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ИЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ ИМЕНИЦА ТИПА КОМ1КА АСЕЬШсТ

1. У овом раду )а скреЬем пажн>у на чин>еницу да су и именице

месног значена по сво)о) секундарно) употреби таког)е именице типа

поггипа а^епйз. У друштвеном сектору никла ]е )една нова категори)а

предузеЬа, ко)а се понаша)у као сопственик онога што производе. Нзихов

)'е назив настао из категори)е потопа 1ос1, али оне данас делу)у као потта

а§епиз ; на пример сшаклара = предузеЬе ко)е производи, прода{е>

испоручу)е.

2. Мо)е \е насто)ан>е овде да, бар у главним цртама, укажем на

то ко)а су се занимала тако пренела на одрег)ена предузеЬа, а ко)а нису.

Другим речима, шта )е данас назив занимала чи)И )е носилац по)еди-

начни произво^ач (такве називе )а обухватам термином а^епиз тсИ-

У1с1иаНз), а шта реч за занимание ко)е )е прешло у колективне руке1

(по мо)0) терминологии потта а^епт соИесПУш), затим, како се све

то одсликава у )езику, т). да ли за дато занимайте посто)"и посебна реч,

или се оно мора описно изразити; колико )е колективних предузеЬа

ко)а произволе нешто што никад нису производиле по)едошачне занат-

ли)е (мислим на случа^еве егземшшфиковане ерпскохрватском реч)у

типа шеНерана). На)зад, предмет мо]е пажле биЬе овде и то да ли )е

руска )езичка ситуаци)а у овом погледу слична ерпскохрватско).

3. Разматравъе Ье се засад тицати производне тематике,2 а акценат

Ье бити на ерпскохрватским )езичким приликама.3 Такво истражива&е

1 Имам овде у виду само лексички киво. Напоминаем посебно да се неКу бавити

анализом и утвр!)ива1ьем морфолошке дериваци)е. Цшь овога рада )е осветл>ава1ъс

зкачека речи, а не граЬен.а.

* Саобрака) и угостител>ство као и примарне привредне гране овом приликом

исюьучу)ем из разматранл.

* Српскохрватска )езичка граЬа за ово испитиван>е сакушьена )е из ка^разно-

врещцих извора. У првом реду ту су велики речници ко)е Ку овде скраЬено назвати:

Речник 1АЗУ; Речник САНУ (заюьучно са 12. т.); Речник МС—МХ; Р. Говановик

и Л. АтанацковиЬ, Систематски речник ерпскохрватског )езика. Матица ерпска,

1980; Систематски списак заниман>а — Тединствена стандардна класификапдца,

Савезни завод за статистику, Београд, 1981. До материала сам долазнла и из грама-

тика ерпскохрватског )езика и других радова, различитих средстава информнсан>а,

у разговору са прщател>има. Користило ми )е, наравно, и сопствено знан>е матерн>ег

>езика. За руски )език извор су ми били речници савременог руског кн>ижевног

)езика: 17-томни и 4-томни; Толковый словарь живого великорусского языка (В.

Даля), М. 1978-1980 (фототипско II издале из 1981); дво)езични речници - И.

И. Толстой, Сербскохорватско-русский словарь, Москва, 1970; Русско-сербско
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може да осветли не само ¡езичку ситуащцу него и друштвену. Найме,

систем образованна лексема, а поготову из агентивне категори)е, у не-

посредно)' je вези са pa3BojeM друштва и одражава степен развитка

матерщалне и духовне културе шегове у датом тренутку, као што по-

казу)е и HCTopnjy тога друштва. Одрег)ене законитости семантичког

развитка лексема ¡едног ¡езика, и н>ихово ¡авл>ан>е и ишчезава&е —

резултат су сплета низа опште]езичких и екстралингвистичких фактора.

То je социолингвистички проблем, и то што xohy овде да покажем

код нас HHJe ранено, а треба да се ради. Пошто je то пионирски подухват

CBoje врете, ja овде нейу досеЬи иецрпност, али бих ипак да noöpoJHM

неке случаЕеве.

4. Je3HK, као одраз матерщалног и духовног живота 6e36poj поко-

лен>а, садржи у свом саставу агентивне називе из разних епоха. Егзисти-

pajy напоредо лексеме из области индивидуалног занатства и крупне

индустрщеке организанэде и производите у друштвеном сектору. Познато

je да je наша занатска делатност била у рукама по)единаца, а да je coimja-

листичка изградн>а унела и у ову облает промене, не само преласком

на модерно индустри)ско друштво него и у организаци)у рада, однос

према произволу рада. Поред тога, у специфичности нашег друштвеног

pa3B0Ja последаег времена спада и разви)ан>е тзв. мале привреде, ства-

ранъе малих производних ¡единица са високим учешЬем индивидуалног

квалификованог рада, а уз примену нове технологе и нове поделе

рада.

IIpepar)yjyh.H све то кроз cboj механизам, ¡език се богата, али том

приликом пружа и разне могуЬности номинащце — синтетичког и

аналнтичког типа.

(I) Nomina agentis individualis

5. Знатан 6poj речи ерпскохрватског ¡езика отпада на наливе занаш-

jiuja названих по произведу рада или неко) радши HaJKapaKTepncnrqHHJoj

за производи^*, иако су они, као MajcropH, обавл>али многе или све

фазе рада —■ од H4eje до реализацэде, yкл>yчyjyhи често и припрему

сировина и npoflajy. По томе се рад у oboj делатности битно разлшзде

од индустри)ске производное, за Kojy je знача}на сарадша разних струч-

н>ака у изради неког артикла, како би се он што пре и што квалитетни}е

изнео на тржиште.

Када се ова димензи)а занатског приврег)иван>а узме у обзир, онда

je jacHO зашто су имена из класе тих занимаша применл>ива и на произво-

г)ача и на продавца oflroeapajyher типа производа. Предикаци)а код

тих имена je или сасвим неизражена, уп. СТОЛАР, ГОРГАНЦША,

или nocTOJH, али се своди само на ¡едну од многих радн>и Koje доводе

до финалног производа, уп. ПЕКАР (изведено од ûehu), KPOJA4 (од

Kpojuiäu) и ел.

