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СЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА ЗА ЉУДСКЕ ОСОБИНЕ И ЕМОЦИЈЕ
У EЛЕЗОВИЋЕВОМ „РЕЧНИКУ КОСОВСКО-МЕТОХИСКОГ

ДИЈАЛЕКТА“

У ра ду се об ра ђу је сло вен ска лек си ка са зна че њем људ ских осо -
би на и емо ци ја у Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле -
зо ви ћа. Узи ма се у раз ма тра ње са мо она лек си ка ко ја је кул ту ро ло шки,
се ман тич ки или твор бе но спе ци фич на у од но су на лек си ку из исте те -
мат ске гру пе у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку. Г. Еле зо вић је за
овај ди ја ле кат ски реч ник при ку пљао гра ђу на са мом по чет ку ХХ ве ка,
што зна чи да он осли ка ва лек сич ко ста ње из XIX ве ка, па и ра ни је (јер
је гра ђу за реч ник eксцерпирао и из јед ног пи са ног до ку мен та из XVIII
ве ка). Об ра да лек си ке из овог реч ни ка до во ди нас до ве ли ког бро ја за -
кљу ча ка у ве зи са кул ту ром срп ског на ро да ко ји је у XIX ве ку жи вео у
Ву чи тр ну, и на Ко со ву уоп ште, али и до број них за па жа ња у ве зи са
твор бе ним и се ман тич ким про ме на ма у срп ском лек си ко ну.

Кључ не ре чи: Реч ник ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та, Гли ша Еле -
зо вић, лек си ка са зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја, лек сич ке про -
ме не, лек си ко ло ги ја, срп ски је зик.

1.1. УВОД. Ка ко је при ме тио С. Ре ме тић (1982: 269), „у на шим
до са да об ја вље ним ди ја лек то ло шким рас пра ва ма и мо но гра фи ја ма,
ме ђу ко ји ма је до ста и обим них и со лид но ра ђе них, лек си ка је нај -
ма ње за сту пље на. У број ним ра до ви ма она и не ма сво га кут ка.“ Про -
шло је ви ше од три де це ни је од ове при мед бе, а ре кло би се да она у
до број ме ри ва жи и за да на шње при ли ке. Ди ја ле кат ска лек си ка
пред ста вља ин спи ра ци ју и за лек си ко ло шка и твор бе на ис тра жи ва ња,
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а то по себ но ва жи за оне лек се ме ко је не по сто је у књи жев ном је -
зи ку, а са зда не су у скла ду са твор бе ним прин ци пи ма срп ског књи -
жев ног је зи ка. Д. Ви то ше вић (1982: 35) сма тра да „да нас, у овом
цар ству по зајм ље ни ца и фра за, ука зи ва ње на искон ске на род не из -
ра зе мо же би ти спа со но сно. Је зик је у крв ној ве зи са суд би ном, по -
ве шћу, дра мом и ду шом сва ког на ро да“. Он да је број не при ме ре из
је зич ког бла га Гру же: су во ви ца – су во и ле по вре ме, за се бљив – се -
би чан, мла деж и ста реж, омла ди на и оста ри на. И Љ. Рај ко вић
(1982: 268) го то во као по е ти зме до жи вља ва не ке ди ја лек ти зме из
ти моч ко-лу жнич ког го во ра, нпр: пр во мрач је – су мрак, го ро бр сник –
је се њи ве тар (пан дан про лећ ном раз ви гор цу), се де жи на – иње.

Овај рад пред ста вља на ста вак на ше ана ли зе лек си ке об ра ђе не у
Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа. Ис тра -
жи ва ње је по све ће но лек си ци ко ја се од но си на људ ске осо би не и
емо ци је. Ова лек си ка спа да у ап стракт ну, а прет по став ка је да у на -
шим на род ним го во ри ма не ма мно го ап стракт не лек си ке, па се, као
што је по зна то, та, чи ни се, не до вољ но про ве ре на чи ње ни ца из но -
си ла као јед на од глав них за мер ки Ву ко вом на сто ја њу да на род ни
је зик учи ни осно ви цом срп ског књи жев ног је зи ка. Тај став сли ко -
ви то је ис ка зао Л. Му шиц ки, а на гла сио М. Се ли мо вић (1986: 51):
„Срп ски на род је орао и ко пао“, пи ше Му шиц ки, „мно го се тру дио,
ју на че ство вао, али ма ло ми слио, осим о на су шним по тре ба ма, за то је
ње гов је зик си ро ма шан ре чи ма за умо зри тел не ми сли.“ Се ли мо вић
до да је: „Ву ков је зик, је зик се ља ка и ов ча ра, жив и свеж, ми ри ше на
њи ву, на пла нин ски ве тар, на крв, зној, пр кос, на ши ро ке про сто ре
жи во та са свим што је у ње му до бро и зло, ле по и ру жно.“

У пр вом де лу ис тра жи ва ња (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2015) ис по ста ви ло се,
ме ђу тим, да је срп ски на род имао по тре бу за ис ка зи ва њем умо зри -
тел них ми сли и да је, ка да је то би ло по треб но, па чак и ка да ни је,
по зајм љи вао та кву лек си ку из тур ског је зи ка. Иако је ана ли за спро -
ве де на на гра ђи из ко сов ско-ме то хиј ских го во ра, она ва жи и за оста ле
срп ске го во ре: „Мно ги ма ће се учи ни ти“, ка же Еле зо вић у Пред го -
во ру свог реч ни ка (1932: Х), „да у овом го во ру има ви ше тур ских
ре чи не го у дру гим на шим го во ри ма. У исти ни, ме ђу тим, и у овом
се го во ру упо тре бља ва ју тур ске ре чи као и у дру гим на шим го во ри -
ма оних обла сти ко је су ду го би ле под тур ском вла да ви ном. Што их
у Ву ка има ма ње, не зна чи да их је на род ма ње упо тре бља вао, не го
да Вук мно ге ни је у свој реч ник унео.“

Г. Еле зо вић је Реч ник ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та об ја вио
у че твр тој и пе тој књи зи Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка 1932.
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и 1935. го ди не. Ка ко ка же у Уво ду, гра ђу је по чео при ку пља ти 1902.
го ди не, што зна чи да је у овом реч ни ку фик си ра на лек си ка ко ја се
ко ри сти ла у XIX ве ку. Нај ве ћи део ре чи при ку пљен је у Ву чи тр ну,
Еле зо ви ће вом род ном гра ду, али је он по хо дио и дру га ко сов ска се ла
и гра до ве у пе ри о ду од 1903. до 1928. го ди не. Осим усме не гра ђе ко ја
је до би је на од но си ла ца ових го во ра, реч нич ка гра ђа је при ку пља на
и из јед ног пи сме ног из во ра, а то је био Де вич ки ка та стинг, књи га
ма на сти ра Де вич, у ко јој је упра ва ма на сти ра бе ле жи ла по кло не ко је
је на род да ри вао ма на сти ру. Гра ђа из овог ру ко пи са по ти че из дру -
ге по ло ви не XVI II ве ка, што зна чи да овај реч ник бе ле жи и је зич ку
си ту а ци ју из тог сто ле ћа. Еле зо вић се као кон трол ним реч ни ци ма
слу жио Ву ко вим рјеч ни ком, Рјеч ни ком ЈА ЗУ и Броз–Иве ко ви ће вим
реч ни ком и бе ле жио оне ре чи ко јих не ма у овим реч ни ци ма или их
не ма у не ко ме од њих, као и оне ко је има ју дру га чи је зна че ње.

У пр вом де лу на шег ис тра жи ва ња (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2015) де -
таљ но су опи са ни број ни ори јен та ли зми ко ји озна ча ва ју људ ске
осо би не и емо ци је из ко сов ско-ме то хиј ских го во ра. Та ко, на при -
мер, гра ђа по ка зу је да има не ко ли ко тур ци за ма за сре ћу, иако за ову
емо ци ју по сто ји и до ма ћи на зив: бат, зар, иг бал, ки смет, раг бет,
та ли ја, угур, фал. Ево и при ме ра: Та кав му је бат ње гов. Да нас не -
што не мам зар. Не мо да ми тру јеш зар. Сас те бе кад играм, не мам
зар. Имао си иг бал. Ис ко чи му иг бал. Не сам имао ки смет. Та ко су
они без раг бе та. Та ка му је би ла ње го ва та ли ја. Ај де, не ка му је сас
угур. Не ће да му се отво ри фал. Ево и при ме ра у ко ји ма се упо тре -
бља ва ју тур ци зми ко ји озна ча ва ју злу осо бу, осо бу ло ше на ра ви:
Син му је би рин џи ај та. Та ко га ија не та не су ти очи ви де ле. Мак ни
се од то га ија не та. Не знаш што пи зе венк чо век је он. Пи зе венк ни
је дан! Та кав је он уј ли ја. Та кав је он је дан уј суз чо век. Та ки су они,
од ка ко су, чар ка џи је су би ли. Вр ло је џе на бет чо век. Мно го је тур -
ци за ма ко ји ма се озна ча ва бе да, јад, ту га: ал, бе љај, га зеп, га ра мет,
дерт, за мет, запт, ре зи лик, са клет, так си рат, угур су злук, че дер.

Број ни тур ци зми ко ји су у ко сов ско-ме то хиј ским и дру гим на -
род ним го во ри ма по зајм ље ни за озна ча ва ње емо ци ја и осо би на све -
до че о то ме (1) да ни су са свим тач не при мед бе да на род ни је имао
скло но сти ка ап стракт ном ми шље њу, па ни ка ап стракт ној лек си ци
и (2) да ни је са свим тач но да је на род по зајм љи вао из тур ског је зи ка
пре све га ону лек си ку ко ја се од но си ла на но ву (тур ску) дру штве ну
и др жав ну ор га ни за ци ју, но ве за на те, пред ме те итд. (исп. нпр. ШКА -
ЉИЋ 1985, ПЕ ЦО 1987). Очи глед но је да је по сто ја ла по тре ба да се
ап стракт ни пој мо ви ди фе рен ци ра ју, ра сло је, да се по себ ном лек си -
ком озна че нај ра зли чи ти је ни јан се од ре ђе не ап стракт не по ја ве.
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1.2. ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА. Ис тра жи вач ки за да так овог ра да је сте опис
ди ја ле кат ске лек си ке сло вен ског по ре кла са зна че њем људ ских осо -
би на и емо ци ја у Еле зо ви ће вом реч ни ку. Ци ље ви су сле де ћи: 1)
осве тли ти се ман тич ки, твор бе но или кул ту ро ло шки мар ки ра ну лек -
си ку ко ја се уоп ште не ко ри сти или се рет ко ко ри сти у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку и ти ме, у не кој ме ри (ко ли ко то обим
ра да до зво ља ва), од ре ди ти од нос из ме ђу ди ја ле кат ске лек си ке са
зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја пре ма књи жев ној, (ко ју смо
опи са ли у ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001); 2) од ре ди ти од нос из ме ђу сло вен ске
и ори јен тал не лек си ке са зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја у
Еле зо ви ће вом ди ја лек ту (ори јен тал ну смо опи са ли у ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

2015); 3) утвр ди ти при су су тво и број ност ап стракт не лек си ке у Еле -
зо ви ће вом ди ја лек ту на узор ку лек си ке за осо би не и емо ци је ка ко
би се про ве ри ла хи по те за о си ро ма штву ап стракт не лек си ке у на -
род ним го во ри ма; 4) по ре ђе њем књи жев не и на род не лек си ке гра -
ђе не пре ма се ман тич ким и твор бе ним за ко ни то сти ма књи жев ног
је зи ка ис тра жи ти не ке за ко ни то сти се ман тич ког раз во ја лек си ке у
срп ском је зи ку. То зна чи да ће се ана ли зи иза бра не лек си ке при сту -
пи ти из пер спек ти ве лек си ко ло ги је са вре ме ног срп ског је зи ка с ци -
љем да се Еле зо ви ће ва лек си ка од ре ди пре ма са вре ме ној срп ској
књи жев ној лек си ци, а не из пер спек ти ве дру гих на у ка (нпр. ети мо -
ло ги је или ди ја лек то ло ги је). Пред мет не ких бу ду ћих ис тра жи ва ња
мо гла би би ти ети мо ло шка ана ли за иза бра не лек си ке, ње на рас про -
стра ње ност у дру гим ди ја лек ти ма срп ског је зи ка итд.

