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УВОД.

Док сам трагао за темом за докторску дисертацију, мој професор, академик

Јован Вуковић, негдје пред крај 1973, предложио ми је да обрадим неку народну

терминологију, што је тада био нов тренд у дијалектолошким истраживањима.

Уздајући се у своје познавање гајења пчела, за које тада нисам знао да је скромно,

и вјерујући да ћу олако обрадити ту невелику тематску лексичку групу, одлучио

сам се за херцеговачку пчеларску терминологију, што је проф. Вуковић свесрдно

усвојио прихвативши се менторства. Упамћена реченица из етнографског описа мог

ужег завичаја коју не бих разумио да у њој није употријебљена и општепозната

стожерна пчеларска лексема восак (“... а види се и један тијесак на коме је тештен

восак“, Шума 1218) заголицала је моју радозналост у увјерењу да ћу изучавањем те

тематике ипак открити штогод ново, мени дотад непознато.

Наредне године покушавао сам да, на основу пчеларске и етнографске ли

тературе, саставим упитник и провјерим га у неким пунктовима, али нисам добио

очекивани резутатјер моји информатори нису могли да одговоре на многе упите па

сам морао да прибјегавам и сугестивним питањима, на што су слиједили одговори

сумњиве вриједности. На крају, опредијелио сам се за исцрпан подсјетник на ос

нову кога сам подстицао слободнији разговор, при чему сам у спонтаном дијалогу

добијао сигурније податке, па и драгоцјене информације о непознатим ми денота

ТИМА И ЊИХОВИМ НаЗИВИМa.

Крајем 1974, проф. Ј. Вуковић је у АНУБиХ организовао савјетовање о

терминологијама народне материјалне и духовне културе, на коме су учествовали

стручњаци из неколико југословенских универзитетских центара. Покушао сам том

приликом да разјасним неке своје методолошке недоумице (Пуј. Пробл.), али нисам

добио очекивану помоћ.

Колебао сам се око тематског опсега: да ли уз круг специфичне пчеларске

лексике треба обрадити и лексичко-семантичке групе које су с њим јаче или слабије

везане — фитонимију, зоонимију, кулинарство, фармакологију... Одлучио сам да об

радим само ону лексику из тих група која је јаче сpacла са пчеларском, која је уче

ствовала у творби пчеларске лексике или је ова утицала на именовање референата

у тим групама.

" Друга фаза рада на монографији реализована је у оквиру пројектаДијалектолошка истраживања

српској језичког простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ре

публике Србије, и пројекта Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине, који је

финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске.

— 7. —
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Највећи број пунктова обрадио сам 1975, и то успутно, службено обилазећи

школе од сјеверозападне до југоисточне Херцеговине. Касније сам ишао циљано

у поједина мјеста, са бољом снимаћом техником и са стално допуњаваним

подсјетником, па су и резултати били знатно бољи. Ради компарације, обрађено

је и неколико пунктова уз херцеговачку границу (Конавли, Пива, Рама, околина

Сарајева), а нажалост, нисам завршио започети интервју са књижевником Ћамилом

Сијарићем, који се изванредно сјећао осебујног бихорског традиционалног пче

ларског вокабулара. Слиједила је мукотрпна фонетска транскрипција интегралног

снимљеног материјала, затим ексцерпција и каталогизацијалексичке грађе и, крајем

седамдесетих година, прва верзија рјечника била је готова. Свака одредница била је

убицирана и илустрована једном или са више реченица транскрибованих са аудио

снимака. Упоредо са сакупљањем грађе из примарних извора, у посебну картотеку

је сабирана пчеларска лексика из секундарних извора са цијелог српско-хрватског

језичког простора, а у трећу картотеку еквивалентна грађа из других словенских

језика. У рјечник је био уврштен и дио лексике са осталог с-х простора.

Грађу из секундарних извора сакупљао сам радом у националним и универ

зитетским библиотекама (Сарајево, Београд, Загреб, Варшава, Париз), набавкама

литературе приликом дужих боравака у Варшави (гдје ми је нарочито велике услуге

правио књижевник Марек Василевски) и у Паризу (гдје ми је при руци био проф.

др Никола Ковач), затим исписивањем лексике из фондова академијских института

у Варшави, Скопљу и Сарајеву, које су ми омогућили др Барбара Фаљинска, проф.

Трајко Стаматоски и академик Јован Вуковић. Са богатом словеначком пчеларском

традицијом упознао сам се у Чебеларском музеју у Радовљици, као и са картограф

ском обрадом традиционалног пчеларства у редакцији Југославенског етнолошког

атласа на Филозофском факултету у Загребу. До руске литературе највише сам до

лазио међубиблиотечком размјеном, а до словачке и чешке размјеном са лексико

логом Јозефом Нижнанским, који се такође бавио проучавањем пчеларске лексике.

Изузетну сарадњу сам имао са пријатељем проф. др Велимиром Михајловићем из

Новог Сада, по којем ми је и академик Никита Толстој слао извјесне материјале

упућујући ме на освјетљавање магијске стране гајења пчела. А дружење са

пријатељем из гимназијских дана др Хуснијом Ћеримагићем, професором пче

ларства на Пољопривредном факултету у Сарајеву, било је обострано корисно

јер смо исте појаве освјетљавали са различитих страна. У току обраде лексичког

материјала, учествовао сам са својим прилозима на неким научним скуповима и

објављивао радове у стручним гласилима.

Задивљујућа је била спремност мојих информатора да прекидају своје радње

и одлажу своје обавезе како би пружили тражена обавјештења ненајављеном ис

питивачу. Изузетак је био један“медар“, како се сам назвао, који ме је упутио да за

своје беспослице тражим неког“пчелара”. Ипак сам му остао захвалан јер сам, на

основу његова поступка, касније разјаснио разлику између та два одгајивача пчела.

Како је мотивираност за довршетак дисертације временом слабила и угасила

се с менторовом смрћу 1979, мој интерес се претварао у сакупљачки хоби, који је

требало да резултира објављивањем ове монографије. Почетком осамдесетих годи

на прошлога вијека, почео сам семантичку анализу сакупљене и систематизоване

лексичке грађе. Рад сам окончао 1994. у опкољеном Сарајеву, боље рећи прекинуо,

јер сам накнадно установио да сам пропустио да обрадим нека семантичка поља

за која сам имао грађу, а изостао је и цјеловитији поглед на пчеларску магију. По
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мом изласку из Сарајева, проф. др Новица Носовић, тада запослен у УНПРОФОР-у,

пренио је на Илиџу рукопис лексичко-семантичке анализе, који је, у току жестоких

борби, незнано како од руке до руке доспио до мене, а двама примјерцима Рјечника

изгубио се сваки траг још у Сарајеву. С њима је нестало и поглавље Текстови, за

тим закључна разматрања, као и картографски прикази карактеристичних семан

тичких микропоља и графички модели именовања ројева у појединим мјестима.

Мада су ме пријатељи наговарали да рекоструишем рјечнички дио, нисам ни

помишљао да се упуштам у тај сизифовски посао. Међутим, знатно касније, у раз

говору са неколика настављача породичне традиције гајења пчела мојих првобит

них информатора, установио сам да је велики дио патријархалне пчеларске лексике

сасвим архаизиран, историзиран и пао у заборав. Пошто сам већ био до извјесне

мјере овладао информатичком техником, почео сам да транслитерирам сачувани

латинички рукопис и формирам рјечнички дио са оно података што је сачувано у

рукопису и у раније објављеним радовима. Том приликом нисам имао могућности

да у већини првобитних извора провјеравам сумњиве записе, што ће свакако резул

тирати извјесним бројем грешака. Ради прибављања допунског корпуса илустра

тивног материјала, поново сам интервјуисао неколико информатора из југоисточне

Херцеговине. На моје пријатно изненађење, пронашао сам информаторске породи

це чији су се чланови међусобно допуњавали, па чак су синови подсјећали већ забо

равне очеве на ријечи које су од њих или од дједова некад слушали, а и њихове жене,

ријетко се укључујући у разговор, знале су појаснити замагљена сјећања својих

укућана. То сам радио с јединим циљем да се сачува извјестан лексички фонд који

је већ ишчезао или му ускоро више неће бити трага. Накнадно истраживање оспо

pило је у појединим случајевима раније констатовану ареалну распрострањеност

извјесних ријечи и њихових варијаната, што ће се видјети из завршног текста. Неке

лексеме, сасвим обичне при првом сакупљању грађе, касније нигдје нису потврђене

(нпр. шупљоглава, мана).

При посљедњем редиговању рукописа, г. Давор Палчић ми је велико

душно уступио свој оригинални фонт “Сенка”, којим је омогућена једноставна

транскрипција текстова из разних језика и дијалеката, на чему му најискреније

захваљујем. Нажалост, у штампи није препознат тај фонт. Такође сам захвалан ре

цензенту проф. др Недељку Богдановићу на сугестијама за побољшање извјесних

дијелова текста, као и дописивање кратког додатка о дијалекатској основи испити

ваног подручја. Остајем дужник и пријатељима на изради ликовних прилога, а наро

чито Неђу Марићу за свесрдну помоћ у прикупљању грађе, литературе и техничкој

подршци у реализацији рукописа, као и Драгославу Бањку за израду мапа.



ПРЕДГОВОР

0.1. Објављивањем Српског рјечника за кованиије 1877. у Новом Саду фи

лолог Јован Живановић, зачетник гајења пчела у кошницама са покретним саћем,

започео је сакупљање наше пчеларске лексике. Иза тога је услиједило више “до

пуна”, како од стране самог аутора, тако и од других сарадника, што је резулти

рало објављивањем цјеловитијег Ружићевог Пчеларског речника у Београду 1904.

Међутим, Вук је знатно прије њих забиљежио значајан фонд пчеларске лексике

(Пуј. Вук), па и неке називе које су поменути пчеларски лексикографи пренебрегли,

ваљда што нису знали њихово значење (Пуј. Одгон.). То се временски подудара

са сличним активностима и код неких других словенских народа (Шмид, Мудра,

Козловски, Жоравко, Попов). Послије тога код нас је замро интерес за ту активност

све до посљедњих деценија прошлог вијека, када се јављају прве лексиколошке ана

лизе пчеларске лексике (Љ. Недељков, С. Пујић), а почетком овог вијека проф. Љ.

Недељков објавила је монографију о војвођанској архаичној пчеларској лексици.

У пчеларској периодици (СП, ВПЛ-БХТ) и етнографској литераратури (СЕЗ,

ЗНЖ, ГЗМ) регистрован је значајан фонд пчеларске народне лексике. Нарочито су

ми корисно послужили описи гајења пчела Вејсила Ћурчића с почетка 20. вијека у

неколика херцеговачка мјеста (Благај, Дрежница, Жупа, Мрамор, Неум).

0.2. При првим корацима погријешио сам што нисам јасно ограничио тема

тику свог рада, па се она расплинула синхронијски и дијахронијски, просторно и

стратумски, тематски, етимолошки и компарацијски. Наивно сам настојао да си

туирам свој приказ Херцеговачке пчеларске лексике на српско-хрватском и опште

словенском фону, као и да укажем на неке сличности са еквивалентном лексиком

у индоевропским, па и неиндоевропским језицима. Такав захват био би превелик

залогај и за професионалну институцију, а камоли за једног непрофесионалца. То

се најбоље види из већ поменуте успјеле монографије проф. др Љиљане Недељков,

која је знала да своје истраживање ограничи просторно на Војводину и времен

ски на архаични слој пчеларске лексике са мањим компаративним и етимолошким

дигресијама.

На почетку свог рада сукобио сам се са моделом будуће радње, за коју ни

сам имао узора ни у домаћој, ни у страној литератури. Упућен сам у лексиколош

ке студије Н. И. Толстоја (географска терминологија), О. Н. Трубачова (занатска

терминологија, називи домаћих животиња), па и етнолога Б. Братанића (ораће спра

ве), што ме је одвело у компаративну и етимолошку анализу сакупљене грађе. У том
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компаративистичком правцу упутила ме је велика сличност херцеговачке лексике са

пчеларском лексиком у конзервативним украјинско-бјелоруским говорима Полесја,

лексикографски обрађеном у зборнику Лексика Полесња у редакцији Н. И. Толстоја.

Међутим, ни у једном од тих или сличних дјела нисам пронашао задовољавајућу

форму којом бих цјеловитије представио резултате свог истраживања. Тек знатно

касније, у монографији Л. Гилбера о формирању француског ваздухопловног вока

булара пронашао сам једноставан модел спајања лексиколошке са лексикографском

компонентом, који су позније примјењивали и новосадски истраживачи у системат

ском сакупљању и проучавању војвођанских народних терминологија.

0.3. На испитиваном подручју издвајају се три изразита говорна типа — ис

точнохерцеговачки, западнохерцеговачки и сјевернохерцеговачки — и један прелаз

ни тип — централнохерцеговачки (Пецо 69-73). У испитивању пчеларске лексике

обрађени су и контролни пунктови у граничним подручјима ван данашње Херце

говине, у Пиви, Конавлима, Рами и јужној Босни. Источнохерцеговачи говор се

наслања на говор црногорске Херцеговине, западнохерцеговачки на млађе икавске

говоре у сусједној Далмацији и Босни, а сјеверохерцеговачки на средњобосански

дијалекат (Окука 296-298). У источној Херцеговини се налази језгро новоштокав

ског дијалекатског типа, од кога су се ширили миграциони таласи на све стране

(Ивић 104).

Најизразитија диференцијална особина херцеговачких говорних типова ве

зана је за различите замјене јата и гласовне промјене условљене њима (јотовање).

Поједностављено говорећи, у источној Херцеговини замјена дугог јата је двoслож

на (R-uje, f- ије/ије), у средњој Херцеговини над двосложном претеже једносложна

замјена (RXје, Кеје); западну Херцеговину карактерише досљедна икавска замјена

дугог и кратког јата (E-u), сјеверној Херцеговини, уз особине централнохерцего

вачког типа рефлексајата, својствен је и већи удио икавизама. Замјене кратког јата у

источној Херцеговини редовно мијењају претходне консонантен, л, т. д. с. з. и (нк

ње, лš-ље, дš»ђе, тš-ће, сšх ćе, зš»3е, цš»ће), док се јотовање лабијала среће

још само уз сјевероисточни руб данашње Херцеговине и у сусједној Пиви (пљевање

матица, првљенац); у централној Херцеговини те промјене су недосљедне:

јотовање лабијала је непознато, док је у сјеверној Херцеговини јекавско јотовање

знатно рјеђе него у централној регији. У већини херцеговачких говора веома је из

ражено одсуство резултата и старијег јотовања (занавјат, земја), сонант л се код

муслиманског становништва уз доњи ток Неретве и у конавоском подтипу дубро

вачког говора често не јотује (плјетке, улјевица).

Вокализам је стабилан. Вокали у контакту се већином сажимају: група -ао

у радном придјеву изговара се као -б, изузев у западнохерцеговачком говору, гдје се

изговара као -а. Губљење финалног вокала -и у инфинитиву заједничка је особина

херцеговачких говора. Редукција вокала у ненаглашеним слоговима карактеристич

на је само за сусједни говор јужне Босне (ма“ца, вдск).

Опште одлике херцеговачког консонантизма су губљење иницијалног пло

зива испред шумног консонанта (чела, шеница) и дентала ти ду финалним група

ма -ст, -зд, -шт, -жд (проз, тијес, прегрш, даж). Старе консонантске групе стј, скј,

зтј. зј супституиране су групама шт, жд (воштина, дрождина), изузев у сјеверној

Херцеговини и сусједној јужној Босни, гдје су чести шћакавизми: умјесто шт из
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говара се не само шћ него и ćћ (улишће / улиčће, вошћина / воčћина, вошћаница

/ воčђаница). У ји. Херцеговини група ск понекад даје и шч (вдичина, вдшчит,

фдичине, врешчина). Постоје знатне разлике у консонантизму у вези са различи

тим етницитетима: фрикатив х задржали су у говору углавном само Муслимани,

који у средњој и сјеверној Херцеговини африкате ч — и изговарају као ћ— ђ, Срби

у источној Херцеговини су сугласник физговарали као в (ведер, витиљ), а Хрвати

у западној Херцеговини као п. мада се мјстимично манифестује и обратан процес

у Источној Херцеговини (фосак, фдичине, клуфко), што је нарочито изражено на

југоисточном ободу Попова поља. Муслимани у сјеверној Херцеговини, уз доњи

ток Неретве, као и Конављани, љ често изговарају као ј (јаник, кадуја, врцајка,

смешјика).

2“ |- |-

Sog каузуглог

oИзгубљеS
A3%. *

| / Severoz.4%rcegovžrg

лу 6&ndas Arcevovo

- лубелеzavro Arezzov za

лигаоažne Avrayevze_

А. Пецо: Подјела говора данашње Херцеговине
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Заједничка карактеристика свих херцеговачких говора је четвероакценат

ски систем. Изузетно су у сјеверној Херцеговини, забиљежени силазни акценти

на финалним слоговима (четвртак, улењак). Источни руб Херцеговине и сусједна

Пива, у погледу неакцентованих дужина у глаголским облицима, дјелимично се

разликују од осталог херцеговачког подручја: предем, здвам: предем, здвем; pдјпт,

вадила, затечетале: ројит, вадила, затечетиле.

0.4. При анализи, лексичку грађу сам сагледавао у три појавна облика: на

родна, професионална и терминолошка лексика (Пуј. Пориј.). Ради упознавања

ванјезичке стварности на коју се та лексика односи служио сам се ненормираном

стручном терминологијом, до које сам долазио упоредним загледањем у више пче

ларских приручника са српско-хрватскогјезичког подручја. Реализацијом термино

лошке лексике у говору Херцеговачких пчелара формира се професионална лексика,

а народна лексика, од које потиче добар дио одговарајуће терминологије, била је у

жижи мог интересовања. На примјер, термини пчелињих раса, настали калкирањем

интернациоинализама, нашли су извјесног одраза у професионалној лексици. Не

задржавајући се дуже на њима, своју пажњу сам усмјерио на један пчелињи хибрид

раширен у Херцеговини, а незабиљежен у приручној литератури, који су моји ин

форматори још прије 3-4 деценије добро познавали, а данас мало који од њих зна

Шта су то пчеле крсташице, а никога нисам нашао ко је знао шта су то шупљоглаве

пчеле нити шта је мана.

Лексиколошки дио ове студије подијељен је на два тематска подручја: жи

вот и рад медоносног инсекта, гдје су, грубо узев, сврстане семеме са семантич

ким обиљежјем пчелињи”, и људска активност гајења и експлоатације тог инсекта,

чијим семемама одговара семантичко обиљежје пчеларски”.

0.5. Херцеговачка пчеларска лексика могла би се по свом поријеклу сврстати

у два круга: у циклус специфичне пчеларске лексике и у циклус опште лексике

помјерен у пчеларску лексику. У прву групу ишле би стожерне пчеларске лексе

ме са својим деривационим гнијездима, које мање или више продиру и у општу

лексику, као и у неке друге професионалне лексике. Овај лексички круг може се

прецизније омеђити и анализирати. Пчеларска лексика преузета из општеупотреб

ног вокабулара има значајно мјесто нарочито у терминолошкој и професионалној

сфери. Тај круг је веома расплинут, почев од лексема које имају изразито пчеларску

функцију, до оних за које се тешко опредијелити да ли се у пчеларској функцији

употребљавају у свом општем или нешто специфичнијем пчеларском значењу.

Омеђење тог лексичког круга веомаје деликатно, нарочито кад су у питању двочла

не и вишечлaнe одреднице, које су у рјечнику третиране и као одреднице и као под

одреднице, зависно од значења. Многим пододредницама није било ни потребно

дефинисати значење јер су то у пчеларској функцији уобичајени слободни спојеви

ријечи без промјене њихова основног значења.

0.6. Pjeчнички дио монографије израђен је по методологији уобичајеној у

нашој старијој лексикографији. У њему су обрађене одреднице из примарних из

вора и незнатан дио лексике из секундарних извора са испитиваног подручја. Тај

додатни дио, обично неакцентован, као и знатан фонд пчеларске лексике са других

с-x. подручја, био је уврштен у изгубљени рјечнички рукопис, гдје је био наведен
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извор појединих одредница и њихова убикација, што је сада, нажалост, већином

изостало.

Пододреднице су међусобно одвајане тачком и запетом, а истозначни двоч

лани и вишечлани називи у пододредницама сврстани су у синонимне низoвe

раздвојене запетом и поредане азбучним редом по првом од њих. На синонимне

пододреднице је упућивано у другим одредницама навођењем прво њихове одред

нице у нормалу и пододреднице у Италику (нпр. талијанка в. чела — талијанска -).

0.7. С обзиром на лексикографско-лексиколошки карактер радње, у

транскрипцији аудио-записа и транслитерацији грађе из писаних извора нисам

робовао хиперкоректности нити се устезао од еклектичких поступака. Поштујући

уједначену дијалекатску базу, ријечи из деривационог гнијезда пчела редовно су у

одредницама биљежене без иницијалног експлозива п- а глаголи у инфинитиву без

финалног самогласника -и, без обзира што, под утицајем књижевног језика, млађа

популација све чешће изговарате гласове. Није обиљежавано ниједначење сугласни

ка по звучности у сандхију, док је у истој позицији регистровано њихово једначење

по мјесту изговора. Сливање двају фонема на споју ријечи означавано је цртицом, док

стапање сугласника ш и су ц у инфинитиву повратних глагола није обиљежавано.

Узлазни акценат на двoсложној замјенијата само изузетно је обиљежаван као кратки

јер се његов изговор креће од полудугог до дугог. Није означавано често скраћивање

ненаглашених дужина вокала у полудужине. Гласовна секвенца дуге замјене јата

обиљежавана је на конвенционалан начин, мада је изговор сонанта ј у њој сличан

секундарном сонанту који се јавља приликом избјегавања хијата, који је посебно оз

начаван. Српско-хрватска лексика из секундарних латиничких извора транслитери

рана је ћирилицом, док је поштовано оригинално биљежење грађе из других језика.

Изузетак је навођење руске лексике из предреволуционарних извора у савременом

правопису, што је пракса и руских лингвиста, осим у случајевима када је стари запис

релевантан за компарацију (нпр. сitрв — ćера).

0.8. Мада се из првобитне мреже пунктова не види изразито слабија

заступљеност појединих херцеговачких подручја, ипак је у току испитивања до

шло до велике диспропорције у количини сакупљене грађе. Западна Херцеговина

је истраживана прије југоисточног дијела те покрајине, при чијем испитивању је

посједовано знатно веће искуство и боља снимаћа техника. Тај несразмјер наро

чито је дошао до изражаја послије накнадног истраживања, ограниченог само на

ову регију. Пошто су обрађиване само одреднице ексцерпиране из снимљеног кор

пуса, са сигурношћу се може тврдити да су остале нерегистроване многе њихове

варијанте и видски парњаци. То се првенствено односи на икавизме јер су се за

паднохерцеговачки информатори трудили да говоре књижевним изговором. (У

рјечничком дијелу граматички су квалификовани само икавизми.)

Приликом интервјуисања информатора, обично је учествовало и по више

укућана и комшија, па су добијани и различити одговори, нарочито ако су муж и

жена поријеклом из међусобно удаљенијих мјеста. На примјер, у Доловима, муж

назива празно деформисано саће восак, а жена родом из билећког краја воштина.

Ради поједностављивања, различити одговори добијени у истом мјесту убицирани

су у исти пункт, што није био случај са изгубљеним рукописом, гдје су информато

ри били диференцирани.
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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

И ДИО

ПЧЕЛЕ, ЊИХОВ ЖИВОТ И РАД

1. ВРСТА

1.0. Стожерна лексема професионалне лексике је назив инсекта пчела меда

pица Арis mellifica, који се од најстаријих времена узгаја широм свијета ради више

струких користи. Захваљујући полисемичности исходне лексеме, њеној деривацији

и композицији, што је неупоредиво изразитије у нашим народним говорима него у

стручној терминологији, њоме су проткани и повезани сви тематски дијелови бога

те дијалекатске лексике која се односи на ову друштвену дјелатност.

1.1. Називи пчеле медарице

1.1.0. Пчела медарица, најпознатија врста из породице пчела, у херцеговач

ким говорима се именује синонимима пчела и муха / мува, а ријетко и називима

помјереним с других врста по некој сличности.

1.1.1. Иницијални експлозив у лексеми пчела био је у овим говорима сасвим

ишчезао — чела, али се, под утицајем књижевног језика, поново враћа, досљедније

код млађег и образованијег становништва, мада та фонетска варијанта није непо

зната ни старијим и необразованим особама, између себе најчешће изговарају чела,

а са непознатим људима пчела. Муслимани из долине Неретве, као и уопште мос

тарско становништво, говоре (п)ђела. У сјеверној Херцеговини, среће се редукован

и промијењен експлозив у лабијал: "чела.

И у већини осталих српско-хрватских говора стањеје истовјетно. Изузетак

је ареал на истоку Санџака, Црне Горе и сусједних србијанских подручја, у коме

је очуван иницијални експлозив. У неким дијеловима централне и источне Босне

јавља се варијанта са метатезованом и упрошћеном иницијалном консонантском

групом — чвела, а на Косову и варијанте пшела и пшеља. Назив медоносног инсекта

у свим словенскимјезицима је истог поријекла, али сејавља у мноштву форми, које

се испољавају већином у различитој почетној сугласничкој групи — пч-, ишч-, бож
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бдж-, вч-, чв-, чеб-, пц-, ц-, а и по преглашеном коријенском вокалу -а-, -о- или -е-

(в. СЛПС 1, 456).

Мада није спорно прасловенско поријекло лексеме пчела, ипак њена извор

на форма одавно представља дилему у науци: *bњčela или *bњčela. Наиме, “bњčela

се изводи из индоевропске ономатопеје “bhei- /*bhi-, од које потичу одговарајући

називи у балтичким и германским језицима, а “bњčela oд прасловенског коријена

*buk- (бука, бучати, бик). Старословенски језик је имао обје варијанте, а богатство

деривата спорног коријена у савременим словенским језицима не може помоћи у

разрјешавању те дилеме јер полугласник у слабом положају није оставио трага у

њима, па и најистакнутији савремени етимолози ријетко заступају искључивоједну

алтернативу. Пољски слависти, под руководством Славског, истичу своје увјерење

о настанку ријечи на словенском језичком подручју (СЛПС 1, 456), чему се им

плицитно придружује и Трубачов, обрађујући тај етимон под одредницом *bњčela

(ЕССЈ 3, 104). Насупрот њима, Топоров (Прусс. 1, 233) и Фасмер (III, 416) стоје

на алтернативном становишту, тј. да је спорно исходиште у индоевропском језику.

Скок мири та опречна мишљења: на словенском тлу је само иновирана форма иe.

поријекла “bњčela y *bњčela (II, 526).

1.1.1.1. Кајкавску синонимну форму чмела (Скок s. v. пчела, С. Секереш,

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, ХIX, 146), а вјероватно и

руске дијалекатске форме мчела и мцела (ЕССЈ 3, 105), није оправдано третирати

као фонетске варијанте пчеларске стожерне лексеме јер оне потичу од прасловен

ског назива бумбара, инсекта најсроднијег пчели — “čemelњ. И у неким другим сло

венским језицима а-форма те лексеме употребљава се као ознака за пчелу: слове

начко дијалекатско Čтеја (ЕССЈ 3, 104), украјинско диј. чмола (СЛПС 2, 311), пољ

ско диj. čmiela (МАЗЈ бр. 236), док је у бугарском обратан случај: бумбар је земна

пчела (ОЈЗСл S 0262). Женска именичка форма деривата лексеме “čbmelњ резултат

је контаминације са блискознaчним сличним називом пчеле медарице.

1.1.1.2. Значење лексеме пчела је у херцеговачким говорима знатно шире него

ус-x. терминолошкој лексици, гдје означава само врсту медоносног инсекта. У испи

тиваним говорима, поред тога, означава још и пчелиње друштво, масу пчелиње по

пулације, затим једног члана пчелињег друштва — пчелу радилицу, као и пчелињак,

мјесто гдје се гаје пчеле заједно са пчелама и њиховим кошницама. Сва се ова зна

чења додирују или се њихова семантичка микропоља пресијецају и помјерање назива

од врсте на друштво, популацију, најтипичнијег члана тог друштва и на њихову цје

лину са стаништем, па чак и на празну кошницу, вршено је по семантичким законима

метонимије и синегдохе и у говорној пракси није их увијек лако разграничити.

Међутим, патријархални херцеговачки пчелар осјећао је вишезначност

лексеме пчела јер је имао синониме за поједина од наведених значења, а диферен

цирао их је и извјесним акценатским и граматичким варијантама основног назива.

Опозицијом колектив — сингулатив разликовао је масу пчелиње популације (нпр.

шака челе, ката челе; в. 2.3.6) од пчелињака — челе (в. 12.1.3). Акцентом у Асгдифе

ренцирао је јединку, радилицу — челу (в. 1.3.1.1) од пчелињег друштва — челу (Пива

227). Трагови ове акценатске диференцијације запажају се и у говору савремених

пчелара, мада су аналогијска уједначавања знатно помутила првобитну слику. У ус

таљеним формулама којима се дозивају ројеви употребљава се хипокористик чела,

мада је нејасно на што се он односи, на матицу, која се обично призива у таквој

прилици, или на читав рој.
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Полисемичност лексеме пчела карактеристична је за све с-x. говоре, негдје

је јаче, а негдје слабије изражена, зависно од тога колико се синонимима исказују

поједина од тих значења (нпр. за масу пчелиње популације употребљавају се сино

ними марва, муха /мува, народ, стока, (х)ајван.

Судећи по оскудним подацима семантичке природе у расположивим изво

pима, ни у другим словенским језицима сродна стожерна пчеларска лексема није

лишена вишезначности. Поред основног значења медоносног инсекта, регистрова

на су и ова: рус. пчела пчелиње друштво (Жор. 52), струс, пчели кошница (Кок.

Ист. 44), пољ. диј. pščoly /pščovy /pščouу радилице“ (МАZЈ, бр. 241), pszczoly —

1. кошница“, 2. пчелињак (Бланк 90), слвч, диј. (jedni) fćeli "пчелиње друштво

(Нижн. Инт. 11).

Дакле, стожерна пчеларска лексема својим значењима улази у више семан

тичких микропоља, која својим збиром представљају централну лексичко-семан

тичку групу пчеларске лексике.

1.1.1.3. Посебном детерминацијом стожерне лексеме поједина њена значења

се сужавају: по старости —млада —: стара -, по квалитету — добра —: слаба -/рђава

-, по величини — крупна —: ситна -, по понашању —мирна —: љута - /дтака -, по

мјесту живљења — домаћа —: шумска — питома —: дивља -, по животу — жива -.

мртва чела.

1.1.1.4. Придјев од именице (п)чела у испитиваним говорима твори се по

моћу разних форманата. Сви би се по виду и значењу могли свести на два: посе

сивни, неодређени, који се твори помоћу форманта -ин, и одређени, са претежним

значењем особине, који се изводи формантима -ињи, -нт, -њи, -ији, -тнски и -ескп.

Форма неодређеног вида јединственаје у творбеном погледу на цијелом под

ручју и одговара књижевнојезичком лику — челин, -a, -o, иако његова употреба није

строго значењски диференцирана (нпр. у истим спојевима срећу се челин / челињи

суд, челина / челиња лула, челина / челиња љубица, мада су у таквим случајевима у

ји. Херцеговини чешћи облици неодређеног вида). Идентично је стање и у другим

c-X. говорима, а у старијим писаним изворима потврђен је и лик пчелан, -лна. Не

одређени придјевски вид оставио је много трагова у микротопонимији типа Челина

преда, Челина љут, а најчешће у супстантивизираном облику — Челина. Директан је

континуент прасловенског придјева “bњčelins (ПССЛ1,457, ЕССЈ 3,106).

Ареална распрострањеност творбених варијаната одређеног вида јасноје из

диференцирана: упрошћени књижевнојезички лик челињи заузима само југоисточ

ну Херцеговину и сусједне Конавле, челији централну и сјевероисточну, челински

западну а челнт и челњи средњи дио ист. Херцеговине. У горњем току Неретве, у

околини Главатичева, у етнографском извору, забиљеженје и лик челески. Осим овог

посљедњег, сви поменути ликови се срећу и у осталим с-x. говорима, али је, због

оскудице сигурних података, овдје немогуће одредити њихову распрострањеност.

Ни микротопоними типа Челињске продоли у Пиперима, Пчелинскарека у Тимоку

или Пчелинска коса код Раче у Шумадији нису сигурни индикатори да су и данас у

тим крајевима распрострањене одговарајуће варијанте одређеног придјевског вида,

што показују случајеви из ји. Херцеговине Челпнски до у Зупцима и Челинска реда

у Површи требињској, мада је у овом крају у савременом говору искључив лик

челињи. Поред њих, у околини Маглаја је потврђен лик челски, који се среће и у

старијим текстовима, затим у Дубровнику чељени, а у народним називима биљака

јавља се као детерминатор и лик (п)чељи. РЈАЗУ погрешно наводи лик пчељени
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(s. v. пчелења љубица), који је, наводно, Вук забиљежио у Дубровнику, умјесто

челињи (s. v. челиња љубица). Варијанте придјева одређеног вида са формантом

-ски резултат су иновације на нашем језичком подручју јер тог проширења није

било међу одговарајућим прасловенским формама “bњčelinu (je), *bњčelњпљ(јњ) и

*bњčeluje (ЕССЈ 3, 106-107).

1.1.2. Најближи синоним лексеми (п)чела у херцеговачким говорима је муха

/мya / мува / мува. У гласовном погледу, фонетске варијанте одражавају особи

не херцеговачких говора: Муслимани чувају фонему х, док је остали губе или

супституишу. Дистрибуција тих варијаната много је боље очувана у пчеларској

лексици, гдје је прилично архаизирана, неголи у обичној комуникацији, у којој

се та лексема употребљава у свом основном значењу.

Знатно рјеђа појавност лексеме муха у овом пренесеном значењу не доз

вољава да се утврди да ли се она јавља у свим значењима лексеме пчела (неиз

вјесно је да ли се њоме означава и пчелињак), али је уочљива њихова полисе

мичка подударност: 1. врста Арis mellifica, 2. пчелиње друштво, 3. маса пчелиње

популације и 4. пчела радилица. Најчеће се употребљава у форми колектива за

ознаку масе пчелиње популације (дквир муве, шака муве), а у означавању јединке

радилице прибјегава се и деминутивној форми — мувица. Међу савременим пче

ларима, којима је мање познат овај синоним, муха има извјесну стилску и жар

гонску вриједност, поготово када се узме у обзир њено основно, општејезичко

значење. Углавном, чела и муха егзистирају у Херцеговачкој пчеларској лексици

као синоними, док у општеупотребној функцији, као и у књижевном језику, имају

различита значења. И стилска вриједност тих назива је опречна: чела је симбол

радиности и култно биће, док муха у савременој пчеларској лексици има извјесну

жаргонску конотацију.

Етнографски подаци говоре о употреби назива муха у пчеларској функцији

и у другим нашим говорима, мада је мало вјероватно да забиљежени фонетски ли

кови одговарају правом стању: муха на више мјеста у Црној Гори и код ијекавског

становништва у околини Ливна, насупрот вјероватним фонетизмима регистрова

ним у околини Босанске Крупе — муха /мува /мушица. По несигурним записима

тешко је закључивати о прецизнијим значењима, али је очито да те потврде, поред

врсте, означавају и масу пчелиње популације, а можда се и деминутив мушица

односи на пчелу радилицу.

Слично је стање и у другим словенским језицима: у македонским говорима,

већином егејским, регистровани су називи за пчелу муа (от улишче), мува (од

улиште), еден рој муви (МЛА бр. 74 и 77), у бугарском мушица (у пословици,

Дунев 45), у пољском тиcha има два пчеларска значења — 1. врста медоносног

инсекта”, 2. кошница с пчелама“ (Козл. 262); у руском се маса пчелиње попула

ције означава колективом муха (Жор. 86, Попов 205). И из ово мало података види

се да је овај назив и у прасловенском имао вишезначну пчеларску функцију.

И у неким другим индоевропским језицима употребљавају се сродни на

зиви за пчелу медарицу. Тако се у француским говорима у том значењу јављају

називи тоuche, mouche a miel и тоuchette, c тим што тоuche osначава и пчелиње

друштво (Жилијерон 47, 82, карта). И угрофински народи су посудили из неког

од индоевропских дијалеката одговарајућу лексему текšica секундарним пчелар

ским значењем, па је отуд и у савременом мађарском тећ пчела” (Готјо 267).
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1.1.3. У одређеним ситуацијама пчела се именује и лексемама које имају

наглашену застрашујућу или молбену конотацију.

1.1.3.1. При ушћу Раме, да би се заплашила дјеца од пчелињих убода, пчела

се назива баја. Тај хипокористик од именице баук, којом се означава страшило за

дјецу, ономатопејског је постања, као и глагол баукати (Скок s. v. бау бау). Мета

форичко помјерање у пчеларску лексику овог еуфемистичког назива за табуизирану

змију извршено је по сличности уједања.

1.1.3.2. Насупрот застрашујућој баји, хипокористицима меда и љуба у ус

таљеним формулама се умољавају пчеле да не бјежe приликом ројења (в.1.3.2.1.2).

У србијанским говорима, чест је хипокористични назив за пчелу буба / бубица

(Црна Река 275, 363), блата /медна буба (Хомоље 408), а нарочито је то изражено у

формулама којим се призивају ројеви (Косово Поље 320).

Сродан еквивалент постоји и у бугарском: буби, кошерише с бубите (Дунев

106). Назив је прасловенског поријекла — “boba, којим се означавају разне врсте

инсеката (ЕССЈ 2,229; СЛПС 1, 346).

1.2. Пчелиње расе

1.2.1. Разликовање пчелињих раса развило се тек са осавремењавањем пче

ларства, када су на херцеговачко подручје донесени извјесни варијетети којих ра

није није било. Пошто се укрштањем те расе брзо утапају у домаће челе, пчелари их

тешко разликују и неједнако означавају, уосталом као што их и стручна литература

не дијели на исти начин.

Називи појединих пчелињих раса творе се посебном детерминацијом назива

пчела, раса, сој иматица. Нове расе се обезбјеђују набавком оплођених матица од

ређених варијетета, па на тај начин долази до помјерања назива са цјелине (пчела)

на дио (матица). Видски детерминатори се разликују:

— по поријеклу: америчка раса, крањска чела /раца /матица, крашка чела

(Apis mellifica cranica), кавкаска чела (А. m. caucasica), афричка чела (више егзо

тичних врста и раса), талијанска чела /матица (А. m. ligustica), војвођанска раца,

домаћа чела, стара чела /матица;

— по боји: црна чела /матица, ства чела / раца, жута раца / машица /

чела,

— по настанку: крижана раца.

Понекад се пчелињи варијетети означавају и изведеницама: талијанка је

прилично проширен назив јер је на херцеговачком подручју одомаћена и италијан

ска пчелиња раса, а на једном мјесту је потврђен крижанац, стручни термин за

пчелињи бастaрд.

Несигурност у именовању појединих раса огледа се у неуједначеном њихо

вом сврставању у синонимске парове чији су детерминатори мотивирани терито

ријалним поријеклом и бојом. Свијест о постојању тих раса више је резултат струч

не литературе неголи властите праксе. Сви ти називи су упрошћени и модификова

ни стручни термини (нпр. италијанска пчелиња раса - талијанска чела /машица /

раца - талијанка), настали превођењем са страних језика.

1.2.2. За разлику од слабог познавања пчелињих раса, један бастaрд настао

укрштањем крањске и кипарске расе (по обавјештењу Хусније Ћеримагића, некада
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шњег професора пчеларства на Пољопривредном факултету у Сарајеву), патријар

хални пчелари су лако уочавали и редовно именовали, а у стручној литератури се

готово и не помиње. Наиме, у старинским кошницама тај крижанац се уочавао по

свом саћу, које је међусобно укрштано под правим углом, насупрот осталим пче

лињим друштвима, чије је саће грађено паралелно. Тај феномен пчелари тумаче на

два начина: у ји. Херцеговини мисле да су пчелиња друштва која граде укрштено

саће настала састављањем паројка са ројем, доку западној Херцеговини и у околи

ни Сплита вјерују да су таква друштва настала ројењем на празник Крижи.

Номинација таквих пчелињих друштава (то су поједина друштва у пчелиња

ку) мотивирана је само укрштањем саћа и њихови називи су искључиво изведени

од синонима крст и криж. У огромној већини херцеговачких говора код сва три на

рода називи за тај бастaрд су изведени од православног термина крст. Највећу рас

прострањеност има крсташица, у сјеверном дијелу ове регије доста честа је гла

совна варијанта крстачица, а спорадично се јављају и творбене варијанте крстара,

крстарица, кршњача и крстатка. У сусједној Пиви, забиљежен је двочлани назив

крсташе челе. Синоними изведени или састављени од именице криж ограничени

су на западни руб Херцеговине, на ареал знатно ужи од простора које насељава

католичко становништво. То су крижарица, једнапут забиљежена и у варијанти

крижарица, и челе крижарице.

И у стручној литератури, и у нашим секундарним изворима, веома је мало

података о пчелама крсташицама: почетком 20. вијека, пчеларски лексикограф Д.

Ружић и напредни пчелар Велагић из херцеговачког Благаја спомињу крсташице,

а у Пољицима код Сплита забиљежене су крижарице. И руски пчеларски лекси

кограф, нешто мало раније, сат превијен под правим углом назива крестовик, по

лукрестовик и занос крестообразноли (Попов 194, 198 и 212).

1.3. Чланови пчелињег друштва

1.3.0. Пчела је друштвено биће, које живи у породицама од по више десетина

хиљада јединки, у којима свака од њих има своју утврђену функцију. Та породица

има самоједну матицу, повремено неколико стотина или хиљада трутова и десетине

хиљада пчела радилица.

1.3.1. Пчела радилица

1.3.1.1. Општи називи. Пчела радилица, женка са закржљалим полним ор

ганима и снабдјевена одбрамбеним органом, обавља све послове у пчелињем

друштву, осим размножавања. Усљед своје многобројности, у друштву има од 15 до

80 хиљадајединки, у испитиваним говорима се у номинацији готово потпуно изјед

начава са врстом Арis mellifica, до чега је дошло сужавањем значења по принципу

синегдохе. У говору се та два референта диференцирају контекстуално, акценатски

(Асг челу), посебним детерминисањем (дбична чела, права чела) или деминуцијом

(челица). Још су сасвим видљиви остаци патријархалног акценатског разликовања

пчеле радилице у Асг челу од пчелињег друштва челу (Пива 227; В. 2.1.1.1), мада су

аналогијска уједначавања знатно помутила ту првобитну слику.

Сама чињеница што се муха /мува /муа, општепроширени синоним за пче

лу, никада не јавља као ознака за матицу и трута, наводи на закључак да се њиме

— 20. —



Херцеговачка пчеларска лексика 483

означава само пчела радилица. Сигурно је да се херцеговачки деминутив мувица,

исто као и босанскопосавски мушица, односи на пчелу радилицу.

У новије вријеме, вјероватно под утицајем стручне терминологије, најброј

нији члан Пчелињег друштва назива се радилица у сјевероисточним и радилица ују

гопЗападним дијеловима Херцеговине. У Попову је потврђена и творбена варијанта

радуља. У јужном дијелу ист Херцеговине проширен је двочлани назив чела ради

лица, што одговара стручном термину. О стању у осталим нашим говорима мало је

података: у Србији и Војводини уобичајена је варијанта радилица, у Кучима радни

ца, док се у старијој литератури среће и раденица. У ужичком крају регистрован је

двочлани назив чела радилица, Вук, који је лексему радилица забиљежио у другом

издању Рјечника, није био сигуран у њено значење: на једној страни наводи адек

ватан њемачки превод Аrbeitbiene, a на другој латински назив врсте Арis melificans

и наше чела.

Назив радилица изведен је од глагола радити, којим се у Херцеговачким го

ворима најчешће означава пчелиња активност на сабирању хране, изградњи саћа и

његовању подмлатка. Поштоје овај глагол своје значење обављања посла добио тек

на штокавском подручју (Скок s. v. радити), тј. преузео функцију глагола работа

ти, то је и његова изведеница радилица штокавска иновација. У осталим словен

ским језицима, назив тог референта најчешће се твори од глагола “rabotati, a pјеђе

и од синонима “dělati, “truditi и *portiti (pracovati).

1.3.1.2. Посебни називи. Пчеле радилице обављају мноштво радњи у свом

друштву: чисте и чувају стан, загријавају и хране подмладак, његују матицу, граде

саће, штите своје друштво, доносе, прерађују и ускладиштују храну, отимају хра

ну од других пчелињих друштава, проналазе храну у природи и станиште за ново

друштво итд. Те радње везане су за одређени узраст: младе радилице до двадесетак

дана живота обављају радове у кошници, а старије напољу. Патријархални пчела

pи су уочавали неке од ових радњи, првенствено оне које су могли опажати (са

купљање хране, напад на друге пчеле и одбрана властитог друштва) па су њихове

вршиоце номинирали обично одговарајућим називима људских занимања.

1.3.1.2.1. Живот и рад пчела у кошници био је тешко доступан људском осма

трању, а још теже су стари пчелари могли уочити везаност узраста радилица за

њихову функцију у унутрашњости станишта. Стога су посебни називи младих ра

дилица прилично ријетки у народним говорима и више су резултат утицаја стручне

литературе неголи дуговјеког народног искуства.

Ипак, на испитиваном подручју, прилично је раширен двочлани назив младе

челе којим се, поред младих радилица, означава и пчелиње легло.

1.3.1.2.1.1. У говору херцеговачких пчелара, регистроване су појединачне по

тврде назива младих радилица названих по њиховој функцији у кошници: домаћи

це, спремачице, чистачице, пратилице матице, (x)ранитељице матице, а у сусјед

ним Конавлима и његоватељице, што су, у ствари, модификовани или синонимима

замијењени термини из стручне литературе: пчеле домаћице, пчеле хранитељке /

хранитељице, пчеле пратилице, пчеле дадиље.

1.3.1.2.1.2. Младе радилице, које пред излијетање ради сакупљања хране, из

вјесно вријеме чувају улазу кошницу, пчелари лако запажају и именују их називима

одговарајућег људског занимања: колективом стража и изведеницама стражар,

ријетко стражилица и најчешће стражарица, што одговара стручном термину

пчеле стражарице. Од прасловенске лексеме “storžњ изведени су одговарајући пче
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ларски термини у руском, пољском, чешком и бугарском језику (ОЈЗСлР 3388),

као и дијалекатски називи у словачком (Нижн. Инт. 15), украјинском (Ник. 221) и

другим словенским језицима.

Нешто мању распрострањеност у херцеговачким говорима имају синони

ми чувар и чуварица. Хунгаризам словенског поријекла пандур биљежен је већином

код Муслимана у долини Неретве.

И поред велике учесталости наведених синонима на испитиваном подручју,

Ипак се не може уочити њихова ареална повезаност, што доводи у питање њихо

ву дијалекатску изворност. И континуанте лексеме “storžњ, најраспрострањеније

у словенском свијету, упућују на интернационални модел номинације пчеларског

референта о којем је ријеч (нпр. франц. guardienne, енгл. guard bee; Крејн бр. 386).

1.3.1.2.1.3. Провјетравање је значајна радња у пчелињем друштву, коју пче

лари лако уочавају и номинирају низом синонима, али ни у литератури ни у пракси

не биљежи се назив вршиоца те радње. Изузетно је у југоисточној Херцеговини

забиљежен разлађивач.

1.3.1.2.2.1. Послије двадесетак дана живота, радилице постају способне за

излијетање из кошнице ради сакупљања хране. У херцеговачким говорима именују

их најчешће називима ширег значења радилица /радилица /радуља, а потврђен је и

двочлани назив права радилица, којим се диференцира од општијег назива. Срoд

них еквивалената нема ни у другим нашим говорима нити у осталим словенским је

зицима, али је индикативна семантичка подударност у украјинским говорима, гдје

робитница /роботница означава и сакупљачицу (Ник. 220).

У ист. Херцеговини чест је синоним сабирачица, који је, вјероватно, про

ширен из стручне терминологије јер се исходни глаголи брати и сабирати овдје

не употребљавају као ознака за сакупљање пчелиње хране. У стручној литератури

јавља се и варијанта збирачица, која је сагласна са сродним еквивалентима у сјеве

рнословенским језицима: рус. cборцица, пољ. zberaczka, чеш. včela-sbératelka или

пак буг. пчела-свбирачка (ОЈЗСл S 0339).

Одговарајући стручни термин сакупљачица нема никаква одраза у Херцего

вачким говорима, мада су одговарајући глаголи сакупљати, нарочито, купит веома

проширени као ознака за сабирање пчелиње хране (в. 5.7.1).

Занимљиве су ријетке источнохерцеговачке потврде девербатива излетни

ца /лећелица /летилица, тим више што се у нашој стручној литератури ријетко

употребљава сродан термин летачица, а чести су сродни еквивалентни термини

и дијалектизми у другим словенскихм језицима: нпр. чеш. létavka (Крејн бр. 333),

слвч. liеtavka (Мила 103), рус. пчела летнал, пољ. pzsczofa lotna, буг летлица пчела

(ОЈЗСлР 3382). Ова сродност еквивалената говорила би о њиховом заједничком

поријеклу да није термина у несловенским језицима са истом мотивацијом, нпр.

њем. Flugbiene (ОЈЗСлР 3382).

Усамљена потврда двочланог синонима у околини Стоца пољска чела за

нимљива је утолико што је сродан са руским еквивалентом пчела полеван (Крејн

бр. 333).

Деноминал пашарица из околине Неума нема сродних еквивалената у на

шим изворима, мада се уклапа у словенско лексичко гнијездо изведено од глагола

*pasti – паша, које се такође односи на сакупљање пчелиње хране (в. 5.72).

1.3.1.2.2.2. Упућенији пчелари и међу сабирачицама разликују јединке и гру

пе са ужом функцијом: на јужном рубу ист Херцеговине водарице / вддарице су
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оне радилице које доносе воду, а медарице уљевицу. Радилица претоварена храном,

која се разликује од осталих по свом лету и падањем подаље од улаза у кошницу,

у више мјеста се назива тешка чела, а на једном мјесту је забиљежена метафора

бомбардер.

1.3.1.2.2.3. Пчеле радилице које силом упадају у туђе кошнице ради отимања

хране патријархални пчелари су добро познавали и лако уочавали. Вјеровали су, а

и данас понеки вјерује, да их њихов власник на тајанствен начин намјерно упућује

да пљачкају туђи мед. То је често био узрок спорова и непријатељстава, па чак и

судских процеса међу пчеларима.

У херцеговачким говорима, радилице које нападају друга пчелиња друштва

најчешће се номинирају називима изведеним из придјева туђ или њиме детерми

нисаним. У источној Херцеговини је готово без изузетка свуда позната изведеница

туђица, у сусједним Конавлима је забиљежена акценатска варијанта туђица, а у

јужној Босни творбено-фонетске варијанте тујанка / туђинка. У западној, а поне

гдје и у источној Херцеговини, раширен је двочлани назив туђа чела, у Конавлима

туђа чела и фонетска варијанта туја ћела код Муслимана у јужној Босни. Источ

нохерцеговачку варијанту туђица регистровао је Вук, од кога су је преузели пче

ларски лексикографи Живановић и Ружић, па је она ушла и у савремену пчеларску

терминологију.

Од више спорадично потврђених синонима на испитиваном подручју једино

би се за варијанте крадљивица / крадилица могло тврдити да имају одређени ареал,

јер су везане за источни руб Херцеговине, крадљивица је регистрована и у Хомољу,

а биљеже је и пчеларски лексикографи Живановић и Ружић. Сродни еквиваленти

постоје и у словачком – kradež (Нижн. Инт. 15) и бугарском језику — пчела-крадец

(ОЈЗСлР 3374).

Остали синоними потврђени у херцеговачким говорима, настали семан

тичком деривацијом по функцији од одговарајућих људских назива — нападачица,

грабежљивица/грабилица, ладница /пладнуља, лопов, луталица, отимачица/дти

мачица и пљачкарица — нити имају већу учесталост нити ареалну груписаност, а

немају потврда ни у другим изворима са нашег језичког подручја. Усљед немирног

лета, понегдје их називају и звpндалице. У јужној Босни, регистрован је двочла

ни синоним црне ћеле, што би могла бити метафоричка опозиција бијелим челама,

симболу среће и богатства.

1.3.1.2.2.4. Херцеговачки пчелари слабо уочавају групе радилица које пред

ројење иду у потрагу за станом гдје би се могао смјестити рој, па немају ни од

говарајућег назива. У старијој нашој литератури ове радилице су називане уходе,

пчеле уходарке (Жив. П.403), Вук је забиљежио варијанту уводнице, што је по

тврђено и у Срему. Насупрот потпуном одсуству одговарајућег назива у херцего

вачким говорима, у полеским говорима, поред осталих, чести су и еквиваленти

сродни српским: хоткu /хутки, похоткu / походки, походна итд. (Пол. 351, 563;

Ник.221).

1.3.1.2.2.5. Уочавање радилица које проналазе изворе хране или које оба

вјештавају своје друштво о скором невремену, недоступно је обичном посматрачу,

па је разумљиво што их херцеговачки пчелари не именују. Једино је један информа

тор, без дуже пчеларске традиције и обучен пчеларству уз помоћ стручне литерату

ре, за ту радилицу имао назив вјесник.
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1.3.2. Матица

1.3.2.1. Општи називи. Пчелиња женка са развијеним полним органима оду

вијек је привлачила пажњу људи и придаван јој је већи значај него што га има,

јер је сматрана не само родитељем читаве заједнице него и њеним старјешином.

Такво схватање проистиче из чињенице што, међу више десетина хиљада јединки

пчелињег друштва, у нормалним условима живи само једна плодна женка и од ње

највише зависи квалитет, а најчешће и опстанак тог друштва.

1.3.2.1.1. Као и на готово цијелом нашем језичком подручју, у херцеговачким

се говорима плодна пчелиња женка назива деминутивом одговарајућег назива из

хумане лексике —матица. У јужној Босни, због редукције претпосљедњег ненагла

шеног слога и уопште лабавијег изговора, у том називу је измијењена интонација

—мат"а. Уз ту, по поријеклу деминутивну форму, изворнији патријархални пчелари

понекад употребљавају и исходни облик мати, који је много шире очуван у ужој

функцији као хипокористик у формулама приликом дозивања ројева. У том зна

чењу знатно је чешћа варијанта мајка /мајка, која се понегдје у ји. Херцеговини и

посебно детерминише —мајка медена. Варијантност тог назива огледа се и у фразе

ологизмима вратит се на матицу /на мајку, којима се у појединим херцеговачким

мјестима означава враћање роја у исту кошницу из које је изишао, умјесто рашире

ног синонима вратит се на дуа (в.3.2.4.4). У стилски обојеној функцији, у молбе

ном дозивању ројева, поменуте варијанте познате су и у другим нашим говорима:

маши и мајка у Црној Гори, као и мајка у Лици. У околини Неума у Херцеговини и

Рогатице у Босни у том значењу употребљава се деминутив мајчица, затим мата

(од чега је и узвик при дозивању маш, маш, маш) у југоисточној, а маца у југоза

падној Србији и маја у Славонији. Карактеристично је да се стилски неутрални

облик матица никада не употребљава као хипокористику дозивању ројева.

Деминутивна форма са формантом -ица као ознака плодне пчелиње женке

јужнословенска је особитост, среће се и у словеначком (Безлај, 13) и македонском

језику (МЛА бр.75), док је у осталим словенским језицима уопштена творбена ва

ријанта са формантом-ка: матка, која је потврђена и у Србији. У функцији стилски

неутралног назива у бугарском се још јавља и варијанта маика (Баб. 385; Зел. 281),

којој такође одговарају и ријетке потврде у македонским јегејским говорима мајка

(МЛА бр.75). У руском кубањском говору регистрована је још и варијанта мамка,

као и исходна форма мате (Иван. Назв. 337), која одговара нашем пчеларском Хи

покористику мати. Док се у већини јужнословенских језика пчелиња родитељка

деминуцијом диференцира од људске, у другим словенским језицима то се обично

чини детерминацијом: пољ. диј, matka pszszolowa (Варм. 79), таka pscelna (МАЗЈ

бр. 240), што је нарочито карактеристично за стручне терминологије: пољ. тајka

pszczela, чеш. včeli matka, pус, машка пчелинал, буг. пчелна маика (ОЈЗСл М 0255)

или пак руска пчеломатка (ОЈЗСлР 3408).

1.3.2.1.2. У призивању ројева, у околини Јабланице, регистрован је хипо

користик љуба, који се, ваљда, односи на матицу. Наиме, у тој функцији, обично

се призива матица, која, по схватању патријархалних пчелара, управља пчелињим

друштвом. Назив је девербал од љубити, глагола који се јавља као архаизам такође

у дозивању ројева као синоним чешћих сјес и лећ (в. 5.1.14), а у вези је и са фи

тонимом челина љубица, називом ароматичне траве којом се привлаче ројеви (в.

12.2.4).
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Сличан је случај и са синоним меда, за који је такође нејасно да ли се односи

на матицу или на читав пчелињи рој. По постању је хипокористик од назива осно

вног пчелињег производа.

Као централни члан многобројног пчелињег друштва, матица се метафо

pички означава и одговарајућим називима из људског друштва: старишина на за

падном рубу испитиваних говора, а домаћин и глава у источној Херцеговини. Иако

ово метафоричко помјерање назива по функцији није добило устаљеније лексичко

значење, ипак је уједном случају оставило дубљег трага у пчеларској лексици: нес

тајање матице у пчелињем друштву означава се глаголом об(р)езлавит.

1.3.2.1.3. У Херцеговини, као и уопште у расположивим писаним дијалекат

ским изворима са с-x. језичког подручја, нигдје нема помена калкираног интерна

ционализма краљ /краљица, мада се понекад појави у нашим слабијим преводима,

што су регистровали и лексикографи: краљ код хрватских писаца из ХVII и ХVIII

вијека (РЈАЗУ V 452) и краљица у новијим текстовима (РСАНУ 10, 417). Тај ин

тернационализам, првобитно у мушком роду, настао је још у античко доба поисто

вјећивањем матице са владаром, и текје у ХVII вијеку, кад су утврђени пол и функ

ција овог члана пчелињег друштва, промијењен његов род (Безлај 11-12, Иван. ЛС

82). Сродан еквивалент у женском роду раширен је у неким пољским и словачким

говорима, а среће се и у руском језику: пољ. диј. krulova, krulevna, kralovna, krolova

(МАЗЈ бр. 240), królowa (Varm. 79), слвч, диј. královna (včiel), kral'ka (Нижн. Инт.

12), рус. королева (Попов 198) итд.

1.3.2.2. Посебни називи. — Зависност квалитета пчелињег друштва од инди

видуалних особина његове женке у пчеларству је условила диференцирање матица

према разним обиљежјима. То је нарочито дошло до изражаја у савременом пчелар

ству, у коме је често могуће и директно посматрање матице и поготово резултата

њеног рада. Номинација посебних особености матица у херцеговачким говорима,

као уосталом и у стручној терминологији, врши се детерминацијом општих назива,

а рјеђе изведеницама и сложеницама.

1.3.2.2.1. Основна дистинкција у народним говорима заснива се на животној

доби млада / стара матица. Прва се сматра квалитетном и пожељном, а друга не

пожељном. На адекватан начин се именују матице и у нашој стручној литератури, а

и у говорима других словенских народа. Тој дистинкцији у предикацији одговарају

и придјевски паровиддбра —: слаба -, вриједна - : лијена -, ваљала - : неваљала -.

квалитетна —: неквалитетна -/ -лдшег квалитета. Нешто одређенију негативну

детерминацију имају придјеви блесава, луда, дозрела и изрођена, којим се квалифи

кује матица која полаже по више, већином трутовских јаја у исту ћелију. И у српској

пчеларској лексикографији регистрована је луда матица (Ружић). Нашој изрођеној

матици по сродности одговара руска блискознaчна изведеница виродка, којом се

означава лажна матица (Жор. 80, Попов 190).

1.3.2.2.2. Оплођеност матице је у пчеларству релевантно обиљежје, које се у

испитиваним говорима означава опозиционим детерминаторима дплођена - : неди

лођена -, дпарена-: недпарена -, гдтова - : —у ђевојачком стању. Док је први пар

прилично проширен у сливу Неретве, а други ограничен на крајњу ји. Херецегови

ну, дотле се трећи само по значењу може сврстати у пар, чији су чланови вјероватно

оказионализми. У стручној терминологији ова опозиција се означава паром старе

на — : неспарена матица. У већини словенских језика (не)оплођеност матице се

детерминише придјевима сродним са нашим првим паром, мада постоје паралеле и
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за други пар романског поријекла: слвч. sparena / nesparena matka (Мила 147, 133)

и полеско машка старбвана (Пол. 340). Занимљиво је да метафорички назив јед

ног херцеговачког патријархалног пчелара има сродну паралелу и у руском машка

дšвственнал (Попов 200), али словачка семантичкомотивациона паралела pаnenska

matka (Мила 153) упућује на интернационални калк.

Као трајни резултат неоплођености је неплодна или јалова матица. У нашој

пчеларској лексикографији (Ружић) регистрован је овај посљедњи назив, а сродни

еквиваленти постоје и у другим словенским језицима: рус. матка алован (Попов

200), слвч.jalova matka (Мила 153).

1.3.2.2.3. Неоплођена матица способна је само да леже неоплођена јаја, из

којих се легу трутови, а и остарјела матица такође полаже претежно или само

таква јаја, па се зато у испитиваним говорима најчешће назива трутовњача /

трушдвњача, трутуша, а понекад и трутара. Ружић је регистровао варијанте

трутовњача и трутуша, а ова прва је одомаћена и у стручној литератури. У

пчеларским терминологијама других словенских народа постоје сродни екви

валенти: рус. трутовка и матка трутован, буг. пчелна твртешка, пољ. matka

trutowa (ОЈЗСл М 0259) итд. Херцеговачким дијалекатским називом лажне ма

тице надри-матица (в. 1.3.2.2.6) означава се и трутњoвача, јер је њихов учинак

идентичан или готово идентичан. Иста појава се огледа и у другим словенским

језицима, као нпр. у полеским говорима, гдје се та два референта означавају

истим називом — трутовка (Пол. 362).

1.3.2.2.4. Посебни називи матице мотивирани тјелесном (не)оштећеношћу у

херцеговачким говорима не показују тенденцију устаљивања: исправна- : саката

-, неполетна – диштећена - или машица инвалид.

1.3.2.2.5. Према начину настанка, у савременом пчеларству се разликује

више врста матица, али је у испитиваним говорима потврђена само ројевска /pдје

ва матица, излежена приликом ројења. Сродни термини познати су и другим сло

венским језицима: рус. матка роеван, буг. маика на роак, пољ. табka rojowa, чеш.

matka rojova (ОЈЗСлM 0257), слвч. rojova matka (Мила 193).

1.3.2.2.6. Матицу која се гаји да би се њоме, у случају потребе, замије

нила слаба или надомјестила угинула матица херцеговачки пчелари означавају

синтаксичким варијантама са интернационалним детерминатором резервна ма

тица, резерве матица, резерва матице, чему одговара и чешко табka reservna

(Мудра 45).

1.3.2.2.7. Понекад пчелиње друштво замјењује несталу матицу пчелом ра

дилицом, која леже само трутовска јаја. Савремени херцеговачки пчелари обично

је означавају стручним термином лажна матица. Поред тога, веома је раширен и

назив надри-матица, а у сусједним Конавлима забиљежена је акценатска варијанта

надри-матица. Детерминатор пејоративне конотације, настао од глагола надријеши

(Скок s. v. дријети), изговара се као индеклинабилни придјев оријенталне прове

нијенције. У Попову је регистрована идиолекатска изведеница надpуља. Сродни

називи лажне матице нису регистровани ван херцеговачког подручја. У долини

Неретве је потврђен синоним изведен по истом творбеном моделу наздви-матица,

који је као сложеница био уобичајен у старијој босанско-херцеговачкој пчеларској

литератури.

За разлику од лажне, пчелари понекад посебно детерминирају матицу — права

машица.
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1.3.3. Трут

1.3.3. Улога трута, пчелињег мужјака, у пчелињој заједници је оплођавање

матице. У нормалном пчелињем друштву број трутова је ограничен бројчано и вре

менски, леже их се неколико стотина или хиљада, онолико колико је потребно у

одређено доба, обично пред ројидбу, а кад обаве своју функцију, пчеле радилице их

уништавају истјерујући их из својих станишта. Међутим, кад је у друштву слаба

матица, остарјела или неоплођена, или пак лажна матица, број мужјака се нагло

повећава и таква заједница нагло самире. Због трошења велике количине хране,

пчелари на разне начине онемогућавају њихово размножавање.

1.3.3.1. У херцеговачким говорима, пчелин мужјак се означава варијантама

назива прасловенског и индоевропског ономатопејског поријекла трут / трут и

трутина. Акценатска варијанта трут, коју је и Вук забиљежио, распрострањена је

на истоку и сјевероистоку испитиваног подручја. Остали ареал заузима варијанта

трут, изузев ужег појаса од сјеверозапада до југоистока Херцеговине, гдјеје, негдје

искључиво, а негдје напоредо, проширена творбена варијанта трутина / трутина.

Та варијанта је по свом постању аугментатив мотивиран како изразитом величином

мужјака, тако и негативном конотацијом у његовом поимању, али се значење њене

аутментативности изгубило и оно је потпуно лексикологизовано и ареализовано.

Сингулативом наведених варијаната означава се маса трутовске популације.

И у осталим нашим говорима, пчелин мужјак се назива трут или трутина.

У источној Србији регистрована је и варијанта трунташ, која се јавља и у старијој

војвођанској пчеларској литератури. Кајкавски лик трот забиљежен је у Подра

вини.

Готово на читавом испитиваном подручју, придјев изведен од основне ва

ријанте назива је трутовски, изузев крајњег херцеговачког југоистока, гдје је рас

прострањена акценатска варијанта трутовски. Варијанта трутински потврђена је

у сјеверној Херцеговини и у долини Брегаве и ареално је ограниченија од варијанте

од које је изведена.

Сви словенски језици именују пчелиног мужјака континуантама исходне

прасл. лексеме “trotb. За неке јужнословенске говоре карактеристична је поновна

ономатопејизација коријенског вокала: срп. трунташ, мак, трунтар, трунтељ,

трунталец, тунтарец, трнтор (МЛА бр. 76), буг. трњнтур (Зел. 281), уколико то

није остатак старе назалности, као штоје случај у румунској посуђеници из словен

ских језика trintor (ОЈЗСл Т 0734).

1.3.3.2. Понекад се у херцеговачким говорима трут метафорички назове то

тдван, што нема устаљено пчеларско значење. И у неким другим нашим говорима

забиљежени су синоними без шире распрострањености: цг брунцел (према бpунце

звонце“), у Босанској Посавини дебела пчела, у Војводини ројак (Жив. П, 1174), a

стари војвођански пчеларски писац Ћурчин трута назива пчелац, што је и Вук навео

према другом извору. Међутим, у нашем језику сиромашан је синонимски инвентар

у номинацији пчелиног мужјака у поређењу са неким другим словенским језици

ма, нпр. мак, диј. потован / готованка / готованица, дембел / дембелан / дембелка /

тембел, бумбар/бумбарец /бомбар/бамбар, летач, арамолебец, дундар / gзундзар,

госпошар (<госпошвашар), дрндали, комар (МЛА бр. 76) или пољ. диј, legat, len их,

muzykant, grač (МАЗЈ бр. 242), požeracz, dragon, daremnik, rabusie (Варм 80) итд.
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1.3.4. Однос природног и граматичког рода назива чланова пчелињег

друштва

1.3.4. Граматички род назива чланова пчелињегдруштва на испитиваном под

ручју, исто као и у нашем језику уопште, што је прасловенско насљеђе, поклапа се

са њиховим природним родом: фемининум мати(ца) и (п)чела, маскулинум трут.

У другим индоевропским језицима често је обрнуто: матица је поистовјећивана са

владарем па је означавана разним владарским називима мушког рода све до новијег

доба, када је утврђен њен природни род и њени називи вјештачки трансформисани

у именице женског рода. То је нашло слабијег одраза и на нашем језичком под

ручју у писаним текстовима чији аутори нису познавали пчеларску народну лекси

ку (краљица — краљ), што није оставило никаква трага у дијалекатској лексици (в.

1.3.2.1.3). Или, на примјер, у савременом њемачком језику настоји се да се женски

род трута — die Drohnе измијени у мушки — der Drohn (Безлај 12).

Пошто у индоевропским називима домаћих животиња није разликован пол

(Трубачов 106), могло би се закључити да је тек у прасловенској заједници извр

шена диференцијација граматичког рода назива чланова пчелињег друштва. Савр

шена подударност граматичког и природног рода наводи на закључак да су стари

Словени познавали природни род матице и трута, мада истакнути словеначки ети

молог мисли да су Словени, као и остали антички народи, идентификовали људско

друштвено уређење са пчелињим друштвом, па су и његовог „владара“ према свом

матријархатском поретку именовали лексемом женског рода (Безлај 14). Можда је

Безлај овим својим тумачењем плаћао обол ондашњој пренаглашаваној маркси

стичкој тврдњи о матријархату код старих Словена. Ни сврставање пчела у домаће

животиње није оправдано јер су наши преци, уосталом као што то и данас раде

наши старији пчелари, имали изразито антропоморфистичко поимање пчеле (Пуј.

Анат, Умир., Апид.).

1.3.5. Трансфер назива чланова пчелињег друштва у општу лексику

1.3.5. Сва три назива чланова пчелињег друштва прешла су из оквира спе

цијалне у фонд општеупотребне лексике и у народним говорима и у књижевном

језику. Овај трансфер је условио и нову стилску вриједност. Све те лексеме до

бијају појачан стилски набој, постају симболи и метафорички се преносе на нове

семантичке садржаје. Трут има изразито негативну, пејоративну маркираност, што

се на испитиваном подручју изражава и аугмнтативном формом, док (п)чела добија

мјесто на супротном стилском полу, чија се афирмативност и хипокористичност

изражава и деминутивом, а никада аугментативом. Мада се и матица налази на

овом другом полу, ипак њена афирмативност има нијансу узвишености и респекта.

1.4. Дијелови пчелињег тијела

1.4.1. Херцеговачки пчелари, као и остали, номинирају уочљиве дијелове

пчелињег тијела општим анатомским народним називима, док теже уочљиве орга

не и дијелове означавају накнадно усвојеним, већином ентомолошким терминима.

Предњи дио тијела означава се лексемом прасловенског поријекла глава, чији

сродни еквиваленти постоје и у пчеларским лексикама других словенских језика.
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Средњи дио тијела означава се такође лексемом прасловенског поријекла (средњи)

труп, а задњи дио тијела, трбух, назива се задак/задак/задњица, задњи труп или

трбух. Ако је овај посљедњи назив у вези са прсл. *brºuhњ, како се претпоставља

(Скок s. v. трбух), онда у источнословенским језицима постоје сродни пчеларски

еквиваленти: рус. брошко (Крејн бр. 1), полес. брушко (Пол. 322). Пчелињи органи

за ходање означавају се општим анатомским термином прасловенског поријекла

ндја-ндје, предње и задње, као и органи за летење крило-крила. При ушћу Раме,

потврђен је архаизирани синоним лето, чему у полеским говорима одговара сродан

пчеларски еквивалентлоток (Пол. 338-339). Дио којим је повезана глава с грудима

назива се врат, а свјетлији прстен на трбуху пас. Предњи дио главе означава се

животињским анатомским називима њушка, кљун, а савременији пчелари га оз

начавају термином рилце. У рилцу је смјештен језичак, битан за сакупљање хране.

Осјетилни органи на глави, антене, називају се пипци, бркови или длачице.

Ситнији, нарочито унутрашњи дијелови пчелињег тијела, релевантни у пче

ларству, нису били познати старијим пчеларима, а савремени за њих сазнају из

стручне литературе. Дио задњих ногу на којем радилице носе полен означавају се

општим називима четкица или кесица, а унутрашњи орган у којем доносе слатке

сировине желудац или пак кесица. Орган пчеле радилице у коме се ствара восак

назива се вдштана жлијезда, жлијезда за восак или само жлијезда. У вези са поје

диним пчелињим болестима напреднији пчелари спомињу дебелд цријево и задње

цријево. Данашњим пчеларима није више тајна размножавање пчела, па знају за

њихове полне органе, затим за јајнике и кесице (сјемене) код женки и за уg (полни)

код мужјака, као и за њихове излучевине čеме, сперму Истермиј, хормоне, феромоне.

1.4.2. Насупрот општим анатомским терминима народног или књижевног по

ријекла, одбрамбени орган пчелињих женки —радилице и матице — познатје сваком

пчелару и непчелару, свуда има свој назив, који се и у општеупотребној лексици

метафорички употребљава. У номинацији тог органа код пчела, а и код сродних

инсеката, на испитиваном подручју се испољава велика варијантност и синонимија.

Најчешћи су деривати прасловенске лексеме“žedlo: жалац /жалац/жаљац /жао

вац / жаовица/жаок /жаока /жаоц /жвалац /жвало /жваока/жваоц.

1.4.2.1. Најраспрострањенија је варијанта жалац, која се распростире у ком

пактном ареалу си. Херцеговине. У јужној Босни потврђена је варијанта жаљац,

док се на супротном крају испитиваних говора спорадично среће акценатска ва

ријанта жалац. У доњим предјелима слива Неретве и источне Херцеговине рас

прострањене су варијанте жаоц, жваок, жваоц, жвалац и жвало. У сусједним

крајевима забиљежене су варијанте жаовац (Рама) и жаовица (Пива, Сутјеска).

Варијанта жаока јавља се спорадично код савременијих пчелара, што је резултат

утицаја српске пчеларске литературе, а њена варијанта жаок потврђена је само на

једном мјесту у си. Херцеговини.

У нашим лексикографским изворима, поред Вукових варијаната жаока и

жалац, које су ушле у стручне терминологије, прва у српску, а друга у хрватску,

региструју се и друге: жаоце, жвало, жацало, жаоча (РЈАЗУ), жач (Елезовић),

жалка, жаовица, жаок и жаочица (РСАНУ). И у осталим словенским језицима

најчешћи су рефлекси прасл. лексеме“žedlo: стсл. ЖАло, буг жело, рус. жало, укр.

и блр. жалб, слов. želо, пољ. žadio, каш, žanglо, полап. 20dlii (Фасмеp s. v. жало).

Лексема жвало у руском означава пчелињу горњу вилицу (Крејн бр. 548), а жвала

у полеским говорима воштану жлијезду (Пол. 331). То нас наводи на закључак да
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су херцеговачке варијанте жвалац / жваоц / жвало / жаовац / жаовица настале

контаминацијом прасловенских анатомских назива “žedlо и *žњvadlo. Овом везом

би се могао објаснити и конавоски синоним жујица, који би могао бити девербал

од старосрпског живати, жуко жвакати“ (Фасмер, s. v. жеватњ).

1.4.2.2. На западном рубу Херцеговине, пчелин одбрамбени орган се озна

чава дериватима основе жиц-: жиц, жичало и джлц, који су у вези са глаголским

видским паром жицат — жицнут бости” (в. 5.12.2). Именичке паралеле у словен

ским језицима су непознате, али постоје сродни глаголски синоними у руском —жи

латњ и бугарском жила, бости“, као и у литaвском geluonis, gylys 'жаока“ и getti

бости“ (Фасмеp s. v. жилашљ). Можда је ова и-алтернација контаминирана са де

вербалима од глагола “žegti, који се срећу у неким словенским језицима као ознака

за жаоку: чеш. и слвч. žihadlo (Мудра 48, Мила 273), пољ. диј. 3iga i žeyauо (МАЗЈ

бр. 244), рус. диј. житучка и жало (Иван. Авт. 14). Мада у српском језику постоји

сродан глагол у истом превојном степену — житати "бости”, неизвјесно је да ли је и

он имао одраза у пчеларској лексици, било у номинацији радње или одговарајућег

оруђа.

1.4.2.3. У сјеверним херцеговачким говорима, често се жаока метонимијски

означава дериватима прасл. назива инсекта сродног пчели — деa / бе/дслић, што

нема паралела у другим говорима и језицима. У РЈАЗУ је забиљежен сродан си

ноним такође прасловенског поријекла дcшан, чије је значење помјерено по слич

ности са оштрим предметима.

1.4.2.4. У сливу Неретве, жаока се означава и девербалима од видског пара

бости — бадати: бадаљ, бадањ, а нешто источније и бддац, што има сродне еквива

ленте у рус. бодец и словеначком bodec (ЕССЈ s. v. *bodњса). У стручним термино

логијама се и најизразитији дио жаоке — жаочна Иглица назива сродним девербали

ма: с-x. бддило (РСА, s. v. бодило 2) и чеш. bodlo (Крејн бр. 518).

У Рами је забиљежен синоним убој, што нема ни именских ни глаголских

паралела у пчеларској лексици.

1.4.3. Пчелињи отров. Иако је добро познат пчеларима и непчеларима, пче

лари ријетко именују отров који пчеле радилице убризгавају жаоком приликом уба

дања, вјероватно јер је невидљив голим оком. Савременији Херцеговачки пчелари

га обично називају општим називом дитров / дпров, а ријетко га детерминишу —

челињи дтров / дпров. Од старијих гајитеља пчела ријетко ће се још чути архаи

зирани синоним ијед /jeg /пд, који је приликом првог сакупљања грађе био чешћи.

2. ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

2.0. Заједница у којој обично живиједна матица, повремено неколико стотина

или хиљада трутова и више десетина хиљада пчела радилица у српској пчеларској

терминологији обично се назива пчелиње друштво или пчелиња заједница, а у Хр

ватској још и пчелац. Разликује се настањено од ненастањеног пчелињег друштва.

2.1. Настањено пчелиње друштво

2.1.1. Општи називи. У испитиваним говорима, настањено пчелиње друштво,

које се обично поима као цјелина са његовим станом, означава се низом синонима,
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већином метонимијски помјерених са блискознaчних референата или пак преузетих

Из стручне терминологије: чела, муха, рој, овца, лава, суд, улиште, дубина, дубови

на, кошница, ошак и сл. Ти синоними могу се разврстати у више група: 1. помјерени

са назива врсте пчеле медарице, 2. помјерени са пчелињег стана, 3. помјерени са

ненастањеног пчелињег друштва, 4. магијски супституенти, 5. интернационални

КаЛКОВИ.

2.1.1.1. У функцији означавања пчелињег друштва најчешће се јављају ви

шезначни називи врсте — чела и муха. У првом случају још су прилично очувани

трагови старе акценатске диференцијације пчелињег друштва од врсте у Асг и Нпл,

када се узлазна интонација мијења у силазну — челу, челе (в. 1.3.1.1). На јужном

рубу испитиваног подручја, на далматинско-херцеговачкој граници, забиљежен је

у пасивном фонду нашег информатора назив челац, што је, очито, утицај стручне

литературе. У Хрватским говорима раширене су варијанте изведенице челац, челец,

чвелец, као и контаминирани синоним чмелец. Сродним еквивалентима и у другим

словенским језицима се означава пчелиње друштво: рус. пчела (Жор. 52), слч, диј.

jčeli (Нижн. Инт. 11), слвч. и чеш. — včelstvo (ОЈЗСлР 3410, Мила 250).

Општи синоним за врсту медоносног инсекта муха / мува ријетко се упо

требљава као ознака пчелињег друштва. Од словенских језика само је у пољском

регистрован сродан еквивалент: тиcha osначава и пчелиње друштво (Козл. 262).

2.1.1.2. Настањено пчелиње друштво често се номинира називом његовог ста

на. Неодвојивост означеног стана и његова садржаја најчврће се осјећа у називу

улиште /улпште /улишће уколико то није посебно детерминисано — улиште чела.

У чакавским двочланим називима летекул и тешки ул детерминатори показују да

се то односи на пчелиња друштва. У македонским говорима варијантама улишче /

улиште означава се пчелиње друштво, а из руске синтагме вибитњ улеш (Попов 226)

види се да се то односи на убијање пчелињег друштва. И остали називи пчелињег

стана — дубдвина, дубина, стублина, трмка, суд, домовина, диак — употребљавају се

и за означавање пчелињег друштва. Кад се то означава називом преузетим из лекси

ке кућног посуђа суд, он се често посебно детерминише: суд чела, челњи суд.

2.1.1.3. Назив рој, којим се на читавом испитиваном подручју означава не

насељено пчелиње друштво, употребљава се, већином у сјевернијим крајевима, и

као ознака младог пчелињег друштва заједно с кошницом. У Бистричкој повељи

краља Владислава (1234—1243) називом рои се означава овогодишње друштво за

разлику од прошлогодишњег (Михаљчић 22). У истом том значењу у западној Хер

цеговини се јавља изведеница ројац а у Пиви рдјак. Ово помјерање првобитног

значења лексеме рој још је изразитије у косовским и кајкавским говорима, гдје се

њоме означава свако насељено пчелиње друштво. И у другим словенскимјезицима

честа је појава да се континуантама заједничке прасловенске лексеме означава пче

лиње друштво уопште: мак, диј, рој, ројак, рујак (МЛА бр.77), рус. диј. (Кубањ) pou

(Иван. Назв. 377), пољ. диј. roj, ruj, rui, rujka (МАЗЈ бр. 247) и сл.

2.1.1.4. У четврту групу синонима спадају метафоричке лексеме које се ја

вљају у одговорима патријархалних пчелара на неугодно питање о броју њихових

пчелињих друштава, када не би нипошто казали колико их тачно имају, па су у том

случају избјегавали и назив медоносног инсекта. На јужном херцеговачком рубу, у

том значењу регистрована је лексема бвца, а у сусједним Конавлима глава. У народ

ним вјеровањима, пчеле се често везују са овцама, а главом се у пчеларској лексици

означава матица и горњи дио старинске кошнице, из кога се вади мед.
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2.1.1.5. Термин пчелиње друштво, настао по интернационалном творбе

ном моделу (рус. пчелинал семен, пољ. rodzina pszczela, енгл. colony of bees, њем.

Bienenvolk, Крејн бр. 171), веома је раширен у херцеговачкој пчеларској лексици,

али без професионалног детерминатора у општем значењу — друштво — и са разним

детерминаторима за посебна значења. У сјев. Херцеговини потврђена је варијанта

дружина. Сродни еквиваленти постоје и у словеначком језику: družina И čebelna

družba (Шмид 5). У посљедње вријеме, јавља се и синоним (челиња) заједница,

уобичајен у хрватској стручној литератури.

2.1.2. Посебни називи. У пчеларству веома значајну улогу имају особине поје

диних пчелињих друштава – њихова бројност, радиност, склоност размножавању,

снабдјевеност храном, здравствено стање, изглед саћа, (не)комплетност друштва,

генеалогија итд. — што се све огледа у њиховој номинацији, која се врши најчешће

синтаксичким, а у неким случајевима и лексичким начином.

2.1.2.1. Пчелиње друштво се вреднује првенствено по његовој бројности.

Малобројна друштва су са економског гледишта безвриједна и обично осуђена на

пропаст уколико им се не пружи помоћ. На испитиваном подручју, бројност пче

лињих друштава се исказује детерминацијом општих назива придјевским анто

нимима: позитивним — добар (ддбро друштво, добра кошница, добра чела, ддбро

улишће), јак (јака чела, јако друштво, јака дубдвина), велик (велико друштво),

крупан (крупна мува), снажан (снажна чела), моћан (моћно друштво), развијен

(развијено друштво) и негативним — слаб (слаба чела, слабо улиште), нејак (нејако

друштво, нејака чела), танак (танка чела), сирдмашан (сирдмашно улпште), ис

тркатио (истркатила ћела). Позитивно детерминисаним називима пчелињих

друштава могао би се прибројати и једанпут потврђен неологизам супер-друштво.

Поред тих двочланих назива, велику распрострањеност имају изведенице од

негативних детерминатора: слабић је распрострањен по цијелој Херцеговини, само

једном је забиљежена слабица, коју региструје и наша општа и пчеларска лекси

кографија, а ова посљедња наводи и хрватску варијанту слабиш. Једну потврду

на испитиваном подручју има и изведеница нејакуша. Синоним прскавица изве

ден је од назива малобројног роја прскавца (в. 2.2.2.1.2). Изведеница нема из реда

позитивно детерминисаних назива, уколико се тако не схвати неологизам супер

-друштво. Детерминисање квалитета пчелињих друштава сродним придјевским

антонимима општа је појава и у осталим словенским језицима. Од сродних изведе

ница једино се из расположивих извора може навести чешки еквивалент slaboši, уз

које је додато уČelstvo slabe (Мудра 34).

2.1.2.2. Друго мјерило вриједности пчелињег друштва – његова опскрбље

нoст храном, првенствено медом — у посљедично-узрочној је вези са његовом број

ношћу: многобројна друштва у нормалним условима сабирају знатне количине

хране, па се у номинацији често поистовјећују: добра чела, тешка стублина, пуно

улиште: слабо друштво, танка чела итд. За пчелиње друштво без меда у источној

Херцеговини се каже сува (чела, дубовина).

Поред тих и сличних детерминација, уобичајених и у другим нашим гово

pима и осталим словенским језицима, патријархални пчелари широм Херцеговине

означавали су пчелиње друштво оскудно медом сложеним придјевом шупљдлав /

шупљелав (шупљоглава чела, шупљеглава дубина), а и осамостаљеним детермина

тором шупљдглава у средишњим, а шупљеглава у периферним дијеловима испити

ваног подручја. (Приликом накнадног сакупљања грађе, нигдје нису забиљежене те
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сложенице). Придјев је мотивиран празнином горњег дијела херцеговачке кошнице

с непокретним саћем, који се назива глава (в. 13.1.2.2.1.2.1.7), одакле је вађено мед

но саће. Иако се тим називом и у другим нашим говорима, као и сродним еквива

лентима у неким словенским језицима, означава одговарајући дио кошнице, ипак

у расположивим изворима нема потврде те сложенице у пчеларској лексици ван

испитиваног подручја. Тај детерминатор нема позитивног антонима, изузев у син

таксичкој варијанти ограниченој на си, Херцеговину: празна у глави: ддбра у плави.

2.1.2.2. Пошто се пчелиње друштво поима у цјелини са кошницом и саћем

које насељава, номинирају се и остаци те цјелине послије угибања друштва. Разли

ковање живих од угинулих пчелињих друштава врши се помоћу опозитних детер

минатора општег назива жив: мртав /умро (жива чела, жива стублина : мртва

чела, умрла дубдвина). Ово дистингвирање је значајно због различитих функција

неких компонената те цјелине, нпр. восак добијен од угинулих и живих пчелињих

друштава има различиту култну вриједност. Избор детерминатора из синонимског

низа којим се означава угинуће живих бића условљен је антрополошким поимаљем

пчела, што је општа одлика свих словенских (нпр. чеш. čeled mrtva, Мудра 25;

слов. тrtev panj. Шмид 10), па и индоевропских језика (в.4.1).

2.1.2.3. Спознаја о пчелињим болестима (в. 9) развијена је тек у новије врије

ме, па се ријетко употребљавају посебни називи пчелињих друштава мотивисаних

њиховим здравственим стањем: здраво улиште, заразна чела, ушљива чела.

2.1.2.4. У патријархалном пчеларењу оштро су разликована пчелиња

друштва која су гајена уз куће њихових власника од друштава која су слободно

живјела у природним шупљинама и била предмет тражења чела, тј. ловачко-са

купљачке дјелатвости (в. 16.8.3). Та друштва се дистингвирају антонимним де

терминаторима питоми: дивљи, домаћи: шумски (питовна чела : дивља / дивја /

дивија чела, домаћа чела: шумска чела).

Пчелиње друштво које слободно живи у природи често се назива бјегунац,

називом мотивираним његовим настанком — бјежањем из пчелињака (в. 3.2.4.1).

Када се пронађе такво друштво и добије свог власника, онда се оно назива нађена

чела.

2.1.2.5. Поједина пчелиња друштва која се истичу својом склоношћу ка оби

латом сакупљању хране, што се негативно одражава на њихов нагон за ројење, веома

су цијењена. У испитиваним говорима нема устаљенијег назива за таква друштва,

која се често именују варијантама изведенице од хиперонима: медар/медар, меда

рица, медара и медоња, а на појединим мјестима и називом помјереним са назива

члана пчелињег друштва: радилица у сјеверној Херцеговини и радуља у Попову.

Почетком ХХ вијека, у сарајевском пчеларском листу употребљавао се назив

медовњак за пчелиње друштво намијењено за производњу меда. Синонимну сложе

ницу меддноша региструје РСАНУ.

И у другим словенским језицима срећу се сродни еквиваленти: слов. теđnik

(Шмид 8), слвч. medarky (Мила 115), пољ. тiodowiec (ОЈЗСлM 0416), рус. медовик

(Попов 201).

У Покупљује регистрован назив пчелињег друштва мотивиран врстом паше

на коју се селе пчеле: тиквар (Сисак 22).

2.1.2.6. Код извјесних пчелињих друштава јаче је изражен ројевски од са

купљачког нагона. Она дају већи број ројева, који нису цијењени због насљедних

особина. У испитиваним говорима, пчелиња друштва склона већем ројењу знатно
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се рјеђе номинују од оних која су склона јачем сакупљању хране. Забиљежена су

само три синонима, и то сваки у по једном пункту: девербативpдјилица и метафоре

дсињак и месар. У сарајевском стручном листу с почетка ХХ вијека, наведен је

синоним ројар.

Међу расположивим изворима из других словенских језика једино се

сродан еквивалент среће у словачком: rojivky (Мила 192) и већи број његових дија

лекатских варијаната: rojiki, rojivki, rojinki, rojilki, rojički, rojovki, rojarki, rojački,

rojavički, rojnice и сл. (Нижн. Инт. 16). Занимљиве су и словачке подударности са

херцеговачким пчеларским еквивалентом месар: теšiarki, masarki и теšarki (ibid.),

за што би се тешко могло претпоставити да су резултат утицаја стручне литературе.

2.1.2.7. Пчелиња друштва која се нису ројила у протеклој сезони занимљи

вија су у пчеларству јер се њихова активност јаче испољава у сакупљачкој дјелат

ности, па је и њихово именовање у испитиваним говорима знатно чешће. Њихови

називи су обично истозначни са називима друштава склоних јачем сабирању хране

(в.2.1.2.5), мада се у свим случајевима не ради о потпуној синонимији. Најчешће су

то изведенице од придјевајалов: јалова, јалбвњаћа, јалдвњак, јалдвица и јалдвуша.

У нашој пчеларској лексикографији наведен је двочлани синоним јалова кошница.

Сродни еквиваленти су потврђени и у неким другим словенским језицима: слов.

jalovec, jalov panj, jaloven panj (Шмид 6) и пољ. jalowki (Козл. 432).

Нердјка, коју је забиљежио и Вук, потврђена је само на једном мјесту. Срoд

ни еквиваленти постоје и у неким другим словенским језицима: рус. нерои и неpoак

(Попов 206) и пољ. nierojniki (Козл. 432).

Западнохерцеговачка неплодница има сродан антоним у словачком: plodárky,

пчелиње друштво са јаким нагоном за ројење“ (Мила 146).

Уз наведене изведенице провидне унутрашње форме, у истом значењу је за

биљежена и оказионална метафора мушкарац.

2.1.2.8. Пчелиње друштво које је остало без матице у испитиваним говорима

редовно се номинује, и то огромном већином на истовјетан начин — безматак. Уји.

Херцеговини уобичајена је варијанта у женском роду — безматка, док је на супрот

ном крају ове регије забиљежена и варијанта безматичњак. Регистровани су и на

зиви настали под утицајем стручне литературе безматично друштво и безматична

чела, као и осамостаљен детерминатор безматићнд. Забиљежене су и појединачне

потврде именице безметичнбс, којом се означава стање пчелињег друштва без ма

тице, и одговарајућег глагола обезматичит се. Почев од Вука, наша општа и спе

цијална лексикографија биљеже лексеме безматак и обезматичити се, а РСАНУ

наводи и безматка, безматичити (се), безматичење.

Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима: рус. без

маток, безматено, безматочник, изматок, безматете, безматочете, безматоч

ности, безматочње, безматчество, изматчение (Попов 185, 196), слов. bezmatičnik

(Шмид 5), пољ. bezmatek (ОЈЗСлВ 0322), чеш. čeled” bezmatečnd (Мудра 14), слвч.

bezmatkovost' včelstva (Мила 13), као и у полеским говорима обзЗмаччаној рош и

обзЗмаччицуа, обзЗматервациа (Пол. 356, 344).

Насупрот том општесловенском начину означавања обезматиченог пчелињег

друштва, његовог настанка и стања, у средњој Херцеговини раширени су синони

ми сложени по истом творбеном моделу са лексемом глава, који немају сродних

еквивалената ни на нашем језичком подручју нити у осталом словенском свијету.

Варијанте супстантивизираног назива б(р)езлаво доста су рјеђе од знатно раши

-у.
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ренијег и фреквентнијег глагола об(р)езглавиш, коме одговара варијанта убрезплави

ши, забиљежена почетком ХХ вијека у Неуму.

У хомољском говору, поред назива безматак, потврђен је и његов метафо

pички синоним удовица, а у војвођанској пчеларској литератури употребљаван је

синоним сакаша кошница.

2.1.2.9. У старинском пчеларству, пчелињи производи су добијани, негдје

више — негдје мање, јесењим убијањем доброг дијела пчелињих друштава, а мањи

њихов дио је зазимљиван за расплод у наредној сезони. Мада је Херцеговачка др

вена кошница погодна за одузимања дијела саћа са медом уз очување друштва у

њој, ипак се у појединим дијеловима сјеверне Херцеговине практиковало убијање

пчела, а донедавно се то радило у Пиви и сусједним црногорским крајевима.

Називи друштава која презимљују историзују се јер се у савременом пче

ларству сва пчелиња друштва остављају за наредну годину. Ипак су на источном

рубу Херцеговине забиљежене двије девербативне изведенице— пријеćeg /преćeg

и презимак. Изведеница čемењак, забиљежена у Стоцу, преузета је из ратарске

лексике и у вези је са фразеологизмом оставит за сјеме(на), којим се у пче

ларству означава избор пчелињег друштва за приплод (в. 16. 25). У си. Херце

говини и сусједној Пиви, презимљавање пчелињег друштва означава се глаго

лом преддит. У Бистричкој повељи краља Владислава (1234—1243) помиње се

прkckgњ (Михаљчић 22). И Вук је забиљежио назив пријесјед а прихватили га

наши општи и пчеларски лексикографи. У етнографским изворима потврђене су

и његове варијанте: присид у околини Сплита, просједујз. Србији, затим пре

сед и одговарајући глагол опреседити у војвођанској пчеларској литератури прве

половине XIX вијека. Вук је у Барањи регистровао синоним сложен по истом

моделу — пријесад. Секундарни извори показују да је ареал овог назива прилично

простран: пријесад у средњој Босни, а пресад / присад и пресадница у србијан

ским говорима.

У Хомољу је потврђен синоним приплодка.

2.1.2.10. Семантичко микропоље пчелиње друштво које презимљује добрим

дијелом се поклапа са семантичким пољем пчелиње друштво које је дало рој“. У

савременом пчеларству се не остављају друштва за расплод, па су пријесјед и њего

ви синоними, углавном, историзовани, али се извјестан број друштава, упркос вје

штачком ограничавању, ипак природно роји, и она се у народним говорима редовно

номинују, већином детерминишу придјевом стари и његовим изведеницама или

неким називом из хумане родовске терминологије. У нашој стручној терминологији

нема устаљеног термина: срећу се старка, старо друштво и изројена заједница.

У испитиваним говорима, највећу распрострањеност има назив старац,

потврђен још у средњој и јужној Босни и код славонског писца Ј. Ст. Релковића

крајем ХVIII вијека. С обзиром на потпуну акценатску уједначеност у херцеговач

ким говорима, проблематична је акценатска варијанта старац у РЈАЗУ. Варијанта

старка захвата ужи ареал источне Херцеговине и пружа се до Пиве, Семберије и

ји. Србије. Значајну распрострањеност у источној Херцеговини има и двочлани

назив стара чела, понегдје се срећу и професионализми стара кошница и стард

друштво, а у ји. Херцеговини и Пиви чест је осамостаљени придјев стара. У не

ким словенским језицима постоје сродни еквиваленти: слов. starec (Новак 76), рус.

старици (Жор. 93) и старик у руским кубањским говорима (Иван. Назв. 337). (У

руским говорима у Бјелорусији, називом старик означава се први рој, Ман. 81).
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Група синонима преузета из хумане родовске терминологије прилично је

архаизирана. То се не би могло рећи за знатно раширен назив баба, чији се ареал

протеже уз сјеверни руб Херцеговине а спушта се и јужније низ Неретву. Уобичајен

је код муслиманског становништва, а није туђ ни осталом житељству. Региструје га

и РСАНУ (s. v. баба' 8а). Друга два назива из ове групе — дпац и ђед, уобичајена

у си, углу Херцеговине, имају унеколико сужена значења: првим се означава пче

лиње друштво које је презимило једну, а другим двије зиме. Према фразеологизму

вратит се на дуа /мајку / бабу и сл. (в. 3.2.44), са сигурношћу се може тврдити да

је распрострањеност ових родовских термина као ознака пчелињег друштва била

много шира него данас, као и да је употребљаван и пчеларски синоним мајка. У

Кучима је у том значењу регистрован двозначни називматица, а у Далмацији оћак.

Означавање друштва које је дало рој хуманим родовским терминима шира је

словенска особина: рус. отец (Попов 208), чеш. materak, čeleg' materska (Мудра 21

и 25), стпољ. maćiora, maćiorkа (Концки 26, 23), пољ. macierzak (ОЈЗСл С 0649).

У сјеверозападном, пограничном дијелу према Босни, регистрован је само

траг синонима анача, иначе раширеног у разним дијеловима Босне и Лике. Се

кундарни извори биљеже и варијанту анвача у Војводини (ЕРСЈ), гласовно ближу

мађарском еквиваленту апyacsalád (ОЈЗСл S 0649), сложеном од мађ. anya (мајка) и

család (чељад), посуђенице из словачког или чешког језика, у којима се лексемом

čeleg“ означава и пчелиње друштво (Мила 24, Мудра 9, Пуј. Анача).

2.1.2.11. Мада је разликовање старки од друштава насталих у текућој години

релевантно, нарочито у старинском пчеларењу, ипак ни у испитиваним говорима

нити у стручној терминологији нема устаљенијег назива за нова друштва. Насу

прот старкама, у чијој номинацији придјев стари и његове изведенице имају доми

нантну улогу, антоним млади у именовању новог друштва нема ни приближно исти

удио. На више мјеста забиљежен је двочлани назив млада чела, који је потврђен и

у чакавским говорима. Понегдје се среће и осамостаљени придјев млада, што је

потврђено и крајем ХVIII вијека у славонској литератури. У секундарном извору, у

долини Неретве регистрован је синоним младо улишће.

Чешћи је случај да се назив ненастањеног пчелињег друштва помјера на

новонастањено друштво. У том значењу прилично је распрострањен, нарочито у

сјеверној Херцеговини, општи назив рој (в. 2.2.1), што је потврђено и у си. Босни.

Понегдје се тај општи назив и посебно детерминира: млади /љетошњи / прдљето

шњи рој. На западном рубу испитиваних говора, уобичајена је изведеница ројац и

њена варијантардјак у ПиВИ.

У неким крајевима, номинација младог друштва врши се и детерминисањем

придјевом нови: ново улиште у црногорским и нови ул у чакавским говорима.

2.1.2.12. Пчелиња друштва се именују и по начину њихова настанка. Доне

давно су пчелари из Херцеговине ишли у погранична подручја Црне Горе и Босне,

гдје се још задржавало јесење убијање пчела, па су неким димом омамљивали

друштва у старинским кошницама и тако их одвајали од саћа и преносили у своје

пчелињаке. Таква друштва су именована изведеницама од глагола којим је озна

чавано убијање пчела (в. 16.16): искуцанац, куцанац, паљеница / паљеница, паљу

ша, туцаник. Њихов настанак је релативно нов, нису постојала прије кошница с

покретним саћем, а и нестају заједно са престанком убијања пчелињих друштава.

Најпространији ареал има девербал искуцанац, познат у западној и јужној Херцего

вини, док се у си, дијелу ове регије јавља упоредо са варијантом куцанац, изведеном
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од несвршеног глаголског парњака. Тим глаголом, прасловенског ономатопејског

поријекла, и његовим дериватима означава се истјеривање пчелињих друштава из

њихових станова у прикладан суд, у којем се преноси до нове кошнице. Истјери

BaЊе се врШИ куцањем, ударањем дрвеним штапићима по дотадашњем њиховом

стану. У долини Раме забиљежена је назив туцаник, изведен од глагола тућ, којим

се такође означава убијање пчела. У ји. Херцеговини, регистровани су двербали

паљеница / паљеница и паљуша, изведени од глагола којим се означава убијање

Пчела ЊИХОВИМ спаљивањем. Ти називи су идентични са називима ненасељених

пчелињих друштава добијених убијањем истим поступком (в.2.2.2.2.2).

У старијој б-х. стручној литератури, употребљавани су називи мотивисани

присилним пресељавањем пчелињег друштва из старинске у савремену кошницу —

тјераник и претоница. Сродан еквивалент постоји у источнословенским језицима:

рус. Перејон (Жор. 89), полеc. порзон (Пол. 348).

2.1.3. Властита имена пчелињих друштава. У расположивим изворима,

домаћим и страним, нема података о властитим именима појединих пчелињих

друштава, ако се изузме руски обичај да се на празник Св. Зосиме на једну кошницу

ставља одговарајућа икона и то се друштво назива зосима (Топоров 23). Стога наши

информатори нису ни подсјећани на ову појаву, па су сакупљени подаци углавном

из ји. Херцеговине, гдје је она случајно откривена (Пуј. Апид.). Касније је ова поја

ва описана и у Војводини, гдје се та имена третирају као апелативи (Недељков 88).

У изузетним случајевима, о којима постоје још само магловита сјећања ста

ријих пчелара, поједина пчелиња друштва су именована по дану њихова настанка

ројењем или пак по облику њихове кошнице.

2.1.3.1. Имена дата по празнику кад су друштва настала спадају у локалну

антропонимију: Лука, Спасоје, Илија, Видак/Видоје, Ђурђевка и, евентуално, Кри

жарица. Најраспрострањеније Лука, потврђено код пет информатора, давано је

друштвима која су настала ројењем на Лучиндан (18/31. октобар). Пошто је тако

касно ројење ријеткост, а нарочито преживљавање таквог роја, схватљива је и мо

тивисаност његове номинације.

Насупрт изузетности ројења на Лучиндан, пчелиња друштва изројена на

Ђурђевдан (Ђурђевка), Спасовдан (Спасоје), Илиндан (Илија) и Видовдан (Видак

/ Видоје) сасвим су нормална. Међутим, за ове празнике је везано култно вађење

меда илинштака, видовштака и спасовској меда (в. 7.4.2.8), а и за Ђурђевдан су

везане неке култне радње карактеристичне за Спасовдан (кићење кошница, кађење

пчела). Ту се назире и нека веза са громовничким божанством: Св. Илија је гро

мовник, Спас заштитник од громова а Св. Ђурђе стријелац.

У вези с тим требало би потражити и објашњење за пилипиљ из Вукове заго

нетке о пчелама (Вук 516), што својом редупликацијом асоцира на балканске сим

боле животворне кише: цинцарско пирпируна, македонско перперуна, српско пр

поруша и сл. (СМР 248) или на словенско божанство вегетативне снаге Переплут,

а донекле и на сродна имена пчелињих божанстава код неких народа: Хетитски

Телепинуш, источнословенски телепено, малоазијски телепин и код средоземних

народа талпин (Топоров 44, Пуј. Одгон. 356-357).

У властита имена пчелињих друштава могла би се сврстати и западнохерце

говачка крижарица крсташица, пчелиње друштво са укрштеним саћем“ (в. 1.2.2)

да се не ради о пчелињем субваријетету у народном вјеровању погрешно везаном

за празник Криже, кад је, наводно, настало.
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2.1.3.2. Имена пчелињих друштава мотивирана обликом кошнице — Бачво и

Двдрла — данас се осјећају као властита имена. Међутим, раније, када су кошнице од

шупљих клада биле многобројне па је међу њима било више подврста са посебним

семантичким обиљежјима, по којем су и називане, ти су се називи поимали као апе

лативи. На примјер, кошнице од рачвастог стабла у секундарним изворима с почетка

ХХ вијека називају се двоњци и доглаве (вјероватно двоглаве), попут наше Двопрле.

Али наш информатор не поима ово као апелатив јер се сјећа само једне такве дубе

нице. Слично је и са именом Бачво, којим је означавана кошница у облику бачве.

2.2. Ненастањено пчелиње друштво

2.2.0. Приликом одвајања од матичног друштва, ново пчелиње друштво из

вјесно вријеме проводи у тражењу новог стана. То ненастањено друштво се у пче

ларској терминологији номинира лексемом прасловенског поријекла рај, што је

превојни степен прасл. коријена “rei-, којим је означавано течење, кретање и који

се налази у лексеми ријека.

2.2.1. Општи називи. На цијелом подручју испитиваних говора, ненастањено

Пчелиње друштво се означава називом рôј и општим називом пчелиње врсте чела.

За разлику од књижевног језика — рој, роја, у неким испитиваним говорима јављају

се извјесне акценатске разлике у косим падежима. Поред уобичајеног Гсгрдја, у

приморском дијелу Херцеговине и сусједне Далмације јавља се варијантардја; уз

Херцеговачке плуралске Ликове ројеви, ројева, у граничним босанским говорима

изговара се ројеви, ројева /ројева.

Често се у говору значење основног назива прецизира, односно означава мје

ра пчелиње масе: рој чела, рој челе. Испитивано подручје периферно захватају и

ареали изведеница: ројац на западном рубу Херцеговине и ројак у Пиви, мада ис

ходна форма и у њима преовлађује.

И у осталим с-x. говорима готово је истовјетна ситуација: уз јединствен рој.

понегдје се у истом значењу употребљавају деминутивне формеројац у западнијим

и ројакирујак у источнијим крајевима. И у другим словенским језицима готово је

идентично стање: континуанте прасловенске лексеме “rojb означавају првенствено

ненасељено пчелиње друштво, али и пчелиње друштво уопште. Уји, словенским

језицима јављају се у истој функцији и деминутивне форме изведене наставком

-ако: мак, ројак и рујак (МЛА бр. 77) и буг. ројак (Баб. 386), као и у струс. ројак

(Кокт. Авт. 7). Пољски дијалекатски еквивалент изведен је одговарајућим женским

формантом: rujka (МАЗЈ бр. 247).

Општи дијалекатски назив настањеног пчелињег друштва чела у испитива

ним говорима редовно се помјера и на ненастањено друштво, што се среће и у дру

гим говорима, али из расположиве грађе, усљед непрецизних записа, није уочљива

права распрострањеност те појаве, као ни њено постојање на ширем словенском

простору.

2.2.2. Посебни називи. Насупрот уједначеној општој номинацији ненастање

ног пчелињег друштва — рој и чела, постоји богата лексичко-семантичка група на

зива којим се означавају врсте ројева. Према свом постанку, они се дијеле на при

родне и вјештачке ројеве.
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2.2.2.1. Природни ројеви. У патријархалном пчеларству, када су се пчелиња

друштва гајила у старинским кошницама и када су се множила природним путем,

ројеви су се разликовали према њиховој генеалогији, квалитету, власништву и на

чину добијања.

2.2.2.1.1. Према јенеалогији, ројеви се разликују по реду одвајања од матич

ног друштва у једној сезони, и то по двије линије: по Хоризонтали — од првог до

посљедњег– и по вертикали-рој од роја (в. схеме 2.2.2.1.1.2).

2.2.2.1.1.1. Рој који се први одвоји од матичног друштва у једној сезони

најквалитетнији је и редовно се номинира, и то детерминацијом основног назива

или самим основним називом у суженом значењу, као и деривацијом редног броја

први. У свим испитиваним говорима напоредо се употребљава двочлани назив први

/први рој са синонимном изведеницом у више творбених, фонетских и акценатских

варијаната. Највећу распрострањеност има источнохерцеговачка варијанта првје

нац / првјенац и његове варијанте првљенац / првљенац у си, и првинац / првинац

у сјеверној Херцеговини. На јужном рубу западне Херцеговине и слива Неретве

раширена је варијанта првенац, а у прелазном појасу потврђена је и варијанта пр

вјенац. У јужној Босни, забиљежен је првац. Понекад се ова варијанта и професио

нално детерминира —рој првјенац.

И у осталим с-x. говорима слично је стање: првенац код Вука, на Косову и

у Славонији, првијенац у ЦГ, првљенац у источној, а првињак рој у ја. Босни, у

старијој војвођанској пчеларској литератури јавља се првак, а у Подравини првар.

На исти начин се први рој именује и у другим словенским језицима: рус. пер

вак, чеш. prvoroj (Крејн бр. 897), буг. пњрви роu, pус, poli nepвак, пољ. róј-pierwak

(ОЈЗСлR 1052), пољ. pierwak, roj pierwszy (Козл. 43), рус. poа перваковњи (Попов

219), слов, prvec, prvenec, prvič (Шмид 12), полеc. порвак, порвој / порши рој (Пол.

347, 356), слвч, диј. prvak (Кахоун 200), мак, диј. првиот рој (МЛА бр. 77) и први

pojак (Малешево 90). -

У јужној и си. Херцеговини, први рој се номинира и општим називом рој

насупрот осталим мање вриједним или безвриједним ројевима, који се обично на

зивају пардјцима (в. 2.2.2.1.1.2). Та појава карактеристична је и за црногорске и

источносрбијанске говоре.

У секундарном извору, у околини Стоца је забиљежен синоним младунац.

Сродан назив постоји и у словеначком — mladičnik, али се он, по свој прилици, од

носи на рој са младом матицом, што најчешће није случај са првим ројем, са којим

обично излази стара матица. По том се у руским говорима у Бјелорусији први рој

назива старик (Ман. 81). У херцеговачким, као и уопште у с-x. говорима, не дифе

ренцирају се ројеви са младом, „пјевајућом“ матицом (в.3.2.2) од ројева са старом

матицом, што је случају другим словенским језицима.

2.2.2.1.1.2. Рој који се други одвоји од матичног друштва у истој сезони но

минује се на више начина: детерминацијом основног назива редним бројем дру

ти, деривацијом тог броја и композицијом са префиксом па-. Њихова фреквенција

је знатно нижа од назива првог роја, што је у директној вези са његовом мањом

вриједношћу. Двочлани назив други рој прилично је раширен у сјеверној Херце

говини, док варијанте изведеног назива имају уже ареале: другенац у југозападној,

друтинац /друјенац у сјеверној, другљенац /другљенац у сјевероисточној Херцего

вини и другинац у Конавлима. Слично је стање и у осталим с-х, говорима: најчешће

се јављају акценатске варијанте другенац / другенац (Србија, Славонија), затим у
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босанским говорима другац, другињак рој, другинац рој, други рој и други ројац, у

Хрватској другаш, а потврђен је и другар.

старка те итд

(матично

друштво) V V

првенац другенац трећенац

(први рој) (др. рој) (тр. рој)

паројак

бијеле

ПЧСЛе

Генеалогија ројева у српској пчеларској литератури

старац —- прскавац

испрдак

изјаловак

poj другјенац трећенац

првјенац други рој трећи рој

први рој (први) па- (други)

V pojак паројак

бијеле челе

рој од роја

бијеле челе 2

Генеалогија ројева у херцеговачким говорима

И у осталим словенским језицима егзистирају сродни еквиваленти: слов.

drujec, družec (Шмид 6), рус. другак, другач, рош другаковњи (Попов 192 и 219),

чеш. druhak, druhoroj, пољ. družak, roj družak (ОЈЗСлV 1149 и R 1050) и drugan

(Козл. 432), глуж. druhak (Буђ. 62), слвч. druhak и druhoroj (Мила 33), полес. друјак,

дружак, други /другњиј рој (Пол. 330 и 356), мак, други ројак (Малешево 90) и сл.

У Кучима, у ЦГ, сужено је значење општем називу рој, гдје означава други рој.

У источном дијелу словенског простора упоредо егзистирају синоними од

основе “vbtor-, чији ареал захвата и ји. с-x. говоре: уторак (Црна Река 470), тдре

нпк (Бихор), путорак на Косову (Елез. П 151), а нема им трага на испитиваном

подручју. Сродни словенски еквиваленти су: мак. фториот рој (МЛА бр. 77), буг.
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вторак, рус. вторак (ОЈЗСлR 1050 и V 1149), вторик, вторак (Ман. 81), полеc.

вторак (Пол. 325), пољ. powtórki (Козл. 432).

Насупрот номинацији мотивисаној редним бројем, у већини херцеговачких

говора други рој се најчешће означава сложеницом паројак. Заправо, овај назив има

шире и неодређеније значење: најчешће означава други и све остале ројеве који се у

истој години одвоје од матичног друштва, тј. све ројеве мање вриједности. У неким

крајевима ова вриједносна граница између роја и паројка налази се између другог и

трећег роја, а понегдје и даље. У тим случајевима постоји потреба за прецизнијим

нумеричким означавањем паројака: први паројак другенац“, други паројак треће

нац” итд. У овом значењу паројак се употребљава још само у црногорским говори

ма, док у осталим с-x. говорима има другачије значење — рој од роја (в.2.2.2.1.1.6.1).

У творбеном погледу, лексема је прилично уједначена нас-x. говорном подручју: уз

паројак, раширен у Херцеговини, Босни, Црној Гори и рјеђе у Србији и Војводини,

на кајкавском подручју су регистроване варијанте парек, парожец и паровец а у

Лици парој.

Док је нас-x. подручју та лексема сложена искључиво са префиксом па

који у овом значењу има и временско и квалитативно значење, и већином из

ведена формантом *-bkљ, у осталим словенским језицима сродни еквиваленти

су чешћи са префиксном варијантом по- и без тог форманта: слвч, paroj, слов.

paroj, каш. paroj, Длуж. paroj други рој“ (Буђ. 61-62), рус. пароu / пороu poj од

poja” (Кок. Слов. 136), пороa 1. poj од роја“, 2. други и наредни ројеви” (Попов

213), чеш. poroj, рус. пороек други и даљи ројеви“ (Крејн бр. 132), слвч. poroj

други и даљи ројеви“ (Мила 172), рус. порои четврти и даљи ројеви“ (Кок. Сем.

31). У компаративном источноевропском пољопривредном рјечнику уз низ екви

валената — рус. пороu / порошка, чеш. poroj, пољ. poroj/porojek— дата су различи

та значења: на пољском други рој”, а на бугарском трећи и даљи ројеви“ (ОЈЗСл

P 2165). Дакле, значење наведених сродних назива исто је као у с-x. говорима:

негдје рој од роја“, другдје, чешће, други и даљи ројеви”, трећи и даљи ројеви?

па све до посљедњег, сасвим безвриједног роја који изиђе из истог друштва у

току једне године. Дајући свој преглед тих сродних назива у словенским језици

ма— слов. раrој, слвч, paroj, каш. paroj, длуж. poroj, који је нешто шири него што

је овдје наведен, Буђишевска није ни примијетила постојање и других значења,

осим тiody roj, тј. други рој“ (Буђ. 61-62).

2.2.2.1.1.3. Иако је рој који се добије трећим ројењем истог матичног друштва

у једној сезони сасвим мале вриједности и најчешће се у испитиваним говорима

сврстава у паројке, ипакје његова номинација разноликија од претходног. У сјевер

ној Херцеговини и сусједној Пиви чест је двочлани назив трећи рој. На појединим

мјестима, најчешће уз Неретву, регистроване су изведенице трећенац, трећинац,

третинац, трећак и трећац. Слично је стање и у осталим с-x. говорима: најрас

прострањенији је трећенац (Србија, Славонија), који је ушао и у стручну термино

логију, затим у источној Босни трећинац и трећленац, у средњој Босни трећак

poj, у Хрватској треташ и у Подравини третар.

Сродни еквиваленти егзистирају и у другим словенским језицима, гдје се

уочава творбена идентичност — извођење формантом *-jake: рус. диј. третњак

(Иван. Назв. 337), слвч. tretjak (Мила 228), чеш. treti roj (Мудра 25), полес. трзтак,

трзјтaк (Пол. 362). Изузетакје словеначки језик, у коме је забиљежено више твор

бених варијаната: tretjenček, tretkovec, tretjak, tretjič, tretjeс и tretjic (Шмид 14).
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У већини испитиваних говора, трећи рој се сврстава у паројке (в.2.2.2.1.1.2),

а за њихову прецизнију детерминацију служе редни бројеви: други паројак трећи

poj”. У јз. Херцеговини паројцима се називају тек трећи и даљи ројеви“. У си.

Херцеговини се од другог роја разликују трећи и четврти деминутивном формом

— пардјчић.

У околини Стоца, веома ограничен ареал има сложеница подројак, која нема

ширих паралела. У сусједству, на изворишту Брегаве, трећи рој се означава девер

балом подрежњак, што је у вези с подрезивањем, радњом којом се спречава даље

ројење. У Гацку је за трећи рој потврђен назив помјерен из ратарске лексике — по

стрмак јари кукуруз који се сије иза жетве стрног жита”.

2.2.2.1.1.4. Четврти рој који се одвоји у току сезоне од матичног друштва без

вриједан је па су његови називи на испитиваном подручју ријетки. Обично се свр

става у паројке, прскавце или испртке. При ушћу Раме у Неретву, забиљежене су

творбене варијанте изведенице четвртинац и четвртак, прва од сина, а друга од

његове мајке. Непренесен силазни акценат у парадигми са пренесеним акцентима

— првинац, другинац, трећак— код исте старе Муслиманке свједочи о веома ријетко

употребљаваном називу који се задржао у сјећању у архаичној форми — четвртак.

Ову лексему региструју пчеларска и општа лексикографија, наравно са пренесеним

акцентом — четвртак. У Рами је забиљежен и двочлани синоним четврти рој.

На исти се начин четврти рој номинира и у неким другим словенским јези

цима, мада су њихове потврде веома ограничене: рус. четверак (Жор.97), рус. диј.

(Кубањ) четвертак (Иван. Назв. 337), чеш. roj čtvrty (Мудра 25).

Поштоје значење назива бијеле челе (в.2.2.2.1.1.6.1) прилично нејасно већи

ни пчелара, изгледа да га неки информатори везују и за овај референт, што је, у

ствари, пребацивање из генеалогијске у редосљедну ројевску парадигму. Такво

помјерање значења регистровано је и у Лици.

2.2.2.1.1.5. Даљи ројеви који се послије четвртог роја одвоје од матичног

друштва у току године нису имали никакве економске вриједности, па се и не име

нују: на испитиваним подручју само је једанпут забиљежен двочлани назив петт

poj. - -

И у другим словенским језицима веома су ријетки сродни еквиваленати:

слов. peti roj, petec (Шмид 10), чеш. paty roj (Мудра 25).

2.2.2.1.1.6. Поред диференцијације ројева по њиховом одвајању од матичног

друштва у току једне сезоне, условно речено по хоризонтали, они се разликују и по

вертикалној оси, кад у истој години рој првенац пусти један нови рој, који то опет

исто учини, што је више плод маште неголи стварности (в. схему 2.2.2.1.1.2).

2.2.2.1.1.6.1. У погодним условима, и пчелиње друштво настало од првенца

може у истој години дати рој. Иако је у савременом пчеларењу незамисливо ројење

друштва насталогу истој години, ипак старински пчелари, нарочито у планинским

предјелима, у којима су паше дуготрајније, често знају и за такве ројеве, али нешто

рјеђе и за њихове називе. У стручној терминологији, такав рој од роја назива се

паројак. На испитиваном подручју, једино је у архаичнијем говору при ушћу Раме

потврђен паројак у том значењу. У истој функцији је тај назив потврђен у више

босанских говора, као и код Вука, а на кајкавском подручју јавља се у више варија

ната: парек, парожец и паровец. У старијем секундарном извору, у истом значењу

забиљежена је без убикације варијанта парој (Ј. Дедијер, Херцеговина 1909, 98,

фуснота), чији су деноминали регистровани у сјеверној Херцеговини (в.3.2.3.2.3).

— 42—



Херцеговачка пчеларска лексика 505

Пошто се лексемом паројак готово на читавом испитиваном подручју означавају

други и / или наредни ројеви настали ројењем истог друштва у једној години, на

њему се рој од роја номинира двочланим називом бијеле / биле челе или, рјеђе,

сингуларом — бијела чела / ћела. О архаичности овога назива свједочи и редовно

упрошћена иницијална консонантска група у именици, као и његово прилично за

магљено пчеларско значење код већег броја информатора. Једино је у сз. Босни

забиљежен овај назив са истим значењем.

Назив је фразеолошког поријекла, јер се њиме означава изузетност, велика

ријеткост, попут бијеле вране. Чешће се среће у хуманој родовској лексици, гдје

прилично нејасно означава далеког потомка — праунуче или чукунунуче. Још је

чешћи у фразеологизмима: добит / стећ / имат /наћ бијеле челе, полећет (неко

ме) бијеле челе — бити / постати срећан“, доживјет бијелије чела — доживјети ду

боку старост, добити далеке потомке“. Назив је стар судећи по топониму Билопчеле

и имену БКлопчеланине, који потичу с надгробног натписа изХV вијека и односе се

на данашњу Бјеловчину, село у околини Коњица и, вјероватно, на његова мјештани

на, клесара сачуваног стећка (Пуј. Антроп. 190, Пуј. Особит. 143-144).

У расположивим изворима из других словенских језика, сродним називима

нема трага.

Уз бијеле челе, на јужном рубу Херцеговине забиљежен је синоним златне

челе, потврђен и у Војводини (Недељков 212).

Усљед архаизације лексема којима се означава друга, директна генерација

ројева, на испитиваном подручју тај се референт аналитички означава: рој да роја,

дд роја рој, ројев рој, од првца рој, од ројца рој, ројац од ројца, паројак да роја.

У другим с-x. говорима регистрована су још два синонима за рој од роја:

значајну распрострањеност у источнијим говорима има назив помјерен из родовске

лексике копиљан / копилан / копиле са одговарајућим глаголом окопилити се (в.

3.2.3.2.3), као и прерој у Покупљу (Сисак 26), чији префикс означава обилност ис

ходне лексеме, као у пријерод.

2.2.2.1.1.6.2. Већином у етнографској литератури, помиње се и трећа генера

ција ројева настала у истој сезони, али је невјероватно да је било и таквих појава,

незамисливих у данашњим технолошким и еколошким околностима. У црногор

ским и, нарочито, босанским говорима, па и код пчеларског лексикографа Ј. Жи

вановића, такав рој се назива бијеле челе, а у покупском кајкавском говору бели

челац. У испитиваним говорима, само код савремених веома образованих пчелара

забиљежене су бијеле челе у том значењу, што је посљедица утицаја стручне ли

тературе.

У бихорском говору, у Санџаку, сложеницом паракотиљан означава се трећа

генерација ројева, у којој префикс грчког поријекла пара- означава појачану особи

ну исходне лексеме, тј. рој од копиљана.

2.2.2.1.2. Знатан број посебних назива пчелињих ројева мотивисан је њихо

вим квалитетом, и то већином безвриједношћу. Трећи и даљи ројеви у току исте

сезоне, тј. паројци, имају веома малу корист или су били без икаква значаја, па њи

хови називи имају јачу пејоративну конотацију. Изведени од глагола којима се оз

начава прекомјерно и некорисно ројење (в 3.2.3.2.4), ти су девербали мало распро

страњени: прскавац има нешто шири ареал, јавља се у ист и зап. Херецговини, док

су испрдак и изјаловак забиљежени свега по једанпут. Неквалитетан рој се понекад

означава деминутивом исходне лексеме – pдјчић или називом првенствено мотиви

сан његовом генеалогијом — паројак, пардјчић.
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Изузетно је у ји. Херцеговини једанпут потврђена изведеница за квалитетан

рој — напредњак, који означава сваки рани рој.

Називи пчелињих ројева мотивисани квалитетом настали синтаксичким пу

тем обично немају конотативно значење: добар /јак / велик /напредан рој, велика

чела: слаб / нејак / танак рој.

Семантичко поље квалитетне мотивације сасвим се подудара са семантич

ким пољем временске мотивације: рани рој је квалитетан, а касни рој неквалитетан.

2.2.2.1.3. У погледу власништва, пчелари једино посебно номинују рој који

је побјегао из пчелињака, који нису успјели да ухвате. Уји. Херцеговини и сусјед

ним Конавлима такав рој се назива бјегунац, који региструје с-x. пчеларска и општа

лексикографија. У варијанти бижац јавља се код славонског писца Ј. Ст. Релковића

у ХVIII вијеку.

Сродни еквиваленти постоје у словеначком — иbegnjanec (Шмид 14), пољском

—roj zbiegy и руском језику — беiлили роu (Крејн бр. 892).

2.2.2.2.1. Вјештачки ројеви. Упркос већ уобичајеној пракси вјештачког

МНожења Пчелињих друштава и Именовању те радње у испитиваним говорима (в.

16.8.2), ипак се такви ројеви посебно не номинују, ако се изузме ријетка употреба

професионализма вјештачки рој, преузетог из стручне терминологије. Томе је раз

лог, вјероватно, што роја као заједнице пчела без кошнице и саћа у овом случају и

нема. Вјештачко ројење се обавља присилним раздвајањем и пчелиње популације

и њеног саћа са храном и подмлатком, па ни у једном тренутку нема комплетног

новог роја ван његова стана.

2.2.2.2.2. Ипак се на испитиваном подручју именује један рој настао вјеш

тачким путем — искуцанац, куцанац, паљеница / паљеница, паљуша, туцантк. То су

пчелиња друштва која се приликом убијања пчела (в. 16.16) спашавају и насељавају

у кошнице, у којима им је могуће додати храну, легло и саће, како би преживјела до

наредне медоносне сезоне. Наведени називи су идентични и за насељена и нена

сељена пчелиња друштва (в.2.1.2.12).

2.3. Облици пчелиње масе

2.3.0. Зависно од времена и мјеста, пчеле се сакупљају у карактеристичне

групације — зими у кошници, љети на њеном отвору, а ројеви у лету или објешени о

чврстом предмету. Те групације пчелари метафорички именују општим и посебним

називима, који нису увијек јасно издиференцирани, па се називи једног облика врло

често метонимијски помјерају на други.

2.3.1. Општим лексемама група, пука и бота на испитиваном подручју оз

начава се грудваста маса пчела неодређене величине, облика и функције. Прасло

венски дијалектизам пука (*gљlka) јавља се у источној, а романизам група / трупа у

сјеверној Херцеговини, док је италијанизам бдта ограничен на западни руб ове

регије. Овај посљедњи назив је регистрован и у општој лексикографији са не

одређеним пчеларским значењем — пчела (РСА 4.б).

У пчеларској лексикографији регистрован је и синоним прасловенског по

ријеклахомут, омут пчела на плоту (Мед. П 161). Сродни еквиваленти уобичајени

су у чешком: chomač včel (ОЈЗСлК 0702), zimni chumač (Крејн бр. 163,164), слвч.

chumač, rojovy chumač, zimnychumač (Мила 66), који се, зависно већином од детер

минатора, односе и на зимско клупко (в.2.3.2) и на ројеви грозд (в.2.3.4).
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2.3.2. При ниским температурама, обично зими, пчеле се на саћу скупе око

матице у лоптасту масу, која се у стручној терминологији назива зимско клупко

/ клубе. У испитиваним говорима тај се облик такође именује варијантама исхо

дне лексеме клубе, најчешће без детерминације: на готово цијелом подручју то је

клупко, спорадично се у источним дијеловима јављају варијанте клуфко / клувко, а

у јужнијим крајевима честа је и варијанта клуко. У сливу Раме, регистрована је и

творбена варијанта клубак, Каткад се јављају и варијанте клубе и клупче, вјерова

тно под утицајем стручне литературе. Понекад се ова именица, преузета из опште

лексике, и посебно детерминира: клупко ћеле, или, под утицајем литературе, зимско

клупко. Од осталих с-x. говора, у источној Србији се јавља клубе, а у Подравини је

регистрована кајкавска варијанта клопко.

Постоје сродни еквиваленти и у другим словенским језицима: рус. диј. (Ку

бањ) клуб (Иванов. ЛC 74), полеc. клуб (Пол. 335), рус. зимнbни клуб, пољ. klab

pszczól (Крејн бр. 164).

2.3.3. Облик у којем се налазе пчеле приликом засједања (в. 3.2.1) у сливу

Неретве назива се брада, мада се истим називом означава и ројевски грозд. Гомила

пчела објешена на отвору кошнице више дана пред ројење или пак у току великих

врућина, подсјећа на човјечју браду, па је ова пчеларска метафора сасвим провидна.

У овом значењу регистрована је и у Покупљу, а двосмислена илустрација уз њено

дефинисано значење ројевског грозда у РСАНУ (4д) показује колико су ова два

референта слична. Забиљежен је и одговарајући деноминал обрадит образовати

браду око кошнице“.

Сродни еквиваленти су уобичајени и у другим словенским језицима: рус. бо

рода (Жор. 78; Иван. ЛC 73), пољ. broda (Крејн бр. 47), слвч. brada (Мила 15), a

француски и енглески еквиваленти — barbe, oднoснo barb (Крејн бр. 47) — упућују

на даљу сродност назива овог облика пчелиње масе.

Аналогно помјерању назива брада на ројевски грозд (в. 2.3.4), и примарни

назив тог референта се помјера на гомилу пчела која виси на отвору кошнице — проз.

2.3.4. По одвајању од матичног друштва и краћег кружења изнад пчелиња

ка, рој се савија на неки предмет, обично на оближње дрво, гдје се вјеша у облику

издужене масе, која се у стручној терминологији назива (ројевским) проздом. На ис

питиваном подручју, такав облик роја именује се метафорички општим лексемама

брада, грозд мосур и торба.