хорватский словарь, Москва, 1966; М. МосковлевиК, Речник руског и ерпскохрват

ског ¡езика, Београд, 1963; Srpskohrvatsko-ruski tehnicki recnik, Moskva — Beograd,

1967; H. H. Bielfeldt, Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart,

Berlin, 1958. Консултовала сам и граматике савременог руског ¡езика.
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6. Занатска делатност се по правилу обавл>а у неко) просторней,

уопште на неком месту прилаго!)еном за ту сврху, и као локал се зове

радионица или радн>а, а именице ко)е их означаЕа)у спада^у по правилу

у класу попипа 1оа, са именом одре^еног типа занимана у основи, као

ПЕКАРА, КР01АЧНИЦА, СТОЛАРНИЦА и сл. Ме^утим, то не мора

бити правило; не посто)е изведенице истог типа од МЕХАНИЧАР,

ЪУРЧША, АУТОЛАКИРЕР, ВУЛКАНИЗЕР и сл. Описна номинащф

)е тако!)е у овом случа^у честа по)ава — уп. СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА,

ТКАЧКА РАДЕЬА и сл.

Посебно напоминьем да се као назив радионице по)'авл>у)у и изведене

именице на -и/а, ко)е иначе у )езику функционишу првенствено као

сво)еврсна збирна образованна: СТАКЛАРША = „(разни) предмети од

стакла", ДРВЕНАРША = „(разни) предмети изра^ени од дрвета" и

сл. Пошто ме овде интересу)е исшьучиво вьихова способност да (ока-

зионално) означе и одговара)уву продавницу, односно предузеЬе, )а Ьу

ове изведенице разматрати за)едно са изворним представницима кате-

горще попипа 1оа (СТАКЛАРА, ПЕКАРА и сл.) у исто) функщп'и ознаке

продавнице (предузейа).

Треба имати у виду и то да неке радионице доследно оста)у у рукама

индивидуалних занатли)а, док друге могу прерасти у предузеЬа, колек-

тиве, не менъа^уЬи при том имена ко)а су првобитно имале, нпр. КО-

ЖАРА/КОЖАРНИЦА )е и радионица, и манъе предузеЬе, и фабрика

за прераду коже.

7. Узроке томе треба тражити у друштвено] ори)снтаии)'и на разви-

так индустри)ске производите, тамо где су друштвене потребе то нэла-

гале. Нешто )е у том општем прогресу отпало из живота као непотребно,

повлачеЬи за собой и по]едине занате. Найме, ужа занатска спещфли-

защца у неким делатностима губила )е знача). Затим, и киалитет инду-

стри)ске робе могао ]'е утицати на такав исход. Па ипак, не само што

неки занати тра)у и дан-данас него су се развили и нови. Судбину заната,

а са Еоима и занатлща, дели у извесном смислу и судбина аихових наг ива.

8. Дрвойрера^ивачка занашска делашкосш у )'езику )'е релативно

брощо заступл>ена називима носилаца те делатности: БАЧВАР/КАЧАР,

КОЛАР, КОРПАР, СТОЛАР, ТЕСАР. 1авл,а)у се и називи одговара-

)уЬих радионица: БАЧВАРНИЦА, КОЛАРНИЦА, КОРПАРА, СЮ-

ЛАРНИЦА/СТОЛАРША, ТЕСАРБИЦА, ко)И се понекад примен>у)у

и на фабричке погоне, па и на сам колектив ко)и води дато предузеЬе.

9. Многи предмети изра1)ивани од дрвета, углавном за домаЬу

употребу и пол>ске радове, изгубили су сво)у пре^апльу функци)у,

уступивши пред индустри)'ским производима од метала или других

материала, или их )е механизащф сасвим потиснула, па су и називи

оних ко)и су их изргфивали, егзистира)уЬи у )езику и дале, остали да

причалу о )едном другом времену. Тако, рецимо, за производне послове

ко)е |е некад обавл,ао БРДАР, ВРЕТЕНАР, ГРАБЛ>АР, КАШИКАР/

КАШИЧАР, КОРИТАР, КОВЧЕГАР, ЛОПАТАР, ЧАНЧАР и сл.

тешко да се данас може наЬи одговара)уЬи специ)ализовани ма)стор.
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Нема потврде у речницима да је било и таквих радионица, што би могло

значити да су предмете по којима су названи ови мајстори производили

уз нетто друго. Могли су их, исто тако, правити и неквалификовани

појединци, додуше, по традицији у породици вични обради дрвета,

и продавати их или давати у замену за друге производе, ул. КОРИТАР

(у Речн. САНУ: „често уз реч Цигани због бављења Рома коритарством").

За нас је овом приликом вредно посебног помена првенствено то

да су бројни називи из ове занатске делатности остали искључиво везани

за појединце као носиоце производне делатности.

Моћна дрвна и дрвопрерађивачка индустрија развила је оно што

је за живот друштва имало значаја и означила крај неким занатима,

не задирући, међутим, баш у све области, тако да су и даље остали као

занатлије ДРВОРЕЗАЦ, ДУБОРЕЗАЦ, КАЛУПАР, МОДЕЛАР и сл.,

посебно у уметничком занатству и домаћој радиности.

10. У текстилној занатској делатности на исти начин се вида

пређени пут у развоју наше привреде. У њој постоје називи из времена

искључиво занатске производње ; уп. ВРЕЋАР, ГУЊАР, ЗУБУНЏИЈА,

АСУРЏИЈА, КАПАМАЏИЈА, СТРУНАР/СТРУЊАР, ТОРБИЧАР и

сл.

11. Занатлије у овој делатности су запослене на преради сировина,

што се разабира из назива типа ВУНОВЛАЧАР, ЛАНАР, затим на

примени посебне занатске технике односно на израда посебних врста

тканина: ВАЉАР, ПЛАТНАР, ПЛЕТАР, ПЛЕТИЉА, ТКАЧ, ТКАЉА,

ЋИЛИМАР, ШТРИКЕР/-КА, ВЕЗИЉА, ЧИПКАР, ПРЕЉА, ПРЕ-

ДИЛАЦ; запослени су, даље, у производил разних предмета: ЈОР-

ГАНЏИЈА, ПОЗАМАНТЕР, УЖАР, па одеће, капа и сл. или рубља:

МОДИСКИЊА, КАПАР, ШЕШИРЏИЈА, ЧАКШИРАШ, КОСТИМЕР

(у позоришту). Неки називи имају општији карактер: АБАНИЈА, КРО-

ЈАЧ/-ИЦА, ТЕРЗИЈА, ПШАЈДЕР/-КА, ШВАЉА.