Ис тра жи ва ње је по де ље но у два де ла. У пр вом де лу ба ви ће мо
се кул ту ро ло шко-се ман тич ком, а у дру гом де лу твор бе но-се ман тич -
ком ана ли зом иза бра не лек си ке.

I. Културолошко-семантичка анализа изабране лексике

М. Бар јак та ро вић (1984: 21) с пра вом ис ти че „да је за што успе -
шни је лек сич ко ис тра жи ва ње не ког ме ста или кра ја, ну жно, за пра во
нео п ход но, што бо ље, ду бље и пу ни је по зна ва ње тра ди ци о нал не
кул ту ре ста нов ни штва то га ме ста или кра ја“. С дру ге стра не, на ше
ис тра жи ва ње по ка зу је, а овај рад ће, на да мо се, то у не кој ме ри
осве тли ти, да се Бар јак та ро ви ће во за па жа ње мо же по сма тра ти и у
обр ну том сме ру – да би се упо зна ла тра ди ци о нал на кул ту ра ста -
нов ни штва не ког ме ста или кра ја или не ки њен сег мент, ва жно је
упо зна ти се са лек си ком тог ме ста или кра ја. На осно ву об ра ђе не
лек си ке у Еле зо ви ће вом реч ни ку мо гу се из ве сти број на за па жа ња
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о жи во ту, кул ту ри и вред но сти ма срп ског ста нов ни штва ко је је жи -
ве ло на Ко со ву и Ме то хи ји у XIX ве ку. Иако је па жња ауто ра у овом
ра ду фо ку си ра на пре све га на лек си ку ко ја озна ча ва људ ске осо би не
и емо ци је, мо гу се уочи ти не ке по је ди но сти из раз ли чи тих сфе ра
на род ног жи во та.1

I.1. ЛЕК СИ КА ПЕ ЈО РА ТИВ НОГ ЗНА ЧЕ ЊА. Ка ко у на род ним го во ри ма,
та ко и у срп ском књи жев ном је зи ку, има упа дљи во ви ше лек се ма
ко ји ма се озна ча ва ју не по жељ не емо ци је, осо би не, рад ње, по ја ве од
оних ко ји ма се ис ка зу ју по жељ не (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001; 2010: 115–
124). Гра ђе има на пре тек, иако она, ипак, ни је до вољ но ис тра же на
у на род ним го во ри ма јер, ка ко при ме ћу је Н. Бог да но вић (1984: 25),
„и да нас, по ред све отво ре но сти ин фор ма то ра и ши ро ких сло бо да
у ко му ни ка ци ји, те шко ће у ре ги стро ва њу ди ја ле кат ских пе јо ра ти ва
оста ју. Они се те же бе ле же не го лек си ка из дру гих ко му ни ка тив них
сло је ва“. Раз ло зи ле же у ус те за њу ин фор ма то ра да се слу же пе јо ра -
ти ви ма пред не по зна тим ис тра жи ва чи ма. Ову чи ње ни цу тре ба има ти
у ви ду ка да се про це њу је зна чај Еле зо ви ће вог реч ни ка – он је бе ле -
жио лек си ку сво јих су на род ни ка (ро ђа ка, су се да, при ја те ља) ко ји
се пред њим ни су ус те за ли и ни су би ра ли ре чи. Мо жда због то га
број ност лек се ма са зна че њем не по жељ ног бу ди па жњу чи та ла ца
овог реч ни ка. Ре кло би се да су две не по жељ не осо би не по себ но
иза зи ва ле осу ду Еле зо ви ће вих су гра ђа на – про ждр љи вост и ле њост.

По ка за ло се да има до ста лек си ке ко јом се озна ча ва про ждр љи -
вост – име ница за ту осо би ну и за осо бе ко је је по се ду ју, при дева и
гла гола ко ји ма се она озна ча ва. Раз лог, ве ро ват но, тре ба тра жи ти у
чи ње ни ци да ја на род те шко жи вео, па су мно ги по је дин ци че сто
ис по ља ва ли ову осо би ну. Ме ђу овим лек се ма ма има до ста оних ко -
је су оно ма то пеј ског по ре кла. Са мо име ни цу аждер Еле зо вић је
свр стао у ори јен та ли зме, иако ме ђу овим лек се ма ма ве ро ват но има
и дру гих тур ци за ма.2
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1 На не ке прав це да љих ис тра жи ва ња ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре ука за ла
је С. Ми ло ра до вић (2009), ко ја је опи са ла део сво јих ет но лин гви стич ких ис тра -
жи ва ња Ме то хи је. Као по ла зна осно ва за во ђе ње раз го во ра са ин фор ма то ри ма
аутор ки је по слу жио тзв. ма ли ет но лин гви стич ки упит ник Ане Плот њи ко ве, а
раз го во ри су би ли усме ре ни на ис тра жи ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре и лек си ке
ко ја се за њу ве зу је. С. Ми ло ра до вић пред ла же из ра ду од ре ђе ног ти па ет но лин -
гви стич ких ка ра та ко је би омо гу ћи ле уоча ва ње изо лек си о ет но кул ту ро ло шким
да то сти ма.

2 У овом ра ду не ће се на во ди ти ак це нат пред ста вље них лек се ма јер ни је ре -
ле ван тан за ово ис тра жи ва ње. Гла го ли ће се на во ди ти у об ли ку ин фи ни ти ва (нпр.
ла кр ди са ти, а не ла кр ди сат као у Реч ни ку). Од Реч ни ка смо од сту пи ли и у пред -



ПРО ЖДР ЉИ ВОСТ: ажда ја, аждер (тур.), ажде рај ка, ало вит – ко -
ји има свој ства ха ле, тј. да све про жде ре, уни шти; ало са ти – про -
ждре ти, уни шти ти; ало си ја – про ждр љи вац3; броф та ри ти – у
то ну за пре зи ра ње – је сти, жде ра ти; про жди ра ти; бу здук – ка же
се за че ља де ко је до бро је де, а не ра до ра ди; изе ли ца – че ља де ко је
мно го је де; изе шник, изе шни ца, изе шни че, на шму ка ти се – на је сти
се, на шље ма ти се – на пи ти се, на шљо ка ти се – на пи ти се,4 ору па -
ти – про ждр љи во по је сти;5 офу ка ти – про ждр љи во по је сти; по -
кр ка ти – по је сти, по фу ка ти – про ждр љи во по је сти; по шму ка ти
– ха ла пљи во по је сти; ра бан – по хле пан, про ждр љив; ру пу ља – про -
ждр љи ва же на; фу ка ти – про ждр љи во је сти.

Као што се ла ко мо же за кљу чи ти, ве ли ки број си но ни ма све до чи
о по тре би за екс пре сив ним ис ка зи ва њем пре је да ња. Де фи ни ци је
по ка зу ју да се про ждр љи вост по не кад ве зи ва ла за дру ге осо би не, а
то је по хлеп ност, де струк тив ност, ле њост. Ори јен та ли зми у овом
реч ни ку све до че о то ме да се вред но ћа ве о ма по што ва ла, а ле њост је
би ла јед на од нај о мра же ни јих осо би на. По себ но је би ло не до пу сти -
во би ти лењ, а мно го је сти, јер хра не ни ка да ни је би ло у из о би љу.
Про ждр љи вост се оче ки ва но ве зу је и за не у ме ре не по тре бе уоп ште,
па не ке од ових лек се ма мо гу озна ча ва ти и ду хов ну про ждр љи вост.
Ни је нео че ки ва но ни то што се де струк ти ван од нос пре ма хра ни
пре но си и на де струк ци ју у дру гим сфе ра ма.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку има до ста по грд них на зи ва за му шкар це
и же не, али је број лек се ма са не по жељ ним зна че њи ма ко ји се од -
но се са мо на же не упа дљи во ве ћи. И ме ђу њи ма се мо же на ћи по -
не ки тур ци зам (ко ји ни смо из дво ји ли из гра ђе).

О ЖЕ НИ: бе де ви ја (арап) – ка же се за љу де и жи во ти ње не -
сразмер но ви со ке. – Има јед ну же ну кај бе де ви ја; би ку ља – жен ско
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ста вља њу име ни ца на -ост (нпр. мла дост, а не мла дос као у Реч ни ку). Раз лог за
ова од сту па ња је те жња за бо љом пре глед но шћу гра ђе и лак шим пре по зна ва њем
вр ста ре чи.

3 Уз лек се ме ало вит, ало са ти, ало си ја скре ну ће мо па жњу на гру пу екс пре сив -
них ва ри јан ти гла го ла истог по ста ња са зна че њем ха ла пљи во је сти из раз ли чи тих
на род них го во ра ко је об ра ђу је М. Бје ле тић (2006: 58): ала ву ка ти, ала ву ца ти, ла -
вуц ну ти, вук ну ти, ву ка ти, ву ја ти, вућ ка ти, вур ла ти, вун да ти, ла ву ша ти, ла ву -
ња ти, вуј ну ти, вућ ну ти, вур ну ти.

4 Еле ме нат -ш- у гла го ли ма на шму ка ти се, на шље ма ти се, на шљо ка ти се
мо жда тре ба до ве сти у ве зу са екс пре сив ним пре фик сом šV- (с. ша-, ше-, ши-,
шу-), ко ји опи су је М. Бје ле тић (2006: 75).

5 M. Бје ле тић (2006: 104) об ра ђу је екс пре сив ни гла гол ри па ти (на ри па ти –
на ва ли ти, на ср ну ти), што је, мо жда, ва ри јан та гла го ла ру па ти.



че ља де је дро, здра во и за дри гло и ви ше не го обич но раз ви је но; гад -
ња ча – рђа во, пр ља во жен ско че ља де, фиг. жен ско че ља де ко је има
рђа ву ду шу; га ду ља – ка же се жен ском че ља де ту ко је фи зич ки или
ду шев но иза зи ва га ђе ње; грд ни ца – не срећ ни ца, јад ни ца; де бел гу за
– у по дру гљи вом сми слу ка же се жен ском пу нач ком че ља де ту ко је
ра до иде у го сте, а не од ли ку је се вред но ћом; дри ку ла – ка же се за
жен ско че ља де не ле по или сме шно, а здра во и је дро. Не зграп но раз ви -
је на же на или де вој ка. – Не си гу ви део ка ка је дри ку ла; др ља ви ца
– жен ско че ља де ко је има др ље око очи ју; фиг. ка же се за пр ља во
и нео тре си то жен ско че ља де; дро пља – в) фиг. де бе ла, гло ма зна
же на. – Јед на же не ти на кај дро пља; др ту ља – ка же се за же ну, де -
вој ку, у по дру гљи вом сми слу; дру сла – ка же се у по дру гљи вом то ну
за не ку же ну или де вој ку круп ну, је дру, али и не зграп ну. – По гле дај
гу ка ка је дру сла; дун да – жен ско че ља де ви ше не го обич но пу но и
је дро: дун до де бе ла! ду ру зу ља – од ра сло а нео збиљ но жен ско че -
ља де ко је се не од ли ку је ни му дрим збо ром ни ти је вред но. – Збо риш
кај да си аџа ми ја, а не ви диш ко ли ка си ду ру зу ља; ду ше вад ни ца
(има и ду ше вад ник, ду ше вад ни че) – жен ско че ља де са свој стви ма
ду ше вад ни ка (рђав чо век, на пра сит, ко ји ре чи ма сво јим уку ћа ни ма
„ва ди ду шу“); ду ше губ ни ца (има и ду ше губ ник) – жен ска ко ја ла ко
ду шу гу би чи не ћи раз не гре хе; зу ља – ка же се жен ском че ља де ту,
си но ним за мла та; ко ли бар ка – жен ско че ља де ни ског ро да, ко је ни је
по ре клом из ку ће и до ма но из ко ли бе; крив ка – са ка та же на; ка же
се и за са ка ту круп ну и сит ну сто ку; ку кав чи ца – јад ни ца, бед ни ца.
Упо тре бља ва се за осо бу жен ску пре ма ко јој се има сим па ти ја. –
Оста де ку кав чи ца је тим, без оца и мај ке; луд на – ка же се као пре кор
за жен ско че ља де ко је би по го ди на ма ста ро сти одав но тре ба ла
да пре ста не би ти „лу да“, а оно оста ла та ква, де ти ња ста, ма -
сно гу за – гур ман, ко ји је ла ком на ма сна је ла; ме шо реч ни ца – жен -
ско че ља де ко је пре но си ре чи и иза зи ва сва ђу тим на чи ном. – Она
га ду ља Ал би на ве ли ка је ме шо реч ни ца, две очи у гла ве ће за ва дит;
по га ну ља – ка же се за по га но, зло че сте на ра ви жен ско че ља де; ру -
пу ља – ка же се жен ском чељ аде ту кад је про ждр љи во и кад по је де
где што на ђе. – То је она ру пу ља То ски на по је ла; слу та – ру жно,
не зграп но жен ско че ља де; смр дљи ви ца (има и смр дљив ко) – ка же
се за не чи сто, аљ ка во жен ско че ља де, смр ду ља – смр дљи во жен ско
че ља де, смр дљи ви ца; су луд ни ца (има и су луд ник, су луд ни че) – жен ско
че ља де сла бе па ме ти или ра ди као та кво. – Су луд ни цо, зар ти при -
ли чи те бе, ве ли ке де вој ке да се би јеш сас ма ка ње?! Су ре пај ка – ка же
се за од ра сло жен ско че ља де не склад но раз ви је но или без об зи ра
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на њен раз ви так у ци љу увре де; су тра па – жен ско не зграп но, тра -
па во и нео крет но че ља де; тра га ча – ра до зна ло жен ско че ља де ко -
је во ли да до зна је ту ђе ства ри; су тра пи на – аугм. од су тра па. –
Су тра пи но ли јед на, идеш кај ћо ра ва; цр ни ца (има цр ни че) – ка же
се за жен ско че ља де не срећ но, јад но; че па ја – ка же се за без оч но
жен ско че ља де; че по ти на – ка же се за жен ки ње ко је се без оч но
сме је и це ри или се кр ши и ви је.