Највећу распрострањеност имају дијалекатске варијанте лексеме прасловен

ског поријекла грбз / pдз, преузете из ботаничке у пчеларску лексику на основу

спољне сличности. У секундарним изворима, потврђен је и у чакавским говорима

прозд чел, а и општа лексикографија биљежи ово значење лексеме прозд (РЈАЗУ bb).

И у руском језику постоје сродни еквиваленти: грозде пчел (Попов 191) и гроздњ

poеван (Крејн бр. 163). У чешком се зимско клупко назива žimni hrozen, чији де

терминатор наводи на помисао да постоји и љетњи или ројевски hrozen. Француски

еквивалент grappe (Крејн бр. 163) показује да постоји универзалнији семантички

модел именовања тог референта.

Анатомском лексемом брада понекад се у источној Херцеговини и сусјед

ним Конавлима означава ројевски грозд. Тако је и у РСАНУ (4д) дефинисано њено

пчеларско значење, мада наведени примјер упућује на гомилу пчела на улазу у пче

лињи стан.
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У си. Херцеговини, објешени рој се често пореди са турцизмом торба, у ји.

дијелу регије чује се такође турцизам мосур, а у Покупљује регистрован синоним

тумболац (Стативе 54).

2.3.5. Мада је уочавање најгушћег дијела роја у лету релевантно за хватање

роја, само је наједном мјесту забиљежен назив тог референта — коло, али у другим

изворима нема помена ни те појаве нити њеног назива.

2.3.6. У пчеларству, старинском и савременом, веома је значајна количина

пчелиње популације у друштвима и у појединим фазама одгоја пчела, па се она

одређује уобичајеним приближним мјерама. Пошто се у расположивим секундар

ним изворима не спомињу мјере пчелиње масе, тек је при крају сакупљања грађе

уочена та појава, па се сакупљене потврде односе само на нека мјеста у источној

Херцеговини и Пиви.

Количина пчелиње масе означава се лексемама преузетим из опште лексике

и партитивним генитивом назива медоносне врсте: шака челе / муве, прегрш челе,

три прегршти челе, капа муве, врећа челе, арар муве, грбз челе, дблак челе. У савре

меним кошницама јачина пчелињег друштва се одређује по броју оквира запосјед

нутих пчелама: два рама муве, три оквира челе.

На исти начин се партитивним генитивом детерминишу и неки облици пче

лиње масе: рој челе, клукочеле, рој муве.

3. МНОЖЕЊЕ ПЧЕЛА

3.0. У номинацији процеса множења пчела постоје двије јасно разграничене

лексичко-семантичке групе: једна се односи на размножавање пчелињихјединки и њи

хове неодређене масе, а друга на умножавање пчелињих друштава. Већина лексике из

прве групе је заједничка са лексиком других животињских врста које се множе из јаја.

3.1. Множење пчелињих јединки

3.1.1. Оплођавање

3.1.1.1. Патријархалним пчеларима није био сасвим јасан начин размножа

вања пчела, па ваљда стога и нису наслијеђене специфичне лексеме којима би се

означавало оплођавање само ове врсте, аналогно посебним глаголима за спаривање

сваке врсте домаћих животиња. Спаривање матице са трутом савремени пчелари

означавају глаголима општијег значења.

У западној Херцеговини и сливу Неретве, спаривање пчелињег мужјака са

плодном женком означава се глаголима оплддит (се) — оплођават (ce) / расплођа

ват (се) и одговарајућим девербалима оплддња, оплођење и дплођај. У старијој пче

ларској лексикографији (Живановић) регистрован је глагол оплодити. Сродни екви

валенти постоје и у другим словенским језицима: оплодотворит”, заплоднациа у

полеским говорима (Пол. 345, 332), oploditi matku, oplodniti se и орlodneniy чешком

(Мудра 15), као и у савременим пчеларским терминологијама: рус. оплодотворе

ние, пољ. zaplodnienje, чеш. oplozeni (Крејн бр. 322) и орlodnenie matiek у словачком

(Мила 147). У словеначком језику се у истом значењу употребљава глагол у другом

превојном степену: plemeniti (Шмид 11).
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У ји. Херцеговини и сусједним Конавлима, оплођавање пчела означава се

романизмима парит (се) — опарит (се) / спарит (се) и парење, који су уобичаје

ни и у савременој пчеларској терминологији. Сродни еквиваленти постоје и у дру

гим словенским језицима: паровацца, парбвание, старбвка и спарване у полеским

говорима (Пол. 347, 359), спариванње (Попов 223) и спариваниe (Крејн бр. 555) у

руском, sparenie matky y словачком (Мила 210), parent y чешком и раrowaniе у

пољском (Крејн бр. 200, 555).

У Попову је регистрован општи синоним својствен сточарској лексици оп

рскаш се.

Сам призор спаривања — силовит узлет мноштва трутова за младом, брзом

матицом — означава се са више метафоричких назива исте мотивације: свадбени лет

/излет, свадбент пут, свадба и сватови. Знатна њихова укоријењеност у народним

говорима могла би навести на погрешан закључак да су изворни, да се и у осталим

словенским, а и неким несловенским пчеларским терминологијама, одговарајући

чин не номинира по истом творбено-семантичком моделу: чеш. svatebni let matky

ИЛИ snubni let, пољ. lot weselny, pус, волет брачнви, буг. брачен полеш (ОЈЗСлV

1319, 1320), затим франц. vol nuptial, њем. Носhzeitsftug (Крејн бр. 556) и сл. Очито

је да су потврде из испитиваних говора рефлекси стручног термина свадбени лет,

насталог према интернационалном узору.

3.1.2. Легло

3.1.2.0. Пчелињи подмладак у свим стадијима развоја од заметка који матица

полаже у ћелију до изласка формиранејединке из ње, као и простор у пчелињем ста

ну гдје се легу пчеле, у Херцеговачким говорима се означава сиНОНИМИма црв и легло.

Преузет из зоолошке лексике, црв је изворни пчеларски назив проширен на

цијелом испитиваном подручју, нарочито код старијих пчелара. У изузетним слу

чајевима, ради дистинкције од њеног општеупотребног значења, овој лексеми се

додаје и професионални детерминатор челињи или челији. Пошто је био каракте

pистичан за патријархално пчеларство, у којем његовом референту није обраћана

велика пажња, као што је случају савременом пчеларењу, општи назив црв је улазио

у незнатан број посебних назива: црв д-дана јаје”, дитворент црв ларва и затво

рент црв — лутка”, али је оставио великог трага у фразеолошким конструкцијама

(в. 3.1.2.2). Насупрот малој распрострањености сингулативне форме са потпуним

облицима броја црв-црви, којом се означавају јединке подмлатка, обликом колек

тива црв најчешће се означава маса тог подмлатка. Деминутивом црвић такође се

диференцира јединка од масе означене колективом или пак јединка на нижем ста

дијуму развоја. -

Судећи по секундарним изворима, пчеларски назив црв раширен је у

Босни, Црној Гори, Србији, а у Хрватској и у кајкавском лику чpв. Регистровали су

га и старији пчеларски лексикографи, РСАНУ помиње црвић (s. v. нанети 6), док га

савремена терминологија не познаје. Ушао је у састав више вишечланих назива и

фразеологизама, а од њега су изведени и глаголи којима се означава процес лежења

(в. 3.1.2.2.1).

Лексема црв, општи назив дугуљастих пузавих животињица, као и сличне

фазе у развоју инсеката, прасловенског је поријекла — “čbrve - и њене континуанте

познате су у пчеларским лексикама свих словенских народа. Мада се тим контину
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антама у појединим словенскимјезицима означава развојна фаза ларве (в.3.1.2.1.2),

ипакје забиљежено више потврда ширегзначења — пчелињи подмладак у свим раз

војним фазама“: рус. черњ (Жор.97), рус. диј, червњ (Попов 227), рус. кубањски диј.

черва (Иван. Назв. 339), укр. диј, чер, черв, черва, черов /чербв, чаров, черви, чирва,

червици (Ник. 223), слов. črv (Шмид 5), длуж. cerw, глуж. čerИ (ЕССЈ s. v. *červe).

Исто семантичко поље има и девербал легло, којим се, поред мјеста ле

жења, значења распрострањеног ван пчеларске и ентомолошке лексике, означава

и читав пчелињи подмладак. Распрострањен је на цијелом испитиваном подручју,

потврђен је код свих информатора, али њиме се чешће служе савремени пчелари.

Назив је најчешће у колективу, којим се означава подмладак у маси, али се на огра

ниченом подручју јужне Херцеговине јавља и у сингулативу са оба броја када се

њиме означавају јединке тог подмлатка. У односу на дијалекатску лексику, стручни

термин има уже значење — њиме се означава само маса пчелињег подмлатка и мјес

то гдје се он развија.

Пошто се у савременом пчеларењу придаје посебна пажња пчелињем под

млатку, његов савремени назив, као једна од стожерних пчеларских лексема, улази

у велики број хипонима мотивисаних:

— намјеном: матичнблело /легло да машице, тј. легло из којег се легу мати

це, трутовско / трутинско легло, легло из којег се легу трутови, челиње /челинско

легло, из којег се легу радилице,

— поријеклом: матично лело, које је залегла матица, за разлику од трутов

ског, које може залећи и лажна матица,

— добом: стард /з(д)pëлд лело : младо легло, затим легло д00) дана;

— изгледом: дитворенд легло: затворенд / поклопљенблејло, затим разбацанд

лело,

— временом настанка: прдљетно Иранд лело : јесење / каснд лело;

— квалитетом: злд легло, трутовско,

— здравственим стањем: здраво лело : ббнд лело, као и називи болести:

каменд лело, кречно лело, кućелд / кućелкасто легло, мјешинасто лејло (в.9.1).

Мада исходни глагол у пчеларској функцији има знатно шири ареал (в.

3.1.2.2.1), девербал легло је јужнословенска иновација, сродни еквиваленти забиље

жени су још само у словеначком језику: zalegа и ležak (Шмид 7, 15). Истина, и у

пољском је регистрован сродан назив у нешто суженом значењу, као ознака треће

развојне фазе пчелињег подмлатка —zalažek (Козл. 265). И у старијој српској пчелар

ској лексикографији регистрован је девербал од другог превојног степена — полоi.

При ушћу Раме, у архаичном муслиманском говору, пчелињи подмладак се

именује општим називом плод, који региструје и старија пчеларска лексикогра

фија. Сродни еквиваленти чести су у пчеларским лексикама других словенских

народа: слов, plod (Шмид 11), слвч, plod (Мила 164), чеш. včeli plod (ОЈЗСл D

0306), рус. куб. диј. расплод (Иван. Авт, 14), рус. расплод, приплод (Попов 214,

218), укр. диј. розплод / розплод, заплод (Ник. 223), полеc. pocплод, росплвад

(Пол. 355).

3.1.2.1. У савременом пчеларству релевантно је разликовање појединих фаза

у развоју пчелињег подмлатка, које се у пчеларској терминологији именују ентомо

лошким терминима јаје, ларва и Лушка.

3.1.2.1.1. Назив за матичин плод, пчелињи заметак у прва три дана, на ције

лом испитиваном подручју је јаје, у Попову је забиљежен деминутив јајце, као што
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је случај и у старијој српској пчеларској и општој лексикографији (РСАНУ). У пче

ларству је веома релевантна оплођеност тог заметка, па то пчелари посебно детер

минишу — дплођенд : недплођенд јаје. Идентичан назив једино је још потврђен у

Пољицима код Сплита. Расположиви извори пчеларске лексике других словенских

језика потврђују да се матичин плод готово искључиво назива континуантама и

дериватима прасл. лексеме ћаје: пољ. јаје (Козл. 265), пољ. диј, јајko (МАЗЈ бр.

243), чеш. vajičko (Мудра 23), слвч. vajičko (Мила 241), буг. диј. јајце, ице (Зел. 282),

полеc. јајичко, јајечко, јеfечко (Пол. 365).

На испитиваном подручју, понегдје се пчелињи заметак означава аналог

ним називима помјереним са других живих врста. У неколико мјеста у источној

Херцеговини, као и у војвођанским говорима (Недељков 236) и у старијој пчелар

ској лексикографији, регистрован је назив упљувак, карактеристичан за муве, вје

роватно помјерен на основу синонимије пчела — мува (в. 1.1.2). Такође у источној

Херцеговини, пчелиња јаја се означавају и називом својственим за рибе - икра.

Слично помјерање среће се и у словеначком језику, гдје се пчелиње јаје означава

називом карактеристичним за уш — gnida (Шмид 6).

У јужној Босни, забиљежен је траг именовања пчелињих јаја општим нази

вом биљног заметка — сјеме, који у источнословенским језицима има широку рас

прострањеност, не толико у самом називу — рус. сема (Жор. 95), колико у одгова

рајућим деноминалима којима се означава полагање пчелињих јаја, а који немају

сродних еквивалената у српском: рус, семенитњ, обсеменатљ, засеменатљ (Попов

195,207,225), као и у сродним синонимима: рус. септе, засевати (Попов 195, 225),

полес. сејат“ јајички, сијатњи јајечка, посијат“јајечки (Пол. 351, 357), буг. диј. сеa

(Зел. 281).

Општи пчелињи називи црв и легло понегдје се употребљавају и у ужем зна

чењу као ознака за пчелиње јаје, што се види и из њихове детерминације: црв д-дана,

младолело д-дана.

3.1.2.1.2. Друга развојна фаза пчелињег подмлатка, која се у стручној тер

минологији назива општим ентомолошким термином ларва, почиње од изласка из

јајета па до његова затварања у ћелију. Пошто у овом стадијуму подмладак има об

лик црва, он се у испитиваним говорима најчешће и именује тим општим називом

већине бескичмењака — црв. У колективу означава масу, а у сингулативу јединке.

У том ужем значењу назив је регистрован и у српској пчеларској лексикографији.

За разлику од свог ширег пчеларског значења, понегдје се ово сужено семантичко

поље и посебно детерминира — дитворент црв. Почетни стадијум ларве означава се

и деминутивим црвић.

И у другим словенским језицима слично је стање: рус. черва, червачки (По

пов 227), пољ. сzerw, czerwie (Козл. 265), полеc. чЗрва, чарв, чЗрв, чЗр, чЗрјак, чар

вјак (Пол. 364), пољ. сžerw, czerwie (Козл. 265). У чешком се деминутивом červik

означава млада ларва непосредно по њеном изласку из јајета (Мудра 15), као што је

случај с нашим црвићем.

Општи интернационални ентомолошки термин ларва познатје већини савре

мених херцеговачких пчелара, понекад и у дијалекатској варијанти лавра. Као што

је овај интернационализам усвојен и у српској пчеларској терминологији, тако је

раширен и у пчеларским терминологијама других словенских народа: чеш. larva,

пољ. larwa (Крејн бр. 520), слвч, larva (Мила 97), а среће се и у њиховим дијалекти

ма — нпр. пољ. larly (МАЗЈ бр. 243).

— 49 —



512 Саво Пујић

Хрватски терминолошки еквиваленат личинка забиљежен је само у Кона

влима. Овај термин, преузет из руског језика, раширен је у полеским говорима:

личинка, личВанка, пчил"на личинка (Пол. 339). За континуанте ове лексеме у сло

венскимјезицима карактеристично је помјерање значења: укр. диј. личинки —легло

уопште (Ник. 223), рус. куб. личинка и лицб воштани поклопци“ (Иван. Авт. 8). И

на једном мјесту у Херцеговини забиљежен је тај термин као ознака треће развојне

фазе легла, лутке, што је свакако резултат утицаја стручне литературе и неправило

схваћеног његова значења.

Двочлани називи дтворено лејло и младб легло у испитиваним говорима

Имају шире значење — означавају пчелињи подмладак све до његовог затварања у

ћелије, тј. уз стадијум ларве означавају и јаје. То семантичко поље означава се нази

вима истог творбеног модела и у другим словенским језицима: слов. odprta zalega

(Шмид 15), полеc. чарва откритаја (Пол. 364), рус. некрњитал черњ (Жор.97) и сл.

3.1.2.1.3. Мада се у пчеларској терминологији трећа развојна фаза пчелињег

подмлатка означава општим ентомолошким термином прасловенског поријекла

лутка, у стручној литератури се обично тај референт означава двочланим називима

затворено или поклопљено легло. Изгледа да у овом случају пчеларска пракса јаче

дјелује на писану ријеч неголи стручна терминологија. На испитиваном подручју, та

трећа развојна фаза обично се означава називима мотивираним њеним изгледом —

затворенб/поклопљенблејло, затворени / поклопљени црв. И у другим словенским

језицима тај се референт именује називима спојеним по истом моделу: слов. zaprta

zalega, zaprti mlad, pokrita zalegа и сл. (Шмид 15), полеc. крњитаја чЗрв, закpњитаја

чзрва, покрита чЗр (Пол. 364), рус. крњитан черњ (Жор. 97) и сл.

Само је код једног образованог пчелара забиљежен термин лутка, исто као

и кукуља, скраћен лик одговарајућег хрватског термина романског поријекла ку

куљица.

Као резултат недовољно усвојених блискознaчних термина, више пчелара за

трећу развојну фазу наводи стручни назив друге фазе ларва, а једанпут и одгова

рајућег хрватског термина личинка.

3.1.2.2. Процес тјелесног развоја пчелињих јединки и њихове масе именује

се, с једне стране, уопштено, од зачећа до завршетка њиховог потпуног тјелесног

развоја, и посебно, по појединим њиховим развојним фазама. При том често долази

до помјерања значења појединих лексема и тешко је увијек прецизирати њихово

значење. С друге стране, ова лексичко-семантичка група могла би се подијелити на

два дијела: један развијен у пчеларској дјелатности, а други позајмљен из заједнич

ке лексике животињских врста које се множе из јаја.

Опште правило било би да читаво семантичко поље развоја пчелињег под

млатка обухватају несвршени глаголи заметат (се), лећ (се), кдтит (се) и црвит

/ црват, а њиховом префиксацијом сужава се значење на иницијалну или финалну

развојну фазу. Рефлексивном и нерефлексивном формом глагола лећ (се), као и

доброг дијела глагола из лексичко-семантичке групе која се односи на развој пче

лињег подмлатка, диференцира се субјекат радње — подмладак — од учесника у ње

говом зачећу и одгајању.

Сагледавано на широј основи, највећу распрострањеност у словенском

свијету имају деноминали од прасловенске лексеме“čbrvљ, чије су варијанте црвиш

/ црват – зацрвит претежно распрострањене на сјеверном ободу Херцеговине и

сусједним босанским говорима. Сродни еквиваленти чести су у другим словенским
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језицима: рус. червите, черите, начервлатњ (Попов 206, 227), пољ. сžerwić (Крејн

бр. 265), пољ. диј. суrvić (МАЗЈ бр. 243), полеc. чарвиm“, чЗрит“, чарит (Пол. 364),

длуж. cerwis se, брус. черице (ЕССЈ. s. v. *červiti), чеш. červiti se (СЛПС 2,266), као

и одговарајуће глаголске именице: рус. червление и пољ. сzerwienie (Крејн бр. 640).

Патријархални пчелари, који нису добро познавали природу множења пче

лињих јединки, ипак су на почетку сезоне на саћу уочавали наглу замјену меда

леглом. Та промјена се средином седамдесетих година ХХ вијека на читавом ис

питиваном подручју означавала синтаксичким конструкцијама претуpит, прдту

pиш / протурит на црв, разбит –разбијат (мед) на црв, окренут на црв, бацит

— пребацит на црв. Данас, скоро заборављен, пчеларски фразеологизам разбит

на црва јавља се и у херцеговачкој хуманој лексици, у којој означава богат пород.

Руски еквивалент пересиживатљ черву на мед замјењивати легло медом” (Попов

210) упућује на претпоставку да је истом синтаксичком конструкцијом и у пра

словенском означавано периодично замјењивање садржаја саћа. И руски глагол

перечерашњ, којим се означава почетна фаза полагања јаја (Попов 210), исто као

и херцеговачки синоними процpвит и зацрвиш / зацрват, резултат је сажимања

поменутог фразеологизма. Сродни еквиваленти забиљежени су и у пољском дија

лекту – začervić / zacervić (МАЗЈ бр. 243).

У означавању цијелога процеса пчелињег развоја на испитиваном подручју нај

више је раширен глагол лећ (се), уз који као субјекат (рефлексивни облик), односно пра

ви објекат (нерефлексивна форма), стоје називи чела, мува / муха, матица, трут, ра

дилица. Континуанте и деривати глагола “leštº i y пчеларским лексикама других словен

ских народа прилично су ријетки и већином се односе на завршну развојну фазу. Једино

се словеначким еквивалентом leči osначава цио развојни процес (Шмид 8, s. v. matica).

Синоним котит (се), раширен у Пиви и сусједном граничном дијелу Херце

говине, гдје се донедавно задржало убијање пчела, резултат је другачијег поимања

медоносног инсекта. Међутим, тај глагол и његове префиксиране форме веома че

сто се у Херцеговачким говорима употребљавају за аналогне радње код пчелињих

непријатеља — воштаног мољца, осе и сличних инсеката.

3.1.2.2.1. Почетна фаза извођења пчелињег подмлатка је полагање јаја, које

матица испушта из свог репродуктивног органа на дно ћелија у саћу. Тај иницијал

ни тренутак у развоју пчелињег подмлатка у херцеговачким говорима се означава

синонимним низом префиксираних сложеница од несвршених глагола -лапат, -но

сит, -бацат, -пљуват. Уз њих као прави објекат, односно субјекат код њихових

рефлексивних форми, може бити само јаје или, евентуално, неки његов синоним,

по чему се види да ти глаголи имају најуже семантичко поље.

Уз сложенице од превојног степена “leg- налећ (се) и залећ (се) као прави

објекат, односно субјекат, могу стајати и називи чланова пчелињег друштва, па оне

имају шире и неодређеније значење од претходних синонима. Сложeнице од превој

ног степена “log-: положит — полајат, одлджит — одлајат и разлајат раширене

су на цијелом испитиваном подручју, нарочито код савременијих пчелара.

Позначењу и валентности, претходној породици глагола врло је близак гла

гол носит са својим сложеницама нанијет, прднијет / прднпт — прондсиш,

снијет / снат и занијет. Поред правог објекта јаје, уз глагол занијет забиљежен

је и назив црв. Раширени су на цијелом испитиваном подручју, а уобичајени су и у

стручној литератури, нарочито глаголска именица ношење, која отуд продире и у

професионалну лексику. На испитиваном подручју нису забиљежени синоними од
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другог превојног степена: нести, несење и несивост, распрострањени у хрватској

пчеларској терминологији.

И у другим словенским језицимајављају се сродни еквиваленти у оба превој

на степена и са истим објектом и значењем: слов. nesti jajčka, znesti jajca, zanositi,

nezanošeno satje "саће без меда и легла” (Шмид 8, s. v. matica, 9), буг. неса, буг. диј.

ниса ица (Зел. 281), рус. виноситњса прекинути полагање јаја” (Попов 190), полеc.

нзства јајичкњt (Пол. 344). То је нарочито изразито код одговарајућих девербала

у савременим пчеларским терминологијама којима се означава матичина способ

ност ношења јаја: рус. лиценбсностњ машки, буг. апценосност, пољ. niešnošć matki

(ОЈЗСл ЈА 0099), буг снасане на наца (ОЈЗСл О 1239) и сл.

У цијелој Херцеговини, нарочито западној, полагање пчелињих јаја се оз

начава глаголско-именичким синтагмама бацат / бачат јаја, бацит јаје, бацат

и убациват упљувке, бацат црв. У старијој српској пчеларској лексикографији за

биљежен је синоним набацити.

Синонимија јаје — упљувак одразила се и у означавању радње: на једном

мјесту у источној Херцеговини потврђена је универбна синонимна форма упљуват,

којој у ји. Босни и старијој пчеларској лексикографији одговара глагол запљувати,

као и видски пар запљувати — запљувавати у РСАНУ.

На схватајући значај наглог развоја пчелињег подмлатка пред медоносну се

зону, стари пчелари су негативно поимали брзу замјену меда леглом, па су је у сз.

Херцеговини означавали синтагмама трдват / отpдват / затрдват мед, а да је

ареал те номинације био и шири, показује глаголска именица трдвање лела, за

биљежена у источној Херцеговини.

Глаголом закдтит (се) карактеристичним за множење великог броја живо

тињских врста, само се у Пиви и сусједном граничном дијелу Херцеговине озна

чава почетак полагања пчелињих јаја, што на осталом подручју има изразито пејо

ративну конотацију. Супротан, хипокористичан став забиљежен је само на једном

мјесту у синониму зачедит.

Уји. углу Херцеговине, уобичајена је употреба апстрактних глагола почет

почети полагање јаја” и ширит се ширити залежену површину саћа“.

3.1.2.2.2. Прелаз пчелињег подмлатка из фазе јајета у фазу ларве је теже

видљив па и нема прецизнијег његовог именовања. На ширем простору источне

Херцеговине означава се глаголом прдлиш се, а потрврђена је и сродна сложеница

разлит се. Једанпут је забиљежен и несвршени синоним пуцаш.

3.1.2.2.3. Претварање пчелињег легла из стадија ларве у стадиј лутке запажа

се по затварању ћелија воштаним поклопцима, па се у херцеговачким говорима и

означава глаголима којима се номинира затварање саћа у свим приликама. Од сино

нимног низа глагола којима се означава затварање ћелија (в. 5.6) за смјену развојних

фаза легла употребљавају се само глаголи затвдрит (се) — затварат / затварат

(се) и поклдпит. Њихови трпни придјеви служе за детерминацију одговарајуће раз

војне фазе легла — затворено 7 поклопљенблејло и затворент / поклопљени црв.

Идентично је стање и у стручној литератури.

3.1.2.2.4. Прелазак лутке у развијену пчелињу јединку, тј. њен излазак из

ћелије, означава се већином префиксираним формама финалног значења глагола

-лећи (се), -ићи, -водити (ce), -творити се, -валити (се). Од субјекта радње зависи

да ли ће се употријебити повратни глагол (легло) или пак његов прелазни облик

(његоватељице легла).
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Завршетак лежења најчешће се на испитиваном подручју означава глаголом

лећ (се) и његовим сложеницама излећ (се) и ддлећ (се). Глалолом излећи се, који

је регистрован и у старијој пчеларској лексикографији, служи се и савремена струч

На Литература. Сродни еквиваленти проширени су и у пчеларским лексикама запад

нословенских језика: чеш. lihпоuti se, пољ. wylegać sie (Крејн бр. 272), пољ. диј.

wylegać, wylogać (МАЗЈ бр. 243), затим глаголске именице: чеш. vilihnuti (Мудра 5),

слвч. liahnutiе (Мила 102). Одговарајућа глаголска именица у пољском иуleganie

има шире значење, обухвата читав процес лежења пчела.

У сливу Неретве, излазак младих пчела из ћелија означава се глаголским па

ром извес (се) — извддит (се). Сродни еквиваленти постоје у источнословенским је

зицима: рус. виводитљ (Крејн бр. 742), полеc. виводит“, вивбдициа, заводицца (Пол.

325, 331).

Номинација финалне фазе развоја пчелињег подмлатка понекад је мотивирана

отварањем ћелија у којима су се дотад развијале лутке: прдрис (се), отворит (се)

— отварат (се), проваљиват (се). Први од њих има сродног еквивалента у пољској

пчеларској терминологији — wygrizać sie (Крејн бр. 272), а посљедњи у словеначком,

гдје одговарајући девербали имају метонимијски помјерено значење: valivka "легло”,

vališče плодиште, простор о коме се развија легло (Шмид 14).

У сЗ. дијеловима Херцеговине, финални процес развоја пчелињег легла озна

чава се глаголом изаћ /изпћ — излазит, што је честа појава и у стручној литератури.

3.1.2.2.5. За рад пчела радилица на одгајању легла херцеговачки пчелари не

мају устаљенијих ознака, него то чине општим синтагмама чуват лело, његоват

лело, радиш налелу (x)ранит летло и сл. Чињеница да се у тим синтагмама не поја

вљује старији синоним црв показује да патријархални пчелари нису били свјесни те

радње, па је нису ни именовали.

3.2. Множење пчелињих друштава

3.2.0. У процесу множења пчелињих друштава постоји више фаза: први знак

је засједање, затим матична најава одвајања новог друштва и, на концу, његов изла

зак из старог пчелињег стана.

3.2.1. Засједање пчела

Када пчеле ухвати нагон за множење њихових друштава, а то се у старин

ским кошницама подудара обично са изградњом саћа до њиховог дна, онда нагло

спласне активност на сакупљању хране, па пчеле почну да масовно мирују у доњем

дијелу свог стана, са унутрашње и спољне стране. Та се појава на испитиваном под

ручју обично именује разгранатим деривационим гнијездом коријена “sed-, затим

и дијалекатским ликовима глагола лежати, обасипати се, обложити, огрнути се,

као и метафоричком именицом брада.

Дијалекатским ликовима čес / сис, заĆес, обаĆес, поčec, a pјеђе и нејотованим

формама сјес и засјес, најчешће се означава тај први наговјештај стварања новог

пчелињег друштва. Различита префиксација мотивирана је појединим семантичким

обиљежјима исте појаве: за- довођење у стање дужег задржавања, оба- простор, зау

зимање спољње стране стана, по(д)- такође простор, заузимање доње стране стана.

Стање се означава ликовима несвршеног глагола засједат /засидат /засидит, а само
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је у јужној Босни забиљежен дијалекатски лик основног глагола — садит. Мировање

пчела на изласку из кошнице означава се одговарајућим девербалима засед, засида,

а понекад и књижевнојезичком формом засјед, док термин засједање нигдје није ре

гистровану спонтаном разговору. Лик засјед биљежи РСАНУ. Етнографски и пчелар

ски писани извори свједоче о широкој распрострањености овог пчеларског дерива

ционог гнијезда у нашим народним говорима. Поред набројаних лексема, занимљиве

су и глаголске форме са суфиксом на- насјести у Босни и наседати у Хрватској.

Сродни еквиваленти распрострањени су код источнословенских народа, а у

мањој мјери и у словеначком језику: рус. сидетњ, поседатњ, присиживатљ, посад,

посед (Попов 221, 211, 213, 214), полеc. осежњиват, осада, ббсад, засадзн“ (Пол.

345, 332), слов. podsedati (Шмид 11).

На више мјеста, већином у периферним испитиваним говорима и код ста

ријих пчелара, засједање пчела се означава глаголима лежат —лећи залећ.

У јужној Босни, забиљежен је синоним облджит, мотивиран засједањем

пчела на спољним странама кошнице. Сродан еквивалент постоји у полеским го

ворима: обложит“ (Пол. 344). Истим префиксом сложен је и синоним обасипат се,

потврђен у долини Неретве.

У Конавлима се засједање пчела означава видским паром огрнут се— дртат се.

Често се облик пчелиње масе по сличности изједначава са гомилом пчела

окупљених на улазу у кошницу ради провјетравања за спарног времена, па се у

многим мјестима на исти начин и именује — брада (в.2.3.3).

3.2.2. Пјевање матица

Увече, уочи првог ројења пчела, из кошнице се чује тихо оглашавање матица,

и то двојако: глас већ излежених матица, које испуштају високе тонове и још сасвим

неизлежених матица, које испуштају дубоке тонове. У стручној терминологији та

се посебна оглашавања именују ономатопејским интернационализмима тикати и

квакати и одговарајућим глаголским именицама тикање и квакање, који немају

одраза у испитиваним говорима. Међутим, пчелари добро познају и разликују то

оглашавање матица и опонашају га. Надређени термин пјевање матица у складу је

са народНИМ Говорима.

Ту појаву пчелари уочавају и именују дијалекатским варијантама глагола пје

вати: пјеват у источној, пиват у западној Херцеговини и пљеват у Пиви, као и од

говарајућим глаголским именицама пјевање, пивање и пљевање, а у поједном мјес

ту су забиљежени и синоними пјесма и пјеванија. И РЈАЗУ биљежи ову пчеларску

употребу глагола пјевати. На кајкавском подручју је у истом значењу забиљежен

Глагол попевати.

И у другим словенским језицима сродним глаголима и именицама се озна

чава пјевање матица: слов. peti, petje matice (Шмид 8, 10), рус. петљ, пољ. Spiewać

(Крејн бр. 667), рус. пение маток, пољ. špiew matek, буг. поене на машките (ОЈЗСл

P 0380), полеc. пиев, пиев маточној (Пол. 347), слвч. spievanie matiek (Мила 210).

Француски еквивалент сhanter (Крејн бр. 667) показује да се и у неким несловен

ским језицима оглашавање матица именује по истом семантичком моделу.

Много мању заступљеност у означавању оглашавања матица имају дијале

катски облици општих глагола викати, чути се и звати. Глагол викат среће се у

пчеларском значењу у сјеверозападним, а чут се у југоисточним дијеловима испи

— 54 —



Херцеговачка пчеларска лексика 517

тиваног подручја. Глаголи зват — сазиват, регистровани у западној Херцеговини,

имају сродне еквиваленте у источнословенским језицима: блр. абзвавацца и укр.

обзиватиса (Ман. 81).

Глаголи ономатопејског поријекла потврђени су само у појединачним мјес

тима. Једни од њих су преузети у пчеларску лексику из оринтолошке — квдцат и

такат, други из ентолошке — чврчат и тундит, трећи из опште лексике — квpчат,

докје плакат оказионализам вјероватно настао непосредним опонашањем квакања.

Говорећи о пјевању матица, пчелари опонашају матичине звучне сигнале са ци-ци,

цију-цију, ти-ти, тију-тију (тикање) и ква-ква, пу-пу, јун-јун (квакање).

3.2.3. Ројење пчела

Пчелиња друштва се множе природном диобом или, у новије вријеме, вјеш

тачким путем.

3.2.3.1. Зависно од редосљеда настанка нових друштава и њихове генеалогије

у току једне сезоне, разликује се и именује више врста природних диоба. Обично у

вријеме најјаче активности на биолошком развоју пчелињег друштва и сакупљања хра

не, стара матица са већином радилица излетница и извјесним бројем трутова напушта

свој стан остављајући у њему младу матицу или затворенематичњаке, младе радилице,

трутове, легло и храну. На тај начин од старе пчелиње популације настаје ново пчелиње

друштво, које тражи погодну шупљину у којој би се настанило. Та појава се на испи

тиваном подручју означава дијалекатским формама глагола ројити се и већим бројем

општих глагола, већином у рефлексивној форми, као и синтагми: диiнути се, пустити

се, дијелити се, раздвојити се, одвојити се, откинути се, изићи, избацити рој.

Назив прасловенског поријекла рој са одговарајућим деноминалом и другим

дериватима и композитима сачињава једно од стожерних пчеларских лексичких

гнијезда (в. 2.2). У народним говорима двoвидски глагол се јавља у више акценат

ских варијаната: у сјеверним предјелима Херцеговине и Конавлима ројиш се —рдјп

се, на јужном рубу регије ројит се — ројт се, а у међупростору ројит се — pдјп

се. Само на једном мјесту је потврђена префиксирана форма изројиш се у функ

цији свршеног видског парњака, док у осталим мјестима има помјерено значење (в.

3.2.3.2.6). У западној Херцеговини уобичајен је итератив рајат се.

Три девербала од основног глагола ареално су дистрибуирана на испитива

ном подручју: ројење /pдјење у сјевероисточној, ројидба у источној и рдјба у јуж

ној Херцеговини, док је у западном дијелу регије регистрована глаголска именица

рајање. Понекад савремени пчелари те несвршене глаголе и одговарајуће глаголске

именице детерминирају да би ову диобу пчелињих друштава диференцирали од

вјештачке: природно се ројит, природндројење /рајање.

Глагол ројити се и одговарајуће именице раширене су и у осталим нашим

говорима а биљежи их и општа и специјална лексикографија. У општој лексикогра

фији основни глагол се третира само као несвршени, а префиксирани изројити се

и одројити се као свршени. Дистинкција у дефинисању значења творбених варија

ната ројење стварање роја и ројидба вријеме кад се пчеле роје“, које се проводи у

пчеларској и општој лексикографији, нема упоришта на испитиваном подручју, што

се види и из њиховог ареалног разграничења.

Сродни еквиваленти су раширени и у осталим словенским језицима и

беспредметно је наводити огромну лексичку грађу да би се доказала ноторна чиње
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ница. Ипак извјесна упоређења деривације и композиције могу освијетлити развој

тог деривационог гнијезда. Поред континуаната исходног глагола “rojiti siе, јављају

се и његове префиксиране форме — “wy-: пољ. диј. vyrojić šе (МАЗЈ бр. 248), чеш.

vyrojeni, пољ. wyrojenie sie (ОЈЗСл О 1343), слвч. virojeniе (Мила 258), јbz- пољ.

диј. zrojić šе (МАЗЈ бр. 248), rљz-: пољ. диј. rozrajać šе (МАЗЈ бр. 248), *otb-: рус.

отpaиватљса (Попов 208) и отроение (ОЈЗСлO 1343). И у нашем језику се јављају

све те префиксиране форме, изузев с префиксом *wy-, који је замијењен синони

мом из- И у погледу суфиксације глаголских именица постоји подударност: *-јње —

слов, rojenje (Новак 74), буг. роене, рус. poениe, чеш. rojeni, пољ. rojenie (ОЈЗСЛ R

1015), слВЧ. rojeniе (Мила 191); *-bа— рус. роuba (Попов 220), рус. куб. pouba (Иван.

Авт. 10), пољ. rojba (Козл. 432). Наведеним примјерима се означава стварање роја,

осим пољског rojba, за који се наводи да значи вријеме ројења.

Веома велику раширеност и фреквенцију на испитиваном подручју имају

дијалекатски ликови глагола пустити се. Свршена радња диобе пчелињег друштва

означава се ликом пустит (се) у долини Неретве и уопште у говору образованијих

пчелара, пуштит (се) у си. И пушћит (се) и отпушћит (се) у сз дијелу регије, док

се варијанте пуштат (се) и пушћат (се) јављају у периферним јужним и сјеверним

крајевима. Несвршена радња се у источној Херцеговини означава ликом пуштат

(се), а у сјеверној пушћат (се). Обично се употребљавају у рефлексивној форми,

али се понекад чују и транзитивни облици пустит рој, пуштање роја.

Сродним глаголима се и у другим словенским језицима означава ројење пче

ла: слов. риšiti, odpušiti (Шмид 12), мак. се пушти улиштето (МЛА), пољ. диј.

puscać (МАЗЈ бр. 248), полеc. пустит“ / пуствит /пуствитљи (Пол. 352).

У означавању ројења извјесну распрострањеност имају и дијалекатски ли

кови глагола дијелити се: дилиш се — подилит се у западној и дјелит се, као и од

говарајућа глаголска именица дјељење у сливу Неретве. Мада расположиви извори

не указују на ширу распрострањеност овог лексичког гнијезда у осталим нашим

говорима, сродни глаголи у другим словенским језицима свједоче о њиховој пче

ларској функцији још у доба словенског заједништва: пољ. диј. 3elić šе (МАЗЈ бр.

248), полес. делицца, роздилац ца (Пол. 329, 354), буг. отделане на рда (ОЈЗСл О

1343), као и њихове прелазне форме у блиском значењу (в. 16.8.2).

Видским паром дитнут (се) — дизат (се) означава се диоба пчелињих друштава

на читавом испитиваном подручју, мада са мањом фреквенцијом од лексичких гнијез

да глагола ројити (се) и пустити (се). Преузимање тог пара општих глагола у пчелар

ску лексику мотивисано је узлијетањем масе пчелиње популације на извјесну висину.

Тренутак изласка роја из кошнице у већем броју мјеста, нарочито у гово

pу старијих пчелара, означава се општим синонимима дрвојит се и дткинут се,

чија је мотивација у овој функцији сасвим провидна. Мада се префиксирана тран

зитивна форма раздвајат употребљава у значењу вјештачког ројења (в. 16.8.2),

регистрована је одговарајућа синтагма раздвајање ројева и као ознака природног

ројења пчела.

Извјесну распрострањеност, нарочито код старијих пчелара, има и видски

пар изпћ / изаћ — излазит, који има сродних и суплетивних еквивалената у другим

словенским језицима: пољ. wyjšć (Концки 23) и Wујšcierojи, рус. вВиход рба (ОЈЗСл

V 1542), полеc. виходит"/ виходит / виходњит“ (Пол. 327), и слични глаголи кретања.

Појава синонимне синтагме избацит рој у архаичнијем говору при ушћу

Раме не би завређивала помена да у лексикографији није регистрован лички си
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ноним бацити се ројити се и банатски фразеологизам преко ножа бацити рој

(РСАНУ s. v. нож).

У РСАНУ регистрован је синоним непознатог географског поријекла јари

ти се ројити се” (о пчелама), којим се на херцеговачком подручју означава играње

пчела (в. 5.1.1.5).

3.2.3.2. У патријархалном пчеларству, које је било екстензивног карактера,

пчеле су се много ројиле, па су пчелари разликовали и именовали више врстароје

ва по редосљеду, генерисању, времену и начину њихова настанка (в. 2.2.2.1.1). У

пчеларству је веома релевантно којим је редом настао рој: првом, другом, трећом

или даљом диобом матичног друштва у једној сезони. Вриједним се рачуна први, а

понегдје и други рој, док сљедећи ројеви прве генерације и друга генерација (рој од

истогодишњег роја) имају незнатну економску вриједност, а трећа генерација, која

је изузетно ријетка појава, служи само као симбол плодности и среће.

3.2.3.2.1. Прво ројење матичног пчелињег друштва у току исте сезоне озна

чава се лексиком којом се уопште номинира природна диоба пчелињих друштава.

Ради прецизирања значења, у појединим случајевима пчелари ће се послужити и

бројчаним детерминаторима уз глаголе први /први пут (рдјила се први /први пут)

и уз именице прво / прво -а (прво / првордјење, прва ројба) и сл.

3.2.3.2.2. Друго и свако наредно ројење у највећем дијелу Херцеговине, ако

се деноминалом пардјчит се / паројhит се. У извјесном дијелу западне Херцего

вине, треће и свако даље ројење се назива пардјчењем, а у си. Херцеговини тек

четврто ројење почиње тако да се именује (в. 2.2.2.1.1.2-4) У црногорској Ријечкој

нахији, тим се називом означава друго и свако даље ројење.

3.2.3.2.3. Стварање друге генерације ројева у истој сезони, тј. ројење друшта

ва која су и сама настала у тој години, у највећем дијелу испитиваног подручја не

именује се посебно. У сз дијелу постоји компактнији ареал у којем се варијантама

изведеним од исходног назива пардј (2.2.2.1.1.6.1) паројиш се / паројит се, парит

се, отаројит се означава та радња. То значење се подудара са значењем глагола па

ројчиши се у већини других с-х, говора, као и у пчеларској терминологији. Изолекса

која раздваја деноминале од назива паројак, с једне, и парој, с друге стране, поклапа

се са линијом која раздваја семантичка поља настајања ројева прве генерације од

ројева друге генерације.

У сјеверној Херцеговини, код досељеника са црногорско-херцеговачке гра

нице, забиљежен деaдјектив омладит се, преузет из опште биолошке лексике.

У Пиви се стварање ројева друге генерације означава деноминалом окопи

лиш се, потврђен и у црногорским говорима, што се подудара са ареалом пчеларског

назива Копиљан / копиле (в.2.2.2.1.1.6.1).

3.2.3.2.4. Прекомјерно ројење пчела је непожељно у пчеларству, јер се оне

њиме исцрпљују, а добитак је занемарљив. Та радња се означава глаголом прскат

се, прска се, као и одговарајућом глаголском именицома прскање. Сродни еквива

ленти нису пронађени у другим говорима и осталим словенским језицима, за раз

лику од лексичког гнијезда прасловенског коријена “рњrk-, веома распрострањеног

у сточарској лексици свих словенских језика за означавање оплодње животиња,

првенствено коза (Клеп. 37). Мада се на испитиваном подручју акценатски дис

тингвира спаривање коза (прскат се) и прекомјерно ројење пчела (прскат се), ипак

се на семантичком плану уочава заједничка архисема изразита способност размно
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жавања”. Та акценатска дистинкција вјероватно је у складу са општом тежњом за

антропологизацијом пчеларске лексике.

3.2.3.2.5. Стварање слабог роја, што је, најчешће, резултат прекомјерног

ројења, означава се свршеним глаголима прснут и изјаловит се. Прекид или из

останак размножавања пчела на испитиваном подручју, као и у неким другим с-х.

говорима, спорадично се означава глаголом јаловит се, такође преузетим из сто

чарске лексике. Стварање безвриједног роја, с утилитарног аспекта, равно је не

ројењу, или пак има још неповољнији резултат. Наведени глаголи одразили су се и

у номинацији одговарајућих ројева (2.2.2.1.2).

3.2.3.2.6. Исцрпљивање пчелињих друштава превеликим ројењем на испи

тиваном подручју именује се низом финитних глагола сложених с префиксом из

испрскат се, изрдјит се, исцрвиш се, испуштат се, истрдшит се, испецат се,

испрндецат, истркатит. Највећу распрострањеност има глагол испрскат се, који

је префиксацијом измијенио не само вид него и лексичко значење: прекомјерно

се ројити” - ослабити прекомјерним ројењем”. Исто се помјерање значења огледа

у глаголима изрдјиш се / изројиш се, испушћат се, исцрвит се. Мотивација већи

не наведених глагола је провидва. По саопштењу проф. Н. Богдановића, глаголом

изројити се у ји. Србији се означава завршетак сезоне ројења — «изројиле се за

ову годину». Гагол истркатит, забиљежен при ушћу Раме, чудна је деформација

турцизма истакатит, раширеног у општој лексицији. Херцеговине. У синониму

испрндецат огледа се потцјењивачки однос према безвриједном роју, као и опо

нашање звука омање групе пчела у којој преовлађује звpка трутова. Мотивација

глагола испецат се у овој функцији сасвим је нејасна.

Ј. Живановић је забиљежио банатски фразеологизам преко ножа бацити рој

којим се означава ројење и поред покушаја да се оно онемогући подрезивањем ста

pинске кошнице (РСАНУ s. v. нож).

3.2.4. Понашање ројева ван кошнице

3.2.4.1. Бјежање ројева. Често се догађа да пчелар не успије да ухвати рој

који је излетио из кошнице или пак да пчелиње друштво, због недостатка хране

или неке друге неповољне околности, само напусти свој стан и изгуби се у потрази

за новим станом и извором хране. Та појава се на испитиваном подручју означава

општим глаголима бјежат — побјећ, утећи селит. Једино се синтагмом дигнут се

с воштине, потврђеној у источној Херцеговини, прецизира напуштање пчелињег

друштва из кошнице с празним саћем. У другим нашим говорима, као и у стручној

терминологији, та појава се означава глаголом бјежати, од чијег коријена су изве

дени и називи одговарајућег роја — бјегунац, бижац (в.2.2.2.1.3).

Сродан еквивалент глаголу утећ засвједочен је у пољском извору с почетка

ХVII вијека: učiekać (Концки 25).

3.2.4.2. Спуштање ројева. Послије излијетања из кошнице, рој се спушта

на неки предмет у непосредној околини, најчешће на грану оближњег дрвета, гдје

се групише у облику грозда. То спуштање се у испитиваним говорима означава

дијалекатским формама општих глагола сјести, савити се — савијати се, привити

— привијати се, прионути, слећи се / слетнути се и објесити се.

Најраспрострањенији је глагол сјести: на десној обали Неретве у сз дијелу

испитиваног подручја, насељеног српским становништвом — сјес, у источној — ćec,

а у западној Херцеговини сис. Најчешће се среће у формулама којим се рој призива
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да се спусти на жељено мјесто. Свршени глагол сјести, а понекад и његов несвр

шени парњак сједати, распрострањен је на читавом с-x. подручју. Такође, чести

деривати коријена “sed- у осталим словенским језицима у блиским значењима (в.

5.1, 3.2.1) у овој пчеларској функцији много су рјеђи: рус. оседати и осаживатљса

(Попов 207) и чеш. иšedati se (Крејн бр. 812).

Приличну распрострањеност у си. Херцеговини има видски пар савит се —

савијат се, а у много рјеђој употреби је привит се — привијат се. Расположиви

извори не потврђују шири ареал тих глагола нас-x. подручју, али су сродни еквива

ленти засвједочени у источнословенским језицима: рус. Прививате, прививатљса,

датњ привоа (Попов 213), полеc. вицца — звициa, вВитњаса — звВmbica (Пол. 324).

На источном рубу испитиваног подручја, честје пчеларски синоним пријенут,

док се на западној и јужној периферији срећу варијанте глагола пас /панут. Сродан

еквивалент је регистрован у старопољском извору —pašć (Концки 23).

Глаголом дбјесит се / дбисит се често се, нарочито у западном подручју,

означава вјешање роја на грану или какав други предмет.

На ширем западном Подручју раширене су дијалекатске форме видског пара

хватати се —ухватити се: вашат се /фатат се /фаћат се —уватит се /уфатит

се. Расположиви извори пружају више синонимних пчеларских потврда глагола ух

ватити се у хрватским говорима.

3.2.4.3. Мировање ројева. Послије спуштања на неки предмет у околини пче

лињака, извјесно вријеме рој мирује. То се стање означава несвршеним глаголом

висити: висит у западној, виčет у источној Херцеговини и вјесит у јужној Босни.

И у словеначком језику је у истом значењу забиљежен глагол visiti (Шмид 12, s. v.

roj).

У Пиви се та појава означава глаголом држат се.

3.2.4.4. Враћање ројева. Усљед неке неочекиване околности, догађа се да се

рој врати у исту кошницу из које је полетио. Та се појава означава синтагмом, која

се данас осјећа фразеологизмом, (по)вратит се — враћат се на диа / на бабу Ина

мајку /на матицу /на старца. Архаизирани синоними отац, баба, мајка, матица

и старац односе се на пчелиње друштво које се ројило. У Црној Гори потврђена

је варијанта вратити се на мајку, а у Далмацији повратити се на оћака. Иако су

ти називи матичног друштва готово сасвим нестали, фразеологизам се одржао све

до наших дана, мада га савремени пчелари не познају, него ту појаву аналитички

означавају савременом лексиком, нпр. вратит се / врнут се у исту кошницу и сл.

О старости тог фразеологизма говори и подударан еквиваленат у старопољском из

вору уroćić sie na maćiorу (Концки 26).

Истим фразеолошким моделом означава се и једно блиско значење. Прили

ком сеобе пчела на недовољну удаљеност, тј. кад се не иселе ван њиховог ранијег

радијуса летења, догађа се да се оне врате на мјесто одакле су пресељене. Та појава

се у неким с-х, говорима означава фразеологизмом вратити се на залет, који није

потврђен на испитиваном подручју, изузев у једном јужнохерцеговачком етнограф

ском запису с почетка прошлог вијека (Благај). Значење пчеларске одреднице залеш

у нашој лексикографији се дефинише прилично несигурно и неодређено, мада је

јасно да се њоме означава мјесто одакле су пчеле полетјеле. Расположиви извори

потврђују рефлексе одговарајућег глагола у неким словенским језицима у блиском

значењу: рус. залетатњ, пољ. zalatywać, чеш. zaletavat se, zaletnouti 'бјежати из

кошнице (о роју) (Крејн бр. 248).
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4. УГИБАЊЕ ПЧЕЛА

4.1. Опште угибање пчела

4.1.0. Угибање пчела означава се синонимним низом глагола којима се у

општеупотребној лексици именује углавном престанак човјечјег живота (мријети

и сл.), док су глаголи који су изразито везани за одговарајући процес код животиња

(кретати, цркнути, липсати) табуизирани у пчеларској лексици или имају веома

ограничену функцију и употребу. То је један од остатака прасловенског култа пчеле

и њеног изразито антропоморфистичког поимања у народним вјеровањима, о чему,

поред обимне лексичке грађе, у чијој творби учествује основа “mer- /*mer-, и не

посредно говоре етнолози, митолози, апидолози, пчелари (Т. Ђорђевић, Природа у

веровању и предању, 216; J. Stabej 324; Novak 74; Топоров 23; Пуј. Умир. 346-351).

Судећи према француском сродном еквиваленту тоurir, који је ушао и у пчеларску

терминологију (Крејн бр. 859), та појава је шира од словенског ареала.

Насупрот народним говорима, у нашој пчеларској литератури употребљавају

се неутрални синоними (у)јинути — утибати, као што је случај и у неким другим

словенским пчеларским терминологијама: рус. погибатљ, пољ. ginqć, чеш. uhупоuti

(Крејн бр. 859).

Избором одговарајућих лексема, на испитиваном подручју, дистингвира се

престанак живота пчела зависно од тога да ли су то поједини чланови пчелињег

друштва, друштво или читав пчелињак, затим да ли је узрочник смрти познат или

непознат и да ли су пчеле жртве међусобног уништавања (в. 5.13) или свјесног ус

мрћивања од стране човјека (в. 16.16).

4.1.1. У огромној већини случајева, угибање пчела се означава глаголом

мријеш / мрат и његовим префиксираним формама изумријет / изумрт — изуми

рат, помријет / помршт, самријет, умријеш /умршт —умират. Несвршеним исхо

дним глаголом и његовим свршеним парњаком умријеш /умрит означава се угибање

пчела уопште — јединки, друштава и цијелих пчелињака, најчешће без навођења

узрока. Префиксираним глаголом помријеш / помрат означава се угибање свих

субјеката, а видским паром изумријеш / изумршт — изумират потпуно угибање пче

ла без њиховог обнављања. Глаголом самријет означава се тихо угибање пчелињег

друштва усљед недостатка хране или матице.

Уз уобичајени изумријет / изумpит, за означавање потпуног истребљења

пчела, употребљавају се и повратни глаголи искоријенит се и ископат се, као и

стилистички маркирани фразеологизми затријет се ćеме /затрпт се симе (пчела

ма) и смакнут се ćеме (пчелама). У Пољицима у Далмацији каже се смакла се чела.

4.1.2. Глаголи гинут /утибат /утињиват —упинут врло су фреквентни у хер

цеговачкој пчеларској лексици, што није само резултат утицаја стручне литерату

ре него и њихове немаркираности на семантичкој оси човјек — животиња, па нису

ни били табуизирани. У чакавским говорима у истој се функцији јавља перфектив

погинути, док је у јужносрбијанским говорима глагол улинути табуизиран у овој

дјелатности. У средњовјековним српским текстовима, угинуће пчелињих друштава

се означава видским паром пољибноути — пољубати (Даничић s. v. oyЛне). Значење

ових глагола је помјерено у односу на видски пар мријет — умријеш утолико што
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они обично подразумијевају наступање смрти узроковане неком неповољном окол

ношћу (непововољна температура, недостатак ваздуха, безматичност и сл.). Осим

наведених сродних терминолошких еквивалената, истовјетна семантичка и етимо

лошка паралела забиљежена је и у старопољском језику: ginqć – zginqć (Концки

12,35).

Идентично значење и функцију у пчеларској лексици има мање фреквентан

видски пар страдат — настрадат, ограничен на јужну Херцеговину, док се пар

душит се - подушит се односи на угинуће пчела због недостатка ваздуха.

Уз глагол самријет као прави синоним функционише сасут се, а у западној

Херцеговини је регистрована њихова истозначница скапат, која се у општој лекси

ци обично везује за животињску сферу.

4.1.3. У изузетним случајевима кад се настоји да се нарочито истакну непо

вољне околности које изазивају угибање пчелињих јединки или друштава, прибје

гава се глаголима изразито везаним за животињски регистар — цркнут и крепат,

мада огромна већина пчелара истиче да су ти глаголи недопустиви у овој сфери.

Изузетно је забиљежен примјер у којем се наводи да пчела крета послије убода

човјека, ваљда зато што у је у овом случају она његов непријатељ. Запажа се нешто

чешћа употреба тих глагола када се говори о трутовима, чије је поимање на супрот

ном полу вриједносне осе. У секундарном извору је забиљежено да становници

једног села изјављују за иновјeрнике у другом селу да за пчелу говоре да је кретала,

што је мало вјероватно, јер сви, без обзира на вјерску припадност, сматрају да је то

гријех.

4.1.4. Кад су познати извршиоци усмрћивања пчела, изузев кад то човјек

свјесно ради у њиховој експлоатацији (в. 16.16), онда се тај процес именује пре

лазним глаголима ништит — уништит —уништават, а забиљежен је и перфектив

поништит као ознака усмрћивања свих пчела. У бугарској терминологији унишо

жаване на пчели има блиско значење — убијање пчела” (ОЈЗСлZ 0009). Синоним

помдрит нема јачу распрострањеност у пчеларској лексици као сродне ријечи из

богатог деривационог гнијезда прасловенског глагола “текti. Poманизмом ликви

дират / леквидират означава се такође усмрћивање пчела, мада се њиме чешће

означава усмрћивање сувишних чланова (трутови и матице) од стране њиховог

друштва. И видски пар смакнут – смицат је потврђен у том ужем значењу.

4.2. Безматичност

4.2. Матице често страдају па њихова друштва остају без једине плодне жен

ке и, ако не могу да изведу нову (недостатак залежених матичњака или јаја и врло

младих ларви), осуђена су на угинуће. Стање таквог друштва се у стручној термино

логији именује сложеном изведеницом безматичност, а одговарајући процес на ис

питиваном подручју означава се аналитички дстат б(р)ез матице, изгубит матицу

и универбно обезматичит се и об(р)езлавит.

Видски пар безматичит се — обезматичит се, раширен у другим нашим

говорима и познат општој лексикографији још од Вука, готово да је непознат на

испитиваном подручју – забиљежене су појединачне потврде у дијалекатском лику

у долини Неретве: брезматичит се — обрезматичит се. Међутим, назив резулта

та тог процеса добро је познат херцеговачким пчеларима — безматка, безматак,

безматичњак итд. (в. 2.1.2.8). Сродни глаголски или номинализовани еквиваленти
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Чести су у другим словенским језицима: рус. (o)безматочетњ, безматетњ, измато

четњ, безматочности, безматчество (Попов 206, 185), обезматочитњ (Крејн бр.

227), полес, обзЗмаччицца /обзЗмачЧиц ца, обазматзрњицуа (Пол. 344), затим слвч.

bezmatkovost' včelstva (Мила 13), чеш. bezmatečny (ОЈЗСл О 0038).

Насупрот незнатној распрострањености глагола обезматичит се, његов ме

тафорични синоним об(р)езглавит заузима простран ареал у непрекинутом појасу

од западног до источног руба средње Херцеговине. У етнографском извору забиље

жен је његов видски парњак брезплавити на јужној периферији регије. Одраз ове

дијалекатске особитости на именовање одговарајућег пчелињег друштва је незна

тан — брезплаво (улиште) (в. 2.1.2.8).

5. ОСТАЛЕ ПЧЕЛИЊЕ АКТИВНОСТИ

5.1. Кретање пчела

5.1.0. Кретање пчела, јединки и група, означава се општим глаголима зави

сно од начина њихова помјерања и средине у којој се то обавља. Ипак у избору

лексема из ширег општег фонда глагола кретања осјећају се извјесне особености, а

и ареалне разлике.

5.1.1. Кретање пчела без ознаке начина, правца, количине и мјеста именује

се дијалекатским ликовима глагола пћ / ићит, док се кретање од кошнице напоље

и обратно означава суплетивним видским паровима изпћ / изаћ — излазит, односно

уљећ —улазит.

5.1.1.1. Масовно излажење пчела из кошнице, особито карактеристично за

ројење, означава се већим бројем синонима: искрцаш се — искрцават се у долини

Неретве, пркнут / грцнут у источној Херцеговини, суктат и изјавит у Пиви, а

понегдје и глаголима букнут и навалиш. Глагол сукташи / сукљати у пчеларском

значењу наводи и РЈАЗУ. У значењу видског пара сипат — засут у ји. Херцеговини

наглашенија је брзина кретања неголи масовност у тој радњи. Сродним еквивален

тима у другим словенским језицима именује се излажење ројева из кошнице: рус.

сbипатњ – отсвитатњ (Жор. 93), полес. свипатњи (Пол. 361), пољ. sypać siе (Козл. 432).

5.1.1.2. Кретање пчела помоћу крила кроз ваздух означава се дијалекатским

варијантама глагола летјети и његовим сложеницама и изведеницама: лећеш /

лећеc/летит, лијетат, излећет /излећеc /излетит — излијетат, полећет /полећес

/ полетит — полијетат, прелетиш, као и девербалом лет. Ови глаголи су има

ли доста удјела у творби назива врста радилица (в. 1.3.1.2.2.1), дијела пчелињег

тијела (в. 14.1), дијелова кошнице (в. 13.1.2.2.2.3.7-9) и др. И у другим словенским

језицима уобичајени су сродни еквиваленти: рус. улетњиватљ (Попов 227), полеc.

лзтитњи (Пол. 338), стпољ. latáć, latanie, lećiеć (Концки 24), буг. диј, летал (Зел.

280), чеш. vylétati (Мудра 15), рус. вилетатњ за вЗатком, буг. излишане на паша,

пољ. wylativać za požytkiem, чеш. vyletati za snuškou (ОЈЗСлV 1322) итд.

5.1.1.3. Кретање пчела помоћу ногу по чврстој површини означава се гла

голима миљет — размиљет се у источној Херцеговини, а архаичнијом варијантом

iмилит у долини Неретве.

5.1.1.4. Завршетак летења већином ројева, тј. спуштање на тврд предмет,

означава се дијалекатским варијантама глагола сјеc / ćec / сис, који је, са својим
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бројним изведеницама, распрострањен и у другим семантичким пољима пчеларске

лексике (в. 12.2.2). Сродан еквивалент забиљежен је у полеским говорима: сестњi

/ систе (Пол. 357). У формулама за дозивање ројева, у неким говорима, умјесто

Глагола сјес употребљава се као синоним лећ, Синонимни пар пас – падат често

се употребљава и за означавање спуштања пчелињих јединки на чврст предмет ван

НБИХОВОГ СТалНа.

5.1.1.5. Извршавајући више функција (ослобађање од измета, оријентисање,

спаривање), пчеле понекад масовно облијећу око својих кошница. На испитиваном

подручју, те се појаве често идентификују у номинацији и означавају се дијалекат

ским формама истих глагола и одговарајућих девербала: вијаришти се, дражити

се, ираши се, јариши се, плацати се, њепрцати се, прндецати, оријентисати се,

ићи на оријентацију.

Глагол и рат се и одговарајућа гл. именица и рање потврђени су на више

мјеста у долини Неретве. Девербал игра регистрован је у пчеларској лексикогра

фији, као и на Косову, док се исходним глаголом у ји. Србији означава ројење пче

ла. Рефлексима прасловенског глагола “јњgratiозначавају се одговарајуће пчеларске

радње и у другим словенским језицима: рус. игратњ, вњитрате, вњитриватљ, прои

приватљ, игра, проигра (Попов 189, 196, 214), вњитра (ОЈЗСлV 1269), полеc. Ipam,

тран је, витраватњи, пројиiра (Пол. 326, 333, 352), пољ. przegra (Крејн бр. 673).

Иста радња се у ји. Херцеговини именује видским паром прасловенског

поријеклајарит се -узјарит се, а у западној Херцеговини општим синонимом дра

жит се. Уји. Херцеговини регистрован је глагол вијарит се са одговарајућом име

ницом вијарење, мотивисаним бесциљним облијетањем станишта. У долини Нерет

ве је забиљежен глагол њепрцат се, сложен загонетним префиксом, попут општег

Глагола копрцати се. Исходним глаголом прцати, раширеним у општој лексици у

Далмацији, означава се и кретање, ударање задњим ногама и сл. (Скок, s. v. прцати).

Нејасна је мотивација глагола тамног поријекла плацат се у овом значењу,

потврђеним у источној Херцеговини, којим се у општој лексици означава купање,

брчкање у води.

Термин књишког поријекла орјентисат се и синтагма ићит на орјентацију

има одређеније значење, односи се само на облијетање станишта ради запамћења

његове локације.

Радња се именује и девербалом излет.

5.1.1.6. Од играња пчела, које изазива позитивне асоцијације, пчелари дис

тингвирају бескористан пчелињи лет, кретање када нема паше, када друштво нема

матице, када су пчеле узнемирене и сл. Овакав начин кретања, везан за негативне

асоцијације, изражава се општим ономатопејским глаголима, мотивираним посеб

ним звуком који одају пчеле у таквим ситуацијама. Ти глаголи немају ширу употребу

у пчеларској лексици, регистроване су само њихове појединачне потврде: брундат

у долини Неретве, пундат у западној, зундат, прндецат се и звpндат у источној

Херцеговини. Овај посљедњи употребљаван је и у старијој војвођанској пчеларској

Литератури.

5.2. Зимовање пчела

5.2.1. У току хладне годишње сезоне, животне функције пчела се своде на

најмању мјеру, што се у стручној терминологији означава глаголом зимoвaти и,

— 63 —



526 Саво Пујић

чешће, одговарајућом глаголском именицом зимовање. То стање се на испитиваном

подручју најчешће именује деноминалима од опште именице зима — зимит / зи

мдват /зимоват, зимовање, а префиксираним формама означава се његова ингре

сивност – зазимит се и озимит се, односно финитивност — презимит и изимит.

Глагол презимит оставио је трага и у номинацији пчелињих друштава — презимак

(в.2.1.2.9), Девербал презима регистрован је у златиборском говору. Сродни екви

валенти чести су и у другим словенским говорима и терминологијама: рус. зимoвка,

перезимoвка (Попов 196, 209), рус. куб. Зимбвка (Иван. Лекс. 67), полеc. звLмоват“.

вњизимоват“, поразњимoвam“ (Пол. 333), стпољ. przežimować, przežimowanie (Концки

9,30), пољ. przezimować, чеш. prezimovati, pус. Перезимoвaтњ (Крејн бр. 996), буг.

зимуване на пчели, пољ. zimowka pszczó/ (ОЈЗСлZ 0823).

Зимско мировање пчела се у народним говорима идентификује са хиберна

цијом, па се то стање означава и општим глаголом спават, а пчеларски лексикогра

фито именују девербалом дријемеж.

5.2.2. У си, дијелу испитиваног подручја, продужетак живота пчелињег

друштва у наредну сезону означава се глаголом преддит (в.2.1.2.9).

5.2.3. Ради заштите од ниских температура, пчелиње друштво се зими са

бија у лоптасту гомилу, која се у испитиваним говорима номинира дијалекатским

ликовима опште именице клупко (в.2.3.2). Тај се процес означава одговарајућим де

номиналом уклупчит се, распрострањеним у ји. Херцеговини, док се у сјевернијем

подручју срећу синонимне синтагме у клупко се збит, у клуфко се завит, а много су

чешће рефлексивне форме општих глагола збит се /сабит се —збијат се /сабијат

се, прибит се. Извори из других словенских језика указују на синтагматске пара

леле: полеc. coбирациа в клуб (Пол. 335), рус. стативание пчел в клуб, буг. свиване

на кљлбд, пољ. skupianie pszcól (ОЈЗСл S. 2677). На једном мјесту у долини Неретве,

регистрован је синоним ујежит се, мада нигдје није забиљежена исходна лексема

јеж у одговарајућем значењу.

5.3. Пчелињи измет и његово избацивање

5.3.0. У току зимског мировања, у пчелињим цријевима накупи се доста нес

варљивих састојака, нарочито ако су се храниле неодговарајућим медом, па пчеле

користе сваки лијеп дан да излете и, кружећи изнад кошнице, ослободе се тих ек

скремената. Пошто је та физиолошка функција релевантна у пчеларству, пчеларије

запажају и именују, мада сује раније погрешно схватали. Лексичка средства којима

се то чини немају пејоративну конотацију, као што је случај за одговарајуће денота

те код других животиња, нарочито људи.

5.3.1. Савремени пчелари пчелињи екскремент називају општим називом

измет, усвојеним и у пчеларској терминологији. У источној Херцеговини још ce

у траговима среће назив слијед /слијет, мотивиран функцијом пчелињег измета у

гајењу пчела. Пошто се пчеле ослобађају свог измета у лету око својих станишта,

стари пчелари су проналазили пчелиња друштва настањена у природним шупљина

ма на основу густине и облика његових тачкица видљивих на свјетлијим површина

ма (в. 16,8.3). Будући да и ловци тим називом именују траг дивљачи, његова мотива

— 64 —



Херцеговачка пчеларска лексика 527

ција је сасвим провидна. Усљед обезвучивања посљедњег сугласника у номинативу

и акузативу, дошло је до реетимологизације те лексеме и њеног везивања за глагол

слијетати, јер пчелињи измет слијеће из ваздуха. Према етнографским записима с

почетка ХХ вијека, види се да је тај назив био знатно раширенији у Херцеговини, а

познат је био и у околини Сарајева. Ти извори упућују на варијанту слијет у жен

ском роду, а на испитиваном подручју биљеженаје у мушком роду. До тогаје могло

доћи због раширеног вјеровања да је цвјетни прашак у саћу измет, што је довело

до обостране контаминације њихових назива: у долини Неретве се измет назива

снијет ж, док се у добром дијелу источне Херцеговине цвјетни прашак у саћу нази

ва шљетица (<слијет). Вук је у Црној Гори такође забиљежио одредницу слијед са

не баш сасвим тачним значењем — пчелињи траг од меда и воска”, коју касније нису

запазили ни пчеларски лексикографи (Пуј. Одгон. 353-354).

5.3.2. Пражњење цријева код пчела најчешће се у испитиваним говорима, а и

у стручној литератури, изражава рефлексивним глаголским видским паровима чис

тит се — дчистит се и прдчистит се - прочишћават се, као и глаголском имени

цом чишћење. Сродни еквиваленти постоје и у другим словенским језицима: слов.

očistiti se (Шмид 9), рус. очицатвса (Попов 208), пољ. оczyszczać (Крејн бр. 290).

Синонимни видски пар празнит се – испразнит се мање је распрострањен.

Знатну распрострањеност има и синонимна синтагма бацат слијед / измет.

И у стручној литератури често се употребљава синтагма избацивати измет.

5.4. Уређивање стана

5.4.0. Све шупљине на свом стану, природном или вјештачком, пчеле настоје

да затворе, осим отвора за пролаз и провјетравање. Те сувишне отворе оне запти

вају смоластом материјом, која се означава интернационалним термином грчког

поријекла прополис (в. 6.3).

5.4.1. Пчелари не поклањају знатнију пажњу тој радњи, па ни њена номи

нација није прецизна. Најчешће се на испитиваном подручју означава глаголом

лијепит, заправо његовом префиксираном формом залијепит /залишит, тј. истим

глаголима којима се означава и аналогна радња коју обављају пчелари (в. 16.253).

Ови глаголи одразили су се и на именовање средства којима се то ради — љепак,

љепило (в. 6.3).

Синоним засмолит, забиљежен само на једном мјесту у источној Херцего

вини, мотивиран је изворним називом прополиса. Сродан еквиваленат познат је у

словеначком језику: prisтоliti (Шмид 12).

5.4.2. Затварање сувишних отвора на кошници прополисом понегдје се на

испитиваном подручју именује истим глаголима којима се номинира и затварање

ћелија воштаним поклопцима: запечатит, мухурлејисат, затворит (в. 5.6).

5.5. Градња саћа

5.5.0. Ради одгајања подмлатка и смјештаја хране, пчеле у свом стану граде

саће (в. 62) од воска (в.6.1). У именовању те, у пчеларству веома релевантне радње,
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на испитиваном подручју се испољава велика синонимија, како у лексичком, тако и

у синтаксичком погледу.

5.5.1. Непрелазни деноминални видски пар воштит /вдшчит – завдштит

једини је од синонима који по своме поријеклу спада у ужу пчеларску лексику. Ње

гов прелазни лик, нарочито његове префиксиране форме навдиштит и овдштит, у

испитиваним говорима, а и у савременом језику, означавају натапање текстилних

материјала воском. Код Источних Словена, сродним лексемама означава се прич

вршћивање саћа за кошницу: рус. навациватљ, воцение, навацивание (Попов 188,

205) Или, у новије вријеме, причвршћивање сатних основа за оквире: рус. наво

ците, навациваниe (ОЈЗСлN 0027, 0067) и полес. навоициват“ (Пол. 343).

5.5.2. Насупрот том глаголу невелике распрострањености, градња саћа се на

испитиваном подручју означава синтагмама са неким од глагола општијег значења

(правити, радити, радити, водити, везати, вући, носити, тјерати, гонити и сл.)

и именицама које означавају разне врсте саћа или његових дијелова (сат, саће, во

сак, вјештачко саће, плата, ћелија, матичњак и сл.).

Најфреквентнија је синтагма правит — направит сат / сат / саћ, чија је

пчеларска функција регистрована и у РЈАЗУ (c. bbb). Еквивалентна синтагма је по

тврђена код бесарапских Бугара — права сдт (Зел. 281). Сасвим ограничену упо

требу у испитиваним говорима има синтагма радит саће, упркос чињеници што

је сасвим уобичајена у савременој пчеларској литератури. Међутим, синтагма са

видским паром израдит — израђиват саће, као и са одговарајућим девербалом из

рада саћа, знатно се чешће употребљава у херцеговачким говорима у нешто из

мијењеном значењу — дограђивати ћелије на вјештачким сатним основама”. Тра

гови глагола везат и његових префиксираних сложеница свезат, повезаш, увезат

још су чести у херцеговачким говорима у значењу градње саћа, мада се све више

употребљавају за означавање пчеларске радње причвршћивања природног или

вјештачког саћа за поједине дијелове кошнице, што одговара општеупотребном зна

чењу тих лексема у савременом језику. Сродан еквивалент регистрован је у руском:

визашњ сотњи (Попов 190), али у том језику постоји веома разгранато деривационо

гнијездо изведено од два прасловенска превојна степена “vez- и *uz- којим се оз

начава восак, прополис, саће и његова градња (уза, зауза, заузитњ, наузник, пауза,

паузитв, паузник и сл.), као и у пољ. weza "сат“ (Крејн).

Такође су у траговима забиљежене и префиксиране сложенице од глагола во

дити: повес, извес – изводит, чији се блискознaчни рефлекси срећу и у источносло

венским језицима: рус. повоз, повоза, провоз обнављање саћа“ (Попов 210, 214),

полеc. повоства воицини изградивши саће, положити у њ јаја” (Пол. 349).

Глаголом вући његовим префиксираним сложеницама извућ — извлачит, као

и одговарајућом глаголском именицом извлачење, такође се означава изградња саћа,

мада се у новије вријеме, у вези са измјеном пчеларске технологије, то значење

помјерило на доградњу ћелија на вјештачким сатним основама.

Уз уобичајено значење сабирања хране, глаголом занијеш —зандсиш, а поне

кад и његовом исходном формом носит, у херцеговачким говорима се означава и

почетак изградње саћа. Ово значење мотивирано је погрешним вјеровањем да пче

ле при ногама доносе восак из природе, у ствари цвјетни прашак. Сродним руским

девербалом занос означавају се све врсте саћа (Попов 197).
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Глаголима 1дниш и ишћерат у синонимним синтагмама именује се градња

саћа, односно њено довршење до одређене границе.

5.5.3. Извјесним бројем префиксираних глагола означава се почетак градње

саћа и, најчешће, без навођења правог објекта.

5.5.3.1. Веома велику раширеност имају префиксиране и изведене форме гла

гола -новити: зандвит — занављат /занавјат, пондвит — понављат / понавјаш, об

ндвит — обнављат / обнавјат и одговарајући девербали занова и занављање /за

навјање, којима се означава градња саћа послије одузимања медног или у прољеће

празог саћа. И у општој лексикографији, у том значењу су регистровани глаголи

зановиши (РСАНУ 4a) и поновити. (Деноминалом зановет именује се медоносни

грм који својим раним цвјетањем омогућава пчелама прољећно обнављање саћа.

в. 8.2.1.2). Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима: рус. но

вите, нове, поновка (Попов 206, 212), обновљатљ воицини, поновитљ, поновлашљ

"изрезивати старо саће ради замјене новим” (Попов 206,212, 213), буг. поноваване /

обнававане на пчелното гнездо, рус. обновление незда пчел, чеш. obnoveni plodište

(ОЈЗСлР 2095, О 0.138).

5.5.3.2. Именовање почетка градње саћа понекад је мотивирано и бојом. У

долини Неретве, та фаза се означава дијалекатским ликовима глагола забијелити:

забијелит / забјелит / забилит — забјељиват / забиљиват и одговарајућом гла

голском именицом забјељивање /забиљивање. Насупрот тој провидној мотивацији,

деноминал засјерит /заéерит (<ćера медљика”; в. 7.2.2), раширен на значајном

простору си. Херцеговине, такође у већини случајева означава почетак изградње

саћа, а очекивало би се да се односи на каснију фазу, кад саће добија тамнију боју,

као што је и потврђено само на једном мјесту.

5.5.3.3. Обликом младог саћа мотивиране су синтагме задштрит и по

ддштрит саће. Завршна етапа градње саћа именује се антонимном синтагмом за

тупит саће, која има сродан еквиваленат у руском језику: притуплате (о воицине)

прекидати градњу саћа“ (Попов 214).

5.5.3.4. Пчеле крсташице (в. 1.2.2) праве саће унакрс. Та се радња именује

глаголима крстит, укршћиват и преплијешаш.

5.6. Затварање ћелија

5.6.0. Пчеле затварају воштаним поклопцима ћелије испуњене зрелим ме

дом или леглом у стадијуму лутке. Пошто је та радња лако видљива и релевантна

у пчеларству, пчелари је добро запажају и прецизно номинирају глаголско-име

ничким синтагмама. У глаголском дијелу употребљавају се синоними затворити,

поклопити, печатити, мухурлејисати, булати, забулати, залити, заткати и још

неки у пчеларству мање лексикологизовани глаголи. Други дио синтагме, који се

често испушта, чине називи саћа, његових дијелова и њихова садржаја (саће, ће

лија, матичњак, лула, мед, легло, црв). Затварање меда и легла у именовању се

поистовјећује или пак диференциратим именским дијелом.

5.6.1. У испитиваним говорима, затварање ћелија се најчешће означава

видским паром затворит – затварат / затварат у глаголском дијелу синтагме.

Иста слика је и у пчеларској литератури. У источној Херцеговини и сусједној Дал

— 67 —



530 Саво Пујић

мацији, у синонимној синтагми добро је очуван видски пар печатит / печетит

— запечатит /запечетит, који је забиљежен и у старијој пчеларској литератури —

запечаћено легло (РСАНУ s. v. запечатити 2). Деривати и композити прасловенске

лексеме “реčetb веома су раширени у еквивалентним значењима и у другим словен

ским језицима: рус. печататњ, запечатљиватњ (Попов 195, 210), укр. диј. печата

ти (Ник. 228), полеc. початат“, запачатват“ (Пол. 348, 332), буг. запечатване,

рус. печатание меда (ОЈЗСлР 0820), рус. диј. запечатанbни (Иван. Назв. 338), рус.

печатнњti (Жор. 85), непечатнњti (Попов 203), полеc. початнња, початаној, непо

чатанbij (Пол. 342), буг. диј. запечетан (Зел. 280).

У сЗ. Херцеговини, у тој позицији стоји видски пар залит — заливат или

синоним заткат, помјерен из текстилне лексике на основу сличности затвореног

саћа и тканине.

5.6.2. У означавању затварања саћа, у долини Неретве јављају се општи си

ноними страног поријекла, иначе ријетки у пчеларској лексици: код муслимана је

уобичајен турцизам мухурлејисат, а мурлејисат /марлејисат код сусједних немус

лимана. Романизми булат — забулат, булање раширени су у јужној Херцеговини.

Забиљежен је и оказионални германизам пломбират.

5.7. Сакупљање хране

5.7.0. Сакупљање пчелиње хране — Нектара, медљике, слатког сока, полена

и воде, која се у народним говорима обично идентификује с медом, у Херцеговини

се означава дијалекатским формама већег броја глагола општијег значења: носити,

брати, ићи, купити, летјети, падати, пасти, радити, бацати, паљетковати, ме

дити, воштити, забјељивати и сл.

5.7.1. Најчешће се употребљавају глагол носити његове префиксиране форме

gднијет / донпт — дондсит, нанијет / нанпт — нандсит, унијет / унпт — ундсит.

Резултат ове радње именује се одговарајућим девербалима унос и принос. Поједи

не чланове овог пчеларског лексичког гнијезда региструје и општа лексикографија.

Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима: слов. папеšti, nanašati

med(Šmid 9), буг носа мед (Дунeв 42), полес. носити (Пол. 344), чеш. Snašeti, snašeni

medu, snašeni pelu (Мудра 22, 34, 35), стпољ. поšić, nanoszenie (Концки 20). Одгова

рајућим девербалима означава се товар који пчеле носе: рус. нбиша пчелина, чеш. včeli

sniška (ОЈЗСлN 0873), као и извор хране, паша: слов. поša (Шмид 9), слвч. znaška,

hlavna znaška (Мила 52), или рус. занос, којим се означавају све врсте пчелињих тво

ревина у кошници (Попов 194).

У формули за дозивање ројева сачуван је траг простог глагола брат, а

у источној Херцеговини уобичајена је његова сложеница сабират, сабирам и у

сусједним Конавлима сабират, сабирем. У истој функцији глагол брати је рас

прострањен у косовско-метохијским говорима, а сложени сабирати сасвим је

уобичајен у савременој пчеларској литератури. Сродни еквиваленти чести су и

у другим словенским језицима: буг. диј. збирам (Зел. 281), мед брала (Дунев 42),

полес. брат“ (Пол. 322), рус. собиратњ, пољ. zbierać, чеш. sbirati (Крејн бр. 170),

затим одговарајући девербали: рус. бoр и соор меда (Попов 186) и буг. собиране

на мед (Баб. 386).

— 68 —



Херцеговачка пчеларска лексика 531

На испитиваном подручју, знатну распрострањеност има глагол купит, а

нешто су рјеђе његове сложенице сакупит — сакупљат и укупит. Пчеларска функ

ција ових глагола регистрована је и у општој лексикографији, а видски пар сакупи

ти — сакупљати уобичајен је и у пчеларској литератури.

Глаголима кретања пћ /ићит, лећеш /летит и падат — панут са прилошком

одредбом извора хране често се означава сабирање хране: ићит на зановет, лешит

у пашу, падат на čеру.

Деноминалом медит и његовом сложеницом замедит понегдје се означава

И сакупљање Пчелиње хране.

У долини Неретве, интезитет сакупљања хране диференцира се различи

тим лексемама: глаголом бацат означава се појачана, а глаголом паљетковат ос

лабљена радња.

Глаголом радит се веома често, а сложеницама дорадит, нарадити урадит

прилично ријетко, означава цјелокупна пчелиња активност на сакупљању хране, из

градњи саћа и одгајању подмлатка, што региструје и општа лексикографија. Ужа

значења изражавају се синтагмама радит на меду и радит на лелу Основни глагол

је послужио и за извођење назива члана пчелиње заједнице који обавља поменуте

послове — радилица, радуља (в. 1.3.1.1).

Видским паровима вдштит — завоштит, забијелит / забјељиват, уз из

градњу саћа (в. 5.5.1.; 5.5.3.2), означава се и сакупљање хране.

5.7.2. Сакупљање пчелиње хране у испитиваним говорима се скоро искљу

чиво именује вишезначним називом паша — извор, вријеме и сакупљање пчелиње

хране“. Ма колико био фреквентан општи назив паша са својим хипонимима добра

— јака —: лдша - слаба паша, ипак се његов исходни глагол готово не среће у хер

цеговачкој пчеларској лексици: забиљежени су само појединачни рефлекси старијег

видског пара пас – дпас, што се огледа и у неким другим словенским језицима:

слов, pasti (Шмид 10), рус. пастисе (Иванов ЛC 77), полеc. пастис“ (Пол. 349). Зна

чење сродних именица у другим словенским језицима помјера се од процесуалног

— буг. пчелна паша, беритба (Баб. 386), слов. раŠа (Шмид 10) — до опредмећеног, на

што указују и творбени наставци у појединим језицима — слвч. včelia paša "извори

хране за пчеле“ (Мила 248), чеш. včeli pastva, пољ. pastwisko pszczele, pус, пчелноe

пастбице извор пчелиње хране“ (Крејн бр. 62). У руском називу пашна саће с ме

дом и леглом“ значење је помјерено на резултат радње означене глаголом пастиce

(Жор. 89; Попов 209).

Глаголском именицом уношење понекад се означава сакупљање хране, а

сродни девербали књижевног поријекла унос и принос односе се на резултат радње.

5.8. Смјештање хране у кошницу

5.8. Смјештање хране у саће, односно у кошницу, на испитиваном подручју

се означава дијалекатским формама општих глагола лити, пунити, сипати, уноси

ти И Кашати.

Префиксираним формама глаголалит (налит — налијеват /наливат, улит

—улијеват /уливат) означава се смјештање слатких сировина у саће. Тиме је моти

вирана и њихова номинација одговарајућим девербалима — уљев, уљевица (в. 7,2).

Сродни еквиваленти регистровани су у полеским говорима: заливат“, заливатњи,
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залвивка (Пол. 332), а одражавају се и у украјинском и руском називу кошнице чије

је саће испуњено медом — заливене (Жор. 82, Попов 194).

Синонимија општих лекceмaлит и сипат у херцеговачким говорима довела

је и до преношења пчеларског значења на глаголе сипат и насут у Пиви.

Глагол пунит са својим сложеницама испуниш, напунит, наддпунит често

се употребљава за означавање смјештања пчелиње хране у кошницу. Сродни екви

валенти забиљежени су у полеским говориома — заповнат“ (Пол. 332) и у чешком

језику – naplniti (Мудра 17).

Видски пар унијет /унпт — ундсит одразио се на творбу назива резултата

сакупљања хране —унос.

Глагол капат-капље са варијантом капит-капп, забиљеженом у долини

Неретве, мотивиран је течним стањем уљевице, која још није прерађена у мед.

5.9. Исхрана пчела

5.9. Узимање хране од стране пчела означава се дијалекатским ликовима

глагола уопштеним за сва жива бића: јес /juс, трошит и (x)ранит се. Од овог

посљедњег изведен је назив направе из које се пчеле вјештачки прихрањују —

(x)ранилица (в. 13.1.2.2.2.3.12). Једино су у полеским говорима потврђени сродни

еквиваленти јисти и јести (Пол. 330).

Семантичком пољу узимања хране блиско је прихрањивање пчела, које је

веома релевантно у савременом пчеларству (в. 16.24).

5.10. Провјетравање кошнице

5.10.0. Провјетравање ради избацивања сувишне влаге и топлоте из стана

веома је значајна функција пчелињег друштва, коју су стари пчелари јасно уочава

ли, а савременијој поклањају изузетну пажњу. Различито поимање те појаве огледа

се и у мотивацији њеног именовања: изглед радилица које стоје на улазу у кошницу

и машу крилима (лепезати, лепршати, треперити, прести на лету, јуслаши), с

једне, и сврха те радње (провјетравати, хладити, вентилирати и сл.), с друге стра

не, мотиви су њене номинације.

5.10.1. Синоними треперит и лепршат, којима се у општој лексици означава

титрање неког предмета, прилично су раширени на испитиваном подручју као озна

ка пчелињег провјетравања кошнице. Пчеларска лексикографија наводи и синоним

титрати, потврђен у хрватским говорима (Жив. П.401). У РЈАЗУ је регистрован и

синоним пршити, чији се коријен налази у сложеном глаголу лепршати. У словенач

ком језику, у продуженом превојном степену постоји сродан еквиваленат prašiti, као

и његова изведеница рrašnica, којом се означава мјесто радње, лето (Шмид 11, 12).

Иденоминал турског поријекла лепезат са дијалекатским ликовима лепезиш

и лепезират и одговарајућа глаголска именица лепезање јављају се спорадично,

вјероватно под утицајем стручне литературе (РСАНУ s. v. лепезати 1). Оказионали

зам лепирисат вјероватно је резулат контаминације синонима са коријеном лет- и

именицом леп(т)ир.

Синонимни фразем прес на лету и глаголска именица предење, чија је пче

ларска функција мотивирана сличношћу звука, одражава се у именовању мјеста
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радње —лето – на ширемјужнословенском простору —прело и сл. (в. 13.1.2.2.1.2.1.6).

Такође и усамљена појава музичког деноминала гуслат у овој функцији резултат је

метонимијског помјерања значења по сличности звука.

5.10.2. У групи глагола мотивисаних функцијом најчешћи су (х)ладит (се)

и расхлађиват (се) /разлађиват (се), што се одразило и у именовању вршиоца те

радње – разлађивач (в. 1.3.1.2.1.3). Иако је у стручној терминологији устаљен пар

провјетравати — провјетравање, ипак деноминал провјетрават (се) и синтаксич

ки синоними дават вјетар и ватат вјетра имају нешто мању распрострањеност

на испитиваном подручју. Сродни еквиваленти налазе се у западнословенским пче

ларским терминологијама: чеш. vétrati, vetrani (Крејн бр. 305, 963) и слвч. vetranie

ula (Мила 251). Пчеларски интернационализам вентилират (се) са усамљеним

дијалекатским ликом вентилат се, као и одговарајућа именица вентилација са син

тагмом правит вентилацију веома су раширени код савремених пчелара.

5.11. Загријавање пчелињег гнијезда

5.11. Загријавање гнијездаје активност пчела на терморегулацији свог преби

валишта супротна провјетравању. Пошто та радња није доступна простом опажању

пчелара (обавља се у унутрашњости кошнице у хладним данима, када се кошнице

не отварају), сазнање о њој је књишког поријекла и означава се искључиво глаголом

пријат (се) и његовим сложеницама запријат (се) — запријават (се). Сродни екви

валенти срећу се и у другим словенским језицима: стпољ. grzejać siе (Концки 19),

чеш. zahrivati, zahrivani (Мудра 27, 37), полеc. вириват“, сорзват“ (Пол. 326, 358).

5.12. Заштита пчелињег друштва

5.12.1. Одбрамбена функција је једна од најуочљивијих пчелиних особи

на и добро је позната и пчеларима и непчеларима. Пчелиње друштво се органи

зовано штити од непријатеља, као и од пчела из других друштава. Ову функцију

обавља група пчела радилица, која штити кошницу и нарочито улаз у кошницу (в.

1.3.1.2.1.2). Та радња се именује глаголима чуват и стражарит, као и именицом

стража, а чест је плеоназам чуват стражу.

5.12.2. Пчелине женке, матица и радилице, снабдјевене су одбрамбеним

механизмом — жаоком (в. 1.4.2), којом убадају непријатеље убризгавајући отров у

њихово тијело. Та радња се у стручној терминологији означава глаголом бости и

његовим сложеницама убости — убадати, као и девербалом убод. На испитиваном

подручју, пчелиње убадање се означава већим бројем синонима преузетих из опште

лексике, у којој означавају аналогну радњу међусобног повређивања живих бића.

Дијалекатске форме глагола бдс, убос —убадат прилично су одомаћене код

савремених херцеговачких пчелара под утицајем стручне литературе. Једино је из

воран глагол боцнут / бацнут, потврђен на западном рубу испитиваног подручја

и вјереоватно је у ареалном контакту са чакавским варијантама збости и бадати.

И резултат убадања жаоком означава се одговарајућим девербалом убод / убод.

Кад контекст није довољан да се обезбиједи поимање ужег, пчеларског значења те

опште лексеме, онда се она детерминира — челтнски убод, убод челе.
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Сродни еквиваленти веома су распрострањени у чешком језику: диј, bžodat,

boctsа (ЕССЈ s. v. *badati, “bosti) и терминолошко bodati (Крејн бр. 863), bodnout

(ОЈЗСлZ 0016), затим глаголска именица bodnouti (Крејн бр. 865), као и придјев

bodavy cKлон убадању“ (Крејн бр. 969).

На већини испитиваног подручја, као и у сусједној Црној Гори и јужној

Србији, одбрамбена пчелиња радња се поима, не као бодење, него као угризање

чељустима, па се номинира дериватима прасл. коријена “ed-: ујеc /ујис — уједат,

изуједат и ујед /ујед. У старијој пчеларској литератури среће се наведени девербал

са професионалном детерминацијом, као и његова деминутивна форма: ујед /уједац

пчелин.

И у другим словенским говорима и језицима познати су сродни еквиваленти:

полеc. зајадат“ (Пол. 331), слвч. диј. zajat“ (Кахоун 200), рус. куб. разљедашњ (Иван.

ЛC 78), мак, јаде (ЕСС) s. v. *čsti).

У испитиваним говорима, као и на ширем с-x. подручју, одбрамбена пче

Лиња радња се означава и глаголима од основе жиц-: жицат — жицнут, чији се

одраз среће и у називима пчелињег одбрамбеног органа (в. 1.4.2). Ти глаголи, као

и одговарајући називи жаоке, имају општије значење у нашем језику, јер се њима

означавају и уједи других инсеката и змија. Напоредо с тим глаголима, у истом

значењу јављају се и пароними жацат — жацнут, изведени од прасл. коријена

*žeg

С обзиром на велику шароликост сличних назива пчелињег одбрамбеног

органа и његове функције у словенским језицима, очигледно је да је у њиховом

именовању имала удјела контаминација два прасловенска коријена — “žeg- и *ži-. У

формирању чакавског синонима жвоцнути (Пољицa 107) назире се и ономатопеја.

На значајном подручју источне Херцеговине, јужне Далмације и Боке ко

торске, убадање жаоком означава се глаголима од прасл. коријена “pek- пецат /

пецат — пекнут, испецат, дпећ, упећ, дпецнут, а на Косову печит.

Старији пчелари, већином у источној Херцеговини, у истом значењу упо

требљавају глагол клат са сложеницама заклат, исклат и поклат.

И подаци са других говорних подручја показују да се општијим синони

мима означава и пчелиње убадање: упристи у покупском (Сисак 29) и уапити у

источносрбијанским говорима (Лужница 420, Врање 194).

5.12.3. Уји. Херцеговини, глаголом нападат означава се масовно убадање

неког живог бића.

5.12.4. Убод на човјечјој кожи. Убризгавањем отрова (в. 14.3) на мјесту пче

лињег убода, на човјечјој кожи се изазива болно запаљење са отоком, а понекад и са

јачим компликацијама. Убодено мјесто се у испитиваним говорима назива општим

називима сличних појава на кожи, шклопац, чебуљица, жвpка, пљиштура и ноја

ница.

Највећу раширеност имају варијанте назива шклопац / шклдпац / шклапац,

поријеклом од лексеме прасловенског поријекла “klopљ, крпељ, чије заривање у

кожу изазива појаве сличне пчелињем убоду.

Остали регистровани синоними потврђени су појединачно: чебуљица, на

зив романског поријекла мотивиран сличношћу плика са главичицом лука (лат.

сеpula); девербал жвpка, потврђен на далматинској граници, као и у РСАНУ, оно

матопејског је поријекла — жвркнути, чвокнути; конавоска пљиштура можда је
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настала контаминацијом општих назива прашт и плак, уколико није романског

поријекла (уп. лат. fluxus oгок”).

Назив нојаница мотивиран је гнојењем коже, које се понекад јавља и на

мјесту пчелињег убода.

5.13. Грабеж

5.13.0. Јача пчелиња друштва, обично кад у природи нестане хране, упадају

у туђе кошнице и пљачкају мед и цвјетни прашак. Ова појава — грабеж — веома је

релевантна у пчеларству, па су јој и стари пчелари, исто као и савремени, придавали

изузетну пажњу. Не знајући узрок тој појави, патријархални пчелари су је објашња

вали магијским вјеровањима и радњама (в. 16,27).

Пошто је грабеж лако уочљива — на улазу у кошницу види се борба на смрт

пчела радилица — сви пчелари је именују низом синонимних глагола и већином

одговарајућих девербала: нападати – напад, грабити — грабеж, искрвити се, на

валити — навала, красти — крађа, отимати - отимачина, клати се, косити се,

сјећи се, тући се. Пчеле које отимају храну другим пчелама обично се и номинирају

одговарајућим девербалима (в. 1.3.1.2.2.3).

5.1.3.1. Грабеж међу пчелама најчешће се на испитиваном подручју номинира

видским паром напас /напанут – нападат. Док су ти глаголи проширени у свим

херцеговачким говорима, одговарајући девербал среће се само појединачно у ис

точној Херцеговини, и то у три акценатске варијанте: напад /напад / напад. Глагол

нападати чест је и у стручној литератури. Сродни еквиваленти постоје и у пчелар

ским лексикама других словенских народа: рус. нападате, напад (Попов 205), рус.

диј, напад и нападњ (Иван. Авт. 14), полес. нападат, нападатњи, напад (Пол. 343),

чеш. параaeni (Мудра 47).

Глагол рабит забиљежен је само једанпут, док је одговарајући девербал

прабеж веома честу источној Херцеговини и сусједним Конавлима. Да то није само

утицај пчеларске терминологије, говоре и називи одговарајућег вршиоца радње пра

бежљивица и грабилица (в. 1.3.1.2.2.3). И у руској пчеларској терминологији упо

требљава се сродан еквиваленат — рабишњ. (Крејн бр. 767).

У долини Неретве, знатну распрострањеност има видски пар навалит —

наваљиват, а забиљежен је и одговарајући девербал навала.

На источном рубу Херцеговине, регистрован је пчеларски синоним крас, о

чијој широј употреби свједоче називи одговарајућег вршиоца радње крадљивица и

крадилица (в. 1.3.1.2.2.3). Девербали крађа и крадљивица регистровани су и у ис

точној Србији, а употребљавају се и у стручној литератури. И у неким словенским

језицима постоје сродни еквиваленти: полеc. крастњ (Пол. 337) и буг. крaжба при

пчелате (ОЈЗСлV 0947).

Глагол дипимат са девербалима отимачина и отимачица ријетко се упо

требљава.

Велику распрострањеност у испитиваним говорима, нарочито код старијих

пчелара, има рефлексивни синоним косиш се / косит се, као и његова префиксирана

форма ускосит се. Пчеларски ареал овог глагола протеже се на Србију и Македо

нију, а региструје га и РСАНУ (s. v. косити се 26).

Глагол клат се и његове сложенице исклат се и поклат се чести су у ис

точној Херцеговини, као и у Црној Гори.
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Рефлексивни синоним тућ се употребљава се у долини Неретве.

Уји. Херцеговини забиљежен је свршени рефлексив искрвит се

У Босни је забиљежен синоним исјећ, а у РЈАЗУ његова исходна форма сјећи

се (с.bb).

У црногорском говору регистрован је синоним пакоматити (Ријечка 142),

који је вјероватно изведен од грецизма комат са загонетном појавом префикса

if{}-.

6. ПЧЕЛИЊЕ ГРАЂЕВИНЕ И ГРАДИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

6.1. Восак

6.1.1. У свом стану пчеле граде саће од материје коју излучују њихове во

штане жлијезде. И у испитиваним говорима и у књижевном језику, та материја има

јединствен назив — восак, који нема синонима. Понегдје се на испитиваном под

ручју јављају извјесне гласовне варијације: обезвучавање почетног сугласника у

југоисточном дијелу Попова— фдсак, затварање иницијалног вокала у Конавлима —

вусак, редукција вокала у другом слогу у сјеверној Херцеговини — воск. Ове појаве

су изузетна периферна гласовна одступања од уједначене слике готово на цијелом

херцеговачком подручју. Ради дистинкције од других врста воска, минералног, биљ

ног или животињског, напреднији пчелари понекад се послуже и професиналним

детерминатором — челињи / челински восак. И у другим с-x. говорима, првенствено

хрватским, јављају се извјесне фонетске варијације: у чакавском воск, у загорском

кајкавском војск и војсек, а у пригорском кајкавском војсак. У испитиваним, као и

осталим говорима, назив восак има шире значење, јер се њиме означавају и неке

воштане израђевине и друге материје (в. 6.3, 7.12.1; 16.20.1). Као и остале стожер

не пчеларске лексеме, восак у општеупотребној лексици има и симболична значења

жутила (жут ко вдсак) и непромјенљиве вриједности (ко у воску).

И у другим словенским језицима за ознаку градивног пчелињег материја

ла употребљавају се готово искључиво континуанте прасловенске лексеме “vosko.

(Расположиви извори указују само на полески синоним веома мале распрострање

ности жвр / жир; Пол. 331.) Јужнословенски језици, за разлику од источносло

венских и западнословенских језика, најчешће имају покретни вокал секундарног

постања: мак, диј, восок / восак / восук/восок / фосок (МЛА бр. 81), буг. диј, восвк

/ освк / осак (Зел. 280), слов. vosek (Шмид 14). Од ове опште особине има и од

ступања, као што је већ наведено за чакавске и кајкавске говоре, а и у македон

ском је потврђена варијанта без непостојаног вокала — воск (МЛА бр. 81), док се

у полеским говорима, у веома ограниченом подручју, јавља обратан случај — восок

(Пол. 324).

6.1.2. Придјев којим се означава да је што од воска или да се односи на восак

изведен је помоћу старог форманта “-ênb: вдштани / воштани, а у архаичнијем

говору у долини Раме вдшћени. И у осталим с-x. говорима варијанте тог придјева

изведене су помоћу истог форманта: вдштан/вдштан/вдштен /вошчен (РСАНУ).

У хрватској стручној литератури, употребљава се придјев восковни (нпр. восковне

жлијезде), вјероватно под утицајем других словенских језика. И у погледу творбе

овог придјева, јужнословенски језици су јасно одвојени од осталих словенских је
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зика. Наспрам форманта“-čns код Јужних Словена — буг. восвчен (ОЈЗСлV 0994) и

воцен (Дунев 50), слов. voščen (Шмид 14), код Источних и Западних Словена уопш

тен је творбени морфем -ov-: рус восковоu, чеш. voskovy, пољ. woskowy (ОЈЗСлV

0994). Изузетно се наводи руска варијанта воцанби (Фасмеp s. v. воск).

6.1.3. Као што ни општи назив восак нема правих синонима, на испитиваном

подручју се не употребљавају ни једночлани називи за његове поједине врсте, него

се оне дистингвирају помоћу детерминатора цијеђени, прдцијеђени, претопљени

(по начину екстракције из воштине), бијели, жути, љековити, чисти (по особи

нама), мртви (од угинулих пчела, особина релевантна у култној употреби воска),

растопљени (према агрегатном стању) и сл. Слично је стање и на осталом с-x. под

ручју, изузев што се у црногорским и далматинским говорима детерминатор пре

топљени често замјењује синонимом преварени, односно приварени. И у другим

словенским језицима разне врсте воска се означавају на аналоган начин, најчешће

сродним детерминаторима, али понекад и универбно (нпр. рус. подтоп, недобелој,

пробошка, разнинка, капанец, Попов 197, 206, 214, 218).

6.2. Саће

6.2.1. Општи називи

6.2.1.1. Висећа плочаста воштана грађевина, која служи за развој пчелињег

подмлатка и смјештај хране, најчешће се, на испитиваном подручју, именује конти

нуантама и дериватима прасловенске лексеме “sњtb, а понекад и називима метони

мијски помјереним са блискознaчних референата.

У периферним говорима, јужним, источним и нарочито западним, распрос

трањена је акценатска варијанта у мушком роду сат и одговарајућа збирна именица

саће / саће. У околини Сарајева, забиљежена је варијанта женског рода сат, а у

западној Херцеговини њена акценатска варијанта сат. У већини средишњих гово

ра, именица је у мушком роду са кратким коријенским слогом сат — саће / саће.

Уз наведене варијанте назива сат, готово на читавом подручју су развијене и

сингуларне варијанте саћ / cáћ са финалном африкатом аналогијски помјереном из

збирне именице. У сјеверозападном дијелу регије, раширене су и творбене варијан

те сатина /саћина /сатица.

У општеупотребној функцији, назив сат / саћ има вриједност симбола

уредности: кб сат меда.

У осталим с-x. говорима стање је слично. Вукова варијанта сат — саће, која

је ушла у књижевни језик, изгледа да има највећу распрострањеност. Поред ње, у

босанским говорима среће се и варијанта деминутивног постања сатица, а у хрват

ским говорима варијанта аугментативног поријекла сатина, која се употребљава

и у стручној литератури, и одговарајућа збирна именица сатиње. У кајкавском су

проширени дијалекатски ликови сатина — сетје / сетије, а у источносрбијанским

говорима саћка — с ће.

Сродни еквиваленти уобичајени су и у осталим јужнословенским, осим

бугарског, и источнословенским језицима: слов. sat– satje/satovје (Шмид. 13), мак.

сот / сотој 7 сотка / осот / свот / свит И сат (МЛА бр. 80), рус. cбтљи (ОЈЗСл S

1952), укр. диј. сотви — асоmme (Ник. 226), полеc. cбтњи — сатbije /сбтаја ж (Пол.
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349) итд. Руске варијанте сот / ост / сота имају нешто уже значење — сат ис

пуњен медом или леглом“ (Попов 222).

Несумњиво је да је читаво ово деривационо гнијездо настало од прасло

венског етимона “sљtb, али његово поријекло, упркос многим претпоставкама ети

молога, остаје тамно. У другим индоевропским језицима нема сигурнијих сродних

ријечи, а његова унутарња форма остаје непровидна и у словенском лексичком ма

теријалу. Ипак превладава мишљење да је “sљtb у вези са именицом syta и глаголом

sytiti, којим се у више језика означава медни сируп, мед растворен у води, односно

његово прављење: стпољ. syta (Концки 9), рус. свита, сватитњ (Попов 224), полеc.

свита / сита / сито (Пол. 361), укр. сита, ситити (Фасмеp s. v. свита). Претпоста

вља се прелазни лик *sylb, што потврђују стари кајкавски лексикографи Хабделић

и Белостенец, који имају сит сат у женском роду, као и чакавски говор острва

Крка — сит у мушком роду. У говору околине Сиска, основни вокал алтернира и у

изведеници сетина / ситина (Сисак 31). С друге стране, и именица сита потврђе

на је на више мјеста у с-x. говорима, али са значењима унеколико помјереним од

оног у осталим словенским језицима. Вук јој приписује значење врсте меда само

ток“, што је блиско значењима која наводи РЈАЗУ мед без саћа“ и ушећерени мед“.

Међутим, славонски писац Стипан Релковић крајем ХVIII вијека употребљава име

ницу сита у значење медни сат“. Рјечник ЈАЗУ третира именицу сит као икавски

рефлекс прасловенске лексеме “setb мрежа“, а и именицу сита изводи такође од

иe. коријена “si- везати”. Више назива мрежастих предмета изведено је и у нашем

језику од тог коријена: сита мрежа“, ситнина плетер“ (Скок s. v. сита), сито...

Овим значењем управо би се и могао објаснити мотив именовања пчелиње вошта

не грађевине лексемама “sљte, “syte, “syte, “syta. Пчелињи сат изгледа као мрежа,

па и његови дијелови се номинирају као дијелови мреже — окце (в. 6.2.3.1), а сама

градња саћа се у словенским језицима означава семантичком паралелом *vezati (в.

5.5). Међутим, сит се јавља и у кајкавским говорима и ни у ком случају није икави

зам. Ако би се могла претпоставити алтернација коријенских вокала е — п(као нпр.

*vedro - *vydra), са доста сигурности би се могло претпоставити да су од ишчезлог

глагола сродног литaвском siêti "везати” (Скок s. v. сита) у прасловенском изведени

блискознaчни девербали *sљtb, “sytb, “syte, “syta "медни сат“ и медни раствор“, који

су у свом временском и просторном развоју доживљавали и контаминацију (алтер

нација мушког и женског рода, помјерање значења до идентификације) или су то

пак биле варијанте исте лексеме.

Мада је именица сат - саће са својим варијантама веома распрострањена

и врло фреквентна, на испитиваном подручју, уз незнатне изузетке, готово да је

сасвим непродуктивна у творби нових назива — уз наведену деминутивну и аугмен

тативну форму, јавља се и у сложеници суxдсатина. Деноминалном придјеву нема

ни трага у народним говорима. Далматински ренесансни писац Мрнарић имао је

придјев саћан, саћна (РЈАЗУ). У савременој пчеларској литератури, претежно хр

ватској, употребљава се придјев сатни у термину сатна основа, који има великог

одраза и у професионалној лексици. У прошлости је меду саћу означаван синони

мима сат-мед и мед саћеник (в. 7.4.2.11). Судећи према расположивим изворима,

извођење придјева од одговарајуће именице није продуктивније ни у осталим сло

венским језицима: у слов. satni, satne ulice (Шмид 13) и рус: сотовњtu (Попов 222).

6.2.1.2. У народним говорима, често се назив градивне материје метони

мијски помјера на грађевину. На цијелом испитиваном подручју, називом восак и
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његовим фонетским варијантама означава се укупност воштаних грађевина у кош

ници, дакле — функционише као синоним збирне именице саће, већином празно.

Лексема восакје двoзнaчна и у осталим с-х, говорима, а слично је стање и у другим

словенским народним говорима: рус. строите воск градити саће” (Попов 188),

полеc. молодв воск младо саће“, старви вуск старо саће” (Пол. 324), пољ. диј.

wosk "празан сат“ (Варм. 82).

И назив воштина /вдићина /вдичина, којим се првенствено означава ис

цијеђено, деформисано саће (в. 16,20), такође се веома често употребљава за озна

чавање празног саћа, тим више што се семантичка микропоља празно саће“ и ис

цијеђено саће највећим дијелом преклапају. Помјерено значење наведене лексеме

региструје и РСАНУ, а често је и у осталим с-x. говорима. И у другим словенским

говорима, гдје се континуантама лексеме “sњtb првенствено означава саће испуње

но медом, рефлекси лексеме “voskina управо и служе за означавање празног саћа:

слов. voščine (Шмид 15), мак, диј. воштина — воштиње (МЛА 81), рус. воицина (По

пов 188), полеc. воцвана /воцанка / вбица (Пол. 325), пољ. voščvny (МАЗЈ бр. 254),

чеш. voštinу (Мудра 18).

6.2.1.3. Не само да се назив рам, којим се означава дрвени оквир покретног

сата (в. 13.1.2.2.2.3.10) метонимијски помјерио на своју садржину, на сат, него је у

источној Херцеговини пренесен и на сат у старинској кошници, која није имала ок

вира. Таквог помјерања сродних еквивалената потврђено је и у неким словенским

народним говорима: макрам (МЛА бр. 80), пољ. диј. ramka, ramka z miodem (Варм.

80), ramka / rumka (МАЗЈ бр. 254).

6.2.1.4. Неизвјесно је да ли се у пограничном дубровачко-херцеговачком

подручју очувао изузетан јужнословенски траг сродног синонима од прасловенске

лексеме “plastb, веома распрострањене у источнословенским и западнословенским

језицима: рус. пласт (Попов 210), укр. диј. пласт, пласток (Ник. 226), стпољ.

plastr (Концки 32), пољ. диј. plaster plastyr, plajstor plaster miodu, ploster (МАЗЈ бр.

225), чеш. plast (Мудра 8), слвч, plast (Мила 161), глуж. plast (Фасмеp s. v. пласт)

итд. Уз саму границу према Конавлима, информатор је у невезаном разговору мла

ди пчелињи сат настао у току протекле ноћи назвао пластуница. Није могао објас

нити откуд му тај назив, употребљавају ли га други пчелари, да ли се тако говори у

сусједним Конавлима. Само се сјетио да се тако називају велике пахуљице снијега,

што је регистровао и РЈАЗУ. По томе би се закључило да је то оказионална метафо

ра настала на основу више семантичких обиљежја (бјелина, прозрачност, кристална

структура). Међутим, у истим значењима појединачно се јавља загонетна платуту

ца код Дубровчанина Мавра Ветранића, код кога означава пчелињи сат (Мед. П 161,

РЈАЗУ), а код Беле и Стулића сњежну пахуљицу (РЈАЗУ s. v. платутица). У јед

ном Ветранићевом рукопису спорна лексема је забиљежена у лику платуница, још

ближем херцеговачком оказионализму. Унутрашња форма наведених лексема или

варијаната је провидна: њихове исходне лексеме пласт и плата означавају нешто

Широко, пљоснато и Плочасто, као што је и пчелињи сат. Херцеговац Ј. Памучима,

слaвeћи уредника Српско-далматинског магазина, у невјештим десетерцима пјева:

„Уређујеш лијепо Српско цвaће, Л Те од њега правиш слатко саће. / Сви те Србљи

имају избрана, / За пјестуна? Нами богодана.“ Уредников упитник показује на

бесмисленост ријечи пјестун, умјесто које би се очекивало предводник, вођа или

слично. Није ли, можда, ово ипак метафора: сат“ — вођа”? (Памучина 351 / 352).

Постоји још једна интригантна паралела: у хрватској пчеларској литератури друге
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половине XIX вијека, пчелињи сат се означавао и лексемама ластра (Мед. П 161)

и ластар (Жив. П 1173). По Скоку, који не наводи ово пчеларско значење, то су

грецизми који су у нашем језику изгубили иницијалне сугласнике в И б, односно п

(Скок s. v. ембластро, ластар). Први, распрострањен у хрватским говорима, могао

би се семантички довести у везу са сатом - мелем“, опека за калдрмисање“, про

зорско стакло“, док други означава младицу на чокоту винове лозе и везан је за срп

ско подручје (можда га је Живановић погрешно забиљежио). На основу изложеног,

могло би се поставити питање: да ли, можда, постоји нека старија сродност између

наведених синонима, не потичу ли сви из Индоевропског коријена “plot-, чије кон

тинуанте обично означавају плочасте предмете?

6.2.1.5. По истом семантичком моделу означавања пчелињег сата плочастим

предметом, настао је и пчеларски синоним шкрила, забиљежен у Покупљу, у око

лини Карловца (Сативе 54).

6.2.1.6. Уопштен податак да се лексемом ружа „у гдјекојим мјестима“ озна

чава саће (Жив. П. 1174) није другдје потврђен. Очито је да се ради о метафоричком

помјерању назива више по поимању љепоте него изгледа.

6.2.2. Посебни називи

6.2.2.0. Особине саћа, веома значајне ствари и у животу пчела и у њиховом

гајењу, изражене су и у богатству хипонима којим се диференцирају његове врсте.

То диференцирање врши се већином детерминацијом општих назива, али понекад

и универбно. Присуство или одсуство релевантног семантичког обиљежја обично

се означава антонимним детерминаторима.

6.2.2.1. Садржај. Саће испуњено леглом или пчелињом храном означава се

антонимним детерминативним паром пун : празан (пун сат, пун рам, пуна сатица,

напуњена сатина, пуно саће: празан саћ, празна рама, празан восак). Попуњеност

саћа одређеним садржајем детерминише се именицама: сат меда, саћ црва, рам

лела. Одсуство садржаја у саћу често се означава придјевом суx / сув и њговим

изведеницама и сложеницама: суво саће, сухи восак, сухарак / суварак, сухдсатина.

Назив суварак потврђен је и на Златибору а региструју га и пчеларски лексикогра

фи. У другим словенским језицима чести су сродни једночлани еквиваленти: рус.

сушњ, посушњ / пасушњ (Жор. 95, 89), полес. суш / суш“ (Пол. 361), пољ. susz (Козл.

369), пољ. диј, suš/šuš/sus (МАЗЈ бр. 254), чеш. sоuš (Мудра 18).

6.2.2.2. Старост. Квалитет саћа се оцјењује на основу његове старости: мла

до саће је танко, чисто и свијетло — погодно за извођење легла, смјештај хране, а и

за људску исхрану, старо саће је задебљано и онечишћено остацима кошуљица пче

лињих лутака, ломљиво и тамно— непогодно за развој легла, смјештај хране и људ

ску исхрану. То семантичко обиљежје диференцира се детерминаторским антоним

ним паровима: млади / нови: стари (младо саће, млади восак, нова сатина : стара

сат, стара вдштина, стари восак), љетошњи / овогодишњи : лањски / прошлого

дишњи (љетошњи сâћ, овогддишњи восак: лањска сатица, прошлојдфишње саће),

бијели: црни (бијели сат, били восак: црна вдштина, црно саће).

6.2.2.3. Поклопљеност. Саће испуњено леглом или пчелињом храном у од

ређеном стадију зрелости пчеле затварају воштаним поклопцима. Отворено саће се

дистингвира од затвореног детерминацијом назива воштаних грађевина и њихова

садржаја (сат /саћ — саће, восак, ћелија, матичњак, лула, чаура, мед, легло, црв) ан
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тонимним трпним придјевима глагола којим се означанава градња воштаних покло

паца (в. 5.6): дитворен: затворен, запечаћен /запечећен : незапечаћен /незапечећен,

закалајисан : незакалајисан, поклопљен / поклопјен : непоклопљен / непоклопјен,

забулан : незабулан, заливен : незаливен, (за)мухурлејисан / (за)мурлејисан / (за)мар

лејисан : не(за)мухурлејисан / не(за)мурлејисан / не(за)марлејисан (нпр. дивoренд

саће, затворен рам, затечећен матичњак, закалајисан мед, мурлејисано саће, зали

вена рама итд.).

6.2.2.4. Намјена. С обзиром на намјену саћа за извођење легла или смјештај

хране, Херцеговачки пчелари именују само непожељно саће са великим бројем трутов

ских ћелија — трутовско / трутовско / трушинско саће, трутовски сат. Забиљеже

не су и појединачне потврде једночланих назива: трутовница у западној и трутњак

у си, Херцеговини. Поред тога, понекад се посебно издваја и саће у којем се налази

или се налазио мед—медно саће, што је резултат утицаја стручне терминологије.

6.2.2.5. Поријекло. По свом поријеклу, саће може бити природно, које су из

градиле саме пчеле, и вјештачко, које су на основи пресоване воштане сатне основе

дорадиле пчеле. Прво се налази у старинским кошницама, у кошницама с непокрет

ним саћем, а друго у савременим, тј. у кошницама с покретним саћем. Прво се у

испитиваним говорима обично не детерминира посебно, осим у изузетним прили

кама, када се то чини детерминаторима природни или непокретни (природнд саће,

непокретни сâћ). Насупрот томе, вјештачко саће се често означава детерминатори

ма покретни, затим вјештачки у источној и умјетни /умитни у осталој Херцего

вини (покретно саће, вјештачки саћ, умјетни сат, умитни вдсак).

6.2.2.6. Положају кошници. Разликовање саћа према мјесту у кошници било

је релевантније у патријархалном пчеларству неголи у савременом, па извјесни ар

хаизми из овог семантичког гнијезда упућују и на прасловенско именовање дијело

ва кошнице. Номинација саћа према положају у кошници врши се данас углавном

детерминацијом општег назива придјевима крајњи, средњи и доњи, као и њиховом

ИМенИЧКИМ ИЗВеДеЊИЦаМа.

6.2.2.6.1. У просторном погледу, најчешће се посебно именује саће при боко

вима кошнице. Поред дијалекатских ликова детерминатора крајњи /крајњи / крајни

/ крадњи, покрајнт (сат, саћ, саће, сатина, сатица, оквир, рам), јављају се и акце

натске варијанте одговарајуће универбне форме — крајњак / крајњак. Акценатску

варијанту крајњак региструје РСАНУ, коју наводи уз Вукову творбену варијанту

крајник. У пчеларској лексикографији забиљежена је и варијанта крајнак.

У Попову је регистрован архаизам заплеће /заплећи са већ магловитим зна

чењем основни, носећи сат“. Да је то био крајњи сат упућује његова источнобо

санска варијанта заплетњак (БХТ ХII 56; РСАНУ), као и синоним из си. Босне

запетњак (БХТ IX 177). Крајње саће је учвршћено са двије стране, одозго и бочно,

па отуда дефиниција из Попова носећи сат“. Те лексеме су изведене од прасловен

ског назива задњег дијела кошнице “ple(k)tje, oдносно доњег дијела пчелињег стана

*peta (Пуј. Мод. 132, 134).

У источној Херцеговини је забиљежен назив полдвњак, мотивиран тиме што

је бочном страном причвршћен за зид старинске кошнице, тј. сат са ћелијама само

на једној страни, половина сата.

У долини Неретве, сат причвршћен за бок кошнице означава се називом

приљубак / приљубак, који на осталом испитиваном подручју има унеколико помје

рено значење (в. 6.2.2.6.3).
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6.2.2.6.2. За разлику од крајњих, унутрашњи сатови, којих је у старинским

кошницама било знатно више, обично нису посебно номинирани. На испитиваном

подручју забиљежен је само двочлани назив средњи сат, коме у источној Босни

(Тетима) одговара кондензована форма средњак (БХТ ХII 56; РСАНУ s. v. запле

тњак), а у си. Босни (Црњелово) проблематичан екавски лик среда у непрецизном

етнографском запису.

6.2.2.6.3. Мали сат. У лексичко-семантичкој групи којом се на испитиваном

подручју означава саће, по богатству синонима издваја се семантичко микропоље

мали сат“, изграђен обично накнадно, у неком мањем међупростору, било међу

оквирима савремене или при зидовима старинске кошнице. Већином, ти синоними

су метафоре по сличности: језик, сиса, слезена, уштипак, белетија, заперак, а неки

су настали деривацијом или композицијом: сатић, приљепак, наљепак, приљубак,

прирастак.

У сјеверном појасу испитиваног подручја, проширен је назив заперак, пре

узет из ботаничке лексике. У западној Херцеговини регистрован је професионално

одређен заперак сата.

Значајну распрострањеност у долини Неретве има синоним приљепак

/ приљепак, а у ји, дијелу Херцеговине регистровани су синоними приљетак и

прилећак, вјероватно мотивирани и локацијом —лето, лећа ”отвор за пролаз пчела“.

У том дијелу регије рјеђе се јављају и синоними наљепак, прирастак / прирастак

и приљубак.

Језик, назив метафоричког поријекла, потврђен у западној Херцеговини,

једина је лексема из овог семантичког микропоља која има сродних еквивалената у

другим словенаским језицима: слов, panjov jezik (Стабеј 140), пољ. jezyk (Енцикл.

43, s. v. dzika budowa), рус. куб. азњак (Иван. ЛC 74).

Други синоним анатомског поријекла — слезена, везан за си. Херцеговину,

настао је такође помјерањем назива по спољној сличности. Његове варијанте за

биљежене су и у хрватским говорима: слезено у Покупљу (Сисак 24) и слезенка код

Ритера Витезовића са мало нелогичним значењем основа саћа, најдоњи ред саћа“

(РЈАЗУ 2), јер је саће објешено, основа му је на горњој или бочној страни. Вјерова

тно се то односи на мали сат изграђен при дну купасте кошнице плетаре.

Лексема сиса, распрострањена у пчеларској лексици као назив матичњака

(в. 6.2.3.1.3), у си. Херцеговини се употребљава и у овом значењу.

Уштипак, који има ограничен ареал у западном подручју, поред изгледа,

можда је могао бити мотивисан и укусом, попут бугарског еквивалента за сат“ —

пита (ОЈЗСл S. 1959).

Употреба турцизма белетија у овом значењу при ушћу Раме мотивирана је

сличношћу алатке за брушење са сатићем.

6.2.3. Дијелови сата

6.2.3.1. Ћелија. Шестоугаона призмаста кратка цјевчица, у којој се легу пче

лиње јединке и смјешта храна, на испитиваном подручју обично се именује оп

штим, већином деминутивним именицама чахура, лула, рупа, кућа, бешика, капица

или стручним терминима ћелија и станица.

У сјеверним дијеловима, претежно источне, а и западне Херцеговине, вели

ку распрострањеност имају дијалекатски ликови именице чахура - чаура / чавура
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и њеног деминутива - чаурица / чавурица. Ова номинација је мотивирана учаури

вањем пчелиње лутке у том простору. У пчеларској и општој лексикографији (РЈА

3У су регистрован је овај назив у изворном лику – чахура, чахурица. Уз то, пчелар

ски лексикографи наводе као синоним сродну лексему чашица, која има паралела

И у другим словенским језицима: буг диј. чашка, чешка (Зел. 382), полеc. чашочка

(Пол. 364), док рус. чашка и рус. куб. чашечка имају уже значење— основа матичне

ћелије” (Иван. ЛC 74).

Још већу распрострањеност има пчеларски синоним турског поријекла

лула и његов деминутив лулица, који су нарочито раширени у долини Неретве и

јужној и западној Херцеговини. Деминутивје потврђен у источној Босни, затим код

Вука Врчевића, а почетком овог вијека, истакнути мостарски пчелар Велагић се у

својим текстовима служио називом лула.

Знатну распрострањеност у долини Неретве има назив рупа и нарочито

деминутив руинца.

Деминутиви кућица и кућа уобичајени су, углавном, у западној Херцего

вини. Варијанту кућица региструје пчеларска и општа лексикографија (РСАНУ),

а у истом значењу употребљавао ју је и босански фрањевачки писац Ф. Ластрић у

ХVIII вијеку.

Деминутив капица, мотивисан изгледом, и турцизам бешика, мотивисан

простором за одгајање подмлатка, регистровани су само у по једном мјесту.

Савременији пчелари употребљавају стручни термин ћелија на читавом

испитиваном подручју, изузев Раме, гдје је забиљежена акценатска варијанта ћели

ја. У ХIX вијеку, и овај термин је у пчеларској литератури употребљаван у деми

нутиву — ћелијца, а у прошлом вијеку се усталио у основном облику. Тај интерна

ционализам је преузет у пчеларску терминологију у гласовној форми уобичајеној

још од средњег вијека у православној религиозној терминологији, гдје означава

ла собу самицу у манастиру. Из пчеларске лексике је потекао и биолошки термин

којим се означавају основне јединице живог ткива, које су виђене под микроскопом

подсјећале на ћелије у пчелињем саћу. Од словенских језика, према расположивим

Изворима, једино још у бугарском постоји сродан еквиваленат грчке провенијен

ције — килићка (ОЈЗСл ЈА 0205). У европским језицима — фр. cellule, енгл. cell, њем.

Zelle (Крејн бр. 137) — термин је преузет из латинског — се!la "собица за оставу,

ћилер“.

Синоним станица, везан искључиво за хрватску терминологију, готово да

нема одраза на испитиваном подручју: потврђен је само код једног информатора

без дуже пчеларске традиције. Изведен је од именице стан, по истом семантичком

моделу као и ћелија, а у пчеларској лексици је познат, заједно са деминутивом ста

ничица, још од старих лексикографа Беле и Стулића (РЈАЗУ 2).

Вуков синоним дкце, који се почетком 20. вијека јавља у б-х. пчеларској лите

ратури у варијанти ошце, вјероватно није имао шири ареал, па је ишчезао из књиже

вног језика. А управо тај назив има сродне еквиваленте у неким словенским језици

ма: укр. диј. очко / вочко / вичко / воко / викбнце (Ник. 225), слвч, оčko (Мила 141).

Други Вуков синоним љупка, распрострањен у србијанским говорима (РСА

НУ s. v. Љупка“), изведен од глагола љутити љуштити” (ЕССЈ s.v. *lupљka), помје

рен је са блискознaчног референта опна у ћелији којом је обавијена лутка” (в.

6.2.3.3) и није сродан са синонимним хунгаризмом љука (мађ. lyuk oгвор, рупа“)

познатим у Војводини (РСАНУ s. v. Љука“), као и хрватским германизмима лукњица
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/лукница (Сисак 31, Лички Осик 146, Скок s. v. лукња).

Пред крај ХVIII вијека, славонски писац Ст. Релковић служио се синонимом

шкуља лукња, рупа (РЈАЗУ).

6.2.3.1.1. Поједине врсте ћелија, с обзиром на намјену, попуњеност и затво

реност, херцеговачки пчелари обично дистингвирају посебним детерминаторима, а

ПОНеКад И. СаМОСТАЛНИМ НаЗИВИМa.

Приликом градње, пчеле формирају ћелије према њиховој намјени, зависно

од тога какво ће се легло у њима одгајати и храна смјештати. У стручној литера

тури се именује више врста ћелија с обзиром на њихову намјену (радиличке, тру

товске, матичне, медне, прелазне, прихватне), а на испитиваном подручју пчелари

запажају углавном само трутовске и матичне ћелије, које се својом величином и

изгледом издвајају од мноштва радиличких и медних ћелија.

6.2.3.1.2. Ћелије намијењене за лежење радилица, неупоредиво најмного

бројније у саћу, ријетко се у испитиваним говорима посебно детерминишу, и то

дијалекатским варијантама придјева пчелињи, а врло ријетко, под утицајем стручне

литературе, и придјевом радилички, као и именицом (челиња ћелија, челина лулица,

челија чаура, радиличка ћелија, лулица о-чела).

6.2.3.1.3. Трутовске ћелије, које се издвајају својом величином, а и непожељ

ношћу у саћу, детерминишу се придјевом трутовски / трутовски / трушпнски

(трутовска чаура, трутовска лула, трутовска ћелија, трутинска ћелија и сл.), a

понекад и именицом –лула о-трутине.

6.2.3.1.4. Најизразитији облик имају ћелије за лежење матица, а и најрјеђе се

јављају у саћу. За разлику од трутовских и радиличких, матичне ћелије се на испити

ваном подручју веома ријетко именују двочланим називима (лула да машице, главна

бешика). Понегдје се матична ћелија диференцира основним обликом именице, за

разлику од деминутива, који се веже за остале, ситније ћелије: лула. Пошто су ма

тичне ћелије лако уочљиве на сату и веома значајне за живот пчелињег друштва,

пчелари их свуда универбно номинирају: матичњак, сиса, жир и прирастак.

Општу распрострањеност на испитиваном подручју има изведеница ма

тичњак (код Муслимана у долини Неретве -машићњак), идентична са стручним тер

мином, који региструју пчеларска и општа лексикографија. Сродни еквиваленти ра

ширени су и у осталим словенским говорима и стручним терминологијама: рус. куб.

маточник (Иван. Авт. 9), укр. диј, маточник /матошник /матошник (Ник. 226),

полеc. маточник/маточник/матошник/матошнњик (Пол. 340), пољ. диј. татеčnik

(МАЗЈ бр. 246), рус. маточник, буг маточник, чеш. matečnik, пољ. matecznik (ОЈЗСл

М0267) итд. Једино је у словеначком истим формантом као у с-x. језику изведен ек

вивалент та!ičnjak (Шмид 8).

Значајну раширеност, уз назив матичњак, у источној Херцеговини има си

ноним сиса, настао метафоричким помјерањем из анатомске лексике по спољњој

сличности. Сродни еквиваленти срећу се још у полеском – сњска (Пол. 358) и ру

ском кубањском говору — соcóк (Иван. ЛC 74).