12. Индустријска текстилна производња преузела је у првом реду

израду тканина, одеће и рубља свих врста. Мање или веће фабрике,

па чак и поједини фабрички погони и радаонице, добијају улогу про-

извођача;4 уп. КРОЈАЧНИЦА, ПРЕДИОНИЦА. Агентивна лексика,

уколико се сачувала, богати се новим садржајем, или се у овом домену

развија мноштво аналитичких назива. Међутим, под именима као што

су АБАЏИНИЦА/АБАЏИЛУК, ТЕРЗИНИЦА подразумевају се првен

ствено одговарајуће радионице.

13. Прехра.чбена занатска делатност никад није губила на свом

значају, и поред тога што је адекватна индустрија унела у производњу

знатне промене. Лексеме које именују агенса појединца групишу се нај-

више око неколико најважнијих животних намирница и њихове про

изводное: хлеба, меса, млека, затим око врста пецива, месних и млечних

произвола, прераде брашна и самог начина спремања датих прерађевина.

' А. Белић (Наука о грађењу речи, Београд, 1949) посматра их у оквиру месног

значења .
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Уже спепэдализовано занатство према врстама произвола огледа

се у називима као што су: ГИБАНИЧАР, ЪЕВРЕГЦША, ПЕРЕЦАР/

ПЕРЕЦША, СОМУНЦША, УШТИПЧАР, ЦРЕВАР, ЦИГЕРИЧАР,

КИФЛЕЦША. И ту je било промене у том смислу што данас неких

paHHJe популарних врста произвола више нема, а има других kojhx

пре HHJe било. У нови)е речи cnaflajy називи спещ^ализованих радн>и

типа: ПАЛАЧИНКАРА, ПИТАРША.5 1Ьима недоста)е корелащф са

именом по)единца чи)и je занат производн>а oflroBapajyher прехрам-

беног артикла (овде налачипака и пита).

14. И данас су само радн>е где се справл^у, прода}у и служе, а

не велике радне организашн'е, а у н>има MajcTopn: БОЗАЦША — БО-

ЗАЦИНИЦА, БУРЕГЦША — БУРЕГЦИНИЦА, ПОСЛАСТИЧАР —

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА или СЛАСТИЧАР — СЛАСТИЧАРА/СЛАС-

ТИЧАРНИЦА, ЪЕВАБЦША — ЪЕВАБЦИНИЦА, КЕСТЕВэАР —

КЕСТЕВЬАРНИЦА или КЕСТЕНЦША — КЕСТЕНЦИНИЦА, КО-

БАСИЧАР — КОБАСИЧАРНИЦА, СИРАР — СИРАРНИЦА У

питан>у су, дакле, послован>а Hoja ocrajy на нивоу занатске делатности

онакве какву иначе обавл^у КОКИЧАР, ЛЕБЛЕБЦША, ЛИМУН-

ЦИ.ГА и други слични Majcropn.

15. У HaJHOBHJe време развила се снажна прехрамбена индустри(а

за производн>у и прераду меса, млека, хлеба и других прера!)евина од

брашна, нудейи тржишту не само оне произволе kojh су се некад за-

натски доби)али него и неке сасвим нове. Називи таквих произво!)ача

су углавном описни, попут ИНДУСТРШЕ MECA И МЕСНИХ ПРЕ-

РАЪЕВИНА и ел. Ме^утим, наилазимо и на лексеме коje сада означава}у

колектив као агенс: МЕСАРА, МЛЕКАРА, ПЕКАРА.

16. Занайкка йрерада коже орш'ентисана je naJBcbuM cbojhm делом

на израду обуЬе, затим одеЬе, саму прераду коже и производн>у кон,ске

опреме.

Индивидуални занатли)а je ОБУЪАР. Taj иста назив je примешъив

и на произво!)аче других артикала овога типа, иако за сваку врсту може

бита спсци)ализонаш1 MajcTop (уп. ПАПУЧАР/ПАПУЦИ1А, САНДА-

ЛАР, ОПАНЧАР, ЦИПЕЛАР (ЦРЕВЛАР), ПОСТОЛАР, ЧИЗМАР).

ОбуЬарем се назива и човек kojh не прави него само поправл,а обуЬу,

мада je за такав crr/4aj предвиден и посебан термин, додуше релативно

ретко коришЬен: КРПАР (КРПАЧ), КРПЕЦША, ЦРЕВЛ>ОКРП. Сви

ти називи остали су у домену агенса nojezmnu;a, а радионице нису добиле

статус колектива, односно предузеЬа, tj. именице као ОБУЪАРНИЦА,

ПАПУЦИНИЦА, ЧИЗМАРША, ПОСТОЛАРНИЦА, inyCTEPAJ у-

Ka3yjy и дал»е увек само на занатлиЕску радн,у.

17. И данас noeroje занатли)е као КОЖУХАР (КОЖУАР), ЪУР-

4HJA, РУКАВИЧАР, ТАШНЕР, док су САМАРЦША, СЕДЛАР,

БИСАГЦША, РЕМЕНАР, КАИШАР, nOJACAP, УЗДАР, КОЛОН-

' Т. ЖигиЬ, Из проблематике именица са месним значен>ем, HJ XXVI/4— 5,

1985, стр. 253-260.
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ЦША — са уском спещцализованом производимом — изгубили сво)у

некадапиьу функци]у. Ни општи назив САРАЧ, применлив на човека

чи)а занатска делатност укл>учу)е производн>у разних предмета од

коже, нема више она) знача) какав )е некад имао. То подразумева да

су и САРАЧНИЦА, СЕДЛАРНИЦА, УЗДАРЩА само занатске радае,

а не фабрике. РУКАВИЧАРНИЦА )е, ме^утим, и радаа и радионица

у предузеЬу.

