свр. пеј. 1. изгубити (се). – Куде се џевосаше маказицити? (Рс. 

Гњ). 2. отићи незнано куд. – Џевосало се негде детиште, тражише га цел д㎘н 
(Пир. НМл).

џеврда несвр. храмати, мучно ходати (због немоћи, старости). – Још 
џеврду сас бабуту, стоку чуву (Рс).

џезме прил. редом; пречицом; не обазирући се много на околности. – При 
њега је све џезме, и кад иде преко поље, и кад орати, и кад пцује (ВРж).

џелепин м рет. сточар који има много стоке; велики трговац стоком. – 
Црнов㎇нац, џелепин бил голем, он је држал тија саватје (Дој).

џембар м (ојачана) кружна ивица у виду венца (код тестије, црепуље, 
било ког суда). – П㎇ни котлове до џембар (Соп).

џембер м арх. џемпер. – Наши стари су џемпер окали џембер (Дој).
џепле с дем. од џеп мали џеп; уп. џепле. – У џеплето да си туриш парицуту 

(Пет).
џепленце с дем. в. џепле. – На торбицуту сам му направила и џепленце (Сук).
џерима ж мит. прип.нешто велико, јако, незајажљиво; ала. – Дошла некак-

ва џерима и однела га долеко (НМл. Рс).
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џибан м 1. дрвена посуда за кишељење веће количине млека (на летњој 
испаши); уп. џибанче. – У џибан смо млеко квасили, да имамо у планину кво да 
једемо (ВЛк). 2. дрвена посуда за ношење млека (ручно или на коњу). – Џибан 
је дрвен суд за носење млеко (Зс). 3. дугуљасти чабар са поклопцем на коме 
су један отвор за пуњење и један за пражњење, жбан. – Џибан је од чамово 
дрво за млеко али и за воду, затворено, пљосно, као буретића маленка да мож 
да се носи на грбину, на коња, десет до петнајес ћила (Зс).

џибанче с дем. од џибан, в. џибан (1, 2). – Малечко, дебело, асли џибанче (Цер).
џибљикав, -а, -о мршав. – Моје краве су мало џибљикаве, т㎘нће, а овај 

раса има бедре (Гос).
џивгар м зоол. фиг. врабац. – У Беровицу кажу врабац, а у Јалботину кажу 

за врапца да је џивгар (Јал).
џиврак м рет. 1. честар. – У џивракат има змије (Цр). Џиврак је ситна шума, 

трњак (Цр). 2. гомила сувих грана и гранчица; суво трње и шибље. – Донеси 
ми оди џивракат да си напалим вурњу (Вр).

џивџа мас изр. мазиво. – Џивџа мас је подмаз, требе малко а кошта млого 
и тешко се наоди, па мајстор прети на лошега чирака: – Че ти вадим џивџу 
мас, ако ме не слушаш! (Пир).

џида с копље. – Џида је копље, тека сам чул, али нес㎘м сигуран (Пир).
џиздави несвр. китити, украшавати. – Свадба, џиздавимо вен㎘ц (Гос).
џилетка ж џемпер без рукава, пуловер. – Џилетка је пуловер (ВЛк). Џилетка 

је плетено јелече без рукаве (Пк).
џилип м бот. рет. врабац. – Лесковчање врапца кажу џилип, па га и ја поче 

тека зовем на шалу (Пир).
џилитка ж в. џилетка. – Пуловер кажемо џилитка, а Луканци га кажу 

џилетка или јелече (Гос).
џилитне (се) свр. 1. одскочити (тољага у игри). – Мојта тојага се највише 

џилитне када се играмо драњеш (Пк). 2. одлетети као стрела при бацању 
(тољага, крај конопца ). – Када се џилиткамо с тојађе ја мојуту тојагу 
најдалеко џилитнем (Цр). Он џилитну јед㎘н крај на јужето до мене (Пир).

џилне (се) свр. 1. в. џилитне (се) (2). – Ја се џилнем с моју мазну лескову 
тојагу и победим свити (Јал. Вој). 2. појурити као стрела. – Ја се џилну по 
њега, увати га и убаво му се отепа (Вој).

џимбар м (гвоздена) полуга којом се попречно растеже танко платно 
при ткању на разбоју. – Џимбар је пручка за зев, за разапињање (Рс).

џипка се несвр. играти пастирску игру џипкање. – Џипкамо се с тојагу 
(СГл).
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џипкање с гл. им. од џипка пастирска игра са савитљивим тољагама, при 
чему тољага одскочи и више пута се преврне по дужини. – Када је убаво и 
суво време играмо се на некоју низбрдицу џипкање с тојађе (Пн).

џирне свр. силовито заљуљати онога који се љуља на љуљашки. – Џирне 
га на љуљашку, бутне га с конопац (ТД).

џока м (неки) одевни предмет. – Вучуделци окају једну – дреју џока, не 
знам бьш коју (Гњ).

џомак м задебљање; кврга, чвор. – Тојага с џомак за свинћу је најбоља 
(Б – Бг, Пир).

џондарин м мн. џондаре жандар. – Дојдоше два џондара и уапсише Ђоку 
(Гос).

џорило с ром. страшило. – Ја плашилото окам џорило, по цигансћи, ша-
лим се (Бе).

џубе с 1. кратак капут постављен јагњећом кожом. – Џубе је кратак 
капут поставен изнутра с јагњећу кожу (Вр. ВЛк). Џубе је од пртенице, али 
потплатено с кожу (Ру). Џубе је од пртенице, за разлику од капут, има коси 
џепове са – стране и доле је пошироко (Зс). 2. горња свечана женска хаљина 
од абе. – Џубе је женска дреја с рукаве, украсена с гајтање (ВЛк). 3. свечана 
горња мушка или женска хаљина од сукна или коже. – Џубе се некада пра-
вило у Брлог, носиле су га старе жене, неје било од пртенице, имало је гајтан 
с крзно окол појас и крзно на таслице (Брл).

џуглук м 1. ђубре које смрди. – Боклук и џуглук, боклукат не смрди а 
џуглукат смрди (Дој. Пир). 2. изр. џуклук и боклук група безвредних особа. – 
Збрало се там џуклук и боклук; које пије, које пцује, које штипе жене које 
мину (Сук. Пир).

џумка ж ћуба од старе вуне на глави овце. – На најубаву овцу деда 
остављаше џумку на главу, она је од стару, нешишану вуну (ЦД).

џурџевак м бот. биљка са жутом цвасти у виду главице. – Џурџевак цьвти 
окол Џурџовден, беремо га за у венци (Рос).

џурџево цвеће бот. в. џурџевак. – Џурџево цвеће беремо за Џурџовден (Ш).
џурџил м бот. в. џурџевак. – Џурџевка, а кажемо га и џурџил, он ц㎘вне за 

Џурџовден; мож га најдеш и у гору куде је по распадинке (Гос).
џ㎘пне свр. рет. зграбити. – Што ме тека џ㎘пну за – груди, стоко ти по-

кварена?! (Зав).

Ш

шаварак м шевар; место где расте шевар. – Там шаварак, само мож 
коњи да пасу (Јал. Орљ).
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шаворак м в. шаварак. – Немој да накарујеш овцете у шаворакат (Зс).
шавлес, -та, -то који има подвијене усне према споља. – Брнѕава, шавле-

ста, а неје млого ни паметна (Рос).
шавољ м дрвена посуда, обично од десетак литара, у типу ведра, али не-

што шира и нижа; уп. шавољче. – Сирили смо у кот㎘л, а после и у шавољ (ТД).
шавољче с дем. в. шавољ. – Имали смо шавољче, дрвено, сирили смо у њега 

(Соп).
шаврадес, -та, -то који има широка уста и усне подвијене према споља. – 

Дурлеста девојћата, шаврадеста, има ражљебене уснице и несклопена уста 
(Зс). – Нечу га, гле к㎘в је шаврадес, има голема уста (Зав).

шавраћела ж женска особа великих и отворених уста; подругљивица и 
оговарача. – Това су све шавраћеле. Устата отвориле да се потсмивају, да се 
потшегују, да ти најду ману и да те оговоре. Шавраћела је, има голема уста, 
широка (Гос).

шаклама ж ћакнута особа. – Он је голема шаклама, никакьв човек неје 
(Пир).

шакламанин м ћакнута и необуздана особа, склона насиљу. – Тија је ша-
кламанин, аловит човек, развејан, бије без везе, оче на силу (Дој).

шакопис м рукопис. – Неје млого писмен бил, али је имал млого убав 
шакопис (Сук, Чин).

шалав, -а, -о причљив; који је неодмерен у причању. – Ја сам шалава, 
казујем га како га знам, па нек се љути кој – оче (ВРж. ВЛк).

шалави несвр. брукати, грдити; говорити без мере о свему и свачему. – 
Снаата шалави, шалави, брука и, орати свашта, и добро и лоше (Зав).

шаланџија м в. шалапандрија. – Шаланџија је бил голем, дружили смо се 
(Км).

шалапандрија м шаљивџија; уп. шаланџија. – Тоза Брдар је шалапандрија, 
језикат (му) орати и какво требе и какво не требе (Зав).

шалвас, -та, -то који је превелик па не одговара (о обући). – Некве ми 
шалвасте ципелете, д㎇ђе, големе (Зав).

шамија ж дугачка марама, део народне ношње. – Шамија је голема ма-
рама (ВЛк). Марама је кратка и врже се само једампут, а шамија је поголема и 
преврже се два – пути окол врат (Пир). Шамија, наѕад се врзује (Ру).

шампоне ципеле изр. врста луксузних (женских) ципела. – Шампоне ци-
пеле, млого убаве, боја теква, носиле се пре рата (Сре).

шанкутлија заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене 
памуком, наранџасте боје и са ситним белим шарама. – Шанкутлија заб㎘н: 
наранџасто, са – ситне беле жичће (Сре, Кр). Шанкутлија заб㎘н, цигла боја у 
тамне и светле штрафте (Сре, Пир).
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шантрав, -а, -о фиг. искривљен; који се не креће правилно. – Колата ти 
шантрава, траже мајстора да ји постегне (Цр).