Таквим помјерањем назива из ботаничке лексике настао је синоним жир,

забиљежен у херцеговачком приморју.

На источном рубу испитиваног пордучја регистрован синоним прирастак /

прирастак, мотивиран чињеницом што се матичњаци граде накнадно, и то већином

по бочном ободу саћа.

6.2.3.1.4.1. Пошто се ради о веома релевантном референту у пчеларству, пче
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лари посебно детерминишу поједине особине матичњака антонимским паровима

према попуњености — залежен : незалежен, пун : празан и према поклопљености —

дтворен: затворен. Матичњак из којег ће се ускоро излећи матица детерминише се

придјевом з(g)рио, као што је случај и у неким другим словенским језицима: рус.

маточник зрелви (Попов 201), чеш. zrely matečnik (Мудра 32).

6.2.3.2. Воштани поклопци. Зрео мед или легло у фази лутке у ћелијама се

затвара воштаном опном (в. 5.6), која се на испитиваном подручју именује дијале

катским ликовима општих именица поклопац, капак, печат, мухур и опна.

Највећу распрострањеност има девербал поклопац, обично у плуралу —

поклопци, а напреднији пчелари га понекад и професионално детерминишу —вдшта

нт поклопци. Понегдје се јавља и деминутивна форма поклдпчићи. И у старијој пче

ларској лексикографији регистрован је назив поклопац, који савремена терминоло

гија посебно детерминише — обично воштани поклопац, понекад и ћелични поклопац,

или диференцира поклопац легла и медни поклопац.

Извјесну распрострањеност има и колектив мушког рода печат / печет,

потврђен и у старијој литератури. Сродни еквиваленти, који чувају женски род

прасловенске лексеме “реčetb, познати су у источнословенским језицима: рус. диј.

печатка (Иван. Авт. 8), рус. печатка (Крејн бр. 122), укр. печатка (Поповски 79).

Судећи по распрострањености одговарајућег глагола (в. 5.6), употреба ове админи

стративне лексеме у пчеларској функцији врло је стара и питање које јој је значење

примарно. Њена двoзнaчност је резултат метонимијског помјерања: печаћење је не

када обављано пчелињим воском, па отуд и данашњи назив друге материје у истој

функцији — печатни восак. Уколико је “реčetb изведено од коријена “pek-, онда би

се могло закључити да је административна функција била примарна, јер видљивије

термичке обраде те материје нема код пчела. А на то упућују и семантичке паралеле

мухур(лејисат) и забулат (в. 5.6).

Код Муслимана у долини Неретве, очуван је синоним турског поријекла

мухур.

Значајну распрострањеност има и турцизам капак, којије и у општој лексици

синониман називу поклопац. Уји. Боснијавља се и у деминутиву капчић. У старијој

пчеларској лексикографији регистроване су такође деминутивне форме — капић и

капица. Сродан еквивалент забиљежен је у словеначком језику – kapice (Шмид 6).

Одређену распрострањеност у долини Неретве има и назив дина, у пчелар

ској функцији конкретизовано значење опште лексеме.

6.2.3.3. Кошуљица. Пчелиње јединке се у развојном стадијуму лутке омо

тавају опном, која их одваја од зидова ћелије. Овај омотач се, поред ентолошког

термина кокон и кошуљица, назива и чаурица у српској, а чахурица у Хватској пче

ларској литератури. Мада се та опна примјећује посматрањем једино у виду там

није боје (црно саће, црни восак), ипак је већина пчелара свјесна њеног постојања

и именују је називом метафорички пренесеним са одговарајућег одјевног предме

та – кошуља и, нарочито, деминутивом кошуљица. У старијој пчеларској лекси

кографији, регистрован је тај назив такође у деминутивној форми, њоме се слу

жио и мостарски пчелар Кајтаз у својим написима почетком ХХ вијека, а јавља

се и у савременој пчеларској литератури. Континуанте латинске лексеме саsulla

познате су и пчеларским лексикама неких словенских језика: пољ. koszulka (Козл.

265), чеш. košilka (Крејн бр. 169), слвч. košielika (Мила 248), полеc. кошулка (Пол.

337). И еквиваленти у још неким словенским и несловенским језицима настали су
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по истом метафоричком моделу (одјевни предмет најближи човјечјем тијелу“ -

опна пчелиње лутке“); слов. srajčica (Шмид 13), рус. рубашка (Иван. ЛC 79), њем.

Puppenhemd(Крејн бр. 169).

У југоисточној Херцеговини, у истој породици забиљежена су два окази

онална синонима: пељушка, изведен од глагола пељушати комушати (кукуруз)

и љуспура, гдје се огледа контаминација два прасловенска синонима: *lupљka и

*fuska (ЕССЈ), као и однос према блискознaчном називу љупка (в. 6.2.3.1).

Ентомолошки интернационални термин кокон познатје ученијим пчеларима.

6.3. Прополис

6.3.1. Смоласта тамна материја којом пчеле затварају непотребне отворе на

свом стану и изолују га (в. 5.40) на испитиваном подручју се означава термином

прополис, као и општим називима разних љепила (љепак, љепило, клија, туткал,

лем), смоластих маса (смола, катран), као и блискознaчним пчеларским терминима

(восак, полен, нектар). У старинским кошницама, та се материја мање примјећи

вала него у савременим, у којима она својом љепљивом и учвршчујућом особином

Знатно отежава њихово отварање и подизање оквира. Савремени пчелари су свјес

ни и њеног антибиотичког својства, које се примјењује и у савременој фармацији.

Том новином се и може објаснити широка распрострањеност интернационалног

пчеларског термина, на једној, и великог броја синонима помјереног са сличних

референата, на другој страни.

Савремени пчелари су усвојили интернационални термин грчког поријекла

прополис из стручне литературе наглашавајући га различито: прополис у ји. Херце

говини и сусједној Далмацији, прдполис у сјевернијем подручју и прополис у већем

броју мјеста. Оказионализми прополис, забиљежен у сјевероисточној, и прополитис

у западној регији показују како се термин књишког поријекла може све рефлек

товати у професионалној лексици. Овај посљедњи примјер са икавског подручја

резултат је контаминације тако примљеног термина и лексема којима се означава

љепљивост одговарајуће материје. Термин прополис је и ус-x. пчеларској литерату

pи готово потпуно истиснуо синониме, и народне (смола, љепило, лем), а поготово

књишке (вдсковина, воскосмол, воскoмастих, РСАНУ), као што је случај и у оста

лим словенским и европским језицима (ОЈЗСлР 2993; Крејн бр. 705).

Велику распрострањеност на читавом испитиваном подручју има назив

смола, који се понекад и професионално детерминира — челиња / челија смола, пре

узет из ботаничке лексике по вањској сличности, а и по поријеклу супстанције, јер

пчеле справљају прополис највећим дијелом од биљних смола. Назив (пчелиња)

смола, потврђен и у ји. Србији, често је употребљаван у ранијој стручној литера

тури, а и у савременој се њиме обично објашањава интернационализам прополис.

Сродан еквиваленат постоји и у словеначком језику: Smola (Шмид 13).

Помјерање у пчеларску лексику општег назива љепило /липило, распрос

трањеног у долини Неретве, као и творбене варијанте љепак, мотивирано је основном

особином референта. Оказионализам љепенка, регистрован у источној Херцеговини,

резултатје замјене са сличним називом грађевинског материјала. Сродни еквивален

ти забиљежени су и у словеначком језику: lepilo, lepež и lepilni vosek (Шмид 7).

У Конавлима је забиљежен синоним челиња клија, посебно детермини

ран дијалекатски назив дрвеног љепила. Мада нема других потврда ове лексеме
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прасловенског поријекла у с-x, пчеларској лексици, њени се сродни еквиваленти

јављају у другим словенским језицима: рус. восковњи клеu (Жор. 80), пољ. klej

pszczoli, klej zatvorowi (Козл. 395), полес. Клеј / клај (Пол. 334), буг. клет (Баб. 385).

У словеначком језику, одговарајући придјев служи за детерминацију општијих име

ница у овом значењу: klejna smola, klejni vosek (Шмид 7).

Општи синоним турског поријекла туткал забиљежен је у пчеларској

функцији Уји. Херцеговини, а на једном мјесту је потврђен и турцизам катран.

Загонетан је синоним германског поријекла лем помјерен с металног љепила

због његове варијантелим, потврђене на ијекавском подручју. Могло би се претпо

ставити да је та варијанта настала контаминацијом са еквивалентом арапског по

ријекла Џећiт да се у идентичној форми не јавља и у словеначком језику – hm (Скок

S. V. лем). Раније је у пчеларској литератури називом лем често означаван прополис,

а регистрован је и у пчеларској (Ружић) и општој лексикографији (РСАНУ).

Уји. Херцеговини и Пиви, старији пчелари идентификују прополис са по

знатијим пчелињим градивним материјалом — восак. У хрватској пчеларској лите

ратури употребљавана је изведеница восковина (Жив. П.404). Сродни еквиваленти

срећу се у словеначком — lepilni / smolni / klejni vosek (Шмид 7) и руском језику

— восковњи клеи (Жор. 80).

Појединачне потврде блискознaчних пчеларских термина полен и нектар

као ознака прополиса резултат су њихове недовољне усвојености у професионалној

ЛеKСИЦИ.

7. ПЧЕЛИЊА ХРАНА

7.0. Пчелиње друштво сакупља у природи хранљиве сировине – цвјетни пра

шак, нектар, медљику, слатки сок и воду, прерађује их и у знатној количини скла

дишти и конзервира у свом саћу, како би обезбиједило залихе за читаву годину, па

И дуже.

7.1. Цвјетни прашак

7.1.0. Током читавог вегетационог периода, пчеле радилице сакупљају поле

нова зрнца са цвјетова, сљепљују их у грудвице на својим задњим ногама, односе

у кошницу и набијају у ћелије, гдје се, уз помоћ фермената и меда, ова материја

дорађује и конзервира. Патријархални пчелари нису знали за огромну улогу цвјет

ног прашка у исхрани пчела — на пчелињим ногама су га обично поистовјећивали

са воском или воштином, а у саћу са нечистоћом и пчелињим изметом, према чему

су имали негативан став — строго су пазили да се са медним саћем не би појело и

те материје. У складу са различитим поимањем значаја тог референта, на испи

тиваном подручју егзистирају два слоја лексике којима се она именује. Стручним

терминима полен, пелуд и (цвјетни) прах / прашак у савременој професионалној

лексици означава се поменута материја у свим фазама сабирања и ускладиштења,

с једне, и изворним називима обнож и сњетица диференцира се цвјетни прашак

на пчелињим ногама и ускладиштен у саћу, с друге стране. У свијести савреме

них пчелара, старије схватање улоге ове супстанције је ишчезло, а у току првог

сакупљања грађе код старијих и неукијих још се задржавало разликовање двију

фаза приготовљености те материје као различитих референата. Јављају се и други
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синоними ограничене распрострањености, за које је понекад тешко утврдити којем

слоју лексике припадају: рђа, трчица, дивизма, цвијет и сл.

7.1.1. Општи називи

7.1.1.0. Најраспрострањенији назив за цвјетни прашак у свим фазама његове

приготовљености је прашак / пра(х), с тим што варијанта прашак захвата читаво

испитивано подручје, а пра(x) је ограничена на западније дијелове Херцеговине.

Понекад се ова општа именица и посебно детерминише: цвјетни прашак, цвишни

пра, прашак д-ћетдва, челији прашак. Називе цвјетни прашак и цветни прах ре

гиструје старија пчеларска лексикографија, а у синтаксичкој варијанти прах цветов

јавља се почетком ХIХ вијека у стручној литератури. Сродни еквиваленти познати

су и у осталомјужнословенским језицима: слов. cvetni prah (Шмид 9) и буг. прашец,

цветен прашец (Баб. 385, 386).

У Пиви се цвјетни прашак означава метонимијски помјереним називом

цвијет. Сличноје стање и у словеначком: cvetje strali, cvetje medi (Шмид 5). У источ

нословенским језицима јавља се сродна изведеница у истом значењу: рус. цветене

(Попов 227), укр. диј, цвитен" (Ник. 224).

Стручни термин пелуд има знатну проширеност у југозападном дијелу испи

тиваног подручја. Термин је вјештачког поријекла — извео га је Шулек (РЈАЗУ) од

старијег лика чешког или словачког еквивалентаре! (Мудра 22) и ријетког форман

та -иа. У долини средње Неретве, забиљежена је варијанта са формантом уобичаје

нијим у нашем језику — пелут, која је потврђена и у пчеларској литератури у XIX

вијеку. На једном мјесту, регистрован је и одговарајући придјев — пелудна биљка.

Сродни еквиваленти чести су у западнословенским и источнословенским језицима:

слвч, ре!“ (Мила 156), укр. диј. пилок/пилбк, пилца /пилец (Ник. 224), полеc. пил,

пилбк / пњлбк, пилца / пљалица (Пол. 353), пољ. диј. руџek /piuech /piuet /pyu/peu,

pуtek /pуџек kfatovy (МАЗЈ бр. 245). чеш. pyl, пољ. pytek kwiatowy, рус. цветочнач

пњлвца (Крејн бр. 679).

Интернационализам латинског поријекла полен распрострањен је у новије

вријеме у више акценатских варијаната: полен / полен / полен у источној Херце

говини и полен у сусједним Конавлима. Овај интернационални термин ријетко се

среће у словенским језицима: поред српске, још сеједино употребљава у бугарској

пчеларској терминологији: полен (ОЈЗСлР 3465).

У Пиви се, упоредо са метонимијском употребом назива цвијет, и назив биљ

ке изразито богате цвјетним прашком помјера на ту материју— дивизма (Verbascum).

У Конавлима је забиљежен синоним трчица, мотивиран укусом цвјетног

Прашка.

Често се и називи ужег значења дбнож, свјетлика, смитљика и шљетица /

шњетица (в. 7.1.2) употребљавају за означавање цвјетног прашка уопште, што је

резултат метонимијског помјерања назива или пак ишчезавања дистинкције између

блискознaчних референата.

7.1.2. Посебни називи

7.1.2.0. Како је напијед изнесено, патријархални пчелари су разликовали

двије фазе у приготовљености цвјетног прашка, различито га поимали и посебно
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именовали: цвјетни прашак на пчелињим ногама ван кошнице и пчелињи прашак

ускладиштен у саћу.

7.1.2.1. Цвјетни прашак на пчелињим ногама. Грудвице цвјетног прашка лако

се уочавају на задњим ногама пчела радилица у току њиховог задржавања на цвје

товима и, нарочито, приликом уласка у кошницу. Како та материја бојом подсјећа

на восак, она је и идентификована са воском и његовом сировином — воштином.

Именована је, углавном, по мјесту гдје се запажа — обнож, обножје, обложај и

обложје (Пуј. Полен 58-59).

У источној Херцеговини, распрострањена је варијанта градивне именице

дбнож, али је тешко из расположиве грађе установити род ове именице, а сигурно

је да се јавља и у мушком и у женском роду. Варијанта дбнбжје, забиљежена је

само у околини Мостара, а фонетизам обножње потврђен је у секундарном извору,

такође у долини Неретве. Из секундарних извора видљиво је да су називи из овог

деривационог гнијезда били познати у Срему, Лици и Гружи. У РСАНУ су сино

ними дбнож, дбножак, дбножањ и дбнбжје сврстани у дијалектизме, а тој сфери

припада и изведеница обножица, забиљежена у новијој стручној литератури као

ознака грудвице полена.

У долини Неретве регистровани су синоними дблдж, дбложај, дбложи

ца и дблджје, настали реетимологизацијом (пчелиње ноге су обложене цвјетним

прашком). Да су те реетимологизоване форме Херцеговачка иновација, показује не

само њихово одсуство на осталим дијеловима с-x. језичког подручја него и сродни

еквиваленти у свим скупинама словенских језика искључиво са коријеном *nog-:

рус. обножњ, обножка, обножње, обноја, ножка грудвица цвјетног праха на пче

лињим ногама” (Попов 207), пољ. obnoza "грудвица цвјетног праха на пчелињој

нози“ (Козл. 395), пољ. диј. uobnoza (МАЗЈ бр. 245), слвч. pelove obnožky грудви

це...“ (Мила 157). У другим изворима, значење је проширено на цвјетни прашак

уопште, што понегдје може бити и посљедица његовог непрецизног дефинисања:

слов. obnožje, obnožina, vznožina, obnožnica, nanožnina (Шмид 9), рус. обнога (Кок.

Слов. 136), рус. диј. обнижљ (Кок. Нар. 126), укр. диј. ббнож / ббнаж / абнож,

обнижка (Ник. 224), полес. ббнаж (Пол. 345). Сродни еквиваленти у другим сло

венским језицима показују да је прасловенска лексема “obњпоžњ била двoзнaчна и у

женском роду, што се рефлектује и у херцеговачким говорима.

Посљедица поистовјећивања цвјетног прашка на пчелињим ногама са

воском и воштином огледа се у његовом именовању у си, подручју восак, а у сјев.

Херцеговини вдĆћина /вдшћина.

Синоним гаћице, регистрован у Војводини и Хрватској (Жив. П. 307; РСА

НУ 2 б), помјерен из одјевне лексике по убикацији, такође се односи на грудвице

цвјетног прашка на пчелињим ногама.

7.1.2.2. Цвјетни прашак у саћу. У стручној терминологији не постоји ус

таљен назив за цвјетни прах конзервисан и ускладиштен у саћу, раније је та мате

pија означавана називом рђа, а у новије вријеме предлаже се, па и употребљава си

ноним перја. Први је имао знатно упориште у нашим народним говорима, а други,

директно преузет из руског језика, без гласовног усаглашавања са нашим језиком.

Одговарајућа наша лексема прia, којом се означавају неки прехрамбени производи,

није позната у пчеларској лексици.

Цвјетни прашак конзервиран и ускладиштен у саћу у свијести старијих пче

лара поиман је негативно и у именовању идентификован са пчелињим изметом (в.
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5.3) или другим штетним материјама. Тим схватањем је и мотивирана његова номи

нација читавим низом истомоделних изведеница од коријена “snët-, *smêt-, *slet- и

*svet- (Пуј. Полен 59-61).

Изведеница шњетица распрострањена је у си. Херцеговини, њена варијан

та сњетика и њихова исходна лексема снијет / сњет у долини средње Неретве, у

доњем току те ријеке и западној Херцеговини проширене су варијанте са измијење

ним назалом у иницијалној сугласничкој групи — сметљица /сметљика /смешјика /

смитљика; у ји. регији највећа је диверзификација синонима: свјетлика /свјетљика

/ ćетлика / ćетлица / ćетличина, ćљетица / шљетица. У секундарним изворима са

овог подручја забиљежене су ортографске варијанте сјетлица/сјетљика, а почетком

прошлог вијека синонимом сметљика служио се у својим текстовима благајски пче

лар Велагић. Дакле, синонимни низ изведен истим формантима и са истим акцентом

од коријена “snét-, *smet-, *slet- и “svet- изразито је херцеговачка особитост, моти

вирана схватањем некорисности, па и штетности цвјетног прашка у саћу: сњети

ца у дијалекатским ликовима изведена је од именице снијет, којом се првенствено

означавају разни гљивични наметници на житу, сметљика је у ботаничкој лексици

синонимна са називом снијет и претпоставља се да је од њега изведена дисимила

цијом (Скок s. v. снијет); шљетица је изведена од назива пчелињег измета — слијед /

слијет, свјетљика је теже објашњива, мада у словенским језицима коријени “svet- и

*smet- алтернирају у називима биљке видац (Буђ. 232).

Остаје питање: од кога је назива цвјетног прашка у саћу почело лексичко

разједначавање у херцеговачким говорима? Највјероватније је да је то била исход

на лексема снијет, преко чије је изведенице сњетица асоцијативним путем ство

рен цијели синонимни низ. Тој претпоставци иде у прилог ботаничка синонимија

снијеш —рђа, јер се и називом рђа, на испитиваном подручју и у другим словенским

језицима, означава иста пчелиња материја. А могло би се, из семантичких разлога,

претпоставити да и сљетица има првенство: слијед- слијет – сљетица- шљетица.

Док се за горњи низ истомоделних изведеница са сигурношћу може тврди

ти да се односе на цвјетни прашак у саћу (нпр. никада се не каже да пчеле носе

шљетицу, која се и не доводи у везу са обножи), за неколике лексеме мање рас

прострањености није јасно да ли се односе на ту матероју или на цвјетни прашак

уопште — рђа, трчица, троа. Ипак, сагледавањем значења тих и сродних назива у

другим нашим говорима, као и шире, са доста вјероватноће се могу уврстити у ово

семантичко Микропоље.

На више мјеста у западној и си, Херцеговини, потврђена је општа именица

рђа, али не увијек као сигурна ознака цвјетног прашка, пошто понекад изгледа

да се односи на нешто ништавне вриједности, као у примјеру. Ујесен, кад је лито

вриме, (пчела) увати нешто ране, рђе купи нешто, јада сваког купи да детане у

животу (Љуб.). Ни у примјерима кад се том именицом сигурно означава цвјетни

прашак (Румб., Лип.) не би се могло тврдити да се то односи на прерађен и ускла

диштен полен. Тај назив је често употребљаван у старијој пчеларској литератури за

означавање цвјетног прашка у саћу, а у Подравини је забиљежен у варијанти хрђа.

Специјална и општа лексикографија том називу приписују шире значење — цвјетни

прашак уопште, а и етнографска потврда изјз. Србије као да се односи на то проши

рено значење. Међутим, ријетки сродни називи у другим словенским језицима као

да иду у прилог ужем значењу: пољ. raza miodowа (Брикнер 456) и рус. ржавчина

(Попов 219) — први примјер се експлицитно односи на цвјетни прашак у саћу, док
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за други то није тако јасно мада, се у даљем објашњењу наводи више синонима који

се недвосмислено односе на ту материју. Руска аугментативна форма вјероватно

указује на негативну конотацију тог референта, попут херцеговачке čетличине.

У Конавлима је регистрован синоним трчица, мотивисан укусом цвјетног

прашка или пак биљке богате том материјом.

У сјеверној Херцеговини, дијалекатски лик трда помјерен је са воштаног

тропа (в. 16.22) на цвјетни прашак у саћу, у чему се опет огледа народно поимање

бескорисности те материје. У сремским говорима забиљежена је варијанта трдва у

истом значењу, као и сродан еквиваленат у словеначком језику trošinke (Шмид 14).

У говору Куча, романизмом бронза, помјереним у пчеларску лексику по

сличности боје, такође се означава само цвјетни прашак у саћу (Кучи“ 43), мада се

то не слаже с дефиницијом у РСАНУ.

У пчеларској лексикографији регистрован је, наводно, народни назив хљеб

(Жив. П.404), помјерен по истој функцији из хумане прехрамбене лексике, чији су

сродни еквиваленти познати у пчеларским лексикама сјевернословенских народа:

рус. хлебец, хлебина, хлеб пчелноli (Попов 227), рус. диј. хлеб (Иван. ЛC 79), укр.

диј. хлиб/хлеб (Ник. 224), полес. хлеб (Пол. 363), пољ. сhleb pszczolny (Козл. 364).

7.2. Уљевица

7.2.0. Слатке сировине у течном стању које пчеле доносе у кошницу ради

прераде у мед — нектар, медљика и воћни сок — немају устаљеног заједничког тер

мина у стручној литератури. У народним говорима, тај референт се обично означава

хиперонимом мед (што региструје и РСАНУ 1), чије се значење често сужава детер

минаторима: зелен -, млад - незабулан - незапечаћен / незапечећен - нез(д)рио -,

немарлејисан / немурлејисан / немухурлејисан - непоклопљен -, дпворен -.

У херцеговачким говорима, у том значењу раширене су варијанте изведенице

од глагола којим се најчешће означава уношење тих сировина у кошницу: улит —

уливат / улијеват /уљеват (в. 5.8). Највећу раширеност има варијанта уљевица у

источној, уливица у западној Херцеговини и фонетизам улјевица у околини Моста

ра. Уји, подручју потврђенаје варијанта уљевака у сусједним Конавлима улјев. Вук

је забиљежио варијанту уливак, чије му значење није било сасвим јасно: „нешто на

сату у кошници”. У старијој пчеларској литератури употребаљавана је и варијанта

улишка.

У источној Херцеговини, регистрован је синоним сок / сдк, који је упо

требљаван у старијој стручној литератури а региструје га и пчеларска лексикогра

фија, с тим што је понекад и детерминисан — медљани сок. Сродан еквиваленат

забиљежен је у Полесју — сук (Пол. 359).

Општом именицом сладор /сладер, мотивираном укусом, у западној Херце

говини се означавају слатке сировине унесене у кошницу, мада се њене варијанте

вежу и за вјештачку пчелињу храну (в. 15,5). Сродни еквиваленти постоје у чешком

– sladina (Мудра 34) и словачком језику – sladina (Мила 204). Сложeницa медослад

(РСАНУ) нема ослонца у народним говорима.

Девербал унос има знатно шире значење, њиме се означава све оно што пчеле

доносе у кошницу, а принос све што пчелари приходују од својих пчела.
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7.2.1. Нектар

7.2.1.1. Слатки сок који пчеле сакупљају из цвјетова ради прераде у мед у

стручној терминологији се означава интернационализмом грчког поријекла нек

тар. Термин је знатно раширен код напреднијих пчелара у источној Херцеговини у

акценатској варијанти нектар, уз доњи ток Неретве јавља се и варијанта нектара

у Конавлима се у посљедњем слогу налази кратко, непостојано а нектар-нектра.

Пошто се највећи, а често и једини дио уљевице (в. 7,2) састоји од нек

тара, нормално је што се та два референта идентификују и у номинацији: мед без

Детерминатора или са детерминарорима (зелен -, млад -, незабулан - незапечаћен

/ незапечећен - нез(g)рио - немарлејисан / немурлејисан / немухурлејисан - не

пдклопљен - дитворен мед), затим уљевица, сок, сладер.

7.2.2. Медљика

7.2.2.1. Са лишћа неких биљних врста понекад пчеле сакупљају слатке соко

ве, који се у стручној литератури називају медљика, мана, медна роса или медун.

По свом настанку, ти сокови се разликују: меднуросу извјесне биљке излучују непо

средно, амедљику посредством биљних ваши. Херцеговачки пчелари поистовјећују

те двије слатке материје, које се ни у стручној литератури често не диференцирају,

него се најчешће називају заједничким термином медљика.

За разлику од нектара, који се у именовању често идентификује са медом (в.

7.2.1), слатки сокови с лишћа се на испитиваном подручју означавају изведеницама

од те стожерне пчеларске лексеме: медљика, медич, медун, као и називима другачије

Мотивисаности: сјера, мана, (медна) роса.

Назив медљика регистрован је на цијелом подручју, углавном код савреме

нијих пчелара, што наводи на закључак да је његовом ширењу помогла литература.

Секундарни извори потврђују његову распрострањеност у србијанским говорима, а

региструје га пчеларска и општа лексикографија. На једном мјесту забиљежен је и

одговарајући придјев медљиково (саће).

Простран ареал у сјеверној Херцеговини заузима изведеница медич, само на

једном мјесту јужније забиљежена је варијанта медвич, док се у долини Неретве, и

у говорима у којима се разликују африкате, чује једино медић.

На јужном рубу Херцеговине, наједном мјесту забиљежен је синоним медун,

који се среће и у хрватској пчеларској литератури, а биљеже га РЈАЗУ и РСАНУ у

акценатској варијанти медун.

Почетком ХХ вијека, у б-х. пчеларској литератури, јавља се и назив медови

ца, вјероватно директно преузет из других словенских језика: чеш. теđovice (ОЈЗ

СлР 0022), слвч. medoviса (Мила 119), рус. медовица (Попов 201). Сродни екви

валенти са формантом -ун- постоје и у неким словенским језицима: рус. медуница

(Попов 202), пољ. тiodunka (Козл. 77), али и са другим формантом: рус. медванка /

меданка (Попов 201, 202).

Понегдје у источној Херцеговини, медљика се означава синтагмом мед

на рдса, сјеверније од тог ареала, у Босни, потврђен је синоним слатка рдса, а и

без детерминатора — роса. У специјалној лексикографији забиљежена је варијанта

медљана роса, а у РМС још и медена роса и медвена роса. Сродни еквиваленти

постоје и у другим словенским језицима: слов. теđena rosa (Шмид 7), буг. медена
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роса (Баб. 386), рус. медванал роса и медован роса, пољ. rosa miodowа (Крејн бр.

447) и rosa miodna (ОЈЗСлР 0022), укр. диј. солбдка роса и роса (Ник. 227). Помје

рање лексеме роса у пчеларску лексику посљедица је спољне сличности (капљице

по лишћу), а и народног вјеровања да медљика „пада с неба“.

У источној Херцеговини, именовање медљике је мотивисано и бојом: у чи

тавом појасу од сјевера до југа регије она се назива čера, у околини Мостара сјера,

а у Конавлима čер. Понекад се овај назив и професионално детерминише медна

ćера и слатка čера или се детерминише према поријеклу: растова čера, кљенова

ćера и сл. Осим Вукове варијанте црногорског поријекла са дугим рефлексом јата —

сијер, у осталим с-Х. говорима нема јој помена. У руском језику је потврђен сродан

назив за прополис, скрњ (Попов 225).

У више мјеста на јужном рубу источне Херцеговине, приликом првог са

купљања грађе, регистрован је грекороманизам хебрејског поријекла мана, понекад

и детерминисан – челиња мана. У пчеларској литератури, тај се назив јавља без

детерминатора, а региструје га и РСАНУ (3б). И у другим словенским језицима,

већином у народним говорима, постоје сродни еквиваленти: слов. тапа (Шмид 7),

буг. мана (Баб. 386), слвч. тапа (Кахаун. 195), укр. диј, манна /мана (Ник. 227).

7.2.3. Воћни сок

7.2.3.1. Обично у току љета, кад у природи нестане нектара и медљике, пчеле

сакупљају слатки сок из воћних плодова. Као и нектар (в.7.2.1), херцеговачки пче

лари га називају медом, с тим што његово опште значење не сужавају детермина

цијом. Ту сировину називају још (вдјни, слатки) сдк /сбк.

7.3. Мед

7.3.1. Општи називи

7.3.1.1. По уношењу у кошницу, слатке хранљиве сировине — нектар, медљи

ку, воћне сокове, као и вјештачке хранљиве додатке, пчеле прерађују у своју трај

нију храну—мед. Тај назив је јединствен на испитиваном подручју, као и у осталим

с-x. говорима и стручној терминологији. Ни у говорима нити у књижевном језику

општи назив мед нема синонима, а слично је стање и у другим словенским језици

ма, у којима се континуантама заједничког прасловенског етимона означава иста

материја. Разлика је једино у опсегу значења, јер се у неким језицима тим конти

нуантама означава и алкохолно пиће справљено од меда (в. 17.1.3), док се у с-х.

језику одговарајући назив протеже на сировине од којих пчеле справљају мед (в.

7.2.1. и 7.2.3).

7.3.1.2. Одговарајући придјев у с-x. језику твори се помоћу два форманта: -ан

/-ни и —ен / -eни, с тим што се њихова дистрибуција донекле разликује. У дистри

буцији тих придјева, односно варијаната истог придјева, ни општа лексикографија

не уноси више свјетла. РЈАЗУ им приписује иста значења (од меда“, медоносан”,

пун меда”, замеђен“, сладак“), док их РМС диференцира: меден /меден који се

односи на мед“ и заслађен медом“ и медан сладак као мед“. Према грађи са испи

тиваног подручја, могло би се закључити да се придјевом медни (понекад и медни),
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који се никада не јавља у неодређеном виду, детерминишу називи пчелиње хране

(роса, сјера, млијечак), пчелињих израђевина (саће, восак, ћелије), настамби (кућа)

и пчеларског прибора (плоча, нож.). Насупрот томе, називи слаткиша приправље

них с медом детерминишу се придјевом медент (колачи; понекад имедент). Двочла

ни назив мајка медена, који се употребљава само као хипокористик за матицу у

формулама за дозивање ројева, не би се могао подвести под то разграничење. У

овом случају синтагма је петрифицирана, и то у инверзији, а на избор придјева мо

гао је дјеловати и ритам одређене фолклорне формуле.

И у неким другим словенским језицима одговарајући придјеви се творе ис

тим формантима као у српско-хрватском. Наставак -ен познат је само јужносло

венским језицима: слов. теđen (medene čebele, medena rosa, medena paša, meden

panj, medeno leto), буг. меден (ОЈЗСл М0147), медена роса (ОЈЗСлР 0022). За фор

мант“-ви- у расположивим изворима постоји само потврда у пољском: rosa miodna

(ОЈЗСлР 0022), мада уз исту именицу други извори наводе варијанту с формантом

*-ov иначе познатим у западнословенским и источнословенским језицима: пољ.

кosa miodowа (Козл. 76; Крејн бр. 447), чеш. medovу, рус. медовњи (ОЈЗСл М 0417).

Савремени херцеговачки пчелари употребљавају и сложени придјев медо

носни у двочланом називу медоносна биљка, штоје посљедица служења пчеларском

Литературом.

7.3.2. Посебни називи

7.3.2.0. Основни производ пчеларства, веома познат и цијењен у сваком до

маћинству, мед се диференцира према многим семантичким обиљежјима, што на

лази одраза и у општој, а нарочито у специјалној лексици. Дистингвирање разних

врста меда на испитиваном подручју најчешће се врши детерминисањем општег

назива, а понекад и универбно.

7.3.2.1. Зрелост меда. Како се у испитиваним говорима општим називом мед

именује и готов производ и његове сировине — нектар и воћни сок, разликовање тих

блискознaчних референата врши се детерминацијом општег назива или пак посеб

ним лексемама. Мед, прерађена уљевица у пчелињој вољки додавањем фермената,

ускладиштен у саћу и исушен од сувишне воде, у испитиваним говорима најчешће

се детерминише придјевом зрио: зрио — зрелт мед у јужној, здрио — зрделт мед у

сјеверној Херцеговини, док је код старијег муслиманског становништва у долини

Неретве забиљежена детерминаторска варијанта зрео. Одговарајућим детермина

тором се означава зрелост меда и у другим с-x. говорима, као и у стручној лите

ратури. Процес претварања уљевице у мед у кошници у си. Херцеговини означава

се видским паром здренут – здријеват. Сродни еквиваленти познати су и неким

другим словенским језицима: чеш. zraly med(Мудра 8), слвч. zrely med(Мила 271),

рус. созрелви мед (Иван. Назв. 338).

Понекад се процес претварања слатких сировина у мед означава и видским

паром прерадит — прерађиват и одговарајућим девербалом прерада, а производ

тог процеса прерађен мед.

Претварање уљевице у мед означава се и изведеницама од глагола сушити:

исушивање, исушит.

7.3.2.2. Насупрот зрелом меду, који се, као и уопште мед, означава углавном

на исти начин на цијелом испитиваном подручју, а и шире, мед тек ускладиштен у
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саће, који садржи већу количину воде, означава се на два начина, посебним лексе

мама уљевица и унос (в. 7,2) и детерминисањем општег назива —млади мед, незре

ли мед и зелен мед. Док се ван пчелињег стана разликују нектар, медљика и сок,

по њиховом уношењу у кошницу поимају се као јединствен денотат –недозрео мед.

Поред очекиваног антонимног детерминатора нез(g)рио — незfдрели мед.

који се среће у источној Херцеговини, на источном рубу те регије забиљежен је и

детерминатор у неодређеном виду зелен: зелен мед. На ширем подручју у западној

Херцеговини проширен је синоним млади мед.

7.3.2.3. Поклопљеност меда. Зрелост меда се готово сасвим подудара са

његовом поклопљеношћу у саћу: поклопљени мед је зрео, а незрели никада није

поклопљен. Дистингвирање тих обиљежја врши се детерминацијом опште имени

це помоћу придјева изведених од глагола којима се означава затварање ћелија (в.

5.6): забулан - : незабулан мед, запечаћен - /запечећен - : незапечаћен — / неза

печећен мед, затворен - : дипворен мед, мухурлејисан-/мурлејисан — И марлејисан

-: немухурлејисан - /немурлејисан - / немарлејисан мед, заливен - : незаливен мед,

поклопљен - : непоклопљен мед.

7.3.2.4. Кристалисаност. Извјесно вријеме по зрењу, мед прелази из полу

Течног стања у кристалну масу. Тај процес се у испитиваним говорима означава по

вратним глаголима ушећерит се, ус(т)ријешит се, ушенут се, укочит се, укрутит

се, стиснут се, стврднут се, мрзнут се, кристализират се, а мед у којем је извр

шен тај процес означава се детерминацијом опште именице одговарајућим придје

вима потврђеним само од неких тих глагола: ушећерен, устријешен и укрућен мед.

На цијелом испитиваном подручју распрострањен је турцизам ушећерит се,

док су потврде његове придјевске изведенице у називу ушећерен мед знатно рјеђе.

Мада секундарни извори не указују на распрострањеност овог посебног назива

меда ван испитиваног подручја, његова спорадична појава у стручној литератури

ипак говори о његовој широј заступљености у пчеларској лексици. И у другим сло

венским, а и несловенским језицима номинација те врсте меда је на исти начин

мотивисана: рус. мед сахарниu (Попов 204), чеш. zcukrovately med(Мудра 47), њем.

kandierter Honig (Крејн бр. 434) и сл.

У херцеговачкој професионалној лексици, глаголски синоним интернацио

налног поријекла појединачно се јавља у више сложеница и варијаната: кристали

сат се / кристализират се —укристалит се и искристализираш се.

У широком ареалу у источној Херцеговини, старији пчелари процес криста

лизације меда означавају глаголом ус(т)ријешит се а одговарајућом придјевском

изведеницом детерминишу резултат тог процеса — ус(т)ријешен мед. Пчеларске

изведенице од исходне лексеме балтословенског поријекла с(т)ријеш мотивиране

су сличношћу процеса: "иње“ - кристалисан мед“. Иако расположиви извори не

потврђују постојање сродних еквивалената у осталим с-Х. говорима и другим сло

венским језицима, ипак прасловенска лексема “stredњ, по поријеклу загонетни си

ноним назива мед, чије су континуанте потврђене у већини словенских језика, а које

у чешком означавају густи мед, својом и формалном сличношћу упућују на везу са

лексемама којима се у херцеговачком говору означавају кристализација и кристали

сани мед: струс. стредњ / стрњде, стсл. и стcрп. стрњgњ, слов. Stra. стчеш. stred,

чеш. strali, слвч. stred, пољ. stredž (Фасмеp s. v. стредњ). У прилогтоме треба до

дати још и двозначну словачку лексему Stržen "срж (дрвета)“ и медни сат“ (Фасмер

s. v. стерженв). На основу тих података могло би се претпоставити да је лексемом
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*stredњ означаван кристалисани мед, па је у Херцеговачком говору контаминирана

са формално и дјелимично семантички сличном лексемом с(т)ријеш.

Уз доњи ток Неретве, кристализација меда означава се глаголом укрутит ce

а резултат тог процеса укрућен мед. Сродан еквивалент потврђен је у руском: мед

крутоu (Попов 203).

Кристализација меда се на испитиваном подручју означава још и општим

глаголима мање устаљеним у пчеларској лексици: на ширем простору источне

Херцеговине и јужне Далмације стиснут се, а у нешто ужем ареалу тог подручја

мрзнут се — смрзнут се, у доњем току Сутјеске стегнут се, уз средњи ток Неретве

ушенут се, затим укочит се, стврднут се и у јужној Босни варијанта стрднут се.

За испитивано подручје, као и уопште за с-x. језик, карактеристично је одсуство

универбних назива кристалисаног меда, какви постоје у неким словенским језици

ма: рус. крупка / крупица (Попов 198), пољ. dziarnina (Козл. 394).

7.3.2.5. Сировинско поријекло. Херцеговачки пчелари веома ријетко лексич

ки разликују мед по сировинском саставу. Најчешћи је мед од нектара, па се он под

разумијева под општим називом. Само је на једном мјесту регистрован његов назив

у дијалекатском лику ћетни мед. Доста рјеђи мед од медљике чешће се именује:

ćерињи / ćерни / ćеров мед, уз доњи ток Неретве тај се мед означава метонимијски

помјереним називима саме сировине: медљика и медун, изузетно је забиљежен тер

мин медљиковац, који региструје и РСАНУ; воћњиковац биљежи само РСАНУ, али

погрешно дефинисан: наведена илустрација показује да је то мед од воћа, од воћног

сока, а не са воћних цвјетова.

У старијој б-х. пчеларској литератури, медљиковац је означаван индеклина

билним детерминатором ваљда турског поријекла: табођир мед.

7.3.2.6. Биљно поријекло. Мада херцеговачки пчелари лексички уопштено не

диференцирају монофлорни од полифлорног меда (само један информатор је раз

ликовао чисти од помијешанби меда), они ипак посебно именују врсте меда које

потичу претежно с једне биљке. То се врши на више начина: 1. детерминисањем

општег назива придјевима изведеним од назива биљке формантима -ов, -ин и -ски,

2. генитивом назива биљке са приједлогом од или с(а), 3. метонимијском употребом

назива биљке за одговарајућу врсту меда; 4. посебним називом изведеним од назива

биљке (в.8.2.1).

7.3.2.6.1. Придјевима се детерминишу само врсте медова који потичу од

најзначајнијих медоносних биљака у регији: кадуљин / кадујин / кадујски мед у за

падној Херцеговини и долини Неретве, пелимов / пелинов мед у источном дијелу

регије (мед с биљке Salvia officinalis), вријесков / вресков / врисков / врисков мед

(Satureia и Саlluna vulgaris), кестенов или кошћанов мед (Castanea sativa), липов /

литски мед (Tilia), ђетелински /güтелински мед I детелински мед (Trifolium), драчин

мед (Раliurus aculeatus и Robinia pseudoacacia), баремов мед (Robinia pseudoacacia),

сикавичин мед.

7.3.2.6.2. Генитивом фитонима са приједлогом оОд) или с(а) именују се врсте

меда које потичу и са познатијих и непознатијих биљака: мед д-ђетелине бијеле,

мед д-драче, мед до иве траве, мед са ђеталине, мед са дувана, мед до зановети,

мед да мајћине душице...

7.3.2.6.3. Универбно означавање врста меда по биљном поријеклу, које је

уобичајено ус-x. пчеларској терминологији (нпр. баремовац, липовац), као и у дру

гим словенским језицима, није карактеристично за херцеговачке говоре. Само код

— 94 —



Херцеговачка Пчеларска лексика 557

једног савременог пчелара потврђени су такви називи: пелимовац, вријесковац, за

новетљиковац.

7.3.2.6.4. Назив медоносне биљке понекад се метонимијски помјера на врсту

меда с које потиче: кадуља, вријесак, драча, барем.

7.3.2.7. Регионално и биоцeнозно поријекло. Врсте меда се разликују и по ре

гионалном поријеклу: бдсански мед, (х)ерцеговачки мед. С том се динстинкцијом

дјелимично подудара диференцирање меда по поријеклу из животних заједница:

(x)yМнт мед одговара доњохерцеговачком, аливацки и шумски горњохерцеговачком

и босанском меду. У појединим мјестима спомиње се још брђански мед, планински

мед и дрвени мед (мед са шумског дрвећа).

7.3.2.8. Временска детерминација. Вађење меда из кошница раније се везива

ло за неки празник, већином из култних разлога. Према том семантичком обиљежју

мед се означава на два начина: детерминацијом опште именице или деривацијом

детерминаторског члана. По првом начину, разликују се: илински / илиндански /

илиндански мед вађен је на Илиндан, мијољски мед на Михољдан, петровски мед о

Петровдану, спасовски мед о Спасовдану, видовски / видовдански мед о Видовдану.

Сачувани су и неки називи настали по другом начину именовања: (мед) илинштак

/ илињштак, (мед)јдвањитак и (мед) видовштак.

7.3.2.9. Намјенска детермунација. Мед се готово искључиво употребљава за

људску исхрану, па се та његова намјена не означава посебно. Раније је мед много

употребљаван за лијечење, а у новије вријеме се чува и као резервна храна за пчеле.

Према тим мање практикованим намјенама, мед се на испитиваном подручју поне

кад и посебно детерминира.

Мед за лијечење разликован је и по технологији добијања (цијеђен је из саћа

без повишене температуре, најчешће самоотакањем) и по времену вађења из кош

нице (одређеног празника, у зору и сл.) па је посебно и именован, и то одређивањем

опште именице приједлошко-падежним детерминатором: мед за лијека, прилично

раширен у сјеверној Херцеговини, а понегдје се чује и у акузативној синтагми: мед

за лијек. Насупрот намјени, особина меда детерминира се придјевом љековит.

Мед који се оставља као резервна храна пчелама често се у источној Херце

говини означава универбно: резерва, а забиљежена је и фонетска варијанта лезерва.

Обезбјеђивање резервне хране у ји. Херцеговини означава се општим глаголом ре

зервисат.

7.3.2.10. Технолошка мотивираност. Квалитет меда добрим дијелом зависи

од начина његове екстракције из саћа. У патријархалном пчеларењу мед се одвајао

од воштине самоотакањем, гњечењем и гријањем, а у савременом пчеларству то се

ради центрифугирањем.

7.3.2.10.1. Самоток или цијеђени мед, како се у савременој пчеларској лите

ратури прилично непрецизно именује, одвајао се од воштине слободним истицањем

на повољној температури ваздуха. Саће је обично стављано у врећу или мијех, који

су вјешани како би се из њих отакао мед. Тај мед је највише цијењен јер је био чист

и садржавао је све своје природне састојке. Употребљаван је обично као лијек.

На испитиваном подручју самоток није оштро разграничаван од меда добије

ног гњечењем без повишене температуре, па и у њиховом именовању нема јасне се

мантичке диференцијације. Једино је у сјеверозападном подручју забиљежен девер

бал цида и у долини Неретве цјеђа. Етнографски извор региструје варијанту цијед

у сусједном ливањском говору, док је у пчеларској лексикографији потврђена ва
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ријанта цјеђеник. У Кучима цијед има помјерено значење — мед добијен гријањем”.

Сложеница са компонентом истог девербала забиљежена у хрватским говорима —

самоцид у Далмацији и самоцјед у Лици — означава такође мед самоток. У руском

језику постоји сродан еквивалент: подцед / подсед (Попов 212).

Уји. Херцеговини регистрован је двочлани синоним цвијет меда и, да није

сродног словеначког еквивалента теa cvet (Шмид 8), могло би се помислити да је

ова наша потврда идиолекатска метафора.

На испитиваном подручју, ријетко се помиње сложеница самоток, која је

прилично распрострањена у сусједним босанским и србијанским говорима и ре

гистрована у РЈАЗУ и пчеларској лексикографији. Сродни еквиваленти су чести у

другим словенским језицима: samotok (Шмид 8), рус. самотек (Попов 221), слвч.

диј, samoteč, samotečni med, stekany med, stekanec (Нижн. Дулц.).

Ни турцизам равак, познат старијим војвођанским и славонским пчеларским

писцима и потврђен у славонским говорима, нема трага на испитиваном подручју,

као што га нема ни у Шкаљићевом рјечнику и поред тога што га је Вук регистровао,

али у значењу сат меда”, у што је, с правом, посумњао Ј. Живановић (Жив. I 25).

Спомињу се још неколика синонима у појединим изворима. У пчеларској

лексикографији забиљежен је капљеник, изведен од глагола којим се означава само

отакање меда (в. 16.19.1.2). У кајкавском говору у Подравини, регистрован је сино

ним лит (Торчец 11), чија је мотивација сасвим провидна: мед се лије, добија сли

вањем. И далматински назив врсте уља прасловенског поријекла пујен употребљава

се и у значењу мед који сам из сата истече” (Скок s. v. паљ).

7.3.2.10.2. Муљаним медом се у савременој пчеларској литератури назива

мед исцијеђен из саћа под притиском на обичној температури. Због већих примјеca

цвјетног праха и остатака саћа, мутније је боје па је мање цијењен од самотока. На

испитиваном подручју, као и уопште у с-x. говорима, именује се искључиво детер

минацијом опште именице: цијеђени, тијештент, некувани и неварент мед.

Најшири ареал има детерминатор цијеђени / цјеђени / цађени, коме одговара

поморавски цеђени мед.

У ји. Херцеговини и сусједним Конавлима, узак ареал има тијештени /

тјештент мед.

У сјеверној Херцеговини, гдје је уобичајено одвајање меда од воштине за

гријавањем, муљани мед се детерминира одричном формом уобичајених назива:

некувани и неварент мед.

Стручни термин муљани / муљани мед све јаче продире у професионалну

лексику херцеговачких пчелара.

Од ширих паралела, занимљива је негација номиналне детерминације у цр

ногорском кучком говору: (мед) безопањ (Кучи“.527).

7.3.2.10.3. Топљени мед, који савремени пчеларски приручници уопште не

помињу, на испитиваном подручју јасно се диференцира од самотока и муљаног

меда. Данашњи пчелари су свјесни да је мед загријавањем издвојен из саћа знатно

слабијег квалитета, али је у прошлости такав начин његовог добијања био прилич

но уобичајен, нарочито у хладнијим крајевима. Именује се детерминацијом општег

назива трпним придјевима глагола кувати, топити, варити и пријати.

У сјеверној Херцеговини уобичајен је назив топљени мед, а у ји. Херце

говини и сусједним Конавлима варијанта тдијент мед. У секундарним изворима

топљени медје потврђен у западном Срему и Поморављу. Сродни еквиваленти по
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знати су и у другим словенскимјезицима: мак, топен мед (Малешево 90), слвч. диј.

topeni mad vitopeni med(Нижн. Дулц. 27, 280), пољ. miod wytopiony (Крејн бр. 433),

рус. мед топеннии (Попов 204).

У источној Херцеговини мјестимично је потврђен синоним пријант мед.

Уји. Херцеговини забиљежено је више акценатских варијаната детермина

тора изведеног од глагола варити — варени /варени /варени мед. Тај назив потврђен

је и у средњој Босни и јз. Србији, док се у Црној Гори јавља префиксирани гла

голски придјев - преварени мед. Сродан еквивалент потврђен је у чешком језику:

prevareny med(Мудра 8). (У руском се одговарајућим детерминатором означава ме

довина: мед вареннвић, Попов 202).

У периферним дијеловима испитиваног подручја, топљени мед се именује

детерминацијом опште именице трпним придјевом глагола кухати: у Конавлима ку

хант (прдкухант мед, у сЗ. Херцеговини кухант /кувани мед и у Пиви прокувани мед.

У јужној Црној Гори, топљени мед се назива преточени мед, јер се послије

кувања кљука мед претаче кроз рупу пробушену на укрућеној воштаној плохи.

7.3.2.10.4. Врцани мед, за разлику од претходних, резултат је савремене пче

ларске технологије — истресања меда из покретног саћа помоћу центрифуге. Њего

ва номинација прилично је уједначена — општа именица се детерминише акценат

ским варијантама трпног придјева глагола вpцати: врцант – (горњи ток Неретве) /

врцант – (источна и западна периферија испитиваног подручја) -, врцант (долина

Неретве), фрцант – (ист. Херцеговина), фрцани мед (Попово). Мада секундарни

Извори не потврђују ширу распрострањеност овог назива на с-x. подручју, он је

општепознат и, попут назива центрифуге за мед (в. 14.7.2.2) у посљедње вријеме и

из стручне литературе потискује одговарајући интернационализам центрифугира

ни мед.

У Пиви се врцани мед назива машпнски мед према општем називу справе

помоћу које се истреса мед.

7.3.2.11. Мед у саћу. Мед из старинских кошница јео се и заједно са младим

саћем. Означаван је именичко-приједлошким детерминатором: мед у саћу /-у саћу

/- у сату / - у сату. У сјеверној Херцеговини нарочито је цијењен млади мед с

вдском, мед у младом саћу, у којем се послије кристализације и не примјећује во

штана структура. У старијој б-х. Пчеларској литератури и нарочито у љекарушама,

спомиње се сат-мед, који се јавља и у загонетној фонетској варијанти сад-мед, као

најбољи мед за лијечење многих болести. РЈАЗУ наводи варијанту херцеговачког

писца Грге Мартића мед саћеник. Сродан еквиваленат постојао је и у руском језику:

мед сотовњtii /остовоu (Иван. Назв. 338).

7.4. Млијеч

7.4. Млијеч је излучевина млијечних жлијезда младих пчела радилица којом

оне хране пчелињи подмладак, као и матицу током њеног читавог живота. У сачу

ваном рукопису није нађен текст о овом референту, али, по сјећању, био је сакупљен

извјестан број назива деривираних из основе “мл#к-, а у рукопису (в. 7.3.1.2) за

биљежен је назив млијечак. У с-x. пчеларској литератури, уједначена је номинација

ове материје, изузев разлике у рефлексу јата — млеч /млијеч — и у роду. У хрватској

литератури, лексема је у женском роду, а у српској у мушком, мада се у новије

вријеме јавља и у феминину, нарочито у двочланом називу матична млеч /млијеч.
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Идентично је стање и у југоисточној Херцеговини, што је вјероватно утицај

стручне литературе. Поред честог детерминатора у женском роду —матична млијеч,

забиљежен је и детерминатор у мушком роду: челињи млијеч. Регистроване су и

ријетке варијанте млијеко, млијечак и млијечац. Назив је мотивисан сличним изгле

дом и идентичном функцијом. Извјесно је да у источнословенским језицима постоје

сродни еквиваленти: полеc. молочко /мулучко, рус. пчелиное молочко (Пол. 342).

8. ИЗВОРИ ПЧЕЛИЊЕ ХРАНЕ

8.1. Општи називи

8.1.1. Природни извори пчелиње хране су биљке, које непосредно преко цвје

това луче нектар и цвјетни прах, преко листова медну росу, преко плодова воћни

сок, а посредно, преко лисних вашију, медљику. Ти извори се у херцеговачким гово

pима уопштено именују већим бројем назива чији је обим значења различит: једне

имају шире значење— година, љето, паша, друге уже — бехар, воћњак, жупа, ливада,

отавак, планина, поље, реса, цвијет / цват.

Најшире значење и општу распрострањеност има девербал паша, којим се

означавају не само сви извори пчелиње хране него истовремено и вријеме и са

купљање те хране. О комплексности тог значења говоре и устаљени детерминатори

који га модификују: вријеме — главна -, љетња / литња -, прдљетна / прдљећна

— јесења / јесенска -, прва / прва - средња паша, интензитет сакупљања — брч

/јек паше, јака - лоша - слаба / слаба паша, врста извора — брцка -, ливацка -,

шумска паша. Одговарајући придјев ријетко се употребљава — пашна гддина годи

на богата пашом”. Назив се одразио и у номинацији пчеле радилице која сакупља

храну — пашарица (в. 1.3.1.2.2.1), као и у називу пореза који се плаћао на пчеле —

пашарина. Значење сродних еквивалената у другим словенским језицима помјера

се од процесуалног — буг. пчелна паша, беритба (Баб. 386), слов. раŠа (Шмид 10)

— до опредмећеног: слвч. včelia paša "извори хране за пчеле“ (Мила 248), чеш. včeli

pastva, пољ. pastwiskopszczele, pус, пчелное пастбице (Крејн бр. 62). У руском на

зиву пашна саће с медом и леглом“ значење је помјерено на резултат радње означе

не глаголом пастисе (Жор. 89, Попов 209).

Мада се називом гддина означавају првенствено добри извори пчелиње хра

не и њено добро сакупљање, ипак антонимичност његових детерминатора којим

се именује њихов квалитет показује да је значење и те лексеме опште: добра -,

берићетна -, лијепа -, медна -, pддна —: зла -, кишна -, лдша - неродна -, слаба

/ слаба -.

Архаизираним општим икавским синонимом лито година“, потврђеним

само у формули којом се призивају ројеви, такође се означава укупност извора пче

лиње Хране.

Именицом цвијет / цвјет углавном у источној и цват у западној Херцегови

ни означавају се сви извори нектара и цвјетног праха, с тим што се бројем у којем

се употребљава лексема цвијет прецизира обим значења: у нормалном броју озна

чавају се појединачни биљни органи, док се у колективној употреби искључиво

једнином означавају сви извори нектара и цвјетног праха. Збирна именица цвијеће

/ цвјеће ријетко се употребљава у именовању извора пчелиње хране, а чешће као

назив декоративног и ароматичног биља узгајаног у пчелињаку (в. 12.2.4).
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Нешто уже значење има турцизам бе(х)ар, којим се у колективу означава

маса цвјетова на воћкама и осталом дрвећу.

Називом реса, скупина цвјетића на висећој дршци биљака богатих цвјетним

прахом, а рјеђе и нектаром, као и именицом цвијет, обликом једнине означава се

маса цвјетова тог облика или, кад се посебно детерминише, маса цвјетова одређене

биљне врсте: дубова реса /реса д-дуба, (x)растова реса /реса до раста, љескова

реса /реса од љесковине итд.

Често се метономијским помјерањем са цјелине на дио биоцeнозни називи

воћњак, жупа, ливада, дитавак, планина, поље употребљавају за означавање свих

Извора пчелиње хране из тих животних заједница. С њима су у синонимном односу

детерминисани општији називи: ливада — ливацка паша, ливацки цвијет, дитавак —

јесењи цвијет, јесења паша, воћњак, воћка — воћни беap; воће — воћнт сок.

Све биљке са којих пчеле сакупљју храну херцеговачлки пчелари понекад

називају и стручним терминима медоносна биљка и медоноша, а забиљежен је и

термин пелудна биљка, којим се наглашава семантичко обиљежје обилности цвјет

ног прашка. Неизвјесно је да ли су ријетко биљежене сложенице медднос, меддно

ша / медоноша, меддносни / медоносни изворне народне ријечи или посуђенице

Из других словенских језика: рус. медонос медоносно биље” (Попов 202), полеc.

мздоноси медоносне биљке” (Пол. 342), слвч. medonosne byliny (Мила 117), рус.

медоноснић, буг. медоносен, чеш. medonosnу, пољ. miodonošny (ОЈЗСлM 0425) итд.

8.2. Медоносно биље

8.2.1. Лексика којом се именују медоносне биљне врсте не спада у пчелар

ску лексику у ужем смислу, него у ботаничку. Ипак, због тијесних ванјезичких

међусобних односа пчела и медоносних биљака, постоји међусобно прожимање

тих двију лексика. Утицај ботаничке на пчеларску лексику највише се огледа у

именовању врста меда (в. 7.3.2.6), али регистровани су и други случајеви, нпр.

покупски тиквар пчелиње друштво које се сели на тиквину пашу“. Обратан слу

чај, тј. утицај пчеларске на ботаничку лексику у херцеговачким говорима није

јаче изражен (нпр. челњак, челина љубица, матичњак, зановет), али, с обзиром

на цјелину с-x. ботаничке лексике, нашло би се више десетина назива биљних

врста изведених из стожерних пчеларских термина пчела, матица, мед, восак.

Стога ће овдје бити летимично обрађени називи главних медоносних биљака на

испитиваном подручју.

8.2.1. Главне медоносне биљке

8.2.1.1. Дријен, медоносни грм Сornus mas, распрострањен у херцеговачком

камењару, у нижим предјелима цвјета већ од фебруара и даје знатне количине нек

тара и, нарочито цвјетног праха, што веома погодује развоју пчелињих друштава.

Именује се само ијекавско-икавским варијантама назива прасловенског поријекла

— дријен / дрин.

8.2.1.2. Зановет (Petteria ramentacea= Суtisus), ендемски грм, распрострањен

у субмедитеранском појасу од Цетине до средње Албаније, временски је први од

обилних извора нектара, јер цвјета већ у априлу. Његово именовање је оштро раз

граничено на два ареала: у источној Херцеговини готово искључиво зановет са
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мање распрострањеним варијантамазановијет, занавет и занаветина, а у западној

регији тиловина са рјеђим варијантама тилавина и тилевина.

Поријекло именице зановет прилично је тамно, обично се изводи из ла

тинског назива сродне биљке детist(r)a / genosta, па пошто има неочекиване реф

лексе у словенским језицима (стпољ. zanowiec, пољ. janowiec, чеш. janovec, рус.

зановатњ, луж. zanoviež /janoviež /žanowс, буг. Зановец, па и у мађ. zamot), мисли се

да је по народној етимологији довођено у везу са различитим мотивима (Брикнер

198 и 645, Скок s. v. зановијет, Симон. 160; ОЈЗСл R 0337). Скоково повезивање

са глаголом зановијетати тешко би се могло прихватити с обзиром на семантичку

немотивираност. Највјероватније је да је овај назив повезан са глаголским видским

паром зандвити — занављати и одговарајућим девербалом занова, којима се озна

чава почетак изградње младог саћа (в. 5.5.3.1), што се баш временски поклапа са

цвјетањем зановети, слично као што су пољ. janowiec и чеш. janovec мотивисани

цвјетањем на дан Св. Јана.

Синоним тиловина вјероватно је романског поријекла, сродан са научним

термином рода Те!ine (Симон. 159), у који спада и наша врста.

8.2.1.3. Барем (Robinia pseudoacacia). Заштитни и украсни засади дрвећа

Robinia, мада нису значајни за херцеговачке пчеларе као у неким другим крајевима,

они ипак представљају, већином уз Неретву, први значајнији извор нектара (цвје

та већ у априлу). Најчешће се номинира лексемом барем и њеним мање распрос

трањеним варијантама барем /барем / барен, изведеним нас-x. језичком подручју

од прасловенске основе којом се означава пурпурна боја. Назив се одразио и на

номинацију одговарајућег меда — баремовац, баремов мед (в. 7.3.2.6).

У јужној Босни, забиљежен је синоним интернационалног поријекла атација,

карактеристичан и за неке хрватске говоре.

Сјеверозападним ободом испитиваног подручја, раширен је синоним драча /

драћа или била драча, помјерен на ову биљну врсту са такође значајног медоносног

грма Раliurus aculeatus — на основу сличности по оштрим бодљама, чиме је и моти

вирана њихова номинација: дријети /драти — драча.

8.2.1.4. Кадуља (Salvia officinalis). Главни извор нектара у доњој Херцегови

ни потиче од љековите биљке Salvia officinalis, која цвјета у мају. У западној Херце

говини је називају кадуља, у долини Неретве кадyja / кадулја, у источном подручју

пелим, а у међупростору ријетко и пелин. Поред дбичне кадуље, пчелари познају

и неке сродне врсте или подврсте: дивља кадуља (Salvia pratensis), кадуља крс

ташица (S. officinalis grandiflora), рана кадуља. Пошто је фитоним пелим / пелин

вишезначан (њиме се, ван источне Херцеговине, обично означавају такође горке

биљке из рода Аrtemisia), он се и посебно детерминира — (x)ерцеговачки пелим.

Оба су назива изворна: кадуља је изведена на југословенском подручју од

прасловенског коријена, а пелим /пелин, чији су сродни еквиваленти познати већи

ни словенских језика, обично се доводи у везу са глаголом палити (Скок S.V. Пелин,

Фасмеp sv. поленв), дакле, оба су у семантичкој вези са сагоријевањем. Међутим,

није јасан мотив такве номинације, уколико није магијске природе.

Оба синонима су се одразила у номинацији одговарајуће врсте меда високог

квалитета: кадуљин / кадујин / кадујски мед и пелимовац, пелимов мед (в. 7.3.2.6).

8.2.1.5. Драча (Раliurus aculeatus). Значајан прољетни извор нектара и цвјет

ног праха у херцеговачком кршу представља бодљикави грм драча, који се, због хо

монимијског сукоба са истоименим синонимом багрема у њиховом међуареалном
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подручју посебно детерминира — црна или (x)ерцеговачка драча, а у ји. Херцего

вини се назива и драча жестица. Овај фитоним се одразио у номинацији одгова

рајуће врсте меда — драчин мед и мед с драче.

8.2.1.6.0. Деривацијом фитонима из прасловенске лексеме “versљ херцего

вачки пчелари означавају биљке игличастог листа из три различита рода које цвје

тају крајем љета и почетком јесени: деминутивном изведеницом означавају мали

жбун, а аугментативним дериватима или основном лексемом — осредње жбуње.

8.2.1.6.1. У свим дијеловима Херцеговине, добро је познат назив вријесак /

врисак / врисак, којим се означавају два слична медоносна рода Satureia и Calluna

vulgaris, као и више њихових врста. Само у ријетким мјестима гдје има врста из оба

рода, пчелари су свјесни њихове разлике: прилично ријетка Саlluna vulgaris има

љубичасте цвјетове, расте на вишим надморским висинама и сваке године умјерено

лучи Нектар, а врсте из рода Satureia – Satureia montana, Satureia hortensis, Satureia

suspicata... — расту на нижим надморским висинама, цвјетови су им претежно бије

ле боје и само ријетких година пружају изванредно велике количине пчелиње хра

не. Пчелари су понекад свјесни тих разлика па посебно детерминишу њихов зајед

НИЧКИ Назив: дбични -, дивљи -, питовни -, коњски -, планински -, а понекад

познају и поједине синониме: коњски вријесак = чубар (Satureia hortensis), мацин

рет = руњевац, затим бруселац. Значај овог извора пчелиње хране одразио се и у

номинацији одговарајуће врсте меда: вријесковац, вријесков / вресков / вресков /

врисков мед (в. 7.3.2.6).

Оказионализам поземљув, забиљежен у југоисточној Херцеговини, којим се

такође означавају обје те врсте, мотивисан је његовим ниским растом.

8.2.1.6.2. Вресина (Еriса). У појединим дијеловима јужне Херцеговине и на

рочито сусједне Далмације, постоје комплекси земљишта густо обрасли крупнијим

бусењем из рода Еriса, које цвјета у јесен. Више врста тог жбуња номинира се

основном лексемом вријес / врис и много чешће њеним аугментативним формама

вресина / врешчина / врјешчина / врешчица / вриштина. Велика распрострањеност

биљке на икавском говорном подручју условила је проширеност лика вриштина и

у пограничном ијекавском говору. У наведеним аугментативним формама не одра

жава се само величина жбуња него, можда, и пејоративност због лошег квалитета

меда, на којем пчеле слабо зимују и често угибају.

Поред наведених варијаната фитонима вресина, регистрован је и синоним

прашљика, мотивисан обилним лучењем цвјетног прашка, што се вјероватно одно

си на врсту Еrica carneа, која расте у континенталном подручју и цвјета у прољеће.

8.2.2. Остало медоносно биље

8.2.2.1. Уз већ обрађене главне изворе пчелиње хране, и огромна већина ос

талих медоносних врста расте самоникло по херцеговачким брдско-планинским

земљиштима или се узгаја на мањим обрадивим површинама. С обзиром на ка

рактер истраживања, веома је тешко идентификовати регистроване фитониме, а

несигурна је и синонимичност на коју су понекад указивали информатори. Стога

су они уврштени само у рјечнички дио монографије, гдје се наводи и понека карак

теристика одговарајућих биљних врста. Нажалост, убикација већине забиљежених

фитонима и њихових варијаната нестала је са првобитним рјечничким рукописом.
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8.3. Лучење нектара и медљике

8.3.1. Медоносне биљке, зависно од климатских услова, излучују нектар или

медљику у мањим или већим количинама, а често и уопште не излучују. Тај процес,

веома релевантан у пчеларству, Херцеговачки пчелари најчешће означавају глаго

лом медити, као и синтагмама са општим глаголима бацаши, давати, носити, па

дати, рађати, тећи.

Деноминалом медит у непрелазној употреби, на читавом испитиваном под

ручју, а и у стручној литератури, означава се излучивање нектара и медљике на

биљкама, а регистроване су и његове перфективне изведенице замедит и омедит,

такође у непрелазној употреби. И поред опште раширености и високе фреквент

ности глагола медит у Херцеговачким говорима, одговарајућа глаголска именица

није забиљежена, мада се у савременој стручној литератури, поред термина лучење

нектара, често јавља и синоним медење. (Стручни термин регистрован је само је

данпут, и то у дијалекатском лику лућење.) Сродни еквиваленти познати су у запад

нословенским језицима: чеш. medovani (Мудра 22) и слвч. medovanje rastlin (Мила

119).

Понекад се исти процес означава глаголско-именичким синтагмама дат —

дават, бачит — бачат, носит — дондсит (мед, нектар, медљику). Уз видски пар

pддиш — рађат, којим се у непрелазној употреби означава обилно излучивање нек

тара и медљике, као субјекат стоји назив излучевине. Најјаче излучивање нектара и

медљике означава се видским паром тећ — потећи називом производа — мед.

Лучење медљике означава се широм Херцеговине видским паром пас /панут

— падат, уз које као субјекат стоји назив излучевине, а назив њеног извора се налази

у прилошкој ознаци мјеста: пала čера најеловину. То је резултат схватања да медљи

ка пада на лишће из атмосфере, откуд и њен назив роса (медна, слатка) (в.7.2.2).

Сродан еквиваленат постоји у украјинским говорима: падаје пад на дуба (Ник. 227),

али се по девербалима којима се означава медљика може закључити да су сродни

еквиваленти сасвим обични у словенским језицима: укр. диј. пад“ / пад з“ / пад / па

дун /спад“ / падал“ (Ник. 227), рус. диј. падњ (Иван. Авт. 10), спадњ (Кок. Слов. 140),

пољ. padžmiodowа (Козл. 395), рус. падњ, пољ. spad, чеш. spadek (ОЈЗСлР0022) итд.

8.3.2. Лучење медљике и нектара често прекине биљна гљивична болест. То

се обољење, у већини херцеговачких говора, именује романизмом маћа / маћа, а

регистровани су и синоними пламењача и тдња. За синониме маћа и шоња каже

се, као и за медљику, да пада (Пала маћа недаћа.) и да трује медић.

Мјестимично у сјеверној Херцеговини и долини Неретве, пламењача

се именује називима медљике — медич, односно медић (в. 7.2.2), док се корисна

медљика назива čepa.

9. ПЧЕЛИЊЕ БОЛЕСТИ

9.0. Патријархални пчелари веома су слабо познавали болести које су на

падале пчеле и зато је живот овог инсекта и био замагљен магијом више од било

којег узгајаног живог створа. Данашњи одгајивачи пчела, зависно од свог позна

вања, уочавају и разликују мањи или већи број обољења које повремено или стал

но угрожавају њихове пчеле. Те болести најчешће означавају називима из хумане,

— 102 —



Херцеговачка пчеларска лексика 565

а рјеђе из ботаничке патолошке терминологије, прилагођеним, до извјесне мјере,

пчеларској функцији.

9.1. Свако нездраво стање одраслих пчела и њиховог легла сви херцеговачки

пчелари означавају општим патолошким термином болес, који се ријетко и посебно

детерминира— челиња болес, као и глаголском именицом обољење/оболење. Обра

зованији пчелари свјесни су и основних подјела тих обољења, као и уопште подјела

здравственог стања пчела: заразна — : незаразна болес, болес лела: бдлес дорасле

челе, здраво - : болесно 7 ббно легло. Инфекција узрочником болести именује се

општим каузативом заразит и девербалом зараза.

9.1.1. Болести пчелињег легла

9.1.1. Огромна већина пчелара зна за двије заразне болести легла, ваљда зато

што су у недавој прошлости десетковале њихове пчелињаке и што су лако уочљиве.

Најчешће их означавају општим народним називом пандемијских обољења — купа,

а образованији појединци и стручним пчеларским терминима трулеж и тњилдћа.

Назив кута је, по свој прилици, старијег поријекла у пчеларској лексици и вјеро

ватно су њиме означаване и друге пчелиње епидемије. На испитиваном подручју,

понекад се и детерминира: челиња / челна / челија кућа. Често је употребљаван и у

старијој пчеларској литератури. Синоним трулеж, уобичајен у српској термино

логији, чешћи је у професионалној лексици херцеговачких пчелара него синоним

Iњилдћа, карактеристичан за хрватску терминологију, који је забиљежен и са интер

националним патолошким формантом — неилбза.

У пчеларској лексикографији регистрован је и синоним грчког поријекла —

чума (Руж. 76).

Опаснија од тих болести, коју изазива Васillus larvae и напада затворено лег

ло, диференцира се детерминаторима америчка и опака: америчка /америчка купа,

— трулеж, - неилдћа и дпака кула, — трулеж, — гњилдла, а забиљежен је и синоним

американска болес.

Мање опасно обољење, које изазива Васillus pluton, диференцира се детер

минаторима европска, домаћа и блата: европска кута, — трулеж, - гнилдба, домаћа

кута, — трулеж, - i bилдба; блата кута, - трулеж, - нsилд ћа.

Таква номинација и детерминација већином је резултат усвајања струч

них термина, који су или незнатно прилагођени нашем језику или интернацио

нални калкови (нпр. рус. американскии инилец, злокачественнии нилец, фр. loque

amercaine итд., чеш. hniloba plodu, фр. loque européene и сл., Крејн бр. 18,289).

9.1.2. Друге болести пчелињег легла готово су непознате, а њихови стручни

термини познати су само најобразованијим пчеларима: каменд/камендлело, креч

нб/ вапненасто легло, мјешинасто лело и кućелд / кućелкасто лело.

Именица снијет и њена варијанта сњетика биљежене су као назив за неи

дентификовано обољење легла.

9.2. Болести одраслих пчела

9.2.1. Од болести одраслих пчела најпознатија је поленска токсикоза, коју

изазива цвјетни прашак са неких биљака (јасен, конопика, маслачац), а која се
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манифестује ненормалним кретањем пчела. Пчелари је именују стручним терми

ном, иначе интернационалним калком, мотивираним временом јављања обољења:

мајска /мајска болес, као и називом вртоглавица, преузетим из хумане патолошке

лексике на основу сличног манифестовања, употребљаваним и у старијој пчелар

ској литератури. Настанак те болести означава се глаголским видским паром сли

јетит — ослијепит, који је мотивиран кретањем пчела као да су слијепе.

У пчеларској лексикографији забиљежен је и синоним тамног поријекла му

корина (Руж. 41).

9.2.2. У вријеме првог сакупљања грађе за ову монографију уопште се

није знало за болест вароозу, изазвану крпељем Varoa jacobsoni, чија је инвазија

у посљедњим деценијама ХХ вијека похарала велики број пчелињака и тешко

да би и данас преживјело иједно пчелиње друштво без вишекратних годишњих

третирања новопронађеним препаратима и поступцима. Научни термин ове за

разе херцеговачки пчелари су поједноставили у варијанте вароза / варола / ва

рда.

9.2.3. Сва дијареична обољења пчела херцеговачки пчелари обично пои

мају као једну болест, именујући је општим патолошким називима прољев / про

лив, срдобоља и грижа. За пробавну болест коју изазива ћелијски паразит Nosema

арis знају и интернационални термин нозембза, који се у говорној реализацији

манифестује и у више варијаната: нозема, носембза / незембза /зембЗа / назема /

мимоза.

9.2.4. Савременији пчелари спомиљу и акарбзу, болест дишних органа коју

изазива крпељ Асаrapis.

10. ПЧЕЛИЊЕ ШТЕТОЧИНЕ

10.0. Знатан број животињских врста наноси веће или мање штете пчелама,

одузимајући им храну, једући им восак и угрожавајући им животе. Називи тих врста

спадају у зоолошку лексику, али, због њихових узајамних односа, осјећа се њихово

извјесно прожимање у именовању, које се углавном огледа у утицају пчеларске на

зоолошку лексику. Зато ће овдје бити обрађени само називи оних пчелињих ште

точина чији је живот везан искључиво, или бар добрим дијелом, за пчеле, док ће

називи осталих пчелињих непријатеља бити углавном набројани.

10.1. Инсекти

10.1.1. Од свих инсеката за пчеле су најопаснији воштани мољци, велики

(Galleria mellonella) и мали (Achroia grisella), који често уништавају слабија пче

лиња друштва, али много веће штете наносе на недовољно заштићеном резервном

саћу, које потпуно разарају. Одрасли напасници у облику лептира улијећу ноћу у

кошнице или незаштићена спремишта саћа и полажу своја јаја, из којих се развијају

њихове ларве и лутке, које, правећи мноштво ходника кроз саће, једу восак и цвјет

ни прах. Свим пчеларима су добро познате те двије штеточине, али их они не раз

ликују. Нарочито добро познају њихове ларве и лутке, које лако опажају, а већином

знају да су лептири узрочници тих њихових невоља.
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Образованији пчелари те шкодљивце означавају стручним терминима

вдштант мољац и воскомољац, већина их испушта детерминаторску компоненту

— мољац, а у уском ареалу сјеверне Херцеговине варијанте муљац и мољ могле би

бити изворне. Сродни еквиваленти постоје и у неким другим словенским говорима

и терминологијама: слов. тоlj čebelni, satovni molj (Шмид 9), чеш. тоli (Мудра 18),

полес, мол" /мул" (Пол. 342), рус. воскован моли (Жор. 80), рус. моле воскован боле

шал, моле пчелинал, воцанка, буг. полам восечен молец (ОЈЗСл М 1030), рус. моле

воскован малан, буг. малок восочен молец (ОЈЗСл М 1031).

10.1.1.1. Огромна већина пчелара посебно номинира воштане мољце у

појединим њиховим развојним фазама, идентификујући ларве и лутке, на једној,

и одрасле, на другој страни, мада се и једни и други називи често односе на све

фазе.

Воштани мољци у одраслом стадијуму најчешће се именују варијантама

општег ентомолошког назива лептир /лепир /лептирица /летирица. С обзиром

да постоји још једна штеточина из истог реда (в. 10.1.2), одрасли мољац се од њега

диференцира детерминатором мали: мали лепшир, мала летирица. У пчеларској

лексикографији регистроване су и варијанте лептирић и лепширница медна.

При ушћу Раме забиљежен је синоним летара, а у Црној Гори летерача

(Ријечка 142).

10.1.1.2. Воштани мољци у фазама ларве и лутке означавају се општијим на

зивима усјеница и црв. У цијелој источној Херцеговини, Конавлима и Црној Гори,

распрострањена је варијанта уĆеница, у Пиви туĆаница, а забиљежен је и прециз

нији назив челија туĆеница. У западној Херцеговини општепознат је само синоним

црв. Први назив има сродне еквиваленте у већини словенских језика: полеc. усе

ница, вусен“ (Пол. 328), рус. диј. Пусене (Жор. 80), рус. Пусеница восковои моли, пољ.

gasienica motylicy, чеш. housenka zavijeće (Крејн бр. 988), а други само у словенач

ком: črv, čebelni črv, voščeni črv (Шмид 9).

У босанским, србијанским и далматинским говорима воштани мољци се

означавају такође општијим ентомолошким називом метиљ (Тетима 111, Хомоље

406, 407; Пољицa 106; Жив. ГV 25, Руж. 39), чији су сродни еквиваленти познати

неким словенским говорима и језицима: полеc. мотулица /матbлица /мотолвица

(Пол. 342), рус. мотњлица (Жор. 80), пољ. motylica duža, motylica mala (Крејн бр.

986 и 987).

10.1.1.3. Танке нити које лутке воштаног мољца остављају у саћу најчешће

се означавају називом сличне материје — паучина / паућина, а сродан еквивалент

потврђен је у полеском говору — паутина (Пол. s. v. Гусеница). Фитоним маховина

употребљава се у истом значењу.

10.1.2. Мртвачка глава (Acherontia atropos), највећи лептир у нашим крајеви

ма, мада наноси извјесне штете пчелама (сише мед и својим снажним крилима уз

немирава и убија пчеле) није довољно познат пчеларима јер ноћу улази у кошнице.

Називају га великт лептир или само лептир, затим двочланим називом мртвачка

плава, мотивисаним шаром на леђима, усвојеним из литературе и насталим по Ин

тернационалном моделу (в. Крејн бр. 225). Више књишко неголи практично позна

вање условљава замјењивљње са пчелињим вуком (в. 10.1.3).

Није сигурно да ли се народни назив међед односи на мртвачку главу, што је

вјероватно, јер тај лептир једе мед, а пчелињи вук пчеле. У општој лексикографији
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наводи се и синоним мотивиран једењем меда: медојед/меддјед (РСАНУ). Двочла

ним називом руски медвед, забиљеженим у околини Плитвица, означава се лептир

Сallimorpha quadripunctaria, по чијем би се синониму медоњица (РСАНУ) могло

закључити да се односи на неког медоједа, мада се у пчеларским приручницима не

спомињc.

10.1.3. Пчелињи вук (Philantus triangulum) хвата и усмрћује доста пчела на

цвјетовима или у лету. Вјероватно га пчелари не разликују од оса и стршљенова,

којима је сличан, али се ипак и у примарним и у секундарним изворима помиње

назив вук, помјерен са познатог сисара по сличности у звјерству. Међутим, питање

је да ли је тај назив изворан у нашем језику уопште или је резултат интернационал

ног калкирања (енг. bee wolf, њем. Bienenwolf, пољ. wilk pszczeli, pус, пчелинић волк,

Крејн бр. 975).

У пчеларској лексикографији регистрован је и општи синоним турског

поријекла курјак пчелин (Руж. 28, 45), али и ту постоји несигурност у његовој

идентификацији: у рјечничкој одредници то је Аcherontia, а у детаљном опису

Philantus. Можда је тој забуни допринио старији и иначе поузданији извор у

којем се курјак дефинише велики лептир шкодљив кошници (Жив. I 15), дакле

— Аcherontia.

Постојање још једног утамањивача пчела — Trichodes apiarius — доприноси

збpци у њиховој номинацији, који се и у неким савременим страним изворима спо

миње као пчелињи вук: енг. bee wolf, њем. Bienenwolf(ОЈЗСл М 1300), па се, можда,

и неки од херцеговачких зоонима вук или међед односе на њега.

10.1.4. Инсекти из породице Vespidaе наносе знатне штете пчелама убијајући

их ради исхране свог подмлатка и одузимајући им мед. Ситније врсте из овог рода

на испитиваном подручју означавају се варијантама прасловенске лексеме дcа / бе

/ дcшњак без јаснијег ареалног разграничења међу њима. Нејасно је да ли су деa

копачица (Сrabronida) и (дса) земуница посебне врсте или су то синоними.

Крупније врсте изисте породице—Vespa crabo, a можда и Philantustriangulum

— означавају се у већини херцеговачких говора зоонимом прасловенског поријекла

cршљен, а у западној Херцеговини су забиљежене и варијанте шршљен и стр

шљен.

10.1.5. Једва видљив голим оком бескрилни инсекат Вraula coеса, који живи

на одраслим пчелама, нарочито на матици, исцрпњује пчелиња друштва и пчелиња

цима наноси знатне штете. Пчелари га добро познају и означавају зоонимом помје

реним са хуманог паразита — уш и сасвим ријетком варијантом ваш. Тај назив се

често детерминише, много чешће од већине назива преузетих из других лексика.

челиња / челија / челња / челинска уш / ваш. Слично је стање и у другим с-Х. Гово

pима, сродни еквиваленти чести су и у осталим словенским језицима, а по истом

творбено-семантичком моделу тај паразит се именује и у европским језицима: слов.

čebelna uš (Шмид 7), буг. пчелна вишка, рус. вошљ пчелинал, пољ. WSzolinka pszczela

(ОЈЗСлВ 0873), слвч. диј. včelia voš (Мила 248), чеш. veš (Мудра 18), енг. bee

louse, фр. роu des abeilles, њем. Binenlaus (Крејн бр. 74).

Потврђен је и синоним помјерен са сточног паразита крпуша, коме одговара

сродан еквиваленат у словеначком језику – krpelj (Шмид 7).

Забиљежена сложеница челомбpка књишког је поријекла и доспјела је, вје

роватно, са западнословенског подручја: чеш. včelomorka obecná (ОЈЗСл. В. 0873) и

слвч. včelomorka (Кахаун 195).
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10.1.6. Разне врсте инсеката из породице Formicidaе улазе у пчелиње станове

и узимају мед. Пчелари се боре против њих и свуда их означавају зоонимом мрав.

Једна од тих врста, изузетно опасна за пчеле, у сусједној Боки которској назива се

ирчица.

10.1.7. Уволажи, инсекту Forficula auricularia, коју означавају дијалекатским

варијантама уволаца / уволача, пчелари не придају значаја мада је често налазе у

КОШНИЦаМа.

10.1.8. Зундељ, оказионализам за пчелињу штеточину забиљежен у ји. Хер

цеговини, остаје загонетан, вјероватно се односи на неког гундеља.

10.2. ПТИЦе

10.2.0. Веома је тешко, на основу расположиве грађе, идентификовати са

купљене називе птица које наносе штете пчелама. Ипак, на основу неких података

о њиховом понашању, могућа је њихова приближна идентификација.

10.2.1. Највише недоумица изазивају називи птице која се својом љепотом

издваја од осталих птица и чија је номинација од латинског — Меrops apiaster —

па до савремених европских језика (уп. Крејн бр. 59) мотивирана њеном великом

прождрљивошћу пчела. За ту птицу, која се гнијезди у шупљинама стрмих ријечних

обала, на више мјеста је забиљежен назив челарица / челарица. У јужној Херцего

вини, сложеницом челдзуба означава се птица за коју се у старијем извору наводи

синоним чијопа, а чиопе спадају у породицу Ароđidae (опет латински термин моти

висан пчелама). Један образовани пчелар поменуо је синоним књишког поријекла

челоједац. Секундарни извори наводе читав низ сродних синонимних сложеница

и изведеница којима се означава Меrops apiaster: пчелозоб / пчелозобац, пчеларка

(РЈАЗУ), пчелар и пчелојед (Жив. П 1461-2), пчеларица (РМС), златна пчеларица,

златна брегуница (РСАНУ s. v. брегуница).

10.2.2. Изгледа да се назив брегуљица, мотивиран мјестом гнијежђења, а ре

гистрован уз доњи ток Неретве (Ћурчић 35), односи на сличну птичју врсту. Према

РСАНУ, читав низ синонима односи се на врсту Riparia Riparia из породице ласта

(Hirundinidae): брегуница, брегуша, ласта брегуница, обалска ласта, водена ласта,

дбалка, чађава брегуница, чађава ласта. У прилог диференцирања поменутих врста

говоре опречни детерминатори: златна - : чађава -.

10.2.3. Међу мање опасне пчелиње штеточине херцеговачки пчелари убра

јају више врста ситнијих птица. Птица која зими испред кошница хвата пчеле и

прождире им главе (Paridae) назива се зеба /зебица и синџа. Ласте (Нirundinidae).

које се обично означавају деминутивом ластавице, хватају и тамане пчеле у ваз

духу. Неизвјесно је да ли се називом чворак / чвaрак означава птица селица чворак

(Sturnidae), иначе непозната као пчелиња штеточина, или пак велики прождрљивац

пчела сврачак (Lanius callurio).

10.2.4. За птице које зими кљуном пробијају кошнице и једу пчеле забиљеже

ни су називи прозирне унутрашње форме: жуна, жута кљуна, кликовац, кљуварица.

— 107 —



570 Саво Пујић

10.3. Остале животиње

10.3.1. Од свих сисара који нападају пчеле најпознатији је свакако био мед

вјед (Ursus), од којег и данас стрепе пчелари у планинским крајевима. У херцеговач

ким говорима номинира се сложеницом прасловенског поријекла међед / медвид.

Претпоставља се да је овом сложеницом замијењен стари индоевропски назив, који

је код Словена табуизиран. Та лексичка иновација прије је потекла од ловаца неголи

од пчелара, јер је један од најчешћих лексичких табуа био назив животиње која се

лови (Готјо 269).

10.3.2. Остали сисари који уништавају пчеле или им отимају храну именују

се њиховим општим називима:јеж (Erinaceus europeas), куница (Мustelidae), крти

ца (Talpa europeа), миш (Мuridae), pöвка (Soridicae).

10.3.3. Зглавкари из реда Аrachnoidae, који хватају пчеле на уласку у кошни

цу, означавају се општим зоонимом прасловенског поријекла паук / паук,
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II ДИО

ГАЈЕЊЕ ПЧЕЛА

11. ПЧЕЛАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ

11.1. Називи дјелатности

11.1.1. Привредна дјелатност гајења пчела у с-x. језику означава се терми

ном пчеларство, изведеним по општесловенском моделу творбе назива занимања

од назива његових носилаца и форманта -ство. Сумњива је претпоставка да је тер

мин вјештачког поријекла, да га је Б. Шулек преузео из сродних језика (РЈАЗУ IX

726). Сродни еквиваленти чести су у словенским језицима: слов. čebelarstvo (Шмид

5), слвч. včelarstvo (Мила 246), чеш. včelarstvi, пољ. pszczelnictwо, буг. пчеларство

(ОЈЗСлА 0604). Поред именовања пчеларске привредне дјелатности (апикултура),

њиме се означава и наука о пчелама (апидологија).

Мада тај термин егзистира у пасивном лексичком фонду свих херцеговач

ких пчелара, они га ипак рјеђе употребљавају, и то у дијалекатским формама: че

ларство / ћеларство / челарство. На ширем подручју сјеверне Херцеговине на

зив је помјерен са скупа пчеларских радњи на пчеларску имовину — пчелињак” (в.

12.1.2). За означавање пчеларске дјелатности у том ареалу, као и на осталом испи

тиваном подручју, обично се употребљава глаголска именица челарење / ћеларење.

Почетком ХХ вијека, у сарајевској пчеларској периодици често је употребљаван

назив пчеларење, а њиме су именовани и посебни начини гајења пчела: мобилно

пчеларење (у кошницама с покретним саћем), путничко пчеларење (у којем се кош

нице селе за пашом), рационално /разумно пчеларење (које се заснива на познавању

живота и рада пчела, а не на магији).

Двoзнaчном турцизму кованлук / кованџилук (пчеларство" и "пчелињак”) на

испитиваном подручју није пронађен никакав траг, како у пчеларској лексици, тако

ни у ономастичкој грађи.

11.2. Занимања у пчеларству

11.2.0. У пчеларству постоје два основна занимања, и то једно право пчелар

ско – гајилац пчела” — и друго, које је само дјелимично пчеларско — прерађивач

воштине и воска”. Постоје и нека занимања мање значајна, која се ријетко номинују.
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11.2.1. Одгајивач пчела

11.2.1. Људи који се баве гајењем пчела на испитиваном подручју међусобно

се диференцирају на пчеларе и медаре. Пчелари су у свом раду јаче мотивисани

љубављу према пчелама, а медарима је основни циљ што већа добит од пчела. За

љубитеље пчела назив медар је увредљив и мало који ће одгајивач пчела себе на

звати медаром.

11.2.1.1. Човјек који се бави гајењем пчела на испитиваном подручју именује

се дијалекатским варијантама термина пчелар: челар / ћелар / челар. Разликовање

пчелара према начину гајења пчела означава се детерминацијом: примитивни, ста

pински, несвјесни или челар непокретног саћа гаји пчеле у старинским кошница

ма, док савремент, рационалнп, умјетни, свјесни челар примјењује савременију

технологију у гајењу и експлоатацији пчела. Селећи челар повећава принос

сељењем кошница с пчелама за повољнијом пашом.

Придјевом челарски / ћеларски означава се однос према пчелару и пчеларству.

И у осталим с-x. говорима стање је слично, с тим што се варијантом челар

ник у централној Србији означава одгајивач пчела, а на кајкавском подручју реги

строван је синоним чмелар, изведен од контаминираног назива врсте медоносног

инсекта (в.1.1.1.1).

Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима с тим што се

у источнословенским дијалектима творе и помоћу других форманата: мак, шче

лар (РМЈ), буг. пчелар, чеш. včelar, пољ. pszczelarz (ОЈЗСлР 0240), слов. čebelar

(Новак 76), полеc. пчелар /пчолар / пчелаж, пчолник (Пол. 353), укр. диј. пчолник

/пчолник, пчолар /бчолар (Ник. 204), рус. диј. пчелак (Иван. Авт. 7), рус. пчелинец,

пчелак, пчелуx (Попов 216, 217) и сл. Пољске дијалекатске варијанте рčšelaš /pčše

loš имају нешто сужено значење, односе се на бртника, одгајивача шумских пчела

(МАЗЈ бр. 235).

И вишезначна изведеница челац у ји. Херцеговини је потврђена у значењу

одгајивача пчела. Судећи по надимку Челац, тај назив има пејоративну конотацију

и донекле помјерено значење, као медар љубитељ меда” (в. 11.2.1.2).

У западној Херцеговини забиљежена је сложеница простокдиничар за

пчелара који гаји пчеле у старинским кошницама, која је употребљавана и у

сарајевској пчеларској периодици почетком ХХ вијека.

У значајном ареалу српских говора раније је био уобичајен, а и данас се још

понегдје среће, синоним турског поријекла кованиија, коме нема никаква трага на

херцеговачком подручју. Вјероватно, под Вуковим утицајем, у ХIX вијеку је тај

назив имао ширу подршку да се усвоји као термин, али га је распрострањенији

синоним прасловенског поријекла потиснуо не само из литературе него и из већине

народних говора. Сродан еквиваленат забиљежен је у бугарској народној поезији:

кувљнжин (Дунев 89).

Усавременомјезику нема никаквих трагова одстарог синонима, веома честог

у средњовјековним српским текстовима — оулblАрњ (Даничић) и његове варијанте

оуларњцњ (Михаљчић 117), изведених од назива пчелињег стана. Вјероватно су

ишчезли усљед хомонимијског сукоба са романизмом којим се у савременом језику

означава произвођач уља. И управо у ареалу ишчезлог уљара усвојен је синоним

турског поријекла, а не на читавом подручју у ком је турски утицај био интензиван.

И у другим словенским језицима готово да и нема сродних еквивалената (рус.
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улепицик, Попов 227), мада су веома чести сродни називи пчелињих станова (в.

13.1.2.1).

Насупрот пчелару, човјек који обави неку пчеларску радњу којом се иначе не

бави, означава се негираним основним називом — нечелар.

Пчеларством се, углавном, баве мушкарци, мада су међу информатори

ма биле и двије Муслиманке изразито добре одгајивачице пчела, али нигдје није

забиљежен одговарајући назив у феминину.

11.2.1.2. Наспрам стабилног значења синонимног низа пчелар — кованиија —

уљар, блискознaчни назив медар у савременом језику је мало фреквентан и вишез

начан. Старији лексикографски извори овој лексеми најчешће приписују значење

трговац медом”, а наводи се и човјек који сабира мед од шумских пчела”. На ис

питиваном подручју, овај назив, који се јавља у акценатским варијантама медар /

медар, има прилично широко значење: понегдје, прилично ријетко, означава пчела

ра доброг произвођача меда, а много чешће има пејоративну конотацију — означава

пчелара који воли мед ВИШе него пчеле, који исцрпљује пчеле ради меда, и то не

само своје него и туђе, дакле крадљивац пчела и меда”. У Банату се такав пчелар

означава синонимом изведеним мађарским формантом: медљарош (РСАНУ).

Сродне лексеме у другим словенскимјезицима такође имају различита значења:

у стчеш. теđaf (Римут 40) и у савременим украјинским говорима медар (Ник.)

означавају пчелара, док други извор прецизира значење чешког назива — човјек који

је за плату изрезивао мед из дупљи” (Мудра 24), дакле — сабирач меда од шумских

пчела. У руском језику је медаре и медовицик био трговац који по пчелињацима

сакупља мед“ (Попов 201, 202), а у савременом македонском значење сродног екви

валента најближе је стању у херцеговачким говорима: медар произвођач и продавач

меда” и љубитељ меда” (РМЈ). Очито је да се губљењем занимања специјализованог

трговца медом историзује и његов назив или добија нова значења.

Појачана пчеларска утилитарност, насупрот предоминацији љубави према

пчелама, у говорима се понегдје изражава и синонимима: медоња има знатно мањи

степен пејоративности него слаткоуз. Ти називи се односе и на непчеларе. Овом

синонимном низу једним својим значењем припада и челац (в. 11.2.1.1).

Историјски извори пуни су података о извозу меда и воска из Херцего

вине у приморје и даље, али је непознато да ли су откупљивачи тих производа

били специјализовани за тај посао и да ли су имали свој назив. На испитиваном

подручју нема трагова занимањима распрострањеним у неким другим крајевима

нашег језичког подручја у којима се спомињу занатлије које су откупљивале мед

и правиле и продавале медене колаче: медењар, медичар, медоколачар (РСАНУ)

и занатлије које су правиле медене колаче и фигурице ишаране воском лецедер /

лецидер / лицидер /лицитар /лицитар /лицитер (РСАНУ), а нема података ни о

називу произвођача и продавача медовине као што је меддвинар (РСАНУ), мада се

медовина још понегдје производи, али само за кућне потребе.

11.2.2. Прерађивач воштине

11.2.2.1. Херцеговачки пчелари већином сами прерађују воштину у восак

(в. 1621), а веома се ријетко из заосталог воштаног тропа савршенијим справама

екстрахују остаци воска (в. 14.8.2-3). Како се прерада воштаног тропа и воштине

није масовније развила у посебан занат, не постоји ни распрострањенији назив за
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вршиоца те радње. Напреднијим пчеларима познат је назив восковариија, којим се

у србијанским говорима означава откупљивач восковарине (воштани троп и вошти

на) и њен прерађивач у восак. Секундарни извори биљеже и варијанте те сложенице

у другим говорима воскoвaр / восковарац / восковаринаш, као и загонетну ијекавску

синонимну сложеницу ујугоисточној Србији воскоћедар (СЕЗ LХХV.40). По истом

моделу сложени су руски еквиваленат воскобош (Попов 186) и полески воскооброб

нвик (Пол. 325).

На испитиваном подручју забиљежени су називи вдштинар откупљивач

воштине“ и воскар прерађивач воштине и воштаног тропа“. Како су и откуп и

прераду обично вршили исти људи, могло би се закључити да су ти називи истоз

начни. Назив воскар у савременом језику и народним говорима обично се односи

на свјећара, занатлију који од воска израђује неке производе, обично свијеће. У

секундарном извору у Херцеговини је регистрован синоним воштар, познат и у

западнијем подручју (РСАНУ).

За прерађивача воштаног тропа у восак Вук је навео и назив туричар, из

вдеден од назива сировине — турица, на исти начин као што је и синоним шибрару

си. Босни изведен од иибра (Црњелово 178).

Прерађивач воска у свијеће и друге производе обично се у испитиваним

говорима означава изведеницом свјећар, али је у сјеверној Херцеговини забиљежен

синоним восканија, изведен турским формантом попут блискознaчне сложенице

восковариија.

11.2.3. Чувар пчела

11.2.3.1. У патријархалном пчеларству, пчеле су се много ројиле, па се

настојало да се сваки рој ухвати и онемогући његово бјежање. У породичној за

друзи могао се неки њен члан у току ројидбе задужити да пази на пчелињак и да

на вријеме ухвати рој или обавијести друге о томе. Савремена технологија гајења

пчела свела је природно ројење на најмању мјеру, а у садашњој инокоштини тешко

је и обезбиједити особу која би стално осматрала пчеле. Мада се та радња на испи

тиваном подручју означава општим глаголима (в. 16.14), ипак нигдје у примарним

изворима није забиљежен назив њеног вршиоца. Међутим, старији секундарни из

вори са југоисточног подручја региструју два назива: чувар (Врч. 57) и чобанин

(Зупци 24). Првије изведен од глагола којим се означава одговарајућа радња, а дру

ги, турцизам, помјерен из сточарске лексике.

Са истог подручја потиче потврда назива ваљда истог занимања, али мотиви

саног хватањем ројева — шикалац (Врч. 55), изведеног од глагола шикаши (в. 16.8.1).

12. ПЧЕЛИЊАК

12.1. Општи називи

12.1.0. Простор у којем су смјештене кошнице с пчелама и осталим садржајем

назива се у пчеларској терминологији пчелињак. Разликују се три типа пчелињака:

откривени, наткривени и покривени. На испитиваном подручју, пчелињаци су,

углавном, откривеног типа и на њих се највећим дијелом односе забиљежени на

зиви. Херцеговачки пчелињаци су обично слободни простори у близини кућа са

слабијом оградом, која штити пчеле од домаћих животиња, и обратно. Осим кош
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ница, у том простору гаје се и неке утилитарне и магијске биљне врсте и граде

или постављају неки предмети, такође обију тих намјена. Именовање пчелињака

мотивирано је његовим садржајем — пчеле и кошница, док су остали мотиви готово

занемарљиви.

12.1.1. Стари назив уљаник са својим варијантама, изведен од прасловенског

општег назива кошнице “ul- (в. 13.1.2.1), и данас, упркос својој непрозирности, има

знатну распрострањеност код времешнијих пчелара. Најшири ареал има варијанта

уљаник, док су остале варијанте — љантк /јаник /јањик / улењак /улењак /љенак

/увљаник ограничене на уже просторе. Ликови са аферезом карактеристични су за

јужно подручје, са формантом -аник за источну, а са -ењак за западну Херцеговину,

док је уз доњи ток Неретве и у Конавлима сонант љ замијењен сонантом ј. Непре

несени акценат улењак забиљежен је при ушћу Раме код једне старе муслиманке, а

да пивски епентетски лик увљаник није оказионализам, показују неки други гово

pи. Секундарни херцеговачки извори наводе и варијанте улињак, уљеник и ујаник.

Потврђујући овакву ареалну распрострањеност наведених варијаната, секундарни

извори показују и њихово пружање у другим правцима. Варијанта уљаник, коју је

забиљежио и Вук, пружа се од сз. Босне, преко Шумадије до Хомоља, а нарочито

је карактеристична за црногорске говоре. У средњовјековним српским текстовима

често сејављају њене ортографске варијанте оулвианике /оулиiлнике (Даничић). Лик

забиљежен у Пиви потврђен је и у ји. Босни, а са испуштеним почетним вокалом у

јз. Србији — вљаник (Злат. 413). У средњој Босни је регистрована варијанта уљенак,

за кајкавске говоре, у којима се назив већином односи на покривени пчелињак, ка

рактеристично је протетско в. вулињак / вулинак / вулнак / вулник. Топономастичка

грађа такође потврђује назначену ареалну распрострањеност наведених варијаната,

нарочито у Србији, гдје има доста и микротопонима с аферезом —Љаник.

Сродни еквиваленти чести су и у другим јужнословенским и источнословен

ским језицима: мак, диј. уљаник /љаник /јаник /леник /уленик /улјарник /улјиник

(МЛА бр. 79), слов. диј. uljnjak/vinjak/voljak (Новак 74), uljnak (Шмид 5), рус диј.

улвник / вулbник (Иван. Лекс. 63), струс. улвникњ (Жор. 96), рус. улешник, уличник

(Попов 227).

У сјевероистчним српским говорима, стари назив уљаник добрим дијелом

су замијенила два синонима изведена такође од назива кошнице: трмчаник и тур

цизам кованлук. Ареал трмчаника, изведеног од именице трмка (в. 13.1.2.2.1.3),

ограничен је на Поморавље (СЕЗб ХLV 179, ХLVI 180, LVI. 20), а сродни екви

валенти чести су у македонским говорима: трмкарник / трмчарник / трмкарница

(МЛА бр. 79). Шумадијски микротопоними Трмчиште, Трмчаре и сл. можда су мо

тивирани пчелињацима, док је то сасвим извјесно за Трмчалук, регистрован у око

лини Крагујевца (СЕЗб ХLVII 17), чији турски формант асоцира на контаминацију

са синонимом кованлук.

Синонимном турцизму, раније распрострањеном у Славонији, Срему и

Србији, који је Вук забиљежио у акценатским варијантама кованлук / кованлук,

на испитиваном подручју нема трага. Риједак је и у Босни, потврђен је само у

Босанској Крупи, и то у варијантама кованлук/конлук. Оставио је великог трага у

топонимији, нарочито србијанској.

12.1.2. Други непосредни или посредни мотив номинације пчелињака су

пчеле: истозначни називи се изводе од придјевске основе (пчелињак и сл.), од на

зива занимања (пчеларник и сл.) и помјерањем назива са блискознaчних референата

(пчеле и пчеларство).
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Назив пчелињак, поријеклом из „југозападних крајева“, превладао је у стручној

терминологији захваљујући предности коју му је дао Вук над синонимима уљаник

и кованлук. Тешко је утврдити да ли је тај деaдјектив егзистирао у херцеговачким

говорима прије његовог продора из стручне терминологије, јер је очито да је у до

бром дијелу овог подручја усвојен тек у новије вријеме, када замјењује и потискује

ранији синоним уљаник. Јавља се у варијанатама челињак/ћелињак/челњак/челњак

/ ћелњак без јасније разграничених ареала, изузев ликова са замијењеном африкатом

ч » ћ, ограничених на муслиманско становништво у долини Неретве. Према секун

дарним изворима, раширен је у дијелу Босне и Хрватској, мада се у овој посљедњој

углавном односи на покривени тип пчеларског објекта. У србијанским говорима

употребљава се творбена варијанта челаник, на Косову пчеланак. У југоисточним

дијеловима Србије распрострањен је деноминал челарник, а на Косову пчеларник.

Помињу се и варијанте пчелана, пчелник, пчеларница и пчелиште (РЈАЗУ).

И у осталим словенским језицима чести су сродни еквиваленти: слов.

čebelnik / čebelnjak (Шмид 5), мак, диј. пчеларник / челарник / пчиларник / челар

ница (МЛА бр. 79), буг. пчелин (Баб. 385), рус. пчеленик / пчеленак (Попов 217),

укр. диј. пчолник /пч'илник /пчелник / пчеларна (Ник. 213), полеc. пчЗн"нвик (Пол.

353), пољ. диј. pszczelnik /pszczotok /pszczolnica /pszczófkarz (Варм. 79), pščelnik

/pšcelnik (МАЗЈ бр. 239), слвч. včelnica (Мила 249), чеш. včelnice (Крејн бр. 32).

За неке сродне лексеме извори наводе да се односе на покривене пчелињаке: чеш.

včelin (Мудра 43), слвч. včelin (Мила 248), слвч. диј. pšelenec /pšolnik (Кахаун 199),

слов. диј. fČelinjak / čebelnjak (Новак 74), рус. диј. пчелвник (Иван. Лекс. 67).

Знатан ареал у сјеверној Херцеговини заузима назив дјелатности као ознака

за пчелињак: челарство / ћеларство.

12.1.3. Општа одлика испитиваних говора је да се пчелињак именује и

плуралским обликом врсте — челе, што је резултат помјерања назива са садржаја на

цјелину (в. 1.1.1.2).

На исти начин каоштоје од лексеме пчела изведен назив пчелињак, на кајкавском

подручју је од контаминиране форме чмела (в. 1.1.1.1) изведен чмелињак, назив

покривеног пчелињака. Том називу могао би бити сродан словеначки еквиваленат

šmenik (Новак 74), мадаје вјероватније да је овај посљедњи сродан руском еквиваленту

мшенник /мшанник / омшанник и сл. изведеном од именице мох маховина“, јер је

покривени пчелињак, зимовник, обрастао маховином (Попов 205, 207, Котков 141).

12.1.4. Покривена просторија у којој зимују пчеле, што је права ријеткост

у Херцеговини, понегдје се именује варијантама општег назива грађевине

одговарајуће намјене зимдвпк / зимовник. У с-Х. Лексикографији, општој и

пчеларској, регистроване су и варијанте зимница / Зимовалиште / зимиште /

зимниште. Сродни еквиваленти срећу се у руском језику — зимовник (Жор. 82),

рус. диј. зимбвник /зимовик/зимбвка — и полеским говорима — зви“мнвик, звамовник

/зимник (Пол. 333).

На једном мјесту је за покривени пчелињак забиљежен интернационализам

књишке провенијенције павиљон.

Средином XIX вијека, војвођански писци су покривени пчелињак називали

тамник (Жив. 127), изведеницом мотивираном одсуством свјетлости у просторији

гдје зимују кошнице с пчелама. Сродан еквиваленат регистрован је и у руском:

темник (Попов 225).

Почетком XIX вијека, у војвођанској пчеларској литератури употребљаван је

поствербал наслон (Жив. I 20), ваљда као назив наткривеног пчелињака, каракте

pистичног за смјештај плетених кошница.
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12.2. Дијелови пчелињака

Поред кошница са пчелама, у пчелињаку се налазе и неки други садржаји,

утилитарни, а и магијски код старинских пчелара.

12.2.1. Појило

12.2.1.1. У већим пчелињацима, радилакше доступности, пчелама се обезбјеђује

вода у неком приручном или намјенски израђеном суду. У старијим пчелињацима, то

су камени или дрвени суди какви се употребљавају за појење стоке, а у новијим се

Посебно израђују направе у којима обично вода капље из већег суда на жлијеб уре

зан на косој дасци, гдје пчеле могу да пију без опасности од утапања. На испити

ваном подручју, одговарајући референт најчешће се именује општим називом појило

у јужнијим и појило у сјевернијим крајевима. Почетком ХХ вијека, у сарајевској

пчеларској периодици употрабљавана је варијанта појиште. Сродни еквиваленти че

сти су и у терминологијама других словенских језика: рус. поилка, водопоi, пољ.

poido, wodopđј, чеш. včeli napajedlo (Крејн бр. 250), слвч. napajadlo (Мила 130).

На јужном рубу источне Херцеговине, за напајање пчела се употребљава

плитки камени суд, који се именује његовим општим називом каменица. У истом

значењу тај је назив потврђен и у црногорским говорима.

Пчелиње појило се именује и општим називом суда издубеног у дрвеној кла

ди корито, што је потврђено и у црногорским и чакавским говорима.

И другим општим синонимима корита у појединим говорима именују се

пчелиња појила: валов (Жив. I 12), копањ (Мед. I 1518), копањић за челе (Сисак 22).

У пчеларској лексикографији појило за пчеле се номинира и називом помјереним са

дијела на цјелину — жлијеб (Жив. I).

12.2.2. Сједало

12.2.2.1. У Попову, у пчелињак је постављан овећи камен или се каменом

зидао стуб на који је постављана ројница или на којем је сједио пчелар приликом

хватања роја. Овај референт непознат је у другим крајевима, па се не спомиње ни

у секундарним изворима, изузев са овог подручја. Именује се изведеницама од

глагола сједати и шикати.

На југоисточној страни Попова регистровано је čедало, назив са двоструком

мотивацијом: на том мјесту сједи пчелар, а сједа и рој приликом његова хватања (в.

5.1.1.4). Сродни називи са нешто ширим значењем — мјесто на којем се зауставља рој

— постоје у руском — седало (Попов 224) и македонском језику – сидиште (Ђевђ. 400).

На југозападном ободу Попова поља и његовом приморском сусједству,

мјесто захватање ројева именује се синонимом шикало, изведеним од глагола ши

кат хватати ројеве” (в. 16,8. 1).

12.2.3. Магијска средства у пчелињаку

12.2.3.0. У стара времена, гајење пчела је било обавијено магијом ваљда

више од свих људских дјелатности, вјероватно зато што је било скромно познавање

природе медоносног инсекта и његовог функционисања у животној заједници. Ово
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занимање је сматрано привилегијом само посвећених у магијске радње којима су

се могле предуприједити недаће што су пријетиле том бићу. Читав низ поступака

и предмета био је срачунат на то да се њима одврате зле дчи како се зле душе не

би чудиле пчелама, него тим неочекиваним радњама и предметима, као и да се

извјесним особинама тих предмета подстакне развој одговарајућих својстава код

пчела. Тим магијским радњама и предметима пчелари су се штитили од грабежи

(в. 5. 13), од бјежања ројева (в. 3.2.4.1), настојали да повећају принос од пчела и

сл. Данас се од свих тих вјеровања могу наћи само остаци, али се на основу њих

и старијих етнографских свједочења може стећи извјесна представа о пчеларској

магији. Лексика којом се означавају поменуте радње и предмети је општа, пчелар

ство није у њој оставило трага.

(Н. Марић) (Н. Марић)

Појилоу Ивици Коњска лобања у Ивици
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12.2.3.1. Најраширенији магијски предмет који се још може наћи код

патријархалнијих пчелара јесу костури коњских, волујских, па и овнујских глава,

волујски и овнујски рогови и друге веће кости постављене на колац у пчелињаку.

коњска глава, глава од креталду коња, од коња глава, од вола глава, двеђа глава, главу

pина, главуша, кдњска лубања, лубања од коња, лубања од вола, костур главе, шљуци

од коња, рдови, вдловски рогови, ротови од највеће вола, рогови од бвна. Овај обичај

проширен је у источној Херцеговини код све три националности, а западно од Нерет

ве спомињу га само Срби и Муслимани. Изузев сјевероисточне Херцеговине, гдје се

поставља и говеђа лобања, као што се ради и у Босни и Србији, на осталом испити

ваном подручју само се спомиње коњска лобања. Понегдје је у лобању засађивана и

магијска биљка узлудобар (в. 12.2.4.2). Уз кости, често су вјешани и други предмети:

кдмастре, чутуре, бардачићи, дбручи, плоче (потковице) и сл.

У Дабарском пољу рогови се постављају на струју, на улазу пчелињак. Поред

недвосмисленог апотропејског мотива ове радње, неуобичајена лексема вјероватно

асоцира на узаност тог пролаза из утилитарног разлога (“Тијесна су врата уљанику

/ за међеда скована сјекира“, Његош).

Обичај постављања кости и других магијских предмета у пчелињаку да

штити пчеле од урока раширен је и у Босни и Црној Гори, а у Србији и Македонији

да се пчеле не би урочиле (Гевг. 399; СЕЗ LIV 497). У Кучима је на мотку увезиван

букет осушеног и у лукшију потопљеног брдског цијећа конфиља “Stipa” (Кучи 41,

313), а у средњој Босни, умјесто лубање, натицала се љуска од јајета (Високо 218).

12.2.3.2. Поред стављања на мотку, неки магијски предмети су и закопавани у

пчелињаку. У југоисточној Херцеговини очувана је прича да је раније у пчелињаку

закопавана лобања од ванбрачног дјетета: глава од копилета /дд копилета лава, а у

Црној Гори кост од копиљана ради бољег бћа у пчелама (Кучи“ 313). Забиљежено

је да је закопавана и глава од убијенбi вука. Да ројеви не би бјежали, закопавана

је и из воденице украдена паприца, жељезни дио са горњег воденичног камена.

Вјероватно се закопавање поменутих предмета вршило у жељи да хтоничне силе

повећају плодност пчела.

И испод кошница су стављани извјесни предмети ради истог циља. Подметано

је топовско ђунле / ђунле из топа како би пчеле летјеле као топовске кугле и

кошнице биле тешке попут тог предмета. У источној Босни се ставља кантарско

јаје да им пчеле буду теже (Тетима“ 111). Комади веома ријетког, дуговјеког

и изузетно цијењеног дрвета тиca (Taxus baccata) — тисово дрво, тисовина /

тисовина— стављају се у сјеверној Херцеговини под кошнице или у њих, претежно

код Муслимана, који то понекад таје.

На кошнице се понегдје ставља маша или муљ из водотечина.

Постављање неких од набројаних предмета везује се за Благовијести.

12.2.4. Биље гајено у пчелињаку

12.2.4.0. У старијим пчелињацима гајено је више врста већином украсног

биља, чија намјена није увијекјасна, магијска или утилитарна. Међутим, још и данас

се често у херцеговачким пчелињацима узгајају двије биљне врсте — Међissa offici

nalis и Sempervivum tectorum, прва из утилитарних, а друга из магијских побуда.

12.2.4.1. У херцеговачким пчелињацима или у њиховој непосредној близини

увијек се налази понеки жбунић биљке чијим се мирисом привлаче ројеви. За
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разлику од других крајева, гдје се у ову сврху употребљава више биљних врста (нпр.

у Војводини, Недељ. Пр.), у Херцеговини је то углавном сведено на једну биљку,

на Ме!issu officinalis. Као што је избор те биљке уједначен, и њено именовање

је углавном сведено на дијалекатске варијанте назива пчелиња љубица: челиња /

ћелиња / челина / челна / челна / ћелна / челија / ћелија / челпнска љубица /љубица

/ љубица / љубичица / љубићица / љубичица. Акценат на првом слогу именице

карактеристичан је за већи дио западне Херцеговине, док се ареал варијанте са

акцентом на другом слогу протеже одјужне Босне, преко сјеверне Херцеговине све

доји, дијела ове покрајине и Пиве. Често се у говору пчелара испушта придјевски

детерминатор, којим се ова биљка диференцира од биљне врсте Viola odorata,

или замјењује: о-чела љубица, љубица за шикање, матична љубица. Деминутив

љубичица се, ако не у свим, оно бар у огромној већини херцеговачких говора осјећа

књишким. Фитонимљубица кореспондира са глаголом љубит, којим се у устаљеним

формулама призивају ројеви, и са девербалом љуба, којим се у тим попијевкама

метафорички и хипокористички ословљава ваљда матица (в. 1.3.2.1.2).

Потврђен је и синоним челинска трава, а неки пчелари знају и за фитоним

матичњак, али није сигурно да је он изворан на овом подручју.

Као што је мотивисаност наведених фитонима сасвим прозирна, и велики

број синонима на с-x, језичком подручју мотивисан је истом функцијом биљке у

пчеларству: медовина / медљиковина (Имљани 68), мајчина љубица, матичина,

матичја трава, матичњача /маточина, медни лист, меденка, медотер, пчеларица

/ пчелинак /пчелник, пчелиња метвица итд. (Симон, 299). И уопште номинација ове

биљке, од латинског термина па до еквивалената у многим другим језицима, има

исти ссмантички мотив.

Турцизмом нана означава се биљка из рода Меhtha (a можда и Међissa of

ficinalis), за коју се у ријетким случајевима наводи да се узгаја у пчелињацима ради

привлачења ројева.

12.2.4.2. За дуговјeки кактусолики жбунић Sempervivum tectorum ca

сигурношћу се може тврдити да се гаји из магијских побуда. Раније је узгајан и на

појединим кошницама, односно на каменим плочама којима су покриване дубенице,

а у ји. Херцеговини се садио и у очне дупље коњских лубања, постављаних у

пчелињацима (в. 12.2.3.1). Та биљка опстаје у условима у каквим би се мало која

биљна врста могла одржати: довољно ју је засадити у мало балеге и поставити на

камену плоху и она се развија без обзира на дуге сушне периоде, стварајући сама

себи хранљиву подлогу. Гаји се из оптативних и апотропејских побуда: да пчеле

преживе у свим невољама, да их сачува од зала којима су изложене, да од њих

одврати уроке. Номинира се најчешће сложеницама које се увијек не осјећају

потпуно сраслим (или пак информатори посебним наглашавањем оба члана настоје

етимологизовати назив неупућеном саговорнику?).

Издржљивошћу биљке мотивиран је назив узлудобар /узлудобар /узлидобар.

Ареал ове сложенице обухвата југоисточну Херцеговину, а у сусједним Конавлима

јавља се у детерминатору: руса /ружа у злу ддбра.

Друга синонимна сложеница, распрострањена у сјеверозападној Херцегови

ни, чуваркућа / ћуваркућа / чувакућа / чувакић /чевакић / чувар кућа / чувар куће,

мотивисана је вјеровањем да штити кућу, па се зато и гаји на кућама и капијама.

Регистрована је и синонимна сложеница исте мотивације пазикућа, као и изведе

ница кућарица.
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Двочлани синоними зечје уво и зечји купус, регистровани у источној

Херцеговини, мотивирани су ваљда изгледом биљке (из купусоликог жбунчића

израстају стабљике са цвастима сличне зечjим ушима). На сјеверозападу регије

забиљежен је синоним лишајева трава.

12.2.4.3. Према оскудним подацима из примарних и из још оскуднијих

секундарних извора, зна се да су раније у пчелињацима гајене одређене врсте

Цвијећа, али није јасан мотив тог обичаја. Ј. Дедијер наводи да се у пчелињацима

у источној Херцеговини гаје “повратич, челина љубица, питоми пелин и руже“

(Бил, руд. 724). Формула за хватање ројева потврђује да је то рађено и у Хомољу.

„Цвеће сам ти насадио...(СЕЗ XIX 404-405). Херцеговачки информатори мисле да

је то чињено с намјером да се изгледом и мирисом цвијећа пчелама уљепша њихово

станиште. Наводом из Подравине да се то ради како „слабе пчеле не требају далеко

одлазити на пашу“ (Торчец 11) не би се могла објаснити херцеговачка пракса, јер се

помињу врсте које нису познате као медоноснице. По том би се могло закључити да

се и то ради из некаквог магијског разлога.

На неколико локалитета у југоисточној Херцеговини, који подсјећају само

својим именом на некадашња гајилишта пчела — Љантк, од давнина расту бијели

љиљани и плави ириси, за које мјештани не знају ни ко их је ту садио ни зашто

је то чинио. Док је номинација љиљана (Lilium) на овом подручју уједначена,

означава се искључиво грецизмом лијер, дотле се за ирис (Iris germanica) наводи

неколико синонима, по свој прилици митолошког поријекла: сабљица, кунђед,

калуђер и калуђерица. Њихов стандарднојезички синоним перуника изведен

је од имена Перун, што указује да је ова биљка била један од атрибута врховног

словенског громовничког божанства. У прилог тој претпоставци иду и забиљежени

дијалекатски синоними бојиша и цвит небески (СМР s. v. богиша). Сабљица се

односи на Перунов атрибут мач, а синоними калуђер (наводи га В. Чајкановић,

Речник српских народних веровања о биљкама. — Београд 1985, 33-34) и калуђерица

вјероватно су резултат хришћанске замјене старијих теоморфних синонима. Кунђед

је тамног поријекла (не региструју га расположиви лексикографски извори), а можда

је то сложеница чији други члан – ђед упућује на замјену за врховног словенског

бога Перуна (В.Чајкановић, Сабрана дела из српске религије и митологије V. —

Београд 1994, 43). Ово цвијеће се у неким крајевима бере одређеног дана и носи

у кућу или ставља на кров ради заштите од грома, пожара, крађе и других невоља,

што је, вјероватно, и мотив његова гајења у пчелињацима.

За биљку вратпч / повратач (Таnacetum vulgare и / или Таnacetum partheni

um), чије се гајење у пчелињацима помиње у неким херцеговачким мјестима, није

јасно какву има функцију, утилитарну — за привлачење ројева — или магијску. У

пчеларској лексикографији потврђен је исти назив као и за биљку Меiissa officinalis.

пчелина трава (Жив. I 23). Да ли је овај назив прасловенског поријекла мотивиран

враћањем роја у пчелињак, за што биљка можда служи, или пак вјеровањем да

враћа дјевичанство (Брикнер 633), тешко је одговорити, мада неки с-х. синоними

иду у прилог Брикнеровој тези (дивичник /ђевојчица, вратижеља, Симон. 460).

Међу цвијећем гајеним у пчелињаку помиње се и калдпер/ Колдпер (Таnас

etum balsamita), биљка из истог рода као и вратич, којом се пчелари штите од

пчелињих убода.

У појединим мјестима наводи се да се у пчелињацима гаје: невен (Calen

dula), jopiдван (Syringa), бетуран (Artemisia annua), дман (Inula helenium) и ружа
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(Rosa). Познато је да се оман употребљава као апотропејско средство против

урока и у разним врачањима (СМР 223). Фитоним питоми пелин из цитираног

помена највјероватније је књишки (иначе би у локалном говору био “питовни

пелим), вјероватно је аутор мислио на миришљаву биљку пелин (Artemisia absin

thium).

12.3. Остале пчеларске грађевине

12.3.0. Мада гајење пчела, нарочито савремено, захтијева велики покривени

простор за смјештај празних кошница, пчеларског прибора и добијених производа,

као и за обављање многих радњи у вези с тим, на испитиваном подручју није

регистрован ни један назив који би се односио на просторије или зграде искључиво

намијењене пчеларству. Међутим, с-Х, лексикографија свједочи да су постојале

просторије намијењене чувању, преради и продаји пчелињих производа, као и

за смјештај пчеларског прибора. Са слабљењем улоге меда и воска у друштву и

заостајањем пчеларства нестале су и пчеларске просторије, које су, вјероватно,

више биле намијењене занатској и трговинској дјелатности неголи потребама самих

пчелара, а њихови називи су се историзовали.

12.3.1. Од Вука наовамо, лексикографи наводе Вукову одредницу медарница

приписујући јој различит обим значења: соба у којој се чува мед“ (Руж. 36), соба

или зграда у којој се продаје или држи мед“ (РЈАЗУ), продавница меда” (РСАНУ).

Регистрован је и синоним медник /медник просторија за држање меда” (РСАНУ).

Продавница у којима се продаје само мед одавно више нема, па се и њихов

назив већ поодавно историзовао. И у руском језику су ишчезли блискознaчни

сродни називи медвеница и медуша просторија у којој су у старо вријеме чували

медовину“ (Попов 201, 202; у руском се медовина и мед обично означавају истом

лексемом — мед).

12.3.2. За аналогну просторију гдје се восак екстрахује из воштине Вук јејош

у прво издање Рјечника уврстио одредницу воштарница, додавши у другом издању

творбену варијанту воштара. Каснији лексикографи региструју и варијанте вдскара

и воскарница, с тим што се значење ове лексеме помјера на занатску радионицу у

којој се восак прерађује у друге производе, првенствено у свијеће (РМС).

Старији лексикографи Бела, Волтиђи и Стули наводе сложеницу восковарница

са истим значењем као Вукова воштарница (РЈАЗУ), изведену од назива сировине

восковарина (в. 1620.1), која се у тој просторији прерађује у восак. У руском језику

је регистрован еквиваленат воскобоина (Попов 186) изведен од сложенице воско

боина, којом се означава иста материја као наша восковарина. Регистровано је да је

дубровачка влада 1575. финансијски помогла једном Фирентинцу да покрене пре

раду воска у Дубровнику (Пекић 149), свакако од сировине из ближег залеђа, али је

непознато како се та радионица Звала.

12.3.3. Почетком ХIХ вијека, у пчеларском приручнику Војвођанина Аврама

Максимовића спомиње се кошничара мјесто или стаја гдје стоје празне кошнице“

(Жив. П.339).
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13. ПЧЕЛИЊИ СТАНОВИ

13.1. Општи називи

13.1.1. Пчелари, на испитиваном подручју, а и уопште, ријетко употребљавају

опште називе за све врсте природних и вјештачких ПЧелИЊИХ СТаНОВа, а када То

и чине, означавају их називима човјечјих пребивалишта. У Херцеговини је то

најчешће именица кућа, а регистровани су и пчеларски синоними стан и настамба.

У етнографском извору са подручја источне Херцеговине и сусједне Црне Горе,

такође се кућа помиње у истом значењу, као и изведеница сједалиште (Врч. 54),

изведена од глагола често употребљаваногу пчеларској лексици (в. 5.1.1.4. и сл.). Од

сродних пчеларских назива у другим словенским језицима једино се у словеначком

помињу Stan и Stanišče у значењу вјештачког пчелињег стана (Шмид 14).

Наведеном синонимном низу можда би се могао прикључити назив дбм са

хипокористиком домак, али уданашњој, његовојреликтној употреби недвосмислено

је везан само за вјештачке пчелиње станове (в. 13.1.2.1).

13.1.1. Природни пчелињи станови

13.1.1.1. Сазнања о пчелињим друштвима насељеним у природним дупљама

данас су веома скромна, вјероватно зато што су опустјели предјели у којима их је

највише било, нема више ни њиховог смишљеног тражења, али се понекад чују приче о

њиховом случајном налажењу. Међутим, судећи по сјећањима, а још више по старијим

писаним изворима, може се са сигурношћу тврдити да на испитиваном подручју

није било лексикализованог општијег назива за природни пчелињи стан. Означаван

је општим називима одговарајућих референата: шупље дрво, дубина и бадањ. У

секундарним изворима са тог и сусједних подручја сопомињу се дуб, шупаљ дуб и

шупља буква. У пчеларској лексикографији регистровани су синоними дуби дубенце. У

сЗ. Босни лексемом дубозначавана је и кошница од шупље кладе (Б. Крупа), као што се

то чини и изведеницама дубеница, дубина и дубовина (в. 13.1.2.2.1.1). На испитиваном

подручју се дубина и дубдвина везују за дрво дуб храст“ (<“dobњ), док су дуби дубенце,

као и називи кошница дубеница, рус. долбанец, долбенка (Попов 191), слвч. dlbak (Мила

30) и сл. у вези са глаголом дупсти (<“dњIbti). Према томе, дуб шупљина у којој живе

пчеле“, као и његове изведенице којима се означавају природни и вјештачки пчелињи

станови, првобитно су били мотивирани дубењем, а послије гласовног изједначавања

са називом дрвета у чијим шупљинама у Херцеговини најчешће слободно живе пчеле,

дошло је у пчеларској лексици до контаминације хомонима насталих од различитих

лексема “dobњ и *dњlbњ, па су зато биле могуће пчеларске изведенице дубина и

дубовина, гласовно идентичне лексемама којима се означава храстина и храстовина,

као и синтагма шупљи дуб, јер је првобитно дуб у пчеларској лексици и означавао

шупљину, па му такав детерминатор није ни био потребан.

У јужној Босни, за шупљину у дрвету у којој живе пчеле употребљава се

такође назив шупље кладе бадањ, докје значење сродних назива у неким словенским

језицима помјерено на вјештачки пчелињи стан: укр. ббдна (ЕССЈ. s.v. *bњdњna),

слов. bedenj (Шмид 5), стпољ. иl bednarski (Концки 6).

За шупљину у стијени у којој живе пчеле такође се наводи општи назив

прасловенског поријекла шкрип (Врч. 54).
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Детерминатор шупаљ (шупаљ дуб, шупља буква, шупља шљива, шупље

дрво) условљен је не само губљењем првобитне мотивације значења лексеме

дуб (<“dњlbњ) у пчеларству него и одсуством синонима дупља у херцеговачким

говорима. У изворима из Србије, почев од Вука, често се спомиње дупља, с тим што

негдје означава шупљину у дрвету гдје живе пчеле (Жив. П.310), а другдје у стијени

(Гружа 74). И у другим словенским језицима срећу се сродни еквиваленти: слов.

duplо (Новак 73), укр. диј. (бджолине) дупло / дупло / дупле / дуплак / дупланка

(Ник. 212), полес. дупло (Пол. 330), а много се чешће тим или сродним називима

означавају и шупљина у дрвету и пчелињи стан од шупље кладе (в. Кок. НУ 71

72). Сродним македонским називом дупка означава се рупа намјерно издубена у

дрвету или земљи и подешена за привлачење ројева (СЕЗ LIV 336). Занимљиво је

да се те шупљине у македонским говорима још називају и бртви (ЕАЈ 1, 16), што

је једини помен у јужнословенским земљама пчеларског назива из веома богатог

деривационог гнијезда изведеног из прасл. лексеме “bњrtb /*bњrtb, за које је у

сјевернословенским земљама био везан посебан начин гајења пчела у шупљинама

живог дрвећа, тзв.*бртништво (рус. бортничество, пољ. bartnictwo).