Ма)стор ко)и прера^у)е кожу зове се КОЖАР, а крзно — КРЗНАР,

док су радн>е у ко)има такви майстори обавла)у сво)у делатност: КО-

ЖАРА/КОЖАРНИЦА, односно КРЗНАРША. Како )е овде дошло

до крупне фабричке прераде, то су и ови називи обогаЬени нобим садр-

жа^има, па адекватно и одговара)уЬим значеньима агентивног типа.

18. Индустри)*ска прерада коже и масовна производн>а обуйе и

одеЬе од коже сузили су делокруг овог занатства, а поготову применом

и других материала у замену за кожу и, нарочито — прошириван>ем

асортимана робе ко)'а се занатски никад ни)е ни изра^ивала. Описна

номинаци)а у класи потта а§епп$ ту )е сасвим обична подава.

19. Прерада земле, канена и сшакла као занатска делатност )е старог

датума. Ако се изузме стакло ()ер )'е касни)е произведено), чоеск ]е

ове сировине, као материал за израду на)различити)их предмета, ко

ристно врло давно, знатно пре по)аве професионалног занатства, тако

да се с правом може реЬи да )"е ова делатност одиграла знача)'ну улогу

у разво)у л>удске цивилизаци)е. Индустри)ска прерада и производн.а

учиниле су актуелним употребу ових материала и данас.

20. Занатски су од земл»е на)више правл>ене разне врете посуда,

па отуд овакви називи: БАРДАГЦША, ЦРЕПУЛ>АР, КРЧАГЦША,

ко)И се данас ретко могу срести, )ер се под по)мом ГРНЧАР или ЛОНЧАР

подразумева да та) ма)стор изра!)у)е и остало што се обично зове 1рн-

чарща. Ако се изузме уметничко занатство, ни ово занимайте нема више

пре^анпьи знача}. Зато су и ГРНЧАРНИЦА, ЛОНЧАРНИЦА/ЛОН-

ЧАРША остале на нивоу занатских радн>и, а уместо горших занимала

никла су нова, типа КЕРАМИЧАР — и по правилу у индустри)ско)

производной и са описном номинащфм.

21. Потребе за гра^евинским материалом тражиле су и ма)сторе

типа КРЕЧАР, ЪЕРПИЧАР, ЦИГЛАР, ЦРЕПАР, па како су поста)але

све веЬим, и производила )е постлала механизована развща^уЬи се у

оквиру индустри)е у колективе — произво1)аче типа ЦИГЛАНА, ЦРЕ-

ПАНА, ЦЕМЕНТАРА.

22. Занати ко)и обращу камен и стакло нису тако бродни, па стога

нису то ни речи ко)има се назива)у занимала обра^ивача: КАМЕНО-

РЕЗАЦ, КЛЕСАР, КАМЕНАР, СТАКЛОРЕЗАЦ, СТАКЛОГРАБЕР,

СТАКЛОБРУСАЧ. Посебна )е, и релативно бро)на, ова лексика у

индустри)ско) производил, уп. СТАКЛОДУВАЧ, ФИНОБРУСАЧ,

ОПТИЧАР и сл. — иако она уступа пред описним именованием, као:

ЛИВЦИ СТАКЛА, ЖАРИОЦИ и КАЛИОЦИ СТАКЛА, МАТИРЕРИ

СТАКЛА и сл.
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23. Хеми)ска занатска делатност застушъена ]е по)единачним аген-

сима типа БОтАЦША/БОтАР/БОтАДИСАР, ВУЛКАНИЗЕР, ЛАКИ-

РЕР, АУТОЛАКИРЕР, ФАРБАР, ФИРМОПИСАЦ. Пошто )е и одго-

вара)уКа индустри)а врло разви]ена, она )е умногоме преузела и функщцу

занатства, па су се овакве лексеме почеле и тамо обилато користити.

Назив занатске радионице преноси се и на одговара)уЬу фабричку

радионицу: Б01АЧНИЦА/Б01АЦИНИЦА, Б01АДИОСАОНА/Б01А-

РША, ФАРБАРНИЦА.

24. Ма)стори у ово]' области су и ЕОСКАР, СВЕЪАР/-ИЦА, САПУ-

НАР/САПУНЦША, СМОЛАР, КАТРАНАР/КАТРАНЦША, КОЗМЕ-

ТИЧАР/-КА. По лима се назива и радн>а, али и веЬа организацша -

ВОСКАРА/ВОСКАРНИЦА, САПУНАРА/САПУНЦИНИЦА, СМО-

ЛАРНИЦА.

25. Мешалойрера^ивачко занашсгйво веома )е разноБрсно и разгра-

нато. Па ипак, не може се констатовати и да су сва та занимала под)ед-

нако честа и жива. Напротив, ту посто)и велико шарснило — од оних

ко)а су на путу гашен>а, до по|аве нових.

Од занимала ко)а са ман>е или више успеха наставл>а)у да живе,

биЬе и неких старих попут: ЗЛАТАР, КОВАЧ, ЛИМАР, 1УВЕЛИР,

КУЛ/НЦША, ФИЛИГРАНЦША, затим ПЕЧАТОРЕЗАЦ, ЧАСОВ-

НИЧАР/САЛДША/УРАР (данас чешЬе ради на поправци), ГРАВЕР,.

ПОТКИВАЧ и др.

26. Уже спецщализовано занатство за производлу предмета за

широку употребу изгубило ]е сво) знача), преда)упи га индустрии. Тако

су данас изобича)ени као називи за занатли)у по)единца: БАКРАР

БАКРАЧАР, ДЛЕТАР, ЗВОНОЛИВАЦ, ИГЛАР, КАЗАЩ1ША, КОТ-

ЛАР, КОШЬАР, ЛАМПАР, КОПЧАР, МАКАЗАР, НОЖАР, ОРУЖАР,

РЕШЕТАР, САБЛ>АР, СВРДЛАР, ЧАВЛАР, ЧУТУРНША и сл.

27. Разви)ена металопрергфивачка индустри)а донела )е и нова

занимала — занатска и индустрщска. По)'авио се МЕХАНИЧАР,

па разни специ^ализовани механичари — АУТОМЕХАНИЧАР, ЕЛЕК-

ТРОМЕХАНИЧАР, ПРЕЦИЗНОМЕХАНИЧАР, РАДИОМЕХАНИ-

ЧАР, затим АУТОКОВАЧ, ГАЛВАНИЗЕР, ИНСТАЛАТЕР, ВОДО-

ИНСТАЛАТЕР, МЕТАЛОСТРУГАР, БРАВАР, МАШИНБРАВАР; из

елекшрошехнике: ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР, АУТО-

ЕЛЕКТРИЧАР, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР, РАДИОЕЛЕКТРОМЕХА-

НИЧАР и сл.