шап м вет. болест стоке. – Шап ударил коња у – нође (Мр). Кривоча и шап 
неје бьш исто: кривоча је кад улезне земља у шапете, ђубре, калиште, рас-
криви се, а шап је болес (Дој, Брл, Јел). Некоја свиња ако закриви, кажемо шап 
наиш㎘л (Мр). Жабица, шап. Ване ли га шап за два – три саата готово, а ване 
га у језикат (ТД). Шап је друго, кривоча је друго. Шап га ване у језикат и мора 
да црца у најскоро време (ТД).

шапа ж стопало. – Шапата ме доле боли, на левуту ногу (Зс). Кожине
турамо само на шапуту, на стопалото (Зс). Шапа је стопало код човека (ТД).
шапа несвр. пружати руку; хватати шаком. – Деца шапају, узимају бани-

цу, не чекају да се олади (Јел).
шапар м мн. шапаре нога пса. – Чапа има шапаре големе (Гос, Зав).
шапаресто прил. широко; које се јако бокори (о стрнини). – Житото расте 

шапаресто, широко (Дој).
шар-шар узв. при вабљењу и терању стада оваца: хајде, хајде! – Само што по-

мамиш шар -шар, овца водуља с гломотар поведе триста овце (ТД).
шара ж бела овца са крупнијим кружним шарама по устима и носу. – 

Дочка је дочкеста овца, има ситне шаре по уста и нос, а шара има покрупне 
зрнасте шаре од пола самтим до самтим големе (Дој).

шара на плетиво изр. разноврсне шаре на плетиву. – Шаре на плетиво 
има на дувће, вијен бод, на кола. Кола или на кругови може на чорапе, а 
може и на џемпер, а измислиле смо га и за на блузе. Шара за везене чорапе 
може да се плете а може и да се ткаје (Б – Са, Пир).

шарен, -а, -о вулг. који је склон курвању. – Тај и тај шарена, при њу да идеш 
за туј работу (Пн).

шарен заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене паму-
ком. – Шарен заб㎘н смо окали бордо кадиве с бели цветовчичи (Сре, Кр).

шарена змија ж зоол. змија шарка; било која змија која има шаре. – Има у 
Белаву шарена змија камењарка, отровница, пази се (Ста).

шареникакав, -ква, -кво који је чудно шарен; чије шаренило није по уку-
су. – Купила сам си шареникакву блузу, неје ми по вољу (Цр. Вој).

шареншьк, шка, шко хип. вулг. који је склон курвању. – Пази се од њега, 
девојћо, тија је шареншьк, че те изнесе на глас (Пир).

шарка ж 1. овца која има пеге у виду зрнаца по лицу. – Бела овца са – 
шарће по лице, окамо ђу шарка (ВС). 2. кучка која има веће шаре по телу. 
– Шарка је кучка која има шарће по снагу (Сук. Чин. Зав). 3. мустра. – Шарка 
може да буде и у везење, и у плетење, и у ткање (Цр).
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шаркав, -а, -о који има веће зрнасте шаре по лицу (овца). – Ако је шарка-
ва овца по бело лице, че је зрна, ако су шарћете ситне и густе, а шара че је 
ако су покрупне шарће ко зрнца (Км). Пењоша је бела коза шаркава по лице, 
а пипће ситне и крупне (ВЛк). Коза кањоша или кања дојде малко шаркава, 
напрскана по снагу (Зс).

шарко м 1. који је пегав по белом лицу (човек, брав). – Дадомо му прекор 
Шарко, што је млого кочкав у лице (Вој). 2. који је шарен по телу (брав). – 
Имали смо шарено куче, окали смо га Шарко (Пет).

шаркује несвр. вулг. курвати се. – Шаркује му жената, а он трпи, има деца 
сас њу (Дој).

шарне свр. 1. написати. – Нека шарне и нека ми прати писмо, али мужат 
да не знаје (Пир). 2. шврљнути; нацртати. – Шарну ми на ьртију, оче да 
нацрта бабу (Цр).

шаротина ж земљиште на коме се, у виду шара, отопио снег. – Кад има 
големе шаротине пуштамо овце у пашу (Зс).

шарће за кола изр. окови којима се повезују делови рабаџијских кола 
(оплен са осовином). – Шарћете држу опленат и облогуту (Чин).

шатица ж зоол. пловка. – Имају воду там, чуву шатице (Трњ. НМл).
шаће ж мн. 1. шаке као мера за запремину. – Дадо вој три шаће брашно да 

напрај на децата качемак (Пет). Дадо њој једне – шаће васуљ (Цр). 2. мера за 
површину. – Малечко ко шаће, ко шачће, плитко тепсиче за канурчице убаве 
(Цр).

шачће пљаште изр. деч. пљескати длановима. – Унученцето се радује, па 
и оно пљаште шачће (Зав).

шашавија ж неразумно понашање; бес; лудост. – Деца, немој да прајте 
пак некакве шашавије, немој да брукате родитељи (Кр).

шашавштина ж в. шашавија. – Сами си правите шашавштине па ви после 
боли глава (Пок).

шашање стојачево изр. непосечена кукурузовина на њиви. – Шашање 
стојачево имамо на њиву, појдомо да га исечемо (Кр).

шашардише свр. почети се сулудо понашати; шенути. – Шашардисал од 
узбујало па не знаје какво оче (Пир. Сук).

шашарма ж неразумно понашање. – Ватило ђу шашарма па не знаје какво 
бланта (Пир).

шашењак м пеј. кукурузовина; обрштена кукурузовина. – Шашењак има 
по њивете, идем да га приберем (Вој). Че имате ли јоште од шашењакат (Гра).

шашење с сасушена кукурузна стабла; плевице са кукурузног клипа. – 
Има крупно шашење од морузу, њега денемо да има за стоку преко зиму; 
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има и ситно шашење, од класовети, с њега ранимо стоку, а п㎇нимо и јаст㎘ци 
(ВРж).

шашит м рет. глупа и неуредна особа. – У теја старе дреје ти си се напрајила 
асли на шашита (Вој. ВЛк).

шашљак м неразумна особа; неодговорна особа. – Оно шашљак, не могу 
да се разберем с њега (Вој).

шашоне ж мн. сокне. – Исплела ми сестра шашоне (Пк. ВЛк).
шашће с суве стабљике кукуруза. – Кажемо шашћето резамо, а кажемо 

и шашње превозимо (Зав). Да скутам шашћето (Ру). Дадо им сноп шашће, на 
кравете (Соп).

шаш㎘к м касно поподне; време за ужину. – Кад поогладнејемо по обед, 
чекамо шаш㎘к да једнемо још малко (Пк, ВЛк).

ши узв. грлу при упрезању у јарам. – Ши, Буле, оу ши, к㎘ш-к㎘ш-к㎘ш (ТД).
швалер м врста цвећа које ноћу јако мирише. – Имам сва цвећетија, па 

имам и једно које немаш, окају га швалер (Пир).
швалерово око с бот. врста собног цвећа. – Курвинско око или швалерово 

око, исто је (Пир).
швика несвр. звиждати. – Швика, ока, умешује се на људи у кућу (Зс).
швикало с пиштаљка. – Деда купил на свако дете по швикало, па село 

размиримо сас швикање (Дој).
швиркало с в. швикало. – На вашар ми купише швиркало, несу имали по-

више паре за мене (Цер).
швисне свр. шибнути. – Швисни га с прутат да се оћути (Мр). Када те 

швисне с пололејникат, с конопчето, оно ти свитће искоче на – очи (Зав).
шволераш м швалер, љубавник. – Бил је убав човек и добар домаћин, али 

је бил голем шволераш (Цр).
швољерка ж љубавница. – Швољерка на мојега сина зуби ми украде (Пир).
шврака ж зоол. сврака. – У Круп㎘ц кажемо шврака, а овам Чинигловчање 

кажу сврака (Кр, Чин).
шврдав, -а, -о превртљив, несигуран (особа). – Снајката малко шврдава, 

врдалама је (Вој).
шебек м врста шљиве крупнога плода слична стенлејкама. – Имамо сли-

ве шебек, крупне, и дојду како стенлејћете (Брл, Пир). Слива шебек је крупна, 
жлта, а има и црвени шебеци, исто белвице (Брл). Имамо сливе брданће и 
шебеци (Брл).

шебече се несвр. пијано ходати; заносити се у ходу. – Не знам да ли је 
пијан или се шебече (Зс).

шева несвр. фиг. 1. ићи странпутицом; недолично се понашати. – Беше 
добро момче, ама са поче млого да шева (НМл. Гњ). 2. заваравати траг. – На-
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учило да шева, па не могу да га разберем када ми прича куде је бил и какво 
је работил (Чин).

шеварљак м в. шаварљак. – У шеварљакат му се удавила овца (Рос, Д – Сл).
шеверница ж вет. 1. кл. болест коза, када се коза креће кривудаво и када 

непрекидно мекеће. – Шеверница да ви улови, душу ми извадисте врекавци 
(Зс). Коза од шеверницу врека и иде како зашашавена (Зс, ТД). 2. болест 
оваца, када је овца узнемирена па мрда вратом, репом, лежи, устаје, иде 
назад, не даје да је ухвате, не може да стоји мирно. – Кад је овца болна од 
шеверницу она мрда с врат и с реп, дигне се па легне, иде наѕад и напред, не 
дава да ју уловим и не може да стоји мирно (Дој, Јел. ДД).

шеверњичав, -а, -о који је оболео од шевернице, болести оваца и коза. 
– Шеверњичава овца је немирна овца (ВЛк). Козата шеверњичава, овој вре-
кавица голема (Зс). Шеверњичаво је вртоглаво, иде па се заноси. После 
извртоглавеје или иде настран па се колне и падне (ТД).

шевне свр. фиг. почети се сулудо понашати. – Шевнула малко, тека кажу 
за мене (Пир).