И у Србији су забиљежени одбљесци тог прадaвног начина гајења пчела:

природне или вјештачке дупље у дрвећу или земљи прилагођаване су за привлачење

ројева, штоје представљало прелаз између природног и вјештачког пчелињег стана.

Тај референт означаван је континуантом прасловенског синонима “delњ: задела /

задељ / задјељ (РСАНУ). Сродне блискознaчнице којим се означавају пчелињи

станови издубени у живом дрвећу, честе су у сјевенословенским језицима: струс.

gЕлњ, новод Кле (Кок. Ист. 48), рус. деле (Фасмер), пољ. zadzialek, dzieh / dzienia /

dzianka (Бланк 91, 88).

13.1.2. Вјештачки пчелињи станови

13.1.2.0. Патријархални пчелари, као и савремени, употребљавали су више

врстапчелињихстанова, којесу раније сами градили, а у новије вријемето се занатски

и индустријски производи. Те разлике се одражавају у њиховој номинацији, мада се

извјесним бројем назива означавају све врсте вјештачких пчелињих станова.

13.1.2.1. Општи називи. Херцеговачки пчелари све врсте вјештачких

пчелињих станова означавају називимаулиште, кошница, суд, дуб(ов)ина, стублина,

кућа / кућица, дом / домак, али њихова значењска и употребна вриједност није

ИДеЊТИЧНа.

13.1.2.1.1. Најпознатији и најраширенији члан поменутог синонимног

низа је улиште, назив којим се већином служе старији пчелари, и који се све јаче

архаизира и веже за кошницу с непокретним саћем. Од свих наведених синонима,

код улишта је најјаче наглашено јединствено значење пчелињег стана и пчелињег

друштва у њему настањеног. На испитиваном подручју јавља у више фонетских

и акценатских варијаната. Варијанта улпште ограничена је на узак ареал западне

Херцеговине, док се њена шћакавска форма улпшће / улпéће среће у сјеверном

подручју, што је карактеристика сусједних босанских говора. У већини осталих

говора распрострањена је варијанта улиште.

Вукје навео обје акценатске варијанте —улиште /улпште и одредио ареал

(„по југозап. крајевима“). Судећи по секундарним изворима, ликулиште уобичајен

је у Црној Гори и јужним дијеловима Далмације и Босне. Фонетска варијанта
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уљиште карактеристична је за Лику, источну Славонију и црногорски говор Куча.

У кајкавским говорима јавља се варијанта са протетским сонантом — вулишће,

а у чакавским несуфиксирани ликови ул / уљ. У савременом с-x. језику, наведене

варијанте имају непрозирну унутрашњу форму и једино се јављају у пчеларској

лексици. Вјероватно је то разлог што се у општој лексикографији тој лексеми

приписује и шире значење, она се изједначава са сродном блискознaчницом уљаник

(РЈАЗУ, РСМ, Скок), мада у народним говорима нема поузданијих потврда за ту

појаву.

И у осталим словенским језицима сродни еквиваленти означавају

вјештачки пчелињи стан, затим пчелиње друштво које га насељава, а врло ријетко

и непчеларске предмете корито, жлијеб“ (словеначки, бугарски, доњолужички).

Лексема је прасловенског и индоевропског поријекла и првобитно је означавала

дупљу, шупљину (Брикнер 593), а сродни пчеларски еквиваленти постоје још

у латинском и балтичким језицима. У словенским језицима изведеницама из

коријена “ul- најчешће се означава уопште вјештачки пчелињи стан, али честа

су и њихова сужавања на извјесне врсте тих станова, као и на пчелиња друштва

која у њима живе. С обзиром на афиксацију тог коријена, као и прасловенску

варијантност основе исходне лексеме “ulb /*ulb, запажа се више ширих или ужих

ареала чије изоглосе пресијецају поједине словенске језике и њихове групације.

Прасловенска варијантност континуаната исходне лексеме одражава се у већини

словенских језика. Најшири ареал имају несуфиксиране континуанте исходне

лексеме: искључиве су у словеначком и свим западнословенским језицима, а

јављају се још у чакавским, украјинским и руским говорима. Изведенице са

формантом *-bјњ раширене су у источнословенским језицима, нарочито у руском,

а потврђене су и у бугарском и старословенском, док су у украјинском језику

најчешће многе варијанте изведене формантом *-ikЂ, које се јављају и у руским

и бјелоруским говорима. У источнословенским језицима мјестимично се јављају

и други форманти: *-jak, у бјелоруском и брјанском руском говору, -iška и -иška

у сјеверозападним македонским говорима, “-епњ у украјинском и сл. Формант

*-iščе везан је, поред српско-хрватског, и за македонске говоре: улиште /улиште

Лулишче / тулиште / тулишче и у Егејској Македонији олишче (МЛА бр. 77, 78).

Поред кајкавског дијалекта, и у говорима других језика често се јавља протектски

сугласник, најчешће у-: у пољском, полапском, украјинском и бјелоруском, затим

h- у доњолужичком, g- у украјинском и бјелоруском, као и загонетни сугласник

t- у македонском говору око горњег тока Брегалнице. Формант“-iščе ограничен

је на српскохрватски и македонски језик и готово је једини случај његове појаве у

дугом низу назива којима се у словенским језицима означавају вјештачки пчелињи

станови (јавља се још у бугарском еквиваленту кошерице; Дунeв 37; и словеначком

stanišče, Шмид 14).

За разлику од улишта, назива који се архаизира, синоним кошница је

општепознатна испитиваном подручју и код пчелара и код непчелара. Док сезначење

лексеме улиште сузило на старинску кошницу са непокретним саћем, значење

њеног синонима кошница, које се раније првенствено односило на савремени

пчелињи стан, на кошницу с покретним саћем, у новије вријеме се, упоредо

са историзовањем првог, проширило на све вјештачке пчелиње станове. Назив

кошница није изворан на испитиваном подручју, усвојен је из стручне литературе.

Захваљујући Вуковом престижу и подршци његовог ватреног поборника Јована
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Живановића, шумадијско-војвођанско-семберски назив плетеног пчелињег стана

кдшница (в. 13.1.2.2.1.3) ушао је у пчеларску терминологију као општи термин за

вјештачки пчелињи стан, па се тако одомаћио и у Херцеговини. Његово књишко

поријекло одразило се на његову ортоепску диверзификацију: у сјевероисточном

подручју уобичајена је књижевнојезичка варијанта кошница упоредо са варијантом

кдшница, док у југозападном подручју преовлађује дуг наглашени слог — кошница.

Лексема је искључиво везана за пчеларску лексику и њена унутрашња форма је

непрозирна, не доводи се у овим говорима у везу са плетеним судима, гдје вјештачки

пчелињи станови нису прављени плетењем.

У свим Херцеговачким говорима, као и у Црној Гори, сусједној Босни

и Далмацији, вјештачки пчелињи стан означава се и вишезначном лексемом

прасловенског поријекла помјереном по функцији из лексике покућства — суд

(<“sodb). Даби се избјегаохомонимијскисукоб, понекадсеовај назив професионално

детерминише — челињи /чељнт /челија / челин суд. За разлику од синонима улиште

и кошница, искључиво везаних за пчеларску лексику, чије се значење у појединим

говорима сужава на одређене врсте пчелињих станова, (челињи) суд је општи

назив за било коју врсту кошнице и његово значење не може се сузити на њихову

посебну врсту. Самим називом суд не означава се и садржај пчелињег стана, тј.

пчелиње друштво у њему настањено, што је особина свих чланова овог синонимног

низа, него се то посебно прецизира — суд чела. Пчеларску функцију лексеме суд

региструје, почев од Вука, општа и специјална лексикографија. И у неким другим

словенским језицима постоје сродни, али префиксирани еквиваленти: у руском

посуда означава сав пчеларски прибор укључујући и кошнице (Кок. НУ 76, Попов

213), док словеначка роSoda (Шмид 11) и руска посудина (Кок. НУ75) имају сужено

значење — пчелињи стан од шупље кладе“.

Општи синоними којима се означавају људски станови кућа, дом и онак

помјерају се и на пчелиње станове, али у веома суженој функцији, њихова употреба

у пчеларској лексици углавном је ограничена на формуле за дозивање ројева, што се

нарочито односи на њихове хипокористике кућица и домак (ЕАЈ 13).

Општа именица кућа са деминутивом кућица веома се често употребљава

као назив за вјештачки пчелињи стан и на испитиваном подручју и у другим

говорима: у Црној Гори, на Косову, у Србији, Лици, и то деминутив искључиво

у формулама за дозивање ројева, док се исходна форма каткад употребљава

и у значењу пчелињег стана уопште (в. 13.1). Понекад се ова посљедња у

херцеговачким говорима и детерминише у стихованим формулама — медна /

медна кућа.

Општи синоним прасловенског поријекла дом са својим хипокористиком

домак као ознака вјештачког пчелињег стана има врло узак ареал у сјеверном

дијелу Херцеговине и сусједној Босни. Прва је забиљежена у слободном говору у

значењу вјештачког пчелињег стана, мада је у секундарним изворима из источне

Босне и са Косова потврђена само у формулама за дозивање ројева. Деминутивна

форма са наглашеном хипокористичноћу искључиво је везана за устаљене формуле

дозивања ројева на ширем херцеговачком подручју, а у секундарним изворима

потврђена је и у Боки которској и средњој Далмацији. Сродан еквиваленат чест је у

руским говорима, с тим што није функционално ограничен — домик (Ман. 80, Кок.

НУ 80, Иван. ЛС 82). Исходна лексема учествује у творби назива младих пчела

радилица које обављају послове у кошници и на испитиваном подручју — домаћице
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(в. 1-3.1.2.1.1) и у источнословенским језицима, у руском домоработница (Иван.

Назв. 337) и полеским говорима — домохазајка (Пол. 330).

За разлику од претходних општих синонима, турцизам диак (диак је димњак!)

нема потврда да се употребљава у формулама за дозивање ројева.

Аналогно помјерању назива пчелињегстана на пчелиње друштво, понекад се

јавља и обратан процес. Вишезначна лексема чела помјера се са значења пчелиње

друштво на значење вјештачки пчелињи стан“, о чему свједоче и вишечлани

називи празна чела, чела с покретним саћем, покретна чела.

Пошто се у колективној свијести пчелињи стан поима као цјелина са

његовим садржајем, то се називима кошница означавају и пчелиња друштва у

њима настањена, и обратно. Када је потребно одвојити те референте, тј. прецизније

означити ненасељеност кошнице, то се чини искључиво помоћу детерминатора

празан: празно улиште /улпште /улпшће, празна кошница / кошница / кошница,

празна дубина / дубдвина, празна стублина, празна чела, а у снимљеном корпусу

текстова само је једанпут потврђен осамостаљени детерминатор празно. У

секундарном извору из околине Мостара, почетком прошлог вијека регистрован

је универбизовани назив празница, што је, вјероватно, било усвојено из ондашње

стручне литературе. Вукје први регистровао ту лексему у двије творбеве варијанте:

празница / празник, што су прихватили и пчеларски лексикографи. Варијанта

празница, којој је Вук дао предност, забиљежена је и у сјевероисточној Босни.

Почетком XIX вијека, у војвођанској литератури употребљавана је и варијанта

празника.

13.1.2.2. Посебни називи

13.1.2.2. Вјештачки пчелињи станови дијеле се у двије групе: кошнице с

непокретним саћем и кошнице с покретним саћем. Прве су одлика традиционалног,

а друге савременог пчеларства. У вријеме сакупљања грађе за овај рад средином

седамдесетих година ХХ вијека, било је пчелара који су држали своје пчеле само

у кошницама с непокретним саћем (Брест, ДС, Изг. Љуб. Риља, Сељ.), док их је

већина пчеларила у кошницама с покретним саћем. Често су се у истом пчелињаку,

уз савремене, налазиле и старинске кошнице, па и на почетку ХХI вијека, неки

напредни пчелари, уз већи број савремених кошница, износталгичних побуда држе

по једно-два пчелиња друштва у старинским кошницама. За њихову номинацију

карактеристично је помјерање назива с једне врсте уобичајене у неком крају на

кошнице које су касније усвојене, и обратно, па је веома тешко разграничити називе

одређених врста пчелињих станова.

13.1.2.2.1. Кошнице с непокретним саћем

13.1.2.2.1. Кошнице с непокретним саћем. У Херцеговини су раније пчеле

гајене у двије врсте кошница с непокретним саћем: једне су биле цилиндричне,

направљене од издубене кладе, а друге призматичне, сковане од четири даске.

Њихова унутрашњост, заштићена још поклопцима и дном, остављана је пчелама

да у њој слободно граде саће и тако формирају своје гнијездо. У добром дијелу

испитиваних говора, обје врсте тих кошница се једнако именују, али има крајева

гдје их и диференцирају. Кошнице с непокретним саћем се означавају сљедећим
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називима: улиште, старо улиште, дубеће улиште, дубећа, дубећа чела, дубина,

дубовина, проста дубовина, стублина, ошак, стара кошница, примитивна кошница

И примитивка.

До појаве кошнице с покретним саћем, лексема улиште се односила само

на кошнице с непокретним саћем (в. 13.1.2.1). Касније, она се помјерала и на нове

кошнице, али истовремено била и потискивана од стране термина кошница, који

се ширио и на старинске пчелиње станове. Резултат тог процеса је архаизација и

историзација лексеме улиште.

Називи кошнице од шупље кладе дубина, дубдвина и стублина често се

преносе и на сличну кошницу сковану од 4 даске и тако се уопштавају за све кошнице

с непокретним саћем. Значење општих назива вјештачког пчелињег стана улиште, чела

и кошница (в. 13.1.2.1) некада се детерминацијом сужава на кошнице с непокретним

саћем: стард улиште, дубеће улиште, стара чела, дубећа чела, дубећа, прдста

дубдвина, стара кошница, примитивна кошница. Овај посљедњи двочлани назив,

карактеристичан за напредније пчеларе из јужне Херцеговине и сусједне Далмације,

понекад се универбизује испуштањем основног назива или деривацијом детерминатора

романског поријекла: примитивна и примитивка. Загонетан је детерминатор дубећи,

који се такође и осамостаљује, регистрован само код једног информатора у си.

Херцеговини: да ли му је првобитно значење издубен од глагола дупсти / дубити

(<“dњIb-) или усправан од глагола дубити (<“dub-)? Мало је вјероватна ова друга

могућност јер на с-x. подручју нема подјеле кошница на лежеће и стојеће (нпр. рус.

лежак: столк, Жор84,85), ата дихотомија не постоји ни у одговарајућим референтима,

мада Херцеговачка дуб(ов)ина по свом изгледу одговара стојећој кошници. Нејасноје да

ли је то идиолекатски неологизам или то има упоришта и у ужем ареалу. Овај придјев

учествује и у творби сложенице полудубећи (полудубећа кошница), настале по узору на

новије термине полунаставак и полудквир (в. 13.1.2.2.2.3.2).

13.1.2.2.1.1. Дубеница. Најстарији вјештачки пчелињи стан у Херцеговини

била је шупља клада резањем и дубењем прилагођена својој намјени, која се у

стручној литератури назива дубеница. На испитиваном подручју, означава се

синонимима улиште, дубина, дубовина, стублина, крбина, кржина и кадањ, као

и детерминацијом општих назива вјештачког пчелињег стана: растово улиште,

липова кошница и сл.

О улишту /улишћу, ширењу и сужавању његова значења и архаизацији

већ је било говора (в. 13.1.2.1.1).

Готово читаво испитивано подручје заузимају творбене варијанте дубина /

дубдвина. Третирамо их варијантама иако су настале контаминацијом двију исходних

лексема — “dњlbњ и *dobњ. У херцеговачким говорима осјећају се изведеницама од

фитонима дуб, дијалекатског назива дрвета од којег се најчешће праве. Међутим,

грађа са ширег подручја с-x. говора, као и из других словенских језика, показује да су

слични еквиваленти изведени од прасл. лексеме “dњlbњ (в. 13.1.1). Семантичка поља

дубине и дубовине нису сасвим идентична, обје означавају кошницу с непокретним

саћем (са пчелињим друштвом) и у том значењу оне имају разграничене ареале.

дубина је везана за западну Херцеговину и долину Неретве, а дубовина за источно

подручје. Са значењем шупља клада (од које се праве и кошнице или у којој живе

шумске пчеле дубина се употребљава и у источној Херцеговини. Називи дубина

и дубовина помјерили су се и на новију кошницу такође с непокретним саћем
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направљену од четири даске ако она није именована неким другим називом. У уском

ареалу ји. Херцеговине, значење назива дубовина још се више сузило — кошница

од храстове (дубове) шупље кладе“. Секундарни извори не региструју дубовину

ван источнохерцеговачког подручја, док се дубина често јавља и у црногорским

говорима, с тим што у Пиви има нешто модификовано значење — велика кошница

с непокретним саћем“. Кошница од кладе се у сјеверозападној Босни и Лици назива

дуб, а на више мјеста, па и у Дубровнику, означава се изведеницом дубеница.

Захваљујући Вуковом престижу, дубеница је усвојена и у стручној терминологији,

али се на испитиваном подручју нигдје не спомиње било у секундарним или

примарним изворима, који допиру и до самог Дубровника.

Сродни еквиваленти (<“dњlbњ) чести су и у другим словенским језицима: рус.

долбанец (Попов 191), долбланка / долбенка / долбнижка (Кок. НУ 71), рус. куб.

долбежка (Иван. Авт. 11), укр. диј. довбанка (Ник. 206), слвч, диј. dlabač, dlabanec

(Нижн. Уле 167). У словачком језику постоје еквиваленти и од основе “dњbol-: dbo

lec (Нижн. Дулц. 27-280) и dbol (ЕССЈ s. v. *dњbolЂ/ dњbolњ).

Уји. Херцеговини, гдје се значење дубовине сужава на кошницу од храстове

кладе“, општи назив шупље кладе“ стублина помјерио се на кошницу од било

какве кладе, па и на дашчару. Међутим, ова лексема, попут дубине, има много шири

ареал на испитиваном подручју, али само у значењу шупље кладе, која може имати

различите намјене, па у њој могу живјети и шумске пчеле, као што је случај у

околини Ужица. У старијим изворима из западнијих крајева, вјештачки пчелињи

стан од кладе номинира се са више творбених варијаната исте лексеме: стубла /

стублик /стубљика /стубањ (РЈАЗУ). Несигуран је податак из секундарног извора

да у долини Неретве постоји и варијанта струбаљка. Пчеларски синоним ступара,

регистрован у Левчу, резултат је контаминације континуаната прасловенских

лексема “stylbb /*stblpњ и *stublњ, чија се општа семантичка микропоља донекле

поклапају: потпорни одрезак кладе“ и шупаљ одрезак кладе“.

Та варијантност сугласника б/п огледа се и у сродним еквивалентима у неким

другим језицима: буг. стубла и кошер-стубел (ОЈЗСлВ 0825 и К0920) и рус. ступка

(Попов 224). И у румунском језику, који је масовно усвојио словенску пчеларску

лексику, такође је сачувана варијантност сродног пчеларског еквивалента: утiиbei и

stup primitiv (ОЈЗСлD 0774).

У долини Раме, дубеница се назива кадањ, што је још потврђено и у

сјевероисточној Босни. Том лексемом се иначе у босанским говорима означава

дрвена посуда, каца, која својим обликом и димензијама одговара кошници од кладе

(РСАНУ). Назив је изведен од грецизма“kadњ каца, бачва” формантом *-bnb (ЕССЈ

s. v. *kadњns), за разлику од неких других словенских језика у којима су називи

разних посуда, па и оних које се употребљавају у пчеларству, сложени од *kade

delbњ: слвч. диј. kadlub "кошница“, стпољ. kadlub / kartub "посуда од издубене

кладе (за мед), укр. диј. кадовб одрезак кладе од које се дубе кошница (ЕССЈ S. V.

*kadњIbњ). Мада се Фасмер одрекао наведене етимологије те сложенице због њеног

одсуства у јужнословенским језицима (Фасмеp s. v. Кадолб), ипак наша потврда

њеног првог члана, као и провидна унутрашња форма, говори у прилог да је и њено

првобитно значење било издубена клада“.

У југоисточној Херцеговини, у базену Попова поља, у примарним и

секундарним изворима регистровано је неколико усамљених назива дубенице, који

се у расположивим изворима нигдје више не помињу: кржина, хрбина и крбина.
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Томе треба додати назив крова дубенице, израђеног од расцијепљене шупље кладе

— хрта, који потиче са истог подручја. Док се кржина и крбина односе на дубеницу,

хрбина прилично неодређено означава стару кошницу са старим саћем, као што и

у локалној општој лексици тај пејоратив означава неки истрошен стари дрвени

предмет. Извјесне семантичке чињенице упућују на сродност основа крi-, хрi- и

крб-, које улазе у синонимне низове, нпр. крта, хрт и крбањ тиква водењача” Lange

naris (Симон. 259). Затим, неким паронимима се означавају шупљи дрвени предмети

— крблина шупље дрво, стублина (РСАНУ), хрта шупље дрво око којег се окреће

воденички камен“ (РЈАЗУ). Не треба искључити ни контаминацију са сличним

ријечима страног поријекла којима се означавају посуде: турцизам крба мјешина

за воду“ или медитеранизам крбањ врг, тиква“ (Скок s. v. корпа, крба). На осно

ву свега тога могло би се претпоставити да ова лексичко-семантичка група потиче

од иe. коријена “(s)quer- окретати се” и прасловенске основе “kbrk-, која је, било

дисимилацијом првог или другог сугласника k (Скок s.v. грч), било регуларном

трансформацијом иницијалне групе škr->ksr->xr- (ЕССЈ s. v. *kridlo), учествовала у

творби лексичко-семантичке групе којом се означава нешто округло, што се окреће

и сл. Отуд и синонимни низ којим се означава какав обал комад дрвета, већином

шупаљ, од којег се прави дубеница и од чијег се назива изводи одговарајући назив

кошнице. Тако је од исходне лексеме крта изведен назив кошнице кржина, а од крба

/хрба-крбина /xрбина, по истом моделу као дуб– дубина, стубла— стублина. Пот

врде ових пчеларских назива су појединачне и добрим дијелом потичу из секундар

них извора, а сродних синонима нема ни нас-x. подручју нити сродних еквивалената

у другим словенским језицима, ако се не изузму руски дијалекатски еквиваленти

криж и крутлак (Попов 198), чије би се поријекло могло довести у везу са нашим на

зивима. Наиме, унутрашња форма руских еквивалената, којима се у источнословен

ским језицима означавају ваљкасти дрвени предмети, сасвим је провидна— изведени

су из лексеме “kregije /*krog-laku (ЕССЈ s. v. *krežњ,“kroglakљ, *krogњ).

На осталом с-x. језичком подручју понегдје се, у секундарним изворима,

помиње синоним пањ, али на основу оскудних податакатешкоби се могло поузданије

тврдити да тај назив дубенице има чвршћу подлогу у народним говорима, као што је

случају другим словенским језицима, из којих он продире и у херцеговачке говоре,

али за савремени тип кошнице (в. 13.1.2.2.2.2.3). Такође, ни општи синоним клада,

чији сродни еквиваленти имају значајан удио у номинацији кошница у другим

словенским језицима, нема никаква трага у с-x. пчеларској лексици.

У Лици се дубеница означавала називом посуде за воду романског поријекла

лудра (Брушани 58).

13.1.2.2.1.1.1. Дубенице се понекад именују према својој величини и облику.

То су појединачне потврде неког од чланова синонимног низа који се остварује у

суженом значењу или пак метафоре општих лексема. Пространу кошницу од кладе

у Зажабљу означавају називом челац, којим се у западнијим говорима и хрватској

стручној литератури озачава пчелиње друштво (в. 2.0). У источном дијелу Попова

велика дубеница се означава турцизмом тулек, општим називом за бостан,

вјероватно помјерен по семантичком обиљежју сласти, јер у већим кошницама

има и више меда. Међутим, тој сличности супротставља се семантичко обиљежје

минорности — та лексема означава мању дињу или ониског човјека. Назив дубина,

којим се у великом дијелу с-x. говора означава дубеница, у Пиви се односи само на

пространу кошницу од кладе или уопше на велику кошницу са непокретним саћем.
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На западном ободу Попова поља, докле не допире ареал стублине као синонима

дуб(ов)ине, стублина означава широку дубеницу. Нешто сјеверније, уска и висока

кошница од кладе именује се девербалом дулац, изведеним од глагола дути (Скок),

којим се иначе означава цијев на гајдама кроз коју се дува (Вук). С обзиром на

чињеницу да је та лексема изведена од прасл. основе “dud(b)!- (ЕССЈ. s. v. *dud(њ)

lo), сродна је са словачким блискознaчним варијантама dudliak / dudlak / dudloš

дубеница? (Нижн. Уле 167).

У секундарним изворима спомињу се кошнице направљене од рачвасте

кладе, од којих је до примарних, савремених извора доспјело само сјећање о

Властитом имену пчелињег друштва насељеног у таквој кошници — Двдiрла (в.

2.1.3), што је раније, вјероватно, био апелатив. У Дрежници, на западној обали

Неретве, прије стотинак година забиљежен је несигуран податак да се такве

дубенице називају доглаве дубовине. Несигурност је у томе што Дрежница спада у

Компактан ареал дубине, као и чињенице да је први члан сложеног детерминатора

до- или погрешно записан или у народном изговору упрошћена бројна компонента

дво-, која се јавља и у синонимским сложеницама двоњак и Двопрла. У пчеларској

лексикографији регистровани су синоними помјерени из родбинске или ботаничке

лексике: близанак, двоњаки сраслица(Ружић9, 16,62). И у неким другим словенским

језицима постојали су сродни еквиваленти: рус. двоин, двоиник, двоичак, близнец

(Попов 198), пољ. bližniak, dwојаk, dwojnice (Бланк 87, 88), а много је више пот

врда сродних назива у словеначком, словачком, чешком, бугарском и руском језику

којима се означава савремена кошница са двоматичним друштвом.

13.1.2.2.1.1.2. Мотивираност врстом дрвета од које су израђиване дубенице

незнатно се одразила у њиховој номинацији, изузев што је удио тог мотива био

значајан у творби најраспрострањенијег назива дубина / дубовина (в. 13.1.2.2.1.1).

Аналогно називу дубовина, којим се у ји. Херцеговини означава само кошница од

храстове кладе, при ушћу Раме се таква кошница означава синонимима растина

или растова дубина.

На испитиваном подручју, регистроване су најчешће појединачне потврде

назива дубеница мотивираних грађом од које су направљене (в. 15.1): липовача,

липова (дубина), липова стублина, липовина од Липе, муровина, муровац, мурово

улиште од муpве, тисава, тисава дубина од тисе, а помињу сејош букова дубдвина

и дубдвина од кљена.

13.1.2.2.1.2. Дашчара. Кошница с непокретним саћем направљена од чети

ри даске по свом простору и дијеловима у свему одговара дубеници, изузев при

зматичног облика њеног тијела условљеног њеним равним бочним зидовима. По

што је по поријеклу млађа, првобитни називи дубенице преносили су се на ову

кошницу, па се у добром дијелу испитиваних говора оне именују истим називима:

улиште, дубина, дубовина и стублина (в. 13.1.2.2.1.1). Међутим, у неким говорима

се врши репартиција тих синонима: нпр. у долини Раме, гдје се дубеница назива

кадањ, синоним дубина, са детерминатором или без њега, везује се за кошницу од

дасака. Или, у дужем ивичном ареалу на сјеверу, истоку и југоистоку испитиваног

подручја, синонимом улиште означава се само кошница с непокретним саћем ско

вана од дасака. На сјеверозападној ивици тог подручја, назив дубина се понекад де

терминише: дашчена дубина, кдвана дубина и бдсанска дубина. Занимљиваје појава

у сјевероисточној Босни да је, подалеко од релативно уског херцеговачког ареала,
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Значење пчеларског синонима стублина сужено само на старинску кошницу од да

СаКа.

У неким говорима, кошница од дасака се именује изведеницама од сировин

ског детерминатора: у ужем појасу од Неретве до источног руба регије, раширен је

назив дашчара, који је потврђен и у сусједној Далмацији, а југоисточније се пру

жа ужи ареал назива штичара и штичарица изведеног од сродног дијалекатског

општег синонима штица. Сродни еквиваленти чести су у словачким говорима:

doštenak / deštanak / deštanik / deščenak / deštenik / descak / doštar, deskovi ul

(Нижн. Уле 169).

У долини Раме, упоредо са двочланим називом босанска дубина, регистрована

је и изведеница бдсанка. Оваква номинација те кошнице у пограничном подручју

између Херецеговине и Босне мотивирана је чињеницом што резање дасака у Босни

има дугу традицију, као и израда кошница од њих.

Иако деaдјектив узбрдањача, потврђен у источној Херцеговини, по свом

усправном положају потпуно одговара означеном референту, ипакје нејасна његова

мотивација, јер на испитиваном подручју, колико се зна, није било опонентних

лежећих пчелињих станова све до појаве полошки, кошница с покретним саћем (в.

13.1.2.2.1).

У Попову је регистрован синоним јеловина, мотивиран израдом кошница

углавном од јелових дасака, а искључена је могућност да се то ради од јелових

клада, јер у овом подручју не расту јеле.

У именовању дашчаре, знатног трага су оставили и турцизми. Назив чатма /

ћатма, одтурскогглагола сатаk"спојити, склопити”(Скок s.v. чатисати), мотивисан

је склапањем дасака. У југоисточној Херцеговини, потврђене су двије изведенице

од турцизма сандук, мотивиране сличношћу облика: сандуклија и сандучара. Ова

посљедња регистрована је и у Левчу, а сродни еквиваленти распрострањени су и у

македонским говорима: сандак / сандњк / сундук (МЛА бр. 78). Тај турцизам је још

више распрострањен у другим с-x. и словенским говорима у нешто измијењеном

значењу, гдје означава кошницу с покретним саћем (в. 13.1.2.2.2.1).

У источној Босни, кошница с непокретним саћем „на четири ћошка“ назива

се лубура (Тетима). У Босни је регистрован и синонимни турцизам тахтара.

13.1.2.2.1.2.1. Као штоје већ констатовано, дијелови дубенице и дашчаре, као и

њихова диспозиција, истовјетни су и једнако се именују. Главни дио — цилиндрично

или призмасто шупље тијело кошнице — не номинира се посебно, него се у

номинацији идентификује са цјелином. Међутим, остали дијелови — поклопци, под,

укрштене шипке и отвор за пролаз пчела, као и дијелови унутрашњости кошнице —

именују се уједним случајевима општом, а у другим изразито пчеларском лексиком.

13.1.2.2.1.2.1.1. Дужи. Горњи отвор на тијелу кошнице, који углавном служи

за вађење саћа, покрива се двјема, понекад и трима дашчицама, које стари пчелари

најчешће називају континуантама прасловенске лексеме “dblžb, а у ужим ареалима

поклопац, капак и капа.

Најраспрострањенија је варијанта дуж, која се, као и остале, најчешће

употребљава у плуралу: дужи. Њен ареал захвата јужни дио источне Херцеговине,

а регистрована је и сјеверније, уз ток Неретве. Сјеверније од тог подручја раши

рене су префиксиране форме задуж / задужа, док у западној Херцеговини пре

овладава дужва. Уз те варијанте, у појединим мјестима регистроване су и рјеђе

форме: дужалина / дужарица / дуженица / дужица у југоисточној Херцеговини,

а у секундарном извору потврђена је такође херцеговачка варијанта дужалица (са

проблематичном акцентуацијом у РЈАЗУ). У случају када се овај поклопац састоји
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горња ч

}?ЛОЧа

саће

доња

плоча

(Л.Брачковић)

Херцеговачка дуб(ов)ина

од три дашчице, од средње и двију бочних, онда се оне и детерминишу: средња дуж

и крајња дуж.

Мада на испитиваном подручју има помјерања значења овог назива са поклоп

ца кошнице на простор и предмете испод њега (в. 13.1.2.2.1.2.1.5, 13.1.2.2.1.2.1.7),

њиме се углавном означавају дашчице којима се затвара горњи попречни отвор

тијела кошнице па би тешко било прозрети мотив такве номинације без компарације

са стањем у сродним језицима: пољ. dužnia "отвор бpти или дубенице који служи

за њихово опслуживање”, dlužуса / duziec / dužnia /zduž /zdužka "даска којом се

затвара dužnia“ (Бланк 87), чеш, dluž дашчица којом се затвара кошница“, диј, dlužiº

“дашчица којом се затвара задњи отвор кошнице“ (ЕССЈ. s. v. *dњIŽњ), рус. должњ /

должеa /должик затварач отвора кошнице” и “отвор кошнице за насељавање ројева,

преглед и сл.” (Попов 191, 192), блр. доужено дашчица у бочном отвору кошнице“

(Серж. 22), укр. диј. довЖc / довЖка велики бочни отвор на дубеници“ (Ник. 208)
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итд. Наведена грађа показује да се сродни еквиваленти односе на бочне отворе,

предње или задње, и на њихове поклопце. Назив је стар, прасловенски, и односио се

на отвор *брти (рус. и укр. борти, пољ. baré), тј. на отвор пчелињег стана издубеног

у живом дрвету, којије имао велики уздужни отвор за вађење саћа и друге пчеларске

радње (Козл. 7-8), а касније, одсијецањем брти и њеним преношењем у пчелињак,

преношени су и ранији називи, који су допрли и до јужних граница словенских

насеобина, гдје није било бpти ни бртништва. У херцеговачким дубеницама нема

ни трага тог уздужног отвора, његову функцију преузео је горњи, у понечем и доњи

попречни отвор, који се не номинирају посебно, а стари назив се везао за поклопац

Горњег отвора.

У југоисточној Херцеговини, регистрован је назив дуга, а с обје стране

средњег тока Неретве забиљежени су синоними дуга и задута у истом, као у нешто

помјереним значењима, што је, вјероватно, резултат семантичке и творбене

контаминације са блискознaчнoм континуантом прасловенске лексеме “doga —

дуга, којом се означава и кратка храстова дашчица (РСАНУ), која се употребљава

и за поклопац дубенице. Да се ради о резултату контаминације, а не о употреби

бачварског назива за дио кошнице, показује префиксирана форма задуга паралелна

са пчеларским синонимом задужа. Неизвјесно је да ли су словачке творбене

варијанте duha / duša / dužina / dužinka / duška / zduža 'дашчица којом се затвара

већи отвор на предњој или задњој страни дубенице“ (Нижн. Уле 170) посљедица

истог семантичког процеса или пак континуанте прасловенске лексеме “dњlžњ.

На једном мјесту у источној Херцеговини забиљежен је синоним глава

метонимијски помјерен са простора испод дужи на поклопац. У истој регистрованој

реченици јављају се оба та значења.

У прилично широком ареалу у сјеверозападном дијелу испитиваног подручја,

општим турцизмом капак означава се поклопац дубенице, што је потврђено и у

црногорском говору Ријечке нахије. На ужем подручју око Неретве коегзистира и

синоним словенског поријекла поклопац, који код данашњих пчелара и у другим

крајевима замјењује архаизоване дужи.

У црногорским говорима, регистрован је синоним под, енантиосемијски

помјерен са доњег попречног отвора дубенице и дашчаре (Љеш. Нах. 73, Кучи“ 41),

као и синоним кружница (Риј. нах, 143), мотивиран обликом поклопца дубенице.

Овај посљедњи има сродних еквивалената и у другим словенским језицима: Пољ.

kražki (Бланк 88), стпољ. krag (Концки 17), полеc. круг и кружбк (Пол. 337).

У Покупљу се поклопац на дубеници назива зачелак (Сисак 18), што је

дериват назива предњег дијела кошнице, очуваног у неким словенским језицима

(Пуј. Мод. 130).

13.1.2.2.1.2.1.2. Учвршћивач поклопца. Поклопац на дубеници и дашчари се

обично заљепљује лијепом, смјесом пепела и балеге, а на ширем простору источно

од доњег тока Неретве, он се причвршћује кучасто савијеним ексером или резом,

који се називају крекун, што је дијалекатска варијанта познатијих ликова кракун

/ крачун, вјероватно поријеклом од грчко-романске лексеме саrаssаит (Скок s.

v. крачун). На истом подручју, једанпут је забиљежен и непрозирни синоним

дирандула, чији формант упућује на романско поријекло.

13.1.2.2.1.2.1.3. Кров. Поврх дужи, на дубенице и дашчаре се поставља

какав кров, да би их штитио од падавина. То су обично равне плохе од приручног

материјала: од камена, дрвета, коре, лима и сл. Означавају се општим називима тог

материјала или предмета.
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Најчешћи кров херцеговачких дубеница и дашчара био је незнатно

заокругљен природни комад пљоснатог камена, па је и именован општим називом

грчког поријекла плдча / плдћа, чије се значење понекад прецизира — камена /

каменита плдча, јер у новије вријеме има плоча и од другог материјала. Такође се

овај назив детерминише — горња плдча — како би се његово значење дистингвирало

од доње плоче (в. 13.1.2.2.1.2.1.4). И у сусједним црногорским и далматинским

говорима називом плоча означава се кров старинских кошница. За камени покривач

дубеница и дашчара у Попову је забиљежен турцизам сачак, којим се у локалној

грађевинској лексици означава стреха од великих камених плоча.

Уз ток Неретве, најчешће се употребљава општи назив поклопац, чије се

значење понекад детерминацијом прецизира — главни поклопац. И синоним покров

има знатну распрострањеност.

У Попову, према секундарном извору, кошница се покривала и комадом

располовљене шупље кладе, зване хрта, лексемом нејасног поријекла. Како у овим

говорима сугласник х често алтернира са сугласником к (нпр. хрбина — крбина, хрек

— крек и сл., в. 13.1.2.2.1.1), може се претпоставити да је хрта фонетска варијанта

лексеме крja.

У приморском дијелу Херцеговине, описан је ексклузивитет да се кров

дубенице плео од смрeкoвe коре и увезивао витином, који је означаван називом из

одјевне лексике ката (Неум). Исти назив је регистровану Војводини за одговарајући

дио плетене кошнице (Недељков 170), односно каптар (в. 13.1.2.2.1.3.1.5).

У посљедње вријеме, употребљавани су и други материјали за покривање

дубеница и дашчара и називани су својим општим називом, нпр. плех и сл.

13.1.2.2.1.2.1.4. Постоље. Дубенице и дашчаре постављане су на какву равну

плоху, која је затварала њихов доњи попречни отвор. Обично је то била камена

плоча, а понекад у сјевернијим крајевима и даска. Тај дио именован је општим

називима одговарајућег материјала, као и општим именицама под, сто, ступ и

њиховим дериватима.

Најчешће се постоље означава општим називом предмета, као и кров (в.

13.1.2.2.1.2.1.3), плдча / плоћа или одређеније — доња плдча.

У југоисточној Херцеговини, понегдје се камена плоча испод кошнице

означава сложеницама постоље / постдљка и поставак. Кад је та плоча дебља, тј.

ако је то раван камен, онда се назива сто или столњак, а у сусједним Конавлима

ступ. И у неким словенским језицима постоје сродни еквиваленти: рус. подстолње

и подставка (Попов 211), полеc. стовшчик и потставка / путставка (Пол. 350,

360), а више је потврда гдје је значење помјерено на одговарајући дио савремене

кошнице (уп. Крејн бр. 425). Исходне прасловенске лексеме “stolњ и *stblpљ /

*stolbњ етимолошки су сродне јер су у вези са глаголом *stblati, steljО, иe. *st(h)el

поставити”, па су у сродству са синонимима поставак / поставка... (Фасмеp S. V.

стол, Скок s. v. ступ).

У пограничним предјелима према Босни,дубенице и дашчаре се постављају

на даске, обично подигнуте од тла, гдје је и по више кошница поредано на такво

постоље. (Овакав начин постављања карактеристичан је за плетене кошнице и

земљишта без камена.) Такво постоље најчешће се назива даска, а понегдје стдлица

или под. Овај посљедњи синоним има сродне еквиваленте у словеначком језику =

pod и роanica (Шмид 10) и украјинским говорима — пид / под /пед / подбк / подка /

потка / пудка /спид /спод, подочка, подподка и сл. (Ник. 206-207, Пол. 349).
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У Покупљу, даска испод кошница с непокретним саћем назива се сколек

(Сисак 18-19), што је девербал од сколити начинити коло од чега“.

13.1.2.2.1.2.1.5. Крста. У прилично пространуунутрашњушупљинудубеница

и дашчара једино је уграђиван унакрст постављан пар дрвених шипки, који је у

вишим кошницама удвостручаван, па и утростручаван. Те шипке су омогућавале

пчелама да учврсте своје саће. Именоване су изведеницама од придјева пријек или

дериватима општих синонима крст и криж, а понекад и другим називима, који су

обично употребљавани у множини због двојности означеног предмета.

У изведеницама од придјева пријек, мотивисаним најкраћим спајањем

наспрамних бочних зидова кошнице, на испитиваном подручју се јавља

варијантност у квантитету рефлекса јата: лик пречке прилично је распрострањен

у источној Херцеговини, док су дуже форме пријећке / причке регистроване само

уз доњи ток Неретве. Једанпут је забиљежена и варијанта пријечнице, док старији

извори свједоче о њеној знатно широј распрострањености у испитиваним говорима,

па и у југоисточној Србији. Њен икавски лик причнице знатно је чешћи у западној

Херцеговини, као и причњаци, регистровани на истом подручју. Са источне стране

доњег тока Неретве, потврђене су варијанте пречаје / пречује и пријечи. Старији

секундарни извори често се не слажу са савременим стањем, јер увијек биљеже

дуже варијанте и на подручју гдје су данас заступљени само краћи рефлексијата,

што је, вјероватно, посљедица опште тенденције скраћивања његове замјене у

префиксу прk

На источном рубу Херцеговине и у сусједној Далмацији, укрштене шипке

у кошници именују се плуралским облицима лексеме крст или њеним дериватима:

крста / крсти / крсти / крснице / крснице / крстенице / крстељићи, дкршћа и

наткрсти. Варијанте крста /крсти распрострањене су и у Црној Гори, у источној

Славонији регистроване су крштенице, а у сјеверозападној Босни прекрштај.

Формама крста / крсти служе се и католици у Херцеговачко-далматинском

пограничју мада је исходна форма крст, као ознака основног вјерског симбола,

искључиво везана за православље. Католички синоним криж потврђен је у

пчеларској функцији у сингулару само једном на западном рубу Херцеговине, а иста

форма је регистрована у секундарним изворима и у сз. Босни, као и у чакавским,

кајкавским и хрватским штокавским говорима. Плуралски облик крижи, уз крста

/ крсти, употребљава католичко становништво у пограничном појасу између

Херцеговине и Далмације, а потврђен је и на кајкавском подручју. Сложеница

прикрижнице забиљежена је у западној Херцеговини, а секундарни извор биљежи

њену варијанту прекриже у чакавском говору.

Еквивалентне континуанте обију исходних лексема – “krbst, и “križb —

познате су и неким другим словенским језицима: рус. крестњi / крестињи (Попов

198), полес, крљиж, крњижовници, порЗхрастје (Пол. 337, 348), слвч, križе (Кахаун.

197).

У сјеверној Херцеговини, извјесну распрострањеност има плуралски

облик општег назива одговарајућег предмета — шипке, а у источној Херцеговини

забиљежен оказионални синоним пријевори, мотивисан протискивањем ШИПКИ

кроз отворе на бочним странама дубенице.

Плуралским облицима назива горњег поклопца дужи понекад се у југо

источној, као и дужве и дуге (в. 13.1.2.1.1.2.1) у западној Херцеговини означавају

пречке у старинским кошницама.
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У архаичнијем говору при ушћу Раме, забиљежен је синоним плетке, који

је, вјероватно, девербал од плести, јер се пречкама на извјестан начин преплићу

КОШНИЦе.

Кад у кошницама постоји више пари пречака, онда се детерминацијом пре

цизира њихово значење: доње и торње крснице, дбње, средње и јбрње пречке.

У прелазној етапи између напуштања старинских и увођења савремених

кошница, у дубеницама и дашчарама су паралелно постављане летвице испод којих

су пчеле градиле саће. У источној Херецговини је забиљежен њихов назив пречке,

а у пчеларској лексикографији пријечњак.

Према старијем извору из околине Мостара, пречке су се постављале у већ

насељене старинске кошнице ради утврђивања њиховог саћа приликом њиховог

сељења, што је означавано синтагмом свртати саће (Благај 30).

У сјеверозападној Босни, као и старијој војвођанској литератури, преч

ке се називају општом лексемом притке (Б. Крупа I. 94; Жив. 1 22, III 26), а у

Босанској крајини синонимом чврчке (Имљани 68), који не региструју расположиви

лексикографски извори, а који је највјероватније сродан са лексемом чвор и њеном

изведеницом чврљика дрвен клинчић у зиду“ (Скок s. v. чвор).

13.1.2.2.1.2.1.6. Лето. Отвор за пролаз пчела, обично прорезан при дну

предње стране дубенице и дашчаре, најчешће се именује изведеницама од глагол

ског коријена “let-, затим одговарајућим општим грађевинским називима (врата,

улаз, баша, буна, оканце), као и девербалом мотивираним начином израде (зарез).

На готово читавом испитиваном подручју употребљава се нека од већег

броја варијаната назива од основе лет-, а често се у истој породици употребљава

и по више варијаната, архаичније код старијих и иновиране код млађих говорника.

Сјеверни појас испитиваног подручја заузима варијанта лето, коју је забиљежио

Вук и касније је постала општеприхваћен термин. Нешто јужније, од Раме на

сјеверозападу до југоисточне Херцеговине, простире се ареал акценатске варијанте

лето. На истом том подручју, али код старијих говорника, још се чува архаичнији

лик у женском роду — лета. Продужавање наглашеног слога довело је на јужном

рубу регије до рефлекса секундарногјата —лијето /лито. Уји, углу Херцеговине и

сусједним Конавлима уобичајене су и изведенице лећа и лећело, а нешто сјеверније

лећелица /летилица. У западној Херцеговини је потврђена варијанта летно. У бо

санским говорима често се јавља варијанта лето а потврђена је и у чакавском го

вору на Крку. У Црној Гори су регистроване изведенице летар (Ријечка) и летало

(Трешњево, Кат. нахија) а у Србији летло.

Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима: слов.

letavnik / letavnica / letavec / letovec, izletnica (Шмид 6, 15), пољ. диј. vylot /

vуlotek / vylat (МАЗЈ бр. 226), чеш. letak (ЕССЈ s. v. *letakљ), слвч, letač (Мила

100), слвч. диј, letač/letač / letačik / letak //etak / litač //itač //itak / litak/lietač,

viletnik (Нижн. Уле 170), рус. диј. леток (Иван. Авт. 14), полеc. литбк /лоток

(Пол. 338).

Узлето и његове изведенице, често се као синоним употребљава грађевински

назив аналогног дијела човјечјег стана врата, а ријетко улаз и улазна врата. Пре

ма секундарним изворима, улаз је потврђен и у говору Куча, а његова изведеница

улазиште у Конавлима. Сродни еквиваленти потврђени су у руском језику -лазеa

(Попов 199), рус. диј. лазња (ЕССЈ s. v. *lazeja).
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У западној Херцеговини употребљавају се и турцизми баца /бађа (отвор,

рупа на крову“) и буиа (рупа”) као називи лета. Изједначено значење у пчеларској

Лексици, као и гласовна сличност тих турцизама, довело је и до уједначавања акце

ната: баца-баиа.

У архаичнијем говору при ушћу Раме, гдје се називом лето означава пчели

но крило (в. 1.4.1), деминутив оканце служи за означавање пчелињег пролаза на

старинској кошници. Нештојужније, према секундарном извору, у истом значењу је

потврђена основна форма окно, а у околини Сплита окленица. Мада су те варијанте

помјерене из грађевинске лексике, оне су ипак у даљем сродству са еквивалентима

у другим словенским језицима које су у директној вези са исходном анатомском

лексемом: пољ. oko / oczko (Бланк 89), пољ. диј. оkenko /očko /ocko (МАЗЈ бр. 226),

слвч, оčko (Нижн. Уле 170), рус. очко/очек (Попов 208), полес. бko /бчко (Пол. 345),

блр. вочко (Серж. 21) и сл. Ово помјерање назива са анатомског органа на отвор на

кошници извршено је по спољашњој сличности, на дубеницама се понекад лето

буши сврдлом, па личи на око.

У југоисточној Херцеговини регистрован је синоним зарез, мотивисан

изрезивањем пролаза за пчеле на дну предњег зида старинске кошнице.

У старијој пчеларској литератури, што потврђује и РЈАЗУ (3), лето се нази

ва и прело (Мед. I 1547, БХТ IX — 12, 247). Сродан еквивалент ушао је у бугарску

пчеларску терминологију — прелка (ОЈЗСлL 0333). Сумњиво је њихово поријекло

од префиксираног глагола ићи: *pre-bd-lo (Скок s. v. прело), мада се и то тумачење

ослања на провидну мотивацију. Прије ће бити да су у вези са глаголом прести

-предем и фраземом прес на лету, којим се означава радња коју пчеле обављају на

улазу у кошницу (в. 5.10.1).

13.1.2.2.1.2.1.7. Горњи дио кошнице. У именовању горњег дијела унутрашње

шупљине дубенице и дашчаре постоји велика уједначеност: на читавом испити

тиваном подручју, то је глава. Ареал овог назива знатно је шири: обухвата Црну

Гору, Далмацију и Босну. Учествује у сложеници шупљеглав (в. 2.1.2.2), као и у

провербијалној употреби. Сродни еквиваленти постоје у сјевернословенским

језицима, с тим што се они првенствено односе на одговарајући дио у брти,

пчелињем стану издубеном у живом дрвету, а затим и на кошнице од кладе: пољ.

glowa (Бланк 88), рус. Полова (Жор. 79), укр. диј. полова / талава / олова / половка

/ оловка (Ник. 207), блр. диј. Палава (Серж. 22), полеc. полова / половка / половна

(Пол. 328). Ти еквиваленти, а нарочито њихове изведенице, поред наведеног основ

ног значења, означавају и већи број блиских референата. То помјерање анатомске

лексеме на дио кошнице само је дио цјеловите антропоморфне пројекције анатом

ске лексике на најстарији словенски вјештачки пчелињи стан и његове еволутивне

форме, што је резултат општег поимања пчеле у старом словенском вјеровању (Пуј.

Анат.).

Уз општепознати назив глава, у ужим ареалима се у синонимној функцији

употребљавају дијалекатске форме лексеме врх: на западном рубу испитиваног

подручја врв, а на источном вр. Постоје подаци и о сродним еквивалентима у

украјинским говорима: верх Ивершок (Ник. 208), полеc. взрх (Пол. 323).

У западној Херцеговини и Попову, називи поклопца кошнице с непокрет

ним саћем дуж и дужва (в. 13.1.2.1.1.2.1.1) помјерени су на горњи дио њеног про

стора. Слично помјерање забиљежено и у полеском сродном еквиваленту довж

средњи дио дубенице“ (Пол. 329).

13.1.2.2.1.2.1.8. Доњи дио кошнице. Доњи дио унутрашње шупљине дубе

нице и дашчаре нема изразитог назива као горњи. На испитиваном подручју нема

никакве континуанте прасловенског назива поријеклом из анатомске лексике“peta,
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чији се траг сачувао у сјевероисточној Босни у називу сата запетњак (в. 6.2.2.6.1).

Тиме би се могла објаснити нешто већа заступљеност лексеме днд у овом значењу

него његовог антонима у именовању горњег дијела кошнице. У другим словенским

земљама, гдје су дубенице обично и с доње стране затваране неким причвршћеним

зидом, сродни називи су се обично везали за тај дио кошнице: слов. dno (Шмид

10), рус. дно, чеш. dno (Крејн бр. 330), слвч. dno ulºа (Мила 31), укр. диј. дно /

денко / денце /днико /днишче (Ник. 206), полес. дно (Пол. 329). И у испитиваним

говорима лексема дно се везује за одговарајући зид у савременим кошницама

(в. 13.1.2.2.2.3.4), а у говору Раме, као и у црногорским говорима, тај назив је

енантиосемијски помјерен на супротан зид, на поклопац (в. 13.1.2.2.1.2.1.1).

*}}

?“
*29

*BORDA

(Њ. Арнаут)

Антропоморфни модел прасловенске кошнице

13.1.2.2.1.3. Плетене кошнице. Иако се на испитиваном подручју, изузев

пункта у јужној Босни (Брест), пчеле нису гајиле у кошницама оплетеним од прућа

или сламе, ипак херцеговачки пчеларизнају за њих, као и за неке од њихових назива

који се употребљавају у осталим с-x. говорима: трнка, вршкара, плетара, кош,

кошара, крошња или их означавају детерминисаним општим називима пчелињег

стана. Кошнице од сламе употребљаване су у сјеверозападнијим крајевима, у

Панонској низији и одлика су средњоевропске културе, док се у сјевероисточнијим

предјелима кошнице плету од павити и сличног прућа и обљепљују смјесом балеге

и блата и одлика су балканске и оријенталне културе. У јадранском сливу нису се

употребљавале ни једне ни друге.

Трнка, најраспрострањенији назив кошнице оплетене од прућа познат је

мањем броју херцеговачких пчелара, а раширен је у босанским и црногорским

говорима и потврђен у јужној Србији и Лици. У Бањској повељи краља Милутина
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(1313—1316) помиње се трњнека (Михаљчић 22). Вукова варијанта трмка веома

је раширена у Србији, на Косову, среће се и у Босни, док је варијанта тpњка

регистрована у Лици. Нарочито је богато деривационо гнијездо регистровано у

Војводини: трмка / трнка, трмкара / трнкара, а на два мјеста је регистрована

и варијанта стрнка (Недељков 230). Међутим, не слаже се дефиниција врста

кошнице плетене од сламе” са илустративним материјалом, који упућује на кошницу

плетену од прућа. И ареал ове лексеме, који се простире већином у југоисточним

дијеловима нашег језичког подручја и у сусједним словенским језицима, упућује на

кошницу од прућа. Зато је проблематична њена етимологија из основе стрн-, тј. да

је мотивирана сламом, од које се плету кошнице у западним крајевима. Именована

је по основном дијелу кошнице плетене од прућа, по дрвеној облици која се сједног

краја цијепа на више цјепчица око којих се плете пруће, а други крај, који вири из

шиљатог врха кошнице, служи као рукохват. Тај дио се у Босанској Посавини назива

трн. Ријетка варијанта стрнка могла би бити резултат контаминације двају мотива

— сламе” и трна“,јер се у Војводини сусрећу обје врсте плетених кошница. Сродни

еквиваленти у македонским говорима — трмка / тврмка (МЛА бр. 78) и бугарском

језику — трљнка (Дунeв 42) и трњена (ОЈЗСлU 0279) односе се на кошнице од

прућа. Гласовно слична словачка блискознaчница (runka и њене варијанте типа /

trunečka / trunička "кошница од дасака” нису у сродству са балканском трнком, него

са истозначним словачким варијантама тиhla / truhlik / truhliса (Нижн. Уле 169),

које потичу од њемачког назива Триће сандук“ (Брикнер 577; Фасмеp s. v. труна).

У југоисточној Херцеговини и Пиви, кошницу плетену од прућа називају

општим називом већег плетеног суда — кошара. Варијанте кошар / кошарина /

кошарица раширене су у југоисточној Србији, али је по непрецизним етнографским

записима тешко одредити да ли се оне односе на кошницу уопште ИЛИ само на

плетену кошницу. Сродни еквиваленти чести су ујужнословенским језицима: слов.

košar "кошница од сламе или прућа“ (Новак 73), мак, диј, кошар / кошара / кошера

/ кошарина / кошерина / кошарица / кошерица / кошарка (МЛА бр.78, није сигурно

да увијек означавају плетену кошницу) и буг. кошара плетена кошница“ (ЕССЈ S.

v. *košara), кошер кошница уопште” (Баб. 385), кошерице (Дунeв 37). Овај назив,

помјерен из сточарске лексике, етимолози објашњавају као романизам, настао од

лат. casearia сирарница” или пак као изведеницу од прасловенсе лексеме “košе и

романских форманата (ЕССЈ s. v. *košara / *košarb /*košerb).

На другој страни с-x. језичког подручја, плетене кошнице се означавају

континуантама прасловенске лексеме “košњ и њеним изведеницама. Исходни

назив кош раширен је у Хрватској, претежно у кајкавским говорима, гдје се он

уопштава и на све врсте кошница. За разлику од основног значења те лексеме

"плетена посуда“, понекад се и детермише — чмелски кош. Са истог подручја потичу

изведенице кошка и кошиц, које се, вјероватно, односе на кошнице од сламе, какве

су тамо практиковане. На подручју око босанско-сремско-шумадијске тромеђе,

изведеницом кошница првобитно је означаван само пчелињи стан плетен од

прућа, а у сусједној Славонији потврђена је њена варијанта кошњица, прилично

проширена у пчеларској литератури ХIX вијека. На испитиваном подручју, општи

савремени термин за вјештачки пчелињи стан кошница нигдје није забиљежен у

том првобитном значењу, изузев кад се посебно детерминише — плетена кошница

/ кошница, исто као и плетена дубина. Сродни еквиваленти чести и у другим

словенским језицима: слов. košnica "кошница од сламе”, koš (Шмид 7), мак. диј.
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кош, кошница (МЛА бр. 78), буг. диј. кош, кошница плетена кошница“, укр. диј. киш

(ЕССЈ s. v. *košњ), пољ. диј. koška / kuška / koska / kuska кошница од сламе” (МАЗЈ

бр. 237), чеш. koš, košnice, пољ. köszka, pус, кош кошница од сламе“ (Крејн бр. 822),

слвч, koš, košnica "кошница од прућа или сламе“ (Мила 86).

У јужној Босни, кошница оплетена од прућа означава се називом крдиња,

помјереним са плетене посуде на исти начин као што је то случај са кошем и

његовим изведеницама. У секундарном извору, забиљежен је двочлани назив челска

крошња, којим се прецизира значење ове вишезначне лексеме. Поријеклом је од

прасловенске лексеме “krosno, чије је првобитно значење било навој, обртни дио

ткачког стана“ (ЕССЈ).

Синоним батара, распрострањен у србијанским говорима (РСАНУ s. v.

батара“3) такође је помјерен са веће плетене посуде, мада се код њега уочава и веза

са називом његовог карактеристичног дијела батак (в. 13.1.2.2.1.3.1.2).

На јужном рубу испитиваног подручја, пчелари тpнку називају

изведеницом плетара, мотивираном начином израде, називом који има дугачак

ареал од Подравине, преко Славоније, сусједних босанских крајева и Срема, па све

до источне Србије. Сродни еквиваленти потврђени су у словеначком језику — pletar

/ pletarnik, pletenica (Шмид 7, 11) и словачким говорима — plecenak, plºесећаk /

plecenik /plecenaček, pleceni ul“ (Нижн. Уле 168).

Мјестимично се на испитиваном подручју кошница од прућа именује

изведеницом вршкара, мотивисаном шиљатим врхом референта, или сродним

називом сличног рибарског оруђа врша. Назив вршкара раширен је у источној

Босни и Србији, у хомољском говору потврђена је варијанта вршкача, а у Левчу, гдје

назив трмка вјероватно има и шире значење, забиљежен је детерминисани назив

прмка вршкара.

Називи кошница од сламе, раширених у панонском дијелу Хрватске,

шкрилачарка (Лупоглав 92) и звонара такође су мотивисани њиховим обликом

(шкрилак шешир).

13.1.2.2.1.3.1. Дијелови. Називи дијелова плетених кошница дјелимично се

разликују од назива одговарајућих дијелова дубеница и дашчара, што је резултат

њиховог неподударног облика, различитих мотива именовања, ареала, а можда и

културе чије су они обиљежје.

13.1.2.2.1.3.1.1. Већином у секундарним изворима, регистровано је неколико

особених назива лета на плетеним кошницама. У Бихору је забиљежен девербал

iЛедно, семантички пандан оканцу у дубеницама. У југозападној Србији, пчелињи

пролаз на плетеној кошници се означава анатомским називом уста (Косово 320),

коме одговара бугарски еквиваленат уста (Дунев 59), а у југоисточном дијелу

тог подручја регистрован је синоним нејасне мотивације дупка (Лужн. 13). У

сјеверозападној Босни, потврђен је синоним јатло (Б. Крупа 194), сродан лексеми

јато, мотивиранчестимјаћењем, сакупљањем пчела на лету. У кајкавским говорима

распрострањени су синонимни германизми лукња (Сисак 20) и деминутив лукњица

(Лобор 229; Стативе 54).

13.1.2.2.1.3.1.2. Карактеристичан дио кошнице плетене од прућа је држач

уграђен на њеном шиљатом врху, помоћу кога се она подиже. Његовим називима

понекад је мотивисана номинација цијелог пчелињег стана. У Босанској Посавини,

према казивању др Ненада Николића из Орашја, тај дио се назива трн, од чега

је и изведен назив одговарајуће кошнице — трнка (в. 13.1.2.2.1.3). И у синониму
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батак / батак, забиљеженом на Фрушкој гори (РСАНУ 4), огледа се релација

са србијанским називом одговарајуће кошнице батара (РСАНУ, s. v. батара“3).

мада је тај назив помјерен са већег плетеног суда, као што је случај и са већином

његових синонима. У пчеларској лексици, која је Изразито словенског поријекла,

у Војводини је регистрован и синоним турског поријекла курјук (РСАНУ 3).

Референти означени анатомским називима курјук (животињски реп, коријен

репа“) и батак (живински или жабљи бут“, из кога вири бутна кост) својим

обликом подсјећају на држач кошнице оплетене од прућа и сасвим би логично било

закључити да се у овом случају ради о обичном метонимијском помјерању њихових

назива. Међутим, широм компаративном анализом анатомске лексике у номинацији

дијелова пчелињих станова дошло се до закључка да је то помјерање резултат

териоморфистичког поимања пчелињег стана уста” — реп” и вјероватно је тај

турцизам доспио са Оријента заједно са кошницом од прућа (Пуј. Анат. 137—138).

KURJUK

(ВАТАК)

USTA

(Њ. Арнаут)

Териоморфни модел балканске трнке

13.1.2.2.1.3.1.3. Усљед мале висине плетених кошница, обично се у њима не

утврђује саће пречкама. Међутим, приликом сељења тих кошница, оне се пробадају

једним пљоснатим шиљком ради учвршћења њиховог саћа. То дрвце се, за разли

ку од пречака у дубеницама и дашчарама (в. 13.1.2.2.1.2.1.5), означава сингулар

ним формама: пријечњак (Жив. П 1464), притка (Жив. I 22), пребој (РЈАЗУ s. v.

пријебој), прибод (Чуд. 60; Мед. I 1547).

13.1.2.2.1.3.1.4. Горњи дио унутрашњости кошнице од прућа, у јужној Босни

се назива глава, вршац или врх крдшње. У истом значењу глава је регистрована у

источној Босни (РСАНУ7) и у пчеларској лексикографији.

13.1.2.2.1.3.1.5. Насељене плетене кошнице су се штитиле од кише и

екстремних температура купастим кровом савијеним од трешњеве или липове коре,

као и исплетеним од сламе, шевара или папрати, сличног капи на дубеницама из

херцеговачког приморја (в. 13.1.2.2.1.2.1.3). У источној Босни, Срему и западној

Србији тај кров се назива каптар (Вук 273; Тетима 111, Црњелово 177; Ужице

345; Ст. Влах 341; Фр. гора 26; Гружа 72, Жив. I 14; Мед. I 1518, Руж. 27). У јужној

Србији су регистроване варијанте: кафтар (Леск. 31), кавтор (Лужн. 10) и кантор
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(Цр. Река 336). Деноминалом окаптарити означавано је покривање кошница

каптаром. У сусједном македонском говору околине Куманова потврђен је сродан

еквивалент кафтар (МЛА), као и књижевнојезичка варијанта кафтарка (РМЈ). У

словеначком језику Карtar osначава исти предмет, а наш извор упућује, ваљда, на

мађарско поријекло те ријечи — kaptar (J. Jurančič, Srbskohrvatsko-slovenski slovar,

Ljubljana 1972) којом се у савременој мађарској терминологији означава кошница

(ОЈЗСлU 0268). И у југоисточном словачком говору назив kaptar има исто значење

као у мађарском — кошница“ (Нижн. Уле 169). О поријеклу наведене лексеме

етимолози нису сагласни, па ће требати шира експликација.

Насупрот балканској лексеми изведеној формантом -ар, у сјевернословен

ским језицима постоје блискознaчнице са формантом -ур, којим се означавају разна

покривала за човјечју главу, капуљача, топла капа: струс. Каптурљ, рус. каптура, блр.

каптур, укр. коптур, пољ. kaptur; чеш. kaptour (Фасмеp s. v. каптура). У пољском

говору Вармије и Мазура називом kaptur osначава се пчеларска капа (Варм.). У

руском постоје и варијанте каптирњ / кафтврњ покривач монашке камилавке код

старовјераца и коштБрњ врећа за заштиту главе од комараца (Фасмер).

Не повезујући наведено сјевернословенско лексичко-семантичко гнијездо са

балканским блискознaчницама и оповргавајући укоријењено мишљење да потичу од

италијанског еквивалента сарparo/capero 3бог епентетског -т- Фасмер претпоставља

да су то посуђенице из оријенталних језика, у којима се њима означавају врсте врећа.

С обзиром на то да је и балканска кошница од прућа оријенталног поријекла, могло би

се прихватити то мишљење да није тешко повјеровати да би такав оријентализам про

дро у пољски и поготово у чешкијезик и да би се његово профано значење помјерило

и у сакрално. Није поузданија ни Скокова претпоставка о посуђеници из мађарског,

јер су хунгарски номади већином усвојили пчеларску лексику од сусједних народа. У

овом случају, у мађарском је дошло до помјерања значења са дијела на цјелину, што је

заједничка одлика и сусједног словачкогјезика. С обзиром да и kaptar, pумунски екви

валент Вуковом каптару, има синоним сарtan, Скок даје предност његовом поријеклу

од румунског фитонима сарtalan (Petasides officinalis) којим се означава биљка лопух,

чије се лишће употребљава за израду каптара (Скок s. v. каптар). Можда је синоним

captan могао настати од поменутог фитонима, али за kaptar то се не би могло прихва

тити јер се он и гласовно и семантички потпуно уклапа у интернационално лексичко

-семантичко гнијездо веома пространог ареала. А, уосталом, и румунски језик карак

терише масовно посуђивање пчеларске лексике од сусједних народа, док је обратан

процес био искључен.

Очито је да је српска пчеларска лексема каптар, као и њени сродни ек

виваленти у језицима сусједних народа, изведена од исте основе као и блискоз

начнце изведене помоћу других форманата које означавају одговарајуће хумане

одјевне предмете јер, поред истог основног морфема, имају и заједничку архи

сему — покривач”. Стога би у трагању за њиховим поријеклом било боље поћи од

јужносрбијанских и сусједних македонских форми које имају сонант в или његов

обезвучени парњак ф умјесто раширенијег билабијала и и довести их у везу са ла

тинским ријечима саиitor "чувар, заштитник и са одговарајућим глаголом саvere

чувати, штитити” (Дворецки 166), у чему постоји и гласовна и семантичка саглас

ност између назива дијела кошнице и назива одјевних предмета.

И јужносрбијански синоним покривало (Лужн. 10) мотивиран је функционал

ним семантичким обиљежјем.
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13.1.2.2.1.4. У Далмацији се спомињу још ваљкасте кошнице састављене од

већег броја дашчица, које се означавају дијалекатским турцизмом вучија (Кула 68),

називом помјереним из бачварске лексике. На острвима Брачу и Хвару, донедавно

се могла видјети каменица кошница од камених плоча“ (ЕССЈ s. v. *kamenica).

13.1.2.2.2. Кошнице с покретним саћем

13.1.2.2.2.0. Главно обиљежје савремених кошница је покретљивост њиховог

саћа, која је омогућена уградњом покретних оквира са вјештачким сатним основа

ма. Одузимењем меда из ових кошница не уништава се саће у њима, омогућен је

лаган увид у стање Пчелињег друштва и обављање разних радњи ради повећања

њиховог приноса. Та револуционарна пчеларска иновација у Херцеговини је отпо

чела крајем XIX стољећа па, иако је у појединим периодима подстицана и неким

економским мјерама, тек је почетком ХХI вијека замрло пчеларење у старинским

дубеницама и дашчарама.

13.1.2.2.2.1. Увођење нових пчелињих станова пратио је и њихов нови на

зив кошница, преузет у стручну терминологију са семберско-сремско-мачванске

тромеђе, којим је раније означаван плетени пчелињи стан (в. 13.1.2.1;13.1.2.2.1.3).

Значење овог термина се на испитиваном подручју у прво вријеме и ширило, пре

носило се на дубенице и дашчаре, а и ограничавало само на кошнице с покрет

ним саћем упоредо са нестајањем старинских кошница. Стога се, уз уобичајено

означавање савременог пчелињег стана акценатским варијантама термина кошница

/ кошница / кошница, тај референт прецизније означава и детерминацијом једног

од општих назива вјештачког пчелињег стана: кошница, улиште, дубина, дубовина,

чела. Најчешћи детерминатор је придјев умјетни и његова блискознaчна изведени

ца умјетнички, који захватају шири појас од сјеверне до југоистоичне Херцегови

не, док се њихови икавски ликови умишни и умишнички пружају југозападно од тог

појаса: умјетна /умитна /умјетничка кошница, умјетна /умитна дубина, умјетна

дубдвина, умјетна / умитна / умјетничка чела, умјетнд Лумитно 7 умјетничко

улиште / улпште. У Пиви и сусједном дијелу Херцеговине, одговарајући детер

минатор је општи синоним вјештачки: вјештачка кошница, вјештачко улиште,

вјештачка чела. Понекад се употребљавају и други детерминатори: мддерна чела,

мддернбулиште, савремена кошница, права кошница. У говору се најчешћи де

терминатори обично осамостаљују: вјештачка, покретна, умитно, умјетна,

умјетничка.

Вишечлани стручни термин кошница с покретним саћем има врло слаб

одраз у херцеговачкој професионалној лексици: забиљежени су код Истог пчела

ра оказионализми кошница с покретним саћем и чела с покретнијем саћем. На

више мјеста потврђена је синегдоха покретно саће /саће, као и осамостаљени де

терминатор покретна. У старијој пчеларској литератури често су употребљавани

двочлани називи слични народним: оквирна кошница, покретна кошница, мобилна

кошница, али и вишечлани: кошница с покретном радњом.

Назив првог типа савремене кошнице употребљаване у нашим крајевима

ђерзбнка проширио се у србијанским и црногорским крајевима на све кошнице с

покретним саћем, што је нашло извјесног одраза и у херцеговачким говорима. До

била је име по пољском пчелару Ђерзону (Dzierzon), једном од првих конструкто

ра кошница с покретним саћем. На кајкавском подручју регистрована је варијанта

ђирзонка.
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Синоним фабрикуша мотивисан је израдом кошнице ван домаћинства, у фа

брици или занатској радњи.

На сјеверозападу испитиваног подручја, кошница с покретним саћем назива

се турцизмом сандук, што је општија одлика босанских говора, као и старије босан

ске пчеларске литературе. Сродан еквивалент забиљежен је у полеским говорима:

сундук (Пол. 360).

13.1.2.2.2.2. Кошнице с покретним саћем обично се сврставају у три

групације: насшављаче, иолошке и лишњаче.

13.1.2.2.2.2.1. Настављаче. Од кошница с покретним саћем у Херцеговини

су већином распрострањене настављаче, чију је висину могуће повећавати и које

се отварају с горње стране. Њихова запремина се, према потреби, повећава или

смањује додавањем или одузимањем четвртастих тијела — наставака. На испити

ваном подручју употребљава се неколико типова таквих кошница, а у прошлости

их је било и више, о којима је остало мање сазнања. Напреднији пчелари их име

нују искључиво општим стручним термином деноминалног поријекла наставља

ча. Сродни терминолошки еквиваленти срећу се и у другим словенским језицима:

чеш. nastavkovу иl, пољ. иl nadstawkowy (Крејн бр. 416), слвч. nadstavkovу ul(Мила

129) и рус. диј. наставка (Иван. Авт. 7).

У јужној Босни, настављча се именује детерминацијом народног назива кош

нице — двдспратни сандук.

Поједини типови настављача проширују се додавањем тијела упола мање

висине од основног тијела, тј. полунаставака. За означавање таквих кошница пчела

pи се веома ријетко служе термином полунастављача / полунастављача.

13.1.2.2.2.2.1.1. Раније је употребљавано више типова већином нестан

дардизованих кошница настављача. Њихови градитељи нису били ограниче

ни ни димензијама нити другим њиховим одликама, па су правили разноврсне

пчелиње станове, који су добијали одговарајуће називе. Пошто су те кошнице

обично биле кратка вијека, њихови називи су најчешће с њима и ишчезавали.

У околини Мостара, употребљавана је кошница бечaнка / бећанка, за коју се,

према расположивим подацима, не може утврдити ни којој је групацији кошни

ца припадала. Иако је Јован Живановић својевремено био веома цијењен међу

напредним херцеговачким пчеларима, нема података да је његова настављача

употребљавана у овом крају, али је у упамћеном називу живановићка остао сла

башан траг о њој. У околини Стоца била је позната буpиндвка, названа по сто

лару Бурини.

Иза Првог свјетског рата приступило се извјесној њиховој стандардизацији.

На испитиваном подручју, и данас је прилично распрострањена настављача

југословенка, упркос њеној неусклађености са стандардним справама за истресање

меда и израду сатних основа. Конструисао ју је дубровачки пчелар Антониоли иза

Првог свјетскограта, назвавшијејугословјенскакошница илиусправна „Југословјeн“

(БХТ ХV12, 177-183). У херцеговачким говорима, назив је универбизован и јавља

се у двије варијанте: југославенка у сјеверозападном и јужном дијелу и југослдвенка

на источном рубу регије.

Поштоје ту кошницу модификовао пчелар Јовановић, повећавши јој висину

оквира са одговарајућим тијелом, јавила се потреба за додатном детерминацијом,

па је првобитни тип означаван називимамала или старајугославенка, за разлику од
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иновиране велике југославенке или, обичније, јовановићке, како се данас искључиво

назива у источној Херцеговини.

Послије Другог свјетског рата, уз стандардизацију настављача, приступило

се и њиховој индустријској производњи.

Једна од најраширенијих настављача у источном дијелу ондашње државе

била је полунастављача Дадан-Блатова кошница. Названа је по француском кон

структору Дадану (Dadant) и њеном швајцарском усавршиоцу Блату (Blatt). У ис

питиваним говорима, стручни назив је доживио велики број трансформација и

упрошћавања: Дадам-Блатова кошница /Дадан-Блатова кошница /Дадем-Блато

ва кошница, Даданова, Дадантова кбшница, даданблат /дадамблат, дадамблатка

/дадамблатка, даданблатка / даданблатка, даданблатбвка, дадемблатка / дадем

блатка, дадембланка, Дадин-Блатова, блатина, надабланк(а), а најраширенија је

једночлана изведеница даданка. У југоисточној Босни, забиљежена је варијанта

данеблатка. У пракси се Дадан-Блатовој кошници често, умјесто нормалног на

ставка, додаје полунаставак, па се таква кошница назива полудадaнкa.

Међу називима савремених пчелињих станова, на једном мјесту је споме

нут фараж, ваљда деформисан назив Фарарове кошнице, назване по америчком

пчелару Фарару (Farrar), који је своје кошнице састављао само од полунаставака

Дадан-Блатове кошнице.

Друга, у бившој држави стандардизована настављача била је Лангстрот

-Рутова кошница, распрострањена у сјеверозападнијим подручјима (Војводина,

Славонија и Далмација), која у новије вријеме све више из Херцеговине истискује

Дадан-Блатову кошницу. Названа је по америчким конструкторима Лангстроту

(Langstroth) и Руту (Root). У вријеме сакупљања грађе за овај рад 70-их година ХХ

вијека, тек се била почела одомаћивати на испитиваном подручју, па су је поједини

напреднији пчелари и именовали: ланкcтрот-рут, ланкс-рут, ланкcтрош, рутбв

ка, Рутова кошница. Данас је прилично распрострањена и назива се обично изве

деницама њене скраћене ознаке ЛР: леpдвка, елерова кошница.

13.1.2.2.2.2.2. Раније су се у Херцеговини више употребљавале полошке,

кошнице правоугаоног пресјека и без наставака, које су се проширивале хоризон

тално и које су отваране с горње стране. Стручни термин девербалног поријекла

полошка познат је пчеларима који имају дужу породичну традицију гајења пчела у

савременим кошницама.

Како полошке егзистирају још само у њиховом сјећању, није јасно да ли се

остали називи односе на одређени тип такве кошнице или су прави синоними на

зиву полошка. Најчешћи назив је американка, о којој пчелари имају само маглови

ту представу да је то некаква лежећа кошница, како је, почетком прошлог вијека,

још назива мостарски пчелар Велагић. На једном мјесту је забиљежена и неадап

тирана варијанта американер. Нејасан је мотив такве номинације с обзиром на

чињеницу да су настављаче америчког, а полошке француског поријекла. Насупрот

тој херцеговачкој номинацији, називом американка кошница, коју региструје пче

ларска лексикографија, означава се тип настављаче.

Ујугозападној Херцеговини, кошница без наставака се назива деaдјективном

изведеницом долњац.

13.1.2.2.2.2.3. Термином лисњача означава се кошница с покретним саћем

која има непромјенљив унутрашњи простор подијељен на доњи и горњи дио и
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која се отвара са задње стране. У оба дијела оквири су поредани као књиге на по

лици. Рецепција стручног термина у испитиваним говорима је незнатна, као што је

и одговарајућа кошница ријеткост, с тим што је гласовно усаглашен са природом

нашег језика — лишњача. Лишњаче су распрострањене у њемачким земљама и

њиховом окружењу.

Један тип ових кошница, погодан за ПавиЉОНСКО ПЧеларење Исељење, стан

дардизован у Словенији и проширен у западним дијеловима Хрватске, примјењује

се мјестимично и у Херцеговини. Именује се називима било дословно преузетим

из литературе или адаптираним — а-же пањ, ажејка / анжејка, било мотивисаним

њеним географским поријеклом — словенска кошница и Слдвенка или ауторством

— жнидершићка. Названа је по њемачком конструктору Албертију (АТberti) и слове

начком модификатору Жнидершичу.

13.1.2.2.2.2.4. У вријеме увођења кошница с покретним саћем било је и

комбиновања оба начина пчеларења у истим пчелињим становима: у горњем дијелу

дубенице или дашчаре постављани су оквири, како би се једноставније одузимао

мед, а простор доњег дијела препуштан је пчелама да слободно у њему праве саће

за легло. У источној Херцеговини такав пчелињи стан називан је полудубећа кошни

ца или мддерна дубдвина.

13.1.2.2.2.2.5. Кошнице посебне намјене. У савременом пчеларству, значајну

улогу имају двије врсте малих кошница са мањим бројем оквира које служе за

оплођавање и чување матица.

13.1.2.2.2.2.5.1. Оплодњак. За производњу квалитетних оплођених матица

напреднији пчелари у новије вријеме употребљавају обично неку кутију насељену

групом пчела на мањем броју нестандардних оквира са саћем, у којој се леже ма

тица из додатог зрелог матичњака, гдје се и оплођава. У савременој терминологији

означава се девербалом оплодњак, који, с обзиром на новину, има веома слаб одраз

у херцеговачкој професионалној лексици, гдје је потврђен само у двије акценатске

варијанте: дплодњак/оплддњак. Сродни терминолошки еквиваленти употребљавају

се у чешком — oplodnaček (Крејн бр. 414) и словачком језику – oplodniačik (Мила

148).

13.1.2.2.2.2.5.2. Нуклеус је мања кошница са неколико оквира нормал

не величине, односно нормална кошница преграђена у више дијелова, насељена

малобројнијим пчелињим друштвом, која служи за дуже чување резервних матица,

а може се искористити и у друге сврхе. С обзиром на општу распрострањеност тог

референта и дужу његову примјену, херцеговачки пчелари га именују већим бројем

варијаната интернационалног термина непрозирне им мотивације, као и извјесним

бројем синонима изведених из изворне лексике.

Интернационални термин латинског поријекла нуклеус са својим варијантама

проширен је у пространом ареалу источно од Неретве. Распрострањен је у

књижевнојезичкој варијанти нуклеус, која се у народним говорима и диверзификује

на разне начине усљед разних путева њене рецепције: нуклеус / нуклеуз / нуклејиз /

нуклаус / нутклаус и нуклеар.

На лијевој обали доњег тока Неретве, гдје савремено пчеларство има дужу

традицију, осјећа се тежња да се нуклеус именује властитим лексичким средстви

ма провидне мотивације: изведеницаматичњак заузима извјестан ареал, девербал
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дqiојњак регистрован је на јужном рубу Херцеговине, а деминутив ројче / pojће

помјерен је са малог ненасељеног пчелињег друштва на стан у којем живи. Овај

посљедњи употребљаван је и у пчеларској периодици почетком ХХ вијека.

Понекад се нуклеус номинира и детерминацијом општих назива пчелињег

стана: мала кошница и специјално улиште.

13.1.2.2.2.3.1. Дијелови кошнице с покретним саћем. Основни дио кошнице

с покретним саћем је њено тијело, које се састоји од четири вертикална дашчана

зида. У номинацији се обично идентификује с цјелином: кошница /кошница /кош

ница, понекад се детерминацијом прецизира то значење: костур кошнице, или се

метафорички означава општим називима: коцка, наставак, сандук, кутија и дко

лишница, а напреднији челари се понекад послуже и термином тијело (кошнице).

13.1.2.2.2.3.2. Наставци. Тијело кошнице настављаче може се проширивати

додавањем једног или више дијелова који се означавају термином наставак кад је тај

Додатни дио идентичан са тијелом кошнице, а ако је упола нижи, онда се назива полуна

ставак. На испитиваном подручју оба та термина су веома распрострањена, с тим што

се први употребљава у ширем и ужем значењу тијело кошнице” и “додатни дио кош

нице“. Та двoзнaчност термина наставак огледа се и у његовој детерминацији, било

нумеричкој: првп / први наставак је код једних информатора додатни дио основном

дијелу, други по реду од пода, а код других и основни, приземни дио кошнице; друшт

наставак је код једних трећи дио од пода, а код других други дио, или у просторној

детерминацији: доњи / дојни : горњи наставак. Сродни терминолошки еквиваленти

распрострањени су и у другим словенским језицима: слов. паŠtavek / nadstavek (Шмид

9), чеш. nastavek пољ. nadstawka, pус. надставка (Крејн бр. 268), слвч. nadstavok (Мила

129), као и у полеским говорима: натставка /наставка (Пол. 343).

Најпотпунији синоним наставку је спрат, помјерен из грађевинске лексике,

а раширен на источном рубу Херцеговине у ужем (горњи спрат, трећи спрат) и

ширем значењу (доњи спрат). Према називу једноспратна ђерзонка из Шумадије

(Japм. 35), може се закључити да се и тамо овај назив употребљава у ширем значењу,

тј. за сваки дио тијела кошнице, па и приземни. Назив коцка, преузет из геометријске

терминологије, а у пчеларској употреби уобичајен је у југоисточном дијелу испити

ваних говора само у ширем значењу — свако тијело кошнице настављаче”, док му

је за уже значење потребна детерминација — друга коцка.

Много мање фреквентним турцизмом сандук, као и коцком, такође се у ји.

дијелу испитиваног подручја означава свако тијело кошнице настављаче, а за уже

значење потребна му је нумеричка детерминација — трећи сандук.

Додатак основном дијелу неких типова настављача упола мање висине од

нормалног у испитиваним говорима означава се акценатским варијантама полу

наставак / полунаставак. (Општија одлика испитиваних говора је да оба чла

на сложеница са првим чланом полу- обично задржавају своје акценте, нпр. полу

дквир, полунастављача, полумддерна дубина, полудаданка, полудубећа кошница,

што показује да се још нису сасвим одомаћиле, насупрот полустарици, архаичној

дијалекатској лексеми.)

13.1.2.2.2.3.3. Плодиште и медиште. Поред подјеле тијела кошнице на

механичке дијелове (наставци, полунаставци, коцке), постоји и њихова бинарна

— 146 —



Херцеговачка пчеларска лексика 609

подјела према функцијама: дио у којем се одгаја легло — плодиште и дио у којем

се складишти мед — медиште. Ова подјела се обично поклапа са претходном, јер

је у настављачама и лишњачама у њиховом приземном дијелу готово увијек пло

диште, а у додатном медиште. У настављачама, и више наставака и полунаставака

може бити обухваћено медиштем (в. цртеж 13.1.2.2.2.3.8). У полошкама плодиште

заузима средишње, а медиште бочне оквире. Иако су новијег поријекла, наведени

Термини су масовно усвојени на испитиваном подручју, а нарочито плодиште. У

периферним говорима чују се књижевнојезичке варијанте плддпште и медпште,

док варијанте плддпште и медпште заузимају простран средишњи ареал, при чему

се често губе ненаглашене дужине — плддиште и медиште. У шћакавском говору

сјеверне Херцеговине, потврђена је варијанта плддпиће.

И у неким другим словенским језицима, егзистирају сродни еквиваленти из

ведени истим формантом, али само у словеначком језику постоји паралелизам за

оба термина:plodišče- medišče (Шмид 14, 8), док у чешком рlodište – mednik (Крејн

бр. 102, 887) и у словачком рlodisko – mednik (Мила 165, 115) изостаје такав пара

лелизам. У бугарском је формантом -ик изведен и први члан овог опонентног пара:

плддник (Баб. 385).

13.1.2.2.2.3.4. Подњача. Доњи дашчани зид кошнице у српској терминологији

се назива подњача, а у хрватској подница. На испитиваном подручју, те изведени

це имају јак одраз, нарочито прва, која се јавља у више акценатских варијаната:

најраспрострањенија је подњача у источној Херцеговини, на истом подручју не

што рјеђе се наглашени слог продужава — подњача, а у јужној Далмацији мијења

интонацију — подњача. У долини Раме регистрована је подница и у ји. Херцеговини

подница. Приличну распрострањеност у јужној регији има и исходна лексема под.

Сродни еквиваленти чести су и у говорима других словенских језика: слов. podnica,

pod (Шмид 10), укр. диј. пид / под / пед, подка / потка / пудка, подочка итд. (Ник.

206–207), полеc. потка (Пол. 349).

У сјеверној Херцеговини, доњи зид кошнице често се именује општим си

нонимом днд, који има доста сродних еквивалената у другим словенским пчелар

ским терминологијама и њиховим говорима: слов. dno (Шмид 10), рус. дно, чеш.

dno, пољ. dno (Крејн бр. 330), слвч. dno ulºа (Мила 31), укр. диј. дно, денко / денце,

днико / днице (Ник. 206), полес. дно (Пол. 329) итд.

При ушћу Раме, регистрован је синоним патос, грецизам којим се у Хер

цеговачким говорима означава камени под, док је његова изведеница патосница

потврђена у секундарном извору у источној Херцеговини.

У означавању подњаче у долини Раме карактеристично је енантиосемијско

помјерање назива поклопац и капак са супротног, вршног зида кошнице. Да се заи

ста детерминисаним називом дојни поклопац означава подњача, свједочи и трећи

поклопац кров“, што значи да се испод њега налазе други поклопац поклопна да

ска и први или подњача”, испод средњег капка налази се дојни капак подњача“.

(У овом подручју енантиосемија је утврђена и код назива под, којим се означава

супротан зид, дужи, на кошницама с непокретним саћем; в. 13.1.2.2.1.2.1.1).

13.1.2.2.2.3.5. Поклопац. Горњи попречни отвор кошнице затвара се дашча

ним поклопцем различитих конструкција и намјена (једнодјелни или вишедјелни

дио са могућношћу уградње направа за вјештачко прихрањивање или вентилацију),
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за који нема устаљеног термина, него се у стручној литератури означава синоними

ма поклопац, потпоклопац, покровна даска или унутрашњи покривач.

У испитиваним говорима слична је ситуација, с тим што велику

распрострањеност има и општи синоним турског поријекла капак. Како је овај

назив вишезначан у пчеларству, за прецизније означавање датог предмета пче

лари се често служе његовом детерминацијом: доњи капак, малт капак, средњи

КdifСК.

Због вишезначности назива поклопац, он се обично детерминише: доњи /

дбњи, први / првп, средњп поклопац.

Извјесну проширеност има и двочлани синоним поклопна даска, а регистро

ван је и аналоган синоним дужишна даска, чији је детерминатор изведен од назива

одговарајућег дијела кошница с непокретним саћем – дужи (в. 13.1.2.2.1.2.1.1).

13.1.2.2.2.3.6. Кров. Вршни дио кошнице, направљен од дасака и покован

обично лимом, који је штити од атмосферилија, у пчеларској терминологији се оз

начава грађевинском лексемом кров. Уз тај термин, херцеговачки пчелари се служе

и са више општих синонима којима се означава предмет којим се затвара какав

горњи отвор.

Термин кров је раширен у двије акценатске варијанте: кров је карактеристи

чан за сјевероисточни, а крдв за југозападни дио регије. Регистрована је и префик

сирана варијанта покрбв, као и таутолошка полусложеница капак-пдкрбв, што је,

вјероватно, идиолекатска креација. Сродан еквивалент постоји у бугарском: покрив

(Баб. 385).

Такође велику распрострањеност има и назив поклопац, којем је, због ви

шезначности, често потребна детерминација: великт / горњи /други / кровни / трећи

поклопац. Несагласност у нумеричкој детерминацији резултат је неједнаког обима

значења назива поклопац, односно да ли се њиме обухвата и подњача. У секун

дарном извору из околине Стоца регистрован је сродан синоним заклоп. Сродан

еквивалент постоји и у чешком језику: zaklopka (Мудра 21).

Општи синоним турског поријекла капак има ареално ограниченију употре

бу у пчеларској лексици, али и њемује често потребна детерминација: друiи /ióрњи

/ кишни / велики капак или капак-покрбв. Сродан еквивалент употребљава се и у

бугарском језику: капак (Баб. 385).

На једном мјесту је забиљежен синоним кишњак, изведен од детерминатор

СКОГ Члана синтагме кишни капак.

Грецизам самар, који заузима ужи ареал на лијевој страни Неретве, помјерен

је из транспортне лексике на основу сличности крова кошнице на двије воде са то

варним средством.

13.1.2.2.2.3.7. Лето. Отвор на кошници за пролаз пчела углавном се исто

номинира и у кошницама с покретним и у кошницама с непокретним саћем (в.

13.1.2.2.1.2.1.6). Разлика је само у томе што се данашњи пчелари све више служе

термином лето и његовим варијантама лето / лета / лијето / лећело / лећелица

/ летилица, понекад и сродним девербалима полетаљка и излет,као и називима

помјереним из грађевинске лексике: врата, улаз и оканце. Историзовани су сино

ними зарез, баша, буша, летно, карактеристични за старинске кошнице.
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Савремени пчелари разликују двије врста лета: код једног су оквири

сјечимице окренути према њему, што омогућава боље провјетравање кошнице, а

код другог су постављени пљоштимице према њему, што успорава проток ваздуха.

Та разлика се означава опонираним детерминаторима преузетим из стручне лите

ратуре: љетно, топлд : зимско, (x)Ладнд. Љетно или топло лето омогућава бољу

вентилацију, а зимско или (x)ладно је успорава, што омогућује бољу заштиту од

хладноће. Регистрована је и синтаксичка варијанта лето на топло.

Боље провјетравање кошнице и већа проходност пчела постиже се отварањем

другог пролаза, који се назива помоћнд лето /лето.

У именовању отвора за пролаз пчела у кошницама с покретним саћем

манифестују се два семантичка процеса: платисемија, проширивање значења са

отвора на референте који су у вези с њим — регулатор лета (в. 13.1.2.2.2.3.8) и

полетаљку (в. 13.1.2.2.2.3.9) с једне, и несигурно рефлектовање стручних термина

тих референата у професионалној лексици.

13.1.2.2.2.3.8. Регулатор лета. Отвор лета на савременим кошницама обич

но се пружа читавом дужином предње стране плодишта, а посебним дијелом се ре

гулише његова ширина и висина према потребама пчелињег друштва у појединим

годишњим добима. Тај дио, направљен од дрвета или лима, има различите облике и

нема устаљеног назива ни у стручној литератури: регулатор лета, затварач лета,

летвица за регулисање лета, уметак за лето, враташца за лето и сл.

Мада пчелари на испитиваном подручју добро познају регулатор лета, веома

га ријетко именују. У југоисточном углу тог подручја, називи најближих дијелова

се метонимијски преносе на тај предмет: лето и полетаљка. Код напреднијих пче

лара из других крајева Херцеговине регистроване су појединачне потврде: мишo

бранка, назив мотивиран једном од функција регулатора лета, чешаљ, назив моти

виран сличношћу лименог регулатора са добро познатим хигијенским средством,

враташца и засун. Овај посљедњи синоним, помјерен из техничке лексике, сродан

је са називом засов, регистрованим у пчеларској и општој лексикографији (РСА

НУ 2), који има сродне еквиваленте у неким словенским језицима и дијалектима:

чеш. zasuvka (Мудра 39, 41), пољ. zasuwka vylotowa (Крејн бр. 279), пољ. диј. zasufka

(МАЗЈ бр. 228), полеc. засбвка /засувка (Пол.332).

13.1.2.2.2.3.9. Полетаљка. Савремене кошнице имају испред лета

учвршћену или помичну дашчицу са које полијећу и на коју слијећу пчеле,

која се означава термином полетаљка. Овај термин има незнатну рецепцију

у херцеговачкој професионалној лексици, и то у више значења: само једном је

забиљежен у правом значењу, а њиме се означавају и блиски референти — лето

(в. 13.1.2.2.2.3.7) и регулатор лета (в. 13.1.2.2.2.3.8). Термин је универбизована

форма двочланог назива полетна даска, регистрованог у источној Херцеговини.

Забиљежена је и варијанта полијетаљка. У означавању полетаљке на испитиваном

подручју јавља се и обратно метонимијско помјерање назива са блиског предмета:

лето и нарочито лета. У југоисточној Херцеговини потврђени су и синоними

залетилица и падало, изведени од глагола који означавају радњу која се врши на

ПОЛетаЉЦИ.
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регулатор лета . . . . . . . . . . . . . N

полетаљка : лето

Кошница настављача

13.1.2.2.2.3.10. Оквир. Основна карактеристика савременог пчеларства је

покретно саће, штоје омогућено постављањем у кошницу већег броја у правоугаоник

скованих летвица, у којима се гради саће. Тај дио се означава термином преузетим

из опште лексике оквир, насталим јужнословенским префиксирањем романске

ријечи којом се назива кожа: сиir > o-квир-ити – оквир (Скок s. v. квијер).

У испитиваним говорима, назив оквир, као и његови синоними, има шире

значење него у терминологији: уз дрвени дио означава и сат у њему. Јавља се у двије

акценатске варијанте: дквир је много распрострањенији него дквир. У чакавском је

забиљежена варијанта оквирец, а у словеначком језику еквивалент okvirček (Шмид 10).

У говору Херцеговачких пчелара германизамрам/рама многоје уобичајенији

од термина оквир. Варијанта у женском роду ограничена је на узак ареал у

сјеверозападном дијелу регије. Сродни еквиваленти веома су распрострањени у

пчеларским терминологијама не само изворног језика него и у већини словенских

језика и њихових дијалеката: њем. Rámchen / Rahmen, pус. рамка, буг. рамка, чеш.

ramek / rameček, пољ. ramka (ОЈЗСлR 0357), пољ. диј. ramka / rumka (МАЗЈ бр.

254), слвч. диј. ramik (Кахаун 197), слов. ramček (Шмид 10), полеc. рамка (Пол.

354), буг диј. рама, рамка (Зел. 281) итд.

У испитиваним говорима, понекад се назив садржине помјера на дио кошнице

па се цјелина (оквир са сатом) назива сат / сат / саћ /саћ. Сродном изведеницом

satnik и у словеначком језику се означава исти референт (Шмид 13).

Поједини херцеговачки пчелари именују према стручним терминима и

поједине врсте оквира: полудквир оквир у полунаставку“, грађевњак 'оквир

намијењен за производњу воска”, бдксис (модификовани интернационализам

боксес) врло мали оквир намијењен за производњу меда у саћу”, рам-хранилица

врста хранилице“ (в. 13.1.2.2.2.3.12).
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13.1.2.2.2.3.10.1. Дијелови оквира. Оквир се састоји од 4 танке дашчице

сковане у правоугаоник, које се у стручниј литератури обично означавају

Деминутивом опште именице летва — летвица. Слично је стање и на испитиваном

подручју: најчешће се дио оквира називалетвица, понекад дашчица и у Конавлима

штрика (<тал. striscia 'уска дугуљаста простирка, црта“). Ови се називи међусобно

диференцирају детерминацијом по положају дијелова које означују: торња, доња,

бдчна. У номинацији се издваја горњи, ојачани дио оквира, који се у стручној

Литератури означава сложеницом сатоноша. На испитиваном подручју, слично је

стање: сатоноша /сатдноша, а потврђен је и синоним носач, као и турцизам грчког

поријекла семар, помјерен по функцији из транспортне лексике.

13.1.2.2.2.3.10.2. Један од основних захтјева који се поставља пред градитеље

савремених кошница јесте обезбјеђивање одстојања између оквира које омогућава

несметан пролаз пчелама, а спречава им градњу новог саћа у том међупростору.

То се постиже уградњом лимених, жичаних, дрвених или металних граничника на

саме оквире или у њихово лежиште на тијелу кошнице, који се означавају термином

размак. На испитиваном подручју, најчешће се употребљава термин размак, који се

често детерминира према материјалу од којег је референт израђен —лимент размак,

размак д-дрвета, према његову поријеклу — амерички размак или намјени — а-же

размак размак за кошницу ажејку“. Регистровани су и синоними граничник и копча

за размак.

13.1.2.2.2.3.10.3. Између сатоноше и доње летве затеже се танка жица за коју

се причвршћују сатне основе и која касније штити саће од деформација. Искључиво

се означава општим називом жица.

13.1.2.2.2.3.11. Одвајање насељеног од ненасељеног дијела кошнице и

раздвајање два или више пчелињих друштава у истој кошници (в. 13.1.2.2.2.2.5.2)

врши се помоћу прерадне даске. У испитиваним говорима, тај термин се незнатно

прилагођава — прерадна / прирадна даска / даска, а понекад се и универбизује

— прерада. Сродни еквиваленти постоје и у неким словенским пчеларским

терминологијама: буг. прерадна двска (ОЈЗСл D 0587), пољ. przegroda, deska

odgrodowа (Крејн бр. 240).

13.1.2.2.2.3.12. Прихрањивање пчелињих друштава шећерним сирупом (в.

16.24) врши се помоћу разноликих посуда уграђених у поједине дијелове кошнице,

које се означавају термином хранилица. У испитиваним говорима, тај термин је

веома познат и употребљава се у више фонетских и акценатских варијаната:

сјевернији дио заузимају варијанте хранилица / ранилица, а јужнији хранилица /

ранилица. Понекад се поједине врсте хранилица диференцирају детерминацијом:

хранилица у капку или поклопац-ранилица уграђена је у поклопац кошнице, а

хранилица у оквиру и рам-ранилица смјештена је у оквиру.

13.1.2.2.2.3.13. Провјетравање кошницеје важна функција у животу пчелињег

друштва, а нарочито је значајно приликом сељења пчела. Оно се обезбјеђује

додатним отворима поклопљеним густом мрежом. Такви отвори се у номинацији

у стручној литератури идентификују са процесом који омогућују — вентилација. И

на испитиваном подручју отвори за провјетравање се често називају вентилација,

али и по уграђеном материјалу: мрежа, мрежа вентилације, мрежица. Дио којим
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се, ради побољшања провјетравања, на врху кошнице ствара празан простор, веома

значајан приликом сељења пчела, означава се терминима збjег или збјежиште.

Њихова рецепција на испитиваном подручју је минимална — само је на једном

мјесту забиљежено збјежпште.

13.1.2.2.2.3.14. Дио којим се ограничава кретање матице у кошници, тј.

спречава да матица полаже јаја и у медишту, означава се терминима матична

или Ханеманова решетка, названа по њемачком конструктору Наnneman-у. У

испитиваним говорима, најјачи одраз има деантропонимни термин, који је доживио

и више деформација: Амерманова решетка, Анеман-решетка, Ханеманова /

Ханеманова / Ханиманова / Ханорманова решетка. Синоним матична решетка

потврђен је само једном, али пчелари често испуштају детерминатор — решетка.

Сродни еквиваленти постоје у руској терминологији — јаннемановскач решетка

(Крејн бр. 659) и полеским говорима —рЗшотка (Пол. 355).

14. ПЧЕЛАРСКИ ПРИБОР

У свом раду, пчелари се служе разним алаткама и направама, првенствено

намијењеним пчеларској дјелатности, а и оруђима других занимања. Овдје ће се

обрадити називи основних, специфичнијих врста прибора, нарочито оних које су

везани за традиционално пчеларство.

14.1. Оруђа за израду дубеница

14.1.0. Мада се на испитиваном подручју дубенице (в. 13.1.2.2.1.1) већ

поодавно не израђују из утилитарних разлога, ипак понеки љубитељ пчела из

носталгичних побуда гаји друштво-два у тим старинским кошницама, обично у

оним које су давно направљене, али има примјера да се и данас праве. О оруђима

којима су грађене постојејош само сјећања старијих пчелара. Грађене су од одрезака

шупље кладе па се за проширење и обраду постојеће шупљине употребљавао алат

којим се служе и други обрађивачи дрвета, понекад прилагођен пчеларској намјени.

Слично је и са његовом номинацијом: алатке су већином означаване општијом

лексиком, бар оном са прозирном унутрашњом формом.

Употребљаване су углавном двије алатке: обло сјечиво насађено у истом

правцу на дугачку дрвену дршку, којом је проширивана шупљина у дрвету (длијето,

обла, дубач, дубла) и заобљено челично сјечиво насађено на дрвену дршку под

правим углом, којим је обрађивана унутрашња шупљина издубене кладе (скобла,

тесла, дутла, сантрач, струјач). Расположиви подаци не омогућују да се прецизније

идентификују референти неких назива (котач, кулило). Већина регистрованих назива

је изведена од глагола којима се означавају радње којима су оруђа намијењена.

дупсти, копати, скоблати, струјати, тесати (в. 16.2.1) и то су општи називи

истих или сличних оруђа која се употребљавају за обраду дрвета уопште.

14.1.1. Међу називима алатке насађене на дугачку дршку највећу

распрострањеност имају континуанте прасловенске лексеме “aelbto /*dolbiо: у

источној Херцеговини најчешће је лијето, у југоисточном дијелу регије и у Пиви је

лијето, док је на икавском подручју лито и на јужном рубу варијанта одлишо, којој
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у долини Неретве одговара одлiéто уз књижевнојезичку форму длијето. Понекад се

ова пчеларска алатка и детермише: криво лијето за дубдвине, скобласто лијето (од

улпшта), дблд лијето, бајнутб одлито. Ови придјевски детерминатори мотивисани

су заобљеношћу оштрице. Вјероватно и придјев тамног поријекла багнут (батав

?) има слично значење. У пчеларској лексици сусједних подручја регистроване су

одговарајуће варијанте: лијето од улишта у црногорским и лито у чакавским

говорима. Сродни пчеларски еквиваленти познати су и у неким другим словенским

језицима: буг. длето (Баб. 386), стпољ. dotko (Концки 12), пољ. диј. duuto / duuto

duubne /duutko (МАЗЈ бр. 229), полеc. долото, долоцц3 (Пол. 329).

Од истог коријена као и длијето, чија је унутрашња форма у савременом

језику непрозирна, изведени су и синоними дубач и дубла. Назив дубач, сасвим

прозирне унутрашње форме, познат је и као општи назив оруђа за плићу обраду

дрвета, а варијанту дубла, забиљежену при ушћу Раме, не региструју ни општи

лексикографски извори.

О поријеклу синонима дбла, потврђеног у Рами, постоји недоумица: да ли је то

осамостаљени детерминатор (<обло лијето, обла дубла) као код блискознaчног назива

скдбла — скобластд лијето или блискознaчни германизам (x)дбла струг, ренде”, који

се у херцеговачким говорима обично означава романизмом блања / плања.

14.1.2. Од синонима којима се означавају оруђа за финалну обраду унутрашње

површине дубенице општу распрострањеност на испитиваном подручју има скобла,

потврђена у истом значењу и у чакавским говорима. То је општи назив тесле са

заобљеним сјечивом, погодне за конкавну обраду дубенице. Сродни еквиваленти

регистровани су у источнословенским говорима: блр. Скобла (различит облик

алатке, али иста намјена; Серж. 20) и рус. диј. скобелка (Жор. 94).

У секундарном извору са чакавског подручја, наводи се шљива као сино

ним скобли и литу (Пољицa 106), помјерен из воћарске лексике на основу нејасне

мотивације, уколико то није хомоним нејасног поријекла.

Скобла се на сјеверном рубу Херцеговине означава називом ширег значења

тесла. Сродни називи алатки сличне намјене у пчеларству чести су и у неким дру

гим словенским језицима: у бјелоруском цесла је оруђе за дубење брти, пчелињег

стана у живом дрвету (Серж. 20), а пољ. диј. ćeslica И ćešlička oаначавају длијето

насађено на дугачку дршку (МАЗЈ бр. 229), док се о руској алатки тесла / тесло зна

само да се употребљава за израду дубеница и брти (Жор. 95).

Синонимом струјач означава се оруђе којим се чисте или сасвим плитко

обрађују унутрашње дрвене површине.

Вишезначни турцизам сантрач, потврђен у југоисточној Херцеговини, гдје

се њиме најчешће означава алатка за обраду коњског копита, која се састоји одлучно

савијеног ножа једним својим крајем учвршћеног за окомито постављену дршку.

Такво или слично оруђе погодно је и за обраду унутрашње површине дубенице.

Назив копач сасвим је провидне форме, али није прецизније идентификован.

Сродним називом копљал у руским говорима се означава дугачко криво длијето исте

намјене (Жор. 83).

Тешко је довести у генетску везу загонетни синоним дутла (<дутлати не

вешто, рђаво кројити или шити“; РСАНУ) са блискознaчнoм и провидном дублом

мада личе својом гласовном формом.

14.1.3. Непознато је и каквог је облика било кулило, назив тамног поријекла
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регистрован у приморском дијелу Херцеговине, којим се означавала алатка за

дубење дубеница (Ћурчић 31).

Насупрот свим набројаним називима оруђа којима су прављене дубенице,

а непчеларског су поријекла, србијански назив једног великог сврдла, чија се упо

треба у расположивим изворима не везује за израду старинских кошница, могао би

бити пчеларског поријекла: уљара. Таква алатка је могла бити употребљавана и за

бушење пањева при изради дубеница, а њен назив изведен од прасловенске основе

*ul-, на исти начин као што је изведен и стари назив човјека који се бави пчелар

ством —уљар (в. 11.2.1.1).

14.2. Направе за задимљавање пчела

14.2.1. У раду у пчелињаку, пчелари умирују пчеле димом добијеним

сагоријевањем када (в. 15.3). На испитиваном подручју, задимљавање пчела обавља

се углавном фабричком направом која се именује дериватима глагола којима се

означава та радња — димиш, кадиш, пухат (в. 16.7), а понекад и општим називом

најкарактеристичнијег дијела те справе.

Готово на читавом подручју проширен је термин димилица, понегдје и ак

ценатска варијанта димилица, а у Рами и југоисточној Херцеговини потврђена је и

творбена варијанта дималица. У пчеларској лексикографији наводе се и варијанте

димњак и димњача (Ружић 1). И у другим словенским терминологијама и гово

pима употребљавају се сродни еквиваленти: рус. двамарњ, чеш. dymak (Крејн бр.

832), рус. диј. двамарљ, дњимокур (Иван. Авт. 7, 14), укр. димар (Поповски 79), укр.

диј. димар, димарка, димарбк, д марчик, димовик, димница, подд мка и сл. (Ник.

216-217), полес. димар (Пол. 330), пољ. диј, dymak, dymaduo, dymem, dymka / dim

ka, dymačka, dymanka (МАЗ бр.252), dymadlo, dymak, dymnik, dymaczka, dymadetko

(Варм. 81) итд.

У сјевернијим херцеговачким крајевима карактеристичне су архаичније

изведенице од глагола пухати: код Муслимана удолини Неретве пухалица и пухаљка,

код осталих пуваљка / пy"аљка и пувалица. Сродни еквиваленти регистровани су у

бугарском језику — пушалка (Баб. 386) и пољским говорима — риchawka (Варм. 81),

pихmo, buxaduо (МАЗЈ бр. 252).

Изведенице од глагола кадити, и поред његове велике фреквентности, веома

су мало распрострањене на испитиваном подручју: поред девербала кадилица,

регистрован је и деaдјектив кадибница, карактеристичан за религиозну лексику.

Овај посљедњи назив потврђен је и у Славонији, а у јужној Србији, гдје се јавља у

дијалекатској варијанти кадилница, означава керамичку посуду, сличну религиозној,

којом се задимљавају пчеле. Почетком ХХ вијека, мостарски пчелар Велагић, уз

димилицу, употребљавао је синоним кадило. Сродни еквиваленти познати су и у

неким другим словенским језицима: слов. kadivnica čebelna, kadivnik (Шмид 6),

стпољ. kadžilniczka (Концки 12), пољ. диј. kadzidlo (Варм. 81) и укр. диј. кад”ло,

куд“ло, кад“лник (Ник. 217).

У долини Неретве, димилица се именује и називима њеног основног

дијела мијех Zмије и вајањ. И у пчеларској лексикографији, на почетку ХХ вијека

регистрован је мех (Ружић 39). Сродан еквивалент забиљежен је у словеначком

језику – kadivni meh (Шмид 6) и пољском говору — теšek (МАЗЈ бр. 252).

Дијелови. Димилица се састоји из два основна дијела: цилиндричне лимене

посуде, у којој сагоријева кад, и направе којом се утискује ваздух у ту посуду.
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На испитиваном подручју, ти дијелови се означавају дијалекатском механичком

лсксиком.

Дио за утискивање ваздуха Муслимани у долини Неретве називају мијех,

немуслимани у источној Херцеговини мије, а у западној мај. Сродан еквиваленат

потврђенје у полеским говорима:миш9чок (Пол. 342). У истом значењу регистрован

је и ковачки синоним загонетног поријекла витањ.За опругу у том механизму

регистрован је назив германског поријекла ведер.

Посуда за сагоријевање када означава се синтагмом кутија за кад или

називом кова, дијалекатским деминутивом турцизма кофа. Њен конусни поклопац

такође се номинира општим турцизмом капак.

За цијев којом ваздух протиче измијеха у посуду за сагоријевање забиљежен

је икавизам цив.

14.2.2. Раније је употребљавана керамичка димилица у облику веће луле, из

које је пчелар дувањем протискивао дим. Означавана је општим турцизмом лула

или димилица-лула. У истом значењу лула је потврђена и у славонским говорима.

Цијев којом је удуваван ваздух у такву димилицу означаван је такође турцизмом

чибук.

Ујужној Босни, задимљавање пчела се врши помоћу мале керамичке посуде,

која се именује деминутивним турцизмом бардаћић.

Приликом мање интервенције у кошници, у вријеме кад пчеле нису љуте,

кад има паше, пчелари их задимљују обичном цигаретом или лулом, које именују

њиховим опшим називима: лула, цитар у источној и цигара у западној Херцеговини.

14.2.3. За уништавање воштаних мољаца у резервном саћу отровним димом

од запаљеног сумпора употребљава се сумидрача, справа слична ДИМИЛИЦИ.

14.3. Ројница

14,3. Ројеви се хватају на разне начине и при том се употребљавају различита

приручна или за ту сврху направљена средства. У пчеларској литератури не постоји

устаљен термин за посуду у коју се хватају ројеви: ројница, ројнача, рајоловка,

врећа за скидање ројева, вршкара (плетена кошница која се често и у савременом

пчеларењу употребљава за ову намјену) и сл.

На испитиваном подручју, суд за хватање ројева (лаган сандучић, мала

дубеница или кошара) обавезан је дио прибора у сваком пчелињаку и његова

номинација мотивирана је намјеном: ројница, шикалица, фаталица, а и именује се

општим називом приручног предмета који служи и за ову сврху.

Назив ројница распрострањен је у цијелој Херцеговини и сусједним

Конавлима у Далмацији и Рами у Босни. И секундарни извори упућују управо на

тај ареал, не потврђујући његову ширу употребу у другим с-x. говорима. Сродних

еквивалената има више у словенскимјезицима: рус. диј, рошница, роевна, роевено,

poевник, рошлка (Иван. Авт. 10), полеc. ројнвица /pbјница / ројнвица, ројевна,

ројевник (Пол. 355), пољ. rojnica (Крејн бр. 901), слвч. rojnica (Мила 192), слвч.

диј. rojačik (Кахаун 200), чеш. rojak, rojaček (Крејн бр. 409, 901), буг. poачка (Баб.

386).
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Синоним шикалица, мотивиран хватањем ројева (в. 16.8.1), распрострањен

је, упоредо са ројницом, у источној Херцеговини, Пиви и Конавлима. Регистровао

га је још само дубровачки лексикограф Стули.

Назив фаталица, такође мотивиран хватањем ројева, ограничен је на узак

ареал у сјеверној Херцеговини.

У источном дијелу Попова, посуда за хватање ројева назива се полустарица

/ полустерица. Оплетена је од прућа и облијепљена балегом. Етнографски извор са

истог подручја наводи полустарицу, округлу дрвену посуду која служи као мјера

за жито и запрема пола стара романске мјере (Попово 13), лат. sextarius (Скок s. v.

сешта ГV). Дакле, посуда друге намјене, погодна за хватање ројева, задржава и у

пчеларству уобичајени назив.

У истој породици, исти предмет се назива и двочланим синонимом улишна

корпа. Куриозитет тог двочланог назива је детерминатор, једини на испитиваном

подручју регистрован примјер придјева изведеног од лексеме улиште. Основни

члан овог синонима медитеранског поријекла — корпа (лат. corbis) недвосмислено

упућује на плетени суд.

За хватање ројева понекад се употребљавају и лакше дубенице, па се

детерминацијом диференцирају од обичних пчелињих станова: мала дубдвина,

малд улиште. У крајевима гдје се пчеле гаје у плетеним кошницама (в. 13.1.2.2.1.3),

у њих се и хватају ројеви, па се у номинацији и не диференцирају.

У Војводини је уз пчелињак постављана мотка са врхом омотаним сијеном

како би се ројеви за то хватали. У Бачкој то је називано чова, а у Банату ројњача

(Жив. ПI 26). Мала кошница натрљана пчелињом љубицом и учвршћена на мотки

са истом намјеном означавала се називом капа (Жив. ПI 337). Док је у изведеници

pojЊача мотивација очигледна и док би се о мотиву помјерања опште именице капа

у овом значењу могло нагађати, дотле се за пчеларски синоним чова не би смјело

ни тврдити да је у вези са текстилним називом чоха / чова, јер је сасвим нејасан

мотив такве номинације, уколико није негдје, умјесто сијена, причвршћивана чоха

ИЛИ ЧОХaHa KaГIа.

14.4. Пчеларска капа

14,4. Пчелари штите главу од пчелињих убода различитим заштитним

покривкама са мрежом на предњој страни. У пчеларској литератури тај се референт

најчешће означава називом пчеларска капа, мада се употребљавају и синоними

пчеларски шешир, (заштитна) мрежа за лице и сл. У пчеларској лексикографији

регистрован је архаизирани синоним капа кованиијска.

На испитиваном подручју стање је слично, с тим што је варијантама тих

назива и њиховим комбинацијама умногостручен број реализација. Најчешћи је

назив помјерен са одговарајућег одјевног предмета, сам — капа или професионално

детерминисан. Детерминира се не само придјевом изведеним од назива вршиоца

радње пчелар, као што је случај у терминологији, него и варијантама придјева

изведеног од назива врсте пчела: челарска капа, с једне, и челиња /челпнска / челија

капа, с друге стране. Потврђени су и други детерминатори: заштитна капа, ката

са ситком, капа са мрежом. Мада је основна лексема романског поријекла, сродни

еквиваленти постоје не само у јужнословенским језицима — слов. kapa čebelarska

(Шмид 69— него и код сјеверних Словена: пољ. диј. kapa, kapa sitkowa, kapa pszczo
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lowa (Варм 81), kopa, kapa, kapelušиоšatkovanу (МАЗЈ бр. 251), рус. диј. кетка

(Иван. ЛC 73).

Иако се пчеларска капа често израђује причвршћивањем кончане мреже на

обични шешир, само је на једном мјесту забиљежен синоним шенштр.

Интернационализам маска потврђен је у више варијаната: маска у Конавли

ма, маска при ушћу Раме и челарска маска у сјевероисточној Херцеговини. Сродан

еквивалент употребљава се и у пољским дијалектима: maska (Bapм. 81; МАЗЈ бр.

251).

Назив карактеристичног дијела помјерен је на цјелину, па је на више мјеста

у источној Херцеговини регистрована мрежа. Сродан еквивалент регистрован је у

бугарском: мрежа за лице (Баб. 386).

Пчеларски синоним ситка, забиљежен у сјеверној Херцеговини, настао је

помјерањем назива по сличности: на једној врсти фабричке пчеларске капе главни

дио је лимени обруч са мрежом, што личи на сито. Сродни еквиваленти чести су у

говорима сјеверних Словена: ситце (Жор.97), рус. диј. сито (Иван. ЛC 75), укр.

стка (Поповски 79), полес. сицуз, свtтзчко (Пол. 358), пољ. sitko (Козл. 233), пољ.

диј, sito, sitko, sitko do pszczól (Варм. 80), šito, šitko pscolne (МАЗЈ бр. 251).

Раније, док се нису употребљавале пчеларске капе, пчелари су се штитили

од пчелињих убода омотавањем главе комадом тканине, што је означавано општим

глаголом повезиват се.

14.5. Пчеларски нож

14.5. Пчелари отварају кошнице,чисте њиховеунутрашње површине, одвајају

оквире од њиховоглежишта, подсијецају и одсијецају саће у старинским кошницама

металном алатком која се у стручној литератури најчешће назива пчеларски нож,

а понекад и америчко длијето. Пчеларски лексикограф Ј. Живановић ту алатку је

означавао синонимима нож пчеларски и нож кованиијски (Жив. 1). Тај референт је

сличнији длијету него ножу: подужи пљоснати комад челика са оштрицама на оба

краја, с тим што је један савијен под правим углом. Нож који су ковачи правили

за рад у дубеницама био је дужи и тањи са проширеним оштрицама како би се

њиме могло одсијецати и извлачити одсјечено саће. Патријархални пчелари су

употребљавали и обичан подужи нож за одсијецање саћа у старинским кошницама,

па је његов назив помјерен на новију пчеларску алатку по сличности функције.

На цијелом испитиваном подручју та се алатка означава општом лексемом

нож, а често се детерминацијом диференцира од обичне кухињске алатке: најчешће

придјевом изведеним од назива вршиоца радње — челарски нож, понекад и

дериватима лексеме пчела— челији/челињи /челни нож или приједлошко-падежним

детерминаторима: нож за челе, нож за вађење, нож од јаника, нож за јанпк, а

забиљежен је детерминатор мотивисан обликом —кучасти нож. Секундарни извори

са истог подручја наводе и друге варијанте: нож од чела, челињски нож, медни нож,

криви нож, а у источној Босни нож „ пчелињак“ и у Црној Гори ножић од пчела.

Потврда синонима криви нож у славонској литератури с краја ХVIII вијека (Ј. Стј.

Релковић) потврђује да се у нашим крајевима употребљавао посебно израђен нож

за пчеле прије него што је проширена слична алатка америчке провенијенције.

Назив нож ушао је на испитиваном подручју и у пчеларску фразеологију

којом се означава одузимање меда од пчела (в. 16.18).
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Сродни називи врло су чести и у другим словенским језицима, али је на

основу расположивих података тешко утврдити која се алатка њима означава:

пчеларски нож или нож са скидање воштаних поклопаца (в. 14.7.2.1.2). Ипак се за

неке случајеве са сигурношћу може тврдити да се односе на пчеларски нож. стпољ.

nož ulowy (Концки 12), полес. нож / ненж / нуж, ббртницки нож (Пол. 344), буг.

нош (Зел. 281). Посебна врста ножа за изрезивање саћа из плетених кошница у

пчеларским терминологијама не само словенских (чеш. nuž pro košnice, пољ. nož

do koszek, рус. нож дла вbрезbиваних меда из сапеток) него и других европских

језика (енгл. Skep knife, франц. couteau ceratome, њем. Korbmesser; Крејн бр. 826)

означавају се одговарајућим семантизмом.

Називом длијето, честим у другој пчеларској функцији (в.14.1), херцеговач

ки пчелари сасвим ријетко означавају пчеларски нож длијето /лијето, америчко

длијето. У нашој пчеларској лексикографији регистровано је длето у том значењу.

И у неким другим словенским језицима постоје сродни еквиваленти: буг. длето

(Баб. 386), пољ. duto pasieczne (Крејн бр. 426).

И други назив алатке за израду дубеница дубач (в. 14.1.1) потврђен је при

ушћу Раме као ознака пчеларског ножа.

Дијелови. Пчеларски нож је компактан комад челика, па се његови дијелови

ријетко именују, и то се на испитиваном подручју искључиво чини општом лекси

ком. За оштре дијелове ножа регистрованје девербал ćечтво, с тим што се заоштре

ни дио ножа на савијеном крају назива кучара.

14.6. Жврк

14.6. За учвршћивање сатних основазажицу на оквирима служи ужлијебљени

зупчасти точкић причвршћен за дршку. У стручној литератури нема устаљенијег

назива: најчешће се среће жвpк, затим жвpк за утапање жице у вјештачко саће,

котачић за утапање жице у саће, кошачић за утискивање жице у сатну основу,

мамуза и сл. Ову алатку добро познају сви пчелари који гаје пчеле у савременим

кошницама и именују је називима сличних предмета.

Вјероватно је, на испитиваном подручју, књишке провенијенције назив

ономатопејског поријекла жврк са варијантом уобичајеној у Херцеговини звpк а

потврђени су и фонетизми жмрк и чмрк. Назив је помјерен са чигре по сличности

ротације и звука.

Највећу распрострањеност има синоним тдчак и његов деминутив точкић,

чије се значење понекад прецизира детерминацијом: точкић за причвршћивање

вдска.

Општеупотребни синоним коло са деминутивом колце у пчеларској лекси

ци има знатно мању распрострањеност. У Конавлима се употребљавају синоними

даљег сродства котуљ и котуљчић. Сродни еквиваленти постоје у словачком —

koliesko (Мила 270) и чешком језику — kolečko k zatavovani mezisten (Крејн бр. 270).

У долини Неретве забиљежени су синоними утискиваћ и утискиваћ жица,

мотивисани радњом која се алатком обавља.

Потврђен је и синоним трлица, помјерен из опште лексике по сличности

радње — обртно трљање”.
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14.7. Прибор за екстракцију меда из саћа

14.7.0. За екстракцију меда из саћа употребљава се прибор различит за не

покретно саће из старинских кошница од покретног саћа из савремених кошница.

14.7.1.0. Одузимајући из кошница непокретно медно саће, патријархални

пчелари су на више начина из њега издвајали мед: самоотакањем, муљањем и за

гријавањем, што је обично обављано помоћу приручних средстава, мада су понег

дје употребљаване и просте справе конструисане за ову намјену.

14.7.1.1. Самоотакање меда вршено је помоћу неког предмета који је омо

гућавао да се на погодној температури мед сам циједи из саћа изрезаног из старин

ске кошнице. Уз доњи ток Неретве, гдје је спољна температура омогућавала већу

производњу веома цијењеног меда самотока, спомињу се мјешина и турцизам

зембила, општи називи одговарајућих предмета. Саће се стављало кроз већи отвор

— рло — у мијех, који се вјешао за неку греду, а мед је истицао на један од отвора на

задњим ногама — ножањ. У исту сврху је служила и зембила, већа кошара исплетена

од прућа. У сјеверозападној Херцеговини, за самоотакање меда употребљавано је

сито, а у источној регији врећа.

14.7.1.2. Муљање меда, тј. механичко истискивање меда из саћа вршено је

обично рукама уз помоћ каквог мрежастог предмета, већином ријетке тканине: ћедило

/ цидило, кдпрена, ћеса, врећа, (ланена / платнена) крпа, буpунuук, решето и сл.

Поред тих приручних средстава, понегдје су употребљаване и простије спра

ве за муљање медног саћа. У Рами је за то служила једноставна преса састављена

од двије даске, спојене на једној страни брдквом, већим металним ексером, између

којих је стављана врећа са саћем. Та направа је означавана романизмом тор

кула или турцизмом грчког поријекла менђели. Први синоним је потврђен и у

сјеверозападној Босни, а други у јужносрбијанским говорима у варијанти ментели

(РСАНУ б). Варијантама тих лексема често се у с-x. говорима означавају простије

пресе разних намјена.

У Зажабљу се очувао камени остатак справе за одвајање меда од воштине

— медна плдча. То је округла дебља камена плоча промјера преко 1 m cа рубним

жлијебом изведеним на једном мјесту ради слијевања меда, слична доњем

воденичном камену. Наводно, саће је на тој плочи притискивано другом плочом, о

чему мјештани причају на основу предања (Пуј. Особит. 147—148).

Медна плоча из Хутова
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Називи старинских справа за екстракцију меда регистровани су још у Босни

— цитка (Гаваци 59), у Далмацији вишезначни романизам турањ (Пољицa 107) и на

острву Крку девербал жимача (Врбник 30).

14.7.2.0. Екстракција меда из покретног саћа састоји се из двије радње:

скидање воштаних поклопаца и истресање меда.

14.7.2.1. Скидање воштаних поклопаца обавља једном од двије алатке по

Знате на испитиваном подручју. Једна је у облику широке виљушке са двадесе

так игличастих зубаца, веома распрострањена у Херцеговини, која се у стручној

Литератури означава већим бројем описних назива: пчеларска виљушка, виљушка

за скидање медних поклопаца, виљушка за отварање медног саћа, вилица за

отклапање саћа и сл. Друга је двосјекли нож у облику зидарске мистрије, познат

мањем броју напреднијих пчелара, који се такође у стручној литератури означава

вишечланим перифрастичним називима: пчеларски нож, нож за отклапање саћа,

нож за скидање воштаних поклопаца с меда у саћу итд. Обје алатке су везане за

савремено пчеларство, па су и њихови називи у херцеговачким говорима усвојени

из литературе.

14.7.2.1.1. На читавом подручју распрострањен је назив виљушка, помјерен

по сличности са предмета из кухињске лексике, који се врло ријетко детерми

нише: челарска виљушка и виљушка за скидање поклопаца. Сродни еквивален

ти употребљавају се и у терминологијама других словенских језика: слов. vilice

za odpiranje satja (Шмид 14), слвч. vidlica, odviečkovacia vidliса (Мила 251), чеш.

odvičkovaci vidlička, пољ. widelec-odsklepiacz, рус. вилка дла распечатљиваниа

(Крејн бр. 951).

У сусједним Конавлима, пчеларска виљушка се означава општим

дијалекатским синонимом романског поријекла пантарб.

Веома ограничену распрострањеност имају називи пчеларске виљушке

такође помјерени по сличности са других, познатијих предмета: чешаљ, дрљача и

зубача.

14.7.2.1.2. Нож са скидање медних поклопаца ријетко се употребљава на ис

питиваном подручју мада је извјесном броју напреднијих пчелара познат. У обич

ном говору најчешће се номинира исто као и алатка друге намјене (в. 14.5), а сасвим

ријетко се детерминацијом прецизира значење: нож за скидање поклопаца, нож за

скидање печета, нож за отклапање саћа, нож за резање воска. Мада је очигледан

утицај стручне литературе на појаву ових детерминатора, ипак нигдје није потврђен

назив челарски нож, који је у испитиваним говорима искључиво везан за алатку

друге намјене (в. 14.5), а којим се у стручној литератури означавају оба та референ

та. Сродни и неуједначени еквиваленти употребљавају се у терминологијама, а и

народним говорима других словенских језика: рус. нож дла расиечашљиваниа, пољ.

nož do osklepiania, чеш. odvičkovaci niž (Крејн бр. 952), рус. нож пчеловоднњи, буг.

пчеларски нож, чеш. nuž odvičkovaci, пољ. поž pasieczny (ОЈЗСлN 0767), полеc.

крваввај нуж, пасичнвиц књиј нуж (Пол. 344) и сл.

14.7.2.2. Врцаљка. Справа којом се центрифугирањем истреса мед из покрет

ног саћа нема устаљеног термина у савременој пчеларској литератури: уз интерна

ционализам центрифуга, употребљава се девербал књишког поријекла истресаљка,

а у новије вријеме снажно их потискује народни назив врцаљка, такође девербал од
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ономатопејског глагола вpцати (в. 16.19.2.2). У старијој литератури употребљаване

су и варијанте: центрифугална машина, центрифугална справа, врцало и врцалица.

Сви ти називи нашли су одраза и на испитиваном подручју.

Интернационализам центрифуга потврђен је код малог броја напреднијих

пчелара, и то, по свој прилици, у њиховом пасивном лексичком фонду. Девербал

истресаљка регистрован је само код једног старог напреднијег пчелара, што је

свакако утицај старије стручне литературе. Сродан еквиваленат потврђен је у

словеначком језику: istresalnica (Шмид 5). Пчелари који се не служе стручном

литературом употребљавају интернационализам широког значења машина, који

се и детерминира — машина за фрцање. Сродни еквиваленти уобичајени су и у

пољским говорима: таŠzyna (Bapм. 83) и тахуna do modu, mašyyka (МАЗЈ бр.