Код неких стари)их занимала из ове делатности постове радионице

означене именицама типа потта 1оа: КАЗАНЦИНИЦА, ПУШКАР-

НИЦА, ПОТКИВАЧНИЦА, ПЕЧАТОРЕЗНИЦА, САБЛ>АРНИЦА,

али и оне ко)е могу да прерасту у предузеЬе, фабрику: ОРУЖАРНИЦА,

СИТАРНИЦА, па и КОВАЧНИЦА. Код занимала нови)ег датума

тога нема, веЬ се именом занимала назива и радла, или пак описно,

као: МЕХАНИЧАРСКА РАДИОНИЦА, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКА

РАДИОНИПА (РАДНЬА) и сл.
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У оквиру мале привреде по)авл>у)у се и нови занати, о чему сведоче

речи као ВИДЕО-МИКСЕР, ВИДЕО-ТЕХНИЧАР, ВИДЕО-РАДИО-

НИЦА.«

28. У агентивне називе типа по)единца спада]у и занатске профе-

си)е из граЦевижке сшруке: ЗИДАР, ФАСАДЕР, КРОВОПОКРИВАЧ,

ПАРКЕТАР, МОЛЕР, ТАПЕТАР, ИЗОЛАТЕР, АСФАЛТЕР, КАЛ-

ДРМПША, БУНАРЦША, ПЕЪАР и сл. Ипак су оваква занимала

чешЬа у оквиру гра^евинских предузеЬа.

29. Читав низ именица из класе агенса по)единца односи се и на

осшале занаше: ДИМНИЧАР/ОЦАЧАР, ДУГМЕТАР/ДУГМЕНЦША,

КИШОБРАНЦША/АМРЕЛЦША, КВЬИГОВЕЗАЦ, ЛИЦИДЕР/МЕ-

ДИЧАР, ОПТИЧАР, ОРТОПЕД, ФОТОГРАФ, ЧЕТКАР, ЧЕ1ШБАР.

Називе овог типа не налазимо с интерпретациям у смислу колективног

агенса.

30. Занашека делашносш личных услуга лексички )е одувек била

застугаъена именицама типа агенса по)единца. Посто)е, истина, задруге,

куЬе за негу лица, тела, косе као веЬе услужне ]единице, али посебних

лексема за то нема. Из овог су домена називи према струци: БЕРБЕРИН

(БЕРБЕР)-КА, ВЛАСУЛэАР, ФРИЗЕР/-КА, КОЗМЕТИЧАР/-КА, ПЕ-

ДИКЕР/-КА, МАНИКЕР/-КА, МАСЕР/-КА, ШМИНКЕР. Салони у

копима се обавл.а подразумевана делатност (а на ко)е )е некад, али не

увек, могуЬе применити одговара)уЬи назив месног значеньа: БЕРБЕР-

НИЦА, ФРИЗЕРНИЦА/ФРИЗЕРА1, ШМИНКЕРНИЦА) не прерас-

та)у у предузеЬа. Додуше, они се могу налазити у саставу одре^ених

предузеЬа — хотела, позоришта, здравствене установе и сл.

31. У класу пот1па а§ет18 таЧуШиаИз спада и читав низ назива

из осшалихуслуга. Они се односе на раднике разних комунално-услужних

предузеЬа и сервиса: ГАРАЖЕР, ГРОБАР, ПОГРЕБНИК, ЪУБРЕТАР,

ДОМАР, КАФИЛЕР, ШИНТЕР, ПЕРАЧ (улица, тепиха), ПЕГЛАЧ/

-ИЦА, ВЕШЕРКА-ПЕГЛЕРКА, ТОАЛЕТНИЦА, НОСАЧ/АМАЛИН,

ДОКЕР и сл. Поред посебних лексема и ту )е распрострашена описна

номинаци)а типа ПЕРАЧ СТАКЛЕНИХ ПОВРШИНА, ПЕРАЧ ВО

ЗИЛА и сл.

32. У индивидуално пружан.е услуга спада)у тако1)е послови ко]е

обавл>а КОЧИ1АШ, КИРИЦИ1А, РАБАЦИ1А, ТАЛ>ИГАШ.

Зато што сво]им значением опимишу на експлоатаци]у човека и

шеговог рада, изоставл>а)у се данас у нашем друштву некада обичне

речи типа СЛУГА, СЛУШЧЕ, СЛУЖАВКА/СЛУШКИВэА, МОМАК

и сл.

33. У области тзв. куЬне послуге данас се углавном ангажу)у лица

нреко центара за соци)ални рад, установа и сервиса, превасходно за

негу деце, старих и болесних лица и за помоН у домаЬинству. Разво)

• I. Миха)лозиЬ, Термин видео, Щ ХХУ1/4-5, 1985, стр. 241-252.
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друштва те )'е потребе само по)ачао. У низу назива овога типа су: БЕДИ-

НЕРКА, НЕГОВАТЕЖИЦА, ДОМАЪИЦА, ДАДИЛ>А, ГУВЕРНАН-

ТА, али се ]'авл>а)у и описне конструкци]'е: КУЪНА ПОМОЪНИЦА,

ПАЗИТЕЛИЦА ДЕЦЕ и др.

34. Трювина об)един>у]е веЬа и ман>а предузеЬа, организована у

колективе на бази поделе рада, и спецщализоване трговинске радн>е

—■ продавнице. Именица из класе по)единачног агенса на)више )е у

области прода)е робе. ПРОДАВАЧ/ПРОДАВАЧИЦА су само општи

називи дате професи)е, ко)а подразумева мноштво детал>них номинащф,

превасходно у малопрода)и.