шеврдуља несвр. 1. ићи цик – цак, кривудати (точак). – Леви ѕагњи точак 
поче да шеврдуља (ВРж). 2. фиг. врдати; одустајати од договора. – Немој по-
сле да шеврдуљаш и да кажеш да се несмо тека договорили (ВРж).

шеврља несвр. курвати се. – Почела и она да шеврља сас шумарети (ВРж).
шевтелија ж бот. 1. стара сорта кајсија ситнијих плодова. – Имали смо 

три шевтелије у наше лозје, одједемо њим се (Пет). 2. кајсија. – Ми зове-
мо шевтелије и дивете, ситнете, старете, а и калемене кајсије што набави-
мо из расадник (Ш). Калемене шевтелије у дебелиште добро расту (Ру). 3. 
ж бот. шљива џанарика (са жутим плодовима). – Ми дивете шљиве зовемо 
шевтелије (Б – Рц, Бла).

шевуљар м вулг. курвар; курва. – Сестра ми је шевуљар, иде куде се ни п㎘ж 
не завлачи, а муж у трпи (Зав, Пир).

шевуљи несвр. не ићи правим путем; тражити прави пут у току 
кретања. – Шевуљили, шевуљили, а магла било, и прејду границуту (Брл).

шевуљћа ж лук од позлаћеног ширита око усека на сукну на грудима. – 
Имаше сукна засечена сас две шевуљће, па чьк и сас три шевуљће, а имаше 
и права сукна сас три шевуљће (Брл). Сас две шевуљће је сукно, или сас једну 
шевуљћу (ВРж).

шега ж ругање; брука. – Наште шеђе друђи виде, а ми видимо чуждете 
(Бе).

шегаџија м/ж/с рет. подсмевало, подругљивац. – Шегаџија је, а у село је он 
за најголему шегу (Дој).
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шегљив, -а, -о подругљив. – Шегљив је бил, куражил се, важан се правил 
(Зав).

шегобијан м подсмевало, подругљивац. – Он је шегобијан, а бьш је он за 
најголему шегу (Пир).

шереметка ж бот. вилино сито Carlina acantifolia All. – Ми и Доћинчање 
кажемо шереметка, а Гостушање кажу копава (Пк). Почесто туј траву што 
личи на четку, зовемо копава, али у зовемо и шереметка (Зс). Најдо копаву, 
заслади се (Зс).

шерпељ м врста кецеље. – Шерпељ је од в㎇њено кецеља без валте (При).
шеста несвр. оцењивати; мерити очима (површину, простор). – Ја гле-

дам, шестам, ако дојде до невољу накуде да бегам (Јал. Сре).
шесто прил. пуно. – Чула сам да кажу да је шесто када је довољно, п㎇но, 

али нес㎘м б㎘ш сигурна (Пк, Пир).
шестоокав, -а, -о који добро све уочава; који се са лакоћом руга оном што 

није како се приказује. – Он је шестоокав, све види зачас, и добро и лоше, и 
насмеје се па каже коме какво фали (ВРж).

шестоше свр. бити озбиљно болестан; добити надун (брав). – Шестосал 
ми ов㎘нат, не мож да гони овцете (Бс. ДД. Пк).

шетају – орате изр. забављати се; водити љубав (момак и девојка). – По-
чели да шетају – орате и све су заједно, и све се гледају у в㎘р у очи (Сук, Чин).

шеталица ж покретни дубак, подешен према детету које се учи да хода. 
– У дубак дете стоји, а у шеталицу има отвор за нође (Цр).

шећерина ж в. шићерина. – Чемерика трује на шећерину а не на горчину, 
пробал сам у (Зс).

шиба м 1. (посечено) шибље. – Шиба је габрак, трњак, свинак (Зс). Шиба 
су ситна дрва исечена за грејање (К–Ћу, Ш, Цер). 2. изр. направи на шибу из-
грдити. – Ја сам овчари направил на шибу (Ру).

шибак м (посечено) шибље или грање са високог дрвећа. – Шибак сечемо 
за вурњу (Цр. Мр).

шиба се несвр. фиг. 1. разметати се. – Шиба се нис – пут у новуту вутарку, 
отиде надоле (Цр). 2. превише трошити. – Откуде им паре да се шибају толко 
(Пир).

шибљак м ластар из корена дрвета. – Шибљак, това је ластар покре дрво 
(Цр).

шибова шума изр. ниско растиње, честар. – Там је повише шибова шума, 
добра за козе да у пасу (Гос).

шивач м онај који шије у фабрици одеће; кројачки радник. – Запослише се 
да су шивачи у фабрику Први мај (ДД, Пир).
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шивачћи, -ка, -ко кројачки. – Купимо шивачку машину за девојћуту да се 
учи да шије (Рс). Купи ми шивачће игле (ВРж).

шијави се несвр. јогунити се. – Шијави се синат, јединац, оче све да буде 
по његово, да га слушамо (Об, Пир).

шијачка ж кројачица; радница у текстилној индустрији. – Била је 
шијачка у фабрику преко тријес године (Пок).

шиле с в. шилег. – Шлеже, а кажемо и шиле, је до једну – годину (Дој). Када 
се шиле ојагни, кажемо копилило (Дој, Брл).

шилег м мн. шилежетина шиљеже. – Липца ми шилег, штету имам у овце 
(Пет).

шилегар м пастир који чува шиљежад. – Бил сам и шилегар, и овчар, и 
говедар, неје ме прескочило ништа (Мл).

шиљ, -а, -о арх. 1. шиљаст. – Ђобек: шиљо, па се закачи реза, па се тури 
чивија; на другу стран има дувку (Зс). Шиљото иде напред и семето се вата за 
чарапе (Ру). 2. изр. шиљо дупе шиљаста, слабо развијена карлица. – Кравата 
има шиљо дупе, слабо развијено (Цер. Ш).

шиљав човек изр. мршава и висока особа. – Беше убав и шиљав човек, и 
увек весел (Цр). Шиљава женица, вредна, добра (Ку).

шиљав штављак бот. врста штављака Rumex obtusifolius. – Шиљав 
штављак горчи, а онија друђити не горчи (Јел).

шиљава капа изр. шиљаста шубара, носили су је млађи мушкарци. – 
Шиљаву капу су носили помлади мужје, а округлу шубару или барлу, исто 
је, стари људи су носили (МСв).

шиљаварка ж 1. шиљаста плетена колиба покривена бусењем; уп. 
шиљеварка, шиљеварска колиба. – Шиљаварка колиба, у њу спимо, а испред њу 
дрво с четаљи, острога (ВЛк). 2. шубара са шиљастим врхом. – Убав човек 
беше и носеше шиљаварку шубару (ТД).

шиљави оп㎘нци изр. опанци од говеђе коже које је направио обућар. 
– Држеше се високо и на сабор је излазил увек обујен у шиљави оп㎘нци, 
прајени (Цр).

шиљавшьк у лице изр. мршав у лицу. – Беше шиљавшьк у лице и повише 
си ћутеше кад је у народ (Зав).

шиљарка ж бот. рет. врста питоме шљиве у типу пожегаче. – У Брлог 
кажу брданће и шебеци, а моји у Росомач и кажу трубунће и шиљарће (Рос, 
Брл).

шиљат, -а, -о шиљаст; мршав; који има главу дивље животиње. – Това 
прасе шиљато, дивља раса, нема да мож да га ураниш (ТД).

шиљеварка ж в. шиљаварка (1). – На порту су укрстене прековће на икс, а 
код шиљеварку дрвја се збоду на јарци, а може и с прекове (ВЛк).
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шиљеварска колиба изр. в. шиљаварка (1). – Шиљеварска колиба је покријена 
сас папрат, сламу или сено (Гос).

шиљер м слабо вино од воде која је стајала са дрождином после отакања 
вина, комињак. – Шиљер или комињак: колко оточиш, толко присипеш (Чин. 
БЈ). Комињак, стоји вода у комину колко да ју покрије; шиљер је исто, али се 
убрзо пије, и има више воду, и послаб је (Цр).

шиљка ж шиљаста шубара. – Има шиљка капа и има капа тупача (Мр).
шиљћа се/рет. шиљка се несвр. губити време, беспосличити. – Оне се по 

цел д㎘н шиљћају, а башта и мајћа сами на жетву (Сук, Чин). Само се шиљка 
натам-навам и ништа не ради (Цр).

шиљов㎘рес, -та, -то који има шиљаст врх (предмет, биљка, лист). – Има 
жилав влак шиљов㎘рес, он је мушћи, и има као с округал лис, он је женсћи 
(Зав).

шиљогуз, -а, -о мршав (о особи). – Шиљогуз, али окретан и вредан човек 
(Пир).

шиљогузан м мршав човек. – Шиљогузане, ти си једва панталонете но-
сиш, а очеш да се бијеш с мене (Нш. Тм).

шиљоносав, -а, -о који има шиљаст нос (о особи). – Целата фамилија, све 
шиљоносави (Брл).

шиљопрљес, -та, -то који има шиљасту губицу (о браву). – Нечу да чувам 
текво шиљопрљесто говедо, че ми грози онаја другата (ВЈ).

шиљћа несвр. изоштравати врх (коца, клина). – Шиљћам дрво за кобаси-
це (Брл).

шиљћав, -а, -о који је танак а висок. – Шиљћаво девојчето у снагу, не 
знам каква мајћа че буде (Рс).

шиљћав у лице изр. који има дуго и мршаво лицу (и изражену браду). 
– Он дојде шиљћав у лице (Вој). Шиљћаво је које има д㎇гњавесто лице и 
шиљаву браду (Пир).

шиљ㎘к м мн. шиљци/шилци 1. шиљасти и затрављени део међе. – На сваћи 
шиљ㎘к пир има, требе да се очисти (Ру). 2. шиљак; тањи крај нечега. – Наде-
ни га на шиљ㎘кат и опечи га (Изв). 3. рет. (шиљаст) пласт. – Има два шиљћа 
сено, два пласта (Пок). 4. рет. стог са стожилом и приткама. – Намале сено-
то, имам само још јед㎘н шиљ㎘к сено сас притће и стожило (Пок). 5. изр. наде�
нут на шиљци у тешком положају. – Ми смо наденути на шиљци, немамо 
ни пару ни здравје (Јал). 6. изр. удара шиљци изазивати; вређати. – Сваћи 
д㎘н му удара шиљци, душу му вади (Цр. Тм).