При ме ри по ка зу ју да је по сто ја ла по тре ба да се лек сич ки озна -
че же не са не по жељ ним осо би на ма6, а оно што по себ но при вла чи
па жњу је сте си стем вред но сти ко ји се на зи ре кроз де фи ни ци је ових
лек се ма. У ра ду о ори јен та ли зми ма об ра ђе ним у Еле зо ви ће вом реч -
ни ку, за кљу че но је да су се по себ но це ни ли вред ни, ве шти, спрет -
ни, окрет ни љу ди, што се мо же за па зи ти на осно ву ве ли ког бро ја
тур ци за ма ко ји ма се озна ча ва ју ова кви љу ди (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

2015), а на осно ву упра во на ве де не лек си ке мо же се за кљу чи ти да
су се исте те осо би не по што ва ле и код же на и да су се мар ки ра ле
же не ко је их не ма ју, исп. дри ку ла, дру сла, су тра па, су тра пи на.

Из де фи ни ци ја као што је у по дру гљи вом сми слу ка же се жен -
ском пу нач ком че ља де ту ко је ра до иде у го сте, а не од ли ку је се
вред но ћом ви ди се да су се осу ђи ва ле же не ко је мно го је ду, а ма ло
ра де, као и пу ни је же не уоп ште (исп. де бел гу за, дру сла, дун да, ма -
сно гу за) или про ждр љи ве жен ске осо бе (ру пу ља, ма сно гу за). Овом
лек си ком оцр та ва се сег мент сли ке све та у ко ме до ми ни ра си ро ма -
штво и глад, у ко ме се од ме ра ва ко ли ко ко је де и ко ли ко ко за слу жу је
да по је де.

Лош дру штве ни по ло жај же не на слу ћу је мо кроз раз вој зна че ња
лек се ме крив ка. У при мар ном зна че њу од но си се на са ка ту же ну
(јер по сто ји скло ност ка то ме да се име ну је сва ки де фор ми тет), а у
се кун дар ном зна че њу упо тре бља ва се и да озна чи са ка ту круп ну и
сит ну сто ку, чи ме се же на до во ди у ве зу са жи во ти њом.

Осу ђи ва ле су се и не у ред не же не, исп: гад ња ча, др ља ви ца, смр -
дљи ви ца, смр ду ља, као и оне ко је има ју ло шу на рав: ду ше вад ни ца,
ду ше губ ни ца, ме шо реч ни ца, по га ну ља, тра га ча, че па ја и оне ко је су
нео збиљ не и ко је се не по на ша ју у скла ду са сво јим го ди на ма: ду -
ру зу ља, су луд ни ца, че по ти на.

Пре ма не срећ ним же на ма осе ћа се са жа ље ње (грд ни чи ца, ку -
кав чи ца, цр ни ца), али не ма мно го лек се ма из те гру пе.
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6 И у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку по сто ји на гла ше на по тре ба да
се озна че осо бе са не по жељ ним осо би на ма (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001; ШТА СНИ

2013).



Твор бе но су за ни мљи ве лек се ме ду ше вад ни ца, ду ше губ ни ца,
ме шо реч ни ца, тра га ча а у се ман тич ком сми слу па жњу при вла че
де фи ни ци је не ких лек се ма. Та ква је, на при мер, че по ти на – ка же
се за жен ски ње ко је се без оч но сме ју и це ре или се кр ше и ви ју. Ово
су зна че ња-сли ке, а де фи ни ци ја ма се де таљ но опи су ју сви еле мен ти
те сли ке. Та ко ђе, зна че ња не ких од лек се ма из гру пе су ши ро ка, па
се пре ли ва ју из се ман тич ког са др жа ја јед не лек се ме ка се ман тич ком
са др жа ју дру ге. Те шко је оце ни ти се ман тич ку гра ни цу из ме ђу не ких
од њих. Та ко је, на при мер, дри ку ла – ру жна, и сме шна, и здра ва и
је дра. Све те осо би не на ла зе се пој мов но оиви че не јед ном ши ро ко -
знач ном лек се мом.

За бе ле жи ли смо и не ко ли ко лек се ма ко ји ма се ис ка зу ју по жељ -
не осо би не же на: кра сни ца (има и кра сник, кра сни че), кут њи ца –
жен ско че ља де вред но, ште дљи во и ко је за ку ћу при вре ђу је, ле пој -
ка – ле по жен ско чељ де; пу сни ца (има и пу сник – ди ван чо век), али
се за пу сни цу у реч ни ку да ју при ме ри за пу шку и за би во ли цу.

I.2. ЕУФЕ МИ ЗМИ. Ме ђу кул ту ро ло шке осо бе но сти овог ди ја лек -
та мо же се убро ја ти и скло ност ка еуфе ми за ци ји. М. Де шић (1990:
41) ис ти че да еуфе ми зми ни су за ни мљи ви са мо лин гви стич ки, „не -
го и по дру гим осо би на ма: го во ре о на род ном пра зно вјер ју, о мо рал -
ним нор ма ма, о оп хо ђе њу ме ђу љу ди ма, о на род ном, дру штве ном
жи во ту уоп ште“. Та ко се, на при мер, уме сто екс пли цит не упо тре -
бе лек се ме ђа во ко ри сти бе да (у се кун дар ном зна че њу), тур ци зам
бе љај ник („знат но бла жи из раз но де мон, ђа во, ко ји не до но си сре -
ћу“), као и фра зе о ло ги зам бу ди Бог с на ма (Узео га бу ди бог с на ма
за уши), ис кр шник, не ча сник, не ча сти ви, не ча стив ник (Не ча сник,
ча сни га крс по ра зи јо!). М. Де шић (1990: 35–43) на во ди и број не
дру ге при ме ре еуфе ми за ма из на род них го во ра: за ђа во ла, ве шти цу,
опа сне жи во ти ње, бо ле сти, не по го де, сек су ал ни и по ро дич ни жи вот
итд. Он кон ста ту је да се „не ка да пра зно вјер ни чо вјек осје ћао не -
моћ ним и упла ше ним пред би ћи ма ко ја има ју нат при род ну моћ. За то
је из бје га вао да та ква би ћа на зо ве пра вим име ном, по што је то име
пред ста вља ло та бу. То свје до чи о ве ли кој ста ри ни еуфе ми за ма“. Као
по себ ну вр сту еуфе ми за ма Де шић из да ва ја ан ти фра зе – убла жа ва -
ње по мо ћу ре чи су прот ног зна че ња. При ме ра за ан ти фра зе има и
код Еле зо ви ћа: за зло, не во љу ко ри стио се ан то ним до бри ња (Ко ја
му је до бри ња то ме де те ту те пла че?). Не по жељ не осо би не и по -
ја ве на зи ва ју се бла жим име ни ма: ве се ли је еуфе ми зам за по кој ни
(Ме не бе ше ве се ли зет пра ти јо). Упо тан је еуфе ми стич ки ре че но, си -
ро ма шан, ло ше оде вен и обу вен (Упот на је и од обу ће и од алин ке).
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I.3. О РЕ ЧИ МА БЕЗ ОД РЕ ЂЕ НОГ ЗНА ЧЕ ЊА. Па жњу при вла че и на зи ви
за пој мо ве ко ји не по сто је или ни су по зна ти го вор ни ци ма. По не кад
се не зна шта не ка лек се ма озна ча ва ни на шта се пре ци зно од но си,
али она, упр кос то ме, оп ста је, па се у не ким слу ча је ви ма пре но си с
ге не ра ци је на ге не ра ци ју. Ево ка ко је Г. Еле зо вић де фи ни сао име ни цу
Бу на: „не ка ква зе мља, ре ка, шта ли је, ко ја по сто ји са мо у ма шти
она мо шњих љу ди, а ни ко не зна ре ћи ни шта је то ни где је. – А ње -
му не што да учи ну, чу ће га и Бу на и Бу ни ца.“7 Име ни ца на пен дек је
опи са на као „реч нео д ре ђе ног зна че ња. Зна чи не што ру жно, што се
не же ли. Ка же се кат кад и за де те, али ви ше од ми ла. – На пен дек ђа -
во љи. Ме не та ко сва кад ис ко чи по не ки на пен дек“.8 Име ни ца ти мар
има два зна че ња. При мар но је ова ко де фи ни са но: „На род сад не зна
пра вог зна че ња ове ре чи; оста ло му је у па ме ти да је то не ка кав го -
лем до би так. Ка же се кад се не ко мно го оти ма да што до би је а ис -
пад не да ни је од ве ли ке вред но сти.“ Тек се кун дар но зна че ње је у
ве зи са пој мом ти ма ре ња (нпр. ко ња). Ма ло се па жње у лин гви сти -
ци по све ћу је ре чи ма „чи јег се зна че ња на род ви ше не се ћа“, а ипак
их ко ри сти. Ка ко уоп ште оп ста ју та кве ре чи? Ова кве лек се ме и њи -
хо ве де фи ни ци је нај бо ље све до че о по сто ја њу ко лек тив ног би ћа
јед ног на ро да. На род пам ти, за бо ра вља, опра шта, ве ру је. Реч ни ци,
из ме ђу оста лог, чу ва ју ин фор ма ци је и о по сто ја њу ко лек тив ног
иден ти те та, а је дан од за да та ка лин гво кул ту ро ло ги је је сте да осве тли
сег мен те на ци о нал ног би ћа са др жа не у лек си ко граф ским де ли ма.

Ре кло би се да ова кве лек се ме има ју екс пре сив ну уло гу, а екс -
пре сив ност је про из ве де на упра во се ман тич ком нео д ре ђе но шћу. Бу на
(че сто и Бу ни ца) се ко ри сти да озна чи не ку из у зет но да ле ку ло ка -
ци ју, па се упо тре бом на ро ду ми сте ри о зног то по ни ма или хи дро -
ни ма Бу на та уда ље ност још ви ше на гла ша ва. На пен дек је лек се ма
екс пре сив не звуч но сти, па чак и ако се пре ци зно зна че ње из гу би ло,
лек се ма оп ста је за хва љу ју ћи звуч ној сли ци ко ју про из во ди и ко јом се
по не кад екс пре сив но мо гу опи са ти осо бе или не ке дру ге по ја ве. М.
Де шић (1990) је пи сао о ре чи ма ко је су у Реч ни ку СА НУ опи са не
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7 Г. Еле зо вић на во ди да се у РЈА ЗУ Бу на од ре ђу је као ре ка ко ја ути че у Не -
ре тву ни же Мо ста ра и се о це на ис тој ре ци у Хер це го ви ни.