35. Нису произво^ачи веК продавци и, евентуално, власници робе:

БАКАЛИН/БАКАЛ/БАКАЛКА, ГВОЖЪАР, АНТИКВАР/БУКИНИС

ТА, ПИЛ>АР/-ИЦА, ДРОГЕРИСТА/-КИ&А, ГАЛЕРИСТА/-КИ1БА,

СТАРИНАР, КОМИСИОНАР, СЕМЕНАР/СЕМЕНКАР, КШИЖАР,

ПАпирничАР, КАНТИНЕР/-КА, колоншалац/колонша-

ЛИСТА, СИТНИЧАР, ШПЕЦЕРАШСТА, ЖЕЛ>ЕЗАР, ТРАФИ-

КАНТ/-КИВЬА.

Ме1)у наведении заниман>има нека су везана за посебне продавнице,

означене одговара)уКом именицом: БАКАЛНИЦА, ГВОЖЪАРА, АН-

ТИКВАРНИЦА, ПИЛ>АРНИЦА/ПИЛ>АРА, ТРАФИКА, ГАЛЕРША-

-КВЬИЖАРА, СТАРИНАРНИЦА, КОМИСИОН, СЕМЕНКАРА, КАН-

ТИНА.

Називима као ГВОЖЪАР, ДРОГЕРИСТА, ПАПИРНИЧАР, КО-

ЛОНШАЛИСТА и сл. означава)у се и продавци на одговара)уЬем

одел>ен>у веЬих трговинских куЬа. Битно )е ипак )едно: називи о ко)има

]е досад било речи не применьу)у се на велике колективе, него оста)у

на нивоу продавнице и продавца — по)единца.

Напоменула бих посебно да се под речима као што су АКВИЗИТЕР,

НАКУПАЦ, ПРЕКУПАЦ, ПРЕПРОДАВАЦ, КОЛПОРТЕР, ТОРБАР

тако1)е подразумева по)единац (никад колектив) ко)и се бави трговином.

36. Имена произво^ача примен>у)у се некад и за продавце копима

)е то )едина делатност, што условл>ава двозначност (вишезначност).

Тако )е, на пример, МЕСАР и она) ко само продаже у МЕСАРИ/МЕСАР-

НИЦИ, односно на одговара)уЬем одел>ен>у веЬе продавнице; МЛЕ-

КАРИ/МЛЕКАЦШЕ, МЛЕКАРКЕ МЛЕКАРИЦЕ за нас су не само

у МЛЕКАРИ/МЛЕКАРНИЦИ веЬ и разносачи млека потрошачима;

ТЕКСТИЛАЦ )е продавац текстила (док )е, ме!)утим, КОНФЕКЦИО-

НИСТА само продавац у КОНФЕКЦШИ, а КОНФЕКЦИОНЕР —

произволач) ; ЦВЕЪАР/-КА )е и продавац продавачица у ЦВЕЪАРИ/

ЦВЕЪАРНИЦИ.

37. Завре1)у)е пажн>у чиньеница да често не посто)и посебна реч

за означаваше продавца одре^еног артикла, па л>уди прибегава)у описном

називаау. Тако, рецимо, нико неЬе реКи ОБУЪАР за човека ко)и ради

као трговац у продавници обуЬе; на н>ега Ье се применити само описан
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израз: ОНАК КО ПРОДА1Е ЦИПЕЛЕ (ОБУЪУ). Исто важи и за

службеника у продавници намешта)а; он шце СТОЛАР, него ОНАт

КО ПРОДА1Е НАМЕШТА*.

38. Занимала радника у друштвеном сектору, у предузеЬима, фабрн-

кама, у крупно) индустри)ско) привредно) делатности веома су разгра-

ната. Пошто се ту ради о подели рада на разне фазе и технолошке опе-

раци]е — она су и битно различите од занатских. На)веЬим сво)им делом

то су уско стручна и веома уситаена занимала, ко)а захвата)у квалифи-

каци)е разних степена за ко)е се спецт'ално школу)> кадрови. Разум-

;ьиво )е да Ье за такве професи)е и, посебно, за въихова радна места у

производном ланцу бити потребна и прецизна номинащна, а она )е у

овом случа)у скоро по правилу описна. И ту наилазимо на познате лек

семе, али оне су сада, у новом окружену, добиле и нови садржа) ко)им

се уско оме^у)е радни задатак лица у производил.

Илустращце ради навешНу занимайте ПЕКАР у машинско) произ

ведши хлеба. У ПЕКАРИ машински произведеног хлеба раде: ФЕРМЕН

ТАТОР ТЕСТА, МЕШАЧ БРАШНА ПРИ ИЗРАДИ ТЕСТА, ИЗРА-

ЪИВАЧ ТЕСТА, ОБЛИКОВАЧ ТЕСТА, РУКОВАЛАЦ ПЕКАРСКИМ

МАШИНАМА, РУКОВАЛАЦ ПЕКАРСКИМ ПЕЪИМА, ПОСЛУЖИ-

ВАЧ НА ТЕХНОЛОШКОт ТРАЦИ и др. Ту, дакле, спада)у припре-

мачи, изра^ивачи, дора^ивачи. За свако од уско названих радних места,

уз максимално коришЬеае девербатива, применлив )е општи назив

ПЕКАР.7

(II) Ыопипа а§епп$ соИесиуив

39. Неке именице, потекле из категорще потопа 1оа, временом

су почеле означаваш и радни колектив, односно одре!)ено предузеКе

у свойству произвог)ача, са свим правима власништва. Оне су, )едном

реч)у, временом прешле у категори)у потта а^еппз, али посебног типа

— оног на ко)И )а у овом раду применяем термин потта а§епи$ со1-

1есг.т18. Почеле су, найме, означават собом разна предузеЬа, фабрике,

комбинате.8

Ово се тиче оних случа^ева када цео )'едан колектив наступа као

^единствен произво!)ач, укл>учен у ширу друштвену поделу рада, иако

]е он сам унутранпье организован тако^е на принципу одговара)у!1е

расподеле рада. УЛзАРА )е, рецимо, колектив ко)и об)един.у)е на ]'едном

производном задатку општег знача]'а нащре стручнаке разних степена

квалификацш'е са ужом спещфлношЬу доби)ан>а ула, али и еконо-

мисте, правнике, лица задужена за прода)у и пласман, благащика, транс-

портног радника, чистача, чувара и др.

' Овде само скреЬе.ч пажн>у на посто)еКа диференцирала, али се сада неКу

тиме посебно бавити.