256).

Варијанте изведенице од глагола вpцати имају готово општу распро

страњеност на испитиваном подручју: врцаљка је најчешћа и није ареално

ограничена, врцајка је ограничена на доњи ток Неретве и Конавле, фрцаљка је

прилично распрострањена у источној, а врцалица / врцалица је везана за Раму,

док врцало / врцало има ограничен ареал уз доњи ток Неретве. Ова посљедња

варијанта била је прилично распрострањена у б-х. пчеларској периодици почет

ком ХХ вијека.

14.7.2.2.1. Дијелови. Мада у сакупљању грађе није обраћана пажња на називе

дијелова врцаљке, ипак се у снимљеном материјалу нашао извјестан њихов број.

То су махом општи локални називи или стручни термини одговарајућих техничких

детаља: бачвасто лимено тијело врцаљке — бубањ и добош, мрежаста ротациона

посуда — кош, која се обрће на осовини, дио којим се покреће механизам — ручка,

преносни механизам — погон, уређај за испуштање меда — славина и кантула,

постоље — нотаре, дводијелни дашчани затварач горњег отвора врцаљке — поклопац

и капци.

Уз вpцаљку, обавезно се употребљава и посебна направа за цијеђење меда са

дуплим, рјеђим и гушћим решеткастим дном — сито, решето и ћедило.

14.8. Прибор за екстракцију воска из воштине

14.8.0. Екстракција воска из воштине обавља се на више начина, али је у

основи поступак исти, изузев код сунчаних топионика: воштина се раскува у води,

улије у какву врећу или шупљикави суд у савременим справама и под притиском

истискује растопљени восак, који се слива у хладну воду, гдје се стврдњава.

У патријархалном пчеларењу, све одузето саће је деформисањем претварано

у воштину, па је њена прерада захтијевала више посла него што је то случај

у савременом пчеларству, гдје се одузимањем меда не уништава саће. Оруђа

за прераду воштине употребљавана су у складу са потребама и могућностима

појединих пчелара. На мањим пчелињацима воштина је прерађивана помоћу

приручних средстава, на већим су употребљаване простије справе намијењене само

тој сврси, а ријетки појединци су имали и савршеније дрвене уређаје у којима су

екстраховали висок проценат воска не само из воштине него и из воштаног тропа,

заосталог при преради уз помоћ простијих оруђа.
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14.8.1. Приручна средства

14.8.1.1. Већина пчелара на испитиваном подручју прерађује воштину

помоћу приручних средстава. Раскувана воштина салијева се у какву чвршћу врећу,

која се помоћу конопа вјеша о неку греду, затим се стеже помоћу два дрвета или

расцијепљеног дрвета и тако се растопљени восак истискује у посуду са хладном

водом. Ти предмети се обично именују њиховим општим називима. Уз готово

искључив назив врећа, понегдје се употребљава и синоним турског поријекла ћеса

или његова књижевнојезичка варијанта кеса са деминутивом кесица. У Пиви је

забиљежен и други турцизам — чувал. Дрвени предмети се такође означавају општим

називима дрвљад и дрвета, а расцијепљено дрво се у Попову назива штипавица,

у сјевероисточној Босни забиљежена је варијанта штипало. Омча на конопцу за

вјешање вреће назива се динац или дице. Врећице с мањом количином воштине

придржаване су и цијеђене машицама. РСАНУ наводи синониме маше (2.б) и

кљеште.

У југозападној Србији, врећа са раскуваном воштином вјеша се такође о

греду, која се назива челењача (Ужице 252). И кад би се могло претпоставити да

је тај назив изведен од лексеме (п)чела, немогуће би било схватити мотивисаност

таквог именовања. Највјероватније је назив челењача изведен од прасловенског

глагола “čeliti, чије континуанте у појединим словенским језицима имају различита

значења, међу којима је и словеначко тесати (нпр. стабло дрвета)“ (ЕССЈ), што би

значило да је назив греде мотивисан начином њене израде.

Постоји детаљнији опис сличне направе од двије лопатасте даске са

непрецизном убикацијом „из Посавине“ и сумњивим називом зећка у тексту и цјеђа

у легенди испод цртежа (Ћурчић 60-61). Док је девербал цјеђа сасвим провидан,

загонетан је његов синоним зећка. Мада се у тексту више пута појављује у том

лику, ипак би се са доста вјероватноће могло тврдити да се ту ради о девербалу од

жети, чији су деривати сличног значења познати у пчеларској лексици (жимача,

жетак), као што је и слична домаћа ручна преса за цијеђење воћног сока —жећка

(рсану).

У Покупљу се таква справа именује називом сличне алатке клешча, клешчине

или пак лексемом ономатопејског поријекла склепец (Сисак 30).

14.8.2. Тијесак

14.8.2.1. За прераду већих количина воштине и воштаногтропаупотребљавала

се сложенија дрвена справа са механизмом на навоје, али и без навоја. Ријетко су их

пчелари употребљавали само за своје потребе, и то оне без навоја. На савршенијим

справама, оним са једним или два навоја, прерађиван је и воштани троп, добијен

прерадом воштине помоћу приручних средстава. Мада се на испитиваном подручју,

70-их година ХХ вијека, само још понегдје могла пронаћи таква справа у употреби

(Мост) или ван употребе (Ком.), старији пчеларизнали су за њу иако је, најчешће,

никада нису видјели. Ипактадјелатност у Херцеговини није била ни близу развијена

као у југоисточној Србији, гдје су восковариије (в. 11.2.2) имале савршеније справе

за екстракцију воска из воштине и воштаног тропа.

На испитиваном подручју, таква справа се именује дериватима од

прасловенског глагола “teskati и његове иновиране дијалекатске форме тијештиш.
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најчешће је то тијесак, а на јужном рубу источне Херцеговине и у сусједним

Конавлима шијеc(т). С обзиром да се тим називом означавају старинске пресе

и за друге намјене (за вино и уље), често се детерминацијом прецизира значење:

тиjeсaк за восак, тијесак вдска, тијесак за цијеђење вдска.

(М. Н. Ратковић)

Тијесак у Музеју Херцеговине Требиње

Ујужној Босни, девербалом цјетка означава се тијесак са навојима.

Дрвени тијесак се у савременом говору понекад именује и интернациона

лизмом преса, усвојеним заједно са металном справом исте намјене (в. 14.8.3.1),

чије се опште значење детерминацијом сужава: преса да воска, преса за циђење

вдска. Дрвена преса за циђење воска из Раме конструисана је без навоја, у облику

сандука у којем се поклопном даском, као полугом, притискује раскувана воштина

у врећи.

У с-x. говорима постоји више синонима различите мотивације којом се

означава тијесак: у јужној Србији тесак (истим називом означава се и кућа гдје

се том справом обавља радња), у црногорским говорима тијешњак, у југозападној

Србији ован, назив помјерен са дијела на цјелину; у средњој Србији ступа или

корито (Расина 115), такође називи помјерени са дијелова, у старијој војвођанској

литератури воштара (РЈАЗУ), синоним помјерен са одговарајуће просторије, у

сјевероисточној Србији пива (Тешић 188), лексема тамног поријекла.

14.8.2.1. Дијелови. Тијесак се, углавном, састоји од постоља и једне или

двије дебеле даске, које се помоћу једног или два усправна навоја притeжу да би

се из кострeтне вреће истискивао восак, који се слива у посуду са хладном водом.

Старији тијесци су већином имали подлогу издубену у камену, као и камену посуду.

Постоље се обично означава општим именицама подлога или днд, а покретни

помични дио даска. Вертикални навој помоћу кога се притeже даска најчешће се

означава називом прасловенског поријекла лоза, мотивираног у овој функцији

увијеношћу навоја попут стабла повијуше. Рјеђи је новији синоним навој, усвојен

из механичке терминологије. Регистровани су и синоними чекpк турског и твинт

њемачког поријекла.

За матицу чијим се обртањем притeже даска забиљежено је више назива:

синоними рба и бван помјерени су из сточарске лексике на основу сличности
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рогова и полуга на матици, затим синонимски пар полуја, грчког, и ћускија турског

поријекла, преузет по истој функцији.

Врећа, обично кострeтна, у коју се салијева раскувана воштина, означава

се општим називима врећа / врића, прасловенског, и ћеса, турског поријекла, а у

јужној Босни забиљежен је и турцизам торба.

Посуда у коју се слијева исцијеђени восак такође се означава општим

називима: каменица када је издубена од камена, затим грецизмом шкип, девербалом

жетак у Конавлима и романизмом бањица у јужној Босни.

Горња даска на тијеску без навоја из Раме, којом се притискује воштина на

принципу полуге, означава се девербалима прикрета и пратњача.

14.8.3. Индустријске справе за прераду воштине

14.8.3.0. За екстракцију воска из воштине и воштаног тропа напреднији са

времени пчелари употребљавају више справа, већином индустријски произведе

них: пресе за восак, парне и сунчане топионике.

14.8.3.1. На испитиваном подручју, већином се употребљавају

металне справе сличне дрвеном тијеску (в.14.8.2), које се најчешће именују

интернационализмом преса, усвојеним са одговарајаућим референтом. Једанпутје

забиљежен италијанизам преша, и то у источној Херцеговини, усвојен из хрватске

Литературе. Често се детерминацијом овог општег механичког термина прецизира

његово значење: преса за восак, преса да воска, преса за цјеђење вдска, преса за

вдштину, преса на завртач. Оваква номинација одраз је стручне литературе, гдје

та справа има сличне називе: преса за восак, преса за цеђење воска, преша за

воштину.

И у другим словенским и несловенским терминологијама, та справа се

означава сродним еквивалентима (уп. ОЈЗСлV0998).

На јужном рубу Херцеговине, забиљежен је синоним романског поријекла

турањ, а старији пчелари пресу називају још општијим интернационализмом

машина.

14.8.3.2. Напреднији пчелари пресу за восак означавају девербалом топибник

и парни топионик у случају кад се воштина отапа врелом паром.

Сродни еквиваленти постоје и у терминологијама других словенских језика:

слов. topilnica (Шмид 14), пољ. topiarka do wosku, pус, воскотопка, буг. восокотдика

(ОЈЗСлV 0999).

14,8.3.2.1. Дијелови пресе за екстракцију воска означавају се општом

механичком лексиком, слично дијеловиматијеска (в. 14.8.2.1). Механизам за стезање

означава се девербалима степач и вијак, затим турцизмом чекpк и германизмом

iевинт. Шупљикава посуда у којој се пресује воштина означава се Турцизмима

казанчић или сандук, а постоље анатомским називом ноiе.

14.8.3.3. За прераду младе воштине, тј. воштаних поклопаца и саћа у којем

није извођено легло, понегдје се употребљава сунчант топионик, дрвени сандук са

двоструким косим стакленим поклопцем и лименим посудама у којима се восак

отапа помоћу сунчане топлоте без притискања.
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14.9. Справе за израду сатних основа

14.9.1. Савремена пчеларска технологија највећим дијелом је заснована

на вјештачким сатним основама (в. 16.23), чија је израда могућа једино уз

помоћ прецизних справа. Постоји неколико врста тих справа: ручна преса којом

се израђују равне сатне основе у формату који одговара оквиру, ваљци између

којих се ручно извлачи сатна основа у траци и аутоматизовани уређаји у којима

се на принципу ваљака производе велике количине сатних основа. У стручној

литератури нема уједначених термина за означавање тих справа, прва се обично у

српским приручницима означава називом преса за вјештачко саће, а у хрватским

преша за сашне основе, друга ваљци за сашне основе ИЛИ ваљци за израду сашних

основа, а трећа машина за израду сатних основа. Почетком ХХ вијека, када је

oдoмaћивана употреба простијих тих справа, такође су различито именоване у

стручној литератури: поред перифрастичних вишечланих назива Ричијева справа

за вјештачко саће (БХТ, Х-5, 84) и стисак (преша) за прављење вјештачкој саћа

(БХТ ХIV-5, 70), регистрована је и кованица сашионик (Ружић 60), која, упркос

својој јасној мотивисаности, економичности и једнозначности, није оставила

никаква трага.

На испитиваном подручју, поједини пчелари још имају простије справе за

израду сатних основа, па чак и оне које су сами правили од бетона, али их више

обично не употребљавају. Путем пчеларских задруга или специјализованих

продавница, масовно замјењују свој восак за готове сатне основе израђене на

савременим постројењима. У именовању тих справа одражавају се углавном називи

из стручне литературе, с тим што је интернационализам преса предоминантан у

означавању и ручне пресе и ручних ваљака. За разлику од преса за екстракцију

воска, овдје се мотивна ријеч обавезно детерминира: преса за саће, преса за

умјетно саће, преса за вјештачко саће, преса за прављење саћа, преса за восак.

Понекад се разликују поједине врсте преса: преса од бетона, примитивна справа

властите израде саливена од бетона, и преса на ваљак или синегдоха ваљак, а за

савремени уређај забиљежен је назив машина за саће.

14.10. Посуђе за чување и транспорт меда

14.10.0. Извађени мед, у саћу или исцијеђен из саћа, чувао се у различитом

посуђу: дрвеном, кожном, глиненом и лименом, у посудама какве се употребљавају и

у друге сврхе у домаћинству и означавају се општим називима. Пчеларска употреба

тог посуђа нигдје на испитиваном подручју није мотивисала његову номинацију.

Називи дрвених и кожних суда готово су искључиво словенског поријекла, а

лименог и глиненог посуђа посуђени су од сусједних народа.

14.10.1. Глинено посуђе. Раније је најраспрострањенија посуда за чување

меда био дубоки глинени суд са двјема наспрамним ручкама. На цијелом подручју

именован је турцизмом ћуп, изузев ограниченог ареала на сјеверу регије, гдје се

означава варијантама вишечланог назива: земјант лонац илднац од земjе. У истом

значењу, ћуп је забиљежен још и у Шумадији и на Косову.

Према етнографском извору, глинена посуда за чување меда у средњој Босни

се назива вриба, изведена из балканског латинитета врт (Скок s. v. врч).
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14.10.2. Дрвено посуђе. За чување меда често је употребљавано дрвено посуђе

разне величине. То су обично биле посуде које су се шириле од дна а именоване

су лексемом прасловенског поријекла каца и њеним деминутивом качица, који је у

истом значењу забиљежен и у Шумадији. У југоисточној Херцеговини употрбљаван

је бадањ, каца велике запремине, каква се употребљава за гњечење грожђа, као и

бачва, посуда намијењена првенствено за чување вина. У сјеверној Херцеговини,

мања дрвена посуда за мед назива се чабрица, а исходном лексемом чабар у

западном Срему се такође означава дрвена посуда за мед.

Историзираним турцизмом деба означаван је пљоснати суд издубен изједног

комада дрвета у којем је ношен и мед.

Од свих назива посуда за медједино сумеденица каца за мед“ (Вук) имеденка

дрвена качица за мед“ (Гаваци 59) мотивиране својом пчеларском функцијом.

Бачва у којој се чува мед у Подравини се означава изведеницом нејасне

мотивације зелењак (Торчец 10).

14.10.3. Кожно посуђе. Раније је мед чуван и најчешће транспортован

у посудама од бравље коже, које се именују дијалекатским варијантама општег

назива прасловенског поријекла мијех Имије /мјешина.

14.10.4. Лимено посуђе. У новије доба, мед се већином чува у лименим

посудама. У прво вријеме то је била амбалажа у којој је продаван петролеј

за освјетљавање. Номинира се готово искључиво општим називом њемачког

поријекла канта, често детерминисаним првобитном намјеном посуде: канта од

јаса, канта пазарица и јасна канта. На западном рубу Херцеговине забиљежен је

назив романског поријекла помјерен са материјала од којег је посуда направљена:

лама. У источном дијелу регије, у истом значењу је забиљежен и турцизам бакрач,

а у новије вријеме јавља се и интернационализам прдкром.

15. МАТЕРИЈАЛИ У ПЧЕЛАРСТВУ

15.1. У пчеларству се употребљава знатан број материјала: за израду

кошница, за њихово обљепљивање, утопљавање и затварање, за димљење, убијање

и лијечење пчела, за привлачење ројева, за уништавање напасника, за ублажавање

болова од пчелињих убода и сл. Већина тих материјала се означава њиховим

општим називима, који не спадају у пчеларску лексику, па ће бити само назначени.

Међутим, има и назива који су мотивисани функцијом у пчеларству, или су пак

имали утицаја у стварању пчеларске лексике, чему ће бити посвећена нешто већа

ПаЖЊa.

15.1. Материјали за израду кошница

15.1.1. У данашње вријеме, када се кошнице израђују индустријски

или занатски од дасака, материјал од којег се праве није релевантан у њиховој

номинацији. У старија времена, када су пчелари већином сами правили кошнице,

грађевински материјал је добрим дијелом условљавао њихов облик и квалитет, што

се донекле одражавало и у њиховом именовању. С друге стране, пошто је дрвеће
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од чијих су клада прављене дубенице било исувише познато, није било никакве

могућности да њихова номинација буде мотивисана функцијом у пчеларству.

Према томе, дрвеће од којег су израђиване старинске кошнице означава се општим,

већином изворним фитонимима.

Породица дрвећа Оuercus osначава се синонимима дуб и (x)pac / (х)pac,

први је распрострањенији у источној, а други у западној Херцеговини, мада се

и другдје усваја као термин. Најчешћи херцеговачки назив старинске кошнице

дубина / дубдвина резултат је контаминације фитонима дуб и коријена глагола

дупсти / дубити, којим се означава израда дубеница (в. 13.1.2.2.1.1). Аналогно

називу дубовина, којим се мјестимично у ји. Херцеговини означава само кошница

од храстове кладе, при ушћу Раме се таква кошница означава синонимима

растина или растова дубина. Остале врсте дрвене грађе незнатно су утицале на

номинацију дубеница: липовина, дрво од липе (Tilia), била је цијењен материјал за

израду дубеница, такође и муровина, дудово дрво (Могus), а изузетно је цијењена

тисовина, дрво тисе (Тасеus baccata), више из магијских него утилитарних разлога

(в. 12.2.3.2). Међу дрвећем од чијих су се клада правиле старинске кошнице помињу

,-w

се још буква (Fagus) и кљен (Аcer).

15.1.2. За утопљавање кошница у сјевернијим дијеловима Херцеговине

употребљавају се осушене стабљике стрних жита, које се означавају општим

називом слама и његовим синонимом помјереним из грађевинске лексике по

функцији у покривању разних станишта — кров / крдв.

15.1.3. У сјеверисточној Херцеговини, стављана је чичковина, стабљике

бодљикаве биљке чичак, на лето ради спречавања улаза у кошницу крупнијим

штеточинама, што се одразило и на именовање те радње — зачичкаш (в. 16.3.2).

15.2. Смјеса за обљепљивање кошница

15.2.1. Сви сувишни отвори и спојеви покретних дијелова старинске кошнице

(дужи) обљепљују се смјесом припремљеном за ту сврху. Ово обљепљивање је

нарочито значајно када се пчеле гаје у кошницама оплетеним од прућа, што није случај

у Херцеговини. Основни састојак те смјесе је говеђи или овчији измет, коме се додаје

најчешће пепео или креч, наводно да се у њему не би развијали инсекти, затим глина и

брашно. Та смјеса, која се обично састоји од два састојка, означава се већином општим

називом једног или оба та саставна дијела, а рјеђе називима мотивисаним функцијом.

На источном рубу регије, смјеса се означава девербалом лијеп, у сусједним

Конавлима варијантом лијепер, а у западној Херцеговини такође изведеницом од

истог глагола — лишило. Потврђен је још девербал замазак, и грађевинарски назив

грчко-латинског поријекла мелта.

Много чешће се смјеса означава варијантама општег назива говеђег измета

— балета / талеба / талебина, а понекад и општим називом ширег значења ђубре /

Лубар. Такође се означава и општим називима другог саставног дијела: најчешће

лут, регистрована је и варијанта лужина, а понегдје и варијанте општег синонима

пепд / пепејо/ пепел.

Општим синонимима креч турског поријекла и романизмом клак означава се

смjeсa за обљепљивање кошница у којој је један од састојака познати грађевински
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материјал. Смjeса састављена и од врсте земље погодне за обљепљивање означава

се њеним општим синонимима јноила, чешће, и илoвача. За ту намјену ријетко се
„- ___ wх

употребљавало брашно заједно са кречом.

15.3. Кад

15.3.0. За задимљавање пчела (в. 16.7) употребљавају се разни материјали

који тихо сагоријевају без пламена и чији дим не иритира много пчеле: гљиве са

дрвећа, труло дрво, говеђи измет, дуван, тканине, јелова смола. Ти материјали се

незнатно припремају за сагоријевање, а номинују се општим називима уз незнатан

пчеларски утицај.

15.3.1. Општи назив свих горива која се употребљавају за задимљавање пчела

је лексема прасловенског поријекла кад, како у свим херцеговачким, тако и у неким

босанским и црногорским говорима. У Пиви се употребљава аугментатив кадина.

Нема сродних еквивалената у другим словенским језицима, мада се одговарајућим

деноминалима означава пчеларска радња (в. 16.7) и изведеницама справа помоћу

које се она обавља (в. 14.2.1).

15.3.2. Гљиве из породице Роlyporus, које расту на дрвећу, цијењен су кад.

Означавају се општим фитонимима бубина, губа, љива, труд, шкипа, као и општим

називом мотивираним пчеларском функцијом — кад.

Најчешћи је назив прасловенског поријекла туба и нарочито његова

аугментативна форма јубина, а понегдје је уобичајен и фонетизам бубина. Понекад

се диференцирају врсте гљива по дрвећу на којем паразитирају: букова -, јелова -

и (x)растова јубина. Сродни еквиваленти познати су и у неким другим словенским

говорима и језицима: полеc. пупка (Пол. 328), укр. диј. убка (Ник. 218), чеш. houba

(Крејн бр. 359).

У си. Херцеговини регистрован је оказионални синоним шкипа (вјероватно

је у једином помену у снимљеном говору испуштен финални сугласник), који

одговара општем фитониму скрипац / шкрипац (Симон. 372), а сродни еквиваленти

срећу се и у пчеларским лексикама других словенских језика: укр. диј. скрипел'/

скрипел“ / скрипал“, скрипен“ и скрепли мн. (Ник.218), рус. скрњитик/скрњи (Попов

222), пољ. диј, skšypel (МАЗЈ бр. 252).

Назив прасловенског поријекла труд има нешто шире значење: њиме се,

уз гљиве које расту на живом дрвећу, означавају и оне које расту у иструљелим

шупљинама дрвећа, а забиљежен је и у значењу горива од трулог дрвета. Ради

диференцирања те двије врсте гљива, називом копани труд означава се врста која

растеу шупљинама, која се копа изунутрашњости стабла.О сродним еквивалентима

у другим словенским језицима мало је потврда: рус. трутовик (Попов 222, S. V.

скрљшпик), мада се спомињу одговарајући фитоними без назнаке о пчеларској упо

треби: чеш. troud, pус, трут /трутовик /трутовица (ОЈЗСл Т0732, 0736).

Општим синонимом iљива ријетко се означава кад. У сјеверној Херцеговини,

општим називом кад означава се врста гљиве нарецканог обода и пријатног мириса,

која расте на храсту, што је резултат сужавања значења мотивираног њеном упо

требом.
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15.3.3. Трули дијелови из неких стабала, нарочито из пањева, погодно су го

риво за задимљавање пчела. Означавају се деaдјективним изведеницама труловина /

трлдвина, трулина, трулеж, трулаж и синтагмом труло дрво. Сродан еквивалент

постоји у украјинским говорима: трухлавина (Ник. 218). У том значењу потврђен

је и општи синоним iЊиладак и одговарајућа синтагма јЊило дрво. Помјерањем

значења на основу просторне блискости, функције, а и гласовне сличности, фито

ним труд се употребљава и у значењу горива од трулог дрвета.

15.3.4. Дуван / духан, осушено и изрезано лишће биљке Nicotiana,

употребљава се као гориво, нарочито у недостатку димилице, кад се димљење пче

ла врши дувањем из плућа (в. 14.2.4).

15.3.5. У источној Херцеговини, као гориво често се употребљава осушени

говеђи измет, који се означава општим балканизмом балета. Уји. Србији, у истом

значењу се јавља девербал летик (Лужница 9). У Босни се као кад употребљава

смола одјелике, смола јеликова.

15.3.6. У недостатку природних материјала, у новије вријеме се све више

употребљавају старе памучне тканине, које се означавају општим називом крпа,

који се често и детерминише — памучна крпа, као што се у црногорским говорима

означава синонимом пртена крпа или србијанским тежињава крпа. Регистрован

је и назив јутене тканине у истој функцији — жака, поријеклом вјероватно из бал

КáНСКОГ ЛАТИНИТЕТа.

15.3.7. Производ сагоријевања којим се задимљују пчеле означава се општом

лексемом дим и називом ширег значења кад. Овај посљедњи је у истом значењу ре

гистрован и у србијанским и далматинским говорима. Уји. Србији, уз кад, у истом

значењу се употребљава и сродан назив чад (Лужница 9).

15.4. Материје за привлачење ројева

15.4.1. Приликом хватања ројева (в. 16.8.1.1) употребљавају се ароматичне

биљке и течности за прскање пчела. Од назива тих материјала за пчеларску лекси

ку су релевантни називи биљке Међissa officinalis: челиња / ћелиња /челна / челна /

челња / ћелња / челија / челинска / челина љубица /љубица /љубичица /Љубићица,

о-чела љубица, љубица за шикање, матична љубица, матичњак, челинска трава

(в. 12.2.4.1).

Употреба осталих ароматичних биљака помиње се само као могућност у не

достатку пчелиње љубице: нана и метвица, биљке из рода Мепtha у сјевернијим

крајевима и лишће медитеранских воћака лимун Сitrus limonia medica и наранча

Citrus aurantium y приморском појасу.

15.4.2. С обзиром на ефикасност привлачења ројева лако доступном

пчелињом љубицом, прскање ројева неком течности или засипање каквим сипким

материјалом, које је распрострањено у другим крајевима, у Херцеговини је готово

занемарљиво. У том случају употребљава се вода, вдда заслађена шећером или

медом, пијесак и земља.
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15.5. Храњиви додаци

15.5.0. Прихрањивањем (в. 16.24) пчелама се додаје вјештачка храна, већином

шећер, али и неки састојци којима се надокнађује и недостатак цвјетног прашка, као

и вода. Шећер се највише додаје у виду шећерног сирупа, а у новије вријеме у виду

медно-шећерних погача, као и са неким љековитим и биостимулативним супстанцама.

15.5.1. Сируп се у испитиваним говорима најчешће означава општим нази

вом основне компоненте — шећер и синтагмом кувани / кухант шећер, затим слад /

слaдер /сладор, шербет и сируп / сируп / сируп.

Фабрикат медно-шећерне погаче, чијаје примјена у вријеме првог сакупљања

наше грађе била у зачетку, означава се називом појача / погачица, преузетим из ку

линарске лексике.

15.5.2. Раније, уз сируп је додавано шенишнд брашно, ваљда као надомјестак

за цвјетни прашак. У секундарном извору, у долини Неретве, регистровано је

додавање шећера у печеним пилићима или печеним кокошима (Дрежница 12).

15.5.3. Уз обичну воду, забиљежено је да се пчелама додаје и слана вдда.

15.6. Средства за убијање пчелињих друштава

15.6.1. Пчелиња друштва су се убијала (в. 16.16) отровним гасовима, пламе

ном и водом.

Отровни гасови, који се означавају општим називом дим, у Босније потврђен

синоним кад, добијајају се сагоријевањем експлозива барут и динамит / динамид.

као и минерала сумпор. У Пиви се пчеле усмрћују гасом из отровне гљиве пухаре

зване бубина, Lycoperdon.

За убијање пчела понегдје се употребљавала врела вдда, а чешће се то радило

пламеном запаљене сламе.

15.7. Средства за заштиту пчела од напасника

15.7.1. За уништавање или сузбијање ситнијих напасника (в.10.1) пчелари

употребљавају већи број средстава, које номинирају општим називима:

против воштаних мољаца: дровина (орахов лист), кдра од наранче, сумпор

(дим од запаљеног сумпора),

против вароозе: дксална киселина;

против пчелињихуши: нафталин /нафтелин, дуван / духан (дим од дувана),

феноти азин, пљувача (за скидање уши с матице);

против мрава: пас / jac / Iаз, пепд, парадајиз / парадајз, од парадајиза лис,

цима од парадајиза,

против туђица: петролеј / петруље, јас/ iáс / Газ, карболеум, крбв / крдв

(пламен запаљене ражове сламе),

за дезинфекцију кошница: лукшија /луксија /ликсија, Лужина, Луј дипкуван

у води, слама, кров / крдв (пламен запаљене сламе), креч, живо вапно, модра талица

(раствор), жива сода (раствор).
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15.8. Лијекови против пчелињих болести

15.8.1. Против пчелињих болести, напреднији пчелари употребљавају већи

број фармацеутских препарата. Номинирају их њиховим комерцијалним називима,

више или мање адаптираним властитом изговору. Неприродно наглашавање

Извјесних назива указује на њихову неодомаћеност и на књишко поријекло.

Пчелари знају да су то све антибидтици / антибиотици, а неукији их

означавају називом мотивираним начином њихове примјене — некција. Најчешће

спомињу стрептомицин / стрептомицин / стетомицин (против већег броја

заразних болести), затим сулфати азбл / сулфати азбл / сулфатазбл (такође против

већег броја заразних болести), нистатин (против кречног легла), фуматилпн

(против ноземозе), теомицин (против болести легла), а регистровани су још анеуран

(ноземоза), југоцилпн, пеницилин и клдрамфеникон (европска трулеж легла),

хлорфеникол (мјешинасто легло), ноземак (ноземоза), тетрамицин (америчка

трулеж легла). Од набројаних назива једино би се за ноземак могло тврдити да

је мотивиран употребом у пчеларству, а можда би му се могао прикључити и

фуматилин (примјењује се димљењем пчела).

15.9. Средства за ублажавање бола од пчелињег убода

15.9.1. Изложени честом убадању пчела (в. 5.12.4), пчелари се, зависно од

индивидуалне осјетљивости, служе разним приручним средствима ради ублажавања

бола, именујући их њиховим општим називима. Најчешће је то ладан дбло Иладна

дблога, мокра крпа, ракијава крпа, сирћетли крпа, затим ладан камен, сирћет, деат

/дстика, растопљени крећ, сапун, лдзова ракија, слана вдда, млијечер из смдкова

листа, црвент лук. У тежим случајевима пије се уље или се на убодено мјесто

ставља љута паприка с медом.

15.10. Остала средства у пчеларству

15.10.1. Да би утврдили поријекло туђица, тј. ко је наводно упутио пчеле у

њихов пчелињак (в. 16,27), пчелари су посипали те отимачице брашном или лупом,

односно пепелом.

Пред спајање пчелињих друштава (в. 16.11), оба друштва се прскају

млаћеницбм (изметено млијеко) у коју се додаје били лук, како би пчеле добиле исти

мирис да се међусобно не нападају.

Приликом одузимања медног саћа из старинских кошница (в. 16.18.1), сатни

резови су посипани кокурузним брашном да се пчеле не би уљепљивале у мед.

16. ПЧЕЛАРСКИ РАДОВИ

16.1. Обављање пчеларске дјелатности

16.1.1. Гајење пчела на испитиваном подручју се означава дијалекатским

формама деноминала пчеларити и синтагмама састављеним од назива врсте

и општих глагола по синтаксичком моделу којим се означава и гајење домаћих

— 171 —



634 Саво Пујић

животиња: држати пчеле, хранити пчеле, радити о пчелама, радити с пчелама,

радити око пчела, бавити се пчелама.

Глагол пчеларити, изведен од назива вршиоца радње, употребљава

се у варијантама челарит / ћеларит. Његовом глаголском именицом означава

се и пчеларска дјелатност (в. 11. 1). Сродан еквивалент, али изведен од назива

медоносног инсекта, регистрован је у полеским говорима: пчолуват“ (Пол.352), док

одговарајућа глаголска именица у руском језику има сужено значење: пчелованње

тражење слободних ројева” (Попов 216).

Од синонимних синтагми, које су у испитиваним говорима много

фреквентније од деноминала пчеларити, најчешће се среће држат челе /челе, који

је уобичајен и у славонским и шумадијским говорима. Сродан еквивалент потврђен

је код бесарапских Бугара: двpжа (Зел. 280). Префиксираним формама одржат —

одржават челе /челе означава се очување пчела, тј. настављање њиховог гајења.

Такође су фреквентне и рекцијске варијантерадит о челама, радит око чела, радит

ш челама. У си. Херцеговини, регистрована је и синтагма бавит се челама, а у

сусједној Пиви ранит челе.

16.2. Грађење кошница

16.2.0. Старинске, кошнице с непокретним саћем градили су већином сами

пчелари, док су за израду кошница с покретним саћем потребни столарска вјештина

и одговарајући алат. Од половинеХХ вијека прешло се на индустријску производњу

кошница. Грађење кошница на испитиваном подручју номинира се дијалекатским

Ликовима опште занатске лексике, зависно од ЊИХОВe врсте и начина израде.

16.2.1. Дубенице се граде одсијецањем дијела шупље кладе, проширивањем

постојеће шупљине и изравнавањем унутрашње површине уз помоћ разних алатки

(в. 14.1). Та се радња означава глаголима чистит, копат и скоблат (дубину,

пањ и сл.) и њиховим перфективним формама. Употреба сложених глагола

ишчистит, дчистиш, почистит и глаголске именице чишћење за означавање

дубења, распрострањена у разним дијеловима испитиваног подручја, мотивисана је

одстрањивањем трулежи из шупље кладе. Видски пар копат — ископат, ограничен

на источну Херцеговину и сусједну Пиву, мотивисанје у пчеларскојлексици вађењем

унутрашњег дијела кладе. У приморском појасу Херцеговине, деноминалним

паром скоблат — искоблат означава се равнање и глачање унутрашње површине

дубенице. У цг говору регистрован је синоним полачити (Кучи“ 41), мотивисан

Истом радњом.

16.2.2. Израда дашчара означава се видским паром коват-сковат у дугачком

појасу од јужне Босне доји. Херцеговине.

16.2.2.1. Уградња пречака у старинским кошницама означава се у

западнохерцеговачком говору глаголом прикршћават, а уз доњи ток Неретве

забиљеженаје блискознaчна синтагма свртити саће, која се односи на учвршћивање

саћа провлачењем дрвених шипки кроз насељене кошнице приликом њиховог

пресељавања (Благај 30).
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16.2.3. Израда трнки означава се глаголом плес.

16.2.4. Грађење савремених кошница, као и уопште кошница од дасака,

најчешће се означава видским паром правит — направит, а нешто рјеђе суплетивним

паром градит — начинит.

16.3. Отварање и затварање кошница

16.3.0. Разликују се двије врсте отварања и затварања кошница: једно

приликом обављања пчеларских радњи у самој кошници и друго за пролаз пчела

(отварање и затварање лета).

16.3.1.1. За већину пчеларских радњи неопходно је отварање кошница, које

се састоји од скидања крова и поклопца. На испитиваном подручју, та радња се

означава глаголско-именичким синтагмама, у којима су глаголи већином општег

значења. Најчешћи је видски пар отворит — дптварат кошницу / дубину / стублину

/улиште, затим скинут – скидат поклопну даску, дигнут — дизат капак / поклопац

/ кров и сл. Сродни еквиваленти постоје у чешком — otveriti ul (Харагс. 233) и

пољском — ofwieraćule (Концки 34).

Глаголски видски парови дигнути — дизати и скинути — скидати творе

синонимне синтагме са називима дијелова кошнице, капка и поклопца: скинут

капак, дизат поклопац и сл.

Једини глагол деривиран из пчеларске лексике — раздужит задржао се

само на сјевероистоку Херцеговине и везан је искључиво за отварање кошница с

непокретним саћем, тј. за скидање њихових дужи (в. 13.1.2.2.1.2.1.1): раздужит

дубдвину / улиште / челу Синонимне синтагме диiнут — дизат - подигнут —

пддизат дуж / дужву Изадуж, отвдрит — датварат дуж /задуж, скинут — скидат

дужву и сл. Знатно су чешће и распрострањене су на читавом подручју.

16.3.1.2. Радња супротна отварању, затварање кошница означава се аналогно

отварању. Најраширенији начин номинације затварања кошница врши се помоћу

Глаголског видског пара зашворишти — зашварати и именица из синонимних низова

којима се означавају кошнице или пчелињадруштва:затворит-затварат друштво

/ челе / дплодњаке. Много су рјеђе синонимне синтагме заклдтит — заклапат

улпште / дубину / челе, поклдпит — поклапат кошницу, метнут поклопац. У уском

ареалу на сјевероистоку Херцеговине и сусједној Пиви, затварање старинских

кошница именује се синтагмама задужит улиште / дубдвину / челу, а на ширем

подручју затварат дужи, метнут задуж и сл.

16.3.2. Друга врста отварања / затварања кошница, која се односи на

регулисање лета, отвора за пролаз пчела, није аналогна потпуном отварању и

затварању кошница јер се затварачима разних облика и намјена (в. 13.1.2.2.2.3.7)

регулише ширина и висина отвора према потреби, и то одњеговог потпуног отварања

до потпуног затварања. Означавање тих радњи врши се глаголско-именичким

синтагмама у којима је први члан општи глагол, а други најчешће назив лета, а рјеђе

кошнице или пчелињег друштва: дигнут лећело, отворит лету: затворит лећело /

летно 7 друштво; сузит / сужит — суживат лето /лету, скратит лето, смањит

лето. У синтагми зачичкат лето чичковином затворити пролаз ради спречавања
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уласка крупнијих штеточина у кошницу“ јавља се деноминал прозирне унутрашње

форме неуобичајен у општој лексици. Распрострањен је на сјевероисточном углу

Херцеговине, попут глагола раздужит и задужит, а његова творбена варијанта

зачичити лето регистрована је у источнобосанском говору (Ћурчић 56).

16.4. Додавање и одузимање наставака

16.4.1. Веома значајна радња у кошницама настављачама, које чине огромну

већину савременихпчелињихстановауХерцеговини, везанајезадодавање наставака

на тијело кошнице или њихово одузимање. Пошто су ове радње релативно нове

И везане искључиво за савремену пчеларску технологију и за кошнице настављаче,

за њих није ни наслијеђена нека лексема изразитијег пчеларског поријекла. Те

радње се на испитиваном подручју номинирају двочланим синтагмама са општим

глаголом и једним од синонима којима се означавају наставци.

Додавање наставака на тијело кошнице означава се глаголима ставит

/ ставит — стављат / стављат / ставјат / ставјат, поставит — постављат

/ поставјат и метнут - метат И мећат и једном од именица наставак, коцка,

медиште и спрат. Одузимање наставака номинира се аналогним синтагмама

са општим глаголима скинут — скидат, дигнут — дизат и синонимним

сјевернохерцеговачким дијалектизмима снимит — снимат.

16.5. Повећавање и смањивање запремине кошница

16.5.1. Додавањем или одузимањем наставака проширује се стамбени

простор пчела у савременим кошницама (в. 13.1.2.2.2). То се исто ради стављањем

или помицањем преградне даске у тијелу кошнице, као и стављањем и одузимањем

неких додатака старинским кошницама у прелазном времену између патријархалног

и савременог пчеларења. Смањивање простора у кошницама именује се општим

глаголима збит — прибит, прерадиш и називима објекта — челу, кошницу итд., док

се повећање простора у кошницама означава општим глаголима ширит— проширит

— прошириват и називима пчелињег стана.

16.6. Прегледање пчела

16.6.1. Утврђивање стања пчелињих друштава у погледу њихове јачине,

здравственог стања, опскрбљености храном и других карактеристика релевантних

за њихов живот и рад — значајна је пчеларска радња. Обично се обавља отварањем

кошнице и непосредним осматрањем пчелињег гнијезда. У стручној литератури

та радња се означава термином преглед и глаголским видским паром прегледати —

прегледати.

На испитиваном подручју, слично је стање с тим што долазе до изражаја

извјесне дијалекатске карактеристике: преглед, прдљетни преглед, први / први

преглед, прегледат / пригледат — прегледат / приiледават. У истом значењу

употребљава се и основни глагол тледат. И у пчеларским терминологијама других

словенских језика уобичајени су сродни еквиваленти: слов. pregled, pomladno

pregledovanje (Шмид 12), буг. преглед (ОЈЗСлР 0072) и прележдане (Баб. 386),
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чеш. prohlidkа, пољ. przeglad (Крејн бр. 292), слвч, prehliadka (Мила 85). Сродни

Глаголски еквиваленти раширени су у полеским говорима: гладет", iЛедет“,

поладет", доладет", догледат“ (Пол. 327, 329), као и у бугарском: прегледам / да

прележдам пчелно семећство (Баб. 386).

Синонимни пар интернационалног поријекла контрдлисат — преконтрдли

сат сасвим је уобичајен код савремених пчелара.

Пчелари утврђују стањедруштава и без отварања кошница на основу кретања

пчела. Та радња се у херцеговачкој пчеларској лексици обично означава општим си

нонимом посматрат. Сродни еквиваленти потврђени су у руском језику: осмотр

(Крејн бр. 292), осматриватљ /осмотретњ пчелинуко семко (Баб. 386).

16.7. Задимљавање пчела

16.7.1. Избјегавајући непријатне убоде при обављању радова у непосред

ном контакту са пчелама, пчелари готово увијек умирују пчеле димом добијеним

сагоријевањем када (в. 15.3), најчешће у димилицама (в. 14.2.1). У стручној ли

тератури, та се радња означава синонимним деноминалима димити и кадити и

њиховим префиксираним формама, као и одговарајућим глаголским именицама.

Слично је стање и у испитиваним говорима, гдје се, поред та два основна глагола,

срећу и дијалекатски ликови трећег — пувати / пухати. Пошто су ти општи глаголи

распрострањени у свим херцеговачким говорима, ни њихова употреба у пчеларској

лексици није везана за уже ареале.

Најраспрострањенији је основни глагол кадит и његова префиксирана

форма поткадит, а нису необични ни глаголи са другим префиксима: накадит,

окадит и закадит. Раширеност сложеног глагола поткадит може се објаснити

чињеницом што се први млазеви дима упућују кроз лето, које је обично при дну

кошнице. Исти глаголи су распрострањени у пчеларској лексици црногорских и

србијанских говора. Сродни еквиваленти употребљавају се и у пчеларским лекси

кама других јужнословенских језика: слов. čebele prekaditi, izkaditi (Шмид 5), буг.

када, понакада, укад авам (Зел. 280, 281), а потврђен је и у пољском дијалеккту:

kašić šе (МАЗЈ бр. 252).

Деноминал димит / димпт, који се на испитиваном подручју јавља и у

префиксираним формама надимит и задимит-задимљават, као и у одговарајућим

глаголским именицама димљење и задимљавање, мање је фреквентан него кадит.

У цг говорима потврђен је перфектив надимити. Сродни еквиваленти чести су у

сјевернословенским пчеларским лексикама: пољ. odymiać, pус. gb1мито (Крејн бр.

831), стпољ. poddymać, rozdymać (Концки 12), пољ. диј. dimić šе (МАЗЈ бр. 252).

Излагање пчела диму старији пчелари понекад означавају глаголским паром

пуват — пунут и њиховим сложеницама напуват, запуват, запухиват, затунут,

потпунут. Употреба ових глагола мотивирана је задимљавањем пчела дувањем из

уста на запаљени кад прије масовне употребе димилица.

16.8. Стварање нових пчелињих друштава

16.8.0. Нова пчелиња друштва пчелари формирају хватањем природних

ројева, вјештачким ројењем постојећих друштава, проналажењем слободних

друштава у природним шупљинама или откупом друштава намијењених за убијање.
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16.8.1. Хватање ројева

16.8.1.0. Изузетно значајну пажњу пчелари, нарочито патријархални,

посвећују хватању природних ројева по њиховом изласку из кошнице. Означавају

га синтагмама састављеним од дијалекатских форми општих глагола хватати и

савијати и назива роја (в.2.2), као и глаголом шикати.

Општи глаголски видски пар у синтагми хватати — ухватити рој и

одговарајућа глаголска именица јављају се у дијалекатским формама (x)ватат /

(x)фáтат / (x)ваћат — ух)ватит / y(x)фатит, (x)ватање / (x)фатање и чешће

се употребљавају у западној Херцеговини, мада су сасвим обични и на осталом

испитиваном подручју. Том синтагмом се означава иста радња и у стручној

литератури. Сродни еквиваленти потврђени су у бугарском језику: хвацам роu,

хвацане нароu (Баб. 386), хвацане нарда (ОЈЗСлР 1016).

Синтагме са глаголским паром савити — савијати и одговарајућом глагол

ском именицом — савит челу, савијат рој, савијање роја, уобичајене на ужем

подручју си. Херцеговине, мотивисане су привлачењем узлетјелог роја на земљу.

Највећу фреквентност на испитиваном подручју има глагол шикат са гла

голском именицом шикање и свршеним глаголима сашикат, ушикат. Глагол је

ономатопејског поријекла, њиме је подражаван глас којим пчелари дувањем у

значење помјерено на остале радње у тој, понекад и врло сложеној операцији,

па и на гајење пчела уопште, о чему свједочи и његова провербијална употреба:

«Добро шичи, у главу не тичи!" Првобитно значење ове лексеме више се готово

не осјећа у пчеларској лексици, глагол је добио изразито пчеларску функцију па

се веома често именски дио синтагме челе испушта, док се синоним рој уза њ и не

употребљава. Секундарни извори не показују ширу ареалну распрострањеносттог

глагола, среће се код старијих јужнодалматинских аутора Стулића и Павлиновића

(РЈАЗУ), а у црногорским говорима забиљежене су варијанте шукати и шукање.

О јакој укоријењености тог глагола у Херцеговачкој пчеларској лексици свједоче и

изведенице шикалица, шикало и шикалац, којима се означавају средство (в. 14.3),

мјесто (в. 12.2.2) и вршилац радње (в. 11.2.3), а који се срећу и у пограничним

дијеловима сусједне Далмације и Црне Горе. Наведену пословицу Вук је у Рисну

забиљежио са алтернативним глаголом: «Добро тиши, а у главу не тичих. Он је

тај глагол исправно дефинисао: звиждањем сабирати пчеле у кошницу”, мада му

каснији лексикографи приписују другачије значење: тишити умиривати, утиша

вати” (РЈАЗУ) и стишавати” (РМС).

16.8.1.1. Pojeви се хватају једном или комбинацијом више радњи: ширењем

мириса ароматичног биља, испуштањем разних звукова, засипањем растреситим

материјалима, прскањем течностима, изговарањем ритуалних формула и сл. Те

радње се означавају општим глаголима.

Јак и пријатан мирис пчелиње Љубице (Мelissa officinalis) или неке друге

ароматичне биљке, који се ствара трљањем њеног лишћа по суду у који се хвата

рој и распршује ваздушном струјом из плућа, најјаче привлачи пчеле. Гњечење

ароматичног лишћа се означава глаголима трљати и трти и њиховим префик

сираним формама: трљаш, натрљаш, протрљаш, растрљаш, натрт, прдтрт.

Растјеривање мириса означава се дијалекатским варијантама глагола пухати: пу

хат / пуват / пуат у љубицу и његовим свршеним парњаком пунут у љубицу.
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Глаголским паром (x)yКат = (x)yКнут означава се, уз растјеривање мириса, још и

испуштање звука. Ономатопејским глаголом прикат /прĆкат такође се означавају

обје те радње, с тим што се прецизира тај звук — изговара се прpр или пре-прĆ, а

глаголом звиждат и одговарајућом именицом звиждање означава се испуштање

продорног шиштавог гласа — фиијуyy-фшијууу и сл.

Глаголом куцат и његовим деминутивима куцкат и куцикат означава се

лупкање по неком предмету, обично по ројници, да би се пчелама скренула пажња

на мјесто гдје треба да слете.

Шкропљењем роја водом, па чак и Лозовом ракијом, ради његова приземљења

означава се несвршеним глаголом прскаш и његовим свршеним парњацима прснут

/прнут, попрскат/попрснут, напрскат. Старији пчеларски аутори препоручивали

су справу намијењену за ту сврху чији је назив изведен од тог глагола — прскаљка.

16.8.1.2. У патријархалном пчеларству, извођено је више матијских радњи

како би се спријечило бјежање ројева или да се одврати од пчела поглед пролазника,

како би се оне заштитиле од урока и злих очију.

Раније је било незамисливо да се хватају ројеви без попијевања ритуалних

формула: «У кућицу, мајко, / у свој домак, мајко!», «Čедити, ćедок ја, мајко меде

на!" и сл. у којима има много пчеларских лексичких реликата. То попијевање се

у Херцеговачким говорима означава глаголима зват, дозиваш, викаш, наријецаш и

вабиш, као и именицом басма. Сродним дериватом се у пољском означава кошница

захватање ројева — wabik (Крејн бр. 409), а у сусједним полеским говорима вабик /

вабњик је дубеница постављена у шуми, очито да се у њу рој сам усели (Пол. 323).

Те ритмичке попијевке, које су пуне свечаности, удворности и поштовања

према матици и осталим пчелама, могу да добију и ласцивни карактер кад наиђе

пролазник, па се мијења формула, као што је забиљежено у околини Стоца кад хва

тач запијева: «У п...у, мајо!», а жена му одговара: «Муци муда вјетар махаж (Мрамор

42). У југоисточној Херцеговини је на неколика мјеста откривена још ласцивнија

стихована формула у којој жена позива пролазнике да се не чуде пчелама него

парадоксу њене вагине која је окренута земљи, а воду држи. У другим дијеловима

испитиваног подручја информатори нису ни навођени на ту тему, па и изостаје

информација о евентуално широј појави.

У јужној Херцеговини је забиљежено да се, уз ројевску попијевку, у

пчелињаку закопава узица исплетена од вуне из три тора или са себе свлачи и изврће

нешто од одјеће (Попово 253).

Приликом хватања роја, у источној Херцеговини се гледа кроз рукав или кроз

ндјавицу да гаћа, а у средњој Босни се, поред гледања кроз ногавицу, баца маша

преко роја (Високо 200). Ово свлачење једне ногавице код мушкараца слично је

завртању сукње проглаве, што чине старије жене да би од пчела одвратиле поглед

пролазника, да се не чуде челама, него њиховим задњицама. Сличан је поступак

забиљежен и на Косову, гдје жене задижу задњу бошчу (Косово Поље 320).

Ради спречавања бјежања ројева, уји. Херцеговини се завија бургија /бурђија

у надвратник или какво друго дрво. У си. Босни се на Божић завија сврдло, а при

ликом хватања роја, забада нож у земљу (Црњелово 178), док се у ји. Србији, уочи

Ђурђевдана, раоником и сврдлом заокружи пчелињак и онда се ти предмети, из ис

тих побуда, оставе у њему да преноће (Бољевац 355).
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16.8.2. Вјештачко ројење

16.8.2.1. У савременом пчеларству, множење пчелињих друштава се све више

контролише како би се постигао што већи принос од њих. Стога се природно ројење

у току најјаче сакупљачке активности ограничава разним начинима, а нова друштва

се праве у погодно вријеме вјештачким раздвајањем постојећег или састављањем

дијелова пчелиње популације из двије или више кошница уз додавање нове мати

це. Иако је ова радња једна од иновација у пчеларској технологији, ипак се у њеној

номинацији примјећују извјесне карактеристике, невезане за одређене ареале.

Док се природно множење пчелињих друштава означава повратном формом

стожерног глагола ројит се, као што је случај и са већином његових синонима (в.

3.2.3.1), вјештачко размножавање се означава прелазним формама тих глагола или

њихових синонима. Тако се глаголом ројит /ројит уз назив пчелињег друштва у

акузативу означава насилно стварање новог друштва. Иста дистинкција постоји и у

руском: роште пчел стварати ројеве и роштњса отпуштати из себе ројеве” (Попов

220).

Много чешћи начин номинације вјештачког множења пчелињих друштава је

детерминација прелазних глагола и одговарајућих глаголских именица: вјештачки

pдјиш, вјештачко ројење, умјетнб pдјење, умитно рајање, умјетно разројавање,

ддвојит умјетно. И у стручној литератури се у истој функцији често употребљавају

детерминатори вјештачки и умјетни, с тим што су они варијантски опонирани:

вјештачки је везан за српско, а умјетни за хрватско подручје, док се у испитиваним

говорима не запажа ареална репартиција тих синонима.

Трећи начин означавања вјештачког ројења на испитиваном подручју је

префикасација прелазних глагола и одговарајућих глаголских именица помоћу су

фикса раз-: разројит — разрајат Иразројат, разрајање /разројавање, раздијелит.

Сложeнице тог типа продиру и у стручну литературу. У источнословенским

језицима, тај префикс се јавља у истом значењу у континуантама сродних еквива

лената: рус. раздел (Попов 218), полеc. роздилатњи /pбзделат, розројуватљи (Пол.

354).

Често се у испитиваним говорима вјештачко ројење пчела означава слобод

ним спојевима ријечи: направит рој, начинит челу и сл.

16.8.3. Налажење слободних друштава у природи

16.8.3.0. Раније, нарочито у немирним временима, када су пустошењем

пчелињака растјерана пчелиња друштва масовно налазила уточишта у природ

ним шупљинама, појединци су се бавили њиховим налажењем и пресељавањем у

пчелињаке. Та радња састојала се из двије фазе, тражења и налажења.

16.8.3.1. Тешко да ће се данас још негдје срести свјесно трагање за пче

лама у природи, али нису ријетки случајни њихови наласци. Како је та радња

изобичајена, и њено означавање у невезаном говору пчелара ријетко сејавља. Само

на неколико мјеста у планинским предјелима источне Херцеговине забиљежена

је синтагма пражит чела. Тражење слободног пчелињег друштва праћењем лета

његовихјединки у си. Херцеговини се означава суплетивним видским паром Тонит

— поћерат челу (Тај суплетивизам карактеристичан је и за општу лексику у том

подручју.)
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16.8.3.2. Проналажење слободног пчелињег друштва на цијелом испитива

ном подручју означава се синтагмом наћ челу Лчеле — налазит /наддпт челу Лчеле.

На исти начин именује се налажење пчела и у неким другим говорима.

16.8.3.3. По обичајном праву, пронађено слободно пчелиње друштво у при

роди обиљежава се неким знаком како би се знало да већ има власника. То се оз

начава синтагмама са глаголима закрстит, залдмит, заČећ, затесат и именицом

чела или дрво. У секундарном извору наводи се и синоним заделат (ЕАЈ 10).

16.8.3.4. У прозном тексту књижевника из Пиве двапут је поновљена синтаг

ма са несвршеним глаголом засијецати пчеле којом се означавају све радње у вези

с ТИМ — тражење, налажење и обиљежавање.

16.8.3.5. Пчелиње друштво нађено на приватном земљишту припада влас

нику имања, који може трагачу дозволити тражење пчела (уп. засијецати пчеле,

дуб 3).

16.8.4. Куповање пчелињих друштава намијењених за убијање

16.8.4.1. У наше вријеме, пчелиња друштва су се мало усмрћивала ради

добијања меда и воска (в. 16.16): пчелари из нижих предјела ишли су у планинске

крајеве гдје се убијају пчеле и узимали пчелиња друштва намијењена за убијање (в.

2.1.2.12), насељавали их у савремене кошнице додајући им саће и храну.

16.9. Насељавање кошница пчелама

16.9.0. Послије обезбјеђења пчелињег друштва једним од наведених начина

— хватањем роја, вјештачким ројењем, налажењем слободног друштва у природи

или набавком друштва намијењеног за убијање — пчелари га смјештају у кошницу.

Та радња се означава општом лексиком чија је употреба у овој функцији мотивира

на неким од семантичких обиљежја зависних од начина на који се дошло до новог

пчелињег друштва, поступка при насељавању у кошницу, као и врсте кошнице у

коју се оно смјешта.

16.9.1. Насељавање пчелињег друштва у кошницу с непокретним саћем оз

начава се најчешће префиксираним формама глагола садити: насадит, посадит,

присадит и усадит. Употреба ових глагола у тој функцији прије ће бити мотиви

рана довођењем пчела у стање сједења (в. 5.1.14), тј. становања (прихватању рој

се често дозива формулом: «Сједи, мајко, сједо ја, сједи, мајко медена!»), неголи

усправљањем, побијањем дубеница и дашчара када се населе, за што би говорила

синонимна употреба глагола побити. Раширена употреба сродних еквивалената у

другим словенским језицима иде у прилог прве претпоставке: рус. посадишњичел,

осадите пчел (Попов 207, 213), стпољ. wsadžić, sadzanie rolow (Концки 9), рус.

сажате, пољ. osadzać, чеш. usaditi (Крејн бр. 408), полеc. посадвитљi / посадит” /

посадит“ (Пол. 351) и сл.

У истом значењу се у источној Херцеговини употребљава и глагол побит,

преузет у ову лексику по синонимном односу у општој лексици са глаголом по

садит усправити, побости”.

16.9.2. Смјештање пчелињих друштава у кошнице с покретним саћем обич

но се означава општим синонимима за одговарајућу радњу људске популације: на

— 179 —



642 Саво Пујић

селиш и настанит. Употреба ових глагола је новијег поријекла, мада и у неким

словенскимјезицима постоје сродни еквиваленти: буг. настанавам, да настана роi

в кошер (Баб. 386), рус. поселати (роi в улеu) (Крејн бр. 408).

16.9.3. Премјештање роја из ројнице или неке старинске кошнице из које је

извађено саће (в. 16.16) у кошницу на читавом испитиваном подручју се означава

видским паром сасут — сасипат / сасипат. Судећи по секундарним изворима, ти

глаголи имају исту употребу и у пчеларској лексици у сз. Босни и ји. Црној Гори,

што потврђује и општа лексикографија (РЈАЗУ). Помјерање тих глагола из опште

у пчеларску лексику мотивирано је сличношћу пчелиње масе са каквим сипким

материјалом, која се наглим трзајем премјешта из вишег у нижи суд.

16.9.4. Посебан начин насељавања кошница представља додавање слабијег и

безвреднијег пчелињег друштва (паројка, искуцанца и сл.) већ насељеној заједници

како би се ова појачала. У си. Херцеговини та радња се означава видским паром по

дасут — подасипат / подасипат, а у сусједној Пиви варијантом посут. У сјеверној

Херцеговини уобичајен је синоним подбацит, а између наведених ареала регистро

ван је синоним потрес. Сви ти глаголи мотивирани су стресањем роја пред лето,

пред дно кошнице.

16.9.5. Пресељавање пчелињег друштва из једне у другу кошницу, чега је

било и у патријархалном пчеларству приликом убијања пчела, нарочито је дошло

до изражаја у току увођења кошница с покретним саћем, када су оне насељаване

друштвима из старинских кошница. Та радња се означава синонимним низом гла

гола сложених са префиксом пре-: прећерат / прећерат, претрес, прегонит и пре

сут / присут. У си. Херцеговини, уобичајен је глагол прегонит, у сз дијелу регије

забиљежена је одговарајућа глаголска именица притоњење, а у ји. Црној Гори реги

строван је, уз несвршени, и његов свршени парњак прегнати. Ти глаголи су оставили

трага у номинацији пчелињих друштава добијених тим поступком: у старијој б-х.

стручној литератури таква друштва су називана тјераник и претоница (в.2.2.2.2.2).

16.10. Помјерање пчела

16.10.1. Пчелари често помјерају јединке, групе или читава пчелиња друшт

ва унутар или ван кошнице. Та радња се у испитиваним говорима означава општим

Глаголима, Зависно од НаЧИНа. Како се ОНа ИЗВОДИ.

Помјерање пчела помоћу дима или каквог другог опојног средства означа

ва се општим суплетивним синонимима 1днит и -тјерат и њиховим префикси

раним формама, којим се, уз мијењање вида, модификује и значење: утднит, на

iднит, ишћерат, наћерат, дпјерат, поћерат, рашћерат, ућерат, шћерат. Вук је

забиљежио глагол саћеривати у пчеларском значењу (s. v. маца 4).

Избацивање пчела из кошнице, ројнице, са саћа или каквог другог предмета

снажним трзајем означава се дијалекатским ликовима општег глагола трес и његових

сложених форми: трехнут / тренут / треснут, истрес — истресат, натрес, дпрес,

стрес — стресат.

Истјеривање пчелињих друштава из дупљи дрвећа и старинских кошница

врши се лаганим ударцима по пчелињем стану и та се радња у сјевероисточној
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Херцеговини означава видским паром искуцат — искуцават и одговарајућом име

ницом искуцавање, која је регистрована у специјалној и општој лексикографији

(РСАНУ). Мада су ти глаголи мало распрострањени, они су учествовали у творби

назива ројева — куцанац и искуцанац (в.2.2.2.2.2).

16.11. Спајање пчелињих друштава

16.11.1. У савременој пчеларској технологији, значајну улогу има спајање

два или више насељених или ненасељених пчелињих друштава. То се ради

када се оцијени да једно, два или више друштава из разних разлога (недовољна

популација или залиха хране, недостатак матице и сл.) нема изгледа да преживи

или да се успјешно развија и привређује. Та се радња на испитиваном подручју

означава дијалекатским формама општих глагола спојити — спајати и саставити —

стастављати, као и одговарајућим глаголским именицама, са неким од синонима

којима се означава пчелиње друштво.

Стручни термин спајање друштава /pдјева прилично је распрострањен међу

Херцеговачким пчеларима, док је одговарајући видски пар сидјиш — спајат много

рјеђи. Сродни еквиваленти распрострањени су у чешком — spojeni včelstev (Мудра

35) и словачком језику – spajanje včelstviev (Мила 209).

Много већу распрострањеност има видски пар саставит / саставштит —

састављат / састављат / саставјат / саставјат. Одговарајућа глаголска име

ница састављање врло је ријетка, што је сасвим у складу са дијалекатским

фреквенцијским односом тих категорија. Секундарни извори потврђују употребу

глагола састављати и именице састављање ројева и у источним црногорским го

ворима.

16.12. Пчеларске радње у вези с матицама

16.12.0. Пошто матица има кључну улогу у развоју и раду пчелињег дру

штва, савремени пчелари извјесним радњама у вези с њом утичу на интензифи

кацију пчелиње продуктивности. Основне радње су: одстрањивање непотребних

матичњака, замјена старих и неквалитетних матица младим и квалитетним ма

тицама и додавање матица обезматиченим друштвима. Све ове радње су везане за

савремену пчеларску технологију и оне се у херцеговачким говорима номинирају

СИНТагМама са ОПШТИМ ГЛaГОЛИМa И НаЗИВОМ МатиЦe ИЛИ ЊенОГ ЗаМетКа — Матичњака.

16.12.1. Једна од најефикаснијих радњи којима је циљ да се спријечи природ

но ројење пчела јесте одстрањивање сувишних матичњака, у којима пчеле масовно

изводе матице пред ројидбу. Забиљежене су синтагме којима се означава та радња:

кидат матичњаке, дпткинут матичњак, кидање матићњака, дорезат матичњак.

16.12.2. Уништавање неквалитетних и непотребних матица означава се син

тагмом убит матицу или смакнут матицу. У стручној терминологији то се чини

сложеним видским паром пчеларске провенијенције безматичит — обезматичит

(друштво), који има незнатну рецепцију код напреднијих пчелара у долини Нерет

ве: брезматичит – обрезматичит. И повратна форматог глагола којом се означава

нестанак матице у друштву без воље пчелара — обрезматичит се – готово је непо
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зната Херцеговачким пчеларима, мада такво друштво најчешће називају безматак

(в.2.1.2.8; 4.2). Међутим, синоними б(р)езглавит — об(р)езглавит веома су рашире

ни у херцеговачким говорима.

16.12.3. Да би могли надомјестити несталу матицу или обезбиједити матицу

новом друштву које се формира вјештачким ројењем, напредни пчелари настоје да

разним поступцима изведу квалитетне младе матице. Ту радњу означавају синтаг

мама произвес — произвдфит матице и, рјеђе, одгајат матице.

16.12.4. Уништавање неквалитетне и додавање квалитетне матице или

њеног заметка номинира се синтагмама мијењат /мињат — промијенит матицу и

мијењање матице. Надомјештање угинуле или уништене матице означава се син

тагмама дат / додат — додават матицу / матичњак. Усвајање додатих матица од

стране пчелињих друштава означава се синтагмом примит матицу.

16.13. Сељење пчела за пашом

16.13.1. Један од битних услова за добијање задовољавајућег приноса од

пчела јесте њихово сељење за пашом. Мада није много проширено, оно је добро

познато херцеговачким пчеларима, што потврђују и пословицом «Нема меда без

селидбе". Иако је почетком ХХ вијека забиљежено да је пресељавање пчела одав

но вршено у Благају код Мостара, гдје су кошнице с непокретним саћем товарене

на коње (Ћурчић 37-42), ипак је та радња омасовљена захваљујући савременим

технологијама (кошнице подешене за пресељавање, саобраћајна средства и сл.).

Кретање је двосмјерно: пчеле зимују у хумнини, одакле се у прољеће помичу за

вегетацијом према планини, а у јесен је смјер обратан.

Пресељавање пчела се означава дијалекатским ликовима општих глаго

ла селити, тјерати, гонити и возити, без ареалне подјеле међу њима. Старији

пчелари преферирају глагол јднит и његове несвршене деривате гањат, изгонит и

дојднит, који су суплетивни са свршеним глаголима дијерат / дберат, ддберат,

ишћерат, шћерат. Савременији пчелари чешће се служе синонимима уобичајеним

у стручној литератури: селит, преселит, доселит, o(т)селит и одговарајућим гла

голским именицама сељење, селидба и пресељавање. Глаголима возит — возат оз

НаЧава СС И НаЧИН СеЉеЊа ПЧела.

16.13.2. Забиљежена је и магијска формула којом се пчеле испраћају прили

ком селидбе: «Ужем се поштапале, вратилом се пртиле".

16.14. Чување пчела

16.14.1. Физичка заштита пчела највећим дијелом се своди на осматрање

пчелињака у току ројидбе како би се спријечило бјежање ројева. Већ је констатова

но (в. 11.2.3) да, усљед технолошких и социјалних услова пчеларења, ова функција

све више слаби, али се ипак та радња у читавој Херцеговини означава општим гла

голом чуват / ћуват, а регистрована је и одговарајућа глаголска именица чување.

У говору сусједне Пиве, чување пчела се означава вишезначним општим гла

голом гледат.
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16.15. Остављање пчела за расплод

16.15.0. У јесен, послије завршетка сакупљачке сезоне, патријархални пчелари

су вршили тријажу пчелињих друштава: издвајали су за убијање старија друштва

са већом залихом меда (в. 16.16), а млађа остављали за расплод (в. 2.1.2.9). На ис

питиваном подручју забиљежен је само један глагол за означавање тријаже: претрес

(пчеле).

Остављање пчелињих друштава за презимљавање најчешће се у херцеговач

ким говорима означава фразеологизмом детавит за čемена /- за симена или само

дставит / детавшт (пчелиње друштво). У херцеговачким и сусједним источнобо

санским говорима, именски дио наведене фразеолошке синтагме јавља се само у

генитиву, док се у Западнијим говорима јавља у акузативу — дcшавит за čеме, као и

у кајкавским говорима — оставити за семе. Овај фразеологизам оставио је трага у

именовању одговарајућег пчелињег друштва — ćемењак (в. 2.1.2.9). Иста радња се

означава глаголским видским паром детавит /дставит — детављат /дстављат /

дставјат /дставјат (пчелиња друштва).

Каузативом зазимит такође се често означава остављање пчелињих друш

тава за расплод, а у истом значењу се понекад јавља и његов исходни транзитив

зимит, за разлику од медијалног значења тог глагола (в. 5.2).

У војвођанској пчеларској литератури с почетка XIX вијека, остављање

пчелињих друштава за расплод означава се каузативом опреседити, што је у вези са

називом одговарајућег друштва — пресед (в. 2.1.2.9.).

16.16. Убијање пчела

16.16.0. Намјерно усмрћивање великог дијела пчелињих друштава по завр

шетку сакупљачке сезоне ради одузимања њихова саћа стари је начин добијања

меда и воска. То се радило на више начина: спречавањем дотицања ваздуха

закопавањем у земљу или потапањем у воду, поливањем врелом водом, паљењем,

излагањем отровним гасовима, механичким уништавањем и одузимањем све хране.

Ујужнијим крајевима Херцеговине и сусједној Далмацији није запамћено намјерно

уништавање пчелињих друштава и сматрају га скаредним чином, у јужној Босни и

Пиви то се радило 70-их година ХХ вијека у току првог сакупљања наше лексич

ке грађе, а на великом дијелу испитиваног подручја пчелари се још добро сјећају

тог начина одузимања саћа. Конструкција старинских херцеговачких кошница, ду

беница и дашчара, омогућавала је дјелимично одузимање саћа и преживљавање

пчела у њима, што није случај са плетеним кошницама из других крајева, које су и

намијењене добијању пчелињих производа уништавањем пчела у њима. Мада се

при таквом одузимању саћа често не усмрћују пчелиња друштва, него продају или

поклањају, ипак се и тај начин поима као убијање пчела. Међутим, претјеривање

пчелињих друштава из старинских у савремене кошнице у оквиру истих пчелињака

(в. 16.9.5), премда је у бити скоро истовјетно, не поима се тим чином.

16.16.1. Усмрћивање пчелињих друштава ради добијања меда и воска на

испитиваном подручју означава се дијалекатским формама општих глагола бити,

давити, дерати, душити, гушити, кадити, палити, струјаши, тући, тушити (пче
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ле, кошнице) и њиховим изведеницама и сложеницама. Деривационим гнијездима

глагола бити, тући и дерати означава се намјерно усмрћивање пчелињих друш

тава без обзира на начин како се то изводи. У номинацији намјерног усмрћивања

ПчелиЊИХ друштава одражава се прасловенско антропоморфистичко поимање

пчеле, јер најфреквентнији дио лексичко-семантичке групе заузима деривационо

гнијездо глагола бити, које је у општој лексици везано за усмрћивање људи, а и

остали чланови наведеног синонимског низа сасвим су обични у тој функцији.

Глагол бит са својим префиксираним формама побит, поубијат и нарочи

то убит —убијат (пчеле, кошнице) има општу распрострањеност на испитиваном

подручју. У сјевернијим крајевима, гдје је та радња у свјежем памћењу, чује се и

синтагма убијање чела. Ово деривационо гнијездо уобичајено је и у пчеларској

лексици осталих наших говора, а сродни еквиваленти познати су у сјеверним сло

венским језицима: рус. бити пчел, вибивате пчел, убивате пчел / улеп, убош, боu,

пчелобошство, вњибивка пчел (Попов 185, 189, 216, 226), пољ. wybijanie rojбw, рус.

забош пчел (ОЈЗСлZ 0009).

Видски пар тућ — потућ ограничен је на слив Раме, а у секундарним изво

pима потврђен је и у неким босанским и далматинским говорима. Одразио се и у

називу пчелињег друштва добијеног на тај начин — туцанпк (в.2.2.2.2.2).

16.16.2. Општи синонимни низ давити — душити — гушити — туши

ти у номинацији убијања пчела мотивиран је спречавањем дотицања ваздуха

(закопавањем или потапањем). Њихова учесталост на испитиваном подручју је

веома ниска, али су карактеристични јер су у употреби и у другим нашим гово

pима, а и на ширем словенском простору. Глаголи давит и подавит регистрова

ни су само у Пиви, али су потврђени и у србијанским и црногорским говорима.

Док се пивљански примјери односе на механичко усмрћивање пчела метлом, у

шумадијском гружанском говору исти глаголи се односе на потапање пчела.

Глагол душит потврђен је у херцеговачким говорима као рефлексив у значењу

усмрћивања пчелињих јединки (в.4.1.2), док се њиме у многим босанским, дал

матинским и хрватским говорима означава убијање пчелињих друштава. Сродни

еквиваленти постоје и у неким другим словенским језицима: слвч, диј. vydusenie

(včelstviev) (Нижн. Дулц. 27-280), рус. душитњ пчел, задуха (Попов 192, 194). Па

ралелан видски пар тушит — потушит регистрован је у Рами, а потврђен је и у

више славонских и хрватских говора. Наши извори региструју видски партушиш

— запушит само на испитиваном подручју.

16.16.3. Глагол палит са сложеницама попалит, запалит и спаљиват, вео

ма раширен у источној Херцеговини, мотивиран је усмрћивањем пчела отвореним

пламеном. Оставио је трага у називима пчелињих друштава шаљуша и паљеница

(в.2.1.2.12).

16.16.4. Глаголом кадит, а нарочито његовим сложеницама поткадиш и

наткадит, означава се убијање пчелињих друштава отровним гасовима (барут,

сумпор, гљиве пухаре) у сјевероисточној Херцеговини, Пиви, Рами и јужној Босни.

16.16.5. Видски пар струјат — иструјат, којим се у сјевероисточној Херцего

ВИНИ ОЗНАЧАВа убијање пчелињих друштава одузимањем све њихове хране и њиховим

препуштањем да угину од глади, мотивиранје ПОТПуним изрезивањем саћа из кошница.
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16.17. Одузимање саћа од пчела

16.17.0. Одузимањем саћа из кошница пчелари остварују углавном сав свој

приход од пчела (мед, восак, мање полен), а утичу и на обнављање пчелињег гнијезда

и његово прочишћавање, као и на ограничавање ројења пчелињих друштава. Саће

се одузима на више начина зависно од циља и врсте кошница. из старинских кош

ница у Херцеговини медно саће се одузима помоћу пчеларског ножа на горњи

отвор пошто се подигну дужи (в. 13.1.2.2.1.2.1.1) у току прољећа, љета и јесени,

празно, старо, често и пљесниво саће из доњег дијела кошнице одузима се почетком

прољећа кроз доњи отвор његовим ломљењем или пак одсијецањем, а неки пчелари

су, у току ројидбе, одсијецали доње саће са матичњацима и леглом да би зауставили

даље ројење. У свим тим случајевима саће се деформише и такво је неупотребљиво

за рад пчела. Те радње се обављају и у савременим кошницама, али је поступак

сасвим другачији: медно саће се извлачи из кошница заједно са својим оквирима,

из њега се истреса мед и оно се незнатно оштећено опет враћа у кошницу, старо

саће се замјењује сатним основама, ројење се спречава одсијецањем матичњака или

одузимањем оквира са матичњацима, који се могу искористити у другим кошница

ма за производњу матица или образовање вјештачких ројева. Међутим, поред свете

рационализације, понекад је потребно и из савремене кошнице пчеларским ножем

одстранити неки мањи сат изграђен на непредвиђеном мјесту (в. 6.2.2.6.3), како би

се обезбиједило неометано помицање осталог саћа у њој.

Сви ти начини одузимања саћа означавају се општим глаголима, често и

у њиховом општем значењу, али је у појединим случајевима извршено везивање

неких глагола за извјесне радње у одређеним ареалима и сужавање значења на

те радње, тако да би човјек неупућен у старинско пчеларење тешко могао схва

тити шта значе синтагме подломит челу или подрезат улиште. То се односи на

одузимање саћа — празног, медног или залеженог с матичњацима — на доњи отвор

старинских кошница. Свете три радње се означавају истим глаголима на одређеном

подручју уколико се све ту обављају. Од глагола који имају устаљеније пчеларско

значење чешће се јављају и одговарајуће глаголске именице. Синонимни низ којим

се означава одузимање саћа већином се састоји од глагола мотивираних начином

те радње: уз помоћ оштре алатке (резати, сјећи, кресати, копати) или без алатке

(ломити, кршити, телити, кидати), као и отвором кроз који се одузима саће, кроз

доњи или без тог семантичког обиљежја.

16.17.1. Одузимање саћа кроз доњи отвор старинских кошница

16.17.1.1. Из старинских кошница саће се у више наврата одузимало кроз

доњи отвор. У рано прољеће, обично на Благовијест, из доњег дијела кошнице оду

зимало се празно и излеженим леглом онечишћено саће, а касније је одатле вађено

младо медно саће. Те радње су означаване дијалекатским ликовима глагола обично

сложених са префиксом под-: подломити, подрезати, подсјећи, поткршити, по

ткинути и поткресати.

Видски пар подломит — подламат и одговарајућа именица подламање

распрострањени су у западној и јужној Херцеговини и Конавлима. Дубровач

ки лексикограф Стулић регистровао је перфектив подломити у истом значењу

(РЈАЗУ). Сродни еквиваленти потврђени су и у руском језику, мада се из наведених
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дефиниција не види да ли се у тим случајевима ради о одузимању само медног саћа

и само на доњи отвор кошнице: подламњиванње прољетно одузимање меда из кош

ница“, подламњивате одузимати мед из кошнице“ (Попов 199, 211).

Видски пар подрезат — подрезиват / подријезат са одговарајућом гла

голском именицом подрезивање / подријезавање има велику распрострањеност

у источној Херцеговини, чест је, према секундарним изворима, у србијанским и

црногорским говорима, а крајем ХVIII вијека, славонски писац Ј. Стј. Релковић

потврдио је да се одузимање саћа означава варијантама подризивати и подризање.

У шумадијским говорима, гдје се овим глаголима означава и одузимање медног

саћа, одузимање празног саћа се назива прво подрезивање, а медног саћа друio

подрезивање. Занимљиво је да се видским паром подрезати — подрезивати у го

вору Куча означава одузимање медног саћа из горњег дијела старинских кошни

ца, што је у складу са енантиосемијским помјерањем назива под на поклопац (в.

13.1.2.2.1.2.1.1). Из расположивих извора очигледно је да се и у другим словенским

језицима сродним глаголима означавају исте радње — одузимање празног и пуног

саћа, мада из наведених дефиниција није јасно на коју се од ових радњи односе: у

бугарским говорима, на Благовијест се подрkзватљ пититE (Дунев 62), буг. диј.

пудразвам / пудразувам рчилита / питити (Зел. 281), чеш. podrez (Мудра 24),

слвч. диј. podrez, podrezovanie (Нижн. Дулц. 27-280), слов. podrezavati, izpodrezo

vati satje (Шмид 11), стпољ. podrzynać plastry, podrzynanie (Концки 33, 34), полеc.

подразват“ / пидризатња / пудразат (мед, воск), пудраска / пидриска (воска, меда)

(Пол. 350), рус. подрезка сотов (ОЈЗСлР 1639). Код Словенаца постоји занимање

izpodrezovalec kdor izpodrezuje“ или оруђе којим се то обавља izpodrezilo / izpodre

zovavnik (Шмид 6).

У доњем сливу Неретве, прољетно одузимање празног саћа означава се

видским паром поткршит — поткршиват / поткршават, а регистрована је

и именица поткршивање. Нешто сјеверније, глаголом поткидат и именицом

поткидање номинира се, уз одузимање празног, и одузимање залеженог саћа

са матичњацима. У црногорском говору Куча, глаголом поткинути означава

се одузимање саћа кроз горњи отвор старинске кошнице, као што је случај и са

глаголом подрезати.

У западној Херцеговини, забиљежен је синоним потсицат у првом, а у

источној посијецат (<под-) у другом значењу, док се у источношумадијском говору

глаголом подсећи и именицом подсецање означава трећа радња — љетно одузимање

медног саћа.

На херцеговачком приморју, регистрован је глагол поткресати за одузимање

празног саћа, док се у чакавском говору острва Крка одузимање медног саћа из

доњег дијела старинске кошнице означава синтагмом поткусати ул (Врбник 30).

У посебну групу лексема којима се означава одузимање празног саћа кроз

доњи отвор спадају појединачне потврде глагола предбућ / пробућ и присвућ,

преузете из одјевне лексике метонимијским помјерањем значења по сличноси:

замијенити стару или запрљану одјећу“ – замијенити старо или запрљано саће“.

Глагол мијењат са својим сложеницама промијенит / проминиш, измјењиват

(саће, восак) близак је тим глаголима помјереним из одјевне лексике. Њихово

значење знатно је шире јер се, поред одузимања празног старог саћа из свих
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врста кошница, означава и његово надомјештање сатним основама у савременим

кошницама (в. 1623), па им је и употреба знатно чешћа, нарочито у савременом

пчеларству.

И употреба синонимног пара чистит — дчистит са глаголском именицом

чишћење у уском ареалу сјеверне Херцеговине мотивирана је одстрањивањем

старог и нечистог саћа из кошница. Сродан префиксирани синоним почишћање

регистрован је у црногорским говорима.

16.17.2. Одузимање саћа на друге начине

16.17.2.1. Одузимање свих врста саћа на остале начине и из свих врста

кошница најчешће се означава општим глаголима резати, сјећи, ломити, кидати,

телити, вадити и парати и њиховим префиксираним формама, изузев сложеница

са префиксом под-, обрађених у горњем тексту (в. 16. 17.1).

Глаголом резат /резат и његовим сложеницама изрезаш, дбрезат, дарезат

— одрезиват и пререзат означава се одсијецање дијелова или цијелих сатова зависно

од њиховог положаја, првенствено из старинских, али и из савремених кошница. Та

радња одразила се и у називу масе воштаних поклопаца одстрањених с медног саћа

оштром алатком — резотине (в. 16.20,2). Сродни еквиваленти постоје и у другим

словенским језицима: буг. изразване на пишите, чеш. vyrezavani plastü (ОЈЗСл Р

1639), полеc. вирззат” воск (Пол. 327), рус. верезњивате мед (Попов 190) итд. а и

називи оруђа којим се то ради деривирани су из исте основе: рус. резак (Жор. 93),

пољ. rzezec (Козл. 233), као и називи воштане масе која се добија том радњом: слов.

obrezina (Шмид 9) и полес. ббрзски (Пол. 345).

Глагол ćећ са сложеницама иćeh, дĆећ и преćећ није фреквентан као резат

и ограничен је на источни руб Херцеговине и сусједне Конавле. Сродним македон

ским еквивалентом сече означава се љетно одузимање медног саћа (Гевг. 400).

Видски пар ломит — одломит ријетко се употребљава, и то као ознака

одузимања празног саћа, јер се оно лако одваја од зидова кошнице и без оштре

алатке. Сродни еквиваленти карактеристични су за сјевернословенске језике: рус.

ломатв, вњломатњ, виламиватљ мед одузимати мед из кошница” (Попов 190, 199),

пољ. wylamywać исто (Крејн бр. 217), полес, ломат“ борти красти мед дивљих

пчела” (Пол. 339).

Остали синоними имају такође мању учесталост и њима се обично

диференцирају извјесна семантичка обиљежја: копат одсијецати и извлачити саће

из унутрашњости кошнице”, кидат — дипкинут, покидат одузимати саће (без оз

наке средства)“; телит — потеiнут извући из кошнице“ (такво одузимање саћа

нарочито је карактеристично за савремене кошнице).

Глаголом вадит / вадит и сложеницама извадит, повадит и навадит озна

чава се одузимање саћа из свих врста кошница без прецизирања начина на који се

то ради. Та генерализација њихова значења можда је и погодовала да добију шире

и апстрактније значење одузимати мед (в. 16.18.1). Раширеност основног глагола

одразила се и у деривацији — вађеница (в. 16.20,2). За прецизирање начина са које се

стране одузима саће из старинских кошница (из савремених се одузима на горњи

отвор) у овом случају не служе префикси, него прилози: вадит дзтар и вадиш дздал.

Према расположивим изворима, сродан еквиваленат постоји само у бугарским го

ворима: мечката вадила тититE (Дунев 3.1).
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Видским паром парат — опарат, помјереним из одјевне лексике, у

југоисточној Херцеговини се означава исијецање празног старог саћа из оквира

савремених кошница.

Значење деноминала раздужит, којим се означава отварање старинских

кошница (в. 16.3.1.1), у доњем сливу Раме метонимијски се помјерило на радњу

која је слиједи — одузимати саће”.

16.18. Одузимање меда од пчелињих друштава

16.18.1. Главни циљ гајења пчела је добијање меда, па се одузимање меда

од пчела поима нешто другачије од поимања саћа, које је нешто шире од претход

ног, а у патријархалном пчеларству заједно су одузимани и мед и саће. Обично се

у говору пчелара, а нарочито непчелара, наглашава резултат — одузимање меда, а

занемарују посредне радње – одузимање саћа и екстракција меда из њега.

Мада се одузимање меда на испитиваном подручју означава подужим си

нонимним низом глагола, ипак у њему доминира један — вадит / вадит са име

ницом вађење, који не само што је општепознат него је добио и посебно значење

у пчеларству. Наиме, синтагме вадит мед и вађење меда толико су уобичајене и

фреквентне да се оне најчешће универбизују: испушта се објект радње при чему

глагол апсорбује његово значење. И глаголска именица је врло фреквентна и сасвим

ријетко се употребљава са објектом мед. На једном мјесту је забиљежена творбена

варијанта вадња. Понекад се употребљавају и сложенице, најчешће перфектив из

вадит, а рјеђе повадит и навадит, уз које се не испушта објекат.

Глагол са одговарајућом именицом раширен је на штокавском подручју, као

и сусједним кајкавским говорима, а сродни еквиваленти познати су у бугарском:

вада мет (Зел. 280), се е вадило медњ за Богородица (Дунев 68), вада / да извада

мед, вадене на мед, изваждане на мед (Баб. 386). Глагол вадити, не баш јасног

поријекла, и у општој употреби је ограничен, углавном, на јужнословенске про

сторе (Скок).

Остали синоними се неупоредиво рјеђе употребљавају: дигнути — дизати,

дирати, иарнути, кретати, тицати, раздужити, и ни одједног од њих није реги

стрована глаголска именица.

Видски пар диiнут — дизат /дизат распрострањен у југоисточној Херцего

вини, помјерен је у пчеларску лексику у једном од својих општих значења — оду

ЗИмати”.

Општи синоними тицат / тицат, дират — дирнут, иарат — иарнут и

крећат, којима је заједничко семантичко обиљежје додиривање, обично краће и

лакше, у херцеговачком пчеларском говору означавају или опрезно одузимање меда

у мањој количини, или служе за одрицање те радње, као у сентенци: «Добро шичи,

у главу не тичи".

Глагол врцат / врцат са именицом врцање / врцање, веома раширен у сав

ременом пчеларству, такође је метонимијски помјерен са блискознaчне радње (в.

16.19.2.2) па се њиме у југоисточној Херцеговини и сусједним Конавлима означава

одузимање меда од пчела.

Одузимање меда из старинских кошница означавано је раније фразеологиз

мима са називом алатке којим је обављана та радња: квасит или омедит нож значи

"одузимати мед од пчела“, диштар или дуг нож симбол је превеликог одузимања
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меда, што угрожава опстанак пчела, док је антоним туп нож симбол паметног

пчеларења, којим се обезбјеђује нормалан развој пчелињих друштава.

У Лици се одузимање меда именује имперфективом кључити (Лички Осик

146), чији је перфективни парњак искљукати потврђен код шумадијских пчела

ра (Краг Јас. 22). То су деноминали од назива кљук, којим се означава сировина

добијена одузимањем медног саћа из старинских кошница (в. 16.18.2). Сродан ек

вивалент регистрован је у доњолужичком језику — klukaš одузимати мед из кош

нице”, као и блискознaчница у горњолужичком — klukać изрезивати празно саће

(ЕССЈ s. v. *klukati).

У чакавским говорима, одузимање меда се означава Видским паром зеш —

знимат (< “eti, jemo) (Врбник" 29–30, Кастав 283) и у јужнодалматинским јемати

—jeмaтва (РСАНУ). Сродни еквиваленти постоје у словеначким говорима: теa

jemati /odjemati (Шмид 8), jemanje medu (Новак 74).

16.18.2. Кљук. Одузимањем непокретног медног саћа из старинских кошни

ца воштане грађевине се деформишу у медно-воштану масу, која се у пчеларској

литератури назива кљук. Тај назив, коме нема трага на испитиваном подручју, ве

ома је раширен у другим с-x. говорима. Прасловенског је поријекла и потиче од

коријена “kleu-, као и именица кључ (ЕСС) s. v. *kluka). Мотивиран је цијеђењем

меда у примитивним направама завијањем какве полуге, кључа, попут екстаркције

вина из истоимене грожђане масе. Одговарајућим глаголима означава се одузимање

меда у неким с-x. и лужичкосрпским говорима (в. 16.18.1).

У херцеговачким говорима нема раширеног синонима за кљук. Понегдје се

чује турцизам набра / bitóра, којим се као и кљуком, означава и воћна маса из које

се добија алкохолно пиће. Назив је познат и у другим с-x. говорима у овом, као и

у блиском значењу (в. 16.22). Дистрибуција његових варијаната на испитиваном

подручју се не поклапа са изоглосом којом се одвајају говори који разликују, одно

сно не разликују африкате и иђ.

На јужном рубу Херцеговине, регистрован је синоним, вјероватно роман

ског поријекла, салаванта.

16.19. Екстракција меда из саћа

16.19.0. Послије одузимања непокретног саћа из старинских кошница, мед се

разним поступцима одваја од воштине, а из покретног саћа из савремених кошница

мед се истреса центрифугирањем. Номинација тих радњи издиференцирана је у за

висности од поступака који се при том примјењују.

16.19.1. Екстракција меда из кљука

16.19.1. Из кљука се на неколико начина издваја мед, а рјеђе се конзумира у

таквом стању (в. 7.3.2.11). То одвајање се најчешће обавља механички - муљањем,

затим самоотакањем и термичким путем.

16.19.1.1. Муљање кљука, које се обавља ручно уз помоћ каквог прируч

ног мрежастог предмета или пак справе за то намијењене (в. 14.7.1.2), означава се

дијалекатским ликовима општих глагола циједити, нечиши, тијештити, муљаши,

Си{ifСКО 1ifit.
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Најраспрострањенији је видски пар циједит / цједит / цидит — исциједит /

исцједит /исцидит са одговарајућом именицом цијеђење / цјеђење/циђење, чија је

употреба у пчеларској лексици мотивирана истицањм меда кроз мрежасти предмет.

Дијалекатски ликовитих глагола уобичајени су у војвођанским говорима (Недељков

238), као и у сисачком кајкавском говору, а оставили су трага и у називима средста

ва помоћу којих се то обавља — ћедило / цидило, цитка (в. 14.7.1.2), као и у називу

меда добијеног тим поступком, по чијој се распрострањености може закључити да

су познати и у Поморављу — цијеђени / цјеђенп / цађент / цеђени мед (в. 7.3.2.10.1).

Сродни еквиваленти постоје и у другим јужнословенским језицима: буг. медњ ис

цедент, отњ питишf, медњ нецедено, медњ прецедени (Дунев 57, 31) и слов. сediti,

med cediti, iscejena stra (Шмид 5).

Синоним нечит и његове перфективне сложенице згњечит и изгњечит, мо

тивирани притискањем кљука, имају мању распрострањеност. Сродан еквиваленат

потврђен је у пољској стручној терминологији: wygniešć (Крејн бр. 697).

Видски пар стиснут — стискат и одговарајућа именица стискање, мотиви

ранитакође притискањем кљука, мада су регистровани у већем броју пунктова, ипак

немају општу распрострањеност. Сродан видски пар тијештит — истијештит

ограничен је на југоисточну Херцеговину и сусједне Конавле. Оставио је трага у

номинацији меда добијеног тим поступком — тијештени мед (в. 7.3.2.10.2), као и

справе којом се то обавља — тијесак / тијес (в. 14.8. 2).

Глагол муљат /муљаш познају само напреднији пчелари, јер је непознат у

локалном говору.

16.19.1.2. Самоотакање меда било је познато у топлијим крајевима, гдје је

мед, под властитом тежином, истицао из објешеног мрежастог суда (в. 14.7.1.1). Та

радња је означавана општим глаголима циједит се / цидит се и капат. Први глагол

је оставио широк траг у називима меда добијеног тим поступком ус-x. говорима,

као и у руском језику, а у пчеларској лексикографији регистрован је синоним изве

ден од глагола капати (в. 7.3.2.10.1).

16.19.1.3. Термичка екстракција меда билаје уобичајена у вишим и хладнијим

предјелима, већином у сјеверној Херцеговини и сусједним областима Пиве и Раме.

Рјеђе је то поступак који се искључиво заснива на термичкој обради кљука— кување

медног саћа са мањом количином воде у казану, а чешће загријавање те медно

—воштане масе до извјесне температуре погодне за муљање. Та радња се означава

дијалекатским формама одговарајућих општих глагола варити, пријати, кравити,

кувати, сјужити и топити.

Видским паром варит — узварит означава се радња којом се мед издваја из

кљука само термичком обрадом. Регистрованје у југоисточној Херцеговини и Рами,

а у секундарном извору и у црногорском говору Куча. Судећи по одговарајућем на

зиву меда, познат је још и у босанским и србијанским говорима — варени / варент

/ варент мед (в. 7.3.2.10.3). Сродан еквивалент потврђен је у словачким говорима

vivdrat" med/- suše (Нижн. Дулц. 27-280).

Синоним романског поријекла куват / кухат, који има ширу распрострање

ност на испитиваном подручју, нашао је широког одраза у називу меда добијеног

тим поступком — кухани / кувани мед и прокухант / прокувани мед (в. 7.3.2.10.3), као

и у антониму означеном негативном формом — некувани мед (в. 7.3.2.10.2).

И глаголом топит и његовим перфективним сложеницама истдпит и рас

топит означава се такође радња којом се мед издваја само термичком обрадом.

Сродни еквиваленти постоје у словачким говорима: topit/vitapat med/- suše (Нижн.
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Дулц. 27-280). И ти глаголи оставили су трага у одговарајућем називу меда у нашим

говорима и другим словенским језицима — топљени /тдијент мед (в. 7.3.2.10.3).

Кување кљука у јужној Црној Гори назива се претачање меда јер се

растопљени медотакао кроз рупу направљену на стврднутом воску. Та номинација

оставила је трага и у одговарајућем називу меда.

Глагол пријат / пријат са сложеницама заријат, поријат, разпријат и

упријат више је распрострањен и има шире значење од претходних глагола јер се

њиме означава не само одвајање меда једино термичким путем него и подизање

температуре кљука до степена погодног за механичку обраду. Прво значење одра

зило се у називу одговарајућег меда — пријант мед (в. 7.3.2.10.3).

Синонимина кравит —раскрaвит у источној и рашкрабиту западној Херце

говини означава се незнатно загријавање кљука како би он био погодан за муљање.

И глагол сјужит, забиљежен у источној Херцеговини, има исто значење.

16.19.1.4. Синтагмама давојиш мед и раставит мед понегдје се означава

екстракција меда из кљука без обзира на поступак којим се то чини.

16.19.2. Екстракција меда из покретног саћа

16.19.2.0. Из покретног саћа мед се истреса помоћу вpцаљке (в. 14.7.2.2).

Прије те операције неопходно је одстранити воштане поклопце са медних сатова.

16.19.2.1. Одстрањивање воштаних поклопаца са медног саћа обавља се

одговарајућим ножем или виљушком (в. 14.7.1.1-2). Та радња се означава општим

глаголима и одговарајућим глаголским именицама отварати, отклапати, реза

ти, скидати и снимати.

Најчешћи је видски пар скинут — скидат (печат, поклопце, восак), са

одговарајућом именицом скидање, а у истом значењу, у сјеверној Херцеговини, ре

гистрован је и његов општи синоним снимат. И видски пар отворит – дипварат

(саће, мед, ћелије) такође има велику учесталост на испитиваном подручју. Глагол

резат одразио се у називу воштине добијене овом радњом —резотине (в. 16.20,2).

Глаголска именица отклапање јавља се обично као детерминатор назива оруђа

којима се та радња врши: нож или виљушка за отклапање саћа.

16.19.2.2. Центрифугирање меда означава се дијалекатским формама глаго

ла вpцати, изаћи, изгонити и истјерати. Стручни термини центрифугирање и

истресање и одговарајући глаголи центрифугирати и истресати нису потврђени

на испитиваном подручју.

Тјеране центрифугалном силом, свјетлуцаве капљице меда искачу из саћа

попут варница. Та спољна сличност је и условила метонимијско помјерање општег

глагола вpцати / фрцати у пчеларску лексику, с тим што је у испитиваним гово

pима понегдје измијењен акценат у овом другом значењу, вјероватно стога што је

овај глагол доспио међу пчеларе с другог подручја заједно с новом технологијом,

па се данас поима као хомоним или сасвим други глагол. У истом говору се каже да

искре фрцају, а медврца. Према томе, ценрифугирање меда се у испитиваним гово

pима готово искључиво означава варијантама видског пара врцат Ивpцат /врцат /

фрцат / фрцат — изврцат / изврцат / исфрцат, а у истом значењу забиљежени су

итератив врцават и деминутив врцкат. Фонетска варијанта фрцат ограничена је

на ужи ареал југоисточне Херцеговине, а и тамо сејавља само мјестимично. Велику

распрострањеност имају и варијанте глаголске именице врцање / врцање / врцање /
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фрцање. Глагол врцати је потврђен у чакавским говорима, а региструје га и РСА

НУ, и то као једно од значења општег глагола вpцати.

Општи глаголи ишћерат, изјднити изаћ /изпћ ријетко се употребљавају као

синоними глаголу врцат.

16.20. Воштина

16.20.0. Екстракцијом меда из кљука и подламањем празног саћа из старин

ских кошница, као и замјеном старог саћа и сакупљањем воштаних отпадака из

савремених кошница, добија се маса из које се издваја восак. Та маса се у стручној

литератури означава термином воштина, као што је случај и у већини херцеговач

ких говора.

16.20,1. На испитиваном подручју, воштина се означава варијантама назива

воштина или блискознaчним називима ширег значења восак и саће.

Највећу распрострањеност има књижевнојезичка варијанта вдштина. У

сјеверном граничном подручју према Босни, распрострањене су варијанте вдшћина

/вдећина код говорника свих трију националности. У Конавлима се јавља акценат

ска варијанта вдштина, а понегдје у источној Херцеговини фонетизам фдштина

/ фдштине. Као и блискознaчни називи восак и саће, и воштина у испитиваним

говорима има и шира значења: с једне стране, означава празно саће (в. 6.2.1.2), а с

друге, остатак при преради воштине у восак (в. 16.22). Мада је и на осталом с-х.

говорном подручју у тим значењима најраспрострањенији лик воштина, ипак има

и варијација: у србијанским говорима воштиња и воштарина, у западнобосанским

шћакавским говорима вошћина, у Подравини вошчина, а у Истри ваштуна (Скок

s. v. восак) и ваштуна (РСАНУ). У Ријечкој нахији у Црној Гори и у Пољицима у

Далмацији, ова именица се јавља у форми плурале тантум — воштине, односно во

шчине. И пчеларска лексикографија региструје полисемичност лексеме воштина,

што такође чини и РСАНУ, али врло непрецизно.

Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима, и то на

поредо у обје форме— сингуларе и плурале тантум: слов. voščina (Шмид 15), мак.

диј. вошчини / воштиње / овошини / овошкинки, воштинка (МЛА бр. 80), буг.

вошчина (Баб. 385), буг. диј. вашчина /варчина /уштина (Зел. 280), рус. воицине /

воицина (Жор. 80), воцинки / воицицва (Попов 188), полеc. воцвана / воцина / вбица

/ воицанка (Пол. 325), пољ. диј. voščina / voščizma / voscупа (МАЗЈ бр. 254), пољ.

voszczyna, чеш. voština (ОЈЗСлV 1032), voštinу (Мудра 18), слвч. voštinу (Мила

225) итд. Значења наведених лексема крећу се од саћа до нетопивог остатка

при топљењу воштине у восак, али најчешће се односе на празно саће. Док се у

херцеговачким говорима, као и уопште у с-x. језику, у именовању не потенцира

толико разлика између пуног и празног саћа, колико између саћа у природном

облику и деформисаног саћа — сировине за производњу воска, дотле се у другим

словенским језицима најчешће лексички диференцира пуно од празног саћа (нпр.

рус. сот — воицина, Попов 222, 188), а између празног саћа и воштине не прави се

разлика. Упоредна полисемична употреба форми сингуларе и плурале тантум на

читавом словенском пространству не показује тенденцију репартиције функција

међу њима.
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Чињеница што је у старинском пчеларењу саће из кога је исцијеђен мед

могло послужити само за производњу воска, тј. обавезно је постајало воштина,

условљавала је метонимијско Помјерање назива са једног референта на други (в.

6.2.1.2), па се збирном именицом саће / саће у Херцеговачким говорима означава и

сировина из које се добија восак. И обратно, називом восак означава се и деформи

сано саће на основу метонимијског помјерања означитеља с производа на сировину.

У србијанским говорима, воштина се означава сложеницама восковарина и

воскоцј)едина / воскоћедина / воскоцедина, чије се значење помјера према вошта

ном тропу (в. 16.22).

16.20,2. Пчелари, нарочито они који се професионалније баве прерадом во

штине у восак, разликују више врста воштине. Тамна воштина, настала од старог

саћа, у којем има велик удио нетопивих материја од кошуљица или цвјетног праш

ка, обично се детерминише истим придјевима као и саће, али у форми сложени

ца: црндвоштина, стардвоштина / стардвoćћина. Највећу распрострањеност има

сложеница мртвдвоштина / мртвдвоčћина / мртвдфоштина, којом се означава

ла и воштина од угинулог пчелињег друштва, из које се добијао мртви вдсак,

који је имао култну вриједност (израда мртвачких свијећа). Воштина добијена

подламањем празног младог саћа, која је обично свијетла, назива се сувдвоштина

/ сувдвоĆћина.

Регистроване су појединачне потврде девербалних назива мотивираних на

чином одузимања саћа или његових дијелова: подрезак воштина од празног саћа

добијеног подрезивањем, сувовоштина” (в. 16.17.1), резотине воштина од во

штаних поклопаца и вађеница воштина од медног саћа и воштаних поклопаца“.

Ова посљедња, такође херцеговачке провенијенције, регистрована је и у РСАНУ

са досљеднијим акцентом — вађеница, али са помјереним, вјероватно непрецизно

забиљеженим значењем — саће с медом”. И у другим словенским језицима срећу

се називи воштине од коријена “rez-: слов. obrezina "празно саће које отпада при

подламању (Шмид 9), полес. ббрдски празно саће изграђено ван оквира” (Пол.

345), тј. саће које се уклања резањем и претвара у воштину.

За сатне отпатке који се налазе на поду кошнице, особито у прољеће,

херцеговачки пчелари немају устаљеног назива, него их номинирају општим именицама

бабурице, теротине и сл. Више старијих пчеларских извора има сродан синоним

трине, потврђен и у РЈАЗУ (s. v. трина bb). Ни у стручној литератури нема устаљеног

термина, него се тај референт именује општим називима мрве, отпаци, тpусје.

16.20,3. Послије подламања празног саћа и цијеђења меда из медног саћа,

воштина се збија у грудве, које се на испитиваном подручју номинирају општим

именицама бубла, бота, тубла, тука и пута. Нешто већу раширеност у долини Не

ретве има назив бубла. Остали синоними – пука, романизми бота и пута, грецизам

тубла — забиљежени су само у по једном мјесту.

16.21. Екстракција воска из воштине

16.210. Воштина се термичко-механичким поступком прерађује у восак.

То се обавља кувањем воштине и истискивањем растопљеног воска каквим при

ручним средством или уређајем за то намијењеним (в. 14.8). Именовање те радње
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мотивисано је поступцима: термичким кувати, топити, варити и механичким —

циједити, тијештити, стискати, пресовати, при чему су пчеларски синоними

прерадити и чистити неутрални у односу на оба та поступка. Дакле, очигледна је

велика сличност са номинацијом екстракције меда, тј. са радњом која претходи овој

и која је по својим поступцима доста слична.

16.21.1. Доминација глагола сложених са префиксом прk- мотивисана је по

новном термичком обрадом масе из које се одваја восак (прекувати, претопити,

прерадити).

Видски пар прекуват /прекухат / прикуват — прекувават /прекухават

/прикуфават (воштину) више је везан за ову радњу него исходни глагол куват /кухат

и друге његове сложенице, мада су и они сасвим обични и у овом значењу, а потврђена

је и одговарајућа именица кување. У сисачком кајкавском говору регистрована је син

тагма кухати восак, као и у словеначком језику vosek kuhati, satovje v vosek skuhati

(Шмид 14).

Уз синонимски пар претопит / притдтит — претапат / притапат

потврђена је и одговарајућа именица претапање, а од њиховог исходног глагола из

веден је назив савремене справе којом се та радња обавља — топионик (в. 14.8.3.2).

Сродни еквиваленти чести су у пчеларским терминологијама других словенских

језика: рус. перетапливати воск, буг. претопаване на восок, топене на восок,

пољ. przetapiać wosk (ОЈЗСлР 0668), рус. перетапливание сотов, буг. претопаване

на питите, пољ. przetapianie woszcупу (ОЈЗСлР 0667), као и посуђенице у румун

ском: topirea fagurilor topitulcerii (ОЈЗСлР 0067, 0068). У руском је наведени екви

валент учествовао у номинацији воштаног тропа, безвриједног остатка добијеног

екстракцијом воска — перетошки (ОЈЗСлР 0674).

Кајкавски општи синоним прецврсти такође се јавља у пчеларској лекси

ци са префиксом пре-: прецврсти восак (Сисак 30) а у Жумберку је регистрована

одговарајућа синтагма процврти восак (Скок s. v. цврити).

Из деривационог гнијезда глагола варити у нашем корпусу се нашао само

синоним разварит. Сродни еквиваленти срећу се у другим словенским језицима и

говорима: чеш. vyvareni vosku (Мудра 19), полеc. варит", порзварувати виск (Пол.

323, 348), а одразили су се и у номинацији посуде у којој се то ради: чеш. varak

(Мудра 38) и слвч. диј. varak "казан са двоструким зидовима за топљење воштине“

(Кахаун. 204).

Видски пар прерадит — прерађиват (воштину) и одговарајући девербал

прерада, прилично распрострањени у херцеговачким говорима, једино се јављају

са префиксом пре- у означавању екстракције воска.

16.21.2. Међу синонимима мотивисаним механичком обрадом сировине не

јављају се сложенице с префиксом пре- Најраспрострањенији је видски пар ширег

значења циједит / цједит / цидит — исциједит / исцједит / исцидиш (Восак), мо

тивисан истицањем воска кроз неки мрежаст предмет, као и одговарајућа именица

цијеђење / цјеђење / циђење. Називи справа којим се обавља одговарајућа радња

деривирани су из тог глагола (в. 14.8.1).

Видски партијештит — истијештит са глаголском именицом тијештење

везанје за ареал око херцеговачко-далматинско-црногорске тромеђе. Ујугоисточној

Србији регистрована је старија варијанта овог глагола у одговарајућој именици

— 194 —



Херцеговачка пчеларска лексика 657

тескање. Називи старије справе за екстракцију воска изведени су из тог глагола —

тијесак / тијес (в. 14.8. 2).

Сродан видски низ стиснут — стискат / стискиват мање је раширен и није

оставио трага у номинацији одговарајућих оруђа, изузев кованице стисак, којом је

почетком ХХ вијека у б-х. пчеларској литератури означена преса за израду сатних

ОСНОВа.

Синонимски пар чистит — дчистит, мотивисан одстрањивањем некорис

них састојака воштине, има узак ареал уз херцеговачко-конавоску границу.

16.21.3. Облици и мјере воска. Након топљења, восак се хлади и стврдњава у

посудама кружног облика па се добијају плочасти округли комади неједнаке тежи

не, који се у испитиваним говорима именују општим називима сличних предмета:

калуп, колач, Колут, крут, појача, сирац, тоцило, тубок.

Највећу рспрострањеност има назив помјерен са млијечног производа

сирaц, који се често јавља и као количинска мјера — сирaц вдска. Секундарни

извори показују да је врло чест у Босни и Србији. У ји. Србији јавља се и у

варијанти сир.

Остали синоними имају ограничене ареале: сродни називи колач и колут

забиљежени су у по неколико мјеста западне и сјеверне Херцеговине, тубок и

погача у Рами, а тоцило у југоисточном дијелу регије и турцизам калуп само у

једном мјесту.

У Пиви је потврђен синоним крут воска, иначе распрострањен у личким,

далматинским, србијанским и косовским говорима и регистрован у специјалној и

општој с-x, лексикографији (РСАНУ 76). Сродни еквиваленти постоје и у неким

другим словенским говорима: мак. крут (Малешево 90) и полеc. кружбк (Пол. 337).

У секундарном извору, у западној Херцеговини је регистрован синоним

бабља воска, једна од варијаната блискознaчне лексеме бубла (в. 1620.3), која се у

c-X. говорима често јавља са алтернативним вокалом у првом слогу.

Вук је забиљежио синоним котур, а у Покупљује регистрован назив цврта,

изведен од глагола цврсти топити” (Сисак 30).

Поред описаног изливеног кружног облика, у Рами су савијали восак у ве

лики комад од пола коњског товара — самот, назив вјероватно изведен од глагола

смотати. По свој прилици, то су они колутови у којима је восак продаван и транс

портован из Херцеговине у Дубровник, о чему постоји мноштво података у архив

ским изворима (нпр. Пекић 144-150).

16.2.1.4. У више села уз караванске путеве који пресијецају Херцеговину чује

се архетипска прича о крађи коња који је послије три године, одвојивши се на кона

ку од каравана, освануо натоварен воском пред кућом бившег власника.

16.22. Воштани троп

16.22.1. Приликом прераде воштине у восак, остаје нетопива маса, која се у

стручној литератури назива воштани троп, трoпина или восковарина. На испити

ваном подручју, тај остатак, који се обично одбацује или употребљава у народној

медицини, именује се синонимским низом којим се у металургији и прехрамбеној

технологији означава најчешће безвриједан отпадак: дереза, дрождина, дроза,
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дроп, ком, талог, таља, тара, троза, троха и иибра, затим називима помјереним

са блиских пчеларских референата воштина и мртвовоштина, а понекад и дерива

тима пчеларских лексема: челина, ћеловоштина и извоштина.

У сјеверозападном дијелу испитиваног подручја, очуване су директне

континуанте прасловенског девербала од глагола “drozgati "гњечити, циједити”

— дрдзга, као и његове варијанте трдзга / трдзга, настале контаминацијом са

синонимима троха и троп. У источној Херцеговини, потврђена је изведеница

дрдждина, регистрована у пчеларској лексикографији и у РСАНУ.

И синоним прасловенског поријекла дереза, потврђен у истом ареалу, изводи

се од глагола “derti, dbrО (ЕССЈ) мада по својој гласовној форми асоцира на назив

дрозja.

Назив дрди, потврђен само у ји. Херцеговини, у другим с-x. говорима и

пчеларској лексикографији јавља се са алтернацијом иницијалног дентала: трди и

трдшина. Сродан еквиваленат постоји у бугарском — троптина (ОЈЗСлV 1260), док

словеначко торine има помјерено значење— празно саће“ (Шмид 14). Претпоставља

се да је коријен аrop- превојни степен коријена који се налази у глаголу *drapati

гребати, чешати“, који се опет доводи у везу с глаголом *dbrati – “dra-p-ati (ЕССЈ).

Синонимна именица драти, регистрована у Кучима, у непосредној је вези са

глаголом *dbrati. Учесталост коријена аr- /der- и његова алтернација са ir- у овој

лексичко-семантичкој групи (дроза — троза, дроп — троп, дереза) иако не говори

у прилог истом њиховом поријеклу, ипак наводи на помисао о знатном степену

њихове контаминације.

Лексема прасловенског поријекла ком и њена аугментативна форма комина

распрострањене су и у пчеларској функцији у пограничном појасу између источне

Херцеговине и јужне Далмације.

Уји. Херцеговини регистрован је назив тара, вјероватно корадикал бли

скознaчних назина трина и теротина (в. 6.20,2), тј. девербал од трти, тарем.

И општом именицом талог, распрострањеном на крајњем сз и ји, дијелу

испитиваног подручја, означава се нетопиви остатак при екстракцији воска, али

понегдје и у ужем значењу — слој нечистоће с доње стране очврслог комада воска“.

Објашњење да се коријен “tal- налази у другом превојном степену глагола тдлити

таложити” (Скок s. v. талог, утолити) одговарало би овом посљедњем, суженом

значењу.

Поријекло западнохерцеговачких лексема или варијаната таља и теља

могло би се наћи у контаминацији синонима тара и талог, тим више што се

коријен овог посљедњег јавља и у превојном степену “tel-, ако у том није имао

удјела и турцизам тељва талог од кухане кафе“ (Шкаљић 609).

У долини Неретве код Муслимана, велику распрострањеност има назив

трдха, који се код немуслиманскогстановништвајавља у дијалекатским варијантама

трд“a /трд°а. Према секундарним изворима, ликом трова у централној и загонет

ном варијантом тронда у источној Босни означава се иста материја. И у другим

говорима се јављају варијанте ове опште именице, сродне са глаголом трдшити, у

пчеларским, али помјереним значењима: у Босни троха нечистоћа на доњој повр

шини колута воска“, у Срему цвјетни прашак у саћу”, у си. Босни трова сатни

отпаци на дну кошнице“. У овом посљедњем значењу јавља се сродан словеначки

назив trošina (Шмид 16).
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У Источној Херцеговини се турцизам иибра употребљава и као ознака

воштаног тропа, у ком значењу је потврђен код Вука и у си. Босни, мада се чешће

јавља као назив кљука (в. 16.18.2).

Као и блискознaчни НаЗИВИ 63OČĆIK И саће, И воштина на Испитиваном

подручју има и уже значење, које се сужава на једну своју компоненту – на

воштани троп. Ово је карактеристично за сјеверни појас источне Херцеговине —

вдштина и сјеверозападно подручје — вдећина, а у ји, дијелу регије у том значењу

се употребљава фонетизам вдшчина. Тај назив често се у том суженом значењу и

детерминира: искувана или прекухана вдштина. На то сужавање значења могла је

утицати и чињеница што се послије првог топљења, воштина поново и по више

пута прерађује ради извлачења што већег постотка воска из ње. То је нарочито ка

рактеристично за синонимне сложенице претежно србијанског поријекла воскова

pина, воскоцј)едина / воскоћедина / воскоцеђина, које чешће означавају воштани

троп неголи воштину (РСАНУ), вјероватно зато што је у Србији било развијено

додатно прерађивање воштаног тропа у восак (в. 11.2.2). Да је источносрбијански

синоним баштина Влашка адаптација српске ријечи, потврђује и румунски

посуђени еквивалент bostinā (ОЈЗСлM 0547). Исто помјерање назива регистровано

је и у руском језику — воицина (Попов 189, Жор. 80). И сложеница мртвдвоштина

(в. 16.20,2) потврђена је у си. Херцеговини као ознака воштаног тропа.

Називи воштаног тропа сложени или изведени од лексике изворног пче

ларског поријекла — извоштина, ћеловоштина и челина — имају веома ограниче

ну распрострањеност. У ји. Херцеговини забиљежена је сложеница извоштина

са карактеристичним локалним преношењем узлазног акцента на префикс, на

стала кондензацијом вишечланог назива остадак из воштине и сл. Потврђена је

и у секундарним херцеговачким изворима, а региструје је и РСАНУ у досљеднијој

акценатској варијанти — извдштина. На западном рубу Херцеговине, у икавском го

вору, регистрован је синоним ћелдвоштина, у чијем се првом члану највјероватније

налази турцизам ћел(ав). Код Муслимана у јужној Босни забиљежен је сино

ним ћелина, што би наводило на претпоставку да је такође настао у вези са тим

придјевом да није потврда у секундарним изворима из средње Босне код српског

становништва у лику челина. И ова лексема је резултат сажимања двочланог назива

(п)челина троха или сл.

У србијанским говорима, регистровани су називи воштаног тропа пресо

ваног са сламом у калупе: улепци (<лепити), затим колач и турцизам калабије.

Вук је у Срему забиљежио назив тамног поријекла турица (Вук 781), који

није запазио ни војвођански пчеларски лексикограф Ј. Живановић. Да се не ради о

грешци, говори изведеница туричар прерађивач воштаног тропа” (в. 11.2.2).

16.23. Сатне основе и њихова израда

16.23.1. Восак се у савременом пчеларству употребљава за израду танких

воштаних плоча са утиснутим зачецима ћелија, од којих пчеле дограђују саће у по

кретним оквирима. У стручној литератури нема устаљеног назива ове израђевине,

раније је већином означавана називима вјештачко / умјетно саће или сатне осно

ве, што у новије вријеме преовлађује. Сатне основе се израђују помоћу посебних

справа, простијих, којим располажу и поједини напреднији пчелари, и сложенијих,

помоћу којих се сатне основе производе индустријски и продају или замјењују за

восак у специјализованим продавницама (в. 14.9).
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На испитиваном подручју регистрован је велики број синонима и њихових

варијаната: вјештачки восак, восак у таблама, вдштана табла, денова за саће,

плата, прерађент восак, пресовант восак, сатна дcнова, табла, таблица, умитни

вдсак, умјетна плдча, умјетнб/умитно саће. Ово је изразит примјер неуједначене

професионалне лексике настале било директним преузимањем стручних термина

(вјештачко саће од српских и сатне основе од хрватских аутора) било стварањем

двочланих назива на основу опште лексике, често позајмљене из других језика:

пресовани према интернационализмима преса и пресовати, романизам плата и

Грецизми табла и плдча.

16.2.3.2. Израда сатних основа се најчешће означава видским паром интернацио

налног поријекла пресоват — испресоват и глаголском именицом пресовање. Уобичајен

је синонимни видски пар општијег значења израдит — израђиват са одговарајућом

именицом израда, којим се именује и изградња саћа од стране пчела (в. 5.5.2).

16.23.3. Сатне основе се причвршћују на танке жице разапете у празним ок

вирима да би на њима пчеле изградиле саће. То се обично врши помоћу загријаног

жврка (в. 14.6). Та се радња означава глаголско-именичким синтагмама са општим

глаголима ставит — стављат / ставјат, ударит /удрит — ударат, лијепит, при

тдпит (сатну основу). Ни један од тих глагола није се изразитије везао за ту пче

Ларску радњу.

16.24. Прихрањивање пчела

16.24.0. Додавање мањих или већих количина природне или вјештачке хра

не (в. 15.5) појединим пчелињим друштвима веома је значајан чинилац у њиховом

одржавању и развоју. То је било познато и патријархалним пчеларима, али је праву

примјену добило у савременој пчеларској технологији, када се настоји да се спаси

и ојача свако друштво и кад се јевтинијим пчеларским прерађевинама успјешно

надомјешта одузети или несакупљени мед. Та радња се у пчеларској терминологији

назива прихрањивање, а у Херцеговачким говорима се номинира дијалекатским

формама општих глагола хранити, питати пчеле, давати пчелама храну.

16.24.1. Мада се глагол питат / питат архаизира, он је ипак распрострањен

у пчеларској функцији на знатном подручју сјевероисточне Херцеговине и уз доњи

ток Неретве. Сродни еквиваленти постоје у словеначком језику – pitati, pitanje

(Шмид 11) и у руској пчелаеској терминологији — питатњ (Крејн бр. 310).

Стручна литература је вјероватно не само утицала на експанзију видског

пара при(х)ранит — при(х)рањиват и именице при(х)рањивање него и на ширење

деривационог гнијезда: до(x)ранит — до(x)рањиват —до(x)рањивање, пре(х)ранит

— пре(х)рањиват — пре(х)рањивање — пре(х)рана. Сродни еквиваленти постоје у

бугарском језику: подхранване на пчели, подхранавам, да подхрана (Баб. 386).

Глаголи дат — дават, додат — додават — додавање употребљавају се често у

свом основном значењу у синтагмама дават челама шећер, додавање појача и сл.

16.24.2. Савремени пчелари у прољеће обично прихрањују пчеле не само

што им недостаје хране него и да би убрзали њихово размножавање. У западној
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Херцеговини је за то подстицајно прихрањивање забиљежен глагол јарит. С њим

је у посљедичној вези значење његове повратне форме регистровано у општој

лексикографији:јарити се ројити се” (РСАНУ).

16.25. Припремање пчела за зимовање

16.25.0. Измјеном пчеларске технологије знатноје измијењено и припремање

пчелињих друштава за зимско мировање. Док је у патријархалном пчеларству ос

новна радња у том семантичком пољу била одабирање друштава за расплод (в.

16.15), дотле је она непозната у савременом гајењу пчела. Данас се пчелиња дру

штва у хладнијим крајевима утопљавају разним термоизолационим материјалима

(слама, папир, стиропор и сл.), што је рађено и раније, затим се сужава гнијездо у

кошницама с покретним саћем, сужава се лето (в. 13.1.2.2.2.3.7), обезбјеђује се по

требна количина хране итд.

16.25.1. Промјеном технологије, промијењено је и значење каузативног вид

ског пара зазимит – зазимљиват / зазимиваш / зазимљават (пчелиња друштва)

и именице зазимљивање /зазимљавање: оставити пчеле преко зиме за расплод”

> припремити пчеле за преживљавање зиме“. Овим деривационим гнијездом

данашњи пчелари означавају скуп радњи којима је циљ да припреме пчеле за

успјешно преживљавање зиме, као што је случај и у пчеларској терминологији.

Сродни еквиваленти распрострањени су и у другим словенским језицима: буг. зази

мавам / да зазима кошер, зазимаване на кошер (Баб. 386) слвч. zazimovanie včelstviev

(Мила 226), чеш. zazimovani (Мудра 46), пољ. zazimować, przygotować do zimy, чеш.

zazimovati, pripraviti k zimovani (Крејн бр. 998).

16.25.2. Термичка заштита кошница означава се видским патом утдплит —

утопљават и одговарајућом именицом утопљавање, која је у говору херцеговачких

пчелара знатно фреквентнија од глагола, штоупућује на утицај пчеларске литературе.

Сродни еквиваленти употребљавају се и у другим словенским говорима и језицима:

полеc. утеплат"/ утзплат" / отеплат", утзплан на / утепленије / отепленије

(Пол. 363), рус. утеплитњ —утеплате улећ, утепление улва (Баб. 386), слвч. uteple

nie včelstva, uteplovanje ulov (Мила 239,240).

16.25.3. Утопљавање старинских кошница вршено је затварањем свих

непотребних отвора на њима помоћу смјесе пепела, балеге и сл. и заштићивањем

сламом или сличним материјалима. Прва радња, која је била обавезна, означавана

је деривационим гнијездима општих глагола лијепити и мазати. Глагол лијепит /

липит и његове сложенице облијепит — обљепљиват, улијепит, залијепит /залипит

раширени су на цијелом испитиваном подручју, а учествовали су и у творби назива

одговарајуће смјесе – лијеп, лијепер, лишило (в. 15.2). Синоним мазат са својим

сложеницама замазат — замазиват / замажеват, измазат, дмазат, умазат и

глаголском именицом мазање такође је у широкој употреби у говору Херцеговачких

пчелара, а одразио се и у називу одговарајуће смјесе — замазак.

16.25.4. За утопљавање кошница сламом, папрати и сл. регистрован је само

глагол обашит (кошницу).
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16.25.5. Храна која се пчелама обезбјеђује за зимовање означава се општом

Именицом зимница на готово читавом испитиваном подручју, осим незнатног

ареала у сјеверној Херцеговини, гдје је у употреби акценатска варијанта зимница.

Тај назив региструје и пчеларска лексикографија, а крајем ХVIII вијека у Славонији

је посвједочена његова творбена варијанта зимина.

16.26. Дезинфекција кошница и пчела

16.26.0. Пчеле су осјетљиве према многим заразним болестима и нападима

паразита. Не знајући узроке пропадања својих медарица, стари пчелари су

прибјегавали магијским радњама да би их сачували, а савремени предузимају

рационалне мјере за заштиту пчела од штетних микроорганизама и паразита:

одстрањивање нечистоће из кошница, стругање и обгоријевање кошничког

материјала, испирање кошница у врелој води или раствору хемикалија,

уништавање или уклањање пчелињих паразита дјеловањем отровних гасова,

као и потпуно уништавање кошница с пчелама обољелим од тешко изљечивих

заразних болести.

Радње на заштити пчела од заразних болести и наметника на испитиваном

подручју се означавају дијалекатским формама општих глагола зависно од начина

како се то врши: чистити, дезинфиковати, кувати, палити, обгорјети, кадити,

сумпорисаши.

16.26.1. Најшире и најнеодређеније значење има глагол чистит / ћuстит

са својим перфективним сложеницама ишчистит, дчистит и почистиш, којима

се означава одстрањивање нечистоће и паразита из кошница, као и уништавање

штетних микроорганизама, без обзира на начин којим се то чини.

16.26.2. Интернационалним термином дезинфекција и одговарајућим

глаголом дезинфиковат /дезинфицират напреднији пчелари означавају уништавање

штетних микроорганизама и паразита у кошницама.

16.26.3. Уништавање врелом водом штетних микроорганизама у кошничком

материјалу и на пчеларском прибору означава се глаголом куват / кухат и његовим

сложеницама дшкуват /дткухат — откувават, скуват и раскуват.

16.26.4. Обгоријевање кошничког материјала пламеном од запаљене сламе,

папира или лет-лампе означава се видским паром палит — опалити одговарајућом

именицом паљење, а регистрован је и синоним објдрјет. Видским паром палит —

спалит означава се уништавање тешко обољелих пчела заједно са њиховим саћем

И КОШНИЦаМа.

16.26.5. Тровање и одстрањивање паразита са пчела и саћа помоћу отровних

гасова означава се општим синонимима кадити димит и њиховим перфективним

сложеницама закадит, накадит, окадит, поткадит и задимиш, надимит.

Уништавање воштаних мољаца сумпор-диоксидом означава се деноминалом

сумпорат / сумпдрисат (саће).
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16.27. Упућивање својих пчела на туђе и одбрана од туђица

16.27.0. Патријархални узгајивачи пчела добро су познавали погубне

посљедице грабежи (в. 5. 13), али нису знали њене узроке нити су били свјесни да

и сами неким поступцима могу довести своје пчеле у смртну опасност. Чврсто су

вјеровали да неки пчелари на волшебан начин упућују своје медоносне инсекте да

уништавају њихове пчеле, а и да неки власници нападнутих пчела знају спријечити

нападачице да се врате у свој пчелињак. И данас није тешко наћи старијег пчелара

који у то вјерује (в. Текстови: Вучија, Грђић, Ластва). Та вјеровања била су узрок

међусобних спорова и свађа, а прича се да су још и у првој половини ХХ вијека и

редовни судови учествовали у њиховом рјешавању. Читав низ магијских предмета

и радњи био је мотивисан одбраном од грабежи.

16.27.1. Упућивање својих пчела на туђе означава се дијалекатским формама

глагола спремити, упутити, напушити, послати, наслати и најавити (пчеле на

пчеле). Глагол послат, који се на испитиваном подручју осјећа књижевним, нема

значајнију раширеност, док су његови синоними спремит, упутит и напутит

много фреквентнији у пчеларској лексици, а архаизиран је синоним наслат.

Потврђен је и несвршени парњак спремаш, мада се та имагинарна радња означава

углавном свршеним глаголима. У Пиви је регистрован глагол најавит, преузет у

дијалекатском значењу из сточарске лексике.

16.27.2. Пчелари, нарочито савремени, познају извјесне рационалне поступке

којима се одбијају туђе пчеле. Ту радњу означавају општим глаголима добит и

отклонит, а потврђена је и именица отклањање (туђица).

Стари пчелари су се борили против туђица разним магијским радњама,

обично постављањем неког оштрог предмета уз нападнуту кошницу: при ушћу

Раме, пред лето су постављане маказе, нешто ниже низ Неретву тај је предмет

означаван општим синонимом ножице, у сјевероисточној Херцеговини за то

је служило сврдло, које се у другим крајевима употребљавало за хватање ројева

(в. 16.8.1.2). На више мјеста је потврђено да се у пчелињак ставља кантар ради

одбране од туђица. У југоисточној Херцеговини је описан сложенији поступак, који

дјелимично подсјећа на радњу сличну приликом ројења: око нападнуте кошнице

пободу се четири игле с врховима окренутим увис, а на кошницу пчелар ставља

изврнуту своју или женину вјенчану кошуљу. Кад упућивач види да му се пчеле не

враћају, онда иде другом пчелару с молбом да му пусти стоку. Чим овај дигне игле

и кошуљу, упућивач бјежи са запаљеном лулом пред ослобођеним својим пчелама,

како га оне не би исклале и испецале кад га стигну (Попово, 253-254).

17. ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕДА И ВОСКА

17.0. Основни, а донедавно и једини експлоатисани пчелињи производи Мед

и восак конзумирају се и евентуално прерађују у домаћинствима која гаје мањи

број пчелињих друштава, док напреднији пчелари и продају своје производе. Мед

се највише конзумира у сировом стању, већином екстрахован из саћа, али се раније

доста јео и у младом саћу (в. 7.3.2.11). Ипак, и у домаћинствима, обично оним
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која гаје пчеле, извјесне количине меда и воска прерађују се у пића, посластице,

лијекове и свијеће. Професионалнији савремени пчелари експлоатишу и остале

пчелиње производе: цвјетни прашак, матичну млијеч, пчелињи отров и прополис.

17.1. Пића од меда

17.1.0. У старије вријеме, у доба натуралне привреде, и у Херцеговини је

значајан удио алкохолних пића и слатких напитака произвођен од меда, што се

дјелимично одржало до најновијег доба. По екстракцији меда из саћа (в. 16.19),

нешто меда се задржи у воштини (в. 16,20), чијим се испирањем у води добија

слатки напитак. У савременој пчеларској технологији, количина тог напитка је

незнатна и она се конзумира у таквом стању у самом домаћинству. Међутим, раније,

док су пчеле гајене у кошницама с непокретним саћем, добијало се знатно више

те медене отопине, од које је справљано дуготрајније алкохолно пиће — медовина,

медено вино, шербет. Такво пиће је прављено и од меда, нарочито у вишим

предјелима, гдје не успијева винова лоза.

17.1.1. За добијање алкохолног пића медени раствор се термички обрађује,

што се означава општим синонимима куваш / кухат, варит и правит и називом

пића. При тој радњи, са површине кључале течности скида се пјена, што се

такође означава општим синонимима пјенит и плавит. Јачина пића је зависила

првенствено од удјела меда у њему, који је одређиван тежинским односом меда

и воде. Потапањем кокдишије јајета или кршбле у медени раствор практично је

утврђиван тај однос: када ти тегови потону на дно суда, алкохолно пиће ће бити

недовољно јако, ако пливају на површини, биће прејако.