8 На осно ву Реч ни ка СА НУ са зна је мо, ипак, да је лек се ма на пен дек по зна та
и у дру гим на род ним го во ри ма (нпр. у Пи ро ту, Кра гу јев цу итд). Раз ви ја чак и
ми ни мал но де ри ва ци о но гне здо – не пен де че, на пен де чи ти. Зна че ње ни је нео д ре -
ђе но: б. онај ко ји се пра ви ва жан, раз ме тљив, уобра жен чо век, на ду вен ко. У Реч -
ни ку СА НУ се ме ђу при ме ри ма за овај ди ја лек ти зам на ла зи и ту ма че ње да реч по -
ти че од гла го ла на пе ти се, на ду ти се.



као ре чи „без зна че ња“ или „без од ре ђе ног зна че ња“ и за па зио да су
оне че сте у де чи јем је зи ку (бро ја ни це, успа ван ке), на род ним умо -
тво ри на ма (за го нет ке, пе сме, бр за ли це, ба ја ли це) и емо ци о нал ном
го во ру (уз ре чи це и ре чи са из бле де лим зна че њем). Лек се ме ко је смо
ов де пред ста ви ли, иако у ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма ни су има ле
од ре ђе но зна че ње, ипак не спа да ју у гру пу ко ју је опи сао М. Де шић.

I.4. ИМЕ НА ЕТ НИ КА, НО СИ ЛА ЦА ЗА НИ МА ЊА И ДРУ ГИХ ДРУ ШТВЕ НИХ

ГРУ ПА. Па жњу при вла че и не ке лек се ме ко је спа да ју у ет но ни ме или
на зи ве не ких дру гих дру штве них гру па. Та ко, на при мер, Го га пред -
ста вља на зив за Цин ца ри на. Ка ко се то по не кад до га ђа са име ни ца ма
ко је озна ча ва ју ет ни ке, и ова име ни ца је ис пу ни ла свој се ман тич ки
са др жај се ма ма ко лек тив не екс пре си је, па „у на ро ду ова реч озна -
ча ва и из ра жа ва и вред на рад ни ка, за до вољ на с ма лим. – Ра ди кај
Го га“. Осман ли ја је опи сан као „чо век фи ни, лу кав, вешт и ко ји по -
сти же циљ фи но ћом, а не бру тал ном си лом. – Јар га је осман ли ја, он
ни је кај ти“.9 Лек се ма вла шко10 опи са на је као „оп шти на зив за цео
хри шћан ски свет ко ји сто ји на су прот дру гом пој му Тур ско“.11 Ри -
сја нин је „хри шћа нин, фиг. Ср бин“. Га бељ је био на зив за пред став -
ни ка „јед не вр сте Ци га на, нај ни же вр сте Ци га на. Реч је и за Ци га не
увре дљи ва. – Ако смо и Ци га ни, ни смо Га бе љи“. Сви ра чи ко ји су
сви ра ли зур лу обич но су би ли Ро ми, па зур ла џи ја при мар но не спа да
са мо у no mi na agen tis, већ има и ет нич ко обе леж је: „Ци га нин ко ји
сви ра зур лу.“ Име ни ца раз ви ја и се кун дар но зна че ње ко је Еле зо вић
ква ли фи ку је као фи гу ра тив но: „ка же се и дру го ме у по дру гљи вом
сми слу у на ме ри да се не ко пот це ни ци ља ју ћи на ње го во по ре кло
или по ло жај, бу ду ћи да су зур ла џи је Ци га ни“. У ве зи са име ни ца ма
из гру пе на зи ва за за ни ма ња из дво ји ће мо и име ни цу гу скар, ко ја се -
кун дар но озна ча ва си ро ма шног чо ве ка: „ка же се чо ве ку ко ји се же -
ли да пот це ни или ко ји ни је ни ко и ни шта. – Они су сва кад гу ска ри
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9 Де таљ ни ју ана ли зу о име ни ци осман ли ја исп. у Дра ги ће вић 2015.
10 Ко ли ко је лек се ма Влах и ње ни де ри ва ти по год на за лин гво кул ту ро ло шку

ана ли зу, нај бо ље по твр ђу ју зна че ња ове лек се ме у Реч ни ку СА НУ. Влах мо же би -
ти Ру мун, али и Ср бин (за ка то ли ке и му сли ма не), за тим хри шћа нин (за му сли ма -
не), ка то лик (за трав нич ке му сли ма не), Хер це го вац (за Ду бров ча не), се љак са
коп на (за дал ма тин ске ва ро ша не и остр вља не) итд. На зив је углав ном по гр дан,
али и не мо ра би ти та кав.

11 Г. Еле зо вић је пра вио број не лек си ко граф ске и дру ге је зич ке гре шке де фи -
ни шу ћи лек си ку у свом реч ни ку. Ова де фи ни ци ја у ко јој се при дев де фи ни ше као
да је име ни ца, а Тур ско се пи ше ве ли ким сло вом на су прот вла шко све до чи о то -
ме. Ипак, зна чај овог реч ни ка је то ли ко ве лик да су те гре шке у са свим дру гом
пла ну.



би ли, зар су не кад би ли љу ди!“ Меч кар се кун дар но зна чи „чо век по це -
пан, јад но оде вен. – По гле дај га ка кав је меч кар. Ри тав кај меч кар“.

Све ове лек се ме сво јим се кун дар ним (али у не кој ме ри) и при -
мар ним зна че њи ма вр ло упе ча тљи во оцр та ва ју сли ку све та го вор -
ни ка овог ди ја лек та. Свет се у тој за јед ни ци де ли на хри шћан ски и
тур ски, а хри шћа нин (ри сја нин) је, пре све га, Ср бин. Овом лек си -
ком се ука зу је на чи ње ни цу ко ји су све на ро ди жи ве ли на Ко со ву и
Ме то хи ји у XIX ве ку, чи ме су се ба ви ли и, оно што је по себ но ва -
жно, ка кви су сте ре о ти пи ва жи ли за пред став ни ке тих гру па, тј. ко ју
су по зи ци ју за у зи ма ли на дру штве ној ле стви ци ко сов ске за јед ни це.
По себ но је за ни мљи ва ве за ко ја се у сте ре о тип ној сли ци ус по ста -
вља из ме ђу пред став ни ка на ро да и ску па осо би на, па и за ни ма ња,
ко ја им се при пи су ју. По жељ ни је осо би не и бо ља за ни ма ња ве зу ју
се за пред став ни ке оних на ци о нал но сти за ко је су у за јед ни ци ре -
зер ви са на ви ша ме ста на дру штве ној ле стви ци.

I.5. О ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИМ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ МАР КИ РА НИМ ЛЕК СЕ МА МА.
Ево и за ни мљи вих при ме ра за по је ди нач не лек се ме и њи хо ва зна -
че ња ко ји ма се от кри ва сли ка све та го вор ни ка ко сов ско-ме то хиј -
ских го во ра:

При дев бе ло свец ки де фи ни сан је као епи тет ко ји уни жа ва мо -
рал на свој ства оно ме уз ко га сто ји: рђа бе ло свец ка. Из овог зна че -
ња се на зи ре не га ти ван од нос го вор ни ка пре ма оно ме што до ла зи из
све та. Осе ћа се от пор пре ма све му што је ту ђе и не по зна то, што је
и до да нас цр та па ла нач ког по гле да на свет. Не по жељ но зна че ње
овог при де ва за бе ле же но је и у реч ни ци ма са вре ме ног срп ског књи -
жев ног је зи ка (у Јед но том ни ку се на во де при ме ри: бе ло свет ска
про ту ва/скит ни ца/кур ва).

Лек се ма роб озна ча ва „до ма ће че ља де, члан по ро ди це, за дру ге.
– Ко ли ко сте ро ба у ку ћу?“ Ро бље је „до ма ћа че љад као ко лек тив на
име ни ца, чла но ви по ро ди це. – Про шао у Ми тро ви цу са све ро бље“.
Из да на шње пер спек ти ве зна че ње ове име ни це го во ри о дис кри ми -
на тор ском од но су (ве ро ват но до ма ћи на) пре ма чла но ви ма по ро ди це.
У при лог то ме мо же се до да ти чи ње ни ца да је у том ди ја лек ту би ло
по зна то да на шње зна че ње ове име ни це. У Реч ни ку МС ово зна че -
ње ква ли фи ко ва но је као за ста ре ло и по кра јин ско, али је по твр ђе -
но при ме ри ма и из дру гих ди ја ле ка та. Иако су од но си у по ро ди ци
би ли па три јар хал ни и кон зер ва тив ни, не би би ло до бро уна пред
при пи си ва ти овој име ни ци ко но та ци ју ко ју она има у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку. Ве ро ват ни је би би ло ре ћи да је ова лек -
се ма при мер за зна чењ ске про ме не на ста ле про то ком вре ме на.
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Си ро ма штво у ко ме је на род жи вео пра ти ла је су о ти ња. То је
„ста ње кад се не ма чи ме су хи хлеб да при смо чи, кад се осим хле ба
не ма ни ка квог мр са. – Уби ме су о ти ња, сол, ле ба и ни шта сас ле -
ба“. Ову име ни цу бе ле жи и Вук, што зна чи да је она (као и ста ње
ко је озна ча ва) би ла по зна та и у дру гим срп ским кра је ви ма. По сто -
ја ње ове лек се ме пред ста вља не ку вр сту до ку мен та ко ји све до чи о
си ро ма штву. Лек се ма је за ни мљи ва и се ман ти чки јер је на ста ла ме -
та фо рич ки. При дев сув има ши рок ди ја па зон ме та фо рич ких зна че ња
у ве зи са од су ством не че га што је по треб но или оче ки ва но. Су о ти -
ња и да нас има пан дан у жи вој ре чи срп ског са крал ног сти ла су хо -
ја де ни је, су во је де ње и сл.

О то ме ка ко се жи ве ло све до чи и име ни ца су ђе ник. То је „чо век
ко ји је же ни или де вој ци уна пред од ре ђен, до су ђен да јој бу де муж“.
По сто ји и су ђе ни ца, као и не су ђе ник и не су ђе ни ца. Све ове лек се ме
от кри ва ју део оби ча ја и на чи на жи во та срп ског на ро да у про шло сти
– ма ло то га је у па три јар хал ној, кон зер ва тив ној сре ди ни за ви си ло од
во ље по је дин ца.

При дев уро кљив („уро кљи ве очи, тј. очи ко је по гле дом мо гу
дру го ме да при чи не зло“), као и гла гол уро чи ти („по гле дом сво јих
очи ју или чу ђе њем, ре чи ма учи ни ти да не ко пре тр пи ка кво зло, да
га на пад не бо лест“) са мо су је дан од при ме ра пра зно вер ја са ко јим
је на род жи вео, а и да нас жи ви.

Нео бич но је да ср це у овом го во ру зна чи „код чо ве ка тр бух, у
оп ште ор га ни ко ји су сме ште ни у тр бу шној ду пљи“. Код жи во ти ња,
ме ђу тим, ср це озна ча ва онај те ле сни ор ган као у књи жев ном срп -
ском је зи ку. По ја ва је се ман тич ки нео че ки ва на. Уоби ча је но је да се
на зи ви ко ји озна ча ва ју де ло ве те ла чо ве ка си ми ли се ми јом пре но се
и на де ло ве те ла жи во ти ња (исп. ГОР ТАН ПРЕМК 2004: 60). Че сто се
та два зна че ња не раз два ја ју у окви ру јед не де фи ни ци је (исп. нпр.
гла ва у Реч ни ку СА НУ: гор њи део чо ве чи јег или пред њи део жи во -
тињ ског те ла). Да кле, та ква се ман тич ка ди стри бу ци ја зна че ња,
раз ли чи та код чо ве ка и жи во ти ња, ни је уоби ча је на. Ме ђу тим, ни је
нео бич но то што су се та зна че ња раз ви ла, јер је код лек се ме ср це
јед на од цен трал них се ма она ко ја се од но си на ње гов сре ди шњи
по ло жај, па по што су и ср це и тр бух ор га ни сме ште ни у цен трал ном
де лу те ла, омо гу ћен је ова кав раз вој зна че ња. За ни мљи ви су Еле зо -
ви ће ви при ме ри ко ји ма се по твр ђу је зна че ње ср ца као тр бу ха. Они
би сва ка ко мо гли до ве сти до ко му ни ка циј ског шу ма ако не ком од
уче сни ка ко му ни ка тив не си ту а ци је ни је по зна та ова се ман тич ка
спе ци фич ност лек се ме ср це. – Жа ли од ср ца (тј. ту жи се на бо ло ве
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у сто ма ку). Да му до ђе ср це на ме сто. Ср це те изе ло (кле тва). Бла -
го ме не и у ср це.