8 На овакав начин се о овим именицама щце досад говорило. У стручно) лите

ратури оне се осветл>ава)у исюъучиво кроз дериваци)у, за)едно са именицама ко)*е

доследно егземплифику)у само категори)у попила 1ос1 (као дворана, йлевара, шшенара

и сл.).
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40. Називи типа колективног агенса веома су бројни у оним делат-

ностима за које постоји и појединачни агенс. Такви су: МЛЕКАРА —

млекар, ОРУЖАРНИЦА — оружар, ПЕКАРА — пекар, ПИВАРА/

ПИВАНА — пивар, ПИЛАНА — пилар, ПЛАТНАРА — платнар,

САПУНАРНИЦА — сапунар, СВИЛАРА/СВИЛАНА (првобитно —

место где су се гајиле свилене бубе и израђивала и прела свила) —

свилар, СИРЋЕТАНА/СИРЋЕТАРА — сирћетар, СИТАРНИЦА —

ситар, СТАКЛАРА/СТАКЛАНА — стаклар, СТРУГАРА — стругар,

СУКНАРА — сукнар, ИГЛАРА — иглар, УЉАРА — уљар, ЦИГЛАНА

— циглар, ЦРЕПАНА — црепар, КОЖАРА — кожар, КОНЧАРА/

КОНЧАРНИЦА — кончар, ЛАНАРА — ланар, ЗЛАТАРА — златар.

Посматране лексички, овде су посреди полисемантичке именице,

будући да оне, поред колективног агенса, као изведеног значења, нису

престале означавати место, зграду или комплекс зграда у којима се

врши укупна делатност. Ради се, у ствари, о случају тзв. „регуларне

полисемије".'

41. Номинација колективног агенса по овом принципу данас је

доста развијена. Да је она новијег датума, сведочи одсуство корелације

са називом агенса — појединца. До ње долази по правилу тамо где

производила захтева сложен технолошки поступай, чега код занатства

из претходних епоха није било. Тако је само колективни агенс означен

иченицама АЗОТАРА, ГАСАРА, ЖЕЛЕЗАРА, ЕЛЕКТРАНА, ХИДРО-

ЕЛЕКТРАНА, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРАНА, КОК-

САРА'КОКСАНА, ПЛИНАРА, ЛЕДАРА, ТОПЛАНА, ЧЕЛИЧАНА,

ШЕЋЕРАНА, ШТОФАРА.

42. Продуктивност у креирању језичке ознаке колективног агенса

је очигледна; називи се уводе у употребу и без посредства именица

које би биле пореклом попипа 1оа; уп. ХЛАДЊАЧА, БЕТОНЬЕРКА,

НУКЛЕАРКА. Посебно је поучан случај именица типа ГАСИФИКА-

ЦША, РАФИНЕРИЈА, СЕПАРАЦИЈА, ФЛОТАЦИЈА. Оне су у свој

семантички потенцијал временом укључиле, уз првобитно значење про-

цеса, и могућност означавања одређене производно-организационе (еди

нице.

43. Називи посебних фабричких радионица, које означавају скуп

радних места једне технолошке и организационе целине, примарно су

такође именице месног значења. Међутим, како пракса показује, те

радионице могу бити посебне организације удруженог рада, што значи

и у неком степену именице у класи колективног агенса, али интерног

типа. То су именице: БРУСИОНИЦА/БРУСИОНА, ГРЕБЕНАРНИЦА,

ГУМАРА, ВЛАЧАРА, КОНЧАРА/КОНЧАОНА, КРОЈАЧНИЦА, МО-

ДЕЛАРНИЦА, ЛИВИЙЦА, ЛАКИРНИЦА, ПРЕДИОНИЦА, ПЛЕ-

ТИОНИЦА, ТОПИОНИЦА, БОЈАДИСАОНА, СЛАДАРА, ТКАЧ-

НИЦА и сл.

* М. Ивић, О регуларнзј полисемији у лексиколошкој теорији и лекснко-

графској пракси. 36. Лексикологија и лексикографнја, Београд— Нови Сад, 1982,

стр. 77-81.



126 Дужнословенски филолог

До издва^аша у посебну фабрику, предузеЬе, у веЬи радни колектив

— одавде )е само )едан корак. Посто)и читав низ лексема типа колек-

тивног агенса ко)е то потврг)у)у: ВАЛхАОНИЦА, КОНЧАРА, ПРЕ-

ДИОНИЦА, ТОПИОНИЦА, ТОПОЛИВНИЦА, ТКАЧНИЦА, КЛА-

НИЦА.

44. Када се стан>е у српскохрватском )езику у погледу начина име

нованна колективног агенса упоредк са стан>ем у руском )езику, долази

седо заюьучка — руски )език има ову категори)у имена, али на нивоу

лексема она ни)е у исто) мери, и ни)е на исти начин представлена.10

45. У руском )езику номинаци)а великих колектива врти се пре-

тежно описно. И у српскохрватском исто тако има велики бро) описних

назива колектива, као: ФАБРИКА САПУНА, ИНДУСТРША КОЖЕ

И ОБУЪЕ и сл. Посто)е, пак, у српскохрватском )езику и по)единачне

лексеме, али управо тим и таквим лексемама у руском веЬином одго-

вара описна конструкщца: гасара — ГАЗОВЫЙ ЗАВОД, железара —

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, кожара — КОЖЕВЕННЫЙ ЗА

ВОД, коксара — КОКСОВЫЙ ЗАВОД, пивара — ПИЕОБАРЕННЫЙ

ЗАВОД, пилана/стругара — ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД, платнара —

ПОЛОТНЯНАЯ ФАБРИКА, свилара — ШЕЛКОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБ

РИКА, стаклара — СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД, сукнара — СУКОННАЯ

ФАБРИКА, циглана — КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, црепана/црепара —

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ЗАВОД, челичана — СТАЛЕПЛАВИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД, шеЬерана — САХАРНЫЙ ЗАВОД, бетон-ерка — БЕТОНЫЙ

ЗАВОД, топионица — ПЛАВИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, тополивница —

ОРУДИЙНЫЙ ЗАВОД.