шиница ж кратко, дуго и танко парче метала. – Закови неколко шинице 
одозгор и отстрану, да га држу (Чин. Сре).
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шинда ж шиндра, даска којом се покрива (кућа, таван) или израђује ков-
чег за девојачку спрему. – У старо време сас шинду се покривало таван (ВЛк. 
Пк). Ковчаг од шинду је за премену (Зав – ддл).

шиничар м мн. шиничар је мајстор који прави и продаје дрвене мери-
це. – Ћоштичање окамо шиничарети. Те – и, дојдоше шиничарети (ТД). 
Ћоштичање су правили шиници, наћве, ковчези, па ји зовемо шиничаре (Мр).

шињер м шињел. – Дали му црн шињер, стар (Ру).
шип м 1. стуб који држи тарабе. – Тарабе држу шипове, да не падну (ЦД. 

СГл). 2. једно од три вертикална појачања на коњској потковици. – Шип је 
плекче на конску плочу, иде уз копиту, да држи, да коњ не окрни копиту (ТД). 
3. дуга игла за плетење; игла за везење старинске чипке. – Плела сам на шип 
(Бла, Кс). На шип смо везле старинсће чипће (Сре, Кр). 4. игла у пунђи. – Шип 
је игла у пунђу (Сре, Кр). Шип: жицу савијемо одве, па у нагрејемо, па после 
навијемо косуту уз жицуту, кажемо навијене ларме. Закопчемо сас шнале, а 
жицуту извучемо (Гос).

шипар м 1. мужјак свиње пре полне зрелости, шипарац. – Имамо једнога 
шипара, че га чувамо (Црв). 2. млада свиња, шипарица. – Младу свињу каже-
мо шипар или шипарица (ВЛк. Зс).

шипарак м шипражје. – Заглавиле се овце у шипаракат (Ру).
шипаричка ж дем. и хип. од шипарица. – Шипаричката убаво једе (Пс).
шипарче с мн. шипарци мушко прасе; мушко или женско прасе по одабирању 

за приплод. – Прво је шипарче малечко, а кад поодрасте оно је шипар, ако је 
мушко, или шипарица, ако је женско (ДД. Мр).

шипар㎘ц м 1. мужјак свиње пре полне зрелости. – Ако је мушко, шипар㎘ц 
је; ако је женско, шипарица је док се не прегони (НМл). 2. фиг. шаљ. млади мо-
мак. – Бил сам веч шипар㎘ц; т㎘г од дечка прејдо у шипарца (Зс).

шипорак м честар, шипраг. – Оно њивата урасла све у шипорак (ТД).
шири се несвр. 1. несметано чинити; слободно живети. – Че останеш сам 

у кућуту па че се после сам шириш (Цр). 2. изр. шири му јер㎘м повлађивати 
некоме како би се сагласио. – Од башту сам чул: – Шири му јер㎘м да не рка! 
(МЈ).

ширина ж 1. пространство; пространо испасиште. – Стока у планину 
добије ширину, има куде да се напасе (Дој, Јел). 2. изр. ване ширину одскита-
ти, отићи негде. – Ване муж ширину, а ја сву работу сама завршавам (Вој). 
3. изр. излезне на – ширин: а) преселити се на нов и широк плац (на рубу 
насеља). – Излезомо на – ширин, а брат ми остаде у старуту кућу (Трњ). б). 
изаћи на брисани простор, на видиковац. – Кад излезнем на – ширин, л㎘кне 
ми и отвори ми се апетит (Јал).
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широко на стовну изр. шири отвор на тестији. – Стовна има пис и ши-
рокото. Оно на писат свири ка пијеш на широкото (ВЛк).

широкогрудоња м онај који има врло широке груди. – Волела сам који је 
широкогрудоња и који има рутаве груди (Гос).

широкопрстес, -та, -то који је склон распиништву. – Он је широкопрстес, 
не држи пару (Пир).

широма прил. широм. – Отворете вратата широма (Вој).
широћи прсти има изр. расипник је. – Има широћи прсти, ништа му не 

остањује (Цр).
широч㎘к, -чка, -чко прилично широк; прилично простран. – Местото ши-

рочко, нема њиве, и заравњено (Дој).
шића ж стуб који држи капију. – Шића је дрво које држи капијуту (Дој. 

Пк, ВЛк).
шићерина ж јачина сласти; проценат шећера; уп. шећерина . – Грозјето 

има убаву шићерину, че буде добро виното (Вој. Држ).
шићер㎘к м хип. од шићер шећер. – Шићер㎘к, ориз㎘к, накупува си све кво 

ми требе (Зав).
шићерч㎘к м в. шићер㎘к. – Купим си шићерч㎘к у коцће да има какво да 

си турим у уста (Цр).
шицка се несвр. изазивати мушкарце заводљивим ходом. – Муж у Немач-

ку на печалбу, а она се шицка по град, само меша с нође да мужје гледају по 
њу (Пир).

шиш м 1. жица за набадање меса при печењу на скари. – Дај ми шишат, 
очу да печем месо на скару (Пир). 2. изр. да не гори ни шиш ни ћебап да не 
трпе штету ни једна ни друга страна. – Че га прајмо тека, да не гори ни 
шиш ни ћебап (Пир).

шишане с врста старинске пушке. – Имало некада некаква пушка ши-
шане (Пир).

шишање с гл. им. од шиша шишање уопште; стрижа оваца. – При нас че је 
дьн㎘с шишање овце, че печемо јагње (Мр).

шишарка ж шишарица. – Од цер ситното је шишарка а крупното је ци-
царка (Гос). Има голема и маненка шишарка (Ру). Од дубицу беремо шишарће 
и дудлени, големото је дудлен (Вој).

шишенце с мн. шишенцета, шишетића, дем. и хип. од шише с флашица. – Донеси 
ми десетина шишетића да си збирам семе за цвеће у њи (Цр).

шишкав, -а, -о здепаст, јак и омањег раста (особа). – Деда му беше 
шишкав, омалечьк и јак човек (Чин, Об. Цер. Цр).

шишоне ж мн. в. шошоне. – Љиљана Вучуделка сокнете ока шишоне (Пир).
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шкодно прил. штетно (по здравље). – Кад дојдем у град одма ми шкодно 
од овија ваздук грацћи и глава ме почне боли (ВЛк).

шкоља ж школа. – Ишла сам четри разреда у шкољу у село (Рс). Обичаји 
су били добра шкоља за деца, ред науче (Зс).

шкрабав, -а, -о прил. који је неуредно записан; који је лоше нацртан. – 
Има шкрабав шакопис (Држ).

шкрабаво прил. лоше нацртано; лоше руком написано. – Ти млого шкра-
баво црташ; де да ти покажем како се црта (БЧ).

шкрака несвр. смешно ходати, као скакавац (дете, болесник, хрома осо-
ба, особа са врло дугим ногама). – Детето почело да шкрака, неје више бебе 
(Цр). Оздравел, па почел да шкрака (Ста).

шкрапа несвр. зоол. високо дизати стопала у току хода, газити из висока. 
– Немој да шкракаш нависоко, че ти се смеју (Пок).

шкрапља ж зоол. велика гусеница живих боја, са рошчићем на носу 
Gastropacha quercifolia. – Скрапља је како гусеница, има млого нође, али је 
поголема (Ш).

шкрк м зоол. рода. – Кад је једно кажемо шкрк, а кад су више кажемо 
штркови (Ста).

шкробне свр. стати, нагазити. – Само што шкробну у путат, ја се сети 
куде сам и излезо из маглуту (ВЛк).

шкрокне свр. коракнути. – Само што шкрокну, змија ме уједе (Ста).
шкрца несвр. шкрипати. – Мрзал снег, па шкрца под ногу (Зав).
шлег м мн. шлежетина / шљежетина шиљеже; одрасло јагње (од одабирања 

до укључивања у приплод); уп. шлеже, шљег, шљеже. – Црче ми једьн – шлег (Јел, 
Брл).

шлеже с в. шлег. – Јагне које одберемо за домазл㎘к, оно је шлег или шлеже 
до једну – годину (Дој, Брл).

шљака несвр. шаљ. газити (босоног) по житком блату и води. – Ја си цел 
д㎘н тека с нође мокре по двор шљакам (Зав).

шљакне свр. жарг. ошамарити. – Шљакну ме башта ми убаво, памет да ми 
дојде (Дој).

шљама несвр. пеј. халапљиво јести. – Бејо млого огладнел, па придо и 
шљама, шљама, шљама, и убаво се наједо (ДД).

шљамоти несвр. фиг. 1. вулг. говорити скаредно. – Какво па таја ала 
шљамоти, оно срам не знаје (Сук. Држ). 2. причати смислено и бесмислено. – 
Шљамоти, бљезга, орати што неје за у народ (Пир). Оно и ја млого шљамотим, 
а не – би требала (Зав).
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шљанак м рет. размак између два прстена на стаблу (код трешње, жи-
тарица, неких биљака), чланак. – Ситна цвелика, она је најотровна, трује с 
гасови и има ситни шљанци (Зс).

шљап – шљап – шљап узв. којим се подражава пљускање по води, лош ход, пљескање 
длановима: – Шљипче по водуту шљап – шљап – шљап (Цр).

шљапи несвр. рет. пљуснути (падајући у воду). – Одједнуш шљапи дете у 
водуту, једва га извадимо (Д – Ву, Гњ).

шљапик м врста ситне рибе, платица, плиска. – Наловили само ситну 
рибу, шљапик (Трњ).