Г. Еле зо вић је опи сао и не ке ри ту а ле ве за не за од ре ђе не дру -
штве не до га ђа је и оби ча је. Та ко, на при мер, он де таљ но опи су је ри ту -
ал ко ји је име но ван гла го лом го ве ти. У реч ни ку се де таљ но опи су је
си ту а ци ја ко ја се озна ча ва овим гла го лом, а ми ће мо па ра фра зи ра -
ти нај ва жни је де ло ве. Не ве ста сто ји др же ћи ма ра му обе ма ру ка ма
ма ло ни же по ја са док ста ри ји чла но ви за дру ге ру ча ју или док пи ју.
Она го ви док не до би је раз ре шни цу да мо же на пу сти ти го стин ску
со бу. „Го ви се сто је ћи у све ча ном ста ву и смер но. Не сме зве ра ти
ни ти с ким раз го ва ра ти до кле год го ви.“12 Еле зо вић је об ра дом овог
гла го ла са чу вао од за бо ра ва јед ну пра сло вен ску и све сло вен ску
(осим пољ ског) лек се му, али и опи сао је дан свад бе ни оби чај и по -
ка зао ка ко не ке лек се ме мо гу би ти озна ке за сло же не сли ке ко је се
са сто је из мно штва спе ци фич них де та ља.

Из дво ји ће мо још је дан гла гол чи јим се зна че њем сли ка це ла јед на
си ту а ци ја, ис пу ње на ве ли ким бро јем де та ља. То је гла гол дре жде -
ти, ко ји Еле зо вић ова ко де фи ни ше: „ста ја ти згу рен на отво ре ном
по љу, те у исто вре ме као по дрх та ва ти од зи ме“. Ова за ни мљи ва де -
фи ни ци ја отва ра пи та ње ње не објек тив но сти. Аутор, ве ро ват но, ни је
про ве ра вао зна че ње овог гла го ла у дру гим реч ни ци ма, већ је опи сао
сли ку ко ју он, као из вор ни го вор ник, има у гла ви ка да чу је тај гла -
гол. Да ли су и оста ли го вор ни ци има ли до де та ља исту сли ку ка да
упо тре бе ову реч? Да ли онај ко ји дре жди за и ста мо ра да сто ји на
отво ре ном по љу, да ли баш мо ра да бу де згу рен или дре жди и ако
је ус пра ван, да ли мо ра да по дрх та ва и да ли мо ра да му бу де хлад -
но? Да ли сви ови усло ви мо ра ју би ти ис пу ње ни да би се си ту а ци -
ја мо гла на зва ти дре жда њем? Пре ма Ско ку, дру го д у овом гла го лу
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12 Об ра ду ове од ред ни це (али и реч ни ка у це ли ни) оштро је кри ти ко вао Х.
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је зна че ње пра сло вен ског гла го ла го ве ти – ћу та ти (из по што ва ња), а да Буд ма -
ни пре во ди овај гла гол са уга ђа ти. До да ће мо да и Скок од ре ђу је овај гла гол као
фол клор ни свад бе ни тер мин ко ји зна чи уга ђа ти, дво ри ти. Вук не на во ди ову
лек се му, а ни М. Пе тро вић Са вић (2009) је на ре ги стру је у лек си ци свад бе них
оби ча ја у Ра ђе ви ни. Х. Ба рић ни је у пра ву кад ка же: „Го спо дин Еле зо вић ми сли
да је он при ме ри ма из сво га ди ја лек та пот пу но раз ја снио сва пи та ња у ве зи с
овом ре чи, у че му се грд но ва ра.“ Ова при мед ба са мо по ка зу је ко ли ко су ди ја ле -
кат ски реч ни ци би ли рет ки, па ни не ки лин гви сти ни су схва та ли че му они за пра -
во слу же и да не мо ра ју из но си ти ети мо ло ги ју. Г. Еле зо вић (1936: 194) с пра вом
од го ва ра Ба ри ћу да је он имао за да так да из не се об лик, зна че ње и упо тре бу те ре -
чи у свом ди ја лек ту, те да ње гов реч ник ни је ети мо ло шки.



пра сло вен ског ко ре на слу жи за оно ма то пе и зи ра ње гла го ла, а та оно -
ма то пе ја би тре ба ло да је у ве зи са по ме ра њем, др ма њем, дрх та њем.
То би мо гло да зна чи да је дрх та ње нео п хо дан сег мент ове си ту а ци -
је. У Реч ни ку СА НУ раз ли чи та зна че ња гла го ла дре жда ти ука зу ју
на нео п ход ност не ких од сле де ћих ком по не на та: 1) че ка ти осе ћа -
ју ћи до са ду; 2) че ка ти осе ћа ју ћи по ни же ње; 3) та во ри ти у не кој
до сад ној сре ди ни; 4) осе ћа ти не у год ну утр ну лост; 5) дрх та ти.
Еле зо ви ћев гла гол у сво јој зна чењ ској сло же но сти као да са др жи све
ове се ман тич ке сег мен те. Те шко је за ми сли во да су их и сви оста ли
го вор ни ци има ли у ви ду при ли ком упо тре бе овога гла го ла. Ипак, упо -
тре бља ва ли су га и уза јам но се, ве ро ватно, успе шно спо ра зу ме ва ли,
као што га и ми да нас упо тре бља ва мо, не раз ми шља ју ћи о то ме да
ли га у са свим истом зна че њу ко ри сте и на ши са го вор ни ци.

II. Творбено-семантичка анализа изабране лексике

II.1. ЛЕК СЕ МЕ КО ЈЕ ДА НАС ИМА ЈУ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ ПРИ МАР НО ЗНА ЧЕ ЊЕ У

КЊИ ЖЕВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ. Ме ђу лек се ма ма сло вен ског по ре кла ко је се од -
но се на људ ске осо би не и емо ци је има и оних ко је у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку има ју дру га чи је при мар но зна че ње. Ова -
кве се ман тич ке раз ли чи то сти при вла че па жњу без об зи ра на то да
ли су про из вод чи ње ни це да су на ста ле се ман тич ким про ме на ма
то ком вре ме на или чи ње ни цом да су про у зро ко ва не због то га што
су исте лек се ме има ле раз ли чи то зна че ње у ко сов ско-ме то хиј ским
го во ри ма у од но су на ди ја лек те ко ји су по слу жи ли као осно ви ца за
срп ски књи жев ни је зик. Оне при вла че па жњу због то га што су сва -
ка ко има ле за јед нич ко се ман тич ко по ла зи ште ко је се раз ви ја ло у
раз ли чи тим прав ци ма, а те мо гућ но сти и од нос из ме ђу до би је них
ре зул та та ва жан је за те о риј ска се ман тич ка ис тра жи ва ња о се ман -
тич ким од но си ма и по тен ци ја ли ма.13

бу са ти се – му чи ти се, за ма ра ти се ни за шта (у са вр. је зи ку: (обич но с до дат -
ком у пр са) 1. уда ра ти се пе сни ца ма, ша ка ма у гру ди);

во љан – сло бо дан, не сме тан (у са вр. је зи ку: 1.а. ко ји по ти че од во ље, ко јим упра -
вља во ља; б. ко ји има во љу);

гр би на – ле ђа; фиг. за шти та, про тек ци ја (у са вр. је зи ку: гр ба ча);

дом – по зна че њу не што бо ље и ве ће од ку ћа (у са вр. је зи ку: ку ћа);
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др жа ви на – при ја тељ ство, дру го ва ње (у са вр. је зи ку: по сед, има ње; сво ји на);

же ле зник – обе ше њак, спа да ло (у са вр. је зи ку се не чу ва);

жу љав – мр шав, слаб, кр жљав (у са вр. је зи ку: пун жу ље ва, жу ље вит);

за блу де ти – из гу би ти свест, из гу би ти се (у са вр. је зи ку: по ћи по гре шним пу -
тем, за лу та ти);

за сви њи ти – за и на ти ти се, би ти твр до глав (у са вр. је зи ку: за пр ља ти, упр ља -
ти не што);

ко ноп чар, -ка, -че – сад не зна чи чо ве ка ко ји из ра ђу је ко ноп це, по што се та кав
чо век зо ве ужар, не го у Ву чи тр ну та реч зна чи обе ше њак, спа да ло (у са вр.
је зи ку: ужар);

луд – млад, без има ло алу зи је на сла бост ума (у са вр. је зи ку: мен тал но, ум но по -
ре ме ћен)

ми лост – сад че сто дар, по клон, љу бав, на кло ност (у са вр. је зи ку: са жа ље ње,
са ми лост, ми ло ср ђе);

му дар – у овом го во ру овај при дев ви ше зна чи ми ран, при сто јан, но уман (у са -
вр. је зи ку: вр ло па ме тан);

му дро ва ти – ми ро ва ти (у са вр. је зи ку: му дро раз ми шља ти, умо ва ти);

на вре ти – на му чи ти се, на па ти ти се (у са вр. је зи ку: на гр ну ти, по хр ли ти);

на ре ди ти – 1. по ре ђа ти, у ред ста ви ти; 2. за по ве ди ти (у са вр. је зи ку: за по ве -
ди ти)

на ру кви ца – ру ка ви ца (у са вр. је зи ку: на кит ко ји се но си око ру ке)

обо ри ти – у овом го во ру се нај че шће овај гла гол упо тре бља ва са зна че њем: при о -
ну ти, за хва ти ти и уоп ште по ка зу је по че так рад ње (у са вр. је зи ку: учи ни ти
да не ко или не што пад не, сру ши ти);

обор – дво ри ште, авли ја, без об зи ра да ли је ис пред или иза ку ће (у са вр. је зи ку:
огра ђен про стор за сто ку);

обр љи ви ти – до би ти у гла ви бр ље ве, из гу би ти па мет (у са вр. је зи ку: бр ља ви ти
– 1. го во ри ти ко је шта);

од вик ну ти се – ода зва ти се (у са вр. је зи ку: осло бо ди ти се ка кве на ви ке);

ома сти ти – обо ји ти (у са вр. је зи ку: на не ти слој ма сти, ма сно ћу на не што);

пе че њак – ка же се за чо ве ка су ха, мр ша ва, ху да и за кр жља ла ( у са вр. је зи ку: не -
ма у РСЈ);

под ре кло – пре зи ме (у са вр. је зи ку: по ре кло – оно од че га не што по ти че, по чи ње);

по ду да ра ти – под стре ка ва ти, на го ва ра ти (у са вр. је зи ку: по ду да ри ти се – сло -
жи ти се јед но с дру гим);

по ра зи ти – уби ти са свим (у са вр. је зи ку: по бе ди ти);

по ста ти – су ста ти, умо ри ти се (у са вр. је зи ку: на ста ти, ство ри ти се);

пре тво ри ти – уту ви ти, схва ти ти, по слу ша ти (у са вр. је зи ку: про ме ни ти у не -
што дру го);

сум ња – страх, пла шња (у са вр. је зи ку: не пот пу на ве ра у не ко га, у не што, не ве -
ро ва ње);
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тре штен – су ма нут, ма нит, луд (у са вр. је зи ку: у из ра зу тре штен пи јан – са -
свим пи јан);

убра ти – са зна ти, раз бра ти (у са вр. је зи ку: бе ру ћи от ки ну ти);

уда ран – не ми ран, не ста шан (у са вр. је зи ку: удар ни – ко ји за да је од лу чан уда рац).