17.1.2. Прекувана слатка течност се оставља да извјесно вријеме (двадесетак

дана)ферментира. Тај процес претварања шећерауалкохолозначаваседеноминалом

из лексике алкохолних пића увинит се /узвинит се, као и општим глаголима дбђ —

надбђ, укućелит се, ускиснут /ускисит, узвриштат, врет — преврет / прдврет /

узаврет, као и глаголском именицом врење.

17.1.3. У номинацији пића приготовљених од меда нема јасније диферен

цијације између безалкохолног напитка и алкохолног пића. Означавају се изведени

цом меддвина и синонимом оријенталног поријекла шербет, с тим што се обично

један од њих односи на алкохолно, а други на безалкохолно пиће, и обратно. Ре

гистрован је и назив за алкохолно пиће мусхелез, турцизам којим се иначе означава

мошт од грожђа. Називом медовина именује се алкохолно пиће у србијанским и

црногорским говорима, а варијантама меддвица и медица у западнијим говорима

означавају се оба пића од меда. У РСАНУ се региструје више варијаната којим се

означавају пића од меда: медљевина, медљика, медница /медница, медњика, медо

вина, медур. У црногорском кучком говору разликују се двије врсте медовине: медо

вина на воду, справљена од меда и воде, и медовина на вино, приготовљена од меда

и вина. Синонимом шербе(т) у босанским говорима се означава безалкохолно, а у

хрватским алкохолно пиће.

До синонимије медовина— шербе(т) дошлоје усљед ишчезавања алкохолног

пића од меда, на што се назив медовина првобитно претежно односио и његовог
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помјерања на безалкохолни напитак, тј. до изједначавања значења са турцизмом

шербе(т), којим је означавано више заслађених напитака (Шкаљић 585).

Еквиваленти сродни називу медовина познати су свим словенским језицима,

с тим што се код Источних и Сјеверних Словена пиће од меда означава претежно

Исходном формом именице, а код Јужних и Западних Словена готово искључиво

изведеницама. Претпоставља се да се индоевропска лексема “medhu nрвобитно

односила на напитак од меда, док се лексемом *melit- означавао мед, на што указују

њихове континуанте у знатном броју индоевропских језика. У прасловенском, као

и неким источнијим језицима, ишчезао је назив “melit- па је дошло до синкретизма

у означавању пчелињег производа и пића направљеног од њега (Готјо 269-270). У

старим руским, украјинским и бјелоруским изворима, пиће од меда искључиво се

означава двoзнaчним називом медњ, уз ријетку употребу деминутива медок у том

значењу (Реп. 54-60). У савременим источним и сјеверним словенским језицима

честа је употреба исходне форме за пиће од меда, мада се и посебно детерминира:

рус. мед, мед вареннони, мед кислени, мед пишешнњtu (Попов 202-203), пољ. тiód, pit

пу тiod (Крејн бр. 563) итд. Са југозападних словенских простора једина потврда

исходне лексеме у значењу меденог пића потиче из Словеније: теа (Шмид 8).

У савременим словенским језицима, пиће од меда се означава искључиво

или добрим дијелом изведеницама од исходне лексеме:

-ица: слов. теđica пиће од меда” (Шмид 8);

-ница: слвч. диј. miadnica 'безалкохолни напитак“ (Нижн. Дулц. 28-43);

-овина: буг. медовина напитак од меда” (Дунев 82), мак, медовина пиће?

(РМЈ), рус. медовина алкохолно пиће” (Попов 201), чеш. medovina aљкохолно пиће?

(Мудра 17), слвч. диј. medovina / miadovina / madovina ºалкохолно и безалкохолно

пиће” (Нижн. ib.),

-овица: рус. диј. медовица безалкохолни напитак“ (Попов 201); слвч. диј.

medovica /madovica ºалкохолно и безалкохолно пиће” (Нижн. ib.),

-овец: слвч, диј. теđovec / madovec 'безалкохолни напитак“; тđdovec

*алкохолно пиће”(Нижн. ib.);

-овка: слвч. диј. medovka / medufka / miadofka aљкохолни напитак“ (Нижн.

ib.).

Богатство података за словачки језик показује сличну ситуацију као и ус-Х.

говорима, тј. да се истим називима означава и алкохолно и безакохолно пиће од

меда, с тим што се у појединим мјестима врши и диференцијација, а вјероватно је

слично стање и у осталим словенским језицима.

Безалкохолно пиће од меда означава се и двочланим називом слатка вдда,

којем одговара синоним медвена вода у сисачком кајкавском говору, као и словачки

дијалекатски еквиваленти: voda / votka, medova / madova /mádova / тiadova voda

(Нижн. ib.).

17.1.4. Уји. Херцеговини, у недостатку грожђа, забиљежена је ријетка појава

справљања жестоког алкохолног пића од превреле медовине — (ракија) медбвњача.

17.1.5. Мед се додаје и другим пићима, обично ракији и чају. Чај заслађен

медом, нарочито припремљен од неких љековитих биљака, ријетко се посебно

именује: чај смедом. Међутим,заслађивањем медом ракија добија сасвим другачији

укус, што је уобичајено, углавном, у сјевернијим дијеловима Херцеговине, гдје
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У секундарним изворима, у јужној Херцеговини и сусједној Далмацији региструје

се синоним церот, за који би се у први мах помислило да је у вези са фитонимом

цер, јер се прави и од церове смоле, да директно не кореспондира са латинским

еквивалентом cerotuт воштани фластер“ (Дворецки 174). У хрватским говорима

тај воштани препарат се означава германизмом фластер (Варош 142) и флаштер

(Самобор 254).

Натапање крпе воском у Херцеговачким говорима се означава деноминалном

сложеницом навдиштит /навдићиш.
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17.3. Прерађевине од воска

17.3.0. Осавремењавањем пчеларске технологије, из основа је измијењена

улога воска. Гајењем пчела у старинским кошницама добијане су знатне количине

воска, који је добрим дијелом употребљаван у домаћинствима, али и продаван.

Архивски документи пуни су података о извозу воска из Херцеговине у Дубровник.

Преласком на кошнице с покретним саћем, производња воска је нагло смањена, а и

у самом пчеларству су се појавиле велике потребе за њим за израду сатних основа

(в. 16.23.1).

17.3.1. Свијеће

17.3.1.1. Раније је восак највише трошен за израду култних свијећа, које су

морале бити од овог материјала, што је прописано и Уставом Српске православне

цркве, а понекад су употребљаване и за освјетљење. Означавају се општим

девербалом свијећа / свића, а често се детерминацијом истиче њихово сировинско

поријекло — воштана / воштена свијећа, што се и универбизује — воштаница, а

лексикографски извори региструју и варијанте воштеница, воштењача, вошћаница

(РСАНУ), вошћеница, вошченица.

17.3.1.2. Танке воштане свијеће најчешће се на испитиваном подручју

означавају девербалом прдвлак, мотивираним начином израде — провлачењем

фитиља кроз растопљени восак, а забиљежене су и његове варијанте превлакуша,

провукуша и сродан синоним извлак. У истом значењу потврђен је и турцизам

фитиљ, помјерен са дијела свијеће. Провлачење памучног фитиља кроз растопљени

восак приликом израде танких свијећа означава се глаголом овдштит.

17.3.1.3. За танку свијећу спирално савијену у Рами је забиљежен назив

тамног поријекла мукет, познат и у западнијим говорима.

17.3.2. Народни лијекови

17.3.1.1. Восак је веома чест састојак извјесних љековитих препарата који се

припремају у домаћинствима или их справљају народни љекари. Љековите масти

разних намјена справљају се с воском, а на испитиваном подручју искључиво се

означавају турцизмом мелем и варијантом мехлем код муслиманског становништва.

Восак је саставни дио мелема за лишаје, за поčекотине, за спржотине и за ране.

17.3.1.2. Против болова у уху љевкасто се савија навоштена крпа, која се

ужим крајем увлачи у ухо, а спољни крај се запали, како би се на тај начин исисао

гној и друга нечистоћа из ушне шупљине (Дол. в. Текстови). Најчешће се означа

ва изведеницом воштаница / фоштаница, затим варијантама турцизма фиштљ /

витиљ / фетиљ / фетиј.

17.3.1.3. Натапањем воска на крпу или папир израђују се фластеризалијечење

рана и убоја, који се најчешће означавају варијантама изведенице воштаница /

фоштаница / вошћаница / воčћаница, а лексикографски извори наводе и варијанте

воштеница и воштенка. Муслимани у долини Неретве тај фластер означавају си

нонимом оријенталног поријекла мушема (ap. mušāmma "овоштен“, Шкаљић 478).
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се именује двочланим називима слатка ракија и замеђена ракија. У другим

говорима потврђене су синонимне синтагме медена ракија у Босни и Хрватској,

у лексикографији је регистрована и варијанта медљана ракија, а означава се и

универбним формама медњача (Хомоље 378) и меденка (Торчец 11). У Србији

се замеђена ракија загријава, чиме су и мотивирани њени називи врућа ракија и

грејаница (Левач 66). Сродан еквивалент постоји и у бугарском језику: ракин медена

(Дунев 81), а словачки еквиваленти су грађени по истом моделу, с тим што је

јужнословенски турцизам замијењен хунгаризмом: medova / mádova palenka, hriata

palenka (Нижн. ib.).

17.1.6. Кисељењем алкохолисане медовине добијан је веома цијењен зачин,

који је означаван општим називом оријенталног поријекла — сирћет.

17.2. Посластице од меда

17.2.0. Изузев у имућнијим муслиманским породицама, у Херцеговини није

постојала јача посластичарска традиција све до масовнијег продора индустријског

шећера, а и касније се тај вид кулинарства споро развијао. Нема података о

занатлијама који су правили и продавали посластице од меда као у другим крајевима

(в. 11.2.1.2).

17.2.1. Једино постоји извјесна традиција сувих колача замијешених с медом,

чије је именовање тиме мотивисано: медењак, кдлач с медом, медент колаћ, слатки

кдлаћ. Назив медењак је општесрпско-хрватски, у неким србијанским и банијским

говорима регистрована је варијанта медењуша, а РСАНУ помиње још и варијанту

медвењак и блискознaчницу медентк колач премазан медом”. Сродни еквиваленти

постоје и у неким словенским говорима: буг меденике (Дунев 75), полес, мадовик

(Пол. 342), слвч. диј. medovnik / madovnik / miadovnik / medovničky (Нижн. Дулц.

27-285).

17.2.2. За колач од кукурузна брашна и меда забиљежен је назив смдквара,

који је и Вук регистровао у Црној Гори. Назив је вјероватно мотивисан сличношћу

Са ПЛОДОМ СМОКВе.

17.2.3. У сеоским домаћинствима у којима се гаје пчеле, понекад се медом

премазују уштипци, пите, палачинке /палаћинке, цицвара, што нема никаква одраза

у њиховој номинацији.

17.2.4. Од меденог раствора испраног из воштине, Муслимани, који

избјегавају производњу алкохолних пића, укувавали су медени пекмез, чему

вјероватно одговара далматинска медурика (РСАНУ).

17.2.5. У муслиманским феудалним породицама, раније је припреман велики

број посластица с медом, који је касније замијењен шећером. Њихови називи су

оријенталне провенијенције, као и референти које означавају: баклава, ђанечија

/ ђанећија, ђунлари, ђузлеме / ђузлема, хачице, (х)алва, кадаиф, peиел, решедија,

улушма итд.
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А

агација ж (Брест) в. барем.

ажејка ж тип кошнице лишњаче, в. а-же-пањ, анжејка, словенка, кошница

— словенска -, жнидершићка.

ä-же пањ м в. ажејка.

ајван, ајвана мв. чела 4.

акарбза ж болест пчелињих дишних органа, коју изазива крпељ Асаrapis. —

Кад оболе од акарбзе, пчеле не могу да лете, виде се у групицама испред кошнице

како бауљају (Цибр.).

Алва ж в. халва.

Алиђун м (Баћ, Бор.) мит празник за који је код Муслимана везано прво, култ

но вађрње меда у вишим крајевима, в. Илиндан.

амбалажа ж кошнички материјал, сви дијелови кошнице. — Амбалажа се

успјешно дезинфикује сирћетном киселинбм (Цибр.).

американер м в. американка. — Американер је имб плодиште са шеснес ок

вира, а наставак му је био краћи, у њему је било четрнес оквира (До).

американка ж ист (ист. Херц.) „лежећа кошница“, ваљда тип полошке. —Пан

тим ја ка-су дошле вјештачке дубовине, затим неке американке, па јовановићке...

(Вуч.).

америчка / америчка куга в. америчка трулеж. — Прије се појављивала

америчка куга међу челама ђе био стар восак и старе кошнице (Дол.). — Дођоше

ове болештине, прво је почела еврбпска куга, па америчка куга, та је још опаснија

(До). — Касније су ми рекли да је имб проблем, имб је америчку кугу, коју он није

препознб (Пољ.). м

америчка раса челе врста пчела америчкој поријекла. — Америчка раса

челе, она је нешто дужа, она је врло опасна (Биоци).

америчка /америчка трулеж болест затвореног легла коју изазива Васillus

larvae, в. америчка гњилоћа, америчка купа, гњилоћа — опака -, куга - опака -. —

Разбољеле се челе, америчка трулеж, не море се лијечит, кажу треба све спалит

(Цибр.). -

амерички трулеж в. америчка трулеж. — Најопаснија болес чела је америч

ки трулеж (Биоци).

Амерманова решетка в. решетка.

анжејка ж в. ажејка.

Анеман-решетка в. решетка.
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анеурин, -ина млијек против ноземозе (Хат.).

антибиотици, -тика / антибиотици, -тика м мн. лијекови против више

пчелињих болести, в. анеурин, геомицин, југоцилин, клорамфеникон, некција, но

земак, пеницилин, стрептомицин, сулфатијазол, тетрамицин, фуматилин. —

Антибиотици којим се лијече пчеле загађују пчелиње производе ако се нестручно

дају пчелама (Цибр.).

апсит, -им несвр. мит ухватити туђице. — «Пчеле се апсе овако: Узми мушке

гаће и сврдо, па обнеси три пута око уљаника не обзирући се» (Грђић 141, в. Тек

стови).

арар, арарам велика мјера пчелиње масе. — Машала, колик је рој, има у њему

арар челе (Хат.).

# - челе, - муве велика количина пчелиње масе, велик рој.

Б

баба ж (сјев. Херц. ) в. старка.

*вратит се — враћат се на бабу (о роју) в. вратит се — враћат се на...

бабурице, -ица ж об, у мн. в. теротине.

бавит се, -им се (пчелама, пчеларством) несвр. в. челарит (ист. Херц.). —

Већина пчелара се бави пчелама уз неко друго занимање, мали број људи се

професионално бави пчеларством (Цибр.). —Онје знао да сеја бавим пчеларством,

па би ме свашта запиткивб (Пољ.). — ... ови што се не баве ш челама (Корит.).

багрем / багрем / багрем м 1. медоносна биљка Robinia pseudoacacia, в.

атација, драча 2. — Ови багрем сам посадио има педесет година и он добро меди

(Вуч.). — Багрема у Пољицу није било уопште, ја сам један пренио из Ластве, сад

их има у селу на десетине (Пољ.). 2. в. баремовац.

багремовац, -öвца м мед од барема, в. барем 2. мед - баремов -

багрeн м в. барем.

бадаљ, бадљам (средња дол. Нер.) в. жаока.

бадањ, бадњам (средња дол. Нер.) в. жаока.

бадањ, бадњам 1. (Брест) в. шупље дрво. 2. (ји. Херц) в. каца.

баја ж пчела радилица. — Нембј ић тамо, убишће те баје (Баћ.).

бајам м (Благ, Ком.) медоносна воћка бадемPrunus communis.

баклава ж слатка пита раније заслађивана медом.

бакрач, -ăча / бакрач, -ăчам (ист. Херц.) бакарна посудау којој се и чувао мед.

балега ж1. врста када, осушен повеђи измет. — Најбољи је кад дрво суво или

осушена балега (Дол.). — Прије сам челе кадио говеђом балегом (Ивица). 2. в. лијеп,

уп, дуж. — Гледб сам "не плетене кошнице облијепљене балегом (Вуч.). — Говеђа

балега се мијешала с пепелом и то се добро умијеси и с тијем су се лијепиле оне

даске горе на стублини (Дол.).

# говеђа - в. балеја 1 и 2; осушена -, сува - в. балета 1.

бањица ж (Брест.) в. жетак.

бардаћић м (Брест) мала грнчарска посуда помоћу које се задимљују пчеле.

бардачић м мит. прнчарска посуда која се вјеша у пчелињаку ради заштите

Од урока.

барут м средство за убујање пчела. — Упāли они барут из чауре од пушке и

чела је готова (Драч.).
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басма ж тајна магијска радња ради заштите пчела. — Знају челари басму,

они чувају тајну, никоме је неће казат, држе је за себе (Драч.).

бацат, -ам несвр. 1. добро сакупљати храну (дол. Неp.). 2. (о биљкама) в.

медит. 3. полагати јаја. — Кад је добра паша, чела матицу блокира да више не баца

јаја, да не полаже (До).

# - измет, - слијед в. чистит се, - јаја в. полагат јаја; — чини в. чини.

бацит, бацим свр. према бацат 1,2,3. 3. —Чим се челији лептир увуче у стубли

ну, он баци јаја и закоти се гусеница (Биоци).

*бáцит на црв в. разбит на црв, - чини в. и уп, чини.

бацнут, -нем свр. (зап. руб Херц.) в. убос.

бачат, -ам несвр. в. бацат.

Бачвом име пч. друштва настањеној у великој дубеници. — Знам, овдје у

селу имб је стублину једну велику и звао је Бачво. Као бачва била му велика и звао

Бачво. „Ројио ми се Бачво“, каже (Пољ.).

бађа жарх. (Мусл. у дол. Нер.) в. баша.

бáџаж арх. (зап, Херц) в. лето,

беар, беара мв. бехар, уп. маслачац.

беарат, -ам несвр. в. бехарат.

безглавит, -им несвр. остајати без машице, в. безматичит се.

безматак, -тка м пчелиње друштво без матице, в. безматка, безматичњак,

б(р)езлаво, безматично, чела — обезглављена -. — Безматак се најчешће открива

приликом прегледа пчела (Цибр.).

безматићнб, -öг(a) с оказ. (Баћ.) в. безматак.

безматичнбс, -остиж стање обезмашиченој пчелиње друштва.

безматичњак, -ăка м (си. Херц.) в. безмашак.

безматка ж (ји. Херц.) в. безмашак. — Дубовина остала без матице, ми

речемо безматка (Вуч.).

белегија ж (Баћ.) в. заперак.

бетуран, -ăна м ароматична биљка Аrtemisia annua узгајана у пчелињацима.

бећанка ж в. бечaнкa.

бехар, бехарам кол, цвјетови на дрвећу, извор нектара и цвјетног прашка.

# воћни - исто.

бехарат, -ам несвр. в. цвјетат.

бéчанка ж ист (околина Мостара) некаква врста кошнице с покретним

саћем, в. бећанка.

бешика ж (риј.) в. ћелија.

# главна — в. матичњак.

бижат, -жим несвр. ик. (зап. Херц.) в. бјежат.

бијела чела об у мн. бијеле челе 1. poj настао од првјенца, од истогодишњег

роја в ројев рој, паројак 4. 2. рој од ројева роја насталог исте године. — Имају и ове

некакве бијеле челе. Ако се чела роји на зановети, њезин се рој роји на пелиму, од овог

роја на пелиму роји се рој на вријеску — то су бијеле челе. Друкчије речено, од ројева

pôja pojто су бијеле челе (Цибр.). — Рој poja poja pojeвога је бијела чела (Хат.). 3. сим

бол среће и напретка. — Кад пожелиш некоме срећу, кажеш: "Дабогдати лећеле бијеле

челе!" (Дол.). — Бијела чела значи оће му се челе (Вуч). 4. сњежне пахуљице. — Када

се челе добро јаре и лете, стари би челари рекли: "Доће лоше вријеме" или «Сутра ће

лећет бијеле челе". То се мислило на сниjeг, на па уље да ће лепршат (Биоци).
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*добит - 1 стећ-/ наћ бијеле челе; полетит / полећеc / полећет (некоме) бијеле

челе бити/постати срећан; имат / доживјет бијелије чела — доживјети дубоку старост

и велико потомство.

била чела ик. (зап. Херц.) в. бијела чела.

билучм? медоносна биљка Маrubium incanum? в. овчије смиље, рута.

биљка ж извор пчелиње хране. — Челе скупљају полен са разније биљака

(Биоци).

# медоносна — в. медоноша; пелудна — (риј.) богат извор цвјетног прашка.

бит, бијем / бијем (пчелиња друштва) несвр. намјерно уништавати пчелиња

друштваради одузимања њиховог саћа, в. пушит, давит, дерат, палит 1, спаљиват,

тушит, струјат, убијат. — У старинско вријеме, челе су се биле, зазимљивано је

само по неколико улишта (Биоци).

бјегунац, -нца м 1. (ји. Херц., Ком.) poj који је побјегао из пчелињака. 2. пч.

друштво настањено у природи, настало од роја бјегунца.

бјежат, -жим несвр. (о пчелињем друштву) напуштати кошницу или пчелињак

у потрази за новим станом или извором хране, в. бижат, селит се. — У немирна

ратна времена челе доста бјеже, нема ко да и шика (Драч.).

бјелуштина ж медоносна биљка.

блатина ж в. Дадан-Блатова кошница.

бодац, боца м (ср. дол. Нер.) в. жаока.

бöквица ж медоносна биљка Рlantago.

боксис моказ, врло мали оквир за производњу меда у саћу, боксес.

болес, болестиж нездраво пчелиње стање. — Америчка болес је куга опасна.

Треба строго водит рачуна о болестима (Хат.). — Најопаснија болес моментално је

вароа (Ивица).

# америчка /американска - в. америчка трулеж, - легла, - одрасле челе, мајска

-/ мајска — (в.); челиња -.

бомбардер, -éра моказионална метафора за челу сабирачицу претоварену

храном, в. чела — тешка -.

бомбун, -yна м (Ком.) бомбон у домаћинству прављен с медом.

босиљак, босиљка м више врста медоносних биљака.

# бијели - медоносна биљка Stachys annua; дивљи - в. мајчина душица, коњски -

в. метвица.

бöе, бодем несвр. в. убадат.

босиок, босибкам в. босиљак.

бостан м заједнички назив за плодове диње и лубенице, извор слашкој сока.

ботаж (зап. руб Херц) в. бубла.

боцнут, -нем свр. према бос (зап. руб Херц.) в. убос.

брада ж 1. в. засида, засјед, засед. — Ено, једна чела пуштала браду, брзо ће

се ројит (Хат). 2. помила пчела на улазу у кошницу. — По врућини челе изађу пред

кошницу, формирају браду (Ивица). 3. (ист Херц., Ком.) в. проз.

брати, берем несвр. арх. (само у формулама дозивања ројева) в. сакупљат. —

Сиди, мати, / лито ћемо брати (зап. Херц).

брашно 1. в. лијеп. 2. средство за утврђивање поријекла туђица.

# кокурузно - средство којим су посипани резови медног саћа у старинским кош

ницама да се пчеле не биуљепљивале; шенишнб -додавано пчеламауз сируп као надомјестак

за цвјетни прашак.
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брегуљица ж (доњи ток Нер.) велики утамањивач пчела (Ћурчић 35),

вјероватно птица Riparia Riparia из породице ласта.

брезглав-а-о в. безматичан. — Ако би прије дубовина остала брезглава, без

матице, спаса јој није било (До).

брезглавит, -им несвр. (о пч. друштву)(јуж. Херц.) остајати без матице.

брезглавб, -öг(a) с в. безматак (риј).

брезматичит, -им несвр. (риј.) уклонити матицу, в. б(р)езглавит. — се оста

ти без матице, в. б(р)езглавит.

бреме, -ена с количина хране коју пчела радилица сакупи једним излијешањем

из кошнице; уп. прелећет.

брк моб у мн. бркови, в. питак.

број, броја м 1. мит, табуисано казивање броја пчелињих друштава. — Никад

стари људи не би казали колико имају чела, тачан број не би нигда казали, рекли би

мање или више, већином мање, исто кб и брава (Дол.). — Питали Нелу Грабвчеву

колико има чела, а она вели: "Око једне". У ње вазда било «око једне". Обично ће

ти људи одговорит: "Имам нешто мало", и готово (Корит). 2. број на кошници; уп.

примит машицу — Ја имам прилично добру евиденцију, у мене свака чела има свој

број па знам шта јбј треба, а шта јбј не треба (Корит.).

броква ж дио торкуле, већи ексер којим су спојене даске.

брундат, -ам несвр. (риј., дол. Нер.) в. Звpндат.

бруселац, бруселца м медоносна биљка из породице Satureia.

брч паше в. јек паше. — Стублина се поčече у брчу паше да се више не роји

(Дол.).

бубањ, бубњам дио врцаљке, бачвасто лимено тијело, в. добош 1.

бубина ж 1. в. труд. 2. (Сељ.) iљива пухара Lycoperdon, чијим се отровним

јасом убијају пчеле.

бублаж рудва воштине или воштаној тропа, в. бота, тука, пута, тубла.

буква ж листопадно дрво Радus silvatiса, станиште слободних пчелињих

друштава. — Чим нађе челу у букви или јели, обиђе оздал, ако није закршћена,

онда је твоја (Дол.).

# шупља — в. шупље дрво.

букнут, букне свр. в. искрцаш се.

булање с гл. им. од булат. — Булање почиње чим мед здрене (Дол.).

булат, -ам несвр. в. печатит. — Кад меду саћу сазре, чела га була (Дол.).

бургија ж (ји. Херц) мит сврдло, завија се у надвратник или какво друio gрво

да ројеви не би бјежали.

бурђија ж (ји. Херц.) в. бургија.

буринбвка ж (Бег) тип кошнице настављаче с покретним саћем - Рашид

Бурина челе је имо велике, а био је и столар, правио је кошнице буринбвке, имале

су по десет оквира и горе и доље (До).

бурунџукм в. ћедило.

буџа ж (зап. Херц) в. лето,

В

вáбит, вабим несвр. дозивати рој попијевањем ритуалне формуле, в. викат,

дозиват, зват, наријецат. — Свашта се радило да рој не би побјегб, проблеми су то

били, вáби га, бацај пијесак за њим (До).
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вадит / вадит-им несвр. 1. одузимати мед од пчела, в. дизат, дират, тицат,

иарат. — Мед је здрио, треба га вадит (Вуч.). — Некад вадим једном, некад два

пута, некад три пута, а некад и четири пута — све зависи до паше (Хат.). — 2. одузи

мати саће од пчела, в. резат. 3. извлачит пчелиње друштво из природне шупљине.

— Кажем, ајмо, Војо, вадит челу из јасена, он је имб-ну мотбрну тестеру (Хат.).

# - озгар /озгбродузимати саће кроз горњи отвор старинских кошница, - оздал /

оздб одузимати саће кроз доњи отвор старинских кошница.

вадња ж (риј.) в. вађење. — Користиле су моје челе зановетдоста добро, имб

би ш ње вадњу, вадњу и по, и двије вадње, како кад (Хат). — У другој вадњи је чис

мед с вријеска, а у првој вадњи има и прољетошњег меда (До).

вађеница ж воштина од младог саћа и воштаних поклопаца (ји. Херц).

вађење с гл. им. од вадит, в. вадња. — Прво вађење меда обичавано је на

Спасовдан (Дол.).

ваљак, ваљка м 1. в. преса 3. — Док није био ови ваљак у «Жалфији", они

што имају ваљке мијењали су восак за сатне основе, у којима је знало бит и пара

фина, што су челе нерадо примале (До). 2. в. жврк. — Сатне основе причвршћујем

ваљком, има они зупчасти ваљак и ш њим утопим жицу у восак (До).

# - на ваљак, в. ваљак 1; зупчасти - в. ваљак 2.

вапненасто легло (До) в. кречно легло.

вáпно с в. креч.

# живб — в. креч 2.

варит, варим несвр. 1. (кљук) (ји. Херц., Рама) издвајати мед из кљука тер

мичком обрадом, кувањем, в. куват 1, топит 1. 2. (медени раствор) припремати

медовину, в. куват 3.

вароa ж1. варооза, болест одраслих пчела и затвореног легла, в. вароја, варо

ла. — Вароа налеће, сруши и моје и туђе челе, једва сам спасио једно двадесетак

комада (Хат.). 2. крпељ Иаrroa Jacobsoni, изазивач вароозе. — Скинули би поклопце

са трутинског легла па би истресли вароу с њега, добро би истресли, па би јопет

вратили легло у кошницу да се на њ уфати вароа, тако смо се борили против вароe

док није било лијека (До).

вароја ж в. вароа. — Наше челе су највише настрадале од вароје, јер у по

четку људи нијесу знали шта је то нити је било лијека за то (Дол.).

варóла ж в. вароа. — Кад је варола 6ђе дошла, све челе одједном помријеше

(Вуч.). — Кад варола напада, она оставља и восак и мед, али челе ниђе нема (Биоци).

ватање с гл. им. од ватат, в. хватање.

ватат / ватат, -ăм (рој) несвр. в. хватат; уп. домак. — се в. сјеc 2.

ваш, ваши ж (риј.) в. уш.

вéдерм дио мијеха у димилици, федер, опруга.

везат, вежем (воштане грађевине) несвр. 1. (о пчелама) в. правит саће. — Ка

си отворио задуж, видиш да је испунила ону страну, везала горе за задуж (Биоци).

2. (о пчеларима) причвршћивати саће за кошницу и њене дијелове.

вентилат, -ам несвр. в. вентилисат.

вентилација ж1. провјетравање пчелиње стана. — Због слабе вентилације

празно саће се у току зиме убуђа од влаге (Цибр.). 2. отвор на кошници с по

кретним саћем прекривен мрежицом намијењен побољшавању провјетравања, в.

мрежа, мрежа вентилације, мрежица. — Поднесем ону другу кошницу под рој,

бупнем озгор, пуна и она, затворим је, само вентилацију оставим (Ивица).
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# дават ветилацију, ићит на вентилацију в. провјетрават се.

вентилират, вентилирам несвр. 6. вентилисат. — се в. провјетраваш се.

вентилисат, вентилишем несвр. в. провјетрават. — Ако је у кошници виша

температура, онда дио чела вентилише, изађе напоље и убацује ладниј зрак (Хат.).

вигањ, вигњам (дол. Неp.) 1. в. мијех 1. 2. в. димилица.

Видак м пч. друштво настало ројењем на Видовдан, в. Видоје. — На Видов

дан се ројиле, Видак— звали су стари раније (Бил.).

видовштак м мит, мед извађен на Видовдан, в. мед - видовски -, мед видов

штак. — Видовштак, мед извађен на Светога Видоја, посебноје чуван, није се смио

помијешат с дугим медом, чуван је ко светиња, он је снажан, он је лијек, оставља

се за лијека (Хат.).

Видовдан мит празник за који је везано прво, култно вађрње меда у вишим

крајевима. — Први се мед вадио на Видовдан (Хат). — У нас је био обичај да се на

Видовдан вади мед, млада кртбла и млада јагњећина, то троје (Ивица).

Видојем в. Видак. — Била је у нас једна дубовина, Видоје смо је звали, ројила

се на Видовдан (Хат.).

вијак, вијка мв. степач.

вијарење с гл. им. од вијарит се. — Код вијарења, младе пчеле брзо излазе и

Јулазе у кошницу, слично кб ка-се роје (Цибр.).

вијарит се, вијарим се несвр. (риј.) в. ират се. — По лијепом времену, младе

пчеле се вијаре, масбвно излазе из кошнице и облијећу око ње да би упознале око

лину (Цибр.).

викат, вичем несвр. 1. в. вабит. — Ка-челар шиче челу, он виче: "К мени,

медена, / у кућицу, мајко..." (Биоци). 2. в. пјеват (јз. Херц).

виљушка ж алатка у облику широке виљушке са двадесетак ипличастих зу

баца која служи за отварање медног саћа. — Онбм виљушком лако скидаш восак с

меда (Вуч.). — Печат с меда скидамо виљушком (Дол.).

# - за скидање поклопаца, челарска - исто.

висибабаж медоносна биљка Galanthus nivalis. – Прије дријена, имаш виси

бабу, имаш каћун, имаш све “не биљке које дају пуно полена, и наше пчеле немају

никакве тешкоће да сакупе полена колико им је потребно (Пољ.).

висит, -сим (о роју) несвр. (зап. Херц., дол. Нер.) бити објешен, в. виčеш,

вјесит.

виčет, -сим (ист. Херц.) несвр. в. висит, уп. обрадит.

витиљ, витиљам (си. Херц) в. фитиљ.

вјенчана кошуља мит (Попово) ставља се изврнута на нападнуту кошницу

да би се спријечила грабеж,

вјесит, -сим несвр. (Брест) в. висит.

вјесник моказ (дол. Нер.) пчела радилица која обавјештава своје друштво о

проналаску ново извора хране, стана или о скором невремену

вјетар, —трам.

# дават -, ватат вјетра в. провјетрават.

вјештачка ж (риј.) в. кошница с покретним саћем.

вода ж средство за појење пчела. — Чим се челама у фебруару дају погаче,

оне одма траже и воду (Ивица).

# врела — средство за убијање пчела; слана - оказ. напој за пчеле ; слатка - в.

медовина 2.
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водарица / водарица ж (ји, Херц) пчела радилица која доноси воду. — Ка-ce

челе ране погачицама, треба им доста воде и онда водарице стално лете (До).

вóзат, возам уч. према возит. — Возали смо челе по паши, по Гацку, по Црној

Гори, свукуд смо и возили (Дол.).

возит, возим несвр. селити пчеле на возилима, в. селит 1, возат.

вöсак, воска мв. воск, вусак, фосак 1. пластична излучевина пчелињих во

штаних жлијезда. — Воштина би се збијала у гучице па у воду, кувало би се и из

тога восак (Глав.). 2. саће, већином празно, в. воштина 1, сувовоштина. — Кад мати

ца нестане, и чела брзо пропане, дигну им све, само восак остане (Драч.). — Кад

исциједиш саће, у "оним тублама остаје восак (Дол.). —У средини стублине била су

унакрс дрвета, то су такозване крснице, да не би восак спадб (Биоци). — Мед се јео

заједно с воском (Цибр.). 3. в. прополис. 4. в. обножје (си. Херц.).

# бијели -, вјештачки -, - у таблама, пресовани - в. сатна основа, жути -,

љековити -, млади —младо саће, мртви — в. мртвовоштина, претопљени -, процијеђени

-, растопљени -, цијеђени -, чисти - восак прерађен из воштине; стари - старо саће,

челињи / челински -.

4.жут кб -, кб у воску сасвим сигурно.

вöс°к, воска м (сјев. Херц) в. восак.

воскар м в. воштинар.

воскаџијам (сјев. Херц.) в. свјећар.

вoćћаница ж (сјев. Херц) в. воштаница.

вöćћина ж (сјев. Херц.) в. обнож.

воће с извор воћној сока. — С грожђа, смокава и другог воћа челе доносе

слатки сок (Дол.).

воћка ж извор нектара и цвјетној прашка. — И с воћака челе у прољеће

донесу понешто (Ивица).

воћњак м в. паша 3.

воштани/ воштани-а-б којије од воска, који се односи на восак, в. вошћени.

# -ā гусеница в. мољац; -ā жлијезда, -а табла в. сатна основа.

воштаница ж 1. свијећа воштана. 2. крпа или папир натопљен воском који се

привија на рану или убој, в. мушема, церот. 3. љевкасто увијена навоштена крпа

чијим се паљењем извлачи церумен из уха, в. воčђаница /фоштаница / вошћаница,

фитиљ. 2. — Смола из ува се извлачи воштаницама (Дол. в. Текстови).

воштар м в. воштинар.

воштина / воштина ж (Ком.) 1. празно саће, већином деформисано

екстракцијом меда. — Они восак ђе нема више челе звали би воштина (Глав.). — Ја

воштину прекувам, претапам у бачви о-двјесталитара (Ивица). 2. в. дрозга. — Пошто

се исциједи восак из јутане вреће, у њој остане воштина (Дол.).

# искувана / прекухана - в. дрозга.

воштинар м откупљивач и прерађивач воштине, в. воскар, воштар.

воштит, -им несвр. 1. в. радити саће. 2. в. сакупљати храну (риј). 3. ната

пати тканину или папир воском.

вошћаница ж в. воштаница.

вошћени -ā-б (Баћ.) в. воштани.

вошћина ж (сјев. Херц) в. обнож.

вошчина ж (ји. Херц.) в. дроза. — Раскувани восак се метбу вреће и под

притиском се циједио чисти восак, а “нб црнб што остане у врећи то је вошчина

(Вуч.). — Ка-се исциједи восак, остаје вошчина, коју бацам у кариолу (Дол.).
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вошчит, -им несвр. в. воштит 1. — Чела не дозвољава да је размак између

рама виши од пет милиметара, ако је виши, она одма то вошчи (Биоци).

вр, врам (ист. Херц.) в. Глава 2. — Чела вазда у вру оставља мед (До).

врата с мн. в. лето,

# улазна - исто.

враташца с мн. регулатор лета, дио савремене кошнице којим се регулише

ширина и висина отвора за пролаз пчела, в. засун, лето, 2, мишобранка, полетаљка

2, чешаљ.

вратило с мит дио ткачког стана. — Кад бити, Раде, оћерб челе на плани

ну, твоја би мајка рекла: "Ужем се поштапале, вратилом се пртиле", не знам то

приповиђет, како би се ужем поштапале, а вратилом пртиле? (Ивица).

#вратит се — враћат се на бабу 1- на мајку /- на матицу /- на оца /- на

старца (о роју) вратити се у кошницу из које је изишао, в. баба, мајка, машица,

отац, старац. — Рој се ријетко враћа на оца, а паројци се знају вратит (Корит.).

*вратит се на залет, вратим се (о пчелињем друштву)(Благај), вратити се

на мјесто одакле је пресељено на недовољнуудаљеност.

вратич, -ича м украсни миришљави жбун Таnacetum vulgare узгајан у

пчелињацима ради нејасној циља, ушилишарног или магијског, в. поврашич.

врба ж више врстамедоносно нижег дрвећа из рода Salix. — У нас чела први

мед доноси с врбе. Добра чела море с врбе донијет ође по неколика кила меда (Вуч.).

врболика ж в. кипровина.

врв, вpвам (зап. Херц.) в. Глава 2.

врéње с гл. им. од врет, ферментација медовине.

вресина ж1. више врста медоносног жбуна из породице Еriса, в. врешчина,

врешчица, вриштина, врјешчина. —У овојесење доба, бђе код нас паши нема равне

надалеко — вресина је главна (Вуч.). 2. мед од вресине. — Вресина брзо кристалише,

брзо се ушећери. Нема бољег меда за срце и за живце, кажу (Вуч.). 3. в. прашљика.

вресков мед в. вријесковац. — Чела најбоље зимује на врескову меду (До).

врет, врем несвр. (о меденом раствору) претварати се у алкохол, ферменти

сати, в. преврет, узаврет.

врећа ж 1. платнена кеса помоћу које се стискањем ручно или намјенским

оруђима циједи мед из медног саћа, в. буpунuук, копрeна, крпа 1, решето, ћедило 1.

ћеса, цидило. — У чисту ланену врећу стављало се саће и притискањем се циједио

мед (Хат.). 2. кеса од грубље тканине помоћу које се приручним средствима или

намјенским направама истискује восак из раскуване воштине или воштаној тро

па, в. кеса, кесица, торба, ћеса, чувал. — Исцијеђенб саће се метало у вреће, па је

био притисак и оно што ижње откапје то је чисти восак (Вуч.). — Растопиш восак у

води и саспеш то у јутану врећу и кроз ону врећу излази чисти восак (Дол.).

# - челе, - муве (ист. Херц.) већа количина пчелиње масе, добар рој, јутана -,

кострeтна -/ кострeтна - ланена - ланена - , платнена -.

врешчина ж в. вресина 1.

вријес мв. прашљика. — У нас прво почимље вријес (До).

вријесак, -ска м 1. медоносна биљка Satureia, в. поземљув 1. - Око села имамо

доста и вријеска, бијелбг и модрог (Биоци). 2. медоносна биљка Саlluna Vulgaris, 6.

поземљув 2. —Оддвадестога августа, ако има влаге, вријесак почнећетат. Подједнако

добро меде и бијели и плави вријесак, а више плавог има по Бијелбј гори (Вуч.). 3.

в. вријесковац.
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# бијели - в. вријесак 1, дивљи -, коњски -, модри -, плави - в. вријесак 2, обич

ни -, питовни -, планински -, ситни - .

вријесковац, -öвца ммед сакупљен с вријеска, в. мед-вресков - /вријесков

врис мик (зап. Херц.) в. прашљика.

врисак, -ска / врисак, -ска мик. (зап. Херц.) в. вријесак.

врића жик. (зап. Херц.) в. врећа 1, 2.

вриштина жик. (зап. Херц.) в. вресина. — Вриштина је Истб што и вријесак,

само што израсте велика. Мед од вриштине мало је лошијег квалитета од меда с

вријеска (Хат.).

врјешчина ж в. вресина.

врнут се, врнем се свр. (о роју) в. вратит се на... — Чела се врнула јопет у

Листу кошницу (Вуч.).

вртоглавица ж в. мајска болест.

врцајка ж (доњи ток Нер., Ком.) в. врцаљка.

врцалица / врцалица ж (сјев. Херц.) в. врцаљка.

врцало / врцало с (доњи ток Нер.) в. врцаљка.

врцаљка ж справа којом се центрифугирањем истреса мед из покретној

саћа, в. врцајка, врцалица, врцало, истресаљка, машина 1, центрифуга. — Пошто

се отпечати мед, рамови се слажу у врцаљку (Хат.). — Тридесет четврте су набавили

ону машину, врцаљку, на њбј је писало да је одликована на сајму пчелара у Београду

тридесет четврте (До).

врцање / врцање / врцање с гл. им. од врцат. — Приликом врцања треба строго

водит рачуна да кап воде не дође у посуду у којој је мед (Биоци).

врцат, -ам / врцат, -ам / врцат, -ам несвр. истресати мед из саћа помоћу

врцаљке, в. врцават, врцкат, изврцат, изгонит 2, исфрцат, ишћерат 4. фрцат. —

Ове године мало је ко врцб, и ако је врцб, врцб је сируп. Друга ствар, треба вpцат

мед који је запечећен, ако га има незапечећена, не врцај га (Биоци).

врцкат, -ам несвр. дем. (риј.) мало врцати, в. врцат.

вршкаражв. трнка. —Вршкаре су се плелеодпрућа илисламе и обљепљивале

мјешавином иловаче и балеге (Цибр.).

вук м инсекат Philantus triangulum који усмрћује пчеле.

# пчелињи - исто.

вусак, -ска м (Ком.) 6. восак.

вућ, вучем (воштане грађевине) несвр. в. правит 1.

*чела ж (сјев. Херц.) в. чела.

Г

газ м в. петролеј.

газерица ж в. канта. — Било је доста меда, али није било суђа у кбме би

се држо мед. Биле су оне газерице од петролеја, па би то дуго прали, па најпотље

држали на диму да им преузме мирис (До).

гáкат, гаче несвр. (риј) в. квакат.

галеба жв. балета. — Био је у нас ође један избјеглица с Буне, никад он не би

рекб балега, него галеба (Хат.).

галопер м (Глав.) в. калотер.

гањат, гањам несвр. в. селит 1.
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гас / гас мв. петролеј.

гаће ж пл. т. мит средство за хапшење туђица. — “Ако си му их рад пустити, а

ти дигни гаће и извади сврдо, па си му их пустио, али твојим пчелама више не могу

наудити” (Грђић 141, в. Текстови).

гвинт м 1. в. лоза. 2. в. ован.

гевинт м в. стегач.

геомицин, -ина млијек против болести легла. — Америчка куга се лијечи

геомицином (Цибр.).

гинут, -нем (о пчелама) несвр. губиши живот због неповољних околности, в.

мријет.

глава ж 1. предњи дио пчелињег тијела. 2. унутрашњост торњег дијела

кошнице с непокретним саћем, в. вр(в), дужва 2. — Кад отворим дубовину, скинем

ону даску, она је о-два дијела, зову се главе, вадим једну главу данас, за седам дана

другу. Вадим од главе до пријевора (Ивица). — „Добро шичи, у главу не тичи!"

пословица. 3. мит. в. лубања. — У љаник се на истакнуто мјесто метала глава, обично

коњска глава (Пољ.). — Ја вазда у челињаку држим од коња главу, да се пролазник

прије зачуди глави већ челама (Ивица). — Кад убијеш лисицу, каже, закопа-jбј главу

међу челе, нико им више не море наудит (Вуч.). 4. в. матица (ист. Херц.). — Неко

је говорио: “Чела има главу и кад нестане главе, нестане и челе". Тако и јес, кад

нестане матице, и чела одумре (Хат) 5. в. челиње друштво 5, овца. — Имам само

толико глава (Ком.).

# - међеђа, — од крепалбг коња, говеђа -, коњска -, костур главе, од коња –

мит. натицане на мотку у пчелињаку ради заштите од урока, — од вука, - од копилета,

од вола -, од копилета –, од лисице - мит. закопаване у пчелињаку ради заштите пчела од

урока, добра у глави (си. Херц.) пчелиње друштво обезбијеђено храном; празна у глави /

шупља у глави в. шупљоглава.

главурина жмит в. лубања.

главуша жмит в. лубања.

гладница ж в. туђица.

гладнуља ж (Зав.) в. туђица.

гледат, -ам / гледат, -ам несвр. 1. в. прегледат. — Ја њега питам: "Како ти

успијеш да прегледаш овлико пчела?"-"Ја гледам само спорне случајеве, шетам

кроз љаник и отварам само сумњиве челе" — одговори ми он (Пољ.). 2. в. чуват.

# - кроз рукав / - кроз ногавицу од гаћа мит (ист. Херц.) ради се приликом

хватања роја.

гледнос (БиХ.) в. лето 1.

глијетос (Сељ.) в. длијето 1, дубач.

гљива ж (риј.) в. труд.

гмилит, -лим (дол. Нер.) несвр. в. миљет.

гнојаница ж (риј.) в. шклопац.

гњечит, гњечим несвр. притискивањем кљука одвајати мед од вошшине, 6.

муљат, стискат 1, тијештит 1, циједит 1. — Саће извађено из дубовина гњечи

се и тако се прави муљани мед (Хат.). — Саће је гњечено рукама (Пољ.).

гњила ж в. лијеп.

гњиладак, -ткам в. труловина.

гњилоћа ж в. купа.

# америчка / америчка –, опака — в. америчка трулеж, блага -/домаћа - ев

pбпска - в. европска трулеж.
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година ж в. паша 1. — Југословенка је погодна кад је година лоша (Цибр.).

# берићетна -, добра -, лијепа -, медна -, родна -: зла -, кишна -, лоша -,

неродна -, слаба / слаба - сезона повољна, односно неповољна за пчеле.

гонит, гоним несвр. 1. (воштане грађевине) в. правит 1. 2. в. селит 1. — Ђе ћу

“не стублине гонит, треба и везат, мучно је то (Драч.). — Гонио сам ја челе доље око

Требиња, у Џивар сам гонио више пута (Вуч.). 3. помјератијединке или групе пче

ла помоћу дима или опојног средства. 4. (си. Херц.) тражити слободно пчелиње

друштво пратећи његове трагове, в. поћерат. — Станеш уз воду према сунцу, ви

диш у ком правцу чела лети с воде и онда је гониш, идеш за њбм док не нађеш дрво

у ком се настанила (Биоци).

Госпојин мед в. мед — јесењи -. — Ако нема вријеска, нема ни Госпојинбг

меда, лани је било Госпојинбг меда, ове године га нема (Хат.).

готован, -ăна м в. трут.

граб, граба м в. црнограб.

грабеж м ж (ист Херц., Ком) насилно отимање хране међу пчелињим

друштвима, в. крађа, навала, напад, отимачина. — Огрбмна узбуна у челињаку,

сукћу челе доље, враћају се горе — грабеж (Драч.). — Пчелари обично мисле да је

за заустављање грабежа довољно замјенити мјеста кошницама (Цибр.). — Врло је

опасно љети отварат пчеле због грабежи (Пољ.).

грабежљивица ж в. туђица.

грабилица ж в. туђица.

грабит, -им несвр. (риј., ист Херц.) в. косит се.

градит, градим несвр. 1. (о пчелама) правити воштане грађевине — саће и

његове дијелове. 2. в. правит 2. — Кошнице се граде већинбм одјелове даске (Хат.)

грађевњак, -ăкам оквир намијењен за производњу воска.

граничник м в. размак.

граорица ж в. Грахорица.

граховина ж медоносна биљка.

грахорица ж медоносна биљка, в. Траорица.

грижа ж в. ноземоза.

гријат, -јем / гријат, /-јем несвр. 1. излагати топлоти кљук како би се из њега

лакше издвојио мед (в. варит 1) или подигла његова температура да би семуљањем

могла обавити тарадња (в. стискат 1). 2. (о пчелама)утопљават нијездо. - ce (o

пчелама)утопљавати своје нијездо.

гриња ж праживотиња Nosema apis, која изазива ноземозу

грињавбс, -остиж (риј.) в. ноземоза.

гркнут, гркне (о пчелама) свр. (ист. Херц) в. искрцат се.

грло с већи отвор на мјешини кроз који је стављано медно саће ради

самооплакања.

грбжђе / грожђе с плод винове лозе, извор слатког сока; уп. воће.

грбз, -зда 1 гроз, -здам 1. облик роја објешеној о неки предмет. — Виси гроз

челе о муровој грани, треба га скинут (Драч.). 2. iомила пчела на улазу у кошницу,

в. брада 2.

група / група ж (сјев. Херц.) в. пука.

грцнут, -не (ист. Херц) свр. в. искрцаш се.

грчица ж (Ком.) в. прашак.

губа ж в. труд. — У димилици се пале разни материјали: памучне крпе, губа

са дрвета, осушена балега... (Цибр.).
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губина ж в. труд.

# букова -, јелова - , (x)растова -.

гука ж (ист. Херц.) 1. рудваста маса пчела неодређене величине и облика. 2.

в. бубла. — И воштину смо збијали у гуке и давали овим што имају пресе, нешто су

плаћали (Дол.).

гун-гун в. ква-ква.

гундат, -дам несвр. (зап. Херц) в. звpндат.

гундит, -дим несвр. в. квоцат.

гуслат, -лам (на лету) несвр. (риј.) в. провјетрават (се).

гусаница ж (ист Херц) в. тубеница. — Восак напада само гусаница (Вуч.).

гусеница ж (ист. Херц. Ком.) воштани мољац у фазама ларве и лутке. —

Гyćеница најприје напада старб саће (Глав.). — Ако оставиш старб, црнб саће само

пé-шес дана, одма навали гуČеница (Хат.).

# воштана - челија - исто.

гута ж в. бубла.

гучица ж дем. од пука 2. — Воштина би се збијала у гучице па у воду, кувало би

се то и о-тога би се правио восак (Глав.).

гушит, гушим несвр. уништавати пчелиња друштва спречавањем дотицања

ваздуха или отровним гасовима, в. бит, давиш, душит, тушиш. — Челе су се гушиле

паљењем барута, који се метб под кошницу (Цибр.).

Д

дават, давам / дајем несвр. према дат 1. (о пчелама) приходовати, в. доно

сит. — Дубовина је давала седам-осам кила меда (Вуч.). 2. (о биљкама) в. медит. —

Вријесак мед дава, али има неколике године не меди (До). 3. в. додават матицу. 4.

в. прихрањиват. — Неко даје шећер, ја богами дајем погаче, то ми је лакше (Корит.).

— Има они лијекови што се челама давају, ја то тешко давам (Биоци).

дáвит, давим несвр. 1. усмрћивати пчелиња друштва метлом, в. бит (Сељ.).

2. в. косиш се; уп. уапсити.

дáдам-блат м в. Дадан-Блатова кошница.

дадамблатка / дадамблатка ж в. Дадан-Блатова кошница.

Дадам-Блатова кошница в. Дадан-Блатова кошница.

дáдан-блат м в. Дадан-Блатова кошница.

даданблатка / даданблатка ж в. Дадан-Блатова кошница.

Дадан-Блатова кошница тип кошнице настављаче с додатним полуна

ставцима, в. дадамблатка, Дадам-Блатова кошница, дадан-блат, даданблатка,

дадaнкa, Даданова, Дадантова кошница, дадембланка, дадемблатка, Дадем-Бла

това кошница, Дадин-Блатова, надабланк(а).

даданблатовка ж в. Дадан-Блатова кошница. —Даданблатовка је прегломаз

на за руковање (Цибр.).

дадaнка ж в. Дадан-Блатова кошница.

Даданова ж в. Дадан-Блатова кошница.

Дадантова кбшница ж в. Дадан-Блатова кошница.

дадембланка ж в. Дадан-Блатова кошница.

дадемблатка / дадемблатка ж в. Дадан-Блатова кошница.

Дадем-Блатова кошница в. Дадан-Блатова кошница.
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Дадин-Блатова ж в. Дадан-Блатова кошница.

даж, дажда м арх, киша, само у формули за дозивање ројева. — У мене баба кад

би шикала рој у ројницу па шиче: "За љубав, мајко медена, /у кућицу, мајко медена,

/ ето дажда, мајко медена..." (До).

данеблатка ж в. Дадан-Блатова кошница (Тођ.).

даска / даска ж1. (сјев. Херц) в. столица. 2. дио тијеска, покретна полуја

чијим се притискањем на врећу с воштином или воштаним тропом циједи восак.

# дужишна - в. поклопац 1а, поклопна - (в), полетна — в. падало, преградна /

приградна - ик, в. прерада. м

дат, дам дадем / даднем свр. 1. (о пчелама) в. сакупит — Ова јовановићка је

лани с вријеска дала двајес кила меда (Глав.). 2. (о биљкама) в. омедит. 3. в. дода

ват матицу. — Јаком безматку најбоље је дат читав нуклеус с матицбм (Цибр.). 4.

в. прихранит. — Стублини ти нијеси могб приј да јбј даш рану, па сам је ја подизб

и у тањиру јој давб шећер ако је била у кризи (Биоци). — се напредоват. — Меније

ћаћа причо: "Једну челу украс, једну купит, једну уфатит, и онда ће ти се челе дат"

(Драч.). — Неки вјерују да се пчеле неће дат ако једну не украдеш, једну купиш и

једну ти неко поклони (Пољ.).

дашчара ж (ист. Херц.) кошница с непокретним саћем скована учетврт

од четири даске, в. босанка, дубина — босанска -, дашчена -, кована -, jeлoвина,

сандуклија, сандучара, узбрдњача, улиште 3, ћатма, чатма, штичара, штичари

ца. — Имб сам и једну дашчару, баш сам је ја начинио (Хат).

дашчица ж в. летвица.

Двогpлаж пч. друштво настањено у дубеници сраслој од двије шупље кладе.

—У нас је била једна Двогpла. То је била једна стублина, али била је кб да си двије

привезбједну за другу (Пољ.).

деба жист, пљосната посуда издубена из комада дрвета која је служила и за

ношење меда. — «Једном хаџија Љубовић из Невесиња донесе му дебу меда» (Бил.

Руд. 879).

дезинфекција жуништавање штетних микроорганизама и паразитау кош

ницама.

дезинфиковат, -кујем свp. и несвр. уништавати штетне микроорганизме и

паразите у кошницама, в. димит 3, кадит 3, куват 4, оборјет, опалит, откува

ват, чистит 4. — Кошнице од обољелих пчела се пажљиво чисте и дезинфикују

(Цибр.).

дезинфицират, дезинфицирам свp. и несвр. в. дезинфиковат.

дерат, дерем несвр. в. бит.

деpéзга ж (сјев. Херц) в. дроза.

детелина ж (сјев. Херц.) дјетелина.

#дивијâ - исто.

дивизма ж 1. медоносна биљка Verbascum, богата цвјетним прашком. 2.

(Сељ.) в. прашак.

дигнут, -нем / дигнут, -нем свр. 1. (кров, поклопац) в. отворит 1. 2. (мед,

саће) в. вадит 1. — Пазио је да јој не дигне много, да не остане чела без хране

(Цибр.). — се в. ројит се. — Ка-се дигне рој, треба имат при руци челињу љубицу

(Глав.). — У паројку има више матица и ка-се дигне, тешко га је савит, јер свака

матица вуче на своју страну (Биоци).

# - дуж / дужву 1 задуж в. отворит 1.
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*- се с воштине (о пчелињем друштву) (ист. Херц) напустити кошницу обично

због нестанка хране.

дизат) дизат, -жем 1. несвр. према дигнут 1 (ји. Херц). 2. — Оно што је пчела

имала вишка меда носила је горе и он јој је то све дизб, а у "оно доље никад није

дирб (Пољ.). — се в. ројит се (свуда). — Ројеве су обично фатале бабе. Кад баба

примјети да се чела диже, да се роји, она убере струк љубице... (Цибр.).

дилит се, дилим се несвр. ик. (зап. Херц.) в. ројиш се.

диљење с гл. им. од дилит се ик, (зап. Херц.) в. ројење.

дим / димен, димена м 1. производ саторијевања када којим се умирују пчеле,

в. кад 3. — Прије нб што-твориш кошницу треба је запунут димом кроз лету (Дол.).

2. производ саторијевања барута, динамита или сумпора којим се убијају пчеле.

дималица ж в. димилица (Румб., ји. Херц).

димилица /димилица ж направа за умиривање пчела помоћу дима, в. вијањ,

gималица, кадилица, кадило, кадионица, мијех 2, пухалица, пухаљка. — Прије није

било димилица, него пали ону балегу и пувај у њу да ти оба ока скоче (Ивица).

димилица-лула ж ист. (Хут) керамичка направа у облику веће луле, помоћу

које су задуваване пчеле.

димит, -им / димит, -им несвр. в. кадит 3. — Питам га: "Јеси ли димио пчеле?"

"Нијесам, нијесам имб времена." Па, човјече божи, ако ти не задимиш пчеле против

варое до краја августа, касно ти је више" (Пољ.).

димљење с гл. им. од димит.

динамид моказ, в. динамит.

динамит м средство за убијање пчела.

дирандула ж (доњи ток Нер.) в. крекун.

дират, дирам (у кошницу) несвр. в. вадит 1. — Није се дирало у стублину прије

паше (Дол.).

дирнут, дирнем свр. према дират (риј).

дителина жик. (зап. Херц) в. дјетелина.

дјелит се, дјелим се несвр. (дол. Нер.) в. ројит се.

дјељење (дол. Неp.) гл. им. од дјелит се, в. ројење.

дјетелина ж (дол. Нер.) више врста медоносних биљака из родова Тrifolium

и Меdicago, в. детелина, дителина, ђеталина, ђетелина.

# дивја дјетелина; црвена дјетелина Тrifolium pratense.

длачица ж об, у мн. длачице ж в. пишак.

длијето с 1. в. дубач. 2. в. нож 1.

# америчкб - в. нож 1.

длито с ик. (Румб.) в. длијето 1.

дно с 1. доњи дио кошнице с непокретним саћем. 2. в. подњача. 3. (Румб.) в.

поклопац 1. 4. в. подлога. м

добош м 1. в. бубањ. 2. дио пресе за екстракцију воска. — Имам и ја сад пресу,

метнеш восак у врећу, па у добош и озгбра притисак и исциједи се свака кап (Вуч.).

догонит, догоним несвр. досељавати кошнице с пчелама на пашу, в. селиш.

додавање с гл. им. од додаваш.

додават, додавам / додајем несвр. према додат 1. — Младе оплођене матице се

додају одма ка-се одузму старе матице (Цибр.).

додат, -ам свр. в. дат 1. (матицу) надомјестити матицу или машичњак

безматку — Треба наћ трутовњачу, а то није лако, остранит је и додат матицу
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(Дол.). — Додаћу ја њима матице лако (Ивица). 2. в. прихранит. — Ако ти је

гладна чела, треба јој додат погаче да не би на њу навалила туђица (Биоци). 3.

в. ставит 1.

дозиват, дозивам / дозивљем / дозивјем несвр. в. вабит, уп. натрљат.

долњац, -аца м (јз. Херц.) в. полошка.

дом, дома м (сјев. Херц.) в. кућа 2. м

домак, домкам в. кућица, уп. мирис. — Дозивали би рој: "У кућицу, мајко, у

свој домак, мајко..." (Пољ.). — Ка-се вата рој, викали би: «Прpрр-пр-пр, у свој домак,

мајко, у свој домак, мајко, хију-хију" — звижди (Вуч.).

домаћин м (ист. Херц.) в. матица 1. — Битна је матица, домаћин, ако је она

радна и исправна, и чела је радна, зна се које код чела домаћин. За слабу челу, стриц

би мој рекб: "Није јој домаћин добар" (Биоци).

домаћица ж пчела радилица која обавља радње у кошници.

донијет, донесем свр. в. сакупит, уп. драча 1, трешња.

донит, донесем ик. (зап. Херц.) в. донијет.

доносит, доносим несвр. в. носит 2, сакупљат. — Чела би некад доносила по

пет кила меда дневно (Вуч.).

дорадит, дорадим свр, в. извућ.

доранит, дораним свр. в. дохранит.

дорањивање с гл. им. од дорањиват, в. goхрањивање.

дорањиват, дорањивам / -ујем несвр. према доранит, в. дохрањиват. — Не

скупиле ми челе зимницу, па сам и морб дорањиват шећером (Дол.).

доселит, доселим свр. в. догонит.

доћ, дође свр. в. проврет.

дoћерат, -ам свр. в. доселит, догонит. — Ево, ту у Суниће, доћерали триста

кошница, а за толики број ту нема паше (Хат.).

дохранит, дохраним свр. в. прихранит.

дохрањивање с гл. им. од дохрањиват.

дохрањиват, дохрањивам / -ујем несвр. према дохранит.

дражит се, дражим се несвр. (зап. Херц.) в. играш се.

драћа ж (Мусл. у дол. Нер.) в. драча 1.

драча ж. 1. медоносна биљка Раliurus aculeatus. – Драча је код нас јако

важна, али лани није медила (Пољ.). — Ако је југовина и нема вјетра и драча замеди,

по пет кила меда море дневно чела ш ње донијет (Вуч.). 2. (сјев. Херц) в. барем.

3. в. мед — драчин -.

# била - в. драча 2, — жестица, (x)ерцеговачка -, црна - в. драча 1.

дрвљаджзб два дрвета помоћу којих се истискује мед или восак из објешене

вреће напуњене медним саћем, односно раскуваном воштином, в. дрво, штипавица.

дрво с об у мн. дрвета в. дрвљад, уп. исциједит 1. — Била су два дрвета, двије

дашчице, састављене на једној страни, којијем се стискала врећа напуњена саћем

(Хат.).

# гњило -, труло - в. труловина, тисово - в. тисовина 1, шупље - шупје - (в.).

држат се, -им се несвр. (Сељ.) в. висит.

држат челе /челе в. челарит. — Кад је Ђорђо обнемогб, ја сам му држбчеле све

докје Јанко почб да и одржава (Вуч.) — Нико у нас не држи челе у полошкама (Хат).

дријен м медоносни грм Сornus mas, в. дрин. — Фино је вријеме, проћетале

су-веране биљке — дријен, тренсла... (Дол.). — Прво у марту мјесецу чела почме до
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носит прашак с дријена (Ивица).

дрин мик. (зап. Херц.) в. дријен.

дрљача ж. оказ, в. виљушка.

дрождина ж в. дроза. — Ка-се исциједи восак из вреће, у врећи остаје дрож

дина (Хат.).

дрозга ж (сјев. Херц.) нетопиви остатак при преради воштине у восак, в.

воштина 2. вошчина, дереза, дрождина, дроп, извоштина, ком, мртвовоштина 3,

тало 2. таља, тара, теља, тро{x)а, ћеловоштина, челина, шибра 2.

дроп, дропам (ји. Херц) в. дроза.

другенац, -нца м (сјев. Херц) в. друјенац.

другинац, -гинца м (сјев. Херц., Ком.) в. другјенац.

другјенац, -енцам (сјев. Херц.) poj који се други одвоји од матичног друштва

у истој сезони.

другљенац / другљенац, -енца м (си. Херц) в. другјенац.

дружина жоказ (сјев. Херц) в. друштво.

друштво с в. челиње друштво. — Само јака друштва доносе мед (Цибр.).

# јáко -, моћно -, супер- многобројно д. ; младо - в. млада, нејако - слабо /

слабо - в. слабић, старб - в. старка.

дуб м 1. в. храс 1. 2. материјал за израду дубеница, уп. дубовина 2. — Не

море бит стублина него о-дуба ни дубовина већ о-дуба (Биоци). 3. станиште пчела

у шупљем дрвету. — Пођи ја тамо кад чела у дубу (Дол.). — Ако је већ чела нашла

кућу у дубу, нећеш лако савит рој (Биоци). — «А пчела је онога на чијем је дубу»

(Брестице, в. Текстови).

# шупаљ - в. шупље дрво.

дубак, дупка м в. дубачац. — Ка-дубак добро меди, у љанику се осјећа

непријатан воњ на стрвину (Цибр.).

дубач -āча м 1. алатка за израду дубеница, обло сјечиво насађено у истом

правцу на дугачку дрвену дршку, в. iЛијето, длијето 1, длишо, дубла, лијето, обла,

одлишо, уп. дубина 3. — Има дубач којим се дубе дубовина (Цибр.). 2. (Баћ.) в. нож 1.

дубачац -чца м медоносна биљка Теucrium chamaedrys, в. дубак. — Дубачац

је мала медоносна жбунаста биљка која расте у камењару, има ситни цвијет тамно

плаве боје и обично, прије него замеди, спржи га љетња суша у нашем крају (Пољ.

в. Текстови).

дубећа ж (риј.) кошница с непокретним саћем.

дубећи -a -ě (риј.) који се односи на старинску кошницу.

# в.- чела, — улиште в. дубећа.

дубина ж1. (зап. Херц., дол. Неp.) кошница с непокретним саћем, дубени

ца, в. дубовина 1, стублина, улиште. — Некад кажем дубина, некад дубовина, ја

већинбм кажем дубовина, о-дуба (Хат.). 2. (зап. Херц., дол. Нер.) пчелиње друштво

са одiоварајућом кошницом. 3. (ист. Херц.) клада, у којој могу бити настањене пче

ле, в. шупље дрво. — Узмем дубач и теши, теши ону дубину да јој дебљина ниђе не

буде већа о-четири цента и тако сам направио дубовину (Цибр.). 4. в. растина 5.

(Сељ.) велика дубеница или дашчара.

# босанска -, дашчена -, кована — в. дашчара, отворит-отваратдубину; праз

на — в. празница, растова — в. растина, тисава — в. тисовина; умјетна / умитна – кошница

с покретним саћем.

дублаж (Баћ.) в. дубач 1.
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дубовина ж (ист. Херц.) 1. в. дубина 1. —Дођем кући са косидбе и нађем челу.

Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио кошницу, ни восак, ни оквире ни ништа, а ја ш

њом у дубовину (Ивица). — Памтим ја ка-су дошле вјештачке дубовине, затим неке

американке, па јовановићке... (Вуч.) — Има у мене и сад у једној дубовини жива

чела и кажем сину да пази, да не смије умријет од глади (Хат.). 2. (ји. Херц.) кошни

ца од храстове шупље кладе. — Убереш дуб, издубеш га и то ти је дубовина (Вуч.).

3. пчелиње друштво са одговарајућом кошницом. — Ова дубовина села, могла би се

ројит (Хат.). — Имб сам ја двије дубовине, Димитрије и лијепо истесб, а лани ми

угинуле, жао ми и више него пет другије (Корит.). — Има и сад једна жива дубовина,

права старинска кб назад пет стотин година (Ивица).

# букова — дубеница од буковине; вјештачка -, умјетна – кошница с покретним

саћем, жива - в. дубовина 3; мала - в. ројница, модерна - комбинована кошница с покрет

ним и непокретним саћем, отворит — отварат дубовину; празна - в. празница, проста -,

стара — в. кошница с непокретним саћем.

*кб из дубовине промукло. — Одазва се кб из дубовине, видим прелађена (Пољ.).

дуван, дувана м 1. медоносна култура Nicotiana, в. духан. 2. врста када, осу

шено и изрезано лишће употребљава се као гориво, нарочито у недостатку дими

лице, кад се пчеле краткотрајно задимљавају из упаљене цигарете или луле.

дуга, обумн. дуге ж (јуж. Херц) 1. в. дуж 1. — Отвори се дуга и мед се вади до

крснице. Дуге су се звале “не дашчице на стублини (Дол.). 2. в. крста.

дуж, об. у мн. дужи ж (ист. Херц.) 1. поклопац дубенице или дашчаре састављен

од двије или три паралелне дашчице, в. дуга 1, дужарица, дужва 1, дуженица, ду

жица, задуга, задуж, катак 1, поклопац 1. — Дужи би облијепили балегом и пепелом

(Глав.). 2. в. крста. —Дужи су она дрвета унутра стублине што би метали да не пане

саће (Драч.). —У дубовини се укрштају два дрвета, то су дужи (Вуч.).

# дигнут— дизат -, подигнут — подизат - , отворит -, скинут - в. раздужит, за

творит -, метнут - в. задужит, крајња - бочна дашчицау поклопцу; средња -.

дужалина / дужалина ж, в. дуж 2. — Оно су се дужалине звале, пробуши ду

бовину по средини и стави оне крстиће да се имају челе за што држат (До).

дужарица ж (ји. Херц.) в. дуж 1. — Мед су вадили само испод једне дужари

це, и то само до крсница (Цибр.).

дужва об, у мн. дужве ж (зап. Херц.) 1. в. дуж 1, 2. в. Глава 2. — Дужва, прва

дужва, то је горњи дио дубине (Вит). 3. в. крста.

# дигнут — дизат-, подигнут — подизат дужве в. раздужит.

дуженица ж (ји. Херц) в. дуж 1.

дужерица ж. в. дуж 1. — Мој ђед је мед вадио испод једне дужерице изнад

горњије крсница, ту нема легла, а за десетак-петнес дана, отишб би под ону другу

дужерицу па опет дигб, водио је рачуна да не остане чела без ране (Цибр.).

дужица ж (ји. Херц) в. дуж 1.

дужишни -a -ô који се односи на дуж.

# - даска в. поклопац 16.

дулац, дулца моказ (Бег) уска и висока дубеница.

дутла жоказ. (ји. Херц.) в. скобла.

духан, духанам в. дуван.

душит (се), душим (се) несвр. утибати због недостатка ваздуха, в. ушиш.
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Ђ

ђанећија ж. (Благ) оријентална посластица справљана с медом, ђанечија.

ђед м (сјев. Херц) пч. друштво које је презимило двије зиме, в. отац.

ђерзбнка ж арх. (риј.) кошница с покретним саћем.

ђеталина ж в. дјетелина. — И с дивље ђеталине се помогну челе (Вуч.).

ђетелина ж в. дјетелина.

#бијела -медоносна биљка Трifolium repens; дивља - , ливацка - , модра -, рана

- ; црвена - Trifolium pratense.

ђибра ж (дол. Нер.) в. uибра 1,2.

ђубар, ђубрам (дол. Нер.) в. лијеп.

ђубре, ђубра с в. лијеп.

ђузлема ж (Благ) пита с орасима заслађена медом.

ђунларим мн. (Благ) оријентална посластица справљана с медом.

ћунле с мит топовска кула која је закопавана у пчелињаку како би пчеле

летјеле као тај пројектил и кошнице биле тешке попут тог предмета.

# топовскб - / - из топа исто.

Ђурђевка ж име пч. друштва насталог ројењем на Ђурђевдан. — Ако је вакб

неки год, можда да је тијем годом назива, да јбј ко име нађеде. Ако је на Ђурђев

дан – Ђурђевка (Коњ.).

Е

евбдија ж врста егзотичној медоносноi дрвета. — Засадио сам еводију, чије

смо саднице преко удружења пчелара набављали из Норвешке, то је биљка медо

носна која, по неким записима, може да да по осамдесет кила полена у сезони и,

што је за нас још битније, она даје нектар у августу, кад у нас нема друге паше.

Те сам еводије одгојио повелике, међутим, примјетио сам да им не одговара ова

наша врела клима и да им треба доста воде (Пољ.).

еврбпска куга в. европска трулеж. — Еврбпска куга час је има, а до десет

дâна је нема, а америчка куга је најопаснија челиња болес (Хат.).

европска трулеж болест отвореног лела коју изазива Васillus pluton, в.

гњилоћа— блата -, домаћа -, европска -, куга – блата -, домаћа -, европска -.

елерова кошница в. ланкcтрот-рут.

Ж

жака ж врста када, јутена тканина.

жалац, жалца м (си. Херц.) / жалац, жалца м (јз. Херц) в. жаока. — Чела

уједа оним својим жалцем (До).

жалфија ж (риј.) в. кадуља.

жаљац, жаљца м (Брест) в. жаока.

жаовац, жабвца м (Румб.) в. жаока.

жаовица ж (Изг, Сељ.) в. жаока.

жаок м (Изг) в. жаока.

жаока ж одбрамбени орган пчелињих женки, в. бадаљ, бадањ, бодац, жалац,

жаовац, жаовица, жаок, жаоц, жвалац, жвало, жваок, жваока, жваоц, жиц, жи

чало, жујица, ожиц, oc, oca, ослић, убој.
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жаоц м (јуж. Херц) в. жаока. — Ако се жаоц одма извади из коже, онда мање

боли (Корит.).

жацат, -ам несвр. в. убадат.

жацнут, -нем свр. в. убос.

жвалац, жвалца м (дол. Неp., ји. Херц) в. жаока.

жвало (јуж. Херц.) в. жаока.

жваок м в. жаока. — Кад притиснеш челу, она те уједе жваоком (Дол.).

жваока ж в. жаока. — Чела се брани од непријатеља жваоком (Ивица).

жваоц м (доња Херц.) в. жаока.

жврк м алатка за причвршћивање сатних основа за жицу у оквирима,

ужлијебљени зупчасти точкић насађен на дршку, в. ваљак 2, жмрк, звpк, коло 1,

колце, кошуљ, кошуљчић, точак, точкић, трлица, чмрк. — Жврком се учвршћују

сатне основе за жицу на оквирима (Цибр.).

жврка ж (јуж. руб Херц) в. шклопац.

желудац, -уцам дио утробе у којем радилица доноси уљевицу у кошницу.

# медни - исто.

жетак, жетка м (Ком.) дио тијеска, посуда у коју се слива восак, в. бањица,

каменица.

жива сода средство чијим се раствором дезинфикују кошнице.

живановићка ж ист (риј.) тип кошнице с покретним саћем.

живб вапно в. креч 2.

жир м (Хут.) в. матичњак 1.

жиц м (зап. руб Херц.) в. жаока.

жица дио оквира којим се учвршћује саће. — Ја преко рама само метнем чети

pи танке жице, никад ми се восак није стропошто (Вуч.).

жицат, -ам несвр. в. бос.

жицнут, -нем свр. в. убос.

жичало с (зап. руб Херц.) в. жаока.

жлијезда ж жлијезда код пчела радилица која излучује восак.

# воштана - , - за восак исто.

жмрк м в. жврк. — Табле причвршћујемо за рамове, за жицу, жмрком, ми у

Дабру кажемо жмрк (Хат.).

жнидершићка ж в. ажејка.

жујица ж (Ком.) в. жаока.

жуна ж птица Рicus прождрљивац пчела.

жупа ж в. паша 3.

жута кљуна птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчеле, в.

кљуварица?

З

забијелит, забијелим свр. в. зановит. — Кад у прољеће почме паша и завириш

у дубовину, видиш забијељела, чела прави младб саће (Хат.).

забилит, забИлим свр. ик, (зап. Херц.) в. забијелит.

забиљивање с гл. им. од забиљиват (зап. Херц) в. забјељивање.

забиљиват, забиљивам ик, несвр. према забилит (зап. Херц) в. забјељиват.

забјелит, забјелим свр. (дол. Нер.) в. забијелит.
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забјељивање с гл. им. од забјељиват.

забјељиват, забјељивам несвр. према забијелит.

забулавање с гл. им. од забулаваш. — Буде доста незабуланбг меда, али он је

припремјен за забулавање, јер не капје кад окренеш рам доље (Вуч.).

забулават, забулавам (јуж. Херц.) несвр. према забулат.

забулан -а -о в. запечаћен.

# - мед, - сат / сат / сâћ / саће / саће.

забулат, -ам свp. (јуж. Херц.) в. запечатит. — Ка-чела налије мед, онда она

забула саће (Вуч.).

завоштит, завоштим свр. 1. в. зановит. 2. почети сакупљати храну (риј). 3.

в. навоштит. — На дну дубовине, невелик миш, чела га је убила и завоштила "ном

неком смолбм (Биоци).

завртање сукње прб главе мит. радња коју обављају старије жене приликом

хватања ројева да би од пчела одвратиле поглед пролазника, да би заштитиле пче

ле од злих очију, в. загрнути котулу.

загријават (се), загријавам несвр. према запријат, в. пријат (се) 1. — Млада

чела грије, загријава легло, исто кб и трутина (До).

загријат, -јем свр. према пријат 1, 2. — се в. пријаш се.

загрнути котулу свр. в. завртање сукње проглаве. — «Смиљка загpну котулу,

поче да их шика» (Брестице, в. Текстови).

загушит, загушим свр. према пушит.

задак, -тка /задак, -ткам задњи дио пчелиње тијела, трбух, в. задњица; уп.

мајска болес.

задимит, -им свр. према димиш. — Ја фино полако задимим дубовину да се

чела насиса, јер кад је сита, “нда чела мање уједа (Хат.).

задимљавање с гл. им. од задимљават.

задимљават, задимљавам несвр. в. димиш.

задњица ж в. задак.

задуга ж об у мн. задуге (зап. Херц.) в. дуж 1.

задуж ж (си. Херц), в. дуж 1. — Прво запувам дубовину, па отворим једну

задуж, затијем испод ње извадим саће специјалним ножем (Хат). — Горњи дио ду

бовине затворен је са двије дашчице, такозване задужи (Биоци).

# дигнут — дизат -, подигнут — подизат - в. раздужит, метнут - в. задужиш,

задужажоб у мн. задуже (си. Херц) в. дуж 1.

задужит, задужим (дубовину, стублину, улиште) свр. (си. Херц., Сељ.) ста

вити дужи на старинску кошницу, в. затворит 3.

зазимит, зазимим свр. 1. оставити пчелиње друштво преко зиме за расплод,

в. оставит за čемена арх. 2. припремити пчелиње друштво за презимљавање, 6.

залијепит 3, замазат, утоплит. — Какву си челу зазимио у јесен, таку ћеш је наћ

у прољеће (Глав.). — Ако је чела добро зазимљена у јесен, она се море рано ројит у

прољеће (Биоци). — се (о пчелама) прећи у стање зимовања, в. уклупчиш се.

зазимљавање с глим од зазимљават. — Ових дана сам радио на зазимљавању

пчела (Пољ.).

зазимљaвaт зазимљавам несвр. према зазимит. — Ка-сам зазимљавб челе,

премда је то било половином новембра, гледо сам прије два дана, још има јаја, још

носе јаја (Пољ.).

зазимљивање с гл. им. од од зазимљивати.
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зазимљиват, зазимљујем несвр. према зазимит. — Наставак скидаш кад

зазимљујеш челу (Биоци).

заједница ж в. челиње друштво. — Моје заједнице имају са-десет до дванес

öквира челе (Цибр.).

# изројена - в. старка.

закадит, закадим свр. према кадит.

заклапат, заклапам несвр. према заклопит.

заклат, закољем свр. в. убос.

заклоп м (Бег) в. кров 1.

заклопит, заклопим (кошницу) свр. поставити кров и поклопац на кошницу,

6. Задужит, затворит 3.

закотит, закотим свр. в. полагат јаја (ист руб Херц., Сељ.); - се (о пчелињим

непријатељима) в. залећ се. — Није добро ударат по двоје крсница у дубовинама јер

се између њи најприје закоти гусеница (Биоци).

закрстит, закрстим свр. означити даје нађено слободно пчелиње друштво, да

већ има власника, в. заломит, заĆећ, затесат. — Кад би нашб челу, удари крс на то

дрво, закpсти је, то значи да је нађена, не би је дофатио нико (Дол.).

# ударит крс исто.

залет м (јуж. Херц.) мјесто одакле пчеле полијећу, в. вратит се на -.

залетилица ж (ји. Херц.) в. падало.

залeћ, залежем свр. према лећ(јз. Херц.) в. положит јаја. — се (о пч. подмлат

ку) зачети се.

залeћ, залежем / залегнем свр. према лећ, в. засјеc.

заливат, заливам (сјев. Херц.) несвр. према залит.

залијепит, залијепим свр. према лијепиш.

заливен -а -о в. запечаћен.

# - мед.

залипит, залипим свр. ик. (зап. Херц) в. залијепит.

залит, залијем свр. (сјев. Херц.) в. запечатит 1.

заломит, заломим свр. в. закрстит. — Кад видиш челу у дубу, код ње зало

миш гранчицу, то је знак да је нађена (Вуч.).

замажеват, замажевам?свр. према замазат, в. замазиват.

замазак, -ска мв. лијеп.

замазат, -жем свр. према мазат. — Вадили су мед из дубовина, па кад извади

с једне стране, замаже је балегом да се зна да је отбле вађено (Ивица).

замазиват, замазивам / замазујем несвр. в. мазат. — «Драго је као дјечак од

свјеже говеђе балеге и луга мијесио лијеп којим је отац замазивао пукотине на ду

бовинама» (М. Попадић, Бреме заборава, http).

замарлејисат, -шем (дол. Нер.) свр. према марлејисат, в. замухурлејисат.

замедит, замедим свр. према медит 1. (о медоносном биљу) почети лучити

нектар или медљику. — Буде година кад и рута добро замеди (Глав.). — Кад вријесак

замеди, томе краја нема, сваке седмице вади (До). 2. (о пчелама) почети сабирати

храну.

заметат, замећем несвр. в. занијет 2. — се в. лећ се. — Поткине се восак да се

не замећу матичњаци (Дол.).

замурлејисат, -шем свр. в. замухурлејисат (дол. Нер.).

замухурлејисат, -шем свр. према мухурлејисат (Мусл. у дол. Нер.).
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занавет ж (ист. Херц.) в. зановет.

занаветина ж (ист. Херц.) в. зановет.

занављат / занавјат, занављам /занавјам (саће) несвр. према зановит.

занијет, занесем свр. 1. (саће) в. зановит; уп. челиње лело 2. — Кад је добар

рој, он зна у рôјници донавече, док се саспе у кошницу, занијет вликб младбг воска,

па и по двапут толико (До). 2. (пчелињи заметак) в. полагат.

занит, занесем свр. ик (зап. Херц.) в. занијет.

зановет ж (ист. Херц.) медоносна биљка Суtisus, в. занавет(ина), занов(и)-

јет, тиловина. — Значела да донесе са зановети исто кб с пелима и вријеска (Пољ.).

— Зановет море добро замедит (Вуч.). — Не море зановет свуђе рас (Корит.).

*Зановет гоји, драча роји, а вријесак мед даје (До).

зановетљиковац, -öвца м мед од зановети.

зановијет ж (ист. Херц.) в. зановет.

зановит, зановим свр. почети радњу саћа, надомјестити одузето саће, в.

занијет 1, заоштрит, подоштриш, сијериш се.

зановјет ж (дол. Нер.) в. зановет.

заносит, заносим (воштане грађевине) несвр. в. правит 1.

заоштрит, заоштрим свр. (саће) в. зановит.

запалит, запалим (пчеле) свр. према палиш, уп. кров. — За-меричку кугу није

било лијека, него је затвори и запали (Дол.).

заперак, заперкам мали сат изграђен у слободном простору између нормал

них сатова или око њих, в. белетија, језик, сатић, сиса 2. слезена, уштипак 2, уп.

iтопионик.

запечатит, -им /запечатит, -им свр.(ист. Херц.) 1. свр. према печатит, в. забу

лат, залиш, заму(xy)pлејисат, затворит 1, заткат, поклопит 2. — Здрио је мед, свега

га је чела запечатила (Вуч.). — Кад преради уљевицу, кад мед постане зрио, онда га чела

запечати (Хат.). 2. затворити прополисом сувишне отворе на кошници (риј).

запечаћен -а -о поклопљен воштаним поклопцима, в. забулан, заливен,

замy(xy)pлејисан, затворен, заткан, зрео /здрио, поклопљен. — Кад оћеш да вадиш

мед, ако није запечаћен, немаш га рашта вадит, то није прави мед (Корит).

# - мед, - сат / сâт / саћ / саће / саће.

запечетит, -им / запечетит, -им (ји, Херц) в. запечатит. — Ме-це вади кад

га чела запечети (Глав.). — Вас рам чела забулала, неко рече и запечетила (Вуч.).

запечећен -а -о в. запечаћен. — Треба врцат само запечећен мед, јер ако си га

врцб незапечећена, не море дуго стат (Биоци).

заплеће с в. крајњак.

заплећи ж мнв. крајњак.

запоčec, -едем /-eднем свр.(ист. Херц.) запосјести оквир, почети радиши на

саћу в. покрит, поčec. – Метнуо наставак јакој чели и већ ćутри дан она запосела

пола pамбва (Биоци). х

запрдавчит се, -им се /запрдавчит се, -им се свр, оказ. назадоваши. — Имб

сам добру челу, па се нешто запрдавчила, неће напријед. Са том челбм нешто није у

реду, запрдавчила се — слушб сам старе људе да тако говоре ка-сам био мали (Хат.).

запуват, запувам свр. према пуват (ји. Херц.). — Ову страну дубовине отво

pим па запувам одозгор и чела побјегне доље (Хат.).

запунут, запунем свр. према пуваш.

запухиват, запухивам /запухујем уч. према пухат.

— 231 —



694 Саво Пујић

зараза ж преношење узрочника болести. — Ако медом прирањујеш челе,

мореш пренијет заразу из једне у другу кошницу, зато је најбоља прирана шећер

(Хат.).

заразит, заразим свр. пренијети узрочнике болести. — Шесет четврте, сва

Ластва заражена кугом, треба све челе спалит (Вуч.). — Вјероватно је донио неку

болесну пчелу, па заразио све остале (Пољ.).

зарез м (ји. Херц) отвор за пролаз пчела на дубеници и дашчари изрезан у

облику крова, в. лето, 1.

зáсида жик. (зап. Херц.) в. брада 1.

засидат, засидам несвр. ик, (зап. Херц) в. засједат.

засидит, -им несвр. ик. (зап. Херц.) в. засједат.

засијецати пчеле несвр. бавити се проналажењем слободних пчелињих друш

тава. — «У њој сам (у Сомини) брао лист, чувао, пјевао и мрзнуо се, засијецао пчеле

и брао панте...» (Д. Говедарица, Пометеник. — Никшић 1992, 37). — «...(Вељко) вазда

је био отворен, није ти бранио да засијецаш пчеле...» (Исто, 116).

засјед м (дол. Неp.) гомила пчела са спољашње и унутрашње стране улаза у

кошницу, знак скоро ројења, в. брада 1.

засјерит, -им свр. в. зановит, заéерит. — Неко каже забијељела чела, неко

засјерила (Ивица).

засједат, засједам (о пчелама) несвр. (дол. Нер.) мировати у гомили са

унутрашње и спољашње стране улаза у кошницу, знак скоро ројења, в. засидат,

засидит, заседат, залећ, лежат, обасипат се, обаČес, обложит се, огрнут се, си

диш.

засмолит, засмолим свр.(ист. Херц., риј.) прополисом затворити, в. лијепит 1.

засун м в. враташца.

засут, заспем свр. према сипат.

зáćед м в. брада 1.

заседат, заседам несвр. (Ист. Херц.) в. засједат.

заéерит, -им свр (си. Херц.) 1. в. зановит. 2. завршити градњу саћа (риј.)

заČес, заседGн)ем свр.(ист. Херц.) в. сјеc. 1 — Прије нб што ће се ројит, заседе

велика чела пред лећу, пријене при дубовини (Вуч.).

заéећ, -чем / засијечем свр. в. закрстиш.

затварат, -ам /затварат, -ам несвр. према затворит 1, 2, 3.

затворен -а -о в. запечаћен.

# - легло, - црв, -мед, - сат /-саће

затворит, затворим свр. 1. поклопити воштаним поклопцима, в. запечатит.

— Чела је затворила саће, мед је за вађење (Глав.). — Прошле године, ја стио да

вадим, а није га пола била затворила, па сам челама оставио доста меда (Корит.).

2. в. залијепит (риј.). 3. онемогућити пролаз пчелама кроз лето. — Ка-се безматку

додаје нуклеус, кошница се затвори неколико дâна (Цибр.). 4. ставити поклопац на

кошницу, в. задужит.

затесат, затешем свр. в. закрстит. — Видим, чела у јасену, али затесана, знам

— неко њу је прије мене нашб (Хат.).

заткат, -ам свр. (сјев. Херц) в. запечатит 1.

#затроват мед, затрујем свр. (сјев. Херц.) в. положиш јаја.

затупит, затупим (саће) свр. завршити, обуставити градњу.

зацрвит, зацрвим свр. в. положит јаја. — Била чела пуна меда, отвориш је у
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прољеће и видиш све зацрвила (Биоци).

зачедит, -им свp. oказ. в. положиш јаја.

зачичкат, -ам (лето) свр (сј. руб Херц.) чичковином затворити лето, пролаз

на кошници, ради спречавања уласка крупнијих штеточина.

заштита ж средства и поступци за одбрану од пчелињих убода. — Кроз тај

мали прозор, у пчелињак додајем жени рамове ка-се мед вади, она их прифата без

икакве заштите и слаже у празне кошнице (Пољ.). — Није тада било капа, заштите

(Биоци).

збијат, збијам несвр. према збит. — се несвр. према збит се.

збит, збијем (пчелињи стан) свр. смањити запремину кошнице. — се 6. уклуп

чици се.

збјежиште с празан простор под поклопцем кошнице прекривен мрежом,

таје се пчеле окупљају приликом сељења, врста вентилације 2.

зват, зовем несвр. 1. в. вабит. 2. (зап. Херц) в. пјеват.

звиждање с гл. им. од звиждат; уп. Звиждаш.

звиждат, -дим /звижђем несвр. испуштати звиждуке прихватању роја, шиш

тати. — Ја не вјерујем у те басме, само звиждим — фшију, фшију — јер звиждање

помаже (Драч.). — Кад фино звижђеш и у шикалицу куцкаш, рој слијеће (Вуч.).

звркм в. жвpк.

звpндалица ж в. туђица.

звpндат, -ăм несвр. (ист Херц., риј.) узнемирено и бесциљно лијеташи.

згњечит, згњечим свр. према њечиш.

здренут, -нем свр. в. зренут. — Мед треба да здрене па да се вади. Који је гој

мед забулан он је здрио (Вуч.).

здријеват, здријевам (ист. Херц.) несвр. према здренут.

здрио -ела -ело в. запечаћен.

# - мед.

зéба ж в. зебица.

зебица ж птица из породице Раridae, утамањивач пчела, в. зеба, синџа.

зембила ж (Благ) кошара са двије ручке која је служила за самоошакање

меда, зембиљ.

земља ж средство којим се засипа рој да би се спустио на жељено мјесто;

уп. кућица 1.

зембза ж в. ноземоза.

земуница ж врста осе која напада пчеле, в. оса земуница.

зерделија ж медоносна воћка Рrunus cerasifera.

зćчје уво (ист Херц) в. узлудобар.

зечји купус (ист. Херц.) в. узлудобар.

зимит, зимим (о пчелама) несвр. проводити зиму, в. зимоваш.

зимница (ист. Херц.) / зимница (сјев. Херц) ж храна која се оставља пчелама

за презимљавање. — Зимницу ми челе имају, скупљена је, могу мирно спават (Ивица).

зимовање с гл. им. од зимoвaт. — Мед од вриштине није добар за зимовање

чела (Хат.).

зимоват, зимујем / зимoвaт, зимујем несвр. в. зимиш. — Нијесам хтио да га

оставим пчелама за зимовање јер нијесам био сигуран како ће оне на њему зимoвaт

(Пољ. в. Текстови).

зимовник-ика /зимбвник м просторија у коју се зими склањају кошнице с
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пчелама, в. павиљон. — У настије зимовника и није било (Дол.).

злa душа мит в. зле очи.

златне челе оказ. (Хут.) в. бијела чела 1.

зле очи мит натприродна моћ опасна по пчеле, в. зла душа, урокљиве очи. —

Мени се догодило, шикам челу и она чела пријенула за дрво, а наљезе једна жена, и

чела никако неће у ројницу. То је ствар злије очи, није она томе рада (Биоци).

зренут, -нем свр.(ист. Херц) претворитиуљевицуумед, в. запечатит, здре

нут, исушит, прерадит 1, сазрет.

зрео / зрио, зрела -ло в. запечаћен.

Зундељ м тврдокрилац који напада пчеле (Пољ.).

И

iива / ива ж медоносна биљка Теucrium montаnum. — Нешто би било Иве, за

тим мајчине душице, али то је у малим количинама (Ивица).

# - трава исто.

игле ж мн. (ји. Херц.) мит средство за заштиту од грабежи, око нападнуте

кошнице пободу се 4 игле с врховима окренутим увис.

играње с гл. им. од иiрат се.

играт се, играм се (дол. Нер.) масовно облијетати око свој стана ради

оријентације, прочишћавања и спаривања, в. вијарит се, дражиш се, излет— ић(ит)

на -, јарит се, плацат се, њепрцат се, орјентисат се, орјентација — ић(ит) на

орјентацију, прндецаш се.

Ид мик, в. ијед.

Изаћ изађем свр. 1. (о пчелама) напустити кошницу. - ... она чела што је иза

шла из кошнице сва се вратила у њу...(Цибр). 2. (о роју) в. ројит се 3. в. излећ се

— У тој кошници није било легла, легло од једне матице све је већ изашло, а друга

матица још није почела да леже, јер се није била оплодила (Цибр.). — Онда матица

изађе чудо једно (Вуч.).

избацит рој, избацим свр. (Баћ.) в. ројит се.

извадит /извадит, -им 1. свр. према вадиш 1. — Кад у нас извадиш из кошнице

осам кила меда, то је добро (Пољ.). — Ако је велика дубовина, могло се иж ње из

вадит по пе-шес кила меда, па и више (Вуч.). 2. в. исијецат. — Један дан, отац ми

каже: "Узми ни велики бронзин, идемо извадит ону челу, има у њој доста меда"

(Цибр. в. Текстови).

iизвес, изведем (воштане грађевине) свр. (риј.) в. направит 1.

iизвлак м (риј.) в. провлак.

извлачење с гл. им. од извлачиш.

извлачит, извлачим (воштане грађевине) несвр. према извућ 1. в. правит 1. 2.

дорађивати ћелије на сатним основама. — Престала паша, џаба сам оној кошници

метну"о пресовани восак, још га није почела извлачит (Пољ.).

изводит, изводим (воштане грађевине) несвр према извес (риј.).

извоштина ж в. дроза.

извpцават, изврцавам несвр. в. врцат. — Нездрели, млађи мед вади, изврцава,

да не би челе од њега зими добиле прољев (Вуч.).

извpцат, -ам / изврцат, изврцам свр. према врцат. — Многи чоек који све из

врца рано у прољеће, превари се, треба да јбј вазда остави пола, не остављај челу
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без имало меда, јер тијем убијаш њезин инстикт за лежење (Хат.). — Кад ујесен рано

залади, чела не може да преради унос, не мореш ништа интервенисат, не мореш га

извpцат, и он се укиČели (Пољ.)

извућ, извучем (воштане грађевине) свр. према вућ 1. в. правит 1. — Извадио

сам једну главу, престала паша, чела није извукла восак и морб сам дават шећер

(Ивица). 2. изградити ћелије на сатној основи, в. дорадит, израдит 1. — Дошо за

два-три дана, кад чела извукла табле (Биоци).

изгњечит, изгњечим свр. према гњечит.

изгонит, изгоним несвр. 1. пресељавати кошнице с пчелама у виша подручја.

2. в. циједит 1. — Међу она два дрвета стави врећу са саћем и иж ње изгони мед

(Хат.). 3. в. тијештит. — Био је у Требињу неки Муслиман и он је имб ту пресу, и

откупљиво је воштину и иж ње је изгонио нешто воска (Дол.).

изградит, изградим (о пчелама) свр. према радит 1.

изимит, изимим свр. према зимит, в. презимит. — Лани су ми челе слабо из

имиле, нијесу имале довољно ране (Глав.).

Изић, изиђем свр. в. изаћ.

изјавит, изјавим свр. (Сељ.) в. искрцат се,

изјаловак, -бвка мв. прскавац (риј.).

изјаловит се, -им се свр. према јаловит се.

излазит, -им несвр. према изаћ 1. Нашб челу у шупљем дубу, видио како из

лазе и улазе кроз једну малу рупу (Дол.). 2. в. лећ се. — Црнб саће, из кога је чела

више пута излазила, треба добро чуват од гуČеница (Хат.). — Трутина почме већ у

фебру"ару да помало излази (Вучија).

iизлет м пражњење цријева, в. прочишћавање, чишћење 2. — Ако нема зими

лијепије дана па челе не могу изаћ на излет, могу добит прољев. Ка-чела једном

мјесечно оде на излет, на чишћење, то је њојзи доста (Хат.).

# излазит / ић / ићит на - в. ират се.

излетит, излетим свр. (зап. Херц., дол. Нер.) в. излећеш.

излетница ж пчела радилица која излијеће напоље ради сабирања хране, в.

пашарица.

iизлећ, излежем свр. према лећ, завршити лежење пчелињег подмлатка. — Ако

је пашно вријеме, чела сама излеже матицу (Биоци). — се развити се из легла. —

Радилице помажу матицама да се излегу (Цибр.).

излећес, излетим свp. (ји. Херц.) в. излећет.

излећет, излетим свp. изаћи летећи из кошнице. — Излећела матица на

оплодњу и од нечег настрадала (Ивица).

излијетат, излијећем несвр. према излећет. — Била чела у дубу неђе горе ви

соко, а излијетала доље, није се могло до ње доћ (Корит.).

измазат, -жем свр. према мазат.

измет м 1. пролив, симптом болести, в. сpдобоља. — Кад видиш челин измет

у челњаку, није јој добро — пролив (Дол.). 2. в. слијед. — Тражили су људи челу по

измету по дубовима, по пећинама. По том измету се знало у ком правцу је чела.

Они шпицак је показивб окле је пошла, а округо вамо куд се враћа (Дол.).

# бацат - в. чистит се, челин -.

измијенит, измијеним свр. према мијењат 1, 2.

измјењиват, измјењивам / измјењујем несвр. в. мијењат 1, 2.

Израда ж 1. (о пчелама) прављење воштаних грађевина. 2. прављење сатних
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основа, в. пресовање 2. м

израдит, израдим свр. 1. (воштане грађевине) в. извућ 2. — Ушиканом роју

увече ставиш сатне основе, ујутру и је чела израдила (До). 2. в. испресоват.

израђиват, израђивам / израђујем 1. несвр. према израдит 1. — Ујесен кад је

добар вријесак, чела за нбћ почме израђиват сатне основе и ćyтри или прекČутри

дан већ има уљевице (До). 2. несвр. према израдит 2.

Изрезат, -жем свр. према резат.

изројит се, -им се / изројит се, -им се свр. према ројит се 1. в. ројиш се. 2. в.

испрскаш се. — Ка-се чела млого парбјчи, велимо изројила се (Глав.). — Више пута

ми се та чела ројила, парбјчила, па се изројила, испрскала, сасвијем ослабила (Иви

ца).

изуједат, изуједам свр. премауједаш, јако избости. — Ако пригњечиш случајно

челу, онда она да сигнал другиjeм челама па оне масовно навале. Колико су пута

тако мене изуjедале (Хат.).

изумират, -рем (о пчелама) несвр. сасвим нестајати, в. умират.

изумријет, изумрем (о пчелама) свр. (ист. Херц.) в. ископат се,

искоријенити се.

изумpит, изумpим свр. ик. (зап. Херц.) в. изумријет.

iијед м пчелињи отров, в. ид, јед, отров. — Кад вадиш жваок, не смијеш га

стиснут, јер он онда ишприца вас ијед у кожу (Хат.). — Кад би ујела пчела, рекли би

да треба истиснут ијед, да би изишб ијед (Пољ.).

Икра ж (ист Херц) в. јаје,

Илијам пч. друштво настало ројењем на Илиндан. — Причала је мени мајка

да се некад у некога ројила чела на Илиндан. Па ако би неко заслабио или га змија

заклала: „Дану, извади мало из Илије“ (Коњ).

Илиндан м мит. празник за који је везано прво, култно вађење меда у вишим

крајевима, в. Алиђун.

илинштак м мит, култни мед извађен на Илиндан, в. мед — илиндански -, -

илиншипак, - илињишак.

Илињштак м мит в. илинштак.

иловача ж в. лијеп, уп. вршкара.

исијецање с гл. им. од исијецат; уп. рас.- Ја сам имб доста прилика исијецања

чела из дуба (Биоци).

исијецат, исијецам / исијечем несвр. вадити пчелиње друштво из шупљег

дрвета, в. извадит 2.

исклат, искољем свp. (ист. Херц) јако избости — Ка-чоек убија челу, полије

је врућом водбм да га не би исклала (Хат.). — се в. косит се. — Нема ш чега другог

чела да носи, па мора с врeсине, али се страшно искољу (До). — Ка-чела остане без

матице, онда јбј се додаје резервна матица из нуклеуса, али оба та друштва треба

попрскат правом ракијом лозом да добију исти мирис, да се не би исклале (Биоци).

искоблат, -ам (јуж. Херц) свр. према скоблат, направити дубеницу, в. ис

кошаш.

ископат, -ам (ист. Херц) свр. према копат, в. искоблат, - се в. изумријеш.

ископњет, -ним свр. бројчано ослабити, в. истркатиш, истрошиш се. —

Ископњела ми ова чела, само на једном раму шачица муве (Драч.).

искоријенит се, искоријеним се свр. в. изумријет. — У многим љаницима

челе су се искоријениле од америчке куге (Дол.).
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искосит се, искосим се свр. према косит се. — На вресини се челе опасно ис

косе (До).

искотит, искотим свр.(ист, руб Херц., Сељ.) в. излећ. — се в. излећ се.

искрвит се, искрвим се свр. в. косит се. — Напад на љаник. То је чудо како

једна чела кидише на другу. Искрве се, тотално се искрве, али ипак она што напада

побјеђује већином (Хат.).

искристализират се, искристализирам се свр. в. искристалисат се.

искристалисат се, -шем се свр. према кристалисат се, в. ушећерит се.

искрцавање с гл. им. од искрцават се.

искрцават се, искрцавам се (дол. Нер.) несвр. према искрцат се.

искрцат се, -ам се (дол. Нер.) масовно изићи из кошнице, обично приликом

ројења, в. навалит 3.

искуцавање с гл. им. од искуцават.

искуцават, искуцавам / искуцајем (пчеле) несвр. према искуцат.

искуцанац, -нца м в. паљеница. — Кад би убијали челе, па би остајала жива

мува, то би рекли искуцанац (Дол.).

искуцат, -ам (пчеле) свр. према куцат, лаким ударцима истјерати пчеле из

старинске кошнице или из шупље дрвета, в. искуцаваш, куцат 2.

испéцат, испецам свр. (си. Херц.) јако избости. — И туј су га испéцале (Ла

ства, в. Текстови).

испразнит се, испразним се свр. према празнит се. — Кад је зими лијеп дан,

чела иде на чишћење, иде да се испразни (До).

iиспрдак, -ткам (риј.) в. прскавац.

испресоват, -сујем свр. према пресоват 2. — Ја у великом послу, а дође ми чоек

и моли: "Дај, Милораде, кумим те Богом, испресуј ми "во мало воска, ројила ми се

чела, па је немам у што смјестит" (Хат.).

испрндецат, -ам в. испрскаш се.

испрскат се, испрскам се / испрскат се, -ам се свр. према прскат се, ослаби

ти превеликим ројењем, в. изројит се 2, ископњет, испрндецат, испушћат се,

истркатит, истрошит се, исцрвит се. — Једна чела ми се више пута парбјчила,

скроз се испрскала (Цибр). — Од ове челе нема ништа, испрскала се, изројила се

(До). — Пошље ројидбе, чела се поčече да се не би испрскала (Дол.).

испунит, -им свр. према пуниш.

испушћат се, испушћам се несвр. (Румб.) в. прскат се.

истијештит, истијештим (ји. Херц., Ком.) свр. према тијештит 1, 2.

истопит истопим свр. према топит, уп. топит 2.

истрес, истресем (пчеле) свр. трзајем избацити пчеле из ројнице или каквог

суда. — Истресо ја“но челе што је остало унутра и поћерам-и кадом у нову кошни

цу (Цибр.).

истресаљка жоказ, в. врцаљка.

истресат, истресам (пчеле) несвр. према истрес.

истркатит, истркатим свр. (Баћ.) в. испрскат се.

истрошит се, истрошим се свр. в. испрскаш се.

истругат, истружем (пчеле) (си. Херц) свр. према струјат.

исушивање св. сазријевање.

исушит, исушим свр. в. зренут; уп. прерадит 1. — Ка-се исуши уљевица, онда

чела поклопи саће (Ивица).

исфрцат, -ам свp. (ји. Херц) в. изврцаш.
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исцидит, исцидим ик (зап. Херц.) свр. према циједит.

исциједит, исциједим свр. према циједит 1. Врећа се стезала ониjeм дрвети

ма док се исциједи вас мед (Хат.). 2. Кад машицама завије врећу, сваку кап воска

исциједи иж ње (Дол.).

исцjéдит, исцједим (дол. Нер.) в. исциједит.

исцрвит се, исцрвим се свр. (сЗ. Херц.) в. испрскат се.

iиčећ, иčечем / исијечем (сат) свр. према čећ.

Ић, иђем несвр. (зап. Херц.) в. ићит.

ићит, идем несвр. (ист Херц.) 1. кретати се. 2. (на извор хране) в. сабират.

— Нема никакав цвијет да људи од њега пеку чајеве, а да чела не иде на њ (Вуч.). —

Примјетио сам да у раним јутарњим часовима пчеле иду на нешто, а ка-се враћају,

падају тешке на лето, што је знак да носе (Пољ.).

# - на излет в. играт се, - на орјентацију в. орјентисат се.

ишћерат, -ам свр. 1. (воштане грађевине) израдити саће до одређене рани

це. 2. преселити кошнице с пчелама у више подручје. — Тог љета сам ишћеpб челе у

планину, неће ли штогоћ уватитране, и лијепо су се помогле (Вуч.). 3. изгнати пчеле

из њиховог станишта. — Видим ја по лету: неђе је чела близу, тамо-вамо и нашб је.

Казб малбм Ђоку, ошли тамо с моторком, ошегали дуб, ишћерали челу у кошницу,

iизгребали мед и донијели кући све (Дол.). —Чим оплоди матицу или нестане паше,

челе ишћерају трута из кошнице, да џаба не једе мед (Хат.). 4. в. изврцат (риј.).

ишћетат, -ам свр. према ћетат, в. цвјеташ. — Сад је врба добро ишћетала и ш

ње доноси први мед (Вуч.).

ишчистит, -им свр. према чистит, - се свр. према чистит се, в. празнит се.

Ј

јабука ж медоносна воћка Маlus punila.

јавбр, -орам медоносно дрво из рода Аcer.

јагода ж медоносна биљка Fragaria Vesca.

јаје, јајета /јајета с 1. матичин плод, пчелињи заметак у прва три дана, в.

икра, јајце, упљувак. — Матица положи јаје у лулу (Вуч.). — Разликујемо јаја по старо

сти: једнодневнб, дводневнб и тродневно јаје (Ивица). 2. заметак пчелиње мољца.

— Чим се челији лептир увуче у стублину, он баци јаја и закоти се гусеница (Биоци).

# дводневнб - једнодневнб -, тродневнб -, неоплођено - : оплођенб - ј. које

(ни)је оплођено трутовим сјеменом; полагат — положит - носит -, снијет - / сниг — в.

положит (јаје).

јаје, јајета јајета скокошије јаје, средство за одређивање пустине меднограс

твора приликом прављења медовине, в. кpтола. — Јајетом се одређивало каква ће

бит медовина: метнеш јаје у шербет и ако пане на дно, не ваља, слаба, ако плива,

добра ће бит медовина (Дол.).

# кокошије - исто.

јајник моб. у мн. јајници матичин полни орган.

јајце с в. јаје). — За двадес и четири сата матица избаци двјеста педесет до

триста јајаца (Драч.).

јалова ж в. неројка.

јаловит се, -им се несвр. 1. не ројити се. 2. давати слaброј.

јаловица ж в. неројка.

јаловњак, -ăкам в. неројка.

јаловњаћаж (Благ) в. неројка.
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јаловуша ж в. неројка.

јаник, -ика м (Мусл. у доњој Нер, Ком.) в. челињак.

јањик, -икам в. челињак. — Јањик не смије бит испод куће, он мора бит изнад

куће, то је ради напретка чела (Ивица).

jäрит, јарим несвр. (зап. Херц) прољећним прихрањивањем подстицати

пчеле на ројење. — се (ји. Херц.) в. играт се. — Кад би се челе јако јариле, дошло би

до јаке кише, вјетра или града (Биоци).

јед м (дол. Нер.) в. ијед.

јеж м пчелиња штеточина Еrinaceus europeas. — Јеж дође пред кошницу и

купи челу (Дол.). — Највише штете челама прави јеж (Биоци).

јежурит се, јежурим се (о пчелама) несвр. јежењем се противити. — Ако

челар вади више меда но што треба, а чела предоčећа да јесен неће бит добра, она

се јежури, брани и уједа (Биоци).

језик м (зап. Херц.) в. заперак.

језичак, -чка м дио рилца којим радилице сакупљају храну.

јек паше вријеме најјачег сакупљања хране, в. брч паше.

јеловина ж1. медоносно дрвеће из рода Аbies. 2. (Зав.) дашчара направљена

одјелове грађе.

јес, једем несвр. в. хранит се. — Ка-се оплоди матица, чела изгони трута да

шаба не једе мед (Хат.).

јис, јидем несвр. ик, (зап. Херц.) в. јес.

јовановићка ж тип кошнице настављачље. — Сматрам да је за ово наше

подручје најпогоднијајовановићка (Цибр.). —Мијош држимо челе ујовановићкама,

али је тешко радит ш њима, не би да мије џаба даш диго наставак кад је мед у њему,

педесе кила има у њему (Дол.).

јовањштак м мит, култни мед извађен на Јовањдан.

# мед - исто.

јоргован / јоргован, -ăнам мит,украсни грм Syringa узгајан у пчелињацима

да пчелама буде љепше и угодније. — У старбмљанику било је јоргована, лијера,

калуђера (Пољ.). — У љаницима сађен је јоргован, а не знам зашто (Ивица).

југославенка ж в. југословенка.

југословенка ж (ист Херц.) тип кошнице настављаче. — Било је другије

врста кошница: југословенка, па дâданблатка, јовановићка... (Вуч.). Југословенка

није довољна да се развије заједница, мала је (Цибр.).

југоцилин, -ина мв. пеницилин.

К

кавез м кутијица са решетком која служи за преношење машица, в. кафез.

— Ка-чела остане без матице, онда јој се у кавезу додаје матица, кавез се меће међу

рамове (Биоци).

# матични - исто.

кад м 1. разне врсте горива за задимљавање пчела, в. кадина. — За кад

употребљавамо суву балегу или труло дрво (Дол.). 2. (сјев. Херц) врста 1љиве на

рецканог обода и пријатног мириса, која расте на дрвећу, в. труд. 3. в. дим.

кадаиф м (Благ) оријентална посластица од изрезаног тијеста заливеноi

медом.
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кадањ, кадњам (Баћ, Румб.) дубеница, кошница од издубене кладе.

кадилица ж в. димилица.

кадило с в. димилица (Благај).

кадина ж (Сељ.) в. кад.

кадибница ж в. димилица.

кадит, кадим несвр. 1. умиривати пчеле димом добијеним саторијевањем када,

в. димиш, пуват. 2. (си. Херц.) отровним гасом уништити пчелиње друштво, в.

бит. 3. отровним гасом уништавати паразите на пчелама и саћу, в. дезинфиковат.

кадyja ж (Мусл. у доњој Нер.) в. кадуља.

кадулjа ж (Мусл. у дол. Нер.) в. кадуља.

кадуља ж (зап. Херц., дол. Неp.) 1. медоносна биљка Salvia officinalis, в.

жалфија, пелим. — Ово наше брдо је било голо док је било оваца и коза, плавило се

од кадуље, а сад све зарасло у шуму (Хат.). — Ми челари говоримо кадуља, а пелим

ови што се не бавеш челама (Корит.), 2. мед од кадуље. — Кадуља је прва врста меда,

не море се ш њом ништа равнат (До).

# дивља - S pratensis; - крсташица S. officinalis grandiflora, paнa - ?

казанчић м дио металне пресе за екстракцију воска, шупљикава посуда у

коју се ставља воштина и воштани трош, в. сандук 3.

каисија ж медоносна воћка Рrunus armeniaca, кајсија.

калопер м украсна миришљава биљка Таnacetum balsamita узгајана у

пчелињацима ради заштите од пчелињих убода, в. талопер, колопер. — Има сад 6ђе

у мене неки калопер, намажи руке ш њим, ријетко ће те која чела ујес, то у старбј

Пелагића књизи пише. Страшно лијепо мирише (Вуч.). — Расто је у челњаку и

калопер, ма не знам зашто је сађен (Дол.).

калуђер м мит в. сабљица. — И сад у Љанику расту калуђери, боктепитај ко

ји је садио (Пољ.).

калуђерица жмит. (Глав.) в. сабљица.

каменица ж 1. посуда издубена у камену која служи као појило за пчеле; уп.

љаник. 2. в. жетак.

камено / каменб легло пчелиња болест коју изазива гљивица Аspergillus.

— Кад оболе од каменбг легла, пчеле постају немирне, чудно ходају ко да одижу

ноге (Цибр.).

канта ж лимена посуда у којој се држи или транспортује мед, в. бакрач,

тазерица, лама, прокром. — Сваки дан, ја сам гонио на коњу меду Ластву, у кантама

онијем од млијека, тамо био откуп меда (Дол.).

# гасна -/ - газерица /- од гаса петролејска посуда употребљавана за држање

меда; пластична -.

кантар, -ăра м мит. вата која је стављана у пчелињак ради спречавања

грабежи, в. вјенчана кошуља, игле, маказе, ножице, сврдло.

кантула ж (јуж. Херц) в. славина.

капаж 1. покривка самрежом којом пчелари штите главу од пчелињих убода,

в. ситка, шeншир. — Кад радим око чела, онда метнем капу на главу, челарску капу,

има је купит у задрузи у Требињу (Хат.). — Није тада било капа, заштите (Биоци).

2. ист (Неум) вршни кров на дубеници оплетен од смрeкoвe коре и увезан вишином.

3. мања мјера пчелиње масе. — Јуче ми се парбјчила једна дубовина, капа челе,

мала корис од ње (Хат.).

# заштитна - , - са мрежбм, - са ситком, челарска -, челија - / челинска - /
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челиња - в. ката 1; — челе / - муве в капа 3.

капак, капкам 1a. (сјев. Херц.) в. дуж 1, 1б. в. кров 1, 1в. в. подњача (дол.

Раме). 2. об у мн. капци в. печат. — Капци се скидају специјалном виљушком

(Хат.). 3. в. поклопац 4.

# велики -, горњи -, други -, кишни - в. кров, воштани - в. печат, дигнут —

дизат -, скинут — скидат - в. отворит 1, дојни — (Баћ.) в. подњача, доњи -, мали -, први

—, средњи - в. поклопна даска.

капак-покров моказ, в. кров 1.

капат, капље / капје / капа несвр. 1. в. наливат. 2. в. циједит се.

капит, капи несвр. (дол. Нер.) в. наливат.

капица ж (риј.) в. ћелија.

карболеум м средство за заштиту пчелињих друштава од туђица.

карпуза ж плод лубенице, извор слатког сока. — Кад нема паше, челе падају

на комаде карпузе (Драч.).

катран м (риј.) в. прополис.

каћун м медоносна биљка Сrocus. – Каћун најприје дође. Добро се ćећам, на

Божић, лијепо вријеме, гледаш челе, мало-мало па нека с каћуна донесе обнбж (До).

кафезм в кавез. — Ка-чела изгуби матицу, онда јој се у кафезу додаје резервна

матица (Хат.).

каца ж велика дрвена посудау којојје држан мед, в. бадањ 2, качица, чабрица.

— Мед се чувб у кантама, у некијем качицама, ко је имб нарочито дрвену кацу...

(Дол.).

качица ж дем, од каца (в.).

ква-ква опонашање квакања, оiлашавања неизлеженихматицауочи ројења. —

Синбћ, чујем ја матицу: ква-ква-ква-ква, она друга: ци-ци-ци-ци, сигурно ће се ројит

убрзо, настала је борба за влас између младе и старе матице (Хат.).

квоцат, -ам / квочем (о неизлеженим матицама) несвр. квакати, оiлашавати

се уочи ројења (риј.), в. ква-ква, квpчат, чврчат.

квpчат, -им несвр. в. квоцат.

кеса ж в. врећа 2.

кесица ж 1. в. желудац, 2. в. четкица. 3. в. кеса, врећа 2.

# сјемена - мјехуру матичином полном органуу коме су смјештени сперматозоиди.

кестен, -ена м 1. медоносно дрво Сastanea sativa, в. кошћан. 2. мед од кестена.

кидање с гл. им. од кидаш.

кидат, -ам / кидат, -ам несвр. 1. в. резат 1. — Ако је саће много старо, ако је

поцрњело, треба га кидат (Вуч.). — 2. одстрањивати матичњаке ради спречавања

ројења. — Прије се нијесу кидали матичњаци (Дол.).

кипровина ж медоносна биљка Еpilobium, в. врболика. — Иза малине и липе

дође кипровина, горе у Бијелој гори. Мало јбј је љуткас мед, али добро меди

(Вуч.).

киселб / киčелкастб легло болест пчелињег лела коју изазива бактерија

Streptococcus apis. – КИćелб легло је слично еврбпској трулежи (Цибр.).

кишњак м в. кров 1. — Кишњак штити кошницу од кише, о-снијега. Начињен

је о-даске и покован плехом (Хат.).

клак, Клака м креч, 6. лијеи.

клат, кољем несвр. (ист Херц) в. бос. — се в. косит се. — Ка-се кољу челе,

сужи им се лећа да једва море излазит чела (Вуч.) — Кад нестане матице, челе се
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међусобно чупају, кољу, два-три дана и чела је готова (Драч.).

клен м в. Кљен.

клија ж (Ком.) в. прополис.

# челиња - исто.

кликовац, -öвца м птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчеле.

клорамфеникон млијек против европске трулежи.

клубак, клупкам (дол. Раме) в. клупко.

клубе, -бета св. клупко. — Најчешће се дешава у јесен, да онај унос што имају

у јесен унесу га брзо па захладе ноћи, оне се повуку у клубе, не прераде га, он се

укиčели, и то је опасно за пчеле (Пољ.).

клувко с (ист. Херц.) в. клупко.

клукос (јуж. Херц.) в. клупко. — Зими се чела збије у клуко (Дол.). — Ка

стегне мраз, чела се савије у клуко (Биоци).

#у - се збит, у — се завит, в. уклупчит се.

клупко с пчелиње друштво сабијено у лоптасту масу на саћу при ниским

температурама, в. клубак, клубе, клувко, клуко, клуфко. — Ево је, збила се сва у

клупко, спремила се за зиму (Вуч.).

# зимско - исто.

клуфкос (ист Херц.) в. клупко. — Чела се зими скупи у клуфко да се заштити

од ладноће (Хат.).

#у - се завит, у — се скупит в. уклупчит се. м

кљен м медоносно дрво из рода Аcer, в. Клен. — У нас кљен најприје ћета

(Хат). – Čepa oбично пада на кљен и нарас (Биоци).

кљуварица ж птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчеле.

кљун м в. рилце.

кљуна ж в. жута кљуна.

кобиљача ж медоносна биљка.

кова ж дем. од кофа, дио димилице, в. кутија — — за кад.

коват, кујем (дашчару) несвр. в. правит 2. — И сам сам знао коват дубовине,

то је лако кад имаш алат и даске (Биоци).

кокбн, -öнам в. кошуљица. — Ка-се чела излеже, у саћу остају кокони (Хат.).

кокошије јаје в. јаје,

колач, -ăча м 1. в. сирац, 2. посластица од печеног тијеста заслађена медом,

в. медењак, смоквара.

# медени -, слатки - в. медењак.

коло 1. в. жврк. 2. најгушћи дио роја у лету. — Ка-шичеш челу, Гледаш да

заспеш земљом или пијеском оно коло од роја (Биоци).

колопер м в. калотер.

колут моказ, в. сирац.

колце дем. од коло 1, в. жвpк.

ком м (ји. Херц., Ком.) в. дроза.

комастре, -тара ж мн. мит верите, ланац изнад огњишта који се вјеша у

пчелињаку због урока.

комина ж (ји. Херц., Ком.) в. дроза.

конопика жмедоносни грм сличан ракити Vitexagnus, в. коњотика.

контролисат, -шем несвр. в. прегледат. — Редбвно контролишем челе,

гледам како раде, имају ли матицу, имају ли довољно ране (Ивица). — Контролисб

сам чачкалицбм и утврдио сам да је легло сасвим уредно (Пољ.).
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коњогриз м медоносна биљка.

коњопика ж в. конопика.

коњска глава мит костур од коњске главе. — Побили би дрво у љанику и на

њ насадили коњску главу ради урбка (Глав.).

кöњска плоча мит потковица стављанау пчелињак ради напретка пчела. —

Ту ми је била пукла дубовина, па ја метну“о коњску плочу, нек се нешто коњско на

њој нађе (Ивица).

копат, -ам несвр. 1. (ист. Херц., Сељ.) в. скоблат. 2. резати и извлачити саће

из унутрашњости пчелиње стана, в. резат 1.

копач, -ăча моказ. (си. Херц.) алатка непознатој облика за дубење дубеница.

копиле, -ета с мит костур ванбрачног дјетета који се закопава у пчелињаку

ради заштите од урока, в. Глава 3. — “Ако си рад да ти пчеле напредују, закопај у

уљаник мртво копиле” (Грђић 141).

# глава од копилета, мртво копиле, од копилета глава исто.

копрена ж в. ћедило.

копча за размакж в. размак.

корито с посуда издубена у дрвеном трупцу која у пчелињаку служи као

појило, в. појило. —У пчелњаку мора обавезно бит корито с водом и летвицама на

њој, да се челе не утапају (Дол.).

корпа ж в. улишна -.

косит се, -им се / косит се, -им се несвр. отимати храну од другој пчелињег

друштва, в. рабит, давит, искрвит се, клат се, крас, наваљиват, нападат 1,

отимат, тућ се. — Гледб сам у Корјенићима како челе носе с врeсине, у нас је нема:

љуте, косе се, кољу се међу собом, не мореш им се примакнут (До).

косјењаћа ж (дол. Нер.) медоносна биљка.

кости, костиж мн. мит средство против урока, в. лубања. — Народ је вјерово

да се неће чудит његовим челама, него костима од неког крепалбг говечета које је

метну"о у челињак (Драч.).

# - од крепалбг говечета исто.

костурм 1. мит. в. кости. 2. в. тијело кошнице.

# - главе мит в. лубања; – кошнице в. тијело кошнице.

котит, -им несвр. (Сељ., си, Херц) в. лећ, - се в. лећ се.

котуљ м (Ком.) в. жвpк.

котуљчић м (Ком.) дем, од Котуљ, в. жвpк.

коцка ж свако од тијела кошнице настављаче (ји. Херц), в. наставак 2,

спрат 2. — На подницу се прикују летве да коцка леже на те летве, да чела комодно

улази. Номадне сам метно друге коцке, само једначела, што је најлошија, остала је

уједној коцки (Вуч.). —Донесем три елерове коцке и поднесем ону једну коцку под

pôj, треснем граном — пуна коцка челе, и затворим је (Ивица).

# дигнут – дизат коцку, скинут – скидат коцку : метнут — метат (мећат коцку,

ставит / поставит — стављат / стављат /ставјат / ставјат коцку одузети, односно додати

наставак на тијело кошнице настављаче.

кош, кошам дио врцељке, рошациона мрежаста посуда.

кошара ж (Сељ., си. Херц.) в. трнка.

кошница / кошница (ист Херц) / кошница ж (јуж. Херц.) 1. вјештачки,

првенствено савремени пчелињи стан. —Тада није било овије модерније кошница,

него су биле дубовине (Вуч.). — Ово сад што зову кошнице, то су умјетне челе
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звали (Дол.). — У мене је ђед, мајчин отац, био модерни, па је раније окренуо с

дубовина на кошнице (Ивица). 2. пчелиње друштво са њеним вјештачким станом.

— Десетак кошница ми је ове зиме умрло (Биоци).

# вјештачка -, - с покретним саћем, модерна -, права -, савремена -, умјетна

- / умитна -, умјетничка - к с покретним саћем, савремена к.; збит — прибит кошницу,

преградит кошницу : ширит — проширит — прошириват кошницу одузимањем, односно

додавањем наставака или помицањем прерадних дасака смањивати, односно повећавати

запремину кошница с покретним саћем, лежећа - в. полошка, отворит — отварат кошницу;

плетена - в. трнка; полудубећа - комбинована кошница с непокретним и покретним саћем,

празна — в. празница, примитивна -, проста -к с непокретним саћем; словенска - в. ажејка,

кöшница / кошница / кошница с непокретним саћем, старински

вјештачки пчелињи стан, в. вршкара, дашчара, дубина 1, дубовина 1, дулац,

кадањ, кошара, крбина, кржина, крошња, плетара, сандук, сандуклија, сандучара,

стублина, трмка, тулек, улиште 1, чатма, челац, штичара, штичарица.

кошница / кошница / кошница с покретним саћем савремени вјештачки

пчелињи стан, в. дуб(ов)ина — вјештачка -, покретна -, савремена -, умјетна -,

умјетничка -, ђерзонка, кошница — вјештачка -, права -, савремена -, умјетна

—, умјетничка -, сандук 1, саће — покретно - улиште — вјештачко - модерно -,

умјетно - умитно - умјетничко - фабрикуша; чела — покретна -.

кошћан м (сјев. Херц.) в. кестен.

кошуља ж в. кошуљица.

кошуљица ж опна којом је у ћелији обавијена пчелиња јединка у фази лутке,

в. кокон, кошуља, љуспура, пељушка.

кравит, кравим несвр. незнатно запријавати кљук или воштину како би се

могли даље прерађивати, в. пријат, раскрaвит /рашкрабит, сјужит.

крадилица ж в. туђица.

крадљивица ж в. туђица.

крајњак / крајњак м сат уз бочни зид кошнице, в. заплеће, сат — крајњи -,

половњак, прилетак, прилећак, приљубак.

крањски сој пчелиња раса поријеклом из Крањске, в. чела — крањска -. —

Крањски сој је најбоља медарица (Хат.).

крас, крадем несвр. в. нападат 1.

крбина ж (Попово) в. кадањ. Упитан за назив напуштене дубенице,

мјештанин непчелар са Требињских брда само је одговорио: крбина.

крекун м (доњи ток Нер.) кучасто савијени ексер или рајбер којим се

причвршћују дужи, в. дирандула.

крепат, -ăм (о пчелама) свр. в. мријет. — Велики је грије за челу рећ да је

крепала, вего умрла (Глав.). —Чела те море само једном ујес, жалац излази иж ње

и остане теби у руци, а она крепа (Дол.).

крећат, -ем несвр. в. вадит 1, 2 (риј.)

креч м 1. в. лијеп. 2. средство чијим се раствором дезинфикују кошнице, в.

вапно —живб -. w

кречно легло болест коју изазива пљивица Репусistis apis. - Има и кречнб

легло, вапненасто, кречно легло, ка-се окамени легло, па га чела избацује (До). —

Јако друштво неће угинут од зиме, неће болес на њ, неће кречно легло, неће се

убуђат задњи рамови (Пољ.).

кржина ж (Зав.) в. кадањ.

— 244 —



Херцеговачка пчеларска лексика 707

криж моказ. (зап. Херц.) / крижи (јз, Херц.) в. крста.

крижанац, -нца м оказ. (зап. Херц.) пчелиња раса настала укрштањем, в.

раца — крижана -.

крижарица / крижарица ж (зап. руб Херц.) в. крсташица.

Крижарица ж пч. друштво настало ројењем на Криже. — Крижарица,

ројила се на Криже (ЦД).

крило с пчелин орган за летење, в. лето, — У борби матица, једна је остала

без крила па није могла излећес на оплодњу (Хат). — Младе пчеле заражене варобм

излазе без крила (Пољ.)

кристализират (се), кристализирам свp. и несвр. в. кристализоват (се).

кристализоват (се), -зујем свp. и несвр. в. шећерит се. — Устријешио се мед,

а сад би рекли кристализово се. Сваки прави мед ће сигурно кристализоват (До).

кристалисат (се), -шем свp. и несвр. в. кристализоват (се). — Тај мед се стегб,

али се није кристалисб ко-стали медови у онај тврди кристал (Пољ. в. Текатови).

крбв, крова м (си. Херц.) / кров м (јз. Херц.) 1. вршни дио кошнице с покретним

саћем, направљен од дасака и покован обично лимом, који је штити од атмосферилија,

в. заклоп, капак-покров, кишњак, поклопац 16, покров, самар. 2. ражова слама чијим

се пламеном штите пчелиња друштва од туђица. 3. ражова слама чијим се пламеном

дезинфикују кошнице. 4. ражова слама којом се пале, убијају пчеле, в. слама 2. —

Палиле су се прије челе. Руковет крова пода њу, запали, трени и готово (Дол.).

# дигнут— дизат -, скинут— скидат - в. отворит 1.

крошња ж (Брест) в. трнка.