шљег м в. шлег. – У Извор кажу шљег, у Суково шиљеже, а у Лукању слеже 
за јагне до једну – годину (ВС). Шљег је мушко, а шљеже је женско (Зс). Муш-
ко, док се не одвоји за домазл㎘к, оно је јагње, а после је шљег, ретко кажемо 
шљеже, и после је двишче (ТД). Кад одбијемо јагне и почне само од пашу 
да живи па до годину д㎘на, оно је шљег, било мушко било женско, а после 
је двиска док се не ојагни (ДД). Мушко јагне, па шљег, па двиз㎘ц, па мато-
рац (Мр). Слеже, шљеже или шљег, исто је (Пк, ВЛк). Одозгор бабан шљегове, 
широћи ко асталат (Пк). Скарај шљеговети да пију воду (Рос).

шљегарица ж пастирица која чува јагњад и шиљежад. – Била сам коза-
рица, овчарица, шљегарица, а и косач сам била (Дој).

шљеже с в. шлег. – Јагне је догод се не одвоји за домазл㎘к, преко лето 
је шљеже, а кад га ујесен одлучим из шљежината, постане двизенце (ТД). 
Одбијена јаганци преко лето су јагњишта, а ујесен су шљежетина. Шљеже 
је једно, а кад су млого кажемо шљежетина (Мр). За мушко кажемо мушко 
шљеже, шљег или овне; за женско кажемо шљеже или двиска, овца на годи-
ну (Ру).

шљемак м кабаста нечистоћа коју наносе вода или ветар. – Нанела во-
дата шљемак и затворила пролаз, не може да отича у рекуту (Вр).

шљипча м пеј. 1. онај који иде путем не обазирајући се на блато и лок-
ве. – Шљипчо мамин шљипави, умазал си се до – гушу у калиште (Вој). 2. 
фиг. (неуредан) глупак. – Гле как㎘в сам шљипча испадал, преварило ме дете 
малечко (ПРж).

шљипче м пеј. онај који пљуска при ходу. – Иде посред пут и направо 
шљипче преко калиштето (Пет).

шљис м в. шљичће. – Сами си напрајмо како скије, окамо га шљичуђе, 
шљичће или шљис, и по цел д㎘н се возимо на ледат (ВЛк).

шљисне свр. реско одјекнути; закључати браву. – Шљисну им кључанка, 
не пуштише ме да улезнем унутра (Дој).

шљичка се несвр. клизати се. – Беше се реката заледила па смо се преко 
њу шљичкали (Брл).
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шљичће ж мн. кратке дрвене клизаљке (скије), ручне израде. – Сами смо 
си прајили шљичће (Кс).

шљова (се) несвр. фиг. оговарати. – Само се шљовају од једнога – другога 
(Рос).

шљове несвр. пеј. халапљиво гутати (без жвакања). – Кришом узне шер-
путу и само шљове у ћоше (ВЛк). Немој да шљовеш толко, немој се после 
кајеш (ВЛк). Само шљове, нагњита у уста, не гледа да – ли че има и за нас 
(Јел, ВРж).

шљог м кл. одузетост, шлог. – Нема поголема рђа од њега; несте това 
куче шљог да изеде, да липче (Зав).

шљогира свр. одузети се. – Она си манула мужа, шљогирал; те паре кво 
работе (Зав).

шљодочка ж рет. ластар; изданак из корена дрвета. – Извади и пресади 
три шљодочће од сливе сараџице (ВЛк).

шљопаџија м 1. пеј. онај који маже зидове блатом, мајстор најнижег 
ранга у дунђерској групи. – Шљопаџија је који је лош зидар, па му давамо 
калиште да се расправља и да маже зидови (Ста). 2. (лош) молер. – Драган 
беше лош молер и работеше само на пијано (НМл. ВЈ).

шмандроше свр. пеј. затурити. – Мора да је он ћесерат пак негде шман-
дросал (Зав. Рс).

шминга несвр. шминкати. – Шмингала сам једнога старога човека с кар-
мин, то се не скида (Б – Км, Пир).

шмор㎘ц м зоол. птица која врло агресивно напада грожђе и брзо га оба-
ра. – Шморци иду по лозја на иљаде, на јата. Шмор㎘ц има по облик исту 
кљуницу као ћосавац, али има поголема уста и подлгу кљуницу, па по три 
– зрна једе одједнуш (Ру).

шмркне се фиг. смањити се обим и пуноћа зрна пред зрење. – Шмркнул 
се класат малко (ВС). Житото шмркну нешто, жега голема д㎘н – издьн (НМл). 
Упролет нешто у Барје мора да шмркне житото (Км).

шмркнут, -а, -о трп. пр. оштећен усев (због запаре, мраза, јаког сунца, 
јаке слане, биљних болести). – Убијено, шмркнуто, нема ништа од лук овуј 
годину (ВСв).

шмрчка несвр. увлачити на уста и нос, шмркати. – Од медунику цвето-
вете шмрчкамо (ВЛк).

шмуга несвр. фиг. јести брзо и не жвакати. – Загладнел, па само шмуга, 
нема време да жваче (Рс. Изв).

шмугне свр. жигнути, пробости, изненада јако заболети. – Жмугну ме у 
коленото и ја само седо (Гњ).
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шнајдерај м кројачки занат, кројачки посао; уп. шнајдерл㎘к. – Башта ни је 
издржавал од шнајдерај (Пир).

шнајдерл㎘к м в. шнајдерај. – Башта ми иш㎘л по шнајдерл㎘к па изльгал 
мајћу ми и довел у дома (Бе).

шнола ж укосница, шнала. – Ја си сас шноле намештам косу (Пет, Држ).
шњева несвр. сањати. – Шњевам целу ноч и све страшно шњевам (Ос. Цр). 

Ка заспим, целу ноч шњевам (Рг, Ку). Шњевала сам, народ издоодило п㎇но 
(Цр).

шобарка ж цев са које тече вода. – Секнула водата на шобаркуту, помалко 
иде (Зс).

шољњачи се несвр. шалити се. – Саберу се па се шољњаче, а када пину 
повише почну и да поју (ДД).

шољћобија м/ж шаљивџија; подругљивац. – Он је голем шољћобија, али 
повише на туђ рачун (Пс).

шона ж 1. кратке чарапе. – Че даде чарапци, че даде шоне, дар (Зс. Цер. Ру. 
ВЛк). 2. вулг. она која се упишава (крава, жена). – Шоне једна, мочно једна, 
какво очеш од мене (Дој).

шопа ж цев на чесми. – Цевка на извор воду, кажемо шопа (Бе).
шопурка ж олучаста камена плочица, ћерамида или кора дрвета на 

извору, подешена за захватање воде за пиће. – Шопурку од кору, или од 
ћеремиду, камик, цев, туре на кладенац куде истича вода, да може народ да 
пије или да точи воду (Цр).

шопчица ж дем. од шопка цев или жлеб са кога истиче вода; жлеб уоп-
ште. – Кокошчица има крупначьк цвет, па како на шопчице (Соп).

шоца несвр. вулг. курвати се. – Твоја жена се шоца сас мојега мужа, искарај 
ђубре из кућу (Пир).

шошонће ж мн. кратке чарапе, доколенице. – Плетем шошонће, че идем 
на вашар (Зав).

шпајез м остава, шпајз. – Имали смо шпајез и летњу кујну (Пир).
шпаралија м/ж штедиша. – Он је добар домаћин, шпаралија је (Соп).
шпенатче с игла прибадача. – Сас шпеначе ми прибоде ћиткуту, заћити 

ме (ДД).
шпигла ж рет. џепно огледало. – Кад сам бил момак у џеп сам носил шпи-

глу (Б – Бг, Пир).
шпицеста бакарија ж врста голуба бакарне боје која има бео реп. – Имал 

сам и шпицесту бакарију голуби, волел сам и туја расу (Пир).
шприцује несвр. давати ињекције. – Дьн㎘с ветеринарити че шприцују го-

веда (Ста).
штавен, -а, -о уштављен. – Оп㎘нци оди штавену кожу повише трају (Кр).
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Бил је ђиздав, носил је штавени оп㎘нци на сваћи сабор (Сре).
шта-га (ли) је изр. много је; зар није много. – Шта-га ли је место урниса-

но, тув би било трава или би се раџало берећет (ДД).
штака ж мн. в. штакла. – На штаће пређигам Јерму и прејдем у Братају (Сук).
штакла ж штула; уп. штака, штакља. – Одили смо на штакле, а окамо ђи и 

штакље и штаће (Вој).
штакља ж в. штакла. – Закасал с нође, носи штакље (Вој. Држ). Са – штакљу 

оди (Рас). Мој муж је иш㎘л на две штакље (Б – Грн, Пир).
штала ж стаја за крупну стоку. – Кошара и трљак је за овце, а за говеда 

штала (Ру). Штала је када је одвојена зграда, али и када је у склопу куће, а 
ѕевник је ако је за намирнице а не за стоку (Зс).

штедлија м/ж шпарач. – Муж ми је штедлија човек (Зав). Штедлије су 
били Велковци (Кс).

штета ж особа која погрешно ради и тако наноси штету. – Какво работи 
овај штета тамо, погледај (Ру).

штети несвр. 1. оштећивати, наносити штету. – Штети ме, подида ме, 
а нече ништа да ме помогне (Јал). Нечу да штетим човека (Вој, Држ). 2. непра-
вилно користити. – Нема да и садим да не штетим местото (ВЛк).

штетник м брав који трчи у штету. – Таја овца коњар, висоће нође има, 
и штетник, прави штету (ДД).

штимкава влас изр. густа и кратка сабијена вуна. – Руда овца има густу, 
кратку и сабијену в㎇ну; нема влас па је штимкава, па иде на штим, а мање се 
вади влас (Дој, Јел).

штипка ж 1. лисник у рачвастом дрвету. – Шума се дене у дрво с две 
– гранће, расовато, а на штипку се дене сено (Зав). 2. лисник у високом и раз-
гранатом дрвету. – Штипка се у дрво дене, па колко стане, у разграњено 
дрво; кажемо на штипку, у дрво штипка (Пк). 3. изр. штипка на растоку изр. 
рет. троугласти део задњег дела запрежних кола, која је клином, преко срча-
нице, повезана са предњим делом. – На штипкуту на задњити трап има клин, 
који у повезује с растоку (ВЛк).