Иако се ман тич ки од нос из ме ђу зна че ња свих на ве де них лек се ма
за слу жу је об ра ду, овом при ли ком за др жа ће мо се на са мо не ко ли ко
при ме ра.

За ни мљив је се ман тич ки раз вој гла го ла за блу де ти, чи је је нај -
ста ри је зна че ње, пре ма Ско ку – ва ра ти се. Ва ра ње са мог се бе до -
во ди до за блу да (по гре шних уве ре ња, гре ша ка, а оне до по гре шних
од лу ка и гу бље ња са пра вог пу та), па је гла гол у срп ском књи жев -
ном и на род ном је зи ку раз вио ви ше зна че ња у ве зи са гу бље њем.
Еле зо вић бе ле жи гу бље ње све сти, а реч ни ци књи жев ног је зи ка –
гу бље ње у про сто ру (што је по гре шно на ве де но као при мар но зна -
че ње у са вре ме ном је зи ку), а за тим и па да ње у за блу ду и до во ђе ње
не ко га у за блу ду. За па жа се, да кле, се ман тич ки про цес од рад ње до
ефек та рад ње (што би се мо гло под ве сти под ди ја хро ниј ску ме то ни -
ми ју), а ефе кат рад ње се ре а ли зу је од фи зич ког ка ду хов ном (а то је
ме та фо рич ки про цес).

Еле зо вић на гла ша ва да гр би на у ње го вом ди ја лек ту ни је ауг -
мен та тив од гр ба и да не ма пе јо ра тив но зна че ње (ка ко је та име ни ца
де фи ни са на у РЈА ЗУ), већ да озна ча ва ле ђа и да има не у трал но зна -
че ње. У срп ском књи жев ном је зи ку ова име ни ца се не упо тре бља ва,
али се бе ле жи у реч ни ци ма и до во ди се у ве зу са име ни цом гр ба ча,
ко ја се чу ва са мо у фра зе о ло ги зму но си ти на гр ба чи. Озна ча ва ле ђа,
али зна че ње јој је из ра зи то екс пре сив но. Име ни ца гр ба је у са вре -
ме ном је зи ку са мо де фор ми тет на ле ђи ма. Ово зна че ње до би је но
је ме то ни ми јом од зна че ња ле ђа, а за тим се ме та фо рич ки раз ви ја
(нпр. 1.в. у РСА НУ: из бо чи на на зе мљи шту; ис пуп че ње, из бо чи на
уоп ште). У књи жев ном је зи ку, да кле, име ни ца гр ба и име ни це ко је
су на ста ле од ње има ју пе јо ра тив но зна че ње или та кву ко но та ци ју
(мо жда због то га што по сто ји не у трал на име ни ца ле ђа), док су у
ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма ове име ни це не у трал не (иако по -
сто ји и си но ним рбат).

У ве зи с овим слу ча јем на по ме ну за слу жу је и име ни ца гр ба ча
ко ја се чу ва са мо у фра зе о ло ги зму. Да је моћ уста ље них из ра за ве ли -
ка за очу ва ње не ке лек си ке ко ја би се у су прот ном из гу би ла, по твр -
ђу је и при дев тре штен ко ји код Еле зо ви ћа озна ча ва луд, су ма нут, а
у књи жев ном је зи ку се чу ва са мо у из ра зу тре штен пи јан. До дај мо
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то ме да је и Еле зо вић бе ле жио не ке лек се ме ко је се чу ва ју са мо још
у по сло ви ца ма. Та кав је слу чај са име ни цом до бру ша ко ја се чу ва у
по сло ви ци Не да вау до бру ше но мло гу ше. У књи жев ном је зи ку не
чу ва се та по сло ви ца, па ни до бру ша.

П. Скок од ре ђу је при дев му дар као бал то сло вен ску, све сло вен -
ску и пра сло вен ску лек се му ко ја зна чи па ме тан. У ко сов ско-ме то -
хиј ским го во ри ма она раз ви ја зна че ње ми ран, а у не ким на род ним
го во ри ма, пре ма РСА НУ, мо же да озна ча ва и ште дљив, шкрт. Ова
зна че ња ни су у ди рект ној ве зи са основ ним зна че њем, али се мо же
прет по ста ви ти да су се раз ви ла кул ту ро ло шки, на осно ву сте ре о ти -
па да је му дар чо век тих, ми ран, да не го во ри пре ви ше и да до бро
раз ми сли пре не го што не што ка же. Он ни је раз у здан, раз ме тљив, већ
скро ман, чу ва ран, ште дљив. На ве де но ту ма че ње тре ба при хва ти ти
тек као хи по те зу јер се при де ви са зна че њем осо би не ла ко се ман -
тич ки пре кла па ју са дру гим при де ви ма ко ји озна ча ва ју осо би не.

Као што је му дар обич но тих, ми ран, та ко је и луд (ко ји, на при -
мер, код Ву ка ни је са мо мен тал но по ре ме ћен, већ и глуп) сте као ту
осо би ну јер је не до зрео, млад, не ис ку сан, па у ко сов ским го во ри ма,
при дев луд зна чи са мо млад.

Па жњу при вла чи и се ман ти ка не ких де ри ва та. До да ва њем су -
фик са на твор бе ну осно ву мо тив не ре чи мо гу на ста ти де ри ва ти ко -
ји су у раз ли чи тим од но си ма са мо тив ном реч ју. Ре зул тат је са мо
до не кле пред ви дљив, а да за и ста мо же би ти раз ли чит, по твр ђу је се -
ман ти ка де ри ва та у књи жев ном је зи ку у од но су на ди ја лек те. Та ко,
на при мер, жу ље вит у књи жев ном је зи ку зна чи ко ји је пун жу ље -
ва (жу ље ви те ру ке), а у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту – мр шав, слаб, кр -
жљав (тј. ко ји жу ља). На ру кви ца је код Еле зо ви ћа ру ка ви ца, што је
за ни мљив ре зул тат ове ком би но ва не твор бе, али са свим ло ги чан.
Основ но зна че ње гла го ла на ре ди ти је сте по ре ђа ти, убра ти зна чи
раз у ме ти, ра за бра ти итд.

II.2. ЛЕК СЕ МЕ КО ЈЕ СУ РАЗ ВИ ЛЕ СЕ КУН ДАР НА ЗНА ЧЕ ЊА КО ЈА НЕ ПО -
СТО ЈЕ У КЊИ ЖЕВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ. Има и оних лек се ма у ко сов ским го во -
ри ма ко је има ју исто основ но зна че ње као у са вре ме ном срп ском
књи жев ном је зи ку, али ко ри сте ћи свој се ман тич ки по тен ци јал, раз -
ви ја ју и не ка зна че ња ко ја не по сто је или су не у о би ча је на у књи -
жев ном је зи ку. Ево не ко ли ко при ме ра.

бу љук (тур) – 3. пу но лет ство, зре лост. – Уле гао у бу љук (= пу но ле тан је). Де вој -
ка у бу љук (= зре ла за уда ју);

ве нац – фиг. брак, су пруг, су пру га. – Ћер ко, да по сти маш нај пре сво је вен це.

гу ша – гу шав чо век или же на;

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)50



жа ли ти – 2. сум ња ти. – Жа ли ли на ко га? (= Сум ња ли на ко га?). 3. бо ло ва ти.
– Шта жа ли? Жа ли од гла ве.

sвоно – фиг. ве ли ки по сао, ве ли ка ду жност. – Ве ли ко си sвоно ту ри јо, бог не ка ти
је на по моћ.

из ви ја ти – на за о би ла зан на чин ре че но ла га ти. – Ка жи пра во, не мо ту на да из -
ви јаш.

ко ма та ти – 2. фиг. ки да ти, ср ди ти, љу ти ти. – Не ко ма тај ми де те.
ле по та – 2. кра со та, ди во та, ви ше у при ло шком зна че њу. – По ље ги ро ди ло, ле -

по та!
не моћ – ане ми ја. – Од не мо ћи гу је то.

образ – 2. углед но ли це, осо ба по што ва ња до стој на. – Не ка до ђе пред обра зе, не -
ка ка же што има. 3. Част, по ште ње. – Бео ти образ (= Алал ти ве ра!)

са бор – 2. стр пље ње. – Чи ни са бор још ма ло.

Не ка од се кун дар них зна че ња на ве де них лек се ма ко ја ни су за -
бе ле же на у реч ни ци ма књи жев ног је зи ка сва ка ко по сто је у ње му
као по тен ци јал на. Та ко је, на при мер, у књи жев ном је зи ку раз ви јен
мо дел си нег до хе ДЕО ТЕ ЛА – ЧО ВЕК У ЦЕ ЛИ НИ, па би се мо гло оче ки -
ва ти да се у од ре ђе ном кон тек сту ре а ли зу ју зна че ња гу ша – гу шав
чо век и образ – угле дан чо век. У лин гво кул ту ро ло шком сми слу по -
себ но је за ни мљи ва чи ње ни ца да се обра зом не на зи ва би ло ко је ли це,
већ оно ко је је углед но и ко је се по шту је, јер образ спа да у кул ту -
ро ло шке кон цеп те у срп ској је зич кој за јед ни ци.

Из ког ни ти ви стич ког угла ва ља обра ти ти па жњу на се кун дар на
зна че ња лек се ма ко ма та ти и са бор, ко је пред ста вља ју сво је вр сне
кон цеп ту ал не ан то ни ме. Док се основ но зна че ње лек се ме са бор од -
но си на са би ра ње, по ве зи ва ње, оку пља ње осо ба или пред ме та, основ -
но зна че ње гла го ла ко ма та ти (ко ма да ти) у ве зи је са рас пар ча ва њем,
рас ту ра њем, по де лом пред ме та и по ја ва на ко ма де. Се ман ти ка бу -
квал ног са би ра ња и рас пар ча ва ња, пу тем ме та фо ре, омо гу ћи ла је и
ап стракт но схва ће не ове про це се у ду хов ном жи во ту чо ве ка. Та ко
се са бор од но си и на оку пља ње, сре ђи ва ње ми сли и стр пље ње, а
ко ма та ти мо же зна чи ти и уну тра шње ки да ње, рас пар ча ва ње, бес.
Оба ова зна че ња мо гла би се ин тен зив ни је ре а ли зо ва ти и у књи жев -
ном је зи ку.

За па жа мо при ме ре и за ме то ни миј ска зна че ња ко ја не по сто је у
књи жев ном је зи ку ни као по тен ци јал на, а ма ло је ве ро ват но и да ће
се раз ви ти. Лек се ма ве нац у зна че њу брак, су пруг, су пру га на ста ла
су у ве зи са оби ча јем упо тре бе ве на ца у це ре мо ни ји вен ча ња. Да нас
ве ћи на го вор ни ка не уоча ва ве зу из ме ђу вен ца и кру не ко ја се ко ри -
сти при ли ком вен ча ња, па по ла ко не ста је и се ман тич ка ве за ме ђу
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њи ма у са вре ме ном срп ском је зи ку. Зво но као ве ли ки по сао, ве ли ка
ду жност у ве зи је са пред вод ни ком ста да, бу квал но или ме та фо рич -
ки, а онај ко ји пред во ди мо ра би ти нај од го вор ни ји. Обе ове мо ти ва ци -
је по ла ко не ста ју или су не ста ле из сва ко днев ног ис ку ства, по себ но у
ур ба ним сре ди на ма, па се ни ова зна че ња не мо гу оче ки ва ти.

При ме ри са ко ма та ти и са бо ром, на јед ној стра ни, и вен цем и
зво ном, на дру гој, ука зу ју на чи ње ни цу да су у је зи ку ду го веч ни ја,
по сто ја ни ја, ре ле вант ни ја, уни вер зал ни ја она се кун дар на зна че ња
ко ја су за сно ва на на уни вер зал ним ког ни тив ним про це си ма, не го
она ко ја су кул ту ро ло шки за сно ва на. Ова пр ва, чак и ако не по сто је,
увек се мо гу ак ти ви ра ти, а ова дру га су и про стор но и вре мен ски ло -
кал на и мо гу се ак ти ви ра ти док по сто ји оби чај на ко ме су за сно ва на.