46. Руски )език, ме!)утим, зна таког,е за лексичку номинаии)у колек

тивног агенса. У ту сврху сто)е му на располагай^ два типа лексема

—■ први, именице из класе потта 1оа, онако као и у српскохрватском,11

други — детерминативне сложенице никле на бази описних назива.

47. Показу)е се да ]е продуктивност на страни овог другог типа.12

Мо)а истраживаша показу)у да )е овакво именование колективног агенса

у руском )езику нови)ег датума, што важи и за одговара)уЬе српско-

хрватске називе ко)и су пореклом именице локалног значеаа.

Да )е у руском посреди релативно рецентна иноваци)а, говоре нам

следеЬе чшьенице: сложенице се често напоредо употреблава)у са иначе

врло фреквентним описним називима; има случа)ева да )е и сама сло-

10 У русистици ни;е досада уочека потреба за разликован>ем по)единачног и

колективног агенса при обради тематике о ко)0) )е реч, тако да )е и терминолошко

решен>е искл.учиво мо)е. Наполоиьем да проблем по)единачног агенса у руском )езику

неКу овом приликом додиривати има)уКи у виду, прво, да )е то ипак посебна тема

(с обзиром на подруштвллно занатство у Сов)етском Савезу), а затим и због тога

што би ми за истраживан.е на то) страни били потребим и допунски извори гра!)е.

11 О раишрености употребе оваквих образованна — представника категорще

пот1па 1ос1 у руском )езику говорио )е )Ош Р. БошковиЬ, Развитак суфикса у )ужно-

словенско) >езичко) за)едници, ]Ф XV, Београд, 1936, а и данас се о н>има говори.

11 Мо>а анализа руског )езичког матери)'ала навела ме )е на ова) заюьучак;

у стручно) литератури, иначе, разликованл ових два)'у типова ни)е спроведеко.
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женица довол>на за номинаци)'у; називи су карактеристични како за

нове врете индустри^е, где нема)у других алтернаци)'а на лексичком

нивоу, тако и за старике гране, за ко)е се могу наЬи лексички еквива-

ленти ; веЬ и сам податак да у Дал>ев речник ни)е унет ни )едан овакав

пример довол>ан )е доказ да )е лексички фонд руског )езика нъима тек

касни)е обогащен.

Примери овога типа су: ЛЬДОЗАВОД — ледара, ЛЬНОЗАЕОД —

ланара, МАСЛОЗАВОД — угьара, МОЛОКОЗАВОД — млекара,

РЫБОЗАВОД — фабрика за прераду рибе, АВТОЗАВОД — фабрика

аутомобила, УТИЛЬЗАВОД — фабрика за прераду употребллших

индустри)ских отпадака, ХЛЕБОЗАВОД — пекара, СТЕКЛОЗАВОД

— стаклара, ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ — топлана, ТЕПЛОЭЛЕКТРО

СТАНЦИЯ — термоелектрана, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — електранаг

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — хидроелектрана, хидроцентрала, ЛЕ

СОКОМБИНАТ —1 дрвни комбинат и сл.

48. У руском )езику именице из класе потта 1оа ретко се користе

као називи колективног агенса. Ако се и на1)е неки пример, он ]е обично

означен са „застарело". ВЬима се обележава)у радне просторще, радио-

нице, мала или немеханизована предузеЬа, фабрички погони. Традипи)а

овакве н>ихове употребе )е дуга и сеже у време далеко пре ствараньа

крупних индустри)ских колектива у друштвеном сектору, па зато не

чуди што их )е у Дал>евом речнику много. Задржаванъе у дато] функци)и

и данас — резултат )е настале диференци)аци)е са претходно поменутим

сложеницама. Лексеме овога типа су: МЫЛОВАРНАЯ, МАСЛОБОЙ

НЯ/МАСЛОБОЙКА, ГРАНИЛЬНЯ, КРАСИЛЬНЯ, ПИВОВАРНЯ,

ПРЕССОВАЛЬНЯ, СОЛОДИЛЬНЯ/СОЛОДОВНЯ, САХАРОВАРНЯ,

СТОЛЯРКА, СУКНОВАЛЬНЯ, СЫРОВАРНЯ, ХЛЕБОПЕКАРНЯ и сл.

По изворном типу — као именице месног значеша — оне би биле

корелати ерпскохрватских образованна СТАКЛАРА, ЦИГЛАНА и сл.,

али не и по секундарно) употреби ових именица, т). не по ономе каква

им )е интерпретаци]а у сво)ству потопа а^еппв со11ести$. По томе на

шта се односе н>има су еквиваленти називи радньи, радионица, фабрич-

ких погона наведени у ставу 43 (типа БРУСИОНИЦА/БРУСИОНА*

СУШИОНИЦА, ФАРБАРА и сл.).

49. На кра)у, )ош )едном желим да истакнем: прво, систем обра

зовала лексема типа агенса по)единца у ерпскохрватском ]езику био )е

и остао отворен систем, али )е у то) сфери дошло до знача)них промена

под утица^ем екстралингвистичких фактора; друго, данас и у ерпско

хрватском и у руском )езику посто^и )една нова категори)а имена типа

колективног агенса на нивоу лексема, али )е типолошки различита. У

ерпскохрватском та) пут )е водио преко именица месног значена, а у

руском — то су детерминативне сложенице. Па ипак, )едно им )е за)ед-

ничко — тековина су новог времена и нових друштвених односа и

привре!)иван>а, што )е и дало могуЬност да се по)аве и у )едно) и у другой

)езичко) средний.

Приштина ]елка МашщашевиК
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В производственной лексике агентивного характера можно выде

лить два типа имен существительных.

Иотта а^епив шётйиаНя обозначают лицо, занятое профессио

нальной деятельностью как индивид. Открытость такой системы в

образовании лексем, исстари существующей в сербохорватском языке,

объясняется воздействием в высокой степени экстралингвистических

факторов.

Ыот^па адепиз соИеспуш — как новая категория общественных

предприятий, ставших коллективным производителем, появилась в

условиях социалистического производства. В этом отношении сербо

хорватский и русский языки проявляют сходство.

В области лексических эквивалентов — эти языки расходятся.

Исходным пунктом в образовании лексем типа коллективного агенса

в сербохорватском являются существительные местного значения. В

русском же номинация осуществляется на уровне сложений детерми-

нативного характера.
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