штипка несвр. штипати. – Дете на шалу штипкају, па му кажу: – Имаш 
б㎘ле па те иштем! (Пет).

штипће. Како крзи штипће тешко, мучно, једва. – Проодила је како 
крзи штипће, једва (Гос).

штир㎘к м бот. хип. од штир коров у окопавинама Aramanthus retroflecsus. – 
Девојчето рече: – Берем си штир㎘к за прасићи! (Бз).

штир㎘ц м онај који не може да оплоди, јаловак (човек, брав). – Он је бо-
лувал оди завушће и нема деца, штир㎘ц је (ВЛк).

– 381 –



Драгољуб Златковић984

штитник м онај који штити (особа, предмет). – Он појде с наас да нам 
буде штитник, да ни заштићује (Зс).

штица ж даска. – Омалечку дьску зовемо штица (Пир).
штич㎘ц м нејасно значење: – Идомо при једнога штичца, човека, стоку да 

купимо (Бе).
што зам. оно што. – Зима приоди, што си нанел, че једеш (Пн).
што-га ли (си) је изр. 1. врло много; уп.што – га си је. – Што-га ли (си) је 

слива, што-га ли (си) је круша, што-га ли (си) је грозје наврзало (Чин). 2. 
велико мноштво. – Што-га ли (си) је народ надошло, притиснуло све окол 
манастират (Вој).

што-га си је изр. в. што – га ли (си) је (1, 2). – Леле, што-га су си набрали мо-
рузу (Вој).

што је изр. да је. – Не видиш ли што је стока овам, не плаши ђу (ДД. Кр).
што-ли је изр. колико је само. – Што-ли је работу завршила, што-ли га је 

помагала, што-ли му је паре надавала, и он не признава (Зав).
што-че му изр. није му потребно. – Што-че му жена убава, само за 

сећирацију (Јал).
штрбне свр. штрпнути; уп. штрбне. – Дај само малко да штрбнем од лебат, 

нечу повише (Цр).
штривлета ж папуче, као поклон за невесту. – Штривлета се дава на не-

весту, баба – ми је тека звала (Пир).
штрпне свр. в. штрбне. – Дај да штрпнем оди сирењето малко, а неје лоше и 

повише да ми дадеш (Пет, Вој).
штрвољине ж мн. траг(ови) крађе (у воћњаку, винограду, бостану, баш-

ти). – У градинуту има штрвољине, брал ми од некој пиперат (ВЛк. Кп).
штриблета ж нов. кожна обућа у виду ципела. – Носила сам штриблете; 

дојде како ципеле, и од кожу је (Гос, ВЛк).
штривлета ж дубоке собне ципеле. – Штривлете су длбоће собне ципеле; 

носило се у старо време, видел сам (Рс, Зав).
штрикаћа (машина) изр. машина за плетење. – Била је штрикерка, имала 

је штрикаћу (машину), л㎘ко се оженила у богат дом (ВРж).
штрк-штрк узв. којим се узнемиравају говеда на паши како би бежала као од штркља: 

бежи! – Ѕу – ѕу – ѕу, штрк – штрк, кажемо када очемо да се говеда штркљају 
(СГл).

штрка се несвр. штркљати се, обадати се (говече, магарац). – Штом ка-
жемо зу – зу – ууу, говедата се одма штркљу, бегу ко луда, нам до игру (Јал).

штркаљ говеџи м зоол. говеђи штркаљ. – Када је задушчина, задушно 
време, говеда се млого штркљају, бегају од говеџи штркаљ (Кп). Кажемо ли 
ѕ㎘ьр, штркаљ, говеда се уштркљају, не мож и најдемо по шумацити (Гос).
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штркља м дугоног, висок и мршав дечак. – Штркљо, чији беше? (НМл. Пет).
штркљавица ж кл. безглаво бежање говеди од обада, обадање. – Клнемо 

говедо: – У бре, штркљавица те ванула (Гос). Говеда се штркљају, кажемо 
уловила и штркљавица (Цр).

штркољ м зоол. 1. говеђи штркаљ. – Сугрци су црви од штркоља на грби-
ну на говеда (Ста). 2. говеђи обад. – Штркољ је говеђи обад, ја тека знам (Рс). 
Штркољ код говеда је обад, он им пије крв кад је запара (Ста). 3. буба злати-
ца. – На штркољ туримо сламку у дупе и он лети (Ста).

штркљаје се несвр. фиг. трчкарати, јурити се (деца у игри). – Деца, немој 
прво да се штркљајете па после да улазите у водуту (Гра).

штровљевач м штројач. – Једно белско момче је штровљевач у нашта 
села, и чиста му работа (ВЛк).

штројен, – а, – о трп. пр. уштројен(а) вађењем јајника, мошњи. – Веп㎘рат 
је штројен, почемо да га гојимо (Ста). Пастув може да буде вијен, чукан или 
штројен, исто и бик (Мр).

штрокави несвр. прљати. – Ја по њега одма штрокавим, добро да је, да 
прекречим (ВЛк).

штрокљоше свр. сасвим занемарити чистоћу тела и одеће. – 
Штрокљосала толко да њој се штроката залепила за кожуту, ко кора црно 
(Цр).

штрокне свр. рет. 1. попити на екс. – Ја се примькну па и ја штрокну 
рећију (Цер). 2. фиг. јако ударити; притиснути. – Са да ми је да ју либнем, да 
ју марнем, да ју штрокнем (Цер).

штрокуљаци м мн. врло прљава одећа; велика прљавштина на одећи. – 
Најнечисте су жене у Нишор; какви штрокуљаци у Бањицу сперу (Нш).

штропи свр. коракнути, поћи напред; нагазити. – Како штропил, змија 
излезла из травуту (ВРж).

штрца свр. бризгати. – Направил штрцало па штрца воду у једнога – дру-
гога (Брл).

штурав, -а, -о 1. празан (махуна, клас). – Васуљат штурав, шушћете му 
празне (Бе). Класовети штурави, испила и маглата (ВЛк). 2. фиг. празноглав; 
сенилан. – Штурно штурава, до када че тува блајиш, иди нешто работи (Пир).

штурка несвр. 1. почињати ходати (дете). – Детенцето почело да штур-
ка, проодило (Пир. Сре. Цр). 2. ићи са муком, храмати. – Штуркају старцити по 
дворат, и јед㎘н и друђи на четри – нође (Рс).

штурне свр. побећи; одједном нестати. – Куде па таја са штурну, побеже 
да не тражимо да иде с нас на работу (Пир).
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штуротије прај изр. чинити нешто недолично. – Штуротије почела да 
прај, брука си родитељи (Чин). Ка се напије мужат прави после штуротије, 
глупости (Сук).

штуроча ж 1. излапелост. – Године ме састигоше, штурочата дојде и до 
мен (Трњ). 2. неумешна и празноглава особа; сенилна особа. – Таја штуроча 
све погубила алатат (Вој).

штурча м глупак. – Штурчо штур, они те л㎘жу (Вој). Штурча један, он 
дош㎘л да ми дава памет (Вр).

штуца по свет изр. нетрагом нестајати; скитати. – Ја че штуцам по 
свет, с овуја пијаницу не могу више ни д㎘н (Зав).

шуба ж арх. крзно. – Била је голема госпођа, шубу је носила (Пир).
шубара ж шиљаста шубара. – Шубара је шиљаста и може арне да се 

зашиљи, млади су ђу носили, а постари су носили равне шубаре, кажемо 
тупача капа (Брл).

шуга ж 1. пеј. коза. – Шуго, шуга да те улови, шугу ти ја твоју (Зс). Козе 
зовемо шуга, а оне немају никад шугу (Гос). 2. подр. сиромашна особа која 
стално мољака, преклиње за помоћ. – Јучер сам морала да се задужим у 
једну – шугу, у најшугаву жену; паре немам, а немам куде да најдем (Зав).

шужба ж скуп махуна са једне цвасти. – На шужбуту су попушће на 
зељис биље, оне штите од метак (К – ББ, Пир. К – Ћу, Пир).

шужбурка ж 1. плода ораха. – Збирамо шужбурће од ореси, че чинимо 
мање (Брл). 2. фиг. (празна) глава. – Ако си се напил, неси си испил шужбур-
куту (Рс).

шуждав, -а, -о који има ситно и лоше зрно. – Житото шуждаво, испијено, 
нема ништа од зрно (Бла). Васуљат шуждав, нече да буде добар за варење 
(Вој).

шуклук / шук-лук м лоше главице лука; отпад од лука. – Лукат живини-
чав, па млого шуклук испаде (Пк).

шуле с 1. мањи кондир за ракију. – Кондир и шуле су за рећију; кондир је 
поголем а шуле помалечко (Цр. Пир. Вој). Мало је шуле, а големо за рећију је 
јебрик или га кажемо кондир (Дој. Гњ). 2. мала тестија за воду. – Стовне за 
воду за деца окамо и шуле (ВЛк, Гос).

шум-шум узв. којим се подражава шум лишћа донешеног бадњака: – Кад га доне-
сем, кажем: – Шум-шум, идем! И уз кућу успрајм б㎘дњак (Ру).

шума ж 1. лисната грана; лишће уопште. – Како га је сланата закачила, 
опадло шума (Цр. Вој). Брстина је зимња рана, што се сече или не сече за 
стоку, а шума је лети, кад брстује стока, или се сече за брстину (Јел, Дој). 2. 
лисник. – Отишли да сечу шуму за стоку (Цр). Шума за стоку је добра од гра-
ницу и горун, а секло се и од к㎇н, врбу, тополу (Ру). Шума се дене у дрво с 
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две – гранће, расовато, а на штипку се дене сено (Зав). Шума, на снопове се 
врзује, али сноп нема посебно име; лисник се каже и када је на земљу и када 
је у дрво (Дој, Јел).