Иако се у овом ра ду ба ви мо до ма ћом лек си ком, скре ну ће мо па -
жњу и на слу чај име ни це бу љук. У мно гим слу ча је ви ма ни је те шко
до ве сти у ве зу раз ли чи та зна че ња лек се ме уну тар ње не по ли се ман -
тич ке струк ту ре, али то ни је ла ко (а мо жда ни је ни мо гу ће) у слу ча -
ју лек се ме бу љук – ње ног основ ног зна че ња у ко сов ско-ме то хиј ским
го во ри ма (че та, од ред, го ми ла) и се кун дар ног (пу но лет ство, зре -
лост). Пре ма Еле зо ви ћу, основ но зна че ње по зајм ље но је из тур ског
(bölüq), а на ве де но се кун дар но из арап ског (bi lug). При мер смо ода -
бра ли да би смо скре ну ли па жњу на ову не у о би ча је ну по ја ву. Ве ро -
ват но би ова два зна че ња тре ба ло тре ти ра ти као хо мо ни ме. Пи та ње
је ко ли ко има ова квих слу ча је ва ме ђу ви ше знач ним по зајм ље ни ца -
ма ко је су мо гле би ти по зајм ље не из ве ћег бро ја је зи ка.

II.3. ТВОР БЕ НО-СЕ МАН ТИЧ КИ СПЕ ЦИ ФИЧ НЕ ЛЕК СЕ МЕ. У овој гру пи
на ла зе се лек се ме ко је се углав ном не ко ри сте у књи жев ном срп -
ском је зи ку (исп. СДР), иако је по не ка од њих об ра ђе на у реч ни ци -
ма са вре ме ног срп ског је зи ка. Ова лек си ка под се ћа на чи ње ни цу да
срп ски је зик има огро ман по тен ци јал за бо га ће ње лек сич ког фон да
из соп стве них из во ра.

бе до са ти – зло ра ди ти, ка же се за не ку рад њу кад се ра ди без во ље.

без дет ка – не рот ки ња.

бог ма ти (се) – че сто и за сва шта се кле ти или дру го га кле ти у бо га. – Не мој да
ме бог маш.

ва љат ност – спо соб ност, хи три на. – Имао је ва љат нос.

ва ља тан – ва љан, спо со бан. – Ва љат на му де ца ис ко чи ше.
ва ра ка ти – ва ра ју ћи се бе или дру го га, ра ди ти на по стиг ну ћу ка квог ци ља; да се

не што са чу ва од дру го га или да се од дру го га до би је за се бе. – Ва ра кај га та -
ко док ти не до ђе згод но под ру ку.

вра жи ти – вра ча ти, ба ја ти, чи ни ти ма ђи је. – Мо ли ме да гу вра жим.
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глед – спо ља шњи из глед, ле по та. – На глед ич ни је глед на, ама је до бра.
го ро глав – им. кад го ри гла ва од по сла, жур ба, хит ња, муч но вре ме.
го ро ча – онај ко ји уго ри очи ма па гле да др ско, без о чан, др зак, ко ји се не сти ди.
го ро чан – ко ји не спу сти по глед од сти да или из об зи ра. – Та ко го ро сна ин са на

ни су ти очи ви де ле.
гр ка ви ца – увре да, гор ка реч, не при јат ност. – Те шку сам гр ка ви цу ја про гу ну ла

од мо је га Све то за ра.
гр ља ти – же ле ти, во ле ти, жу де ти за не чим. – Не гр ља то ли ко за ку ћу.
гу бо ду шни ца – оно што чи ни да се ду ша гу би. – Па ра је про кле та, па ра је гу бо -

ду шни ца.
до бру ша – она ко ја је до бра. До ла зи са мо у на род ној по сло ви ци: Не да вау до бру -

ше но мло гу ше.
др вен де даст – крут, не згра пан.
ду го о бра заст – ка же се за свој ство че ља де та ко је има ду гач ке обра зе. – Чи ни

ми се ни је ова, она бе ше ма ло по ду го о бра за ста.
ду ше вад ник – рђав чо век, на пра сит, ко ји ре чи ма сво јим уку ћа ни ма „ва ди ду шу“.

ду ше губ ник – чо век ко ји не бри не мно го о ду ши, ко ји че сто гре ши и ду шу гу би.

жу га ти – при го ва ра ти, на го ва ра ти, убе ђи ва ти. – По сву ноћ му жу га ви ше гла ве.
за бед ник – ко ји тра жи сва ђу, ства ра и из на ла зи раз ло ге за сва ђу, за бед ник је и

раз ма же но де те ко је сва ки час из на ла зи раз лог да бу де не за до вољ но, да
пла че и из во ље ва сад ово, сад оно.

за гр љаст – ко ји има об лик вра та, окру гло и ду гу ља сто. – Та ко су и ове ду ње све
за гр ља сте.

за ди са ти – има ти не при ја тан ми рис. – За ди шу му уста.
за му чи ти се – осе ти ти труд и на по ре ко ји прет хо де по ро ђа ју. – За му чи ла се

же на.
за пи ра ти – спре ча ва ти, сме та ти. – Да ми не за пи ре он, за дру го ми је ла ко.
за ста рак – не што као стар ма ли.
за тра – смрт, по мор. – Зи ма је за тра за си ро ти њу.
за цо па ти се – за љу би ти се у по дру гљи вом сми слу. – Што си се за цо пао баш у њу.
зло је шан – про би рач на је лу, ко ји мр ша во је де. – Та ко ми то де те зло је шно од ма -

ле на.
зна но вит – ко ји зна мно го, ра зу ман, уман.
зу бан – ка же се чо ве ку ко ји има ве ли ке и не ле пе зу бе. – До шао ми ту на онај зу -

бан.
из гу де ти – као бо шкач ки ова реч зна чи по сти ђен иза ћи, опре зно на пу сти ти ме -

сто где се пре то га би ло.
ис ко би ти – пред ска за ти зло, на слу ти ти смрт, про паст не чи ју. – Сва ку ноћ му

ћу ка вац ви че на ку ћу, оће да ис ко би не ко га.
ис кр шник – онај ко ји жи ви у кр шу, ђа во, са та на, или онај ко ји по не че му ли чи на

ђа во ла.

Словенска лексика за људске особине и емоције… 53



ја ко ба, ја ко та – ја чи на, сна га.
је ди њај ка – је ди ни ца, са мо хран ка, нај че шће као атри бут уз мај ка: је ди њај ка

мај ка.
је ди њак – син и дру го што је чо ве ку је ди но, што има са мо је дан при ме рак. –

Има ла мај ка је ди ња ка си на.
клеч кав ко – ко ји ни је утег нут, ко ме чак ши ре ни су ве за не ка ко тре ба не го му се

обе си ле низ ку ко ве.
кр те ти – хра ни ти по тај но мр жњу пре ма не ко ме. – Он не што сва кад та ко кр -

ти на ме не.
лак те ти – има ти на кло ност, при влач ност ка не че му. – Ни кад му не лак ти ср -

це за ра бо ту.
ле пач ко – осе ћа се до не кле као дем. од ле по. – Он ти ле пач ко ту ри ће су у не дра,

па по ђе.
ле ца ти се – по ста ла реч о лек, узи ма ти по ма ло као лек, ра ди ти све ма ло по

ма ло. – Не ле цај се но по и тај.
лу ди на – мла дост. – Пре ма ње го ве лу ди не.
луд на – ка же се као пре кор за жен ско че ља де ко је би по го ди на ма ста ро сти

одав но тре ба ло да пре ста не би ти „лу да“, а она оста ла та ква, де ти ња -
ста. – О луд но јед на!

мла ди ња – мла деж, мла да че љад. – Оће мла ди ња да игра.
мр зо тљив – ко га мр зи ра ди ти, лењ. – Ова ги сна ша, ве лу, мло го мр зо тљи ва.
над би ти – по бе ди ти, осво ји ти, надјача ти. – Ру си над би ли Тур це.
на до ле ти – над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти. – Он ће да га на до ли.
нај е гра ти – на је дра ти, на бу ја ти, го то во увек кад је реч о кра ста ма, бу бу љи ца -

ма или оспи ца ма.
на па сти ти – на љу ти ти, ра ср ди ти. – Што ме је на па сти јо тај пас ју трос, ни -

кад му опро стит не ћу.
не мо шти на – не моћ.
не на ви дан – за ви дљив, па ко стан. – Та ко су они не на вид ни на нас.
не пре твор ник – онај ко ји не слу ша ту ђе са ве те, ко ји је твр до глав.
не ра бо шти ја – не рад ник, лен шти на. – Што се диш кај не ка не ра бо шти ја?
ове ча ти – оста ри ти.
оглав – по во дац, улар ко ји се на ти че на гла ву ја ха ћој или те гле ћој сто ци.
од вој ник – чу дак, чо век не со ци јал них осо би на. – Та кав је он од вој ник сва кад би јо.
окру шаст – ду гу љаст, обал: окру ша сто ли це.
ота ра сан – ко ји свр ша ва по сло ве. – Да ми је Сав ка, она је ота ра сна.
оћут ко ва ти – од ла га ти, оду го вла чи ти, пре до ми шља ти се, ус те за ти се да при -

сту пи по слу.
па ме тли ја – па ме тан. – Та ко има ли па ме тли ја љу ди.
па сја лук – срџ ба, љу ти на.
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па сти на – па сја лук, срџ ба, љу ти на. – Од па сти на се изе де.
пи кљав – мр шав, сух, као биљ ка.
по друг – су пруг, муж. – Оти шла сас сво је га по дру га.
по жег ну ти – ожед не ти, из го ре ти од же ђи. – По же гла ни сто ка без во де.
по у де ти – по там не ти, смр ша ти, осла би ти, по ру жња ти. – Не што ми де те по -

у де ло.
рбат – ле ђа, гр би на. – На њој зи ну рбат.
ро та – сва ђа, по ро дич на не сло га. – Па у ро ту, у му ку, умре јад ни ца.
ру шан – ту жан, ко ји је у жа ло сти. – Ру шна је за де ве ра што гу је ту ско ро

умро.
сво је тљив – ко ји во ли сво је срод ни ке, ко ји се сро ђу је бр зо, ко ји бр зо по ста је као

род с дру гим.
сре да ли ка – сре до веч на. – Ако си сре да ли ка, бо гом се стра.
убо жник – про сјак, бед ник ко ји је ло ше оде вен. – Стао ту кај убо жник.
уга са – про паст, ште та. – За нас је то ве ли ка уга са.
уго јан – пун, де бео, ма стан. – Што је угој на ова ко ко шка.
уго ре ти – упр ти по глед, гле да ти не тре ми це и сме ло без за зо ра, а до не кле др ско

и без оч но. – Уго рео очи ма кај ана тем ник.
уда ва – по ги би ја, про паст. – Уда ва је то за си ро маа чо ве ка.
удо бри ти се – по ста ти до бар, уми ли ти се. – Ње му ни ко не мо же да се удо бри.
ужи ри ти (се) – на бу бре ти, по ру ме ни ти, оде бља ти, по пу ни ти се.
узда ја – узда ње, на да. – Имао сам узда ју на ње га, па ме пре ва ри.
узи гра ти – од ве ли ке же ље по и гра ва ти. – Узи гра ли сте да иде те.
уки ши ти се – по че ти да па да ки ша. – Суо бе ше па се уки ши.
уму дре ти – учи ни ти му дрим. – Бог не ка ти да па мет и не ка те уму дри.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку за па жа мо до ста лек се ма на ста лих сла -
га њем или ком би но ва ном твор бом, ко је при вла че па жњу сво јом жи -
во пи сно шћу: го ро глав, гу бо ду шни ца, др вен де даст, ду го о бра заст,
ду ше вад ник, ду ше губ ник, зло је шан, као и већ у ра ду на во ђе не лек се -
ме де бел гу за, ма сно гу за, ме шо реч ни ца. Ове ре чи-сли ке се углав ном
не чу ва ју у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку и чи ни се да им
књи жев ни је зик ни је склон јер но ве ре чи рет ко на ста ју по овим мо де -
ли ма иако су мо гућ но сти не ис црп не. Мо гу ће је да ни су еко но мич -
не јер су пре ду гач ке (исп. по ду го о бра заст). Ове лек се ме се мо гу
по де ли ти на оне ко ји ма се ис ка зу је ме та фо рич ка сли ка (нпр. ду ше -
вад ник) и оне ко ји ма се ис ка зу је бу квал на сли ка (нпр. ду го о бра -
заст). По себ но су ин спи ра тив не ове пр ве јер от кри ва ју ка ко го вор -
ни ци у сво јој на ив ној сли ци све та кон цеп ту а ли зу ју раз ли чи та ду -
шев на ста ња и емо ци је.
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Има и дру гих лек се ма ко је, из да на шње пер спек ти ве, има ју нео -
бич ну мо ти ва ци ју. Та ква је, ре ци мо, лек се ма за гр љаст (ко ји има
об лик вра та: за гр ља сте кру шке), окру шаст (ду гу љаст, обал), за -
бед ник (сва ђа ли ца), из гу де ти (опре зно иза ћи), лу ди на (мла дост).