крпа ж1. комад тканине помоћу које је екстрахиран мед из медног саћа, в.

ћедило. 2. врста када, уп. туба.

#ланена -/ платнена - в. 1; памучна - в. 2, ладна -/ мокра -/ сирћетли - облог

којим се ублажава бол од пчелињег убода.

крпуша ж (риј.) в. уш.

крсница / крсница ж об, у мн. крснице, -ица / крснице, -ица, в. крста (ист.

Херц.). — Мед би се вадио до прве крснице (Дол.).

# горње – доње —, прве — в. iорње

крста, крста с мн. унакрст постављен пар дрвених шипки у дубеници и

дашчари ради учвршћења саћа, в. дужи 2, криж, крснице, крстељићи, крстенице,

крсти, окршћа, наткрсти, плјетке, пречаје, пречке 1, пречује, пријевори, пријечи,

пријечнице, пријечњаци, прикрижнице. — Извади, каје, мед до крста горе (Глав.). —

стало ми је жао што барем нијесам отишб негдје и гледб то подрезивање и како

се то стублина подрезује до крста (Пољ.).

крстара ж в. крсташица.

крстарица ж в. крсташица (риј).

крстатка ж в. крсташица (риј).

крстачица ж (ист. Херц.) в. крсташица. Крстачица је све саће укршћавала,

преплијетала га, она је вазда била пуна меда, вриједна кб двије, а била је љута кб

сичија, тешко је ш њом радит, уједа кроз двије блузе (Дол.).

крсташица ж пчелињи бастaрд који укршта саће, настао укрштањем

крањске и кипарске расе, в. крижарица, крстара, крстарица, крсташка,

крстачица, кршњача, чела — крстата -. — Крсташица настаје ка-се саспе паројак

на рој. Крсташице су јако љуте, млого уједају (Биоци).

крстељић моб у мн. крстељићи (ист Херц) в. крста.
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крстенице, -ица ж мн. (ист. Херц.) в. крста.

крсти, крсти м мн. (Ист. Херц.) / крсти, -и (Ком.) в. крста.

крстит, -им (саће) несвр. унакрст традити саће, в. преплијетат, укршћават.

— Ка-cáспеш паројак на рој, чела зна крстити у дубовини и у кошници (Биоци).

кртица ж пчелиња штеточина Таlpa europea.

кртблаж помољ кромпира, средство за одређивање густине медног раствора

приликом прављења медовине, в. јаје, — Ако није било јајета, онда се у шербет

метала кртбла (Дол.).

круг мв. сирац.

крушка ж 1. медоносна воћка Рirus. 2. плод крушке, извор слаткој сока.

#дивља - медоносна воћка Рirus silvestrus.

кршњача ж в. крсташица (риј.).

кување с гл. им. од куват 4. — Амбалажа од обољели пчела се дезинфикује

кувањем у врелој води (Цибр.).

куват, -ам несвр. 1. (кљук) в. варит. 2. (воштину) у кључалој води одвајати

восак од воштаној троша, в. кухат 2, прекуват, претопит, топит, уп. учица.

3. (медени раствор) припремати медовину. — Медовина се прави од воде у којбј је

препран восак, која се кува и оставља да превре (Цибр.). 4. в. дезинфиковат.

куга ж два заразна обољења пчелињег легла, в. нsилоћа, трулеж. — Док није

било вароле, америчка куга је највише нападала челе (Вуч.).

# америчка — / америчка - , бПака - в. америчка трулеж, блага - , домаћа - ,

еврбпска — в. европска трулеж ; челиња / челна / челија -.

кукуља жоказ, в. лутка.

кулило с алатка за дубење дубеница непознатој облика (Неум, Ћурчић 31).

кунђед м мит. в. сабљица.

куница ж пчелиња штеточина из породице Мustelidae, куна. — Чели највише

пријети опаснбс од кунице и миша ка-се она замрзне, ка-стегне јак мраз, онда

куница море проћ кроз ону рупу (Биоци).

купина ж медоносни жбун Rubus.

купит, -им / купит, -им несвр. в. сабират. — Кад добро угрије, чела с драче

купи брзо (До). — У јесен, кад је липо вриме, увати нешто ране, рђе купи нешто, јада

свакбг купи да остане у животу (Љуб.).

купит, купим свр. мит, уп. украс, уфатит.

кураж мит в. курaц, уп. пишка. — Једна стара баба, Мируша, умрла је, викала

би: “Не чуди се чели мојој, / но се чуди кури твојој, / како стрмо стоји, / стрмо

воду држи" (Хат.).

курац, курца м мит пенис, матијско средство за одвлачење злих очију од

пчела. — Баба шиче, а пролазници је зафркавају, а она ти њима извали: "На курaц,

мајко медена, /на курaц, мајко медена, /éво ви...“ па одмјери од шаке до лакта (До).

кутија ж в. тијело кошнице.

# - за кад дио димилице, в. кова.

кућа ж 1. природно заштићен простор у којем живи пчелиње друштво, в.

настамба, стајалиште, стан. — Ако је чела нашла себи кућу, не мореш је ти савит,

џаба и челина љубица (Биоци). 2. вјештачки пчелињи стан, већином у формулама

за дозивање ројева, в. дом, домак, оџак, уп. мирис. — Кад трутови опрскају матицу,

челе ји-гоне из своје куће (Драч.). — Рој се сасипо на вунену врећу и онда се кадом
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угонио у кућу (Биоци).

# медна -/ медна — (само у формулама за дозивање ројева).

кућа ждем. (зап. Херц.) в. ћелија.

кућарица ж в. узлудобар.

х кућица ж 1. кошница у формули за дозивање ројева, в. кућа 2. — Викалиби:

„У кућицу, мајко, у кућицу, мајко“, бацали би пијеска или земље да не побјегне

(Глав.). 2. (зап. Херц.) в. ћелија.

кухат, -ам несвр. в. куват.

куцанац, -нца мв. паљеница.

куцат, -ам несвр. 1. луткати по ројници или другом суду приликом хватања

poja, 6. куцикат, куцкат. 2. в. искуцават.

куцикат, -ам несвр. дем. в. куцат.

куцкат, -ам несвр. дем. в. куцат. — Кад фино звижђеш и у шикалицу куцкаш,

рој слијеће (Вуч.).

кучара ж савијено сјечиво на пчеларском ножу.

Л

лавра ж (риј.) в. ларва.

ладит (се), ладим се в. провјетрават (се). — Кад је вруће, виде се челе на

лећелу како се ладе (Глав.).

лажна матица в. надри матица. — Појавила се лажна матица, па чела самрла

(Хат.).

лама ж (зап. Херц.) в. канта.

ланкс-рут мв. ланкcтрот-pут. —Добар рој за ноћ покрије сви десет ланкс

-рутови оквира (До).

ланкcтротм в. ланкcтрот-рут.

ланкcтрот-рут м Ланкстрот-Рутова кошница (ЛР), тип настављаче са

десет оквира, в. КОШНИЦа — елерова -, ланкс-рут, ланкcтрот, леровка, Рутова

кошница, рушовка.

ларва ж друга развојна фаза легла — од пуцањајајета до затварања у ћелију,

в. личинка, црв 2, црв — отворени - црвић. — Матица снесе јаје, онда око њега буде

нешто-ног млијека и развија се ларва (До). — Он не може да схвати да је свака ларва

коју је доватила вароа потпуно неотпорна на болести и скраћен јбј животни вијек

(Пољ.).

лáстаж птица из породице Нirundinidae, прождрљивац пчела. — Ласта, кажу,

у лету тамани челе (Дол.). — О-тица, ласта је најопаснија за челе (Ивица).

ластавица ж в. ласта.

легло се тант. 1. пчелињи подмладак у свим његовим развојним фазама. — Из

трутовског легла се трут рађа (Вуч.). — Иако је новембар, затворенбг легла има

још доста, али има и јаја. Једне године на Божић, фин дан, пчеле лете кб да је мај

мјесец, повучем ја један рам и-средине, кад тамо кб коњска плоча затвореног легла

у сред клубета (Пољ.). 2. в. лежење. —Та није прекидала легло преко зиме (Пољ.). 3.

простор у пчелињем стану попуњен пчелињим подмлатком, в. плодиште, уп. прах.

# болеснб / бонб - : здравб - , вапненастб -, каменб -/ каменб - болест коју

изазива гљивица Аspergillus; затворено — поклопњено — легло у фази лутке, з(д)релб -,

старо - л. пред завршетком развитка, зло -, трутовско / трутовско / трутинско - л. из
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које се развијају трутови, једнодневнб -, - о-дана в. јаје —једнодневно -у јесење —, каснб

-: прољетнб -, ранб - л. залежено крајем, односно почетком сезоне; киčелб / киčелкасто

- (в.), кречно — (в.); - од матице, матично - 1. л. из које се развијају матице, 2. л. које

је залела матица; мјешинастб - (в.); младб - Л. у почетку развитка; његоват - , pāдит

на леглу, (x)páнит -, чуват - хранити и пријати л.; отворенб - Л. у фазама јајета и ларве,

разбацано - л. расуто по саћу, знак неспособностиматице; тровање легла в. полагање јаја;

челиње /челинско-л. из које се лету радилице.

лежат, -им несвр. в. засједат.

лежење с гл. им. одлећ, извођење пчелиње подмлатка, в. легло 2. — Не остављај

челу без имало меда, јер тијем убијаш њезин инстикт за лежење (Хат). — Остављам

младо саће у плодишту погодно за лежење (Пољ.).

лезерва ж (риј.) в. резерва.

леквидират, леквидирам свр. в. ликвидират.

лем мв. прополис.

лепезање с гл. им. одлепезат.

лепезат, -ам несвр. в. провјетрават (се). — Љети, кад је вруће, челе изађу пред

кошницу и лепезају крилима (Хат).

лепезират, лепезирам несвр. в. лепезат.

лепезит, -им несвр. в. лепезат.

лепир м в. лепшир.

лепирисат, -шем несвр. в. провјетрават. — Кад је врућина, чела се лади,

лепирише крилима (Вуч.).

лепирица ж в. лептир. — Лепирица залеже гусеницу и уништи саће (Глав.).

лепршат, -ам несвр. в. провјетраваш (се).

лептир м воштани мољац у развијеној фази, в. лепир, леп(т)ирица, летара;

уп. мољац. —Лептир гуĆаницу ствара (Вуч.). — Гусеница, лептир, брзо уништи старб

саће (До).

# велики - в. мртвачка глава, мали -, челији - в. мољац — воштани -.

лептирица ж в. лепшир.

лéрбвка ж в. ланкcтрот-pут. —У мене су претежно леpбвке. Ова леpбвка и

Јова јовановићка, оне су нешто мање (Биоци).

лет м кретање кроз ваздух. — По лету чела ти мореш оцијенит колико је

друштво јако, да ли има какве болести, да ли има грабежи... (Ивица).

лета ж 1. в. лето, 1. — Ка-чела долази с паше, неће она одма на лету, него

пане под лету (До). 2. в. падало.

летара ж (Баћ.) в. лептир.

летвица ж дио оквира, једна од танких дашчица од којих је скован оквир, в.

дашчица, штрика.

# бочна -, горња — в. сатоноша, доња -.

летилица ж 1. в. лето, 2. (зап. Херц) в. излешница.

летит, -им несвр. (дол. Нер., зап. Херц) в. лећет.

лéтно с оказ. (зап. Херц) в. лето,

лето, (сјев.Херц)/лето, с 1. пролазни отвор накошници, в. баца, буна, врата,

зарез, лета, летно, лећа, лећелица, лећело, лијето, лито, оканце, улаз, улазиште. 2.

в. враташца. 3. в. падало. — Фино лето, падају челе на њ (Хат.).

# дигнут -в. отворит 2, зимскб -, топлб-, - на топло, л. паралелно са оквирима,

љетно - , (x)ладно — л. управно постављено на оквире, помоћнб - друго л. на кошници,

сузит I сужит — суживат - смањи(ва)ти пролаз пчела у кошницу.
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*прес на лету в. провјетрават (се).

лето, с (Баћ.) в. крило.

лећ (се) лежем (се) несвр. изводити пчелињи подмладак, в заметат (се).

котит (се), црвиш / црват, зацрвиш / зацрват, процpвит. — Носи чела прашак,

почелаје лећ (Глав.). — Послије сваке излежене генерације, саће постаје све тамније,

па треба сваке три-четири године замијенит саће у коме се леже чела (Цибр.).

— Почела је матица лeћ, полагат јаја (Ивица). — У мене су челе више пута љети

престајале лећ, подјесен пане киша, дође вријесак, опет све букти, развија се (Хат.).

лећ, лежем / легнем свр. в. сјеc 2.

лећа жв. лето, —На стублини је лећа ошегана на преврнуто слово ве (Дол.).

— Лећа се доље исијецала на латиничкб слово ве (Ивица).

лећелица ж (ист Херц) 1. в. лето, 2. в. излетница.

лећелос (Глав.) в. лето,

# дигнут - в. отворит 2.

лећес, летим несвр. (ји. Херц.) в. лећет.

лећет, летим несвр. (ист. Херц.) в. летиш, лећеc. 1. кретати се кроз ваздух.

— То је било ту, у Лучиндолу, видио сам ђе лете челе у једном правцу (Дол.). 2. (на

извор хране) в. сабират. — Ове је године слабо лећела на вријесак (Ивица).

ливада ж 1. в. паша 3. — Иза врбе дође ливада (Вуч.). — Ове године ништа

не меди, ни зановет, ни пелим, ни драча ни ливада (Дол.). 2. в. мед — ливацки -. —

Питам га: какав ти је ово мед“ Каже: ливада (Биоци).

лијеп м смјеса већином двије материје (балета, илoвача, брашно, пепео, креч)

којом се обљепљују сувишни отвори и спојеви покретних дијелова на старинским

кошницама, в. балета, брашно, галеба, тњила, ђубре, замазак, илoвача, клак,

креч, лијепер, лишило, лут, лужина, мелта, пепео, уп. замазиват. — Стублина је

обљепљивана око задужи лијепом, који се мијесио од просијаног пепела, воде и

кравље балеге (Биоци). —“Драгоје као дјечак од свјеже говеђе балеге и луга мијесио

лијеп којим је отац замазивао дубовине“ (М. Попадић. — Бреме заборава. http://).

лијепер м (Ком.) в. лијеп.

лијепит, лијепим несвр. 1. (о пчелама) затварати прополисом сувишне отворе

на кошници. — Прополис је оно што чела себе лијепи, затвара рупе на дубовини

(Вуч.). 2. (сатну основу) в. ударит. 3. (о пчеларима) в. мазат. — Отвори око задужи

на дубовини лијепљени су лијепом ради заштите о-чели непријатеља (Биоци).

лијер ммитукрасна биљка Цilium jajeНаупчелињацима. —У нашем пчелињаку

о-давнина расте сабљица, обавезна је чуваркућа, а сам сам садио лијере и челину

љубицу (Пољ.).

лијеска ж медоносни грм Сorylus avellana, в. лиска, љесковина.

лијетат, лијећем несвр. летјети унаоколо; уп. облак челе.

лијето, с (Глав.). в. лето,

лијето, с в. дијето 1. — Имам ја специјално лијето за дубовине с којим

изнутра поравнам шупље дрво (Хат.). — Стублина се правила о-дуба, била су лијета

код ковача кована, с облим ćечивом, насади се једно метар... (Биоци).

# криво - за дубовине, облб - , скобласто — (од улишта) исто.

ликвидират, ликвидирам свр. в. смакнут, леквидират.

ликсија ж в. лукшија.

лим мв. лем, прополис.

лимун м 1. медоносна воћка Сitrus limonia medica. 2. лијек против кречној

лела; уп. нистатин.
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# лишће од лимуна средство за привлачење ројева.

липа медоносно дрво из рода Тillia. - Наше челе иду горе у Бијелу гору

и доносе мед са липе и са вријеска (Вуч.). — Око нашег села било је доста липе

(Биоци). — Медљике, или čере, како се у нас назива, обично буде на лишћу липе, а

у нас је липа ријетка (Пољ.).

липило с ик. (зап. Херц.) 1. в. Љепило. 2. в. лијеп.

липит, липим несвр. ик (зап. Херц.) в. лијепит.

липова ж, в. липовача (риј).

# -дубовина исто.

липовача ж (риј.) дубеница направљена од липовине, в. дубовина — липова -,

липова, липовина 2, стублина — липова -.

липовина ж 1. дрво од липе, цијењен материјал за израду дубеница. 2. в.

липовача (риј.).

лиска жик. (зап. Херц.) в. лијеска.

лисњача ж кошница с покретним саћем у облику ормарића непромјенљиве

запремине са плодиштем у приземљу и медиштем у горњем дијелу, в. лишњача. —

Названа је лисњача јер јој се оквири код прегледа помјерају кб листови у књизи

(Цибр.).

лито с ик, (зап. Херц.) в. паша 3. у формули за дозивање ројева. — Сиди, мати,

лито ћемо брати.

лито ик (јз. Херц) в. лето,

личинка ж (Ком.) в. ларва.

лишајева трава в. узлудобар.

лишњача ж в. лисњача.

лишће од ораха с в. оровина. — Деси ми се да ми остане, рецимо, пет

наставака које нећу користит у току љета и, да би их заштитио од мољца, напу

ним један наставак сувим лишћем од ораха и на њ наслажем наставке с празним

саћем (Пољ.).

лоза ж дио тијеска, вертикални навој помоћу која се притeже даска на врећу са

раскуваном воштином или воштаним тропом, в. твинт, навој, чекрк.

ломит, -им (саће) несвр. в. резат.

лонац, лонца м (сјев. Херц.) в. ћуп.

# земјани -, - од земје исто.

лопбв / лóпбв -ова м в. туђица.

лубања ж мит костур коњске, волујске или овнујске главе у пчелиињаку на

такнут на мотку због урока, в. Глава 3, коњска глава, кости, костур 1.

# коњска -, - од вола, - од коња.

луг м 1. в. лијеп. 2. средство за утврђивање поријекла туђица.

# - откуван у води в. лукшија.

лужина ж 1. в. лијеп. 2. в. Лукшија.

лук м повртна биљка Аllium.

# бијели - 1. средство којим се изједначава мирис друштава која се спајају, в.

млаћеница; 2. лијек за кречно легло, црвени - средство за ублажавање бола од пчелињеi

убода.
м

Лука м име пч. друштва настало ројењем на Лучиндан. — Има случајева да

се роје на Лучин дан и остала жива, и идуће године каже: “Дајте мало из Луке!“

(Коњ.). — Кад би се ројила на Лучин дан, онда би је Лукбм назвали (Хат.). — Мој
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ђед једну дубовину зове Лука, а менитб чудно, па га приупитам. "Мој сине", каже,

"ројила се о Лучину дану чела и она је скупила рану и преживјела до наредне годи

не и ту дубовину смо назвали Лука" (Ивица).

луксија ж в. лукшија.

лукшија ж средство за дезинфекцију кошница, в. ликсија, луг — — откуван у

води, Лужина, Луксија.

лулаж 1. в. ћелија. — Виша је лула ђе се трут леже од луле ђе се радилица

леже (Вуч.). — Једне године су ме насадили, дали ми сатне основе у којим је било

парафина, а било вруће, па се саће отопило и поквариле се оне луле, лулице (До).

2. в. матичњак (јуж. Херц., дол. Неp.). — Ја сам једном из дубовине специјалним

нóжем дизб-не луле (Биоци). 3. в. димилица-лула. 4. обична лула којом се умирују

пчеле дуванским димом приликом мањих интервенција у кошници.

#- од матице в матичњак, - о-трутине, трутовска — / трутовска - в. ћелија —

трутовска -; -o-чела, челија / челина /челиња / челинска — радиличка ћелија.

лулица ж (ист. Херц., дол. Нер.) в. ћелија. — У старбм саћу су лулице суже

не, ижњи се леже ситна, неквалитетна чела (Хат.). — Кад изађе легло, оно оставља

öпну у "оној својбј лулици (До). — Ка-су пчеле прерадиле тај мед и почеле да печете

лулице, нестб је тај мирис (Пољ.).

# - o-чела радиличка ћелија.

луталица ж в. туђица.

лутка ж трећа развојна фаза пчелиње подмлатка, в. легло — затворено -,

поклопљено -.

луцерка ж медоносна култура Меdicago sativa.

Љ

љаник, -икам (ји, Херц) в. челињак. — Допричивало се да је ту био љаник и

ту има један велики камен, удубљење, каменица су звали и ту су биле челе (Глав.). —

У љанику су људи највише садили челину љубицу (Дол.). — Све те пчеле је нашб у

шуми и тако је створио љаник (Пољ.).

Љаник м веома чест микротопоним у источној Херцеговини.

Љаниште с микротопоним у околини Требиња (ОП САНУ XIX-ХХ, 595).

љенак, -ăкам (јз. Херц.) в. челињак.

љепак, љепка мв. прополис. — Швабо је стављб челу у стаклену кошницу,

али она има свој љепак, ко смола нека, толико је он јак кад залијепи поклопац па га

отвориш, пукне ко плашљивац (Биоци).

љепило с (ист. Херц.) в. прополис.

љесковина ж медоносно грмље, в. лијеска.

љубаж матица или пчела, хипокористик којим се у формуламаумољава рој

да не побјегне, в. Љубав, мајка медена, мајчица.

љубав ж в. Љуба. — Да јој не би урекли челе, дере се баба : "За љубав, мајко

медена, у кућицу, мајко медена" (До).

љубићица ж (Мусл. у дол. Нер., риј.) 6. Љубица.

љубица / љубица (риј.) / љубица (риј.) ж биљка Меissa officinalis, чијим се

мирисом привлаче ројеви, в. матичњак 3, челинска трава. — Мазали биројницу“нбм

челином љубицом (Глав.). — Љубица има јак мирис, чела иде на та мирис (Драч.).
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#бијела челија - медоносна биљка, - за шикање, матична -, o-чела -, ћелија -/

ћелиња -/ héлна -/ челија -/ челина -/ челинска — / челиња -/ чéлна -/ челна - Ме!issa

officinalis, трљат - /трт —— натрљат -1 натрт -1 протрљат -1 протрт -1 растрљат љубицу

/ љубицбм гњечити стабљике миришљаве биљке на посуди у коју се хвата рој, црвена

челија - медоносна биљка.

љубичица (риј.) / љубичица (риј.) ж в. Љубица.

љуспура жоказ. в. кошуљица. — Сваки пут ка-се излеже чела, у воску остаје

она љуспура (Дол.).

М

мазање с гл. им. од мазат.

мазат, мажем несвр. 1. (о пчелару) затварати љепљивом смјесом непотреб

не отворе на старинској кошници, в. лијепит 3. 2. трљати ројницу или кошницу

миришљавом травом ради привлачења роја. — Мазали би шикалицу сваки други

-трећи дан челињбм љубицбм (Дол.).

мајка / мајка ж 1. в. Љуба. 2. в. старка.

# - медена в, љуба.

*вратит се— враћат се на мајку в. вратит се — враћат се на бабу.

мајска / мајска болес пчелиња поленска токсикоза, в. вртоглавица. — У

пчела обољелих од мајске болести повећан је задак (Цибр).

мајћина душица (Мусл. у дол. Нер.) в. мајчина душица.

мајчина душица медоносна биљка Тhymus serpyllum, в. босиљак — дивљи

-; уп. ива. м

мајчица ж в. Љуба. — «У кућицу, мајчице, у кућицу, мајчице!» — викали би

ка-се чела роји (Хат.).

маказе, маказа ж мн. мит (Баћ.) средство за одбијање туђица, стављане

пред улаз у кошницу, в. ножице.

малина ж медоносни жбун Кићиs idaeus. — Од малине се чела лијепо помог

не, чудан је њезин мед, фин, питак (Вуч.).

мана жарх. (ји. Херц.) в. медљика.

марва ж в. чела 4.

марлејисан -а -о в. запечаћен.

# - мед, - сат / сат, - саће.

марлејисат, -шем несвр. в. мухурлејисат, печатит.

маска (Баћ.) / маска (Ком.) ж в. капа 1.

#челарска - исто.

маслачак, -чка / маслачак, -чка м медоносна биљка Таraxacum officinale, в.

маслачац. — Иза дријена онда дође маслачак, он је добар и за салату (До).

маслачац, чцам в маслачак. — У нас челе у прољеће прво иду на беар, па на

маслачац, они црвени (Хат.).

матица ж 1. пчелиња женка са развијеним генетским органима, в. Глава 4,

домаћин, љуба, ма"ца, меда, старишина. — Један је домаћин у кући и једна је мати

ца у кошници (Дол.). — Ако није млада матица, онда челе нема никад (Вуч.). — Ројева

матица је кадра да снесе и по двије и по хиљаде јаја на дан (Цибр.). — Стара матица

иде с ројем (Глав.). —За два-три дана, одем у челињак да видим шта је с матицама:

у првој кошници стара матица оплођена, леже, у другој матица оплођена, а у трећој
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неоплођена (Ивица). 2. в. старка арх.

# блесава -, изрођена -, луда -м. која у исту ћелију полаже по вишејаја, већином

трутовских, дат / додат — додават матицу, мијењат (мињат матицу, промијенит I про

минит матицу замјењивати стару и неквалитетну младом и квалитетном матицом,

дозрела -, стара - м. излежена претходне године или прије младе матице, исправна -

м. без тјелесних или функционалних недостатака, јалова —, неплодна — м. неспособна

за лежење, крашка - м. крањске расе, лажна — в. надри матица, - у ђевојачком стању,

неопарена -, неоплођена - : опарена - оплођена -, плодна - м. која (ни)је спарена са

трутом; млада - м. излеженау текућој сезони, - инвалид, неполетна -, оштећена -,

саката - м. са оштећеним неким органом за кретање, произвес — производит матицу;

резервна — / резерве — / резерва матице в. резервна матица, ројевска — / ројева - м.

излежена приликом природног ројења; смакнут матицу, убит матицууништити неквали

тетну или сувишну матицу.

*вратит се — враћат се на матицу (о роју), в. вратит се — враћат се на

бабу.

матићњак м (Мусл. у дол. Нер.) в. матичњак.

матична љубица в. Љубица 1.

матична решетка (риј.) в. решетка.

матични кафез в. кавез. — Матичних кафеза има разније“ облика и од

разније“ материјала (Цибр.).

матичњак м 1. велика ћелија у којој се леже матица, в. жир, лула 2, прирас

так 1, сиса. — Шћаше мене казиват да производим матице: узми летвицу малу,

па мeтни по сре легла ту летвицу, а да је младб легло, јаја да су, и онда свака

прави про-нога штапића матичњак и онда матица изађе чудо једно (Вуч.). — Кад

је матичњак ко сиса, то је добар матичњак (Дол.). 2. в. нуклеус, 3. в. Љубица (риј.).

# залежен -, пун - незалежен –, празан -, затворен - : отворен —, з(д)рио - м.

из која ће се ускоро излећи матица, кидање матичњака, кидат - , откинут - , одрезат -

одстранити непотребан м.

ма"ца ж (Баћ. Брест.) в. матица 1.

маћа / маћа ж биљна гљивична болест која обуставља лучење нектара и

медљике, в. медич 2, пламењача, тоња. — Чим мало кише пане, ето маће, прекине се

паша скроз (Ивица). — Раније су биле родне године, није било некије отрбва и маћа

ко данас (Биоци).

*«Пала маћа недаћа», каже се (Корит.).

маховина ж в. паучина.

мáцин реп в. руњевац.

мачковина ж медоносна биљка.

маша жмит. ватраљ који се ставља на кошнице ради заштите пчела од злих

C1/Лal.

машина ж1. (Сељ.) в. врцаљка. — Становали смо у Стоцу, а челе су нам биле

на селу, тамо смо у старој кући држали кошнице и машину и све осталб. (До). 2.

в. преса 1.

# - за саће савремени уређај за производњу сатних основа, - за фрцање (ист.

Херц.) в. врцаљка.

машице, машица жмн. метална штипаљка, приручно средство за одвајањње

воска од воштине. — Један машицама држи врелу врећу, а други је машицама завија.

Тако се мучило прије, брез пресе, брез ичега (Дол.).
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мед, медам 1. пчелињахрана и пчеларски производ. — Сви медови из Ерцeгo

вине су добри и чисти (Хат). — Мој мед из стублине је ишб за лијека у Ерцег Нови

(Биоци). —Тај изврцани мед био је мало горкас за разлику о-других наших медбва,

али је имб пријатан укус (Пољ.). 2. в. уљевица. — Кад чела донесе меду кошницу, он

је житак, капље из нагнутограма ко вода (Дол.). Пошто су пчеле унијеле у кошни

це значајну количину тог меда, а рачунао сам да ће имат непријатан укус (Пољ. в.

Текстови). 3. воћни сок. — Не мореш о-чела ниједну смокву убрат, ижњи све капље

мед, па челе навалиле (Драч).

# багремов - в. баремовац, босански - м. из Босне (ливадски, шумски); брђански

- м. из брда, варени / варени / варени -, гријани -, кувани / кухани -, прокувани / про

кухани -, топљени / топјени - м. одвојен од воштине пријањем; видовски / видовдански

- в. видовштак, вријесков / вресков / врисков / врисков - в. вријесковац, врцани / врцани

/ врцани / фрцани / фрцани - м. истресен из саћа помоћу вpцаљке; Госпојин - , јесењи -,

мијољски -јесењи м., детелински /дителински /ђетелински -м. од дјетелине, драчин -

м. од драче 1, 2, дрвени -, шумски -м. од шумског дрвећа; забулан -, заливен -, запечаћен

/ запечећен —, затворен -, з(д)рио / зрео -, марлејисан / мурлејисан / мухурлејисан -,

поклопљен - прерађен - : зелен -, млад -, незабулан - незапечаћен / незапечећен -,

нез(д)рио -, немарлејисан / немурлејисан / немухурлејисан -, непоклопљен —, отворен

— в. мед 1, односно мед 2; илински / илиндански / илиндански -, - илинштак / илињштак

м. извађен на Илиндан, кадуљин / кадујин / кадујски, пелимов / пелинов - в. пелимовац,

кестенов -, кошћанов - м. од кестена, ливацки — м. сакупљен са ливаде, - липов / липски

— м. од липе, љековит -; -за лијека /- за лијек м. намијењен за лијечење; — у саћу / у саћу /

у сату / у сатум. који се једе са саћем; медљиков -, ćеров / ćерни/ ćерињи - в. медљиковац;

млади - с воском ушећерен мед у младом саћу, цијењена посластица, муљани -, неварени

-, некувани -, тијештени /тјештени -, цијеђени / цјеђени / циђени —м. исцијеђен из саћа

под притиском на обичној температури, петровски -м. извађен на Петровдан, планински

- м. из планине; помијешани -м. са разних медоносних биљака, полифлорни м., сикавичин

- м. од сјекавице, спасовски - м. извађен на Спасовдан, ћетни - м. од нектара; укрућени

-, ус(т)ријешени -, ушећерени - м. који је очврснуо, (x)yмни - м. из хумнине, из јужних

крајева, чисти - м. одједне медоносне биљке, монофлорни м.

*о меду радит, а прсте не облизат... окористити се обављајући повјерену функцију,

сладак кб мед, слађи од меда, у меду мед ако се пчелама остави довољно меда за њихову ис

храну, његов принос биће обилан; (у)пала му секира (кашика) у мед изненадан добитак.

медар (јз. Херц.) / медар (си. Херц.) м 1. пчелар коме је циљ што већи доби

так од пчела, в. медоња, слаткоуз, челац. — Медар гледа да извади што више меда,

а за челе не мари (До). — У челара је туп нож, а у медара је оштар нож (Корит.). 2.

пчелар добар произвођач меда (риј.). 3. в. медара.

Медар м презиме у Попову.

медара ж пчелиње друштво склоно јачем сакупљању меда, в. медар 3, меда

pица 1, медоња 1, радилица 2. чела —радна -, радуља 2.

медарицаж 1. в. медара. —Та чела прави контра саће, не могу се више čетит

како се звала, то је најбоља медарица (Хат.). 2. (ји. Херц.) пчела радилица која до

носи уљевицу. — Медарице иду у пашу и купе мед (Дол.).

медвид мик, (зап. Херц.) в. међед 1.

медвич м (зап, Херц., риј.) 6. медич.

медени / медени (риј.) -a -ô који се односи на слаткише справљене с медом.
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медени пекмез посластица од укуваног меденог раствора. — Муслимани су

правили медени пекмез од слатке воде у којој је испирана воштина (До).

медењак, -ăка м суви колачић замијешен с медом, в. колач 2. колач — медени

- — Жене су правиле медењаке, ђеца су то радо јела (Дол.).

медење с гл. им. од медит. —У Попову пољу је било нешто боље медење пели

ма него у нас 6ђе (Вуч.).

медит, -им несвр. 1. лучити нектар или медљику, в. падат на (извор хране).

—У мојбј младости су љековите траве медиле и челе добро радиле (Вуч.). — Ништа

ове године није медило (Дол.). — Ако није медило прољеће, медила је јесен, а ове

године ни једно ни друго. Катастрофа! (Биоци). 2. в. сабират (риј.).

медић м (дол. Нер.) в. медич.

# троват - (о медоносном биљу) оболијевати од маће.

медич м. 1. в. медљика. — Знам, за мога живота само да је два-три пута кљен

или цер излучио мало медича. Неко вели медич неко ćера. Није то ко што је прије

било, како су причали стари (Ивица). 2. в. маћа (сјев. Херц., дол. Нер, риј.). — Медич

пане на дрво, али није за челе, не знам... (До).

медиште / медиште / медиште с дио тијела кошнице, наставак, у који се

смјешта мед, в. медишће. — Прво смо радили с југословенкама, онда смо имали

медиште у југословенки, а плодиште у јовановићки, она је виша од југословенке

(Дол.). — Кад зазимљујемо челе, обично им скидамо медишта (Биоци).

# дигнут— дизат - , скинут— скидат - : метнут— метат / мећат -, ставит / по

ставит — стављат / ставјат - одузети, односно додати медиште на кошницу настављачу.

медишће с (Баћ., Румб.) в. медиште.

медљика ж 1. слатки сок који пчеле сакупљају са лишћа неких биљних врста

и прерађују у мед, в. мана, медна роса, мед.(в)ич, медун, ćера. — Чела љети с лишћа

скупља медљику, прије би рекли: пала čера (Хат.). 2. в. медљиковац.

медљиков-а -о који се односи на медљику, в. ćерињи, ćерни, ćеров.

# - мед в. медљиковац.

медљиковац, -öвца м (риј.) мед од медљике, в. мед - медљиков -, ćеров - -

На медљикбвцу се не смију зазимит пчеле јер је тешко пробављив (Цибр.).

медна плоча оказ. ист (Хут) камена преса за истискивање меда из саћа.

медни / медни (риј.) -ā-б који се односи на пчелињу храну, пчелиње грађевине

и станове, на пчеларски прибор.

медовина ж1. алкохолно пиће од меда, в. медово вино, мусхелез, шербет 2. —

Правио сам и медовину: узмем око пет кила меда и додам петнес литара воде и то

се фино прокува па се процијeди и успе у бачву да остоји ко вино, и буде пиће — не

треба ти причат (Вуч.). 2. безалкохолни напитак од меда, в. шербет 1.

медбвњача ж жестоко алкохолно пиће справљено од меда. — Ми смо пекли

ракију медовњачу. Узавре исто ко грожђе, превре све (Дол.).

# ракија — исто.

медово винов. медовина 1. —Прије су правили медовину, медово вино-тако

су га звали кад превре (Хат).

медонос мв. паша 1.

медоносан /медоносан-сна -сно богат пчелињим храњивим сировинама. -

Прије је биље било знатно више медоносно него данас, стока га је ђубрила (Ивица).

медоноша / медоноша ж биљка извор нектара и цвјетној прашка.

мéдоња м 1. Љубитељ меда, в. медар 1. 2. в. медара (риј).

медун м (јуж. руб Херц. риј.) 1. в. медљика. 2. в. медљиковац.
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мед у саћу /- у саћу /-у сату / - у сату неодвојен мед од младог саћа, омиљена

посластица добијана из старинских кошница. — Једна жена тражи два кила меда у

саћу, а сад нема меда у саћу, него с рама иćeh (Биоци).

међед м 1. сисар Ursus, који отимамед од пчела, в. медвид.— Снимали су како

међед копа челе (До). 2. в. мртвачка глава.

мелем м народни лијек справљен на бази воска, в. мехлем. — Од воска су се

правили неки мелеми (Вуч.). — Восак се употребљавб и за мелем за спржотине

(Хат.).

# - за лишаје, - за поćекотине; — за спржотине; — за ране.

мелта ж в. лијеп (риј.).

менђели, менђела м мн. (Румб.) в. торкула.

месар, месара мв. ројилица.

метат, мећем несв. према метнут. — Ја сам метб наставак од ове кошнице на

дабланк и ка-сам изврцб, вагб сам, четерес и осам кила меда (Биоци).

метвица ж медоносна биљка Мепtha, в. босиљак— бијели -, коњски -, нана,

челњак 2. — Под јесен чела нешто носи и с метвице (Хат.). — Ако нам ове године

метвица не спаси челе, пропале су (Корит.).

метнут, -нем в. ставит 1. – Јуче сам метну"о-ни наставак и већ челе излазе

горе (Вуч.).

# - задуж в. задужит.

мехлем м (Мусл., риј.) в. мелем.

миј, мија мик. (зап. Херц.) в. мијех.

мије, мијам (ист. Херц.) в. мијех.

мијењање матице глаг. им. од мијењат 1; уп. нистатин.

мијењат, мијењам несвр. 1. (матицу) замјењивати стару и неквалитетну

младом и квалитетном матицом, в. измјењиват 1, промијенит 1, проминиш 1. —

Ја сваке године мијењам матице (Цибр.). 2. (саће, восак) одузимати из кошница

старо саће како би пчеле изградиле младо саће, в. измјењиват, мињат 2, преобућ,

промијенит 2. — Сваке треће године восак треба мијењат, поцрни ко катран, треба

га мијењат (Биоци). — Мени су “не мање стублине са једним крстима биле прихва

тљивије јер си у њима могб мијењат све саће (Пољ.).

мијех м в. миј, мије 1. дио димилице за утискивање ваздуха, в. вијањ 1. 2. в.

димилица. 3. в. мјешина 2.

миљет, милим несвр. (ист. Херц) кретати се по чврстој површини.

мињат, мињам несвр. ик. (зап. Херц.) в. мијењат 1, 2.

мир мв. мирис. —У љанику је сађена челина Љубица, она је мирисала, имала

њезин мир који је привлачио и смиривб челу (Дол.).

мирис мосјећај по којем се препознају пчеле из различитих пчелињих друш

тава, в. мир. — Можда је купљену матицу неко дофатио руком, па она добила

неки мирис, онда чела неће да је прими, него је убије (Корит.). — Свака чела има

свој мирис, по мирису се оне познају (До). — «Усвој домак, мајко! / На љубицу,

мајко! / На мирис, мајко! / Сјела ја, сјела ти, мајко! / Медна кућа, мајко! /У свој

домак, мајко!“ — шиче Томана пчележ (М. Попадић, Криво Глагоље. — Сарајево

1974).

миш м пчелиња штеточина из пододице Мuridae. — Миш уљезе током зиме

у кошницу и чела га убије и облијепи својим прополисом (Ивица). — Сужимо лећу

да миш не море унић (Вуч.).
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мишји кукуруз медоносна биљка.

мишобранка ж в. враташца.

мјешина ж 1. мијех који је служио за самоотакање меда, в. мијех 3. 2. препа

рирана бравља кожа у којојје држан и транспортован мед. — Мед је прије држан

у мјешинама, кацама, ћуповима (Хат.).

мјешинастб легло вирусна пчелиња болест која се развија по затварању

ћелија; уп. хлорфеникол.

млада ж пчелиње друштво настало овогодишњим ројењем (риј).

младунац, -нца м (Стoлaц) в. првјенац.

млаћеница ж кисели напитак од обраној млијека, средство за спајање

пчелињих друштава, в. лук — били -, млијеко 2, ракија —лозова - лоза -.

млијеко с 1. в. млијеч. — Матица снесе јаје, онда око њега буде нешто оног

млијека и развија се ларва (До). 2. средство за састављање ројева. — Кад би

састављали више паројака у једну дубовину, прскали би и млијеком и шећером да

се не би исклале, већинбм само млијеком (Глав.).

млијеч мж излучевина млијечних жлијезда младих пчела радилица којом оне

хране пчелињи подмладак, као и матицу током њеног читавог живота, в. млијеко

1, млијечак, млијечац. — Млијеч, то је специјална храна, с млијечом челе матицу

хране (Дол.). — Отац ми је причо да је челињи млијеч добар за живце (Глав.). — Ја

нијесам вадио ни пра ни матичну млијеч, јер је то компликовано (Глав.). —Четврти

дан вади ону млијеч (Вуч.). — Знам за матицу да је ране с онбм млијечи (Ивица).

# матична - челињи — исто (риј.).

млијечак, -чка мв. млијеч.

млијечац, -чца м в. млијеч.

млијечер из смокова листа м средство за ублажавање бола од пчелињет

убода. — Кад мејако заболи челин ујед, ја-но мјесто намажем млијечером и-смокова

листа, одма ми лакне (Дол.).

мöдра галица средство чијим се раствором дезинфикују кошнице.

мöдра сикавица ик. (зап. Херц.) медоносна биљка.

мбљ м (сјев. Херц.) в. мољац.

мóљац, мољца м воштани мољац, двије врсте лептира (Galleria mellonella

и Асhroia grisella) који уништавају слабија пчелиња друштва и резервно саће, в.

јуĆеница, леп(т)ир, леп(т)ирица, мољ, муљац. — Саће уништава мољац, од лептири

це се ствара мољац, гусеница (Дол.). — Није тад било некије болести, само је

гусеница, они мољац, нападала восак (Биоци).

# воштани / воштани -, восков - исто.

мосур м (ји. Херц) в. проз. — Објесио се мосур о-грану, треба га ушикат

(Глав.).

мрав м инсекат из породице Formicidae, пчелиња штеточина. — Мрави ула

зе у кошницу по мед, али нијесу опасни (Вуч.).

мравак, -вка м медоносна биљка.

мравињак, -ăка м медоносна биљка.

мрежа ж1. (ист. Херц) в. капа 1. 2. в. вентилација 2.

# - вентилације в. мрежа 2.

мрежица ж в. вентилација 2.

мрзнут се, -нем се несвр. (Ком., Коњ.) в. шећерит се.
““. е.

мријет, мрем (о пчелама) несвр. губити живот, в. гинут, умират. — Свака
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недаћа ударила на челе па мру (Драч).

мрит, мpим несвр. ик. (зап. Херц.) в. гинут.

мртвачка глава лептир Аcherontia atropos, који сише мед и убија пчеле, в.

лептир— велики -. — Лептир мртвачка глава и он напада челе. Видиш га на дваестак

метара, кб мала тица (Хат.).

мртвовоčћина ж (сјев. Херц.) в. мртвовоштина.

мртвовоштина м 1. воштина од утинулој пчелињег друштва. 2. в. старово

штина. 3. (си. Херц.) в. дрозга.

мртвофоштина ж (Зав.) в. мртвовоштина.

мртовоштина ж в. мртвовоштина 3. — Ка-се воштина искува, чис восак иде

на вр, остаје на води, трулеж пада на дно, то би звали мртовоштина (Глав.).

муа ж в. мува.

мува / мува ж в. муа, муха 1. в. чела 1. – Јучен су муве добро носиле (Пољ.).

— Обично питамо један другог: "Шта ти раде муве?"То је у нас ко узречица нека

(Корит.). — Ријетко би Милоје рекб чела, него вазда мува (Ивица). 2a. в. чела За.

— Прије, не би те неко питб: "Колико имаш чела?", него: «Колико имаш мува?"

(Дол.). 26. в. чела 3 б. — Ројиле се данас па отишла једна мува (Ивица). — Дигла се

мува изнад тополе (Пољ). 3. в. чела 4. — Они горе из Заслапа запале челу, дигну мед

и мени поруче: "Дођи, Благоје, носи муву“ (Вуч.).

мувица ж (риј.) в. радилица 1.

мукет м (сјев. Херц.) танка, спирално савијена воштана свијећа.

муљ м мит житко блато из водотечина које се ставља на кошнице ради за

штите пчела од урока.

муљани / муљани -a -бисцијеђен из саћа под притиском на обичној температури.

# - Мед.

муљање с гл. им. од муљат. —Мед се одвајб од саћа муљањем (Цибр.).

муљат, -ам несвр. в. нечит. — Саће се муљало, стискало рукама (Цибр.).

муљац, -љца м (сјев. Херц.) в. мољац.

мурлејисан -а -о в. запечаћен.

# - мед.

мурлејисат, -шем в. печатит 1.

муровац, -öвца моказ. (Зав.) дубеница направљена од муровине, в. муровина

2, улиште — мурово -.

муровина ж1. дрво од муpве (Мorus), дудовина, цијењен материјал за израду

дубеница. 2. в. муровац.

мусхелез м (Благ) в. медовина 1.

мухаж (Мусл.) в. мува.

мухур м (Мусл. у дол. Нер.) в. печат.

мухурлејисан -а -о в. запечаћен.

мухурлејисат, -шем несвр. (Мусл. у дол. Неp.) 1. в. печатит 1. 2. в. лијепит

мушема ж (дол. Нер.) в. воштаница 2.

мушкарац, -рца м в. неројка.

н
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набудурбк прил. мит не буди урока, в. небудро. — Овог прољећа су ми, набу

дурбк, лијепо кренуле челе (Глав.).

навадит, -им свр. према вадит, одузети велику количину саћа или меда. —Тог

љета смо навадили силу меда, то нас је добро помогло (Вуч.).

навала ж (дол. Нер., риј.) в. рабеж.

навалит, навалим свр. 1. в. косит се; уп. изуjедат. — Деси се да која чела

остане без матице, онда видиш урнебес, туђе челе навале кб да се роје, грабеж,

кољу се (Ивица). 2. в. нападат 2. — Челе навале на њ — мртав (Вуч.). 3. в. искрцат

се (дол. Нер.).

наваљиват, наваљивам / наваљујем несвр. према навалит.

навоштит, навоштим свр. натопити нешто воском, в. завоштит 3,

навошћит.

навошћит, навошћим свр. (сјев. Херц.) в. навоштит.

нагонит, нагоним несвр. в. пониш 3.

надабланк м в. Дадан-Блатова кошница. — Ка-сам почб челарит, ја сам почб

са надабланк, то је јака кошница, за њу треба јако друштво (Биоци).

надабланка ж в. Дадан-Блатова кошница. — Још у љанику имам неколике

надабланке, али погодније су милеровке (Биоци).

надимит, -им свр. према димит, в. Кадит 1. — Ка-се пчеле добро надиме, онда

се оне насисају меда, а ка-су пуне меда, онда не уједају (Цибр.).

надопунит, -им свр. накнадно попунити уљевицом саће.

надбћ, -öђем свр. в. проврет.

надри-матица / надри-матица (Ком.) ж1. пчела радилица која, у недо

статку машице, леже само трутовска јаја, в. Матица —лажна -, надpуља, назови

-матица. — Кад обезглави чела, онда обична чела пронесе јаја, то је лажна матица,

у нас би рекли надри-матица (Хат.). 2. в. трутовњача 2.

надpуља ж (Зав.) в. надри-машица 1.

назема ж в. ноземоза.

назови-матица ж (Баћ.) в. надри-матица 1.

најавит, најавим (пчеле на пчеле) свр. (Сељ.) в. упутит.

накадит, накадим свр. према кадит 1, надимити кадом.

налазит челе, -им несвр. према наћ челу, в. наодит челе. - Пчеле су се ројиле

и често су бјежале, па су се понекад налазиле у шупљем дрвећу (Цибр.). —Зими се

челе налазе послиједу (Дол. в. Текстови).

налећ (се), налéжем (се) свр. према лећ (се).

наливат, наливам несвр. према налит, в. налијеват, пунит, сипат 2.

налијеват, налијевам несвр. в. наливат.

налит, налијем свp. смјестити уљевицу у саће, в. напунит. — Ја сам зна"о

сасут роју стублину и петнести дан она čеде на плочу, све до дна налила (Биоци).

наљепак, -пкам (ји. Херц. риј.) в. приљубак.

намазат, -жем свр. премамазат 2. — Намажи полустарицу љубицбм, челе ће

се савит у њу (Драч.).

нáна ж (риј.) биљка из рода Мепtha чијим се мирисом привлаче ројеви, в. меш

вица.

нанијет, нанесем 1. (о матици) положити велику количину јаја. 2. (о пчела

ма) сакупити већу количину хране. — Лани је била издашна паша, нанијеле су доста

меда (Вуч.).

нанит, нанесем свр. ик. (зап. Херц.) в. нанијеш.
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наносит, наносим несвр. в. носит.

наодит челе, наодим несвр. в. налазиш челе.

напад / напад / напад м (ист. Херц.) в. Грабеж; уп. нападат 1. — Кад чели

умре матица, аутомацки је напад на њу (Дол.). — Чим уђем у челињак, гледам да

нема напада (Ивица).

нападат, -ам / нападат, -ам несвр. 1. в. косит се. — Чела не затвара пропо

лисом потпуно отворе на дубовини, него и смањи, да не би напад туда ућишб, да је

не би нападала туђа чела (Хат.). 2. масовно убадати.

нападачица ж в. туђица.

напас, -нем / напанут, -нем свр. према нападат 1. — «Напала твоја чела моју

челу", каже, а не зна зашто је то ни како ће јбј помоћ (Цибр.). — Највише се море

догодит да туђице напану у "ова два мјесеца (Биоци).

направит, -им / направит, -им свр. према правит 1. (саће). 2. (кошницу).

— Направим о-дасака шикалицу и у њу ватам ројеве (Вуч.). 3. (производ); уп.

ушећерен. — се (о пчелињем друштву) развити се и обезбиједити се храном. —Имб

сам прилика да ми се и рој рођи и да се јопет и та чела направи (Биоци).

напредњак м (ји. Херц) квалитетан рој, првјенац и сваки рани рој.

напредоват, -дујем несвр. в. развијат се; уп. рана.

напрскат, напрскам / напрскат, напршћем свр. према прскат.

напуват, напувам свр. према пуват.

напунит, -им свр. према пунит. — Кад оцијени да је напуњено онб што је

извадио испод прве дужерице, онда је вадио испод друге дужерице и тако вазда

остаје чисто, младо саће (Цибр.). — Кад је дошло вријеме да се врца, у тој кошници

три рама меда, а остале напуниле по наставак (Пољ.).

напутит, напутим свр. мит в. упутит. — Било је тије гатара па није могла

ништа да ми учини, него је напутила своје челе на моје (Хат.).

нарадит, нарадим свр. према радит, обавити доста посла.

наранча ж медоносна воћка Сitrus aurantinus.

# кора од наранче средство за заштиту саћа од воштаног мољца, лишће од

наранче средство за привлачење ројева.

наријецат, наријечем несвр. в. вабит.

народ м в. чела 4.

насадит, насадим (дубину, стублину) свр. (ист. Херц.), в. населит, уп. парој.

— Прије се није држало млого чела, готово свака кућа би насадила по коју стублину

како би се комодала с воском и медом (Вуч.).

населит, населим свp. смјестити роју кошницу, в. насадит, настаниш, пода

сут, подбацит, посадит, потрес, присадит, смјестит, усадит. — Зимус ми је умр

ла једина стублина коју сам очувб, населићу је јопет ка-се буде која ројила (Драч.).

насисат се (меда), -ам се свр. према сисат. — Ка-се челе добро надиме, онда се

оне насисају меда (Цибр.). —Насисају се меда па су теже, онда не могу уједат (Хат.).

наслати, нашљем свp. apх. мит в. упутит. — «Вјерују у народу да се пчеле на

пчеле могу некако врашки наслати. Они који је наслао, ако му их уапсиш доћи ће по

њих, те молити да му их пустиш» (Грђић 141).

наставак, -ăвка м 1. додатни дио кошнице идентичан са основним тијелом

(Вуч.). — Ако се дава сируп, дава се ка-се скине наставак, а ка-ставиш наставак, не

дава се више (Биоци). 2. свако од тијела кошнице настављаче, в. коцка, спрат 2. —
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Немб чекат да доњи наставак попуни, ако мува попуни доље све, одма оће да леже

матичњаке (Вуч.).

# горњи - в. други 2, дат — дават -, метнут — метат / мећат -, ставит / поставит

— стављат / ставјат - : дигнут — дизат -, одузет — одузимат -, скинут — скидат -, снимит

— снимат - додати, односно одузети додатак са кошнице настављаче; доњи — /дојни – ос

новно, приземно тијело кошнице; други - 1. треће тијело кошнице рачунајући од подњаче,

2. друго тијело кошнице рачунајући од основног тијела кошнице, први / први - 1. в. наста

вак 1, 2. в. доњи -.

настављача ж кошница с покретним саћем чија се запремина повећава или

смањује додавањем, односно одузимањем наставака, в. сандук — двоспратни -.

настамба ж (Ком.) в. кућа 1.

настанит, настаним свр. в. населит. — се (о пчелињем друштву) населити се,

уп. јонит 4.

настрадат, настрадам свp. (јуж. Херц.) в. упинут.

насут, наспем свр. (Сељ.) свр. према сипат 2.

наткадит, наткадим (пчеле) (си. Херц.) свр. према кадиш 2.

наткрсти, наткрстиж мн. (ист. Херц.) в. крста.

натрес, натресем (пчеле) свр, дрмањем оборити већу количину пчела на

одређено мјесто, в. сасут.

натрљат, -ам свр. према трљат. — Чим се почме дизат рој, натрљамо добро

шикалицу и почмемо га дозиват (Биоци).

натрт, натрем свр. в. натрљат.

наћ челу 1 челу, нађем свр. открити слободно пчелиње друштво у природи;

супр. тражиш челе. — Моја сестра у црнограбу нашла пчелу, високо горе у Лео

тару (Цибр.). — Чобани још понекад нађу челу, али нема више дрвећа, поćекли га

«стручњаци» (Корит.). — Ка-су нам угинуле челе, ја сам покушо да нађем челу, и

нашо сам је. Свака нађена чела је напредна, од ње мореш више произвесновије чела

него да сије узб од некога (Биоци). — Каже: "Све ове челе сам нашб у шуми" (Пољ.).

наћерат, -ам свр. присилити пчеле да се помакну, в. отјерат 2. — У задње

вријеме кренуле су димилице, наћерај челу димом, принеси ројницу и ућерај у њу

челе (Ивица).

нафталин, -ина м средство за заштиту пчела од пчелињих уши.

нафтелин, -ина м в. нафталин.

начинит, начиним в. направит 1. — Кад је паша, чела то начини за три дана,

попуни оно што је извађено (Хат.). — се в. развит се. — Било је зановети, па се челе

лијепо начиниле (Ивица).

нашикат, нашикам / нашичем свр. према шикат.

небудрбг прил. мит в. набудурок. — Ка-челар шиче челу, ма"а са челином

љубицом и виче: "К мени, медена, у кућицу, мајко, небудрбг, мајко" (Биоци).

невен м мит, украсно цвијеће Саlendulа узгајано у пчелињацима да би, по

вјеровању, пчелама било љепше и угодније. — И невена је било доста у нашем

љанику (Пољ.).

неземоза ж в. ноземоза.

нејакуша ж в. слабица.

нектар (ист Херц.) / нектар (дол, доње Нер.) / нектар, -трам (Ком.) м слат

ки сок који пчеле сакупљају из цвјетова неких биљака, в. уљевица 2. — Пелим добро

ћета, брдо се кб море плави, али чела не иде на њ, значи — нема у њему нектара
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(Хат.). — Кад извучеш оквир, иж њега капје нектар, ја рекнем уљевица (Ивица). —

Нијесам успио оцијенит да ли пчела с њега доноси полен или нектар (Пољ.).

неплодница ж (зап. Херц) в. неројка.

нербјка ж пчелиње друштво несклоно ројењу, које се није ројило у протеклој

сезони, в. јалова, јаловњаћа, јаловуша, јаловњак, јаловица, мушкарац, неплодница.

нида ж медоносна биљка.

нистатин, -ина м антибиотик за лијечење кречној легла. — Против кречног

легла давали су нистатин, затим лимун, бијели лук, све је то слабо без мијењања

матице (До).

ништит, -им (пчеле) в. убијати.

нога ж пчелин орган за ходање; уп. камено легло.

ногавица ж мит в. Гледат кроз ногавицу.

ноге, нога ж мн. постоље металне пресе за екстракцију воска.

нож, ножа м 1. челична алатка којом се отварају кошнице, чисте њихове

унутрашње површине, одвајају оквири од њиховог лежишта, подсијеца и

одсијеца саће у старинским кошницама. — Рамове подижем из коцке ножем.

Али челарски нож мора бит направjен друпчије од обичног ножа. Он је амо

искривљен, чиме се подувата рам, а ономо је оштар, што мореш са тијем стругат

восак по рамовима (Вуч.). — Био је специјалан нож којим се вадио мед (Би

оци). — Нож за стублине бијо је дуг и оштар на обје стране (Пољ.). 2. алат

ка за скидање воштаних поклопаца са медној саћа. — Печат скидамо ножем и

виљушкбм, по потреби: она удубљена мјеста што не море да зафати нож, отпе

чатимо виљушком (Хат.).

# криви -, кучасти -, - за вађење, - за јаник, - за челе, - од јаника, челарски

- в. нож. 1, медни -, - за отклапање саћа, - за резање воска, - за скидање печета, - за

скидање поклопаца в. нож 2.

*дуг / дугачак -, оштар - превелико вађење меда. — Имб би он и данас чела да

му није био дугачак нож (Дол.). — Оштар нож уништава челе (Дол.). — Говорио си Војчићу:

"Оштар ти је нож, па су ти помрле челе" (Хат). — Оштар нож није добар у љанику (Биоци).

—Челар не смије имат оштар нож (Корит.), квасит ножа / оквасит ножа, омедит ножа (из)

вадити мед. — Овог љета била лоша паша, нијесам оквасио ножа (Дол.). — Ни ножа омедио

нијесам, значи — била слаба паша (Хат.), туп - умјерено вађење меда, паметно пчеларење.

— Држи се ти тупа ножа па ће тичеле напредоват (Дол.). — Туп нож чува челе (Хат.).

ножањ, -жња м отвор на мјешини кроз који се циједио мед приликом
СаЛИООtaаКаноа.

ножањ, -жњам медоносна биљка. — Ножањ док је био, плави се читаво

Дабарско поље, како би челе ш њега носиле мед! Горак је појес, оштар (Хат.).

ножице ж мн. (Бор) мит в. маказе.

нозема ж в. ноземоза. — Нозема је болес одрасли“ пчела (Цибр.).

ноземак млијек против ноземозе.

нозембза ж дијареична пчелиња болест коју изазива ћелијски паразиш

Nosema apis, в. трињавос, земоза, назема, нозема, неземоза, носемоза. — Ђе велика

влага, ту је ноземоза, у нас је суво — нема нозембзе (До).

носач, -ăча мв. сатоноша. — Носач се прави од дебје летвице да би могб

издржат терет пунбг оквира (Ивица).

носембза ж в. ноземоза.

носит, носим несвр. 1. в. полагат јаја. — Није прије било овије љекарија да
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на силу нагониш матицу да носи јаја (Вуч.). — Чим се матица опрска, она почме

носит јаја (Драч.). 2. сакупљат храну. — Носе данас челе два кила, три меда, за

четири дана оне то попуне (Хат.). — Кад гора добије čеру, то чела лиже и носи у кућу

(Драч.). 3. в. правит 1, заносит.

ношење (јаја) с гл. им. од носит 1.

нуклаус м в. нуклеус. — Ја сам од сваког тог спојенбг друштва произвео по

један нуклаус и имам младу једногодишњу матицу у њему (Глав.).

нуклеарм в. нуклеус.

нуклејз м в. нуклеус.

нуклеузм в нуклеус.

нуклеус / нуклеус ммала кошница са неколика нормална оквира или нормална

кошница прерађенау два-три дијела гдје се чувају резервнематице, в. матичњак 2,

ogiојњак, оплодњак 2, ројче. — Нуклеуси се користе и за повећање броја улишта, а

ја сам нуклеус користио за продају: ако неко оће да купи пчелу, ја нуклеусу додам

шес оквира из друге кошнице, и ето друштва (Цибр.). — Резервне матице се држе у

нуклеусима (Хат.).

нутклаус м в. нуклеус.

Њ

његоватељица ж. радилица која њеђује легло. — Његоватељице његују легло

(Ком.).

њепрцат се, -ам се (дол. Нер.) в. играш се.

њушка ж в. рилце.

О

обасипат се, -љем се / -ам се несвр. (дол. Нер.) в. засједаш.

обасеc, -дем / -днем свp. (ист. Херц.) в. сјес.

обашит, обашијем свp. сламом заштитити одхладноће старинску кошницу.

обгорјет, -рим (кошницу) свр. пламеном дезинфиковати, в. опалит.

обезглавит, -им свр. в. об(р)езматичит се, обрезплавит. — Ка-чела остане

без матице, каже се ббезглавила или безматак (Хат.).

обезглављен -а -о који је без матице. — Матица се обезглављенбјчели додаје

у кафезу (Хат.).

обезматичит, -им свр. (риј.) одстранити неквалитетну матицу из ичелињеi

друштва, в. смакнут 2, убит 2. — се (јуж. Херц.) остати без машице, в. обе

зiЛавиш.

обисит се, -им се свр. ик (зап. Херц.) в. објесиш се.

објесит се, -им се (о роју) свр. према висит, в. сјеc 2. — Случајно погледак на

кошћелу, ка-тамо велики се рој објесио о-грану (Дол.).

облаж (Румб.) в. дубач 1.

облак челем велика мјера пчелиње популације, велики ројулету — Најприје

се појача зука, види се како челе брзо лијећу изнад љаника, створи се облак челе,

па онда рој ćеде на какво дрво (Хат.).

oблетјет, -тим свр. према летјет, летјети кружећи; уп. прелeћеш.

облијепит, облијепим свр. према лијепиш 3; уп. лијеп.
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облогм средство којим сеублажава бол од пчелиње убода. — Кад баш добро

заболи ујед, ка-скочи отбк, добро дође привит ладан облог (Биоци).

#ладан - исто.

облога ж в. облоi.

# ладна - исто.

облбж м” в. обнож. — При ногама чела носи облбж (Драч.).

ббложај м (Хут.) в. обнож.

обложит, обложим свр. (Брест.) в. засјеc.

обложица ж (Зав.) в. обнож.

облбжје с (Баћ.) в. обнож.

обљепљиват, обљепљивам /обљепљујем несвр. према облијепит.

обнављат / обнавјат, обнављам / обнавјам несвр. према обновит. —Доњи восак

претежно застара, па га онда дижеш специјалним ножем све до крсница да би се

он обнављб (Биоци).

обновит, обновим свр. в. зановит. — Ка-се подреже стари восак у дубовини,

чела то брзо обнови (Корит). — Ја поткинем и данас ове двије дубовине што имам,

и оне то брзо обнове (Ивица).

öбнож м ж (ист. Херц.) цвјетни прашак на пчелињим ногама, в. воčђина /

вошћина, облож, обложај, обложица, обложје, обножје. — Почели ћетови, жестоко

чела носи обнож (Вуч). — С каћуна у нас прво почме носит обнож (До). — Овог

прољећа, чела доноси доста обнбжа (Ивица).

обножје с в. обнож— Стари су говорили обножје“нб што се сад зове прах или

пелуд, обножје кад га носи пћела, у самој кошници не кажу обнбжје него сметјика

(Благ).

обрадит, обрадим свр, оказ, образовати браду око кошнице. — Велика брада

виси око кошнице, обрадила је сву дубовину, каже (Хат.).

обрезат, -жем свр. према резат.

обрeзглавит, -им свр. (дол. Нер.) в. обезглавит.

обрeзматичит, -им (риј.) уклонити матицу, в. обезглавит. — се (о пч. друшт

ву) остати без матице.

öбруч м мит. метални колут који се вјеша у пчелињаку ради заштите пчела

од урока.

бван, бвна м дио тијеска, трокрака матица чијим се обртањем око лозе

притeже даска на врећу, в. твинт, полупа, рог, ћускија.

овоштит, овоштим свр. провући стијењ кроз восак, направити провлак.

бвца ж мит арх. (ји. Херц) пчелиње друштво (у ограниченој употреби кад

пчелар увијеним одговором из сујевјерја избјегава да одговори колико има пчела) в.

глава 5.

овчије смиље / цмиље / цмиље в. билуч.

огњица ж медоносна биљка.

огрнут се, огрнем се свр. (Ком.) в. сјеc 1.

огртат се, -ћем се несвр. (Ком.) в. засједат.

одбит, -ијем (туђе пчеле) свр. в. отклонит.

одвојит, -јим в. разројиш. — се в. ројиш се. — Првјенацје страшни рој, пола

челе би се одвојило (Дол.).

# - умјетно в. разројит.

одгајат матице, одгајам несвр. в. произвес матицу.
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одгојнак м (дол. Нер.) в. нуклеус.

одерат, одерем свр. према дерат, в. убит 1. – У јесен би се улишта одерала,

повадили би мед и восак, а пчеле угушили (Цибр.).

одлећ (се), одлежем (се) свр. в. излећ (се).

одлiéто с (дол. Нер.) в. длијето 1.

одлито с ик. (јз. Херц.) в. длијето 1.

# багнутб - исто.

одложит јаје, одложим свp. (ист. Херц.) в. положит јаје.

одломит, одломим (сат) свр. према ломит.

одрезат, -жем / одрезат, -жем свр. према резат 1. одузети саће из старинске

кошнице. 2. в. отпечатит. 3. уништити непотребан матичњак.

одржават челе /челе, одржавам / одржајем несвр. према одржат челе.

одржат челе /челе, одржим свp. сачувати пчеле, наставити гајење пчела.

— Кад је варола поморила челе, ја сам ипак одржбљаник (Биоци).

од роја рој м в. бијела чела 1. — Стари су људи говорили да је од роја рој

бољи него рој (Дол.).

одумријет, одумрем свр. в. самријет. — Кад нестане матице, и чела одумре

(Хат.).

ођак м (Баћ.) пчелиње друштво заједно са кошницом.

ожиц м (зап. руб Херц.) в. жаока.

озимит се, озимим се свр. в. зазимиш се.

окадит, окадим свр. према кадит. — Запалим суве балеге у димилици и окадим

челе да и смирим, па мање уједају (Хат).

оканце с (Баћ.) в. лето,

оквир, Гпл. оквира / оквира м 1. летвице скованеу правоугаоник, у коме пчеле

праде сат, в. рам. 2. сат изграђен у оквиру — Ово никад нијесам видио: осам пот

пуно запечаћени оквира у једном наставку (До). — Како вријеме залађује, матица

престаје полагат јаја у покрајне оквире (Цибр.). — Те године, добро су се развиле на

зановéти, било је у њима по десетак оквира муве (Вуч.).

# запечаћен - оквир у коме је поклопљен сат, крајњи — / крајњи — / крајни — /

крадњи -, покрајни - оквир уз бок тијела кошнице; — легла количина лела, - челе / муве

Количина пчелиње масе.

околишница ж в. тијело (кошнице).

окопилит се, окопилим се свр. (Сељ.) в. паројит се.

#окренут на црв, окренем свр. в. разбит на црв. — Окренула на црв, биће

pojбе (До).

окршћа, окршћа с мн. (Гацко) в. крста.

оксална киселина препарат за заштиту пчела од вароозе. — Оксална кисе

лина је врло ефикасна против вароле, али се она смије употребљават само кад нема

легла (Пољ.).

омазат, -жем свр. према маЗаш.

öман м ароматична биљка Inula helenium узгајана у пчелињацима ради

нејасног циља, утилитарног или матијској.

омедит, омедим свр. према медит. — Ријетко се панти да је вријесак заправе

омедио (Биоци).

омладит се, омладим се свр. в. паројити се.

опалит, опалим свр. према палит 3. —Треба сву амбалажу опалит прије нб што
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се врати челама (Дол.).

опарат, опарам свр. према парат.

опарит, опарим свр. према парит, (ји, Херц., Ком), в. оплодит. — се в. опло

дит се. — Матица леже трутовска јаја, није се опарила (Пољ.).

опаројит се, опаројим се свр. према паројит се (сјев. Херц).

опас, опасем свр. према пас. — „Ако ти чела у прољеће опасе дријен, ето ти до

бре године, не море фалит“, савјетово ме стари Јеремија Свpдлан (Пољ.).

опећ, -чем /-кнем свр. (риј.) в. убос.

oпецнут, -чем / -кнем свр. (риј.) в. убос.

опјенит, -им свр. према пјенит. — Вари се шербет, затијем се опјени и остави

да превре (Дол.).

оплодит, оплодим свp. спаривањем са трутом учинити матицу плодном, в.

опарит, опрскат, спарит, - се (о матици) постати плодна. — Брез трутине не

мере се матица оплодит (Вуч).

оплодња / оплодња ж в. оплођење. — Трут служи само за оплодњу, чим се

матица оплоди, трут више не треба чели (Хат.). — Матица често страда кад иде на

оплодњу (Ивица).

оплодњак, -ака / оплодњак, -ăка м 1. мала кошница са неколика нестан

дардна оквира у којој се леже и оплођава матица. — Оплодњак је мала кошничица

у коју се метне матичњак са шакбм пчеле и однесе три километра далеко. Ту се

матица излеже и оплоди (Цибр.). 2. в. нуклеус. — У нас се обично каже нуклеус, а

неко рече и оплодњак, то је истб (Дол.).

оплођават (се), оплођавам (се) / оплођујем (се) несвр. према оплодит (се).

оплођај м (зап. Херц., дол. Нер.) в. оплођење. — До неколико дана матица

оде на оплођај (До).

оплођење с гл. им. од оплодит (зап. Херц., дол. Неp.), в. оплодња, оплођај,

парење, свадба, свадбени (из)лет, свадбени пут, сватови.

бпна ж (дол. Нер.) в. печат.

опрскат, опрскам / опрскат, опршћем свр. в. оплодит. — се в. оплодит се. —

Ка-се опрскају матице, челе гоне трутове да џабе не троше рану (Драч.).

орган м трутов репродуктивни орган.

# полни - исто.

орјентација ж сналажење у простору. — Претпоставља се да мобилна

телефонија неповољно утиче на орјентацију пчела (Пољ.).

# ићит на орјентацију в. орјентисат се.

орјентисат се, -шем се свp. и несвр. масовно облијетати кошницуради запамћивања

њене локације, в. ићит на орјентацију, прндецат се; уп. прндецат се. — Младе Челе

излијећу око један по подне, иду на орјентацију, орјентишу се (До).

оровина ж орахово лишће, средство за заштиту саћа од воштаној мољца.

бcм 1. в. оса 1. 2 (сјев. Херц) в. жаока.

oca ж1. ситнији инсекат из породице Иеšpidae, који убија пчеле и одузима им

мед, в. ос 1, осињак 2. 2. (сјев. Херц.) в. жаока.

# -земуница в. земуница, - копачица врста осе која напада пчеле.

осат, оста мв. сирећет 1.

оселит, оселим свр. према селит 1. — Мој комшија је оселио челе на Купрес,

ништа у нас нијесу донијеле (Хат.).

осињак м 1. в. ројилица. 2. в. оса 1. — И осињаци нападају челе (Хат.).

ослијепит, ослијепим свр. према слијепиш.
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ослић, -ића м (сјев. Херц.) в. жаока.

осовина ж дио врцаљке око која се обрће кош.

оставит за лијека, -им свp чувати култни мед за лијечење. — Мед који вадиш

на свечани дан, на велике свеце, црвеним словима, оставља се за лијека ако буде

требало (Хат.).

oстика ж в. сирћет 1

остојат, -им свр. в. проврет. — Медовина се успе у бачву да остоји кб вино

(Вуч.). — Кад исциједим мед, потопим воштину у воду, оставим је да остоји док се

не претвори у медовину (Ивица).

oćећ, oćeЧем / осијечем (сат) свр. према čећ.

отавак, отавка мв. паша 3.

отац, оца м арх. (си. Херц.) пч. друштво које је презимило, в. старка.

* вратит се – враћат се на оца (о роју), в. вратит се на бабу. — Ова чела ми се

јутрос пуштила, а кашње се вратила на оца (Бил.). — Кад рој ненађе нови стан, он се врати

на оца (Хат.).

отварање / отварање с гл. им. од отварат. — У овом ладном времену није

добро отварат челу, отварање у ладном времену је таман ко чоек ка-се оперише

(Биоци).

# - саћа скидање печата.

отварат, -ам / отварат, отварам несвр. према отворит 1. — Čтац мије волио да

има пчела, али није волио да и отвара, јер није трпио њи"ове убоде (Цибр.).

отворит, отворим свр. 1. (кошницу) скинути поклопац и кров, приступити у

унутрашњост кошнице, в. дигнут 1, скинут 1, раздужит 1. — Ево да отворимо

једну да видиш како је почела радит (Вуч.). — Отворио сам неколике кошнице и

видио да има улјевице свјеже унесене и осјећо се непријатан мирис у свакој кош

ници (Пољ. в. Текстови). 2. (лето) ослободити пролаз пчелама помоћулета. 3. (сат)

6. отпечашиш.

# - дуж /задуж в. отворит 1.

отимат, -ам / -љем несвр. (риј.) в. косиш се.

отимачица / отимачица (Ком.) ж в. туђица.

отјерат, -ам свр. (дол. Неp.) 1. в. оћерат, преселит. 2. помакнути пчеле од

себе помоћу дима или каквој опојног средства.

откинут, -нем / откинут, -нем свр. према кидат 1, 2. — се арх. в. ројит се.

отклањање с гл. им. од отклањаш, в. отклонити.

отклапање с гл. им. од отклапат, одстрањивање воштаних поклопаца са

медног саћа, в. скидање 2.

отклапат, отклапам несвр. према ошклопит.

отклонит, отклоним (туђице) свр. мит, магијском радњом спријечити грабеж

у свом пчелињаку, в. одбит.

отклопит, отклопим свр. в. отпечатит. —Још ми је остало пе-шесрамбва да

ји отклопим (Драч.).

откувават, откувавам несвр. в. куват 4. дезинфиковат. — Обавезно се от

кувава амбалажа од помрлије чела (Дол.).

откуват, -ам свр. према куваш.

откухат, -ам свр. в. откуват.

отопит, отопим свp. термичким поступком вратити ушећерени мед у прво

битно стање. — Отопио сам једну теглу од пет кила тога меда и однио рођаку у
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Цавтат да као узорак понуди Нијемцима и Аустријанцима који су били код њега на

пансиону. За пé-шес дана он зове и каже: «Отопи све што имаш оног меда и донеси,

мед се одлично продаје" (Пољ. в. Текстови).

отпечатит, -им свр. одстранити воштане поклопце са медног саћа, в. скинут

2, снимит 2. отворит 3. отклопит, одрезат (капке, печат, поклопц). — Кад от

печатиш рамове, онда и мећеш у врцаљку (Хат.).

отпушћит, отпушћим (рој) свр. (сјев. Херц.) в. ројит. — се в. ројит се.

отрес, отресем (пчеле) свр. дрмањем оборити пчеле с неког предмета.

отров / отрбв, -ова м пчелињи отров, в. ид, ијед, јед. — Чела је опаснија од

осе, ка-те уједе, она избаци и-себе вас отров, и жаоц иж ње изиђе (Корит.). — Мом

стрицу је мед био споредни производ. Ја са-му сваког јутра на аеродром у Чилипи

ма носио пошиљку за Галенику у Београду, пакетић у којем су били млијеч, полен,

Пчелињи отрбви, мање, прополис (Пољ.).

# челињи - исто.

отроват, отрујем свр. према троват 1, 2.

# - мед (сјев. Херц) положити јаја, - медић (дол. Нер.) обољети од маће.

оћерат, -ам / оћерат, -ам в отјерат 1. — Оћерали су челе доље у Завалу, тамо

је боља паша (Драч.).

оцијeдит, оцијeдим свр. према циједит 1. — Саће извађено из дубовина метало

се у ланену врећу, која се вјешала изнад тепсије или каквог другог суда. Затијем се

са два дрвета , која су спојена на једној страни, врећа стискала све док се иж ње

не оцијeди мед (Хат.).

очи, очи с мн.

# злe - (в.), урокљиве - (в.).

очистит, -им 1. свр. према чистит 1. 2. (сјев. Херц.) в. подломит. — се свр. према

чистит се. — У нас нема проблема са болестима цријева, и у јануару кад је лијепо

вријеме челе изађу да се очисте (Корит.).

оџак м в. кућа 2.

ошац, ошца м в. ошце.

ошце с омча на конопцу за вјешање вреће приликом цијеђења воска.

П

павиљбн, -öнам (риј.) в. зимовник.

падало с в. полетаљка.

падат, -ам несвр. према пас 1. (на извор пчелиње хране) в. сабират. — На липу

лани челе нијесу ни падале (Вуч.). — Пронашли смо огромне количине тога дубач

ца и ројеви пчела по њему су падали (Пољ.). 2. спуштати се пред лето. — Сите

челе, видиш како падају на ту даску (Вуч.). — Примјетио сам да пчеле ка-се враћају,

падају тешке на лето, што је знак да носе (Пољ.). 3. в. медит. — Најчешће је у нас

ćера падала на драчу (Дол.).

пазикућа жоказ. в. узлудобар.

палаћинка ж (уобичајено и код немуслимана) в. палачинка. — Ђеца навише

воле палаћинке с медом (Вуч.).

палачинка ж врста савијеног прженог тијеста које се премазује медом

(риј.), в. палаћинка.
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палит, палим несвр. 1. (пчеле) (ист Херц) пламеном уништавати пчелиња

друштва, в. бит. — По Црној Гори су челе палили. Ишб сам ја с покбњим старим

те смо и купили, али сам ја истресб челе и догонио ик вамо, а они би палили

(Дол.). — Зар је могб бит већи гријех него оно уништавање пчела, паљенице оне

што су наши куповали, уништавај пчелу, пали папиром да би јбј узб мед” (Пољ.). 2.

(пчеле)уништавати тешко обољеле пчеле заједно са њиховим саћем и кошницама,

в. спалит. 3. (кошнице) пламеном дезинфиковати кошнице и пчеларски прибор, в.

дезинфиковат.

паљеница / паљеница ж (ји. Херц.) пч. друштво настало убијањем пчелау

старинским кошницама и њиховим пресељавањем у савремене кошнице, в. искуца

нац, куцанац, паљуша, туцаник. — Не уништава челу, вего је ишћера из стублине

дименом, пребаци је у кошницу, а искористи мед и восак, то је паљеница (Глав.). —

Дођемо у село и питамо. "Ко вође има продат паљеница чела?" (Дол.).

# - чела исто.

паљење с гл. им. од палит 1. – У јесен, по завршетку паше, кад престане

вријесак, обављало се паљење чела (Дол.).

паљетковање с гл. им. од паљетковат. — Чим прође зановет и дубова реса,

онда је слабо, само паљетковање (Ивица).

паљетковат, -ујем (о пчелама) несвр. слабо сакупљати храну. — Доносе не

што за себе, паљеткују, танко је то (Биоци).

паљуша ж (ји. Херц.) в. паљеница.

пандур, -урамв. стражарица. — Стари би рекли: пандурићувајућелу (Баћ.).

— Предлéћом стоје пандури, како су стари говорили, а ми велимо стражари (Биоци).

пантарб, -ула м (Ком.) в. виљушка.

панут, -ем / пас, панем свр. 1. в. сјеc 2. — Све “не челе падоше на љубицу, ни

једна ме не уједе (Драч.). 2. в. сјеc 3. — Чела иде издалека па уморна пане метар од

кошнице, па она иде, иде, пузи до лета (Хат.). 3. в. падат 3. — Има година кад пане

ćера на гору, па се челе лијепо помогну (Глав.).

паприца жмит, жељезни дио са воденичког камена који је, по вјеровању, слу

жио у пчелињаку да ројеви не би бјежали. — Каже он мени: «Узми "но жељезо из

млина, паприцу "ну, па обиграј ш њом око чела, мало ће ти која утећу (Вуч.).

парадајиз / парадајз м повртарска биљка чије лишће служи за заштиту

пчелињих друштава од мрава.

# од парадајиза лис, цима од парадајиза исто.

парат, парам несвр. исијецати празно старо саће из оквира савремених кош

ница. — Стари восак се пара из рамбва и претапа (Дол.).

парење с гл. им. од парит, в. оплођење. — Ласта öће да напане матицу кад иде

на парење (Ивица).

парит, парим несвр. (ји. Херц. Ком) оплођавати матицу. С се (о матици)

постајати плодна. — Матица се пари са више трутова, у лету, ван кошнице (Цибр.).

парит се, парим се свp. и несвр. (сјев. Херц) в. паројчиш се.

парој мв бијела чела 1, паројак 4. — «Паројем се назива, кад се роји улиште

истог љета којег је и насађено.» (Ј. Дедијер, Хeрцeгoвинa, СЕЗ XII 98, фуснота).

паројак, -öјка м 1. (ји. Херц.) други и сви даљи ројеви који се одвоје од ма

тичног друштва у току сезоне. — Други рој је паројак, и трећи, и још ик море

бит ако има матица (Глав.). — После роја, парбјци се зову. Најпотоњи, четврти,

пети паројак нема ко шака (Биоци). 2. (јз. Херц.) трећи и сви даљи ројеви који се
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одвоје од матичног друштва у току сезоне. 3. уопште неквалитетан рој. 4. poj од

истогодишњег роја (Баћ.) в. бијела чела 1.

#други - в. трећак, - од роја в. бијела чела 1, први - в. друјенац, трећи - в.

четвртак.

паројит се, -јим се / парбјит се, -јим се свp. и несвр. (сјев. Херц.) настајање

роја од истогодишњег роја, в. окопилит се, омладиш се.

паројhење / паројhење с (Мусл. у дол. Нер.) в. паројчење.

парбјћит се, -им се свp. и несвр. (Мусл. у дол. Нер.) в. паројчит се.

паројчење / паројчење с гл. им. од паројчит се. — Данашњи челари спречавају

ројење, а нарочито паројчење (Дол.).

парбјчит се, -им се свp. и несвр. 1. pojити се други и сваки наредни пут, в.

парит се, паројит се. — Ка-се млого челе паројче, онда би сасипали више паројака

у једну кошницу (Глав.). 2. (зап. Херц.) pojити се трећи и сваки наредни пут. 3.

(си. Херц.) pojити се четврти и сваки наредни пут.

парбјчић м (си. Херц.) трећи и четврти рој.

Парбјчић м презиме у Требињу (Пуј. Антр. 189).

пас м појас, свијетла пруга преко пчелињег зашка.

пас, пасем / пасем несвр. (риј.) в. сакупљат. — Брдо више није питомо, па ни

челе више не могу да пасу (Вуч.).

пас, панем свр. в. панут.

патос м (Баћ.) в. подњача.

патосница ж (ист. Херц.) в. подњача.

паућина ж (Мусл. у дол. Нер.) в. паучина.

паучина ж нити лутке воштаној мољца у саћу, в. маховина.

паша ж1. в. скупљање, година, медонос: уп. плата. — Овог комшије отац

је за вријеме Краљевине Југославије имб по сто двадес дубовина, а једне године

паша је стално радила а он је с коњима у колима стално вукб мед у Дубров

ник (Хат.). — Ако се прекине паша, а извадио си чели мед, онда си јој угрозио

опстанак (До). 2. вријеме сакупљања хране. — Сад је крај паше, можда је која

чела остала без матице, па ће настат грабеж (Ивица). 3. извор пчелиње хране,

в. воћњак, бехар, жупа, ливада, лито, отавак, планина, поље, реса, цвијет,

шума. — У нас има више паша: прва је зановет, то је неђе од половине априла,

онда долази пелим од првог јуна, затим долази љетњи период од Илин-дана до

Госпона, кад почиње вријесак (Цибр.). — Имали су много кошница, гонили су и

по пашама (Хат.).

# брч / јек паше вријеме најјачег сакупљања хране, брцка -, главна -, јесења

-/ јесенска -, ливацка -, добра -, издашна, јака - лоша -, слаба - слаба - љетња -

литња -, прва — / прва -, прољетна / прољећна -, шумска -.

пашан -шна -шно богат изворима пчлиње хране (риј.). — Кад је пашна годи

на, чела море за два дана да извуче восак, да попуни рам ако је јако друштво. Кад је

пашна година, чела ради, она нема ни свеца ни петка (Биоци).

# - година добра сезона.

пашарина ж1. порез на пчеле, арх., 2. накнада за земљиште на које се пчеле

досељавају. — Сад се и Гачани опаметили па наплаћују пашарину на челе (Вуч.).

пашарица ж (Хут.) в. сабирачица.

пекнут, пекне свр. в. убос. — Ономадне ме пекнула једна чела под око, па сам

отекб, готово ми се затворило око (Вуч.).
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пелим мв. кадуља. — Челе сам љети селио у Дужи, има пелима и драче

чудо једно (Вуч.). —У Ивици мало има пелима, нешто на Жабљаку, али на Жегуљи

има га доста (Ивица).

#(x)ерцеговачки - исто.

пелимов -a -o који се односи на пелим. — Пелимов мед ти је цар меда (Вуч.).

# - мед в. пелимовац.

пелимовац, -бвца м мед од пелима, в. мед — пелимов -

пелин м биљка Аbsinthium (?) узгајана у пчелињацима (Бил. Руд. 724).

# питоми — ?

пелуд м (јз. Херц.) в. прашак. — Приликом цијеђења меда, строго се пазило да

у саћу нема пелуда или шљетице, како су је стари звали (Биоци).

пелут м (дол. Нер.) в. прашак. — При ногама чела доноси прашак, неко рекне

пелут, а неко обнож (Ивица).

пелудни -a -ö (јз. Херц.) који се односи на пелуд.

# - биљка б. богата цвјетним прашком.

пељушка ж в. кошуљица. — Крозјутану врећу циједи се восак, а оне пељушке

од челе која се легла остану у врећи (Дол.).

пеницилин, -ина млијек против европске трулежи легла, 6. јулоцилин.

пепејом в. лијеп.

пепел м в. лијеп.

пепб, -ела м 1. в. лијет. — Дужи би облијепили балегом и пепелом (Глав.). 2.

средство за заштиту пчелињих друштава од мрава. 3. средство за утврђивање

поријекла туђица.

петролеј, -eja /-eja м средство за заштиту пчелињих друштава од туђица

и мравa, в. пас / Газ, петруље.

петруље с (Ком.) в. петролеј.

пецат, -ăм / пéцат, -ам несвр. према пекнут, в. бос.

печат м синг т воштане опне којим се затварају ћелије, в. катак 2, мухур,

опна, поклопац 3. — Прије врцања виљушком се скида печат (Биоци).

печатит, -им несвр. (ист. Херц.) 1. поклапати саће воштаним поклопцима, в.

булат, мухурлејисат, затварат 1, печетит, пломбират. — Како мед зријева, тако

га чела печати (Ивица). 2. в. лијепит 1.

печаћење с гл. им. од печатит. — Иза уношења уљевице иде прерада,

исушивање па печаћење (Ивица).

печет м (ји. Херц.) в. печат.

печетит, -им несвр. (ји. Херц) в. печатит. — Ка-су пчеле прерадиле тај мед

и почеле да га печете, да затварају лулице, та-је мирис нестб (Пољ. в. Текстови).

пивање матица ик. (зап. Херц) в. пјевање матица.

пиват, -ам ик, (зап. Херц) в. пјеват.

пијесак, -ска м средство којим се засипа рој да би се спустио на жељено

мјесто.

пипак, -пкам об, у мн. пипци, осјетилни орган на плави пчеле, в. антена.

пита ж више врста пецива која се понекад справљају с медом, в. баклава,

ђузлема.

питат, -ăм (доњи слив Неp.) / питат, -ам (си. Херц) несвр. в. прихрањиват.

пишка ж мит вагина, матијско средство за одвлачење злих очију са пчелињеi

роја. — Старија жена заврне котулу проглаве и виче: "Не чу те се чели мојој, / но се
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чу те пишки мојој, како пишка стрмо стоји, / стрмо пишка воду држи." Čehaм се,

Мила Петрова је тако шикала (Дол.). — Била нека Ћоруша у Крушевици, причали су,

она шикала челу и викала: «Не чудите се моме роју, чудите се мојој..." не би ја сад

тб..."како стрмо стоји а воду држи", тако некако (Биоци).

пјеванија ж (риј.) в. пјевање машица.

пјевање матица с гл. им. од пјеваш, в. пјеванија, пивање, пјесма. — Пјевање

матица најљепше се чује у вечерњим сâтима (Цибр.).

пјеват, -ам / пјеват, -ам (о матицама) несвр.(ист. Херц.) оiлашавати се уочи

ројења, в. зват 2, чут се. — Пред ројење свака добра матица пјева (Вуч.).

пјенит, -им несвр. скидати пјену са кључалој меденог раствора приликом

прављења медовине, в. оцјенит, плавит.

пјесма ж в. пјевање (риј.).

плавит, -им несвр. в. пјенит.

плакат, плачем несвр. (риј.) в. квоцат.

пламењача ж в. маћа.

планина ж в. паша 3.

пластуница ж. оказ. зачетак младог сата. — Метну"о синоћ на једну челу

наставак, а нијесам јбј метну"о све рамове, а јутрбс, ка-сам је отворио, влика пла

стуница виси о поклопцу (Пољ.).

плата ж в. сатна основа. — Додб чели наставак с платама воска, а стала паша

и плате остале неизвучене (Глав.)

# - воска исто.

плацат се, -ам се (ист. Херц., риј.) в. играт се.

плес, плетем / -eм (трнке) в. правит 2.

плетара ж (јуж. руб Херц.) в. трнка. — По Црној Гори имају оне плетаре па

Лик уништавају да изваде ижњи мед (Биоци).

плiетке, -така ж мн. (Баћ.) в. крста.

плод, плода м (Баћ.) в. легло 1.

плодиште / плодиште / плодиште с дио тијела кошнице у којем се одгаја

лело, в. легло 3. — Зими остављам челе у плодиштима, а у прољеће им додајем

медишта (Хат.). —

плодишће с (дол. Раме) в. плодиште.

пломбират, пломбирам свp. и несвр. оказ, в. печатит.

плоћа ж (Мусл. у дол. Нер.) в. плоча.

плоча ж. 1. танак незнатно заокругљен пљоснати камен који служи као

вршни кров или поду дубеницама и дашчарама. — Напредна пчелиња заједница брзо

направи саће доље све до плоче (Цибр.). — Нађе се стари дуб шупаљ, изврти се

изнутра средина и провуку се два дрвета унакрс, двије крснице, да држе восак, и

плоча доље, плоча горе — то ти је стублина (Дол.). — Плочу мећемо под дубовину, а

и покривамо је плочом (Ивица). 2. в. сатна основа.

# горња - вршни кров дбња – под старинске кошнице, камена — / каменита -,

коњска - (в.), медна - (в.), умитна - в. сатна основа.

пљачкарица ж в. туђица.

пљевање матица с (си. Херц., Сељ.) в. пјевање матица.

пљеват, -ам несвр. (Сељ.) в. пјеват.

пљиштура ж (Ком.) в. шклопац

пљувача ж. средство за скидање пчелињих уши с матице.
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побит, побијем свр. премабит 1. уништити сва пчелињадруштваради одузимања

њихова саћа. — “Турци...побију најбоље суде пчела” (Бил. Руд. 807), 2. в. убит 2. — Ка

чела заврши ројење, она побије све матице, осим једне (Биоци). 3. в. насадит.

побјећ, -жем / -гнем (о пчелињем друштву) свр. према бјежат; уп. вабит. —

Ономадне ми је побјего један рој, немо ко да га ушиче (Биоци).

повадит, -им свр. према вадит 1, 2, одузети све саће или мед.

повезат, повежем (саће) свр. према везат 1, 2.

повезиват се, повезујем се / повезивам се несвр. ист омотавати главу комадом

тканине ради заштите од пчелињих убода. — Није било овије капа па су се људи

повезивали каквом крпом да главу заштите од уједа (Драч.).

повес, -дем (саће) свр. почети радњу.

повратич, -ичам мит в. вратич; уп. цвијеће.

погача ж. 1. медно-шећерни препарат којим се прихрањују пчеле, в. појачица.

— Ја сам направим погаче, узмем једну трећину меда и двије трећине шећера, и

такб и раним (Глав.). — Сируп правимо сами, а погаче купујемо (Хат). 2. в. сирац.

погачица ж в. појача.

погледат, -ам свр. према гледат 1. — Скину"о сам наставак и погледб у

плодиште, било је старбг легла (Пољ.).

погон м дио врцаљке, преносни механизам.

погријат, -јем свр. према пријат 1.

пöд, пода м 1. (сјев. Херц.) в. столица. 2. (сјев. Херц.) в. подњача — Сваки

челар мора да пази да му коцка добро налијеже, да му није неђе окрњен под да се

кроз рупу не би увукла туђица (Биоци).

подавит, подавим (Сељ.) свр. према давит.

подасипат, -пљем /-пам несвр. према подасут.

подасут, подаспем свp. стрести слабије пчелиње друштво пред насељену

кошницу како би се појачало њено друштво, в. подбациш, посут, потрес. — Ако би

остала дубовина без матице, подаспеш јој мали парбјчић, јер у парбјку има млада

матица (До).

подбацит, подбацим свр. (сјев. Херц.) в. подасут.

подигнут, -нем свр. према дигнут.

# - дуж / дужву 1 задуж в. раздужит.

подијелит се, подијелим се свр. в. ројит се. — Стара матица дио чела поведе

за собом, ево роја, подијелила се чела (Хат.).

подилит се, подилим се свр. ик, (зап. Херц) в. подијелит се, ројит се.

подламање с гл. им. од подламат. — Подламање воска била је прва прољтна

радња у љанику (Цибр.).

подлáмат, подламам несвр. према подломит. — Изађе више генерација легла из

саћа и онда оно поцрни, па се мора подламат да се обнови (До).

подлога ж дио тијеска од ужлијебљеног камена или дебеле даске на који се

стављала врећа са раскуваном воштином или воштаним тропом, в. дно4.

подломит, подломим свp. извадити у прољеће празно саће из доњег дијела

старинске кошнице, в. оčећ, подрезат, поčећ, поткршит, поткидат 1, поткресат,

преобућ, присвућ. — А кад дође прољеће, ђед би наго дубовину, задимио је и све би

саће испод доњије крсница оčекб или подломио (Цибр.).

подница (дол. Раме) / подница ж (ји. Херц.) в. подњача. — Подница се

направи вако уравно (Вуч.).
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подњача / подњача (ист. Херц.) / подњача ж (Ком.) доњи дашчани зид

кошнице с покретним саћем, в. дно 2, патос, патосница, под 2. подница. — Прегледб

сам кошнице, почистио подњаче, било је на њима нечистоће послије зиме (Пољ.).

Направио сам подњачу и на њбј изрезб круг према трупини од црнограба, на коју

сам поставио ту подњачу (Цибр.).

подоштрит, подоштрим свр. (саће) в. зановит.

подрежњак м в. трећинац. — Прво је рој, па затијем паројак, а трећи је

подрежњак, трећи пут ка-се роји то је подрежњак, каже: подрежи дубовину да се

више не роји (До).

подрезак, -ска мв. сувовоштина.

подрезат, -жем свр. према резат (ист Херц) в. подломит. — У прољеће се

оздала подреже старб саће у дубовинама (Хат.). — Накривиш дубовину и оздала

подрежеш старб саће и топиш га (До).

подрезивање с гл. им. од подрезиват (ист. Херц.). — Подрезивањем дубовина

обнављало се старб саће (Корит.).

подрезиват, подрезујем / подрезивам несвр. према подрезат. — Док су биле

дубовине, ижњи се подрезивала стара воштина (До).

подријезање с (ист. Херц., риј.) гл. им. од подријезат.

подријезат, -јежем (ист Херц., риј.) несвр. према подрезат.

подројак, -öјка ж (Бег) в. трећинац.

подушит (се), подушим (се) свр. према душит (се).

поземљув, -ува моказ, 1. в. вријесак 1. — У нас се за вријесак каже поземљув

На Леотару расте бијели поземљув, он ријетко меди, али добро меди (Цибр.). 2. в.

вриjeсaк 2. — Љубичастог поземљува има на Скупици, он редбвно рађа, али га је

мало (Цибр.).

појило / појило с направа у пчелињаку којом се пчелама обезбјеђује вода, в.

каменица, корито. — Потребно је поставит појило што раније да би се челе навикле

на њ прије нб што нестане изворске воде (Цибр.).

покидат, -ам свр. према кидат 1, 2.

поклат, покољем свр. према клат (ист. Херц.) избости у великој мјери, уп.

послат. — Ужљутиле се челе па нас поклале (Бил.).

поклонит, поклоним свр. мит.; уп. украс.

поклопац, -пца м 1a. (јуж. Херц.) в. дуж 1. — Ка-се из дубовине вади мед, прво

се дигну они поклопци под плочбм (Вуч.), 1б в. кров 1. — Поткадиш кошницу, отвориш

поклопац, дигнеш поклопац, јопетје задимиш...(Драч.). 1в. в. поклопна даска, 2. (Румб,

Баћ.) в. подњача, 3. об у мн. в. печат. — Скинули би поклопце са трутинског легла па би

истресли вароу ш њега (До). 4. даске којима се затвара горњи отвор врцаљке.

# велики -, главни -, горњи -, кpбвни -, трећи - в. кров, воштани - в. печат,

дигнут — дизат -, скинут — скидат - в. раздужит, метнут — метат - в. задужит.

поклопит, поклопим свр. 1. (кошницу) поставити кров и поклопац на

кошницу, в. задужит, затворит 3. 2. (мед, саће) в. запечатит. — Ка-се исуши

уљевица, онда чела поклопи саће (Ивица).

поклопна даска дио кошнице с покретним саћем којим се затвара горњи

попречни отвор, в. капак— доњи -, мали -, први -, средњи -, поклопац 16, поклопац

—доњи -, мали -, први -, средњи -.

поклопчић моб у мн. поклопчићи, в. печат.

покретна ж (риј.) в. кошница с покретним саћем.
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покрит, покријем свр. в. пoćес, уп. сијаш.

покрбв, -ова м в. кров 1.

полагање (јаја) с (ист. Херц.) гл. им. од полагат.

полагат, полажем (ист Херц.) несвр. према положиш. — На зановети чела се

добро развија, тада матица највише полаже јаја (До). — Око Савина дана, матица

пöчме полагат јаја (Ивица).

полен / полен / полен (ист. Херц.) / полен (Ком.) м в. прашак. — Ту неке

године, нашо сам челу у јасену, видим лети фино, ради, носи полен, видим – има

матицу (Хат.). — Чела убаци у лулицу полен, који је врло важан за њезин одгбј, мед

и полен, обнбж што би рекли (До). — Чела при ногама доноси полен (Биоци).

поленов / поленов / поленов -a -o који се односи на полен.

# - пра/ - прах / - прашак, в. прашак.

полет м правац лета. — Ујутру смо кренули у правцу полета пчелињег и

ка-смо се попели на један бријег, пронашли смо огромне количине тога дубачца

(Пољ.).

# пчелињи - исто.

полетаљка / полетаљка ж 1. дашчица испред лета на кошници са које

полијећу и на коју слијећу пчеле, в. залетилица, лето, 3, падало, полетна даска,

полијетаљка. — Ка-челе добро носе, већинбм падају испред полетаљке, не могу до

полетаљке ни да стигну (Дол.). 2. в. враташца.

полетит, -им / полетим свр. (дол. Нер., зап. Херц.) в. полећеш.

#- биле челе в. бијела чела.

полећеc, -тим / полетим свp. (ји. Херц.) в. полећет.

полећет, -тим / полетим свр. према лећет (ист. Херц.) почети летјеши.

*- бијеле челе в. бијела чела — — бијеле челе.

полијетаљка ж в. полетаљка 1. — С полијетаљке полијећу челе и на њу

падају ка-се враћају (Хат.).

половњак, -ăка м (ист. Херц.) сат причвршћен за бочни зид старинске

кошнице који има ћелије само са једне стране, в. приљубак.

положит, положим (јаје) свр. донијеши на свијет пчелин заметак, в. бацат

3, занијет 2, зацрвит, зачедит, носит 1, сијат, упљуват, црват, црвит. — Чим

матица положи јаје у лулицу, челе га прекрију млијечом (Ивица).

полошка ж врста кошнице с покретним саћем која се проширује

хоризонтално, в. американка, долњац, кошница —лежећа -. — Да ти џаба неко даје

полошку, немб-је узет, тешко се у њој чела развија, неће у ширину да си бог (Дол.).

—Нико у нас не држи челе у полошкама (Хат.).

полуга ж в. ован.

полудадaнка ж Дадан-Блатова кошница с полунаставцима.

полунаставак, -авка / полунаставак, -авкам упола нижи наставак.

полунастављача ж кошница са полунаставцима.

полуоквир / полуоквир оквиру полунаставку.

полустарица ж в. ројница. — Са ћу ти ја ушикат ову челу, имаш ли

полустарицу? (Драч.).

полустерица ж (Зав.) в. полустарица, ројница.

поље с в. паша 3.

поморит, поморим свр. в. уништит, уп. одржати челе.

помријет, помрем (ист. Херц) свр. према мријет, в. помрит. — У дубовинама
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смо држали челе, па оно помре у зиму, на прољеће се роје, у јесен извадиш

мало меда, пола умри, пола остани (Ивица). — Кад је варола дошла ође, све челе

помријеше, а у мене не помрије ниједна (Вуч.).

помрит, помрИмик. (зап. Херц.), в. помријет.

понављат / понавјат, понављам / понавјам несвр. према поновит.

поништит, -им (пчеле) свр. (риј.) усмртити све.

поновит, поновим свр. в. зановит.

попалит, попалим (ист. Херц.) свр. према палит.

попрскат, попрскам / попршћем свр. према прскат. — (пчеле) “отеле се из

нечије дубовине — није их попрскао нити им запалио трут“ (Брестице, в. Текстови).

попрснут, попрснем свр. према прскат.

попунит, -им свр. према пунит. — Кад попуни чела ову страну дубовине, онда

вадим из друге стране, тако све мијењам (Хат.).

посадит, посадим свр. в. насадиш.

посијецат, посијецам / посијечем (ист. Херц.) несвр. према поčећ, в. поткидаш

посисат, -ам свр. према сисат; уп. сок.

послат, пошаљем / пошљем (пчеле) свр. мит в. упутит. — “... с некаквим

ђавољским маштенијем пошље их у туђ уљаник, те покољу туђе челе и поваде вас

мед и однесу у његов уљаник“ (Памучина 335).

посматрат посматрам несвр. на основу кретања пчела закључивати о стању

њихових друштава, прегледат пчеле обично без отварања кошница, в. Гледат 1.

контролисат. — Идућегјутра устанемо рано и посматрамо у ком правцу лете пчеле

(Пољ.).

поставак, -авкам (ји. Херц.) в. постољка.

постоље с (ји. Херц) в. постољка.

постбљка ж (ји. Херц) камена плоча која служи као под дубенице или

дашчаре, в. поставак, постоље, Плоча — доња -.

пострмак, пострмкам (Гацко) в. трећинац.

посут, поспем свр. (Сељ.) в. подасут.

поćec, -едем / -eднем свp. (ист. Херц.) в. запоћеc.

поćећ, поćечем свp. (ист Херц.) подсјећи, одузети залежено саће с

матичњацима из доњег дијела старинске кошнице ради спречавања даље ројења,

в. кидат 2. — Ка-ćедне чела доље, она се поčече да се не би више ројила (Дол.).

потегнут / потећ, потегнем (сат) свр. према телит.

потећ, -ечем свр. према тећ.

поткадит, поткадим свр. према кадит 1. задувати кадом испод пчелињеi

тнијезда. 2. (си. Херц) в. кадит 2.

поткидање с (слив сред. Неp.) гл. им. од поткидаш.

поткидат, поткидам несвр. 1. в. подламат. 2. в. посијецат.

поткидивање с гл. им. од поткидиват. — У прољећеје прво било поткидивање

саћа. То сам и ја радио (Ивица).

поткинут, -нем свр. према кидат 1. — Ка-се чела парбјчи једампут-двапут, онда

се нагне стублина и обавезно поткине оздал (Дол.). — У дубовинама се најприје у

прољеће поткине восак (Ивица).

поткресат, поткрешем свр. (Хут, Неум) в. подломит.

поткршавање с (слив доње Неp.) гл. им. од поткршават.
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поткршават, поткршавам (слив доње Нер.) несвр. према поткршит.

поткршивање с (слив доње Неp.) гл. им. од поткршиват.

поткршиват, поткршивам (слив доње Нер.) несвр. према поткршит.

поткршит, поткршим свр. (слив доње Нер.) в. подломит.

потпунут, потпунем свр. према пухат 1.

потрес, потресем свр. в. подасут (дол. Нер.).

потрљат, -ам свр. према трљат. — У љанику је највише било челине љубице,

мóрб је човјек вазда имат при руци да потрља шикалицу (Дол.).

потрошит, потрошим свр. према трошит. — Оно што пчела донесе током

јесени, она то најприје потроши (Пољ.).

потсицат, потсицам несвр. ик, (зап. Херц.) в. подламат.

потућ, потућем (Баћ.) свр. према тућ.

потушит, потушим (Баћ.) свр. према тушиш.

поћерат челу, -ам свр. 1. в. отјерат 2. — Поћераш челу горе димом и дижеш

стари восак (Биоци). 2. в. јонит челу 4.

поубијат, поубијам (пчеле) свр. в. убит1.

похапсит, -им свр. према апсит, мит. — Он тихи је похапсијо, а немој рећ: Ти

си ми челе похапсијо (Ластва, в. Текстови).

почет, почмем свp. (ји. Херц.) почети полагати јаја.

почистит, -им свр. према чистит.

пра, праам в. прашак.

правит, -им / правит, -им несвр. 1. (о пчелама) радити воштане грађевине,

в. везат 1, воштит, вућ, радит 1, извлачит 1, радит. — Од воска чела прави

саће (Вуч.). 2. радити пчелињи стан. — Људи су већином сами по себи правили

стублине, ваљало је само наћ шупље дрво (Драч.). 3. припремати пића и јела

од пчелињих производа. — Воштина се потапала у воду и од растопљенбг меда се

правила медовина (Хат.).

празнит се, празним се несвр. в. чистит се. — Кад зими излијећу челе, оне се

празне. У прољеће, ка-челе изађу да се празне, види се слијед по бијелбм камењу

(До).

празница ж (Благај) ненасељена кошница, в. празно.

празно с оказ, в. празница.

праска ж медоносна воћка Prunus medica.

пратилица матице ж пчела радилица која брине о матици, в. његоватељица,

ранилица матице.

пратњача ж (сјев. Херц) в. прикрета.

прах / прах м (западније подручје) в. прашак. — У дубовинама поткидам саће

до легла, практично до прашка, до цвјетног праха (Ивица).

# поленов -, ћетни / цвитни / цвјетни - исто.

прашак, -шка м пчелиња храна састављена од мушких полних ћелија разних

биљака, в. дивизма, пелуд, полен, прах, прах – ћетни / цвитни / цвјетни -, цвијеш

3. — Чела носи при ногама прашак ко два зрнца čемена (Глав.). — С дријена доноси

доста прашка (Вуч.).

# поленов –, - о ћетбва, ћетни -, челији - исто.

прашљика ж биљка богата цвјетним прашком, в. вресина 3. вријес / врис.

првац, првца м (Брест) в. првјенац.

првенац, -нца м (јз. Херц) в. првјенац.
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првинац, -инца / првинац, -инца м (сјев. Херц.) в. првјенац.

првјенац, -енца / првјенац, -енца (ист. Херц.) /првјéнац, -нца м (доња Нер.)

рој који се у току године први одвоји од матичног друштва. — Сви се првјенци зову

која се роји први пут, а други пут паројак (Вуч.). — Ми бђе у Дабру кажемо рој, па

паројак, па други паројак, трећи...а научно је то првјенац, то сам у књигама нашб

(Хат.).

првљенац, -енца / првљенац, -енца м (си. Херц.) в. првјенац.

*пребацит (мед) на црв свp. в. разбит на црв.

превирање с гл. им. од превират. — Од воде у којбј се препере восак кувањем

и превирањем прави се медовина (Цибр.).

превират, -рем несвр. в. врет.

преврет преврем свр. према врет. — Испере се воштина, онда се кува “ни

шербет и остави се двадесетак дана да превре, и ето ти медовине (Дол.). — Шербет

не смијеш зачепит док не превре (Биоци).

преглед м утврђивање стања пчелињих друштава у погледу њихове јачине,

здравственог стања, опскрбљеностихраном и других карактеристикарелевантних

за њихов живот и рад. — Нема добрбг пчелара без прибора за преглед и рад око

пчела (Цибр.).

# први - први -, прољетни -.

прегледат, -ам свр. в. погледат, преконтролисат, приiледат. — Прегледб сам

пчеле, добро су изимиле, имају још доста хране (Пољ).

прегледат, прегледам несвр. према прегледат, в. Гледат 1, контролисат,

посматрат, приiледават. — Челе треба редбвно прегледат, контролисат њиово

стање (Дол.).

прегонит, прегоним несвр. в. пресут (си. Херц.). — Ка-су биле сељачке

задруге, онда су куповали и догонили дубовине из горњије крајева, па су иг ође

прегонили у савремене кошнице (Хат.).

преграда ж дио кошнице с покретним саћем којим се одваја насељени од

ненасељеној простора или раздвајају два или више пчелињих друштава у истој

кошници, в. даска — прерадна / приiрадна — — У мене су нуклеуси у обичној

кошници, само ту кошницу раздвојим преградбм и отворим лета на супротнијем

странама (Хат.).

преградит, преградим (пчелињи стан) свр. сузити или подијелити

унутрашњост кошнице.

прегрш челе 1 муве, -штиж (ист Херц) незнатна количина пчелиње масе.

— Мала чела, нема нб прегрш муве у њој (Вуч.). — У том парбјку нема више од

прегршти челе (Дол.).

предење с гл. им. од прес (на лету).

Предљаниште с микротопоним у околини Требиња, пашњак испред

Љаништа (ОП САНУ XIX-ХХ, 595).

презимак, презимкам (ист. Херц.) в. пријеćед.

презимит, презимим (о пч. друштву) свр. преживјети зиму, в. преодит.

преконтролисат, -шем свр. в. прегледат.

прекувават, прекувавам несвр. према прекуват, в. куват 2; уп. воштина 1.

прекуват, -ам (воштину) свр. у кључалој води одвојити восак од воштаној

тропа, в. куват 2, прекувават, претопит, разварит, стиснут 2, тијештиш 2.

топит, циједит 2, чистит 3.
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прекухават, прекухавам несвр. (Мусл.) в. прекувават.

прекухат, -ам свp. (Мусл.) в. прекуват.

прелетит, -им / прелетим свр. (дол. Нер., зап. Херц.) в. прелeћеш.

прелeћec, -тим / прелетим свp. (ји. Херц.) в. прелећет.

прелећет, -тим / прелетим (ист. Херц.) летећи прећи неки простор, в.

прелетит, прелeћec. — Кад је слаба паша, чела треба да облети много ћетбва и

прелети велику раздаљину да би скупила бреме меда (Дол.).

преобућ, -учем свр. одузети празно саће из доњег дијела старинске кошнице

да би пчеле ту изградиле младо саће, в. подломит.

преодит, преодим (о пч. друштвима) несвр. (си. Херц., Сељ.) в. презимиш.

преплијетат, преплијећем несвр. в. укршћават.

прерада ж 1. претварање уљевице у мед, уп. исушивање, печаћење. 2.

издвајање воска из воштине.

прерадит, прерадим свр. 1. претворити уљевицу у мед. — Уљевицу чела

преради, исуши, конзервира... (Дол.). — За разлику од другије година, челе су ове

јесени успјеле да прераде мед, да запечате готово двије трећине (Пољ.). 2. (воштину)

одвојити восак од воштаног троша, в. прекуват.

прерађиват, прерађивам / прерађујем несвр. према прерадит 1. — Кад налије

уљевицу, онда је чела прерађива и печати (Хат.).

прерана ж в. прихрана. — Кад је раниш с овбм преранбм, чела мисли да је

дошла паша па леже доста матичњака (Вуч.).

преранит, прераним свр. в. прехранит.

прерањивање с гл. им. од прерањиват, в. прехрањивање.

прерањиват, прерањивам/прерањујем несвр. према преранит, в. прихрањиват.

пререзат, -жем свр. према резат.

пререзиват, пререзивам / пререзујем несвр. према пререзат, в. резат.

пресаж 1. метална, већином индустријска справа којом се екстрахује восак

из воштине и воштаног тропа, в. машина 2, преша, топионик, торкула, турањ. —

Прије док није било овије преса за восак, узели би двије даске и спојили и багламбм

и међу њи би метали врећу с раскуваним воском (Вуч.). 2. в. тијесак. 3. справа за

израду сатних основа, в. ваљак. — Прије су пресе за прављење воштаније табла биле

врло скупе, јер су биле пола од сребра (Хат.).

# - за восак, - за воштину, - за цјеђење / циђење воска, — на завртач, - од

воска в. преса 1, - за восак, - за вјештачко саће, - за прављење саћа, - за умјетнб

саће в. преса 3, - на ваљак в. ваљак 1, - од бетона примитивна справа за прављење сатних

основа саливена од бетона.

преселит преселим свр. према селиш.

пресељавање гл. им. од пресељават, в. сељење.

пресељават, пресељавам несвр. в. селит 1.

šпрес на лету, предем несвр. в. провјетрават (се).

пресовање с 1. гл. им. од пресоват 1. 2. в. израда 2. — Имам комплет челарски

прибор, осим пресе за пресовање воска, то ми раде у задрузи у Требињу (Ивица).

пресоват, пресујем несвр. 1. в. тијештит 2. 2. помоћу пресе израђивати

сатне основе од воска, в. израђивт 2. — Ка-ти требадну табле, однесеш восак у

нашу задругу дати га пресују (Вуч.).

пресут, преспем свр. преселити пчелиње друштво из једне кошнице у друiу,

већином из старинске у савремену, в. прегонит, претрес, прећераш.
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прéćед м (ист. Херц.) в. презимак.

преćећ, преćечем / пресијечем (сат) свр. према čећ.

претапање с гл. им. од претапат, в. прерада 2.

претапат, претапам несвр. према претопит, в. прекуват. — Böштина се сабије

у гуке и онда се претапа (Хат.). м

претопит, претопим свр. в. прекуват. — Ако си процијeдио восак на јутану

врећу, мораш га јопет претопит да добијеш чис восак (Дол.).

претрес, претресем свр. в. пресут.

*претурит на црв, -им свр. в. разбит на црв. „

прећерат, -ам / прећерат, -ам свр. в. пресут. —Он њу не би палио да је има

у што прећерат (Дол.).

прехранит, прехраним свр. в. прихранит.

прехрана ж в. прихрана.

прехрањивање с гл. им. од прехрањиват, в. прерана, прерањивање, прехрана,

прирана, прирањивање, прихрана.

прехрањиват, прехрањивам / прехрањујем несвр. према прехранит, в.

прихрањиват.

пречаге, -ăга ж мн. (ист, доња Нер.) в. крста.

пречке, -ăка ж мн. (ист. Херц) 1. в. крста. — Ка-се вади из дубовине, онда

се с једне стране извади до првије пречака (Хат.). 2. ист паралелно постављене

летвице у дубеницама и дашчарама испод којих су пчеле радиле саће (прелазни

облик између кошница с непокретним и кошница с покретним саћем).

# горње –, прве / прве - : доње — (када у кошници има два пара пречака),

средње - (када у кошници има три пара пречака).

пречуге, -уга ж мн. (ист доња Нер.) в. крста.

прешаж оказ (зап. Херц.) в. преса 1.

прибит, -ијем свр. в. збит. — се в. уклупчит се.

привит се, привијем се (о роју) свр. в. сјеc 2.

привијат се, привијам се (о роју) несвр. према привиш се, в. сјеc 2.

пригледават, пригледавам ик. (зап. Херц) несвр. према пригледат.

пригледат, -ам свр. ик, (зап. Херц) в. прегледат.

пригонит, пригоним несвр. ик. (зап. Херц.) в. прегонит.

пригоњење с ик (зап. Херц) гл. им. од притонит.

пријевор м об, у мн. пријевори в. крста. — Она два прекрштена дрвета у

дубовини стари би рекли пријевори. Од главе до пријевора је педб, двајес и пет

цената (Ивица).

пријенут, пријенем (о роју) свр. (ист Херц) в. сјеc 2. — Дигне се рој, па

затијем пријене за некб дрво и ту чека сат-два (Хат). — Чела пријенула за дрво и

никако неће у рôјницу (Биоци).

пријеćед м (ист. Херц) пч. друштво које је презимило, в. презимак, преćeg,

ćемењак.

пријећке, -ћака ж мн. (доњи ток Нер.) в. крста.

пријечи, пријечи ж мн. (ист доња Нер.) в. крста.

пријечнице, -ица ж мн. оказ. (ист. Херц.) в. крста.

прикрепа ж (Румб.) дио тијеска без навоја, даска којом се притискује врећа

с воштином, в. пратњача.

прикрижнице, прикрижница ж мн. ик (зап. Херц) в. крста.

прикршћават, прикршћавам несвр. ик (сјев. Херц) урађивати крста у
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старинске кошнице, в. свршити саће.

прикуват, -ам свр. ик. (зап. Херц.) в. прекуваш.

прикуфáват, прикуфавам несвр. ик, (зап. Херц.) в. прекувават.

приљепак, -пка / приљепак, -пкам (ји. Херц., риј.) сат причвршћен за бочни

зид старинске кошнице, в. крајњак, половњак, приљетак, приљубак 1, прилећак,

прирасшак.

приљетак, -ткам (ји. Херц., риј.) в. приљепак.

прилећак, -ћкам (ји, Херц., риј.) в. приљепак.

приљубак, -пка / приљубак, -пка м (дол. Нер.) в. приљепак.

примитивка ж (јуж. Херц.) кошница с непокретним саћем.

примит матицу, примим (о безматку) свр. усвојити додатуматицу. — Матица

се обезглављеној чели додаје у кафезу, у коме остаје двадесет и четири сата, све док

им се мириси не изједначе. Онда је радо приме и ране (Хат.). — Чела број осамдесет

и осам остала ми без матице, ја три пута купујем матицу, а она неће да је прими, тек

кад је Гајо додбнову, примила је, и сад ми је то једна од најбољије чела (Корит).

принос м приход од пчела. — Све сад има, и у једној кошници по двије

матице, али нема меда, нема приноса, џаба ти техника кад не да Бог и природа

(Дол.). — Принос у дубовинама је зависио од године, с тијем што су прије године

биле родније него сад сто постб (Ивица).

прирана ж в. прихрана. — Кад је раниш "вбм прираном, мореш имат у једну

дубовину по осамдесет матичњака (Вуч.).

приранит, прираним свр. 6. прихранит.

прирањивање с гл. им. од прирањиваш, в. прихрањивање.

прирањиват, прирањивам / прирањујем несвр. в. прихрањиват. — Тада се

нијесу ни прирањивале челе (Вуч.).

прирастак / прирастак, -тка 1. (ист руб Херц) в. матичњак. 2. (ји, Херц.

риј.) в. приљубак.

присадит, присадим свр. 6. насадит.

присвућ, -вучем свр. ик. (зап. Херц) в. преобућ, подломит.

притапат, притапам несвр. ик (зап, Херц) несвр. према притопит.

притопите притопим свр. ик (зап. Херц) в. претопит.

притопит, притопим (сатну основу) свр. в. ударит.

притрес, -éсем свр. ик (зап. Херц) в. пресуш. **

прихрана ж додатна храна, в. прехрана, прирана. — Онда сам помислио да

га оставим за прољеће и да га (мед) дам пчелама умјесто оне прихране што им се

тада даје (Пољ. в. Текстови).

прихранит, прираним свр. додати пчелама извјесну количину природне или

вјештачке хране, в. дохранит, преранит, приранит.

прихрањивање с гл. им. од прихрањиват, в. прерана, прерањивање, Ирехрана.

прирана, прирањивање, прихрана.

прихрањиват, прихрањивам / прихрањујем несвр. према прихраниш, в. питаш.

преб)рањиват. — Прије је у нас у селу свака кућа имала по двије-три дубовине,

четири, неки и по десет, и онда су прихрањивали челе, а мени то било смијешно.

Нагне дубовину, пода њу метне алуминијски тањир, на њ стави цједило, пода њ два

дрвета и наспе сируп, и то би челе попиле (Ивица).

прихрањивач, -ăчам (риј.) в. хранилица. — Дигнеш горњи поклопац, то је

уједно и доњи и прихрањивач, успеш по литре сирупа. (Дол.).
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причке, -чака ж мн. ик, (зап. Херц.) в. крста.

причнице, -ница ж мн. ик, (зап. Херц) в. крста.

причњаци, -ăкам мн. ик, (зап. Херц.) в. крста.

прндецат се, -ам се несвр. в. ират се. — Око један сат, младе челе масбвно

излијећу, ко да се роје, ми би рекли прндецају се. Т6-не иду на орјентацију,

прндецају се најпрво око кошнице, орјентише се, да зна ђе јбј кошница, које је боје,

па онда лете све даље. Тб траје једно пола сата и онда се смире (До).

пфнут, прнем свр. попрскат у мањој мјери, в. прснут.

пробућ, -учем свр. (си. Херц) в. преобућ, подломит.

провјетравање с гл. им. од провјетрават, в. вентилација 1.

провјетрават, провјетравам избацивати из кошнице сувишну влату и

топлоту треперењем крила, в. вентилират, вјетар — — дават, ватат вјетра,

гуслат, лепезат, лепршат, правит вентилацију, прес на лету, расхлађиват,

треперит, (x)ладит. — Треперењем крилима пчеле провјетравају кошницу и

убрзавају сазријевање меда (Цибр.). — се бити изложен струјању свјежег ваздуха,

в. вентилират се, (x)ладит се.

провлак м танка воштана свијећа, в. извлак, мукет, провлака 1, провлакуша,

провукуша.

провлака ж в. провлак. — Провлака се правила провлачењем памука кроз

растопљени восак, па би иčекли потље дугачко колико оћеш, ако оћеш дебљу,

провлачи више пута (До).

провлакуша ж (риј.) в. провлак.

проврет, проврем свр. према врет, в. доћ, надоћ, остојат, преврет, у(з)винит

се, узвриштат, укиčелит се 1, ускиснут /ускисит, ферментисат. — Медовина се

пила и прије но што провре, ђеца су то вољела (Хат.).

провукуша ж (риј.) в. провлак.

произвес, —ведем / -ведем свр. 1. обезбиједити услове и подстаћи пчелиње

друштво да излеже матицу, в. одгајат. — Та ми је чела произвела нешто раније

матицу, за једно четрнес дана, значи није на јајету почела да леже него на

једнодневној ларви, што је исто добра матица (Цибр.). — Ако чела није радна, треба

од радне челе произвес матицу и промијенит је (Биоци). 2. в. разројит 2. — Увијек

је лакше произвесновб друштво, него спасит слабо друштво (Пољ.).

производит, -дим несвр. према произвес. — Ове матице што се производе не

живе дуго (Цибр.).

прокром м лимена посуда од прохрома за чување меда, в. канта. — Сад не

ваља мед у тијем кантама, не ваља у пластичним кантама, но прокром (Дол.).

прóлив м в. сpдобоља; уп. измет 2. — За зимницу остављам пчелама

најквалитетнији прољећњи мед, затоја никад немам ризика с проливом, с нозембм...

(Пољ.).

пролит се, -лијем се (о јајету) свр. (ист. Херц.) претворити се из јајета у

ларву, в. пуцаш, разлиш се.

прóљев м в. сpдобоља. — У новембру је чела са вресине доносила по кило

меда, али он није могб здренут, па су челе добиле мало прољева (Вуч.).

промијенит, промијеним свр. према мијењат. 1. И природним путем чела

море промијенит матицу (До). 2. Избацујем старб саће које је било у леглу, а

убацујем младо, тако јој промијеним саће (Пољ.).

проминит, проминим свр. ик. (зап. Херц.) в. промијенит.

пронијет, -несем свр. почети полагати јаја, в. положит, уп. надри-машица.
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пронит, -несем свр. ик (зап. Херц.) в. пронијет.

проносит, проносим несвр. према пронијеш.

прополипис моказ. (Зап. Херц.) в. прополис.

прополис / прополис / прополис / прополис м смоласта тамна материја

којом пчеле затварају непотребне отворе на свом стану, в. восак 3, катран, клија,

лем, лишило 1, љепак, љепило, смола, туткал. — Налазио сам на дну дубовине мртва

миша, убиле га челе и балзамирале прополисом да им не смрди (Хат.).

простокошничар м (зап. Херц., риј.) пчелар који гаји пчеле у кошницама с

непокретним саћем.

протрљат, -ам свр. према трљат.

протpт, протрем свр. према тpт.

*протурит на црв, -им свр. в. разбит на црв.

проћетат, -ам несвр. према ћеташ, уп. тренсла.

процијeдит, процијeдим свр. према циједит 1; уп. претопит.

процpвит, процрвим свр (си. Херц) замијенити мед леглом, в. разбит на црв.

прочистит се, -им се свр. према чистит се. — Ако се зими чела не море да

прочисти, она зна и угинут (Хат.).

прочишћавање с гл. им. од прочишћават се, в. излет. — Кад је лијеп дан у

јану"ару, онда би челе ишле на прочишћавање (До).

прочишћават се, прочишћавам се несвр. према прочистит се.

прошириват, проширивам / проширујем несвр. према проширит, в. ширит.

проширит, проширим свр. према ширит. — Само на вријеме прошири друштво,

обезбједи му простор да има гдје да ради и оно ће само рјешават своје проблеме

(Пољ.).

прpр-прpр в. прикат. — Колико је та чела паметна, чоекје ваби и виче: прpр

-прpр, у кућицу, мајко, у кућицу, мајко... (Вуч.).

прскавац / прскавац, -кавца м неквалитетан рој настао прекомјерним

ројењем, в. изјаловак, испрдак, рој — нејак -, слаб -, танак -, паројак 3, паројчић,

ројчић. — Испрскб се прскавац, нема ништа од њега (Хат.).

прскавица ж пч. друштво настало од роја прскавца, в. слабица.

прскање с гл. им. од прскат.

прскат, прскам / пршћем несвр. засипати водом или каквим растреситим

материјалом рој у лету ради његова приземљења. — се, пршће се (сј. Херц.)

прекомјерно се ројити.

прснут, -нем свр. према прскат. — се дати слaброј.

прćкат, -ам несвр. в. прикат.

прчат, -им несвр. в. прикат. — Ако је чела неђе нашла бољу кућу, неће се

ласно савит, прчи — не прчи, пувају љубицу, џаба (Биоци).

прчица ж пчелиња штеточина из породице Formicidae. – За челе је од свије

мрава најопасни "ни што га у приморју зову прчица (Коњ.).

пршкат, -ам несвр. дувајући у ароматичну биљку приликом хватања роја,

изговарати прpр, пр-пр-пр или пре-прé, в. прćкат, прчаш.

пувалица ж в. димилица (дол. Нер.).

пуваљка / пy"аљка в. димилица. — У пуваљци палимо кад. (Дол.). — Није

тада било ни пуваљки, у моје вријеме, а јачеларим... (Биоци).

пуват, пувам / пу“ат, пунам несвр. в. пухат. — Ка-шичеш, пувај ти у челну

љубицу, не треба ти галамит (До).
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пунит, -им несвр. 6. наливат.

пунут, пунем свр. према пуват.

пу-пу в. ква-ква.

пустит, пустим (рој) свр. в. ројит се. — се (дол. Нер.) исто.

пуцат, -ăм (о јајету) несвр. в. пролит се.

пухалица ж (Мусл. у дол. Нер.) в. димилица.

пухаљка ж (Мусл. у дол. Нер.) в. димилица.

пyхат, пушем (Мусл. у дол. Неp.) 1. в. кадит. 2. дувањем растјериватими

pис ириликом хвашања ројева.

пуштање (роја) с гл. им. од пуштати се (риј.), в. ројење.

пуштат / пуштит, пуштим (челе) свр. мит по вјеровању, ослободити ухваће

не нападачице, супр. упутит. — Сву ћу ти штету надокнадит, само ми пушти челе

(Вуч.) — Пушти ми челе, учинићу ти све, платићу ти, тако моли они који вјерује

да су му уваћене челе (Хат.). — се (си. Херц) в. ројит се; уп. сашикат. — Ка-се чела

први пут пушти, то је првјенац, први рој (Дол.).

пуштат се, пуштам се несвр. в. ројит се. — Не ваља ка-се челе много пуштају,

јер ослабе (Дол.).

пушћат се, пушћам се несвр. (сјев. Херц). в. ројит се.

пушћит се, пушћим се свр. (сјев. Херц.) в. ројит се.

пчела, пчеларит, пчеле, пчелији, пчелин, пчелински, пчелињи, пчелни,

пчелни, Пчељњак... в. чела, челарит...

Р

радилица (си. Херц.) / радилица (јуж. Херц.) ж1. пчелина женка са закp

жљалим полним органима. — Однесе се кошница струтовњачом једно дваес метара

-тријес од челњака, тамо се истресе чела сва, радилица се врати, а могућнбс је да се

трутовњача не врати (Дол.). 2. в. медара (ист. Херц.). — Крстачица је била радилица

не треба ти мислит, какав је гођ принос био, она је вазда била пуна меда (Дол.).

радит, радим несвр. (о пчелама) обављати више послова: сакупљати храну,

традити саће и одгајати легло. — Прољетбс су челе добро радиле (Вуч.). — Мичелари,

прије но се упитамо за здравље, питамо: Како ти челе раде? (Ивица).

# - на леглу в. лећ, - на меду в. сабират.

радит око чела / - о челама / - ш челама в. челарит. — Ко гој ради о чела

ма, које прави челар, никад неће стат пред лећу, вазда позади челе стоји (Вуч.). —

Радио сам о челама доста, имб сам огромну литературу о њима (Хат.).