шумав, -а, -о јако шупљикав (хлеб, погача, сир). – Даде ми тетка – Ђурга 
шумав леб, убав, шупљикав (Б – Км, Пир).

шумадинка ж бот. врста баштенског цвећа, које расте у виду грма, са 
листовима величине длана и крупним лоптастим плавим, љубичастим или 
белим цветовима. – Шумадинка је цвеће које се носи на мртви (ВРж. ВЛк).

шуман м хризантема. – Једна Космовчанка гмитровче зове шуман, а овам 
у Пирот големото зовемо јесенче а малото мише (П – Кр, Пир).

шумачек м дем. и хип. од шума шумарак. – У онија шумачек утрча зајак (Гос).
шумица ж дем. и хип. од шума лишће. – Иванско цвеће, ситна му шумица, 

цвет ж㎇т, обичан (Зс).
шумка ж 1. лист дрвета; лист шиба; (већи) лист биљке уопште. – 

Нађубрено, па на малинете шумће, ко шака (Об). По лис, по шумћете се 
разликују таја цвећетија (Гос). 2. гранчица храста или родног дрвета, ретко 
букве, коју коледар или положајник уноси у дом који посети. – Са – шумкуту 
промешамо жар и оставимо у до огњиштето (При. Пн). Шумку унесе од родно 
дрво и у шпорет баје (Ру).

шумоглавес, -та, -то ћакнут; узнемирен. – Одим ко шумоглавеста, мир 
немам (При).

шумсћи поганац м зоол. шумски миш. – Шумсћити поганци, и они наоде 
у шуму од какво да живе (Зс).

шумка ж мн. шумће 1. лист (дрвета); лисната гранчица. – Вет㎘рат на-
нел шумће по дворат (Сре). 2. фиг. шума. – Завојцити плизнули по шумћете, 
печурће беру (Бе).

шунтори несвр. шаљ. радити било које послове, забављати се радећи. – 
Почнем од сабале да шунторим (Гос).

шуња несвр. лутати као месечар. – С мртви сам се расправљала у с㎘н, 
шуњам ко занесено (Зав).

шуњало с особа која се опрезно или чудно креће и појављује тамо где је 
не очекују (лопов, скитница). – Он је големо шуњало, тиће искрсне куде му 
се не надаш (НМл).

шупељћа ж 1. шупљика (у хлебу, сиру); уп. шупка. – Обичам т㎘пкану погачу 
и сирење на шупељће (Чин). 2. музички инструмент од печене глине, окари-
на. – Научил негде да свири у шупељћу, оно од печену земљу (Вој).

шупи (се) несвр. фиг. не уклапати се како ваља, не прилегати једно уз дру-
го. – Това не може с онова, че се шупи које је подебело (Зав). Неје убаво легло, 
шупи на левуту страну (Јал).
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шупка ж в. шупељћа (1). – Лебат на шупће, млого убав (Пир). Обичам жешку 
погачу и сирење на шупће (Вој).

шупкано сириње изр. сир са много шупљика. – Млого шупкано сирињево, 
прозукло оди врућинуту (П – Пж, Орљ, Бз).

шупљар м шупље живо дебело дрво (у шуми). – У шупљар живе осе, 
пчеле, стршеље, а живили су и овчари и ајдуци (Ру). Стршеље сам наодил у 
шупљар, па и разрчкам и ме изеду; има и осе, али осе имају осило и узем (Зс).

шупљеје несвр. постајати све више шупље. – Шупљеје дрвото, че овисне 
и нема да роди (Гос).

шупљина ж размак између два секутића код овце. – За три – четри године 
равнају се зуби, а после кад почне да се јавља шупљина меџу предњити зуби 
овца се све полоше напасује, па у продадемо (Дој, Јел).

шупљикас, -та, -то шупљина у стаблу (зељасте) биљке. – Правимо 
прстење од шупљикасто стабло, играмо се (К – Вр, Ш).

шупрон м сајван; део појате који је отворен према њеној средини. – Терај 
кола под шупрон, па(к) наиде ћиша (Ру).

шутак м шут ован. – Имали смо и шутаци и сас рогове овнови, и бију се 
(Ру).

шућурче с рет. украсна тиква. – Шућурче је тиквица, малечка тиква за 
украс (Гра).

шушина ж 1. покривени простор уопште. – У шушинуту најлоње се веју, 
суше се (Д – Ви). 2. покривени део појате који има дугу отворену страну. – 
Појата је затворена од све стране, а шушина је отворена и испред појатуту 
је (Зав).

шушка ж 1. махуна лептирњача. – Овам у Лукању кажемо попушка за 
шушпу од пипер, а ако је од багрен кажемо шушка (ВЛк). 2. махуна паприке, 
плод. – Пипер је биљка и млевено, а плод је шушпа, а Сиња Глава каже по-
пошка (При). За плод оди паприку Гостушање кажу шушка, Луканци кажу 
попушка, а у П㎘клешицу кажу шушпа (Пк). Шушћете убаво нап㎇њене с месо, 
али проћисле (Гос). Брложање упролет купују расад, а ујесен шушће (Гос). 
3. плевица кукурузног клипа. – Шушће је од клас ка лупимо, ситно шушће 
(Ру, Цер). Кажемо, шашиње од морузу и шушће оди клас (Ру). 4. суво стабло 
кукуруза. – Тури на говедата шушће да једу (Црв). Идемо по њиве, врзујемо 
шушће (Цр). Ситно и крупно шушће, и обрстено стабло, све је шушће (Цр). 
Шашка је стабло од кукуруз, кукурузовина, а шушка је тој што олупимо од 
клас (Рг). Стабла од кукуруза кажемо шушће, а оној што олупимо од клас 
кажемо ситне шушће (Вр).
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шушка несвр. 1. одвајати зрневље од махуна. – Шушкам васуљ цел д㎘н 
дьн㎘с (Гра). 2. фиг. радити (наизглед) безначајне послове. – Шушкам, рабо-
тим, залуд не седим (Брл).

шушкав, -а, -о који има махуне; који шушти (када је сув). – Мртва по-
крива је најстара у све траве, шушкаво па цьвти плавко, сува нагоре, има на 
шушће б㎘цковчичи (Гос).

шушкавче с бот. рет. шушкавац, тросак Rhinanthus minor, ниска трава 
жутога цвета, најопаснији коров на ливадама и у пшеници. – Шушкавче 
или шушњар неје добро за ливаде и жита, а беремо га за украс за зиму (Вр).

шушко вулг. попишанко. – Не давај ми бар ти, шушко, памет; ти се још 
умочујеш (Зс).

шушљав, -а, -о 1. прашњав, који је пун сувог смећа. – Шушљав васуљат 
па га превевујем (Цр). 2. који је запрљао одећу (прашином, плевом, трином, 
струготином). – Ни смо си шушљави, све смо покре стокуту (ЦД).

шушљак м 1. пеј. безвредна особа; неморална особа. – Он је шушљак го-
лем, с њега нечу да имам работу (Сук. Пл. ВЈ). 2. зб. пеј. гомила безвредних и 
неморалних особа. – Требе се најури тија шушљак све (Сре). Сабрало се там 
све ашљаци, в㎘шљаци и шушљаци, чувај боже! (Зав).

шушна година изр. посл. сушна година. – Шушна година не глади, а ћишна 
глади (ТД).

шушњар м 1. једна лептирњача. – Ливадар има плав цвет и цьвти како 
граор, а шушњар је ж㎇т (ВЛк). Шушњар се бере за лек (ТД). 2. врста баш-
тенског цвећа из фамилије Composita, које цвета жуто, наранџасто и 
жутонаранџасто, па се осуши и ставља у вазу. – Шушњар цвеће из гради-
ну, суво и после годину д㎘на стоји у вазу, вода му не требе (Гос. Пир). Шушњар 
је суво цвеће за у вазу које шушти (Брл).

шушпе сас сирење изр. рет. врста конзервираног јела (за мезе). – Шушпе 
сас сирење: узну се свеже бабуре, па се сипе млеко у тија суд и тури се маја, 
и све се потсири (Рс).

шушпа ж пеј. глупак. – Шушпо, шушпо, немаш ништа у главуту (Чин, Вој).
шуштикла ж ткан, хеклан или везен мањи комад украсног платна, шу-

стикла. – Натурала ткане шуштикле и украсила целу кућу (Пир).
шушулика несвр. шаптати; оговарати. – По цел д㎘н шушуликају, цело 

село протресу (Држ. Пир). Она само шушуличе од кућу на кућу (Пир).
шушулише – мушулише изр. оговарати, клеветати; правити смицали-

це. – Она шушулисала – мушулисала и одбише ме, не дадоше ми работу (Пир).
шушумига ж лоше одевена особа. – Има жене шушумиђе, не умеју да се 

облечу (Пир). Све се збрали шушумиђе, појди да украсиш свадбуту (Пет).
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шушурбина ж фиг. (празна) глава. – Прошло ми је из шушурбинуту, за-
бораил сам (Зс).

шушчица ж дем. мала махуна дивљих лептирњача. – Ливадар има бела 
ситна зрнца у сваку шушчицу, по једно или две (Брл).

шушурњак м мали празан клип кукуруза. – Малечак клас бе – зрна каже-
мо шушурњак (ВРж).

шчепи свр. 1. извући из зглоба (прст, руку, ногу); сломити. – Оћути се да 
ти не шчепим руку (Цр). Че ти шчепим браду па че идеш грозан по свет (Соп). 
2. поломити (се). – Родило и преродило, па се на некоје струће савиле доземи 
а на некоје се шчепиле (Цр). Падал из дрво и шчепил ногу (Ру).

шчепује несвр. ломити; кидати. – Ја како курјак, гледам отстрану и идем 
отстрану, па када ми падне ја шчепујем одма (Јел).

шчетирес бр. око четрдесет. – Има шчетирес године, нема повише (Бер. 
Држ).

шчопа свр. шчепати; уп. шчопи. – Шчопали му књигуту и побегли (ДД).
шчопи свр. в. шчопа. – Он ме шчопи и одма поче да ме бије (Бз).
шчува свр. сачувати. – Еве пешес године, шчувал бог, нема зло у нашу 

кућу (Јал. Вој).
ш㎘. 1. изр. малко је ш㎘ ћакнут је, лакоуман. – Ја сам малко ш㎘, л㎘ка с 

памет (Зав). 2. изр. шаљ. ш㎘ без п㎘шашав и без памети. – Он је малко ш㎘ без 
п㎘ (Пир).

ш㎘к узв. којим се подражава прдеж. – Ногу дигнеш, пш㎘ /Другу дигнеш, ш㎘к /
Ојле – бојле /Чук (При, Пн).

ш㎘нтав, - а, -о глуп; неугледан. – Какви ш㎘нтави, све постадоше доктури 
(Тм).

ш㎘пца несвр. рет. шаптати. – Мајћа ми је шьпцала какво да работим (Пн).
ш㎘ћу – ш㎘ћу – ш㎘ћу, ћу – ћу – ћу – ћу, ћ㎘у – ћ㎘у – ћ㎘у узв. којим се тера 

и управља стадо оваца. – Ш㎘ћу – ш㎘ћу – ш㎘ћу, ћу – ћу – ћу – ћу. ћ㎘у – ћ㎘у – ћ㎘у, 
беке – беке, де – ч ти Зрно (ДД).

ь

ьве реч. ево. – ьве га, черко, на плотат закачено (Чин).
ькх㎘ – ㎘, ькх㎘ – ㎘узв. при терању паса, курјака: марш, бежи! – ькх㎘ – ㎘, ькх㎘ – 

㎘, марш там, бес те ватило (Вој).
㎘р м мн. ㎘рове геогр. арх. рет. кратка коса. – Кажемо ㎘р, рт, рид или трап, кој –
како (Гос, ВЛк). Имам појату у Т㎘нћи ㎘р (Бе).
㎘р м мн. ㎘рове, ㎘рови. арх. рет. штала за коње; штала за крупну стоку везану 

за јасла. – Бате, из онија ㎘р куде је кључат? Там куде га тата тура у цепоти-
нуту меџу дирецити (Зс)
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㎘рга несвр. 1. бости; пробадати. – ㎘рга ме у слабинуту како – год с иглу 
(Вој). 2. терати рибе ка мрежи. – Јед㎘н ㎘рга испод камање и корењаци у 
рекуту, рибете бегају и ја и вачам у мрежу (Рс). 3. фиг. ићи насумице по мраку; 
лутати. – Он ьргал пијан с колата у народ (ТД).

㎘рга се несвр. арх. вулг. курвати се. – ьргала се сас геометрити, сас шума-
рети, са – свакога кој наиде у село (Цр).

㎘ргало с мотка подешена за терање риба у реци. – Узни ㎘ргалото и поч-
ни одозгоре да ㎘ргаш, а ја чу и чекам доле на тесното (Рс).

㎘ргне свр. 1. погодити у осетљиво место, стрефити. – ㎘ргну ме како с 
нож (Сук). 2. налетети; слепо кренути; изненада упасти. – Белити облаци 
се промичу камто појатуту, че ㎘ргне облак (Зс). Не гледа куде оди, него ㎘ргну 
па се утепа (Цр).

㎘рж м бот. раж. – Када се орало с рало, јело се ㎘рж, ьрженица (Вој. Бз).
㎘ржен, -а, -о ражан. – ㎘ржен сноп, па одвржем, па распрострем; неје 

било ни рогожа, и тека спим на појату (Ш).
㎘ржиште с мн. ㎘ржишта 1. палица на лотри, зашиљена са горње стране. 

– Литрила су кривата дрвја, а ㎘ржишта су пречће, тојашће (ВЛк). 2. ражањ за 
преношење снопова. – Направи ㎘ржиште за носење снопове (Ру).

ьрж㎘њ м мн. режњови, ьржњове 1. ражањ. – Опечемо јагне на ьрж㎘њ (Бе). 
2. режањ, дугуљасти одрезак (меса, сланине, тикве, лубенице, воћке). – 
Даде ми једьн – ьрж㎘њ месо да опечем на децата (МЛк). Тиква печенка се на 
ьржњове сече за рецељ (Ру).

㎘рј-㎘рј-㎘рј узв. којим се терају овце, козе, свиње: хајде, бежи! (Мр).
㎘рја-㎘рја узв. којим се терају овце, козе, свиње. – ㎘рја-㎘рја, беке, беке (Вој). ㎘рја-

㎘рја, коз – коз (Вој). ㎘рја! дир-дир-дир! ош, – ош! (ТД. Цр).
㎘рка несвр. 1. њиштати (коњ, кобила). – Коњат ㎘рка (ТД). Кобилата насети-

ла нешто и поче да ㎘рка (ТД). 2. слинити и дувати на нос (овца). – Метиљава 
овца пушта цивће, ㎘рка на нос (ТД). 3. издувавати нос; избацивати слуз из 
грла. – Немој тува да ㎘ркаш, помери се малко на – страну (Црв). 4. хркати. – 
㎘рка у с㎘н, не могу да спим од њега (Цр).

㎘ркман м пеј. рет. својеглава будала. – Не може тека, ㎘ркмане, кој че те 
јутре рани (Чин. Вој).

ьркољ м мн. ьркоље испљувак слине, слузи. – Насред собу испљује ьркољ, 
па га згази (Сук).

ьркољина ж мн. ьркољетине аугм. велики испљувак слине, слузи. – Пљује зади 
кревет, бразде напрај од ьркољине (Зав).

㎘рљав, -а, -о мршав, слаб, здравствено запуштен; који је запушеног 
носа. – Ми кажемо ㎘рљава овца, а Луканци кажу р㎘љава овца (Пк). ㎘рљаво, 
болно, једва оди (Цр).
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㎘рљавац м пеј. слаба и мршава овца; уп. ㎘рљавица. – Имам пет ㎘рљавца за 
продаву (МЛк. Пок). Тија ㎘рљавци забодоше главу узем, запладнише (ТД).

㎘рљавица ж 1. в. ㎘рљавац. – Теја три ㎘рљавице че закољем да ми не грозе 
стадо (ДД. ВЛк). 2. фиг. мали приход, цркавица. – Са свака удовица има по 
једну ㎘рљавицу, па не мора да се пожењује, не мора некога само да слуша и 
да ћути (ТД).

㎘рмбав, -а, -о нескладан; ружан. – Момчето ㎘рмбаво, неје ти прилика 
(ТД). Не знам на кога су текви ㎘рмбави (Пир).

㎘рмбалија ж снажна и глупа особа; амалин; уп. ㎘рмбаџија. – Сретко је бил 
㎘рмбалија, млого је сецал и работил, а ништа неје створил (Пир).

㎘рмбаџија м в. рмбалија. – Нечу да сам ㎘рмбаџија само, очу да се одморим, 
доста сам работил (Гра).

㎘рмка ћиша изр. мет. (полако) падати киша. – Ћиша ьрмкало, они седели 
под вен㎘ц (ТД).

㎘рнка ж мн. ㎘рнће ноздрва; уп. ㎘рнћа. – ㎘рнка једна и друга, заједно су ㎘рнће 
(Дој, Јел).

㎘рнћа ж мн. ㎘рнће, в. ㎘рнка. – Овај ㎘рнћа ми се огули (Зав). Ис㎘рке си ㎘рнћете 
(ВРж).

ьрпаџ㎘к ж арпаџик. – Ливадар има црно зрно на ьрпаџ㎘к лук, као леча 
(Гос).

㎘рска несвр. шкрипати; хрскати. – Само ㎘рска с㎘ – зуби комто њу (Вој).
㎘рт м в. ㎘р (1). – Е на ㎘ртат горе га остави (Пк). Слезнем прво у село па идем 

у тија ㎘ртове; нема куде да идеш, наше је место сложно (Гос).
ьрџа ж рђа; прљавштина; жута нежељена нијанса на вешу. – На 

кошуљете излезла ьрџа, требе да се избеле (Цр).
ьрџоше се свр. запустити се; олењити се. – ьрџосало се па се напрајило 

на ㎘рђу (Цр).
㎘ршче у-груди изр. шкрипати у грудима. – ㎘ршче ми у-груди, имам нека-

кав кусур, по цел д㎘н кашљем (Пет. Трњ).
㎘ьр-㎘ьр узвик при терању оваца: хајде, крени! (Цр).
㎘рьн-таталија м арх. гунђало. – Остала турска реч ㎘рьн-таталија, ти си 

тија, само нешто прпњеш (Пир).
㎘р㎘ьр узв. којим се терају овце, а понегде и козе: хајде, крени! – Кажемо ㎘р㎘ьр! 

постари овчаре на овце да крену, а са помлади само кажу еј! и овце крену 
(ТД).

㎘шу узв. при терању кокошака: бежи! – ㎘шу, пипка ви ватила, какво тражите 
у лејуту? (Пок).

㎘шь, ајде узв. овцама да крену или да уђу у појату, тор: хајде! – Кад на овцете 
кажем ㎘шь, ајде! оне крену или улезну куде и карам (Ру).
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ььрььр, ььр-ььр узв. при терању оваца: хајде, иди! – ььрььр, ььр-ььр, тека 
терамо овце (Цр). Ми смо терали овце ьрььр, а са млади овчаре само кажу 
еј-еј, еј-еј (ТД).

ьь㎘рп-шьь㎘т, е-ееје! еееј! узв. при терању оваца: – Дрта, ㎘ььрп ш㎘ььт, е-е – 
еје! еееј! (ВЛк).

ьь㎘рп-ььь㎘рп узв. којим се подражава звук који производе магарци гулећи кору са 
оборене букве:. – ьь㎘рп, ььь㎘рп, по целу ноч магариштата стружу букову кору 
(ТД).

㎘-ь, ㎘-ь узв. при терању пса: бежи, иди даље од мене. – Дошло једно – мини-
че, приоди му. И он се уплаши па поче да орати: – ㎘-ь, ㎘-ь отука (Пир).
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