радуља ж оказ. (Зав.) в. радилица 1 и 2.

рађат, рађам несвр. према родит. — Арађало је тада немилице, то је била ката

строфа меда, вадило би се по пет пута (Дол.).

#разбит – разбијат (мед) на црв свр. — несвр. 1. нагло залећи испражњено

медно саће, в. црв — бацит на -/ пребацит на -, окренут на -, претурит / проту

рит на — — У прољеће одједном видиш како је чела разбила на црв, умјесто меда

у саћу се појавило легло (Хат). 2. (о људима) добити велико потомство. — „...сад

Јефтан има сина јединца, а Триле разбио на црва“, шест синова и четири кћери.“

(М. Попадић, Сaрajeвo на Миљацки. — Билећа 2011, 49).

разварит, разварим свр. в. прекуват (риј).

развијат (се), развијам (се) несвр. према развит (се), в. напредоват. — Већ у
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јануару и фебруару има дријена, ш њега носи пра“ и легло развија (Корит.).

развит (се), развијем (се) свр. размножити пчеле и њихов подмладак, в. начи

нит се. — Југословенка је погодна, али југословенка је недовољна да се уједном ње

зином тијелу развије заједница (Цибр.). — Ако је повољно вријеме и добар дријен,

то је гаранција да ће се пчелиња друштва рано развит (Пољ.).

развој мразмножавање пчелиње масе. — Која год пчела форсира легло у

вријеме ка-се очекује паша, она сву енергију усмјерава на развој, у њој је слаб

принос меда (Пољ.).

раздвајање с гл. им. од раздвајат.

раздвајат, раздвајам несвр. премараздвојит.

раздвојит, јим в. разројит.

раздијелит, раздијелим свр. в. разројит.

раздужит, раздужим свр. 1. (си. Херц.) скинути дужи са дубенице или дашча

ре, в. отворит 1. 2. (Баћ.) в. резат 1.

разлагат јаја, разлажем несвр. (Ист. Херц.) в. полагат јаја.

разлађиват (се), разлађивам (се) несвр. в. расхлађиват (се).

разлађивач, -ăчам пчела радилица која поспјешује провјетравање кошнице.

—Чим саспем рој у кошницу, одма се нађу разлађивачи зрака, који трепере крилима,

разлађују чим је уишла (Биоци).

разлит се, разлијем се свр. (ист. Херц.) в. пролит се.

размак / размакм дио на оквиру или у његовом лежишту којим се обезбјеђује

потребно растојање између саћа, в. раничник, копча за размак. — На рамове се

обавезно причвршћују размаци (Ивица).

#а-же - p. за кошницу ажејку, амерички -р. од профилисаног лима, копча за - ;

лимени -, - о-дрвета.

размиљет се, -лим се свр.(ист. Херц.) разићи се милећи на све стране.

разрајат, разрајам несвр. (зап. Херц.) в. разројават.

разројавање с гл. им. одразројават.

# умјетно - исто.

разројават, разројавам несвр. према разројит.

разрбјат, разрбјам несвр. (зап. Херц.) в. разројават.

разројит, -им свр. образовати пчелиње друштво вјештачким путем, в. про

извес 2, раздијелит, ројит. — Требаће ми разројит неколике кошнице, да надокна

дим оне што су ми зимус помрле (Дол.).

рајање с гл. им. од рајат се (зап. Херц) в. ројење.

# природно - в. ројење — природно -, умитнб - в. ројење — вјештачко -

рајат се, раја се несвр. (зап. Херц.) в. ројит се.

# природно се - исто.

ракија ж1. средство за спајање ројева, в. млаћеница. — Ако сасипаш паројак

у рој, челе ће се исклат ако и нијеси прсну"о ракијом лозбм, да добију исти мирис

(Биоци). 2. средство за привлачење ројева. — Кад ватамо рој, прснемо га са мало

лозове ракије, али чисте лозове ракије (Драч.). 3. средство за ублажавање бола од

пчелиње убода.

# замеђена -/ слатка - (си. Херц.) жестоко алкохолно пиће заслађено медом, -

медбвњача в. медовњача; лозова -, - лоза в. ракија 1, 2, 3.

рам, рама / рама м 1. в. оквир 1. — Провучем кроз рам танку жицу и ако не

паше восак у они рам, канем кап воска на жицу (До). 2. в. оквир 2 (ист Херц.) — Ако
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чела покрива два рама до три, може зими остат жива, колико рамбва покрива чела,

толико и вриједи (Вуч.). — Кад двије трећине рама чела запечети, море се вадит

(До). — Изашло старб легло па остали празни рамови у средини плодишта, па сам

их помицб у крајеве (Пољ.).

# празан - пун -; - легла в. оквир л.; — челе / муве (ист Херц.) в. оквир челе.

рама ж в. рам 1 и 2 (сјев. Херц.).

рам-хранилица ж направа за прихрањивање пчела израђена у оквиру

páна ж в. храна. — Ако чела нема доста ране зими, она не мере у прољеће

напредоват (Вуч.). — Та је дубовина скупила рану и преживјела до наредне године

(Ивица).

ранилица / ранилица ж в. хранилица. — Челе се прирањују сирупом, који

се улијева у ранилице. Сад су измислили некакве пластичне ранилице, исте ко-ве

дрвене, само што су клизиве, па се чела не море уза њи лако пет. И то није добро

(Вуч.).

# дрвена -, пластична — /пластична -.

ранилица матице ж в. пратилица матице.

páнит, раним несвр. 1. в. храниш. — Каже, почми једно осам дана ранит челу

којбj оћеш да смакнеш матицу дати произведе доста матичњака, да она мисли да је

дошла паша, па кад је убијеш, јопет, три дана је рани а четврти дан вади ону млијеч

(Вуч.). 2. в. пчеларит (Сељ.).

рас, раста / рас, раста в. храс 3. — Ја сам имб доста прилика исијецања чела

из дуба. Једном приликом бијаше рас висок, требало је направит какве скале. У нас

има доста раста (Биоци).

раса ж варијетет пчела посебних особина, в. америчка раса, раца, крањски

сој, талијанка. — На Балкану има пé-шес раса чела (Биоци).

# америчка — (в.); — челе пчелињар.

раскрaвит, раскрaвим свр. према кравит. — Кад би кога забољело уво, па би

узели мало ланене крпе и воска, па раскрaви они восак и направи воштаницу (Хат.).

раскуват, -ам свр. према куват.

расплодит (се), расплодим (се) свр. (зап. Херц., дол. Нер.) в. спарит (се).

расплођават (се), расплођавам (се) несвр. (зап. Херц., дол. Нер.) несвр. према

расплодит (се), в. парит (се),

растина жоказ. (Баћ.) дубеница израђена од храстовине, в. дубина —растова

растовина жматеријал за израду дубеница. — Обично су се дубовине прави

ле од растовине (Корит.).

растопит, растопим свр. према топит.

растрљат, -ам свр. према трљат.

расхлађиват, расхлађивам / расхлађујем несвр. в. провјетраваш. — се в. про

вјетраваш се.

раца ж в. раса.

# војвођанска - пч, раса распрострањена у Војводини, кавкаска - пч, раса по

ријеклом с Кавказа, крањска - пч, раса поријеклом из Крањске, крижана - в. крижанац,

талијанска — в. талијанка.

рашкрабит, рашкрабим свр. (зап. Херц.) в. раскрaвит.

рашћерат, -ам свр. разјурити пчеле помоћу дима или каквој опојног средства.

рђа ж (сјев. Херц.) в. шљетица. — Прија, док се није књига знало, кажу: „Челе
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носе рђу, рђу носе“ (Румб.).

резат, -жем / резат, -жем несвр. 1. (саће) одузимати саће пчелињим друшт

вима настањеним већином у старинским кошницама, в. вадит 2, кидат, копат,

ломит, парат, раздужит 2, ćећ, телит. 2. (воштане поклопце) в. скидат 2.

резерва ж мед остављен за додатну прехрану пчела, в. лезерва. — Пчеле

скупљају нектар и претварају га у мед, да би имале резерву хране (Цибр.).

# - хране исто.

резервисат, -шем свp. и несвр. оставити мед или полен за евентуално при

храњивање пчела. — Босански пчелари ваде рамове с поленом и остављају у посебне

ормаре, резервишу га да би им га дали кад их зазимљују. У нас пчеле могу увијек

наћи полена па га мање и сакупљају (Пољ.).

резервна матица машица која се таји да би се њоме, у случају потребе, за

мијенила неквалитетна или упинула матица. — Чела би ми тада пропала да нијесам

имб резерве матицу, вазда мораш имат резервну матицу за сваки случај (Хат.).

# резерве матица, резерва матице исто.

резотине, -ина ж мн. воштина од воштаних поклопаца.

реса ж висећа цваст неких биљака, богат извор цвјетног прашка, понекад и

нектара. — Дубова реса зна да добро замеди (Вуч.).

# дубова -, (x)растова – p. од храста, љескова – p. од лијеске.

реџел м (Благ) оријентална посластица припремана с медом.

решедија ж (Благ) оријентална посластица припремана с медом.

решетка ж дио кошнице с покретним саћем којим се одваја плодиште одме

дишта ради спречавања матице да полажејаја у саћу намијењеном за смјештање

меда. — Није матица могла проћ кроз решетку у наставак, па су рамови били запече

ћени кô тевсија (Дол.). — Кроз Ханиманову решетку матица не може проћ, а пчеле

пролазе (Цибр.). — У горњем наставку је медиште, а у доњем плодиште, између њи

се ставља Хануманова решетка да не море матица проћ горе (До).

# Анеман — / Амерманова — / Ханеманова — / Ханеманова - Ханиманова — /

Ханорманова — / Хануманова -, матична - исто.

решето / решето с 1. в. ћедило. 2. в. сито 2.

рилицаж дио пчелињих уста којим се усисава течна храна, в. рилце. — Пчела

друге сорте, неприлагођена нашим медоносним биљкама, имала је краћу рилицу и

том рилицбм није могла у пелиму да дотакне нектар (Пољ.).

рилце с в. рилица.

ровка ж пчелиња штеточина из породице Soridicae.

pôговим мн. мит. 1. пар волујских или брављих рогова постављен у пчелињаку

због урока; уп. струја. — Љаник му је био иза куће и он је вазда стављб од бвна с

poговима главу да се њима чуде, а не његовим челама (Корит.), 2. имитација рогова

са испруженим кажипрстом и малим прстом. — Било је осбба са злијем очима па

није добро да гледају челе ка-се роје па би-м окретали рогове (Глав.).

# воловски -, - од вола, - од јарца, - од бвна.

родит, родим свр. обилно медити.

poj, poja м 1. ненасељено пчелиње друштво. — Ономадне једва сам ушикбједан

рој, никако није стио у ројницу (Пољ.). 2. (сјев. Херц) младо пчелиње друштво са

кошницом (сјев. Херц.). 3. (јуж. и си. Херц) в. првјенац. — Код нас први рој је рој,

други је паројак, трећи и он је паројак (Цибр.). — Први је рој највећи, па потље дође

паројак (Глав.). 4. велика мјера количине пчелиње популације. — Пронашли смо огрбм
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неколичине тога дубачца, све се плавило од њега и ројеви пчела по њему су падали

(Пољ.).

# ватат - / фатат -, уватит — / уфатит -, велик -, добар -, јак -, напредан -,

рани - : нејак -, слаб -, танак, касни — многобројан и квалитетан, односно малобројан и

неквалитетан р., други - в. другјенац, избацит -, пустит — в. ројит се, љетошњи / проље

тошњи -, млади - в. млада; направит — в. разројит, од првца-, од роја — / од рôјца -.

ројев — в. бијела чела 1; пети - рој који се пети одвоји од матичног друштва; први - први

-, - првјенац в. првјенац, - челе количина пчелиње популације, трећи - в. трећинац.

pojак, ројака м (Сељ.) в. ројац.

pбјац, ројца м (зап. Херц) младо пчелиње друштво са кошницом.

# pбјац од ројца, в. бијела чела 1.

pojба ж (јуж. Херц) в. ројење. — Ако се на зановети добро развије чела,

сигурно ће бит ројбе ако има матичњака (До).

pôјев рој мрој од првјенца настао исте године, в. бијела чела 1. — Ако се чела

роји на зановéти, њезин се рој роји на пелиму, то је ројев рој (Цибр.).

ројење / ројење с гл. им. од ројит (ист. Херц) множење пчелињих друштава,

в. дјељење, пуштање, ројба, ројидба. — Челар примјети да ће се чела ројит, па он

спречава ројење додавањем наставака (Пољ.). — Немогуће је било спријечит ројење

у дубовинама, чела ту ради шта оће (Ивица).

# вјештачкб — / умјетнб - образовање новој пч. друштва вјештачким путем;

природно - настанак роја природним путем.

pojидба ж в. ројење. — Неће данас челари ројидбу, уништавају матичњаке...

(Дол.); — Дубовине, у прољеће ројидба, у јесен мало меда извади... (Ивица). — Отац

ми је причо, ја нијесам пробо, ка-се у медишту поставе рамови контра рамовима у

плодишту, да се онда пчела неће ројит, да је то један од начина спречавања ројидбе

(Пољ.).

ројилица ж пчелиње друштво склоно јачем ројењу, в. месар, осињак.

ројит, ројим (си. Херц.) / ројит, ројим (јуж, Херц.) / ројит, ројим (дол. Нер.)

свp. и несвр. в. разројит. — се (о пчелама) отпустити рој, в. диiнут се, дијелит се,

избацит рој, изаћ 2, изројит се 1, одвојит се, откинут се, пустиш се, раздвојит

се. — Не воле људи да им други гледају кад им се чела роји (Драч.).

# вјештачки - в. разројит.

póјница жлатан дрвени или плетени суд у који се хватају ројеви, в. дубовина

— мала - улиште — мало -, полустарица, улишна корпа, фаталица, шикалица. —

Рóјница је била "но малбо-даске што би у њу шикали (Глав.).

Pöјом надимак за добро пчелара. — Максимовићи имају примјенак Роји,

увијек су им се челе ројиле и шћеле и челе, вазада ројеви — Pöји (Вуч.).

рој од роја мв. бијела чела 1. — Кад би се рој од роја пуштио, то би био прави

напредак чела, то ја нијесам доживио, али сам слушб (Дол.).

poj poja poja pojeвога м в. бијела чела 2. — Рој poja poja pojeвога је бијела

чела (Хат.).

pôjће, -ета с (Мусл. дол. Нер.) в. ројче, нуклеус.

póјче, -ета с (дол. Нер.) в. нуклеус.

ројчић м в прскавац. —Уфатио се ројчић за грану, капа челе (Дол.).

poса ж в. медљика (риј).

# медна – (ист. Херц.), слатка - (Изг) исто.

ружа жмит, украсна цвјетница Rosa iajeНа у пчелињацима да пчелама буде

љепше и угодније; уп. цвијеће.

— 288 —



Херцеговачка пчеларска лексика 751

ружа у злу добра (Ком.) мит в. узлудобар.

ружмарин м в. рузмарин.

рузмарин м медоносни жбун Rosmarinus officinalis, в. ружмарин. — Иза кише

рузмарин одма проћета и на њ чела радо иде (Пољ.).

рукав, -ăвам мит в. ледат кроз рукав.

руњевац, -евца м медоносна биљка из породице Satureia, в. мацин реп.

рупа ж (дол. Нер.) в. ћелија.

рупица ж (дол. Нер.) в. ћелија.

руса у злу добра (Ком.) мит в. узлудобар.

pута ж в. билуч.

Рутова кошница в. ланкcтрот-рут.

рутбвка ж в. ланкcтрот-pут. — Рутовка је освојила свијет ради индустрије,

каква је у тебе, така је и у мене (Хат.).

ручка ж дио врцаљке којим се покреће механизам.

С

сабијат се, сабијам се несвр. према сабит се.

сабират, сабирам (ист. Херц.) / сабират, сабирем (Ком.) несвр. в.сакупљат.

сабирачица ж пчела радилица која сабира храну, в. излетница, пашарица.

сабит се, сабијем се свр. в. уклупчиш се.

сабљица жмит, украсна биљка Iris germaniса тајена у пчелињацима, в. калуђер,

калуђерица, кунђед. — У Љанику је било дуго, дуго, и сабљице и лијера. Сабљица,

калуђерица, оно што избаци горе велики плави цвијет (Глав.).

савијат, савијам (рој, пчелу) несвр. према савит, в. хватат, - се (ист. Херц.)

в. сјеc 2.

савит, савијем (рој, пчелу) свр. в. ухватит. — Ако чела нађе мјесто ђе ће се

смјестит, тешко ћеш ти савит рој (Корит.). — Виђела сам челу преко поља бјежи,

рој, изашла сам из а“ута и савила је, могла сам је у ауто савит (Ивица). — се (ист.

Херц) в. сјеc 2.

сазиват, сазивам несвр. (зап. Херц.) в. пјеват.

сазријевање с гл. им. од сазријеват; уп. провјетрават.

сазријеват, сазријевам несвр. према сазреш; уп. провјетрават.

сазрет, сазрем свр. в. зренут. — Мед се не смије врцат док не сазре, види се да

још није зрио (Биоци).

сакупит, -им свр. према сакупљат; уп. висибаба.

сакупљат, сакупљам / сакупјат, сакупјам несвр. сабирати храну, в. доносит,

ић / ићит 2, купит, носит 2. падат 1, пас, скупљат. — Слабо сакупљају, престала

паша (Глав.).

салавантаж (јуж. руб Херц) в. иибра 1.

самар, -ăрам (дол. Нер.) в. кров 1.

самот м (Румб.) комад воска од пола коњској товара.

самоток м мед добијен самоотакањем, в. мед— цијеђени -, цвијет — — меда,

цида, цјеђа. — За топла времена, мед се циједио из објешене ћесе, тако се добиб

самоток (Хат.).

самријет, самрем свр. упинути због недостатка хране или матице, в. одум
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ријеш, сасут се, скапат. — Кад нестане паше, челе блокирају трута, не дају му да

једе и он самре (Хат). — Ако нема ране, чела самре (Ивица).

самрит, самрим свр. ик, (зап. Херц.) в. самријет.

сандук м 1. (Румб.) кошница с покретним саћем. 2. в. коцка, наставак 2. 3.

(ји. Херц. риј.) в. казанчић.

# двоспратни - в. настављача.

сандуклија ж (ји. Херц.) в. дашчара.

сандучара ж (ји. Херц.) в. дашчара.

сантрач, -ăчам (ји. Херц.) в. скобла.

сасипање с гл. им. од сасипат. — Приликом сасипања ројева у кошницу, море

се матица загубит (Биоци).

сасипат, -ам / -јем / сасипат, -ам / -љем (ист. Херц.) несвр. према сасут. — Ка

се млого челе паројче, онда би сасипали више паројака у једну кошницу (Глав.). —

Навече би сасипали ројеве да не би челе побјегле, проблеми су то били (До).

саставит, -им / саставит, -им свp. спојити два пчелиња друштва, в. спојит.

- Виђу, једна чела нема матице, а друга није добра, а има матицу и ја и саставим, и

сад ова почела добро да леже (Вуч.).

саставјат, -ам / саставјат, -ам несвр. према саставит.

састављање с гл. им. од састављаш.

састављат, -ам / састављат, -ам несвр. према саставит. — По два су парбјка у

једну кошницу састављали, а некад и по три (Корит).

сасут, саспем свp. (ист Херц) наглим трзајем премјестит рој из ројнице у

кошницу, в. настанит. — Припреми празну кошницу да у њу саспемо челу кад је

донесемо у рôјници (Цибр.). — Та-јерој сасут у дубовину и преживио је до наредне

године (Ивица). — Истбг момента ка-сам је ушикб, ја је одма саспем у кошницу, не

чекам вече (Биоци). — се в. самријет.

сат м (ист, јуж. и зап. периферија Херц.) / сат, сата м (унутрашњост Херц.)

/ сат, -иж (Брест.) / сат, -иж (зап. Херц.) 1. висећа плочаста воштана грађевина,

која служи за развој пчелиње подмлатка и смјештај хране, в. пластуница, сатина,

сатица, саћ, саћина. — Било је ту сатбва са леглом, а све сатове с медом ја сам исту

вече увезб у оквире (Цибр.). — У крстачице сатови бијели кб бијели беap (Дол.). 2.

в. оквир 2.

# бијел / била -, млад -, нов - : стар -, црн - ; вјештачки -, умјетни /умитна

- в. сатна основа; забулан -, залит — / заливен —, затворен -, заткан —, замарлејисан

/ замурлејисан / замухурлејисан -, запечаћен / запечећен -, пломбиран -, поклопљен

- с поклопљен воштаним поклопцима, крајњи / крајњи / крајни / крадњи - в. крајњак,

непокретни - с. у старинској кошници: покретни — с. у оквиру, откинут - одузети с. из

кошнице, празан -, сух (сув - пун - празан, односно попуњен, - легла, - црва, - меда

мјера количине легла и меда, средњи — с. међу крајњацима.

*ко сат меда уредно. — У њезиној кући је све ко сат меда, све је чисто и на свом

мјесту (Биоци).

сатина ж (Рама) в. сат.

сатица ж (Рама) в. сат.

сатна основа танка пресована воштана плоча са зачецима ћелија, в.

вјештачки восак, восак у таблама, плата, плоча 2, пресовани восак, табла, та

блица. — Убацујем им сатне основе да би челе радиле, израђивале ново саће и при

премале се за главну пашу (Глав.). — Зврком се учвршћују сатне основе у оквире
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(Цибр.).

сатоноша / сатоношаждио оквира, горња носећа летвица, в. носач, семар. —

Сатна основа треба да буде добро учвршћена за сатоношу (Цибр.).

саћ, саћа мв. сат. — Ако се мед једе фрешак, накб у саћима... (Бил.). — Ја

Лиг зовем рамови, прије су се у стублини звали саћи, каже, испунила саћа толико

(Биоци).

саће (ист, јуж. и зап. периферија Херц.) / cáће /саће / саће (унутрашњост

Херц.) зб од сат. — Фалио ми један оквир у наставку и ка-сам за неколико дана

дошб, она га до дна занијела, али све само трутинско саће (До). — Још је бољи био

мед ка-се вадио из дубовине у саћу (Биоци). — У сљедећој просторији налази се

врцаљка и сто за отварање саћа (Пољ.).

# кидат - / кидат - одузимати с. из кошнице, мед у саћу меду младом саћу који се

јео без одвајања, медно — с. испуњено медом; медљиково — с. испуњено медљиковцем; непо

кретно - кошница с непокретим саћем; покретно - кошница с покретним саћем; природно

-, трутовско - /трутовско - /трутинско - в. трутњак.

#свртити - (в.).

саћина ж (Рама) в. сат.

сачак м (Попово) в. плоча 1.

сашикат, сашичем / сашикам свр. према шикат. — Јуче пред саму ноћ, пушти

ла ми се једна чела, једва сам је сашико у шикалицу (Вуч.).

свадба ж в. свадбени лет.

свадбени излет в. свадбени лет. — Докје матица на свадбенбм излету, њезине

челе су нервозне и љуте (Цибр.).

свадбени лет спаривање матице с трутом у ваздуху, в. оплођење.

свадбени пут в. свадбени лет.

сватовим мн. в. свадбени леш.

свезат, свежем (саће) свр. према везат 1, 2.

свијећа ж израђевина од воска првенствено намијењена за култне потре

бе, в. воштаница 1, свића, фоштаница. — Од воска би се правила свијећа, крсна

свијећа за славу, за Божић. И са-то неки не би купили, него праве од своји чела

(До).

# воштана -/ воштена -, крсна -.

свића жик. (зап. Херц) в. свијећа.

свјетлика ж (Бег) в. шљетица.

свјетљика ж (Хут.) в. шљетица.

свјећар м прерађивач воска, в. воскација.

сврдло с мит (си. Херц.) постављано у пчелињакради спречавања грабежи.

сврдо, -дла с мит средство којим се хапсе туђе пчеле. — «Узми мушке гаће и

сврдо, па обнеси три пута око уљаника не обзирући се (Грђић 141, в. Текстови).

#свртити саће (Благај 30) учврстити саће провлачењем дрвених шипки

кроз насељене старинске кошнице приликом њиховог пресељавања.

селидба ж в. сељење.

*Нема меда без селидбе.

селит, -им несвр. премјештати пчелиња друштва за бољом пашом, в. возиш

— возат, тањат – гонит 2, прегонит, пресељават. — Сада селим челе ближе, према

Граову, немам више живота за далека пута (Вуч.) — се (о пчелама) в. бјежат.

сељење с гл. им. од селит, в. селидба, пресељавање. — Врело љето нас је
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присилило на сељење чела у планину (Дол.).

семар, -ăра моказ (Баћ.) в. сатоноша.

сијат, -јем несвр. в. полагат. — Матица сије више јаја но што и чела може

покрит па настане кречно легло (Глав.).

сијерит се, -им се несвр. оказ, в. зановит. — Кад у прољеће нагнем дубовину и

видим да се сијери восак, значи почела је чела радит (Ивица).

сикавица ж в. модра

симе, -ена с ик. (зап. Херц.) в. сперма.

# затрит се — (о пчелама) в. изумријет.

синџа ж в. зеба.

сипат, -љем / -јем / -ам / сипат, -љем / -јем / -ам несвр 1. (ист. Херц.) масовно

и брзо летјети. — Сипљу челе и-стублине кб да ће се ројит (Вуч.). — Из те кошнице

сипа ненормално, довлаче полен навелико, легла у њој дупло више него у другим,

а принос меда на крају паше био је незнатан (Пољ.). 2. в. капат 2; уп. уљевица 2.

сирaц, сирца м восак изливен у комад кружној облика, в. калуп, колач 1, кo

лут, круј, појача 2. тоцило, тубок. — Ка-се восак претопи, на вру суда олади се

округо комад, сирaц би то звали (Глав.). — У сирцу буде по-сам-десет кила воска,

зависно од шерпе (Дол.). — Потопи воштину у бачву, нек се скува добро, остави да

се олади и извуци сирaц (Ивица).

сирћет м 1. раствор сирћетне киселине којим се ублажава бол од пчелињег

убода, в. осат, остика. — Кад је Бућо био мали, иљаду чела га је ујело, вас је био

поплавио ко-на шоља, те мажи сирћетом, старе жене сирћет, сирћет, те доктору

у Столац, мишљели смо неће остат (Хат.). 2. веома цијењен зачин који се добија

кисељењем медовине.

сируп / сируп / сируп м пусто укуван шећер којим се прихрањују пчеле, в.

слад, сладор 2, шербе 3, шећер. — У хранилицу се одозго сипа сируп (Цибр.). — Прво

ји прирањујемо погачбм, а касније сирупом (Дол.). — Никад у свом вијеку док сам

челарио нијесам да"очели сируп од шећера, до деведесет и шесте (Биоци).

сис, сиднем / -дем свр. ик. (зап. Херц.) в. сјес.

сиса ж 1. в. матичњак. — Чела при саћу направи сисе, матичњаке (Глав.). —

Добри матичњаци, ко сисе, рекли би (До). 2. (си. Херц.) в. заперак.

сисат, -ăм (о пчелама) несвр. црпсти храњиве састојке или храну, в. насисат,

посисаши.

ситка ж (ист. Херц.) в. Капа 1.

сито с додатак врцаљки за цијеђење меда са дуплим, рјеђим и гушћимрешет

кастим днoм, в. решето 2, ћедило 2.

сједалиште с (Врч. 54) в. кућа 1.

сједат, -им несвр. према сјеc 1, 2, 3.

сјеме, -ена с (Брест.) в. јаје.

сјеc, -днем / -дем свр. (дол. Нер.) в. ćec, 1. (о пчелама) спустити се у гомилу

на дно кошнице споља и изнутра, знак за скоро ројење, в. обрадиш, огрнут се. 2. (o

роју) спустити се на дрво или други предмет, в. објесит се, лећ, ухватит се; уп.

мирис. 3. (о пчелињим јединкама) спустити се на чврст предмет.

сјужит, -им свр.(ист. Херц.) в. кравит.

скапат, -љем / -јем / -ам свр. (зап. Херц.) в. самријеш.

скидање с гл. им. од скидат 2. — Неки имају нож за скидање печета, мени се

није показб практичан (Пољ.).
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скидат, скидам несвр. према скинут 1, 2.

скинут, -нем свр. 1. (кров, поклопац, наставак) в. отворит 1. — Кад вадиш

мед, отвориш поклопац горе, скинеш поклопац са стублине... (Драч.). — Скину“о

сам наставак и погледбу плодиште, било је старбг легла затворенбГ (Пољ). 2. в. от

печатит. — Прије врцања треба скинут капке са саћа (Хат.).

# - дужву в. отворит 1, раздужит.

скоблаж алатка за израду дубеница, заобљено челично сјечиво насађено на

дрвену дршку под правим углом, којим је обрађивана унутрашња шупљина издубене

кладе, в. дутла, сантрач, струјач, шесла.

скоблат, -лам несвр. (јуж. Херц.) дупсти (кладу), правити (дубеницу), в. ко

пат, тесат, чистит 1.

сковат, скујем свр. направити (дашчару). — Немадог у што сасут ројтеја скуј

стублину о-четири штице (Вуч.).

скуват, -ам свр. према куват 1, 2. — Стару воштину треба што прије претопит,

у котлу скуват, процијeдит, горе сирац, а доље тамна вода (Хат.).

скупит, -им свр. према купит, в. сакупит. — Скупиле су ми челе зимницу, па

ји неће требат прирањиват (Ивица). — Треба јако друштво да скупи надабланк, то је

велика кошница (Биоци).

скупјат, скупјам несвр. према скупит, в. сакупљат. — Лани су челе скупјале и

понешто ćере (Вуч.).

скупљање с гл. им. од скупљат, в. паша 1. — Босанске пчеле имају инстинкт за

повећано скупљање полена (Пољ.).

скупљат, скупљам несвр. према скупит, в. сакупљати.

слабић, -ића м в. слабица.

слабица ж малобројно пчелиње друштво, в. нејакуша, прскавица, слабић. –

Грабеж најчешће угрожава слабице (Цибр.).

славина ж дио врцаљке, механизам за испуштање меда, 6. кантула.

слад м в. сируп,

слaдерм 1. в. уљевица. 2. в. сируп.

сладор м в. сладер 1, 2.

сламаж 1. материјал заутопљавање кошница. 2. средство за убијање пчела,

в. кров 4. — Најлашње је убит челу пламеном о-сламе (Вуч.).

слатка вода в. медовина 2.

слаткогуз м пеј. велики љубитељ меда, 6. медар 1.

слезена ж (си. Херц.) в. заперак.

слијед м (ист Херц) в. измет 2. слијет. — Зими се челе налазе послиједу. Кад

је сниjeг, па оно угрије, тад челе изађу на чишћење па се на снијегу види ђе пада слијед.

То значи да су оне неђе близу. Идеш по брдима и ђе гођ видиш слијед, ту је чела близу

(Дол.). — Чела баца слијед по камену, оне су се и налазиле по том слиједу (Биоци).

# бацат - в. чистиш се.

слијепит, -им несвр. (о пчелама) оболијеват од мајске болести.

слијет м в. измет. — Тражили су челе по слијету, то је твоја мајка говорила:

„Виђела сам по камењу слијето-чела“, оно жућкасто (Ивица).

словенка ж в. ажејка.

смакнут, смакнем (пчеле) свр. усмртит пчелиње друштво или неко од

његових чланова, в. ликвидират, поморит, уништит. — Ако ја смакнем комшину

челу, сила божја ће смакнути моју (Биоци).
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# - матицу в. обезматичит.

сметјика ж (Благ.) в. шљетица; уп. обножје.

сметљица ж (Бор.) в. шљетица.

смитљика жик. (Врп.) в. шљетица.

смицат, -чем несвр. према смакнут.

смјестит, -им свр. в. сасут; уп. испресоват.

смоква ж плод истоимене воћке, извор слаткој сока.

# млијечер б-смокве в. млијечер и-смокова листа.

смоквараж колач од кукурузна брашна и меда.

смола ж в. прополис. — Стари би за прополис рекли смола, челиња смола

(Хат.).

# челиња — / челија - исто.

смрзнут се, -нем се свр. (ји. Херц., Ком.) в. ушећерит се. — Ка-ce ćeрињи мед

смрзне, не море га чела проварит (Биоци).

снијет му нека болест пчелиње легла, в. сњет. — Сњетика или снијет је истб

као што буде у шеници “нб црно — снијет (Биоци).

снијет, снесем / снесем свр. в. полагаш јаја. — Матица снесе јаје, из кбга из

лази црвић, ларва што би сад рекли (До).

снимат, снимам (сјев. Херц.) несвр. према снимит.

снимит, снимим свр. (сјев. Херц.) в. скинут 1, 2.

снит, снесем (јаје) свр. ик. (зап. Херц.) в. снијет.

cњет м” (Баћ) в. снијеш.

cњетика ж в. снијет.

cóда ж в. жива сода.

сок/сок м слатка течност из воћних плодова, в. мед 3; уп. воће. —У ово вријеме

кад нема паше, чела скупља било шта слатко, обично сок са смокава, грожђа, из

paćеченије карпуза (Вуч.). — Навалиле челе на грбжђе, посисаше вас сок иж њега

(Драч.).

# воћни - слатки - исто.

сортаж в. раса. — Пчела донесена из Босне друге је сорте, није прилагођена

нашим условима, више сакупља полен него нектар и та раса не одговара нашем

крају (Пољ.).

спават, спавам несвр. в. зимит.

спајање с гл. им. од стајат.

# - друштава, - ројева.

спајат, спајам (пчеле, ројеве) несвр. према спојит. — Парбјке мореш спајат, по

три-четири парбјка ја сам спајб у једну кошницу (Биоци).

спалит, спалим свр. према палит, уп. заразит.

спаљиват, спаљивам / спаљујем (пчеле) несвр. (ист. Херц.) в. палит 1. — Чу“о

сам да се појавила америчка куга, глуво било, ту нема лијека, него спаљиват (Иви

ца).

спарит, спарим свр. в. оплодот. — се в. оплодит се. — Ако се матица не спари

за три седмице, она почиње полагат неоплођена јаја (Цибр.).

Спасов дан празник за који је везано прво, култно вађење меда у нижим

предјелима. — Млади мед се вадио на Спасовдан (Дол.). — Ако приспије рано, први

мед се вадио и на Спасовдан (Хат.).

Спасоје м име пч. друштва настало ројењем на Спасовдан. — А рој, ако је
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био случајно на Спасовдан, па би га називали Спасоје (Коњ.). — Ројила се на Спа

сов дан и та рој назвали Спасоје (Хат.).

сперма ж излучевина трутове полне жлијезде, в. симе / ćеме, спермиј. — Кад

у матице нестане сперме, она почме лећ трутовска јаја (Хат.).

спермиј, -ија м (Хат.) в. сперма.

спојит, -јим / спојит, -јим (пчеле, ројеве) свр. в. саставит. — Ја сам овог

прољећа једанес друштава спојио и на овако слабој години ја сам од сваког тог

спојенбг друштва извадио по пет кила меда (Пољ.).

спрат, спрата м (ист руб Херц.) в. наставак 1 и 2.

# горњи -, други - в. наставак 1, дигнут — дизат -, скинут — скидат - : метнут

- метат / мећат -, ставит / поставит — стављат / ставјат - одузети, односно дода(ва)ти на

ставак, доњи - приземно, основно тијело кошнице.

спремат челе, спремам мит, несвр. према спремиш челе.

спремачица ж в. домаћица.

спремит, спремим (пчеле) свр. мит. в. упутит — Има људи који знаду да

спреме челе у туђ љаник да му мед донесу (Вуч.).

спуштање с гл. им. од спуштат се. — Ради спуштања ројева садили би око чела

“ну љубицу (Биоци).

спуштат се, спуштам се несвр. према спуштит се.

спуштит се спуштим се (о роју) свр. в. сјеc 2. — Паројак не иде далеко, спушти

се близу љаника (Глав.).

сpдобоља ж више врста дијареичних пчелињих болести, в. прижа, измет 1,

пролив / прољев.

cршљен, -ена м в. стршљен. — И сршљен купи челу (Дол.). — Сршљенови

фатају челе у лету испред кошнице (Хат.).

ставит, -им / ставит, -им свр. 1. (наставак) додати неко од додатних тијела

кошнице, в. метнут. — Прекјуче сам прегледб челе и оцијенио кад којој требам

ставит наставак (Цибр.). 2. (сатну основу) в. ударит.

ставјат, -ам / ставјат, -ам несвр. према ставит.

стављат, -ам / стављат, -ам несвр. према ставит.

стан м в. кућа 1, 2. — Прије но што се рој дигне, свака чела се насиса, она је

пуна меда, она носи хране за три-четири дана, док нађе нови стан (Хат.).

станица (зап. Херц. риј) в. ћелија.

стара жоказ. (Сељ) в. старка.

старац,-рцам в. старка. —Испане на крају да је бољи паројак него старац јер

млада матица није могла изаћ на оплодњу (Хат.).

4. вратит се – враћат се на старца в. вратит се — враћат се на... — Велик рој био,

пуну сам рôјницу напунио, а остало доста челе на трави. Велим, доста је, пушти то нек се

врати, неко у нас вели, на оца, неко на старца (Ивица).

старишина м ик. (зап. руб Херц) в. машица.

старић, -ића м медоносна биљка.

старка ж (ист Херц., Сељ.) пч. друштво које је дало роју текућој сезони, в.

баба, ђед, матица 2. отац, стара, дубовина - стара -, старац.

старовоčћина ж (сјев. Херц) в. старовоштина.

старовоштина ж воштина од старог саћа, в. црновоштина.

стврднут се, -нем се свр. в. ушећерит се.

стегач, -ăчам диометалне пресе за екстракцију воска, механизам за стезање
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воштине и воштаној тропа, в. вијак, евинт, чекpк 2.

стегнут се, стегнем се свр. (Изг) в. ушећерит се. — Врло кратко вријеме по

сле врцања меда тај мед се стегб, али се није кристалисб ко остали медови у онај

тврди кристал (Пољ. в. Текстови).

стискање с гл. им. од стискат. — Мед се циједио ручно стискањем у лоптице

(Биоци).

стискат, стискам / стишћем несвр. 1. в. нечит — Објеси ћесу са саћем о јаку

чивију па ониjeм дрветима све стиска, стиска и тегли је доље, и тако изгони мед

(Хат.). — Саће с медом се стиска рукама, а иж њега цури мед (Цибр.). 2. в. тијештит

2. — Прије би врећу с раскуванбм воштинбм метали међу два дрвета, па стискај,

стискај све док се восак не оцијeди (Хат.).

стискиват, стискивам несвр. в. стискаш.

стиснут, -нем свр. према стискат. — се (ји. Херц.) в. ушећерит се.

сто, стола м (ји, Херц) раван камен или дебља камена плоча која служи као

под дубенице и дашчаре, в. постоље, столњак, ступ.

стока ж (Попово) в. челе 4.

столица ж (сјев. Херц) даска на коју су постављене кошнице, в. даска, под 1.

столњак м (ји. Херц.) в. сто.

страдат, страдам (о пчелама) свр. и несвр. в. пинут. — Чела највише страда од

кунице ка-дбђе јак мраз (Биоци).

стража ж1. заштита пчелињег друштва. 2. трупа пчела радилица које шти

те улаз у кошницу. — Стража чува улаз у стублину (Вуч.).

# чуват стражу в. стражарит.

стражар, -ăрам в. стражарица. — Ако туђицу дочекају стражари на улазу у

кошницу, она неће лако уљећ (Биоци).

стражарит, стражарим несвр. чувати улазу кошницу, в. стража — чуват стра

жу. м - -
- -

стражарица жичела радилица која чува улазу кошницу, в. иандур, сиражар,

стражилица, чувар, чуварица. — Кад неко непозван крене у кошницу, стражарице

га дочекују на лети (Цибр.).

стражилица ж (риј.) в. стражарица.

стрднут се, -нем се свр. (Брест) в. стврднут се, ушећерит се.

стетомицин, -ина мв. стрептомицин.

стрептомицин, -ина млијек против више пчелињих заразних болести. —

Забрањено је дават спрептомицин пчелама да се не би задржб у меду (Цибр.)

стрес, стресем (пчеле) свр. трзајем оборити пчеле с неког предмета, в. под

бацит, посут, потрес. — И-шикалице рој се стресе у кошницу (Хат).

стресат, стресам несвр. према стрес.

стретомицин, -ина мв. стрептомицин.

струга жулазу пчелињак. — Ради урбка рогове удари на стругу куда ће неко

проћ, од вола, од овна, од јарца, само нек су рогови (Хат.). — Струга је у нас била

само за хајван, није за челе (До).

стругат, стружем (пчеле) несвр. (си. Херц.) уништавати пчелиња друштва

одузимањем света њиховог саћа, в. бит.

стругач, -ăча моказ, в. скобла.

стршљен, -ена м (зап. Херц.) врста снажној инсекта Vespa crabro, пчелиња

штеточина, в. сршљен, шршљен.

стублина ж 1. (ји. Херц.) кошница с непокретним саћем од издубеноi
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дебла или скована од дасака, в. дубина 1, дубовина 1, улиште 1. — Стублина и

дубовина то ти је исто, само два нарјечја (Глав. ). — Стублине су се правиле и Јо

даске, биле су четвртасте (Дол.). — Каже ми Ристо Ружић: "Дај ми, Вуле, направи

једну стублину, даћу ти двије кошнице за њу“ (Биоци). 2. (ји. Херц.) пчелиње

друштво са одговарајућом кошницом. — Краду ми челе, односе стублине, те ти

ја једну стублину сакриј... (Драч.). — Отац ми је у љанику имо по сто педесет

стублина (Биоци). 3. (остала Херц.) клада у којој могу живјети шумске пчеле, в.

шуиље дрво.

# млада - пч. друштво настало скорашњим ројењем: отворит— отварат стублину.

ступ м (Ком.) в. сто.

суварак, -ркам в. сухарак.

сувовоčћина ж (сј. Херц.) в. сувовоштина.

сувовоштина ж воштина добијена подламањем празног саћа у старинским

кошницама, в. мртвовоштина 2, подрезак, сухосатина.

сувовошћина ж (сј. Херц.) в. сувовоштина.

суд м в. улиште 1. — Унио сам заразу у љаник у судима од умрлије чела,

које ми је поклонио рођак (Глав.). — «Турци...побију најбоље суде пчела» (Бил. Руд.

807).

# - чела, челињи / чељни / челији / челин - исто.

сукњаж мит в. завртање...

суктат, сукћем (о пчелама) несвр. веома брзо летјети. — Сукћу челе поред

мене, навалиле у комшин челињак (Драч.).

сулфатазбл, -öлам в. сулфатијазол.

сулфатијазбл, -öла / сулфатијазбл млијек против више пчелињих заразних

болести.

сумпор м 1. средство за убијање пчела. 2. средство за заштиту резервој

саћа од воштаној мољца. — Узмем жара на машу, метнем на њ сумпора и подвучем

под поклопљену коцку и сигурно гусеница неће у восак (Глав.). — Сумпором сам

челе бранио од гусенице (Биоци).

сумпорат, -ам (саће) несвр. уништавати воштане мољце сумпор-диокси

дом, в. сумпорисат. — С времена на вријеме, кад видим да се негдје појавио восков

мóљац, сумпором сумпорам празно саће (Пољ.).

сумпорисат, -шем несвр. в. сумпорат.

сумпорача ж врста димилице помоћу које се сумпорним димом штити ре

зервно саће од воштаних мољаца. — Имам једну направљену малу справу — сум

порачу, у којој палим сумпор и тако штитим празно саће (Пољ.).

сунцокрет ммедоносна биљка. —Тамо имаш сунцокрет, багрем, липу, а у нас

је паша сиромашна (Дол.).

супер-друштво с оказионални неологизам, веома јако пчелиње друштво.

сухарак, -рка м (Мусл.) празан сат, в. суварак.

сухосатина ж (Бег) в. сувовоштина.

*

С

ćедало с (Зав.) камен или озидан нижи стуб у пчелињаку на којем се хватају

ројеви, в. шикало.
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едат, -им несвр. према сјес.

еме, -ена с в. сперма.

# затријет се - (пчелама) (ист Херц.), смакнут се - (пчелама) в. изумријет.

ćемењак, -ăка м (Бег) в. пријеćед.

ćер м (Ком.) в. медљика.

ćера (ист Херц) / ćера (Благ) ж в. медљика. —Зна čера да пане на рас и кљен

(Глав.). — Чела радо иде на čеру (Вуч.). — Сере обично буде на кљену, од ње је мед

лошег квалитета, мало га буде, тешко се врца јер се истеже, не излази из лулица и

више би волио да га нема (Пољ.).

# медна -, слатка - исто, кљенова - медљика са кљена; растова - медљика са

f

храсина.

ćерињи-а -ě који је од сјере, в. медљиков. – Čepињи мед није опасан за људе,

али јес за челе, јер ка-се смрзне, не море га чела проварит (Биоци).

ćерни -a -ô в. ćерињи. — Серни мед није добар за зимницу челе (Биоци).

ćеров -a -o 6. ćeрињи.

ćec, -дем / -днем свр. в. сјеc 1. — Ка-ćедне чела на плочу, знак је да ће се ројит

(Дол.). — Сасу"о сам роју стублину и петнести дан чела čела (Биоци). 2. в. сјеc 2. —

Баба би сјела поред ројнице, обично на какав камен, и почела би на вас глас викат.

«Седи, мати, ćеди, медена, ćедо ја, ćедити, мати медена" (Цибр.).

ćетлика ж (Хат) в. шљетица. — Говорили би: „Нембјте јеc ćетлику, није то

здраво, отрбв“ (Глав.). —Док је пра на ногама, то је обнбж, а у саћује то ćетлика (До).

етлица ж в. шљетица. — Сетлицу је опасно појес, а прашак није (Ивица).

èтличина ж (ји. Херц.) в. шљетица.

етљика ж (Хут.) в. шљетица. — Ка-чела носи цвјетни пра“ на ногама, рекли

би носи обнбж, а ка-се нађе у саћу, онда је то ćетљика (Хат.).

ćећ, ćечем / сијечем (саће) несвр. в. резат.

ćечиво с оштрица на пчеларском ножу.

:

ć

Т

табла ж в. сатна основа. — Кад прерадиш восак, онда га пресујеш у табле и

мећеш у кошнице (Вуч.) — Оне табле које дам да пчела извлачи, које прво напуни и

запечети, по четири таква рама остављам за зимницу (Пољ.).

# вöсак у таблама исто.

таблица ж в. сатна основа.

талијанка ж пчелиња раса поријеклом из Италије, в. чела — талијанска -

талог м (сјев. и си. Херц.) 1. нечистоћа с доње стране колута воска. — Кад

претопиш восак, још он није чис, оставиш га на млакбм шпорету, што више стоји

у млаком суду на ватри, тада је све чисти, чисти восак остане сам горе, а талог се

увати с доње стране (Дол.). 2. в. дроза. — Ка-се претопи воштина, онда се одвоји

восак о-талога (Ивица).

таља ж (зап. Херц.) в. дрозга.

тара ж (ји. Херц) в. дроза.

теглит, -им (саће) несвр. одузимати саће већином из савремених кошница, в.

резат 1.

теља ж (зап. Херц.) в. дрозга.

теротине ж мн. сатни отпаци на дну кошнице, в. бабурице.
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тесат, -шем несвр. в. скоблаш. — Тесо сам, тесб-ну дубину, метну"о крснице

горње и доње, ударио дужерице и неко вријеме била је пчела у њбј (Цибр.).

тесла ж в. скобла.

тетрамицин, -ина м лијек против америчке трулежи.

тећ, течем (о меду) несвр. излучивати нектар и медљикуу највећој мјери, пре

родиш.

тијело с основни дио савремене кошнице састављен од њених бочних зидова,

6. костур кошнице, кутија, околишница. — Наши људи су економични. Из даске

о-четири метра могу се направит два тијела јовановићке, а ако прави даданблатов

ку, не могу, фали један комад (Цибр.).

# - кошнице исто.

тијес, -стам (ји. Херц., Ком.). в. тијесак.

тијесак, -ска м дрвена преса, често са каменом подлогом, којом је цијеђен во

сак из воштине и воштаној пропа, в. преса 2, тијес, цјетка. — Причали су да је ту

био тијесак што су циједили восак (Глав.). — «... види се и један тијесак на коме је

тештен восаку (Шума, 1218).

# - воска, - за восак, - за цијеђење воска исто.

тијештен -a -o (ји. Херц.) / тјештен -a -o (Ком.) — в. цијеђен

тијештење с (ји. Херц.) гл. им. од тијештиш.

тијештит, тијештим несвр. 1. (мед) в. циједит 1. 2. (восак) из раскуване во

штине притискањем одвајати восак од воштаној тропа, в. изгонит 3, стискат,

циједит 2. -

тију-тију опонашање тикања, оiлашавања излеженихмашица уочи ројења,

в. ши-ши, ци-ци, цију-цију.

тилавина ж (зап. Херц.) в. тиловина, зановет.

тилевина ж (зап. Херц.) в. тиловина, зановет.

тиловина ж (зап. Херц.) в. зановет.

тисава ж (риј.) дубеница направљена од тисовине.

# - дубина исто.

тисавина ж в. тисовина.

тисовина / тисовина ж (сјев. Херц.) 1. мит дрво од тиce (Taxus baccata) које

се ставља у кошнице или пода њих ради заштите пчела од злих сила, в. дрво - ши

сово — — „Турам поједно дрвце у улиčће да ми ћеле буду напредне.“ „А од чега је

то дрвце?“ „Е, то ти нећу казат“ „А, ако ја погодим?“ „О-ћега?“ „Од тисе.“ „Откуда

ти то знаш, шејтане?!“ (Баћ.). 2. дубеница од тисовине, веома цијењена више из

магијских него утилитарних разлога, в. дубина — тисава -.

тицат, тичем / тицат, тичем (у кошницу) несвр. в. вадит 1, 2.

#«Добро шичи, у главу не тичих — омиљена је пословица херцеговачких пчелара.

тоња ж в. маћа.

топибник мв. преса 1. — Сунчани топионик је погодан за добијање воска од

разних отпадака и заперака (Цибр.).

# парни - т. у којем се воштина и воштани троп растапају врелом паром, сунча

ни - т. за екстракцију воска из младе воштине помоћу сунчане топлоте.

топит, -им несвр. 1. (мед) в. варит. 2. (воштину) в. прекуват. — Метну се на

ватру тубле воска у два деци воде и топе се, истопе се и онда се исциједи чис

восак (Дол.).

топљење с гл. им. од топит. — У јесен одвајам стари восак који је за топљење,

да га припремим за пресовање (Пољ.).
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тöрба ж (сјев. Херц.) в. проз.

торба ж (Брест.) в. врећа 2.

торкула ж (Румб.) једноставна дрвена преса помоћу које је истискиван мед

из медног саћа, в. менђели.

тоцило с в. сирац. — Ка-се восак скува, онда се успе у какву вишу шерпу па

остане округб комад, тоцило то ми зовемо (Вуч.).

тöчак, -чкам в. жврк. — Ја навикб на точак, па нијесам набављб-нб на струју

(Вуч.). — Точком причвршћујем табле воска за жицу на оквирима (Ивица).

точкић, -ића м дем, од точак, в. жвpк.

# - за причвршћивање воска исто.

трава ж више врста медоносних зељастих биљака.

# Ива -/ива — (в), лишајева -(в.); челинска -(в).

тражит, тражим (пчеле) несвр. трајати за слободним пчелињим друштвима

у природи, супр. налазит (ист. Херц.). — Ишли су људи прије по планинама, букве,

ђе су букве, јеле, и тражили чела (Дол.). — А у љетњем периоду, челе се траже по

води. Иде се на најближу воду и гледају се челе и онда се прати у ком правцу чела

одлијеће с воде (Вуч.).-Прије су се тражиле челе, а и са-се понекад нађе која (Ко

рит). — Он ујутру рано оде на ту каменицу и гледа у ком правцу с ње лете пчеле и

iиде за њима и тражи их и нађе их у дубу, у стијени (Пољ.).

трбух м в. задак.

тренслаж медоносно дрво Рrunus mahaleb, дивља трешња. — Проћетала је и

тренсла, већ су челе живнуле (Вуч.) — У нас има тренсле доста, све се брдо од ње

бијели у прољеће (До).

тренут, -нем (пчеле) свр. према трес.

треперит, -им в. провјетрават (се). — Разлађивачи трепере крилима,

разбијају зрак и разлађују кошницу (Биоци).

трес, тресем (пчеле) несвр. дрмањем обарати пчеле са / из некој предмета, в.

истресат, натрес, отрес, потрес, притрес, стресат, треснут, трехнут.

треснут, -нем (пчеле) свр. према трес.

третинац, -инца м (дол. Нер.) в. трећинац.

трећак, -ăкам (дол. Нер.) в. трећинац.

трећац, -ћца м (дол. Нер.) в. трећинац.

трећенац, -енца м (дол. Нер.) в. трећинац.

трећинац, -инца м (дол. Неp.) poj који се трећи одвоји одматичног друштва

у току сезоне, в. паројак 2, подрежњак, подројак, пострмак, рој — трећи -, трећак,

трећац, трећенац.

трехнут, -нем (пчеле) свр. према трес (Мусл.).

трешња ж медоносна воћка Prunus avium. — Иза џанарике дође трешња, и ш

ње нешто донесу (Ивица).

трлица ж. оказ. в. жвpк.

трловина ж в. труловина.

трљат, -ам (љубицу /- љубицом) несвр. нечити стабљикемиришљаве биљке

на посуди у коју се хвата рој, в. мазат 2, намазат, потрљат, растрљаш, трт.

трн м медоносни грм Рrunus spinosa.

# црни - исто.

трнка ж старинска кошница оплетена од прућа, в. вршкара, кошара, крошња,

плетара.

трба / троаж (дол. Нер. немусл.) 1. в. троха. 2. (сјев. Херц) в. шљетица.
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тровање леглас (ист. Херц.) в. полагањејаја.

троват, трујем несвр. 1. - (мед) в. полагати јаја (сјев. Херц.). 2. - (медић)

оболијевати од маће, пламењаче (дол. Нер.).

трозга / трозга ж (сјев. Херц) в. дроза.

троха ж (Мусл. у дол. Нер.) в. дрозга.

трошење с гл. им. од трошит. — На тај начин пчелама обезбиједим

најквалитетнији прољећни мед за трошење током зиме, за зимовање (Пољ.).

трошит, -шим несвр. в. храниш се. — Трут ништа не ради, само џаба троши

храну (Драч.).

трт, трем несвр. в. трљат.

труд м врста када, незнатно припремљена iљива из породице Роlyporus, која

расте на дрвећу, в. бубина, губа, губина, пљива, кад 2. шкипа. — Кад идем горје у

планину, има на буковини, у нас су прије стари људи о-тога правили труд за оне

кресиваче, ја тога насијечем и осушим (Ивица).

# кôпани - врста труда који расте у иструљелим шупљинама дрвећа, који се из

њих коlia.

трулаж м в. труловина.

трулеж жм 1. заразна болест легла, в. купа. 2. в. труловина.

# америчка /америчка - амерички -, опака — в. америчка -, блага -, домаћа -,

еврбпска - в. европска -.

трулина ж в. труловина.

труловина ж врста када од трулог дрвета, в. нsиладак, трловина, трулаж,

трулеж. 2, трулина, дрво — труло -.

труп м пчелиње труди.

# задњи - в. задак, средњи - в. труп.

трут, трута (већина херц. подручја) / трут (ист. Херц., Ком.) м 1. пчелињи

мужјак, в. трутина, готован. — Џаба ти добра матица ако немаш добрбг трута

(Вуч.). — Из неоплођенбг јајета море се излећ само трут (Хат.). — Без трута не море

се чела лећ (Биоци). 2. маса трутовске популације.

#Лијен ко трут / трут.

трутара ж в. трутовњача.

трутина / трутина (риј.) ж в. трут. — Трутина помаже лећ челу приликом

паше (Дол.). — Брез трутине не море се матица оплодит никако (Вуч.).

#Лијен / Исти кб трутина (Глав.).

трутински -a -ô в. трутовски. — Сад људи убаце празан оквир, то је ради

варое, ту чела направи трутинско легло, на које вароа радо иде и онда се то избаци

(До). — Фалио ми један оквиру наставку и ка-сам за неколико дана дошб, она га до

дна занијела, али све самб трутинско саће (До).

# - легло, - саће в. трутњак.

трутњакм (си. Херц.) сат израђен за лежење трутова, в. саће — трутинско

/ трутовско -, трутовница.

трутовница ж (зап. Херц.) в. трутњак.

трутовњача (трутовњача ж. 1, неоплођена или остарјеламатица која леже

само или претежно трутовска јаја, в. надри-матица, трутара, трутуша. — Кад

остара матица, онда производи само трутовска јаја, то је трутовњача (Дол.). 2. в.

надри-матица 1. — Море и обична чела бит трутовњача. Кад нестане праве матице,

онда једна чела почме лећ трутовско легло. Њу је тешко наћ (Дол.).
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трутовски /трутовски -a -ô који се односи на трута, који припада труту,

в. трушински. — Кад видиш доста трутовског легла у кошници, нешто није уреду ш

њезином матицом (Ивица).

# - јаје в. јаје, 1; — легло, - саће в. трутњак.

трутуша ж в. трутовњача 1. — Трутуша леже само трутовска јаја, ако се

одма не замијени, готова је чела (Хат.).

тублаж в. бубла. — Узмеш комад саћа у руку и гњечиш и у шерпу, и тако

циједиш мед, а ону тублу што је остала мећеш у другу шерпу (Дол.).

туббкм (сјев. Херц.) в. сирац.

туђинка ж (ји. Босна) в. туђица.

туђица (ист. Херц.) туђица (Ком.) ж пчела радилица која напада туђе

пчелиње друштво ради отимања хране, в. ладница, грабежљивица, грабилица,

звpндалица, крадљивица, лопов, нападачица, отимачица, пљачкарица, туђинка,

ћела — туја -, црна -, чела — туђа -. — Туђице обично нападају слабија друштва

(Биоци).

тујинка ж (Брест) в. туђица.

тулек моказ. (Зав.) велика дубеница, в. дубина 4, челац 2.

турањ, -рња моказ. (јуж. Херц) в. преса 1.

туткал м (ист. Херц., риј.) в. прополис.

тућ, тућем (Баћ.) в. бит. — се (дол. Нер., риј.) в. косиш се.

туцаник, -икам (Румб.) в. паљеница.

тушит, тушим (Баћ.) в. пушит.

Ћ

ћатма ж (Мусл. у дол. Нер.) в. чатма.

ћедило с (ист. Херц.) 1. мрежасти предмет помоћу која је гњечењем рукама

истискиван мед из медној саћа, в. врећа 1, буруниук, копрeна, крпа, решето, сито,

цидило, ћеса. 2. в. сито.

ћела ж (Мусл. у дол. Неp., Брест) в. чела.

# туја - (Брест), црна — (Брест) в. туђица.

ћелар м (Мусл. у дол. Нер.) в. челар.

ћеларење с гл. им. од ћелариш, в. челарење.

ћеларит, ћеларим несвр. (Мусл. у дол. Нер.) в. челариш.

ћеларство с (Мусл. у дол. Нер.) в. челарство 1.

ћелија / ћелија ж (Румб.) дио сата, шестоугаона кратка цјевчица, у којој се

леју пчелињејединке и смјештахрана, в. бешика, капица, кућа, лула, рупа, станица,

чаура. — Матица носи јаја у ћелије (Дол.).

#трутовска - /трутовска — ћ, у којој се леже трут.

ћелија љубица (Мусл. у дол. Нер.) в. челиња љубица.

ћелији -ă -ě (Мусл. у дол. Нер.) в. челињи.

ћелина ж (Брест) в. дрозга.

héлињак м (Мусл. у дол. Нер.) в. челињак.

ћелиња љубица (Мусл. у дол. Нер.) в. челиња љубица.

ћелињи -a -ě (Мусл. у дол. Нер.) в. челињи.

ћелњак м (Мусл. у дол. Нер.) в. челињак.

hеловоштина ж (зап. Херц) в. дрозja.
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ћетат, -ам несвр.(ист Херц) в. цвјетат

ћесаж в. кеса 1, 2.

ћистит, -им несвр. (Мусл. у дол. Нер.) в. чистит.

ћуваркућаж (Мусл. у дол. Нер.) в. узлудобар.

ћуват, ћувам несвр. (Мусл. у дол. Нер.) в. чуват 1, 2.

ћуп, ћупам дубоки глинени суд са двјема наспрамним ручкамау којем је чуван

мед, в. лонац; уп. мјешина. — Мед се најбоље чува у земљанбм ћупу, у њему стоти

нама година неће се промијенит ни на квалитету ни на квантитету (До).

ћускија ж в. ован.

У

уапсити, уапсим свр. према апсит мит в. похапсит, уставит, уватит 2. —

«Ако туђе пчеле наваљују на твоје, па их даве и мед им носе, а ти туђе пчеле уапсих

(Грђић 141).

убадат, убадам несвр. повређивати жаоком, в. бос, жацат, жицат, пецат,

уједат. — Пчеле најжешће убадају кад нема паше (Цибр.).

убијање с гл. им од убијат 1. — У нас вамо није било тог убијања пчела, то

још раде у Црној Гори (Пољ.). 2. — Можда би у другом случају дошло до убијања

матица, али, како сам те ројеве у истима раставио, до тога није дошло (Ивица).

# - матица в. - 2; - трутбва / трутина в.-2; — чела в. - 1.

убијат, убијам несвр. премаубит 1. — У горњијем крајевима, прије се убибдио

чела, а други дио се остављб да презими (Хат.). 2. Чим нестане паше, чела аутомац

ки убија трутину и изгони га из кошнице. У паројку може бит и по десет матица, па

челе убијају слабије, а остављају најбољу (Дол.).

убит, убијем свр. према бит 1. (о пчелару) уништити пчелиње друштво ради

одузимања његова меда и воска, в. загушит, запалит, иструјаш, наткадиш, оде

рат, подавит, попалит, поткадит 2. — Најлашње је убит челу пламеном о-сламе

(Вуч.). 2. (о пчелама) усмртити пчелињу јединку, в. смакнут. — Значела и убит

трутину кад нема шта да доноси, кад престане паша (Глав.).

убод / убод м повреда настала забадањем пчелиње жаоке. — Челарском

капом се најбоље штити глава од челињих убода (Цибр.). — Покојни стриц је

пчелињим убодима лијечио многе болести (Пољ.).

# челински -, челињи -, - челе исто.

убој м (Румб.) в. жаока.

убос, убодем свр. забости жаоку, в. бацнут, боцнут, жацнут, жицнут, пек

нут, ујес, упећ.

уватит, -им / уватит, -им (рој) свр. 1. в. ухватит (рој). 2. в. уапсити. -...тако

моли они који вјерује да су му уваћене челе (Хат.). — се в. сјеc. 2. — Пролазим крај

шипка и случајно погледак, ка-се за грану уватиоједан ројчић, не би било штете ни

да је побјегб (Дол.).

увезат, увежем (саће) свр. према везат 1, 2.

увинит се, увини се свр. в. проврет.

увлачење жице гл. им. од увлачит. — Цијелу зиму имам посла око фарбања

кошница, израде рамбва, увлачења жице...(Пољ.).

увлачитжицу, увлачим несвр. преко оквиразатезатжицузакоју сеучвршћују

сатне основе. — Прије но што ударим табле, увлачим жицу у рамове (Драч.)
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увљаник, -икам (Сељ.) в. челињак.

уволача ж уволажа (Forficula auricularia), чест посјетилац кошница, в.

уволаца. — Уволача се често нађе у кошницама, а не знам смета ли што челама

(Глав.).

уволаџаж в. уволача.

угибат, угибам несвр. в. умират. — Ако се поремети пчелина природа, онда

или угиба улиште или се роји (Цибр.).

угинут, -нем (о пчелама) свр. умријет због неповољних околности. — Нешто

је ту и остало пчеле па је угинула (Цибр.). — У добрбга челара чела не море угинут

(Корит.).

угињиват, угињИвам несвр. премаупинут (риј.). — Челе прије нијесу угињивале

ко сад, није било болести, паша је била боља (Корит.).

угонит, угоним несвр. в. јонит 3.

угријат, угријем свр. према пријат 1.

угушит, угушим свр. према пушит, уп. одерат. — Кад би стари убијали челе,

онда би и нечим угушили (Хат.).

уд м трутов полни орган.

ударат, -ам несвр. према ударит.

ударит, -им свр. причврстити сатну основу у оквир, в. лијепит 2, прито

пит, ставит 2. — Требам метнут наставке на неколико кошница, а још нијесам

ударио табле (Вуч.).

удрит, ударим свр. в. ударит.

уже, ужа / ужета с мит коноп од упредене вуне; уп. вратило.

узаврет, узаврем свр. према врет, уп. медовњача.

узбрдњача ж. оказ. (ист. Херц.) в. дашчара.

узварит, узварим свр. према варит, издвојити мед из кљука термичком об

радом, кувањем.

узвинит се, узвини се свр. в. увинит се, проврет.

узвриштат, -тим свр. в. проврет.

узица ж мит, танко уже исплетено од вуне из три тора које се закопава у

пчелињаку ради успјешног хватања ројева (Попово 253).

узјарит се, узјарим се свр. према јарит се, в. играт се.

узлидобар, -бра м в. узлудобар. — И на стублинама би садили узлидобар да

јим неко не урече челе (Драч.).

узлудобар, -бра / узлудобар, -брам мит биљка Sempervivum tectorum iaju ce

у пчелињацима са жељом да пчеле преживе у свим невољама и да од њих одвра

ти уроке, в. зечје уво, зечји купус, кућарица, лишајева трава, пазикућа, узлидобар,

чевакић, чуваркућа. — Садили су стари у “не очи од коњске главе узлудобар (Глав.).

—И у мене у љанику расте узлудобар (Вуч.). - Угинуле су ми лани дубовине, а ено

и сад на њима они узлудобар (Корит.).

ујавит, ујавим (о маси пчела) свр. (Сељ.) ући у кошницу.

ујаник, -икам (доња дол. Нер.) в. челињак.

ујед / ујед м в. убод. — Ка-сам почб челарит, нијесам имбникакве заштите од

уједа чела, ни капе ни димилице, кб данас (Биоци).

уједат, уједам несвр. в. убадат. — Ка-су пчеле сите, оне не уједају (Пољ.). —

Ка-сам почб челарит, мене су-једале, богами, полијепо (Биоци).

— 304 —



Херцеговачка пчеларска лексика 767

ујежит се, ујежим се свр. (дол. Нер.) в. уклупчит се.

ујес, уједем свp. (ист. Херц.) в. убос. — Кад би ме ујела једна чела, не би се ни

дигла никад, алергична сам (Глав.). —Челар и не оčети да га је ујела чела, а ови неки

дере се кб поганац (Дол.).

ујис, ујидем свр. ик. (зап. Херц.) в. убос.

ука ж в. хука. — То се дешава пред Видов дан, чела изгони вани трутину,

чујеш уку у љанику (Биоци).

укат, учем несвр. в. хукат.

укиселит се, -им се свр. 1. в. проврет. 2. (о меду) постати кисео, покварити

се. — Најчешће се у јесен догађа да чела у јесен не успије да преради унос, он се

укисели, и то је у прољеће отрбв за њи (Пољ.).

укиčелит се, -им се свр. в. укиселиш се. 1. — Медовина је готова те-ка-се

укиčели шербет (Драч.).

уклупчит се, -им се (о пчелама) свр. образовати зимско клупко, в. зазимит

се, збит се, сабит се, ујежит се, у клуко се завит, у клубф)ко се скупит.

укнут, укнем свр. в. хукнут.

украс, украдем свр. мит, уп. уфатит. — «Ако ти се пчеле не дају заметнути,

једну кошницу купи, другу укради, а трећу нека ти ко поклоних (Грђић 141).

укристалит се, укристалим се свр. в. ушећериш се.

укршћават, укршћавам несвр. (о пчелама) правити саће унакрс, в.

преплијетат. — Крстачица је све саће укршћавала, преплијетала га (Дол.).

укрутит се, укрутим се свр. (доњи ток Нер.) в. ушећерит се.

укупит, -им свр. према купит.

улазм в лето, 1. — Стражарице на улазу дочекују туђице, не дају им уљећ

унутра (Глав.).

улазит, -им несвр. премауљећ.

улазиште с (Ком.) в. лето, 1.

улењак, -ăка / улењак м (Баћ.) в. челињак.

уливат, уливам несвр. (зап. Херц.) в. улијеват.

уливица ж ик. (зап. Херц.) в. уљевица.

улијеват, улијевам несвр. в. налијеват.

улијепит, улијепим свр. према лијепит.

улиčће с (сјев. Херц.) в. улиште 1, 2.

улит, улијем свр. према улијевати.

улишни -a -боказ. (Зав.) који се односи на улиште.

# улишна корпа в. ројница.

улиште / улиште с арх. 1. вјештачки пчелињи стан, претежно старински.

— У нашем крају, говорило се обично стублина, неко рече и дубовина, како ко, а

у Црној Гори улиште (Дол.). 2. пчелиње друштво са одговарајућом кошницом, в.

дубина 2, дубовина 3, ођак, стублина 2, чела За; уп. утибат. 3. в. дашчара. -Улиште

је било ковано о-даске, а стублина од шупља дрвета (Глав.).

# дубеће - в. дубина 1, мало - в. ројница, мурово - в. муровац, отворит – отварат

—; празно - в. празница, старо - в. дубина 1, умјетно | умитно | умјетничко - кошница с

покретним саћем.

улишће с (сјев. Херц.) в. улиште 1, 2.

# младо — (Баћ.) пч. друштво настало у текућој сезони, умитно - кошница с по

кретним саћем.

улjев м (Ком.) в. уљевица.
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улjевица ж (Мусл. у дол. Нер.) в. уљевица.

улутма ж (Благ) посластица раније справљана с медом.

уљаник, -икам в. челињак — Мој отац никоме се није одазвб из уљаника,

никоме није да"о у љаник кад он у њему ради (Цибр.).

уље с средство за ублажавање бола од пчелиње убода, пије се у тежим

случајевима.

уљевак, уљевкам в. уљевица. — Ка-чела донесе мед у кошницу, није то још

мед, то је уљевак (Глав.).

уљеват, -ам несвр. в. улијеват.

уљевица ж 1. непрерађене слатке сировине у саћу, нектар, медљика и воћни

сок, в. мед 2. мед — зелен -, млад -, незабулан -, незаливен-, незамухурлеисан -,

незапечаћен - нездрио - непоклопљен - датворен - улјев(ица), уливица, уљевак.

— Уљевица је нездрио мед, кад капље из саћа кб вода. Кад га забула, то више није

уљевица (Вуч.). — Данас море донијет, рецимо, пет кила уљевице, а нема о-тога два

кила меда (Дол.). 2. в. нектар. — Извучем оквир, нагмем га, иж њега капље нектар,

öвђе би рекли сипа уљевица (Хат.). — Отворио сам неколике кошнице и видио да

има свјеже унесене уљевице (Пољ.).

уљећ, уљезем / уљегнем (о пчелама) свр. ући у кошницу; уп. улаз.

умазат, -жем свр. према мазат.

умират, -рем несвр. према умријет. — Кад је почела варола, ка-су челе почеле

умират, људи нијесу знали шта је ш њима (Биоци).

умитна плоча ик. (зап. Херц.) в. сатна основа.

умитно, -öг(a) с ик, (зап. Херц.) в. умјетна.

умјетна ж в. кошница с покретним саћем.

умјетничка ж в. умјетна.

умријет, умрем свр. према мријет. — Није било тије челињи болести, но

вјероватно умре стара матица, па и чела умре (Дол.). — Свашта чели море да се

деси, али не смије да умре од глади (Ивица).

унијет, унесем свр. према уносит. — Ка-се пчела у јесен зазими, она је унијела

све што јој треба, мед, полен (Цибр.). —По самоме лету челе и раду види се како је

она добра и колико ће унијет (Биоци).

унит, унесем ик, (зап. Херц.) в. унијет.

уништават, уништавам несвр. према уништит.

уништит, -им (пчеле) свр. в. смакнут. — Треба строго водит рачуна да не би

уништио матицу (Биоци).

# - матицу в. обезматичит.
м

унос м 1. сакупљена храна, оно што је пчела унијела у кошницу. — Уљевица је

непрерађен мед, једнодневни унос, ćyтри дан то више није уљевица (До). — Треба

пазит да за зимницу не оставиш уноса о-ćере, ćерињeг меда, јер на њему челе

тешко презимљују (Биоци). 2. в. уношење. — Што је паша удаљенија од љаника, то

је унос мањи (Цибр.).

уносит, уносим несвр. смјештати храну у кошницу.

уношење с гл. им. одуносиш, в. унос 2; уп. печаћење.

упећ, упекнем / упечем свр. в. убос.

упљувак, -увкам (ист. Херц.) в. јаје.

# бацат —убациват упљувке в. полагат јаја.
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упљуват, -ам свp. (ист. Херц.) в. положиш јаје.

упутит, упутим (пчеле на пчеле) свр. мит. изазвати грабеж, по вјеровању,

поједини пчелари су познавали магијску радњу којом су упућивали своје пчеле у туђи

пчелињак да би од тамошњих пчела отимале храну, в. најавит, напутит, наслат,

послат, спремит, супр. пуштит. — Каже, упутио своје челе на моје, па се исклале

све до једне, а не зна да је сам крив (Глав.). — Видим колико још има људи који

вјерују да могу да ти упуте своје пчеле и изазову грабежу мојим (Пољ.).

урадит, урадим свр. према радит.

урећуречем / урекнем свр. мит бацити урок (на пчеле). — Бојали су се људи да

им ко не урече челе (Драч.). — Боји се, уре-ће му челу, па ће му побјећ (Хат.). — “Да

ти се пчеле не уречу, метни на уљаник кошћурину главе међеђе, или ако те немаш,

коњску“ (Грђић 141).

урок м мит моћ натприродних зала. — Нијесу стари вољели да им се броје

челе ради урбка (Глав.).

#Чела и Јовца стоје на уроку (Биоци).

урокљиве очи мит в. зле очи. — Коњска глава се постављала у љаник да би се

неко ко је урокљивих очи чудио глави, а не пчелама (Цибр.).

усадит, усадим свр. в. насадит.

ускисит, -сим / ускиснут -нем свр. в. проврет.

ускосит се, ускосим се свр. од косиш се.

усријешен -а -о в. ушећерен.

усријешит се, усpијешим се свр. в. ушећерит се.

уставит, -им / уставит, -им мит ухватити туђице, в. уапсит. —Знаоје да иг

је он умио уставит (Вуч. в. Текстови).

устријешен -a -o - в. ушећерен.

устријешит се, устријешим се свр. в. ушећерит се. — Кад продајеш мед па, ако

се устријешио, неће да ти га узме, а не знају да се само прави мед море устријешит

(Корит.).

утећ, утечем / утекнем свр. (риј.) в. побјећ.

утискиваћ, -ăћам (Благ) в. жвpк.

# - жица (Благ) исто.

утоплит, утоплим свр. заштитити пчелиње друштво одхладноће, в. зазимит

2.

утопљавање с глаг. им. одушопљават-У нас и нема потребе за утопљавањем

чела, нема јакије зима (Дол.).

утопљават, утопљавам несвр. према утоплит.

ућерат, -ам свр. присилити пчеле да уђу у неки простор; уп. наћерат. — Мед

смо повадили, гонили је кадом, повадили и мед и легло и пчелу смо углавном

ућерали у рôјницу (Цибр.).

уфатит, -им (рој) свр. в. ухватит (рој). — Мени је ћаћа причо: једну челу

украс, једну купит и једну уфатит, и онда ће ти се челе дат (Драч.) — се (о роју)

(зап. Херц.) в. сјеc 2.

ухватит, -им (рој) свр. према хватат рој. — се (о роју) (дол. Нер.) в. сјеc. 2.

— “Али рој се не ухвати за грану, већ се...залијепише за напола сасушени дуб”

(Брестице, в.Текстови).

уш, уши Гпл уши ж бескрилни инсекат Вraula coеса, који паразитира на

пчелама, в. ваш, крпуша, челоморка.

# челиња / челија / челња / челинска - исто.
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ушенут се, ушенем се свр. (Баћ.) в. ушећерит се.

ушећерен -а -о трпни придјев од ушећериш се. — Ушећерен мед је прави мед,

сигурно није направљен (Ивица).

# - мед м. у чврстом стању.

ушећерит се, -им се (о меду) свр. прећи из полутечној у чврсто стање, в.

кристалисат се, смрзнут се, стврднут се, стиснут се, укочит се, укрушит се,

ус(т)ријешит се, ушенут се. — Мед од вресине врло брзо се ушећери, што није

случај с пелимовим медом (Биоци).

ушикат, ушичем / ушикам свр. према шикат. — Ако би се ројила чела, онда

би је ушикали у ројницу (Пољ.). — се в. сјеc 2. — Метнем међу челе комадић воска с

леглом у празну дубовину и мало кад да ми се неће ушикат рој (Вуч.).

уштипак, -пкам 1. в. заперак (зап. Херц.). 2. врста колача који се премазује

мegОМ.

Ф

фабрикуша ж оказ, в. кошница с покретним саћем. — Држали смо челе у

дубовинама, само је једна била фабрикуша, звали смо је фабрикуша, била је ове

форме, имала је оквире, само није била овије димензија, правили смо је собом

(Корит.).

фараж м оказ. Фарарова кошница, тип настављаче састављене само од

полунаставака Дадан-Блатове кошнице.

фаталица ж в. ројница.

фатање (роја) с гл. им. од фаташ, в. хватање.

фáтат, -ам (рој) несвр. в. хватат. — се (зап. Херц.) в. сјеc. 2.

фаћат, -ам несвр. в. хватат.

фенотијазин, -ина м средство за заштиту пчела од пчелињих уши.

феромбн,-öнам пчелињаизлучевина која служизамеђусобноспоразумијевање

пчела. — Својим феромонима челе обавјештавају једна другу шта требају радит

(Хат.).

фетиј м в. фитиљ.

фетиљ м в. фитиљ.

фитиљ м 1. дио воштане свијеће, стијењак. 2. в. воштаница 2. — Кад би

некога забољело уво, правили су воштаницу, воштани фитиљ (Хат.).

# воштани - в. фитиљ. 2.

фöсак, фоска м (Зав.) в. восак.

фоштаница ж (Зав.) в. воштаница.

фоштина ж (Зав.) в. воштина.

фоштине, фоштина ж мн. (Ист. Херц.) 6. воштина.

фрцаљка ж (ист. Херц.) в. врцаљка. — Фрцаљка ми је у подруму, мореш је

виђет (Вуч.).

фрцани / фрцани -а, -ö в. врцани.

# - мед в. мед — фрцани -.

фрцање с гл. им. од фрцат (ји. Херц.). — Сваки осми дан фрцање, по шес-седам

кила меда дневно с пелима, пелимова меда (Дол.).

фрцат, -ăм / фрцат, -ам несвр. (ји. Херц) в. врцат. — Какве су паше биле прије,

— 308 —



Херцеговачка пчеларска лексика 771

сваки пети-шести дан фрцај (Дол.). — Он је посебно фрцб мед с врeсине (Вуч.).

фумагилин, -ина млијек против ноземозе. — Антибиотик фумагилин се даје

пчелама обољелим од ноземе (Цибр.).

Х

халва оријентална посластица справљана с медом, в. алва.

Ханеманова / Ханеманова решетка в. решетка.

Ханиманова решетка (Цибр.) в. решетка.

Ханорманова решетка в. решетка.

Хануманова решетка в. решетка.

хачице, хачица ж мн. (Благ) оријентална посластица справљана с медом.

хватање с гл. им. одхватат. — О-челине љубице прави се укусан чај, а служи и

захватање ројева, премда ја немам много проблема са ројењем јер јеја предухитрим

и права је ријеткбс да ми се пчела роји (Пољ.).

хватат, -ам (рој) несвр. (дол. Нер.) привлачити рој на жељено мјесто, в.

ватат / фатат / (x)фаћат. — се в. сјеc 2.

хваћат, -ам несвр. (дол. Нер.) в. хваташ. — се в. сјеc 2.

хладит (се) несвр. в. провјетрават (се).

хлорфеникбл, -öла млијек против мјешинастој легла. — Мјешинастб легло

се лако лијечи хлорфениколом (Цибр.).

хормбн, -öнам (Хат.) надражујућа излучевина посебних пчелињих жлијезда.

храна жматерије којима се пчеле хране, в. рана. — Ако матица носи хиљаду

јаја, а нема довољно хране, она се врати на осам стотина, па на пет стотина, па

престане лећ(Хат.).

хранилица / хранилица ж дио кошнице с покретним саћем помоћу која

се прихрањују пчелиња друштва шећерним сирупом, в. прихрањивач, ранилица. —

Највећи злочин према челама је направљен кад је измишљена хранилица, јер чије

пчеле хране саме себе, оне никад не оболијевају (Цибр.).

# поклопац--, - у капку х, уграђена у поклопну даску, рам- -, - у оквиру х.

уграђенау оквир.

хранит, храним несвр. давати храну, в. прихрањиват, ранит. — се в. јеc /јис,

трошит.

храс /храс м 1. више врста медоносноi дрвећа из рода Оuercus. 2. материјал

за израду дубеница, в. дуб. 3. дрво у којем живе шумске пчеле.

хрбина ж (Хут) дотрајала старинска кошница са старим саћем.

хргаж кров на дубеници направљен од располовљене кладе (Попово).

хука ж изузетно јако зујање пчела, в. ука.

хукат, хучем несвр. хукћући дувати у ароматичну биљку ради растјеривања

њеној мириса приликом хватања роја, в. укат. — Ка-се шиче чела, хуче се у љубицу

и виче: "У кућицу, мајко..." (До).

хукнут, хукнем свр. према хукат, в. укнути.

Ц

цват м (зап. Херц.) в. цвијет.
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цвијет м мн. ћетови (ист. Херц.) 1. расплодни орган медоносних биљака, преко

која се излучују нектар и цвјетни прашак. — За чаја смијеш брат самб-ни цвијет на

који чела пада (Вуч.). — Драча добро меди кад нема вјетра, јер је они њезин цвијет

истурен, избачен, па мора имат доста влаге да би боље медио и да би чела могла

ш њега одлијепит мед (Хат.). — Почели ћетови, жестоко чела носи обнбж (Вуч). 2.

синг т извор нектара и цвјетног праха, в. паша 3. — Ове је јесени било дуго цвијета,

па су скупиле нешто зимнице (Ивица). 3. (Сељ.) в. прашак.

#јесењи - јесења паша, - меда в. самоток.

цвијеће с зб. им. од цвијет, декоративно и ароматично биље узгајано у

пчелињаку. — „Иза куће је уљаник; у њему... за пчеле се гоји цвијеће и мирисаве

траве, као: повратич, челина љубица, питоми пелин и руже“ (Бил, руд. 724). — У

пчелињаку гајим цвијеће, ја сам љубимац старих, домаћих врста цвијећа (Пољ.).

цвјетат, цвјетам несвр. отварањем цвјетова медоносних биљака лучити

пчелиње храњиве сировине, в. бе(х)арат, медит 1, ћетат. — У нас у сред зиме

можеш под каменом наћи каћун који цвјета (Пољ.).

цвјетни пра(х) в. прашак, уп. ćетљика.

цвјеће с (дол. Нер.) в. цвијеће.

центрифуга ж (риј.) в. врцаљка.

цер, цера м медоносно дрво Quercus cerris. — Било је и ове године два-три

дана медича на церу (Ивица).

церовина жматеријал за израду дубеница. — Могла се дубовина правит и од

церовине, али већинбм се правила од растовине (Корит).

церот м (јуж. Херц.) в. воштаница 2.

цив, -ижик. (зап. Херц.) дио димилице, цијев којом протиче ваздух из мијеха

у кутију за кад.

цигар, -ăрам (ист Херц) обична цигарета чијим се димом умирују пчеле

приликом мањих интервенција у кошници. — Понекад мало умирим челе из цигара,

кад ми је тешко палит димилицу (Дол.).

цигараж (зап. Херц.) в. цитар.

цида ж ик (сјев. Херц.) в. цјеђа, самоток.

цидило с ик, (зап. Херц.) в. ћедило.

цидит, цидим несвр. ик, (зап. Херц.) в. циједит. — се в. капат.

циђење с ик. гл. им. од цидиш (зап. Херц.) в. цијеђење.

циједит, циједим несвр. 1. (мед) муљањем кљука растављати мед од вошти

не, в. нечит. — Мед се циједио стискањем рука (Биоци). 2. (восак) в. тијештит

2. — Извађенб саће се циједи кроз јутану врећу, добро се растопи, па се дрвећем

исциједи (До). — се самоотакањем одвајати мед из кљука, в. капат 2. — Саће се

мора гњечит док је вруће, чим се олади, тешко се циједи (Хат.).

цијеђење с гл. им. од циједит. — Приликом цијеђења меда, строго се пазило да

у саћу нема пелуда или шљетице, како су је стари звали (Биоци).

цију-цију опонашање оiлашавања старе матице уочи ројења, в. тију-тију.

цицвара жјело од брашна, масла и сира које се прелива и медом.

ци-ци в. тију-тију; уп. ква-Ква.

цjéдит (се), цједим се (дол. Нер.) несвр. в. циједит 1, 2.

цјеђа ж (дол. Нер.) в. самошок.

цjéђење с (дол. Неp.) гл. им. од цједит.

цјетка ж (Брест) в. тијесак.
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цмиљкита ж медоносна култура Lotus corniculatus, в. цмиљка.

цмиљка ж в. цмиљкита.

црв м 1. синг. т. в. легло 1. — На зановети се челе развијају, отвориш кошницу

— пола оквира легло, ево црва, прије би рекли (До). — На Видовдан стриц отворио

дубовину да извади меда, па вели: "Све црв, нема меда". А ја се чудим, какав црв у

меду (Ивица). 2. в. ларва. — У лули има црв који још није узрасто у челу (Драч.). 3.

в. чусеница.

# занијет - в. положит јаја, затворен - в. лутка; отворен - в. ларва; – o-дана в.

јаје, челињи (челији - в. легло 1.

#бацит на -/ пребацит на -, окренут на -, претурит / протурит I протурит на -,

разбит / разбијат (мед) на — в. разбит на црв.

црвит, црвим несвр. (си. Херц.) в. положит (jaja).

црват, -ам несвр. (сјев. Херц.) в. црвит.

црвић м млађа ларва. — Од јаја прво постане црв мали, црвић (Дол.). — Из

јајета се излеже црвић мали (Хат.).

цријево с пчелињи пробавни канал.

# дебело — дио задњег цријева, задње - пробавни канал састављен од танко и

дебелог цријева.

цркнут, нем (о пчелама) свр. 8. крепат.

црни граб в. црнограб.

црнограб м 1. медоносно дрво Оstrya caprinifolia, в. Граб, црни граб. 2.

станиште шумских пчела. — Моја сестра у црнограбу нашла пчелу, високо горе у

Леотару (Цибр.).

црновоштина ж в. старовоштина.

Ч

чабрица ж (сјев. Херц) мања дрвена посуда за мед, в. качица.

чавураж (сјев. Херц.) в. ћелија.

чавурица ж дем. в. ћелија.

чатма ж (дол. Нер.) в. дашчара.

чаура ж в. ћелија. — Ја не могу да видим једнодневнб легло у чаури, за то

треба оштар вид (Биоци).

# трутовска — / трутовска — в. ћелија — трутовска

чаурица ж дем. в. ћелија.

чачкалица ж средство помоћу која се утврђује здравствено стање

затвореној легла. — Скину"о сам наставак и погледб у плодиште, било је старбг

легла затворенбг. Контролисб сам чачкалицбм и утврдио сам да је легло сасвим

уредно (Пољ.).

чварак, -ркам в. чворак.

чваровати, -ујем несвр. чварати, обављати матијске радње ради заштите

пчела. — “Неки сељак хтио је чваровати на Божић у пчелама, па кад је пошао у

уљаник, рече осталој чељади да говоре све за њим, што он у уљанику узговори”

(Бил. Руд. 828).

чворак, -ркам птица из породице Sturnidae, пчелиња штеточина.

чмрк моказ, в. жвpк.

чврчат, -им несвр. (риј.) в. квоцат.
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чебуљица ж (риј.) в. шклопац.

чевакић м (сјев. Херц., риј.) в. чуваркућа, узлудобар.

чекpк м 1. в. лоза. 2. в. степач.

чела ж (код образованијих људи и пчела, (п)ђела у говору Муслимана у

долини Неретве) 1. врста медоносног инсекта Арis mellifica, в. мува 1. — Ја сам

увијек био љубитељ чела (Ивица). — Чо”ек и чела су блиски пријатељи (Биоци). 2. в.

радилица. — Читав рам пун легла, а нема но сто чела на њему (Цибр.). — Пригњечио

сам неотице једну челу па ме друге челе исклале (Ивица). 3. а) настањено пчелиње

друштво заједно са кошницом, в. дубина 2, дубовина 3, мува 3а, ођак, стублина 2. —

Мени је триес чела доста, не треба ми више (Вуч.). — Чела би некад доносила по

пет кила меда дневно (Дол.). б) ненастањено пчелиње друштво, в. рој. — Бијаше ми

тешко ушикат ту челу, дигла се високо (Биоци). — Дођем кући са косидбе и нађем

челу. Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио кошницу, ни восак, ни оквире ни ништа

(Ивица). 4. сингт маса пчелиње популације, в. ајван, марва, мува 3, народ, стока. —

У првом роју има доста челе (Глав.). 5. пл. т. в. челе, челињак. 6. в. кошница. — Кад је

покбњи стари почб челарит, он је набавио умјетне челе. Што је ужа и виша чела,

то је боља, она неће ширину (Дол.).

# афричка - 1. пчелиња раса поријеклом из Африке, 2. врста егзотичног инсекта из

породице пчела настањеног у Африци, безматична —, обезглављена - в. безматак, бијела

- (в.), дивља / дивја / дивијâ -, шумска - слободно пчелиње друштво настањено у природи,

вјештачка -, умјетна -/ умитна -, умјетничка -, покретна -, - с покретнијем саћем

пчелиње друштво у кошници с покретним саћем; добра -, јака —: нејака -, слаба — /слаба

-, танка - многобројно, односно малобројно пчелиње друштво, домаћа - 1. пч. друштво

које се таји у пчелињаку, 2. аутохтона пчелиња раса, дубећа - кошница с непокретним

саћем; жива - живо пчелиње друштво, заразна - болесно пч. друштво, јалова — в. неројка,

кавкаска - пчелиња раса поријеклом с Кавказа, крањска -, крашка - пчелиња раса

поријеклом из Крањске, крстата –, - крижарица в. крсташица, млада - пч. друштво

настало у текућој сезони, мртва -упинуло пчелиње друштво; нађена - пчелиње друштво

нађено у природи; направит челу в. разројит, обезглављена - в. безматак, - паљеница в.

паљеница; питовна — в. домаћа - 1; пољска — в. излетница; празна - в. празница; радна

- в. медара, сива - пчелиња раса свјетлије боје, стара - 1. в. старка, 2. домаћа пчелиња

раса, сува -, шупљоглава / шупљеглава — в. шупљоглава; суд чела пчелиње друштво,

талијанска - в. талијанка, тешка - 1. пч. друштво са великом залихом хране, 2. пчела

сабирачица претоварена храном, туђа - (ист. Херц.) / туђа - (зап. Херц.) / туђа - (Ком.)

в. туђица; ушљива - пчелиње друштво заражено наметницима, црна — пчелиња раса

тамније боје, - радилица / радилица в. радилица 1.

челар / челарм (ји. Херц.) гајилац пчела, в. медар, ћелар, челац. — Ђорђо је

у оно доба био чувени челар (Вуч.). — Два добра челара била су на Мосту (Дол.). —

Ако се чоек није заразио челама, ако није заволио челе, онда му не требају челе.

Ако то ради само ради меда, нема ту ништа, то је медар, није челар (Корит.).

# несвјесни -, примитивни -, старински -, - непокретнбг саћа пч, који јаји пчеле

на старински начин у кошницама с непокретним саћем, рационални -, савремени -,

свјесни -, умјетни - пч, који гаји пчеле савременом технологијом у кошницама с покретним

саћем, селећи - пч, који сели своје пчеле за бољом пашом.

челарење с гл. им. од челариш, дјелатност тајења пчела, в. ћеларење,

челарство 1. — Јесу неки услови за челарење у Ерцeгoвини добри за скуп и

квалитетан мед, али су његове количине скромне (Ивица). — Била је завладала мода
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челарења са више матица, али се то није показало добро (Цибр.). — Ка-сам видио

његов челињак, ја сам реко: "Хвала ти на оваком пчеларењу" (Пољ.).

челарит, челарим несвр. тајити пчеле, в. бавит се челама, држат челе, радит

око чела. — Челарим о-четерес и седме (Вуч.) — Покбњи стари је почб челарит са

Аземом Арсланагићем с Моста (Дол.).

челарица / челарица ж птица Мerops apiaster, велики утамањивач пчела, в.

челозуба, челоједац. — Имају тице челарице, гледо сам иг изнад мбг челнака како

фатају челе у зраку, па сам морб да и плашим, да лупам у какву ламу. Челарице су

мале, жуте, имају доста перја лимунастог, жутбг кô лимун (Хат.).

челарски -a -ô који се односи на пчеларе и пчеларство. — Челарски прибор

највише набављамо преко Челарске задруге у Требињу (Хат.). — Лани, на Сајму

пчеларства у Београду одушевила су ме предавања: излагали су стручњаци по

двадесет и пет минута о појединим пчеларским производима, о меду, о воску, о

прополису, о пчелињем отрову, о полену (Пољ.).

# - прибор: - виљушка, — капа, - маска, - нож, - козметика.

челарство / челарство с (ји. Херц.) 1. в. челарење. — Већина људи који се

баве пчеларством обично имају неко друго занимање, а челарство им је узгредно

занимање (Цибр.). 2. в. челињак (сјев. Херц.).

чéлац, челца м 1. (ји. Херц.) пчелар код кога претеже економски интерес над

љубављу према пчелама, в. медар 1. 2. (Хут.) пространа дубеница.

Челац м пеј. надимак пчелара, в. челац 1.

чележмн. в. челињак. — Кад ујутру одем у челе, прво гледам како лете (Вуч.).

# бијеле —, златне - (Хут.) в. бијела чела 1.

челески -ā -ô в. челињи.

челија / челина/челинска (челиња /челна / челна љубица в. Љубица. — У

љаницима сије се челна љубица (Ивица). У нас нема љаника брез челиње љубице

(Вуч.).

челији -ă, ē (дол. Неp., си. Херц). в. челињи. — Челији вијек је три мјесеца

(Биоци).

челин -а -о који припада пчели, в. челињи 1.

челинска трава (зап. Херц.) в. Љубица.

челински, -а, -ö (зап. Херц.) в. челињи.

челиња заједница в. челиње друштво. — Нема те челиње заједнице у којбј

нема бацила, али она оболијева те-ка-се стекну услови за то (Цибр.).

челињак м простор у којем су смјештене кошнице с пчелама и осталим

садржајем, в. јаник /јањик /љаник /љенак /увљаник /улењак /уљаник, челарство

2. челе, челњак 1. — Ја ка-дбђем у челињак, јес да сам у годинама, радим како треба

(Драч.). – Још и сад имам двије дубовине у челињаку на Жегуљи (Ивица).

челиња уш ж бескрилни инсекат Вraula coеса, који паразитира на пчелама,

в. ваш, крпуша, уш, челоморка. — Челиња уш се море виђет и голијем очима (Дол.).

— Чела не море са себе да збаци челињу уш, маше крилима, али она пријенула за њу

(Хат.).

челињедруштво с заједницау којој обично живиједна матица, повремено

неколико десетина или стотина трутова и више десетина хиљада пчела

радилица, в. Глава 5, друштво, дубина 2, дубовина 3. овца, стублина 2, улиште

2. чела За. (челиња) заједница. — Тврдим да многи пчелари направе више штете

пчелињем друштву него користи. Увијек сам се држбдевизе: Настој да одржиш
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јако пчелиње друштво и оно ће само ријешит све проблеме. Елиминиши лоше

пчелиње друштво, јер увијек је лакше произвесновб друштво него спасит слабо

друштво (Пољ.).

челиње легло с 1. в. легло 1. 2. легло из које се развијају радилице, в. црв

— челињи / челији -. — У празан оквир занијела је саће, али не челиње легло, него

трутинско (До).

челињи -a -e 1. који се односи на пчелу. 2. који се добија од пчеле.

# -легло, - љубица в. челињи 1; - восак, - мед в. челињи 2.

челни / челни -а, б (средњи дио ист. Херц.) в. челињи.

челњак / челњак м 1. в. челињак. — Шикалица је вазда стала у челњаку,

прекривена црвенбм крпом (Дол.). 2. в. метвица.

челњи / челњи-a, -ě (средњи дио ист. Херц.) в. челињи.

челозуба ж (јуж. Херц.) в. челарица?

челојéдац, јецам в. челозуба.

челомбрка ж (риј.) в. уш.

чéљњак м в. челињак. — Био је чéљњак ђе била наша кућа (Ивица).

чеплијез / чеплiез (дол. Неp.) / чеплиз мик, (зап. Херц.) медоносна биљка

Asphodelus.

четвртак м (Баћ.) в. четвртинац.

четвртинац, -инца м (Баћ.) poj који се четврти одвоји у току сезоне од

матичног друштва, в. четвртак, рој — четврти -.

четкица ж чекињави дио задње ноге, при којем радилица носи цвјетни

прашак.

чешаљ, чешљам 1. в. враташца. 2. оказ, в. виљушка.

чибук м дио луле 3, цијев кроз коју се дува на кад (Хут.).

м чиниж пл. т. мит, матијски предмети и радње којима се неком наноси штета.

— Има људи који су убијеђени да им је неко бацио чини на пчеле ако им се нешто

лоше десило с њима (Пољ.).

# бацит чини проузроковати штету.

чистачица жмлада пчела радилица која чисти кошницу. — Младе челе имају

више улбга: једне загријавају легло, друге избацују отпатке из кошнице, то су

чистачице...(До).

чистит, -им несвр. 1. (пањ, кладу) правити дубеницу 2. (саће) (сјев. Херц.) в.

подломит. 3. (ји. Херц., Ком.) в. прерадиш 2. 4. (кошнице) одстрањивати нечистоћу

и паразите из кошница, као и у њима уништавати штетне микроорганизме, в.

дезинфиковат. — Кошнице се претежно чисте Велике неђеље, доље очистиш, јер

чела обара на под нечистоћу кад зими не море излазит напоље (Биоци). — се (о

пчелама) ослобађати се измета, в. празнит се. — Ка-се чисти чела, види се онб

жућкасто по камену (Ивица).

чичковина ж стабљике бодљикаве биљке чичак, служе за затварање лета.

чишћење с гл. им. од чистит 1. одстрањивање нечистоће из кошница. 2.

пражњење цријева, в. излет. — Кад зими по фину времену излети чела, онда она

иде на чишћење (Дол.).

# ићит на / ић на - в. празнит се.

чобанин м особа која у вријеме ројидбе осматра пчелињак и хвата ројеве

или обавјештава укућане о ројењу (Зупци 24).

чубар, чубрам медоносна биљка Satureia hortensis, в. коњски вријесак.
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чубрак м медоносна биљка.

чувакић м в. чуваркућа, узлудобар.

чувакућа ж в. чуваркућа.

чувал, -ăлам (Сељ.) в. врећа 2.

чувар, -ăрам 1. в. чобанин. 2. в. стражарица.

# - куће в. чуваркућа.

чуварица ж в. стражарица. — Ка-чела залута у другу кошницу, одма је на

лету дочекују чуварице (До).

чуваркућа ж (сјев. Херц.) в. узлудобар. — У челњаку се сади чувар куће,

узлудобар, а неко каже и чуваркућа, како налети на језик, такб и рекне (Хат.).

чуват, чувам несвр. 1. (о пчелама) в. стражарит. 2. пазити пчелињак да не

би из њега ројеви бјежали, в. Гледат, ћуват 2. — У нас су бабе пазиле ђецу и чувале

челе (Цибр.). — Дијете ка-сам био, ја сам чувб челе ка-се роје (До).

чудит се, -им се (челама) несвр. мит. по вјеровању, било је опасно да се

пролазници изненађују пчелама приликом ројења; уп. пишка. — Свашта су стари

радили да се не би други чудили челама ка-се роје (Драч).

чут се, чујем се несвр. (ји. Херц.) в. пјеват.

чутура жмит посуда која се вјеша у пчелињаку због урока.

Ш

џанарика ж медоносна воћка Prunus cerasifera. – У нас чела прво почиње

носит с дријена, па онда дође џанарика (Ивица).

џарат, -ам (у кошницу) несвр. (риј.) в. вадит 1.

шарнут, -нем (риј.) свр. према иараш.

шибраж 1. саће згњечено с медом, кљук, в. ћибра, салаванта. 2. в. дроза.

Ш

шака ж (ист. Херц) мјера за малу количину пчелиње масе. — Објесио се

паројчић о грану, нема двије шаке челе у њему (Вуч.). — Одвојила се матица са

шаком челе, завукла се под плочу, па се рој вратио на оца (До).

# - челе, — муве /муве.

шеншир, -ирам в. ката 1.

шепурика ж в. шипурика.

шербет / шербет м 1. безалкохолни напитак од меда, в. медовина 2. — Кад

изгњечиш саће, оне тубле потопишу шерпу с водбм и добијеш шербет, слатко пиће,

добро жагри (Дол.). 2. алкохолно пиће од меда, в. медовина 1. — Од меда се прави

шербет: на десет литара воде даде се четири кила меда, и то се остави да б-стоји и

добијеш пиће ко тање бијелб вино (Биоци). 3. в. сируп,

шећер м в. сируп . — Ја мојим челама никад нијесам дао грама шећера, које

пчеле хране саме себе оне никад не оболијевају (Цибр.). — У прољеће прирањујемо

челе сирупом, најбољи је шећер (Хат.).

# кувани / кухани — исто.

шећерит се, -им се (о меду) несвр. прелазити из полутечног у чврсто стање.

у кристалну масу, в. кристализират И кристализоват И кристалисат (се), мрзнути

се, ушећериш се.
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шикалац, -алца м човјек који хвата ројеве.

шикалица ж (ист. Херц.) в. ројница. — Ако метнеш бар мало воска с леглом

у шикалицу, рој ће у њу сам уљећ (Пољ.). — Сине, каже, роји се чела, донеси ону

шикалицу да је ушичем (Хат.).

шикало с (Хут. Неум) в. ćедало.

шикат шикам / шичем в. хваташ. — Шика ђед, а мени мило да то ја шикам

(Драч.) — Pöјница се зове оно у што се шиче рој (Биоци).

*»Добро шичи, у главу не тичи!» — слушб сам то о-старије људи (Хат.).

шипке ж мн. (сјев. Херц.) в. крста.

шипурак, -ркам в. шипурика.

шипурика ж медоносни грм Rosacanina, в. шепурика, шипурак.

ширит, ширим (пчелињи стан) несвр. повећавати запремину кошнице, в. про

ширит. — се (ји. Херц.) проширивати залежену површину саћа.

шкипа(ц?) жоказ (Лип.) в. труд.

шклапац, -пца м (ји. Херц.) в. шклопац.

шклопац / шклопац, -пцам повреда изазвана пчелињим убодом, в. шклапац.

шкрип м природно станиште пчелиње друштва у каменој шупљини (Врч.

54).

шљетицаж (ист Херц) цвјетни прашаку саћу, в. рђа, сметijика/сметљика

/ сметљица / сметљика, ćетлика / ćетлица / ćетличина, шњетица. — Ако се мед

једе фрешак, накб у саћима, и сад би ко рекб ако би било прашка тамо: „Чувај се

шљетице, нембј се отроват“, а сад та шљетица, напротив, лијек (Бил.). Стари би рек

ли шљетица — прашак. То је био стари прашто-стане у саћу (Дол.). — Кад би стари

виђели шљетицу, рекли би: "Нембјте, ђецо, ово јес, о-тог боли стомак" (Биоци).

шљива ж 1. медоносна воћка Рrunus domestica. 2. плод, извор слатко сока.

3. в. шупље дрво. — У његовбм дворишту била шупља шљива, чела на њу пријене и

уиђе у шљиву (Биоци).

шљук, шљука м об. у мн. шљуци мит. Кости од коњских или волујских ногу

које се вјешају у пчелињаку због урока.

шњетица ж (ист. Херц.) в. шљетица. — Стари су нам кричали: «Немојте,

ђецо, појес шњетице, "ног жутбг у саћу, добићете пролив (Дол.).

шпицак, -цкам шиљати врх на тачкици слиједа. — Они шпицак је показиво

окле је пошла, а округо вамо куд се враћа (Дол. в. Текстови).

шршљен, -ена м (зап. Херц.) в. стршљен.

штипавица ж (Зав.) расцијепљена мотка помоћу које се истискује мед из

објешене вреће напуњене медним саћем, в. дрвљад,

штичара ж (ји. Херц.) в. дашчара.

штичарица ж в. дашчара. — Лакше је било сковат штичарицу него издупс

дубовину (Цибр.).

штрика жоказ. (Ком.) в. летвица.

шћерат, -ам (пчеле) свр. 1. преселити кошнице с пчелама у ниже подручје. —

Срећом, шћерб сам челе из планине прије снијега (Ивица). 2. помоћу дима или дру

тој опојној средства присилити пчеле да сиђу са саћа или с некој више предмета.

шума ж в. паша 3.

шупљеглав-а-ов шупљоглав.

шупљеглава жарх. ист (риј.) в. шупљоглава.
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шупље дрво природно станиште пчелиње друштва у дрвеној дупљи и

материјал за израду дубенице, в. бадањ 1, дубина 3, стублина 3. — Нађе се природ

но шупље дрво и у њему чела (Хат).

шупљоглав-а-о саћем непопуњен вршни простор у старинској кошници.

# - дубовина, - стублина, — чела, - улиште, в. шупљоглава.

шупљоглава ж арх. ист (риј) пчелиње друштво са непопуњеним вршним

простором кошнице с непокретним саћем, в. шупљеглава, Глава — празна у глави,

шупља у плави.
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Биоци, општина Требиње

Ка-сам почб челарит, нијесам имо никакве заштите од уједа чела, ни капе

ни димилице, кб данас. По брду се скупљала од крава балега и сушила. Тако се

правио такозвани кад. Упали се осушена балега и држи у лијевој руци и пува се у

њу према челама да би се умириле. Први пут ка-сам помагб стрицу, чим сам пришб

чели, двије су ме у главу ујеле. Јако ме забољело па сам бацио кад и побјегб у

кућу. Ка-сам донеколико изишб ван, стрикоме гледа и смије се. "Зашто се смијеш,

стрико? Мене је забољело." Он вели: "Неће догодине бољет". Тако је и било. Више

ме није бољело нити ми је сметало.

Вукашин Мијановић (1936)

Брестице, општина Билећа

“Из шуме се појави ковитлац — рој пчела, отеле се из нечије дубовине —

није их попрскао нити им запалио трут. Ђурађ баци капу увис и поче да шишти и

да звижди кроз зубе. Смиљка загpну котулу, поче да их шика. Али рој се не ухвати

за грану, већ се надви над зидом као да ће га преврнути, па се залијепише за напола

сасушени дуб. А пчела је онога на чијем је дубy.”

(Радослав Братић, Слика без оца. — Београд 1985, 210)

Главска, општина Требиње

Игра чела

w

Ми кођеца играли смо се тако... Један би чучнуо и сакрио главу и оно

би почучали сви около, а један би ишб около. Ови што је чучио у средини упитб

би: „Котб иде око моје куће?“ Они штоје ишб около одговорио би: „Ја, куме, ја.“

„Немој ти мени украс коју челу.“ „Нећу, куме, не до Бог.“ } узме иза леђа... и

крије се. Одједном нема ни једне.

Наде Милишић, рођ. Магазин у Заградињу (1927)
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Долови, општина Требиње

м

Ишли су људи прије по планинама, букве, ђе су букве, јеле, и тражили

чела. Кад би нашб челу, удари крс на то дрво, закpсти је, то значи да је нађена, не

бије дофатио нико. Кад дођем, и ја видим крс— неко је прије мене нашб. Чим нађе

челу у букви или јели, обиђе оздал, ако није закршћена, онда је твоја. Закpсти је и

нећеје нико дофатит. Тако је било поштовање прије. Тражили су људи челу по из

мету по дубовима, по пећинама. По том измету се знало у ком правцу је чела. Они

шпицак је показивб окле је пошла, а округо вамо куд се враћа. И лањске године

сам нашб једну челу ту, недалеко од куће. Мали је ушикб у кошницу.

Мило Гудељ (1939)

Смола из ува се извлачи воштаницама. Од ботане памучне, која добро гори,

исијече се каиш, дугачак један метар, два-три цента ширине, вас се потопи у шер

пу са растопјеним воском и одоздбл се мота укруг на сквашену дружицу или

вретено. Ка-се олади, скине с дружице — воштаница, доље уска, горе шира. Лези

на страну, метни у-во ужи крај, а запали шири. То гори док догори до четири-пет

цената до "ува и извуче сву смолу и нечис из ува. Са-се продају и у апотекама.

Вида Гудељ, Милова жена

Зими се челе налазе послиједу. Кадје сниjeг, па оно угрије, тад челе изађу на

чишћење па се на снијегу видиђе пада слијед. То значи да су оне неђе близу. Идеш по

брдима и ђе гођ видиш слијед, ту је чела близу. А у љетњем периоду, челе се траже

по води. Иде се на најближу воду и гледају се челе и онда се прати у ком правцу

чела одлијеће с воде.“ обично кружи, направи круг-два и све што направи више

кругова, она је више удаљена. Ако с воде лети директно, значи ту је она неђе близу,

сто метара до двјеста метара, гледа се правац кретања челе и иде се у том смјеру.

Ђоко Гудељ, Милов син

Ивица, општина Љубиње

Дођем кући са косидбе и нађем челу. Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио

кошницу, ни восак, ни оквире ни ништа, а ја ш њом у дубовину. И затб има и сад

једна жива дубовина, права старинска кб назад пет стотин година. Нек се чоек бар

присјети старине, ако не мореш доћ у старину, мореш сликовито приказат каква је

била старина кошница и живота чела.

Раде Лугоња, (1955)

Ваздаја то опомињем, свашта чели море да се деси, али немој случајно да

од глади умре, то не смије бит. Умре чела ко чоек. Прије не би јој нажао учинили

колик ђетету, вего сад у овом времену, каже покрб му неко челе, прије би то било

равно ђетету. Не би нико жив. Чак би рекли: чела неће илне. Ако нешто учиниш

нажао туђој, одразиће се то у твом љаникуЧела је кб светиња.

Неђа Лугоња, Радова жена
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Коритник, општина Берковићи

Ми смо увјек имали чела. Није то било много, десетак-петнес било је

вазда оније дубовина. Остала ми је навика да имам челе. Ја не гледам да имам неку

корис, оћу да имам. Ја се уза њи одморим, има горје један бријег, ја сам поставио

столице, ту сједнем и гледам како оне раде истб кб да ја радим, то је болес мало,

страшно волим то, једва чекам да одем, немам шта радит око њи, али једва чекам

да одем, и готово. Ако се чоек није заразио челама, ако није заволио челе, онда

му не требају челе. Ако то ради само ради меда, нема ту ништа, то је медар, није

челар. Челар не смије имат оштар нож. Зато мени Радивоје Максимовић каже: "Ти

си челар".

Момо Муратовић (1938)

Пољице, општина Требиње

Једне године, крајем јула или почетком августа, кад у нас нема паше,

примјетио сам да у ранимјутарњим часовима пчеле иду на нешто, а ка-се враћају,

падају тешке на лето, што је знак да носе. Отворио сам неколике кошнице и

видио да има свјеже унесене уљевице. То ми је био знак да је нека биљка замеди

ла. Помислио сам да је то од ćере с кљена или раста, што се у нас ријетко дешава.

После неколико дана, у пчелињаку сам осјетио неки непријатан мирис, па сам

посумњб на неку болес, и то ме јако забринуло. Отворио сам неколике кошнице

и видио да има уљевице свјеже унесене и осјећо се непријатан мирис у свакој

кошници. Скину"о сам наставак и погледбу плодиште, било је старбг легла затво

ренбг. Контролисб сам чачкалицом и утврдио сам да је легло сасвим уредно, али

ме забрињавб исти мирис у свим кошницама. Једно вријеме сам сумњо да није

што крепало у пчелињаку јер сам прије тога косио траву међу челама па се могло

десит да сам пресјекб змију или што друго. Загледб сам испод кошница више

дана, али ништа нијесам могб наћ. Отишо сам у оближњи пчелињак рођака који

је живио у Цавтату и утврдио и тамо исти таки мирис, па ми је и то мало олак

шало, јер сам помислио да се не би могла у оба пчелињака појавит истовремено

нека болес. Назво сам рођака у Цавтату и позво га да одма дође. Он је потврдио

исту појаву, али кад је видио да има уљевице и да рано јутром челе лете, пошто

је био искуснији пчелар, закључио је да је то дубачац. Договорили смо се да

идућег јутра устанемо рано и посматрамо у ком правцу лете пчеле и на што то оне

падају. Ујутру смо кренули у правцу полета пчелињег и ка-смо се попели на један

бријег, пронашли смо огрбмне количине тога дубачца, све се плавило од њега и

ројеви пчела по њему су падали. То је трајало можда десетак-дванес дана и после

тога нестб је непријатан мирис. Дакле, ка-су пчеле прерадиле тај мед и почеле да

печете лулице, нестб је тај мирис.

Е сад се појавио други проблем. Пошто су пчеле унијеле у кошнице

значајну количину тог меда, а рачунао сам да ће имат непријатан укус, смишљб

сам да га се некако ријешим. Ни у ком случају нијесам хтио да га оставим пчелама

за зимовање јер нијесам био сигуран како ће оне на њему зимoвaт. Онда сам

помислио да га оставим за прољеће и да га дам пчелама умјесто оне прихране

што им се тада даје. И договорили смо се да изврцамо све што га има. Ја сам

изврцб повећу количину, седамдесет-осамдесет кила, двије оне канте отприлике.

Тај мед је био мало горкас, али је имб пријатан укус. Врло кратко вријеме после
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врцања меда тај мед се стегб, али се није кристалисб кб остали медови у онај

тврди кристал, него се једноставно скупио, постао је ко свињска мас, ко нека мас

сивобијеле боје, који се мого кашиком фино вадит, али се није такав могб користит

за исхрану. Настојб сам по сваку цијену да тај мед одмиришем, да га уништим,

да га једноставно нема. Отопио сам једну теглу од пет кила тога меда и однио

рођаку у Цавтат да као узорак понуди Нијемцима и Аустријанцима који су били

код њега на пансиону. За пе-шес дана он зове и каже: “Отопи све што имаш оног

меда и донеси, мед се одлично продаје". Врло брзо све смо то продали и унбвчили,

а никад се више то с дубачцом није поновило, јер га у нашем крају спржи суша

прије него се развије.

Божо Живанић (1948)

Упућивање пчела у крађу меда

Вучија, општина Требиње

Био ти је један чоек ту у Бањане, то сам ја чуо, то је жива истина, дошле

челе туђе да му дигну мед, а он је знао да нешто учини да се оне не врну. А они

што је спремио челе да му покупе мед, кад је видио да му нема ђоље челе да се

врће, те он код њега. Знао је да иг је он умио уставит, а није знао да он то зна.

Куми, богоради: "Учинио сам то, нећу више нигда, сву ћу ти штету надокнадит,

само ми пушти челе". "Ајде кад је тако. Ајде полако, оне ће за тобом, случајно се

нембј окренут док ти не дођу у љаник. Ако се окренеш, готов си." Ово је жива ис

тина, кажу. И он, ка-су дошли неђе близу куће, окрену"о се да чује, да види има ли

колико, како лете, челе навале на њ — мртав. Жива истина.

Благоје Средановић (1926)

Ластва, општина Требиње

Легенда о Селимовом пробу

Ођеје бијо један Јерковић, име му је било Селим, па је он држо млого чела,

улишта – старовренске у онијем дубовинама. И ондан, сваки му дан нестало по

једне. Пуна дубовина меда, чела нема. Једно јутро нестала му ђавоља. Е, јонда се

он пожалијо Арсланагићу неком на Мосту. "Вала, рекб, нестале су ми челе, а пуне

дубовине меда остале." "Е па, они му рекб, хајде ти ко тога Ћурића у Жељево па

се ти њему пожали. Он ти хије похапсијо, а немој рећ: Ти си ми челе похапсијо, а

немој рећни да сам ти ја казб." Те он на коња одавле, те дођи у њега. "Помага бог“

домаћине." «Бог“ ти помогб, хајде, бујрум свр?]ати." Е попи ту кафу и ракију. "Е,

знаш што је Ћурићу." "А што је, реко“, брате." "Амо имам седамдесет и пет чела, и

сваки ми дан понестајало, за осам дана неста ми свака, а пуне дубовине меда, па,

дошб сам да ти се пожалим, ако ми мореш помоћ." Па, реко:"Ђе ти живиш?"Рекб:

"На Побрежљу у Ластви, у Корјенићима." "Па, хајдети, реко, брате, не бој се, доће

ти оне за тобом. Само, да се ниђе не смијеш окренути, но док кући дбђеш." И бн

уђашб. И вође се је окрено, у зб час му билбГ?), туј доље, да виду? Иду ли му, а

онб... И туј су га испецале. И остб Селимов гроб.

Адем Карамехмедовић, 79 год.

(Ј. Хаџимејлић, Микротопонимија требињске Ластве. — Ономатолошки

прилози САНУ VIII, Бeoгрaд 1987, 166)
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Мостар (1867)

“Кажу да има и људи такије, који о такијем ђаволуцима раде, јер има

некије, који имају пун уљаник пуније улишта 'чела“, па кад је за њи рђава година,

с некаквим ђавољским маштенијем пошље их у туђ уљаник, те покољу туђе челе и

поваде вас мед и однесу у његовуљаник. Па видимо у многије, у којије су оплетени

плотовима уљаници, и на оним коцима све редом натакнуте голе главуpине од

мртвије коња и магаради, а тако и крепане волујске главе. И оно се, брате мој, не

ради без некаква узрока и неке чаре.”

(Памучина 335)

Херцеговина (1896)

“Ако туђе пчеле наваљују на твоје, па их даве и мед им носе, а ти туђе пче

ле уапси. Пчеле се апсе овако: Узми мушке гаће и сврдло, па обнеси три пута око

уљаника не обзирући се. Затим свpдло забуши у твоју најбољу кошницу, а гаћама

је покри, па си туђе пчеле уапсио.

Вјерују у народу да се пчеле на пчеле могу некако врашки наслати. Они

који је наслао, ако си му их уапсио доћи ће по њих, те молити да му их пустиш.

Ако си му их рад пустити, а ти дигни гаће и извади сврдло, па си му их пустио, али

твојим пчелама више не могу наудити.“

(Грђић 141)

Цибријан, општина Требиње

У нас су бабе пазиле ђецу и чувале челе. Ка-се чела роји, баба би села по

ред ројнице, обично на какав камен, и почела би на вас глас викат: «Седи, мати,

ćеди, медена, ćедо ја, ćедити, мати медена". Или: "У свој домак, мајко, у свој

домак, мајко", а лупка по-ној рôјници. Мој отац никоме се није одазво из љаника,

никоме није да"о у љаник кад он у њему ради и стално је тврдио: «Поквари ми

челе, постају љуте, не иду ми у пашу".

Уједној долини, неко од укућана је примјетио да има чела у једном старбм

храсту, који је огрбман, велики. Један дан, отац ми каже: "Узми они велики брон

зин, идемо извадит ону челу, има у њој доста меда". То је већ јесен била. „Извади

десетак-петнес кила меда у оквирима из овије кошница и метни-к у једну празну

кошницу, припремије да у њу саспемо челу кад је донесемо у рóјници“. И отишли

смо горе, ми смо повадили саће, гонили је кадом, већ је јесен — легла врло мало,

повадили и мед и легло и пчелу смо углавнбм ућерали у ројницу, коју смо метнули

изна-тога. Али нам се на крају крајева од када запали храс, а воде немамо. "Пишај,

сине!" виче отац, "изгореће нам чела!"Те пишај један, пишај други, богами угасис

мо, и та-је храс још увијек жив. Пчела је побјегла у рôјниицу, а нешто је ту и остало

челе па је угинула, и ројницу смо јутом замотали, отацје узб под руку, а ја бронзин

С МедOM.

Веселин Трапарић (1928)
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Корит.

ЛИП.

Љуб.

Мост.

Пољ./Пољ.

Риља

Румб.

Сељ.

Коритник, општ. Берковићи: Момо Муратовић (1938)

Липник, општ. Гацко: Радивоје Бјелогрлић (1890)
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Фој.

Хат./Хат.

Хут.

ЦД

Цибр.

у Голији) и син Новица (1927)

Фојница, општ. Гацко: Милован Жуг (1919)

Хатељи, општ. Берковићи: Душан Станић (1902), син Милорад
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Церов Долац, општ. Груде: Владо Жуљ (1914)

Цибријан, Љубомир, општ. Требиње: проф. Веселин Трапарић

(1928)
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ЈФ
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Краље
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СКРАЋЕНИЦЕ И СИМБОЛИ

арх. архаизам

аутм. аугментатив

блр. бјелоруски

буг. бугарски

в. види (синоним)

(в.) упут у Пододредници на одредницу

илуж, горњолужички

дол. Долина

дем, деминутив

диј, дијалекатски

длуж, Доњолужички

62К. СКавCКИ

Заи. ЗападНИ

зб збирни

ib. ibidem, на истом мјесту

ијек. ијекавски

1/К. ИКаВСКИ

исти. ИСТОЧНИ

исто значење дато у одредници

ист. историзам

j3. југозападни

ји, југоисточни

јуж. јужни

каш, кашупски

књиж. књижевно поријекло

кол. колсктив

куб. кубањски

МиlП. МИТОЛОШКИ

ЛИН, МНОЖИНа.

Мусл. Муслимани

немусл. немуслимани, Срби и Хрвати

Нер. Неретва

несвр. несвршени глагол

нс /ns нова серија
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Саво Пујић

}{o62ЛИ. ЊемаЧКИ

об. Обично

()КОД3. ()КаЗИОНаЛИЗАМ

пеј. Пејоративно

пл. т. плурале тантум

полес. Полески

полат. Полапски

пољ. ПОЉСКИ

прасл. Прасловенски

пч, пчеларски

риј. ријетко

рус, руски

свp. свршени глагол

c3. сјеверозападни

си. сјевероисточни

синт. т. сингуларетантум

сјев. сјеверни

СЛ6Ч. СЛОВаЧКИ

СЛ06. СЛОВСНаЧКИ

ср. средњи

срп. српски

ст- старо

стпољ. — старопољски

стсл. старословенски

супр. антоним

Сутј. Сутјеска

укр. украјински

уп. упореди (упућивање на илустративни текст)

уч. учестали глагол

фр. француски

Херц. Херцеговина, херцеговачки

хрв. хрватски

t{621//. ЧеDIIКИ

# колокације, пододреднице

8 фраземи

— продужава се
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САВО ПУИЧ

ГЕРЦЕГОВИНСКА И ПЧЕЛОВОДНАИ ЛЕКСИКА

(на обшеславинскоћ основе)

РЕЗКС)МЕ

В настоицећ работе проанализирована, врамках первого пространственно

го круга, лексика, употреблиeмaа пчеловодами в Герцеговине и в приграничних

местностих в Боснии, Далмации и Черногории, Материал, собиpaемљић автором на

даннои территориИ, В форме свободнои беседљ, стимулированноћ обстоителњноћ

паматкоћ, дополналса материалом из опубликованих и неопубликованих источни

ков. Полевље исследовниа проводилист, два раза; в 1974—1980. гП, однако даннаa

рукописн словара затералас в Сараево во врема военного урагана в 1994–1995 гD.

Позтому пришлост, возобновитљ полевље исследовании в 2010–2012 ГГ, в данном

случае толњко на территории ого-востoчнoћ Герцeгoвини.

Врамках второго пространственного круга, охватљиваношего вско сербо-Хор

ватску о извиковуко местностњ, материал разрабатљивалси толњко на основании се

кундарних источников.

Третић территориалВНБић круг, охватЊIвакошић весе славанскии ареал, ИНогда

и шире, врамках которого анализ проводилса на материале секундарнBIх источни

ков, вњ1делилис, толњко пчеловодческие лексемљи, родственнЊе сербо-Хорватским.

При отом определилси их обшић зтимон и их звуковаи и семантическаи диверсифи

кации в разних извиках и диалектах.

Даннаи монографиа состоит издвух основних частеи — лексикографическоћ

и лексикологическоћ. Влексикографическоћ части представлен толњко материал,

записаннЊић на исследованноћ территориИ. Лексикологическаи частБ разделена на

две тематические сферњи: 1) жизне и работа медоносного насекомого, где анализи

рукотси лексемњи с семантическим признаком пчелињи (пчелинЊић); 2) чeлoвeческаa

активностњ в области пчеловодства и експлуатации данного насекомого, где обраба

тњивалис, лексемљи с семантическим признаком пчеларски (пчеловодческии).

Лексико-семантическић анализ характеризуетса тем, что лексика расcматри

ваетси в трех вариантах: а) отраслеван терминологии, б) профессионалвнаи лексика

как резулвтат усвоениа отраслевоћ терминологии в коммуникации современних

пчеловодов, в) народнаи лексика, занимакошан первњи план исследовании. Таким

образом, констатировалосњ, что в отраслевоћ пчеловодческоћ литературе дли ана

томических частећ пчелњи употреблиетси знтомологическаи терминологил, затем
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даетси краткић обзор отражених данного лексического слож вречи герцеговинских

пчеловодови, наконец, исчерпљивакоше проанализирован богатњић синонимнЊић рад

народнњих названић пчелиного зашитителњного органа.

По своему происхожденико герцеговинскаи пчеловодческаи лексика расcма

триваласњ врамках двух концентрических кругов — врамках специфическоћ пчело

водческоћ лексики и врамках обшећ лексики, сдвинутои в направлении пчеловод

ческоћ лексики. Первљим циклом, допускакошим возмoжностњ точного размежевании

и анализа, охвачени сушественнЊле пчеловодческие лексемљи со своими дериваци

онними гнездами. Цикл, перенитњић из обшеупотребителњного словарного фонда

ВесЊма распЛБIBчат и позтому, начина и с лексем, обладакоших исНоћ пчеловоДческоћ

функциећ, вплотњ до тех, когда исследователко трудно решите употребликотсили они

в пчеловодческоћ функции в своем обшем или до некотороћ степени специфичном

пчеловодческом значении — все зто осложнает даннуко тематику. Зта частљ лексики

играет значителњнуко ролњ в терминологии и профессионалвноћ лексике.

С предЊдушим разделением отчасти совпадает и тематическое разделениe:

в центре вниманиа лексика, свизаннаис жизнЊко медоносного насекoмoго и его раз

ведениа, обработанви также части некоторњих лексико-семантических групп, у ко

торњих наблодаетса интенсивное срашение с пчеловодческоћ лексикоћ, так как уча

ствукот вее образовании или же она оказала вличние на наименование референтов в

техже группах (фитонимил, зоонимии, кулинариа, фармакологии). Несомненно,что

и даннЊић периферићнЊић тематическии круг важен дла терминологии и професси

оналвноћ лексики.

B герцеговинскоћ пчеловодческоћ лексике наблодаетси несколњко генетиче

ских слоев. Самљlи обљемистБић слоћ унаследован из праславинского и он представ

лиeт остов специфическоћ народноћ пчелиноћ лексики. Второћ слоћ сформирован

на сербо-Хорватском извиковом пространетве путем трансформации праславинскои

лексики, преимушествено на морфологическом уровне, а также последукошећ де

ривации, затем путем словосложении и в частности семантического приспособле

ниа обшеупотребителњноћ лексики к профессионалвним потребностим. Слои, за

имствованивши из других извиков незначителен, и зта лексика почти исклкочителњно

касаетси средств, употреблиемљих в пчеловодстве и при изготовлении пчеловодче

ских продуКТОВ.

Намеревансв определитњ зтимологико специфическоћ пчеловодческоћ лек

сики нами предложени новље решении относителњно лексем, о которњих зтимологи

ранњше спорили (зановет, трнка, каптар, сат-саће, платутица). На бњившем когослав

ском пространстве обнаружени болњшећ частљно одиночнЊе подтверждених кон

тинуантов праславинских пчеловодческих лексем, до сих пор ИЗВестHБИХ ТОЛБКО В

северно-славанских извиках (бртва, кадањ, клија, пластуница).

В древние времена пчеловодство било окутaнo магиећ, возмoжно болњше

всех других чeлoвeческих родов занатић, вероатно потому что бБило скромнЊIм по

знание природњи медоносного насекoмoго и его функционированих в жизненном

окружении. Целић рад приемов и предметов бњл расчитан на то, чтобљу с их помо

шљно предотвратитњ от пчел нечистње силни. На основании все еше сохранившихси

поверић и прежних зтнографических источников описан значителњHвић фоид пче

ЛОВОДческоћ митологии.

B герцеговинскоћ пчеловодческоћ лексике силвно подчеркнут антропомор

физм. При наличиив обшећ лексике различних признаков дла аналогичнЊих дено
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татов у лкодеи и животнЊIх, пчелам обњIчно приписивакотса лексемљи, характернље

дла человека. В названиих частећ традиционого герцеговинского улЊа и его вну

треннего распорадка сохраниласњантропоморфнаи моделњ праславинского пчели

ного обитаниа в вњдолбленном живом дереве. На территории ГерцеговинЊ1 первљIИ

раз описани имена отделњних пчелинЊих семећств, дававшиеса во врема года, зна

чителњного дла пчеловодства, а также на основании форм их улвев, вњдолбленнЊих

в колодах (апидонимљи).
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