За бе ле же не су и не ке лек се ме ко ји ма се име ну ју пој мо ви за ко -
је у са вре ме ном је зи ку не по сто ји на зив: го ро ча (онај ко ји уго ри очи -
ма па гле да др ско, без о чан, др зак, ко ји се не сти ди), го ро чан (ко ји
не спу сти по глед од сти да или из об зи ра), уго ре ти (упр ти по глед,
гле да ти не тре ми це и сме ло без за зо ра, а до не кле др ско и без оч но),
клеч кав ко (ко ји ни је утег нут, ко ме чак ши ре ни су ве за не ка ко тре -
ба не го му се обе си ле низ ку ко ве).

Не ке су лек се ме ско ро не пре по зна тљи ве у са вре ме ном је зи ку
са мо за то што их да нас ко ри сти мо са дру гим пре фик си ма или су -
фик си ма: на до ле ти (над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти), за пи ра ти
(спре ча ва ти, сме та ти), за тра (смрт, по мор), ро та (сва ђа, по ро -
дич на не сло га). Пре ма П. Ско ку, на до ле ти по сто ји код Ву ка и у ко -
сов ско-ме то хиј ским го во ри ма, док у књи жев ном је зи ку жи ви одо -
ле ти и при дев нео до љив. Ко рен се, за раз ли ку од пољ ског је зи ка, у
срп ском ја вља са мо са пре фик си ма. Ко рен -пре ти/ -пи ра ти та ко ђе
се у срп ском је зи ку ја вља са мо са пре фик си ма (оту да, нпр. до пре ти
(до пи ра ти), од у пре ти се (од у пи ра ти се), под у пре ти (под у пи ра ти),
упре ти (упи ра ти), али ни је очу ван гла гол за пи ра ти. Име ни ца за -
тра по ти че од гла го ла за тр ти. За раз ли ку од име ни це, овај гла гол
жи ви у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку. Ро та као све сло -
вен ска и пра сло вен ска реч ко ја на Ко сме ту и у Цр ној Го ри озна ча -
ва сва ђу, не сло гу, ни је са чу ва на у са вре ме ном срп ском књи жев ном
је зи ку, али по сто ји уро ти ти се, уро та, по ро та.

Све је ма ње име ни ца у књи жев ном је зи ку из вед них су фик сом -а са
зна че њем ста ња као што су за ни мљи ве име ни це уга са (про паст),
уда ва (по ги би ја), узда ја (узда ње). Зна че ња ових лек се ма су ме та фо -
рич на – га ше ње и да вље ње се до во де у ве зу са про па шћу и смр ћу,
што овим лек се ма ма обез бе ђу је екс пре сив ност и жи во пи сност.

По ме та фо рич ној мо ти ва ци ји па жњу при вла че и лек се ме ру шан
(ту жан) и од вој ник (не со ци ја ли зо ван чо век), ко је се не чу ва ју у са -
вре ме ном срп ском је зи ку.

За ни мљи ви су гла го ли кр те ти (тај но мр зе ти) и лак та ти (осе -
ћа ти при влач ност ка не че му), чи ја је зна чењ ска мо ти ва ци ја не ја сна
и не про на ла зи мо је ни код Ско ка ни у Реч ни ку СА НУ.

Ни је ја сно због че га у срп ском књи жев ном је зи ку не по сто ји
сре да ли ка, ка да већ не по сто ји дру га лек се ма ко јом се озна ча ва же -
на сред њих го ди на.
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II.4. АН ТО НИ МИ КО ЈИ НИ СУ ОП СТА ЛИ У ПА РУ. Па жњу при вла че
чла но ви ан то ним ских па ро ва ко ји ни су оп ста ли упр кос чи ње ни ци да
су оп ста ли њи хо ви пар ња ци су прот ног зна че ња: из ут ну ти – уде ну -
ти, на зор – до брем (Ако не ћеш до брем, на зор ћеш), на о по сло – на -
о па ко (Окре ни га, Бо же, на о по сло); не ва ља тан – ва ља тан, обра зан
– без о бра зан, сне ру ке – на ру ку. Чла но ви ан то ним ског па ра сво јим
зна че њи ма по кри ва ју је дан по јам у це ли ни. Озна ча ва ју нај ма њи и
нај ве ћи сте пен не ког свој ства (нпр. кра так – ду га чак) или две не -
раз двој не су прот ста вље не це ли не (нпр. му шка рац – же на). Је дан
је увек мар ки ран, а дру ги не мар ки ран. Онај не мар ки ра ни углав ном
има бо га ти ју по ли се ми ју и де ри ва ци ју, па је се ман тич ки до ми нан -
тан. Ипак, тек са сво јим пар ња ком чи ни пој мов ну це ли ну и за то је
нео бич но што су у срп ском књи жев ном је зи ку не ке лек се ме оста ле
без сво јих ан то ни ма. По ста вља се пи та ње због че га не мар ки ра ни
члан, ка ко то по не кад би ва, ни је ста би ли зо вао и обо га тио се ман -
тич ки по тен ци јал мар ки ра ног чла на и та ко му омо гу ћио оп ста нак.

II.5. ТЕ ЖЊА КА ОНО МА ТО ПЕ И ЗА ЦИ ЈИ. Има до ста лек се ма у Еле зо -
ви ће вом реч ни ку ко је су очи глед но оно ма то пеј ског по ре кла. У ту
гру пу спа да ве ћи на лек се ма у ве зи са ха ла пљи вом пре хра ном и у
ве зи са же на ма ко је смо на ве ли на по чет ку овог ра да. Ево још не ких
при ме ра: бум ба ра ти, бу ћав, врц ка ри ти, дун до ра ти, дун до ри ти,
на пи ка ти ти се, на џор љив, на шље ма ти се, на шму ка ти се, по шу -
шњар, скљу ка ти се, ску њи ти се, ту тан, ту та ви ца, ту тав ко. Те -
жњу ка оно ма то пе и за ци ји ве ро ват но тре ба схва ти ти као те жњу за
екс пре сив ним из ра жа ва њем.

II.6. ЛЕК СИЧ КА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА. По сма тра но из угла са вре ме ног
срп ског књи жев ног је зи ка за ни мљи во је пра ти ти ка ко су не ке лек -
се ме ко је се да нас ко ри сте у књи жев ном је зи ку, пре ма Еле зо ви ће -
вом све до че њу, усту пи ле ме сто дру ги ма, а за тим се, по сма тра но из
да на шње пер спек ти ве, за хва љу ју ћи ди ја лек ти ма ко ји су ушли у
осно ви цу књи жев ног је зи ка, вра ти ле у срп ски стан дард ни је зик. Та -
ко је, на при мер, по чет ком ХХ ве ка, при дев ла сан (и при лог ла сно)
по ти снуо у ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма при дев лак (и при лог
ла ко). При дев лен се био по ву као пред тур ци змом ден бел.

Би ло је и дру га чи јих суд би на лек се ма у про це су лек сич ке кон -
ку рен ци је. Та ко се, на при мер, свињ ска маст као на мир ни ца ду го
упо тре бља ва ла (што је пра ти ла и лек се ма маст), за тим је пре ста ла
да се ко ри сти јер ју је за ме ни ло ма сло (маст ко ја се до би ја из кај ма -
ка). За то вре ме би ла је, ка ко Еле зо вић ка же, „за бо ра вље на“ и реч
маст, а он да се вра ти ла свињ ска маст у ис хра ну, а за јед но са њом
и лек се ма маст.
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Има при ме ра и за лек се ме ко је су на кон уза јам не бор бе за оп ста -
нак обе за бо ра вље не. Та ко је, на при мер, ди ја лек ти зам лек (= мр ви -
ца, трун ка: лек во де, лек зе мље) у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту усту пи -
ла ме сто тур ци зму иљач. Да нас се у књи жев ном је зи ку не ко ри сти
ни јед на од ових лек се ма, али се у Ву чи тр ну чу ва ла лек се ма леч ка,
ко ја по ти че од лек и ко ја је об ра ђе на и код Еле зо ви ћа.

У мо ру ори јен та ли за ма ко је су ко сов ско-ме то хиј ски го во ри пре -
у зе ли из тур ског је зи ка ни је се, за чу до, на шла и ка ши ка. На про тив,
овај ди ја ле кат је и у ХХ век ушао са сло вен ском ло жи цом, а у књи -
жев ном је зи ку ни је оп стао нај ве ћи део ори јен та ли за ма ко ји су по -
сто ја ли у овом ди ја лек ту, али ка ши ка је ус пе ла да по ти сне ло жи цу. Да
је ка ши ка би ла по зна та го вор ни ци ма овог ди ја лек та, све до чи Еле -
зо ви ћев за пис да се ка ши ком на зи ва ла спра ва за обу ва ње ци пе ла.

III. Закључци

Кул ту ро ло шко-се ман тич ка и твор бе но-се ман тич ка ана ли за сло -
вен ске лек си ке ко ја озна ча ва људ ске осо би не и емо ци је у Еле зо ви ће -
вом Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ских го во ра до но си пре гршт за па жа ња.

Лек си ка овог срп ског на род ног го во ра (а са свим си гур но и мно -
гих дру гих) бо га та је ап стракт ним ре чи ма са зна че њем људ ских
осо би на и емо ци ја, на при мер: бле ди ло, ра дост, рђав шти на, сну -
жден, срам, сре ћа, сре ћит, сре тан, стид, сти дан, стра, стра ви ти,
стра о ба, стра о ва ти, стра шан, стреп ња, суд би на, ту га, чо ве ство.
На род ни чо век се од у век ба вио сво јим ду хов ним жи во том и имао
по тре бу да по де ли са дру ги ма сво ја осе ћа ња и оце не о сво јим, а пре
све га о ту ђим осо би на ма.

Има упа дљи во ви ше лек се ма ко ји ма се озна ча ва ју не по жељ не
не го по жељ не емо ци је, осо би не, рад ње, по ја ве. Две не по жељ не осо -
би не по себ но су иза зи ва ле осу ду – про ждр љи вост и ле њост. По себ -
но је би ло не до пу сти во би ти лењ, а мно го је сти, јер хра не ни ка да
ни је би ло у из о би љу. Као и при ли ком ана ли зе ори јен та ли за ма у
овом реч ни ку (исп. Дра ги ће вић 2015) ис тра жи ва ње је по ка за ло да
су се по себ но це ни ли вред ни, ве шти, спрет ни, окрет ни љу ди. Бо га -
та лек си ка у ве зи са про ждр љи во шћу оцр та ва сег мент сли ке све та
у ко ме до ми ни ра ју си ро ма штво и глад, у ко ме се од ме ра ва ко ли ко ко
је де и ко ли ко ко за слу жу је да по је де.

Ве ли ки број лек се ма ко ји ма се озна ча ва ју же не ко је по се ду ју
не ку не по жељ ну осо би ну ука зу је на лош дру штве ни по ло жај же не.
По себ но су се осу ђи ва ле ле ње, про ждр љи ве и не у ред не же не.
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На род но пра зно вер је, стра хо ви од нат при род них би ћа и при -
род них сти хи ја ис ка за ни су кроз мно штво еуфе ми за ма ко ји су за бе -
ле же ни у Еле зо ви ће вом реч ни ку. Чи ни се да нај ве ћи број еуфе ми -
за ма сло вен ског и ори јен тал ног по ре кла по сто ји за ђа во ла.

Ана ли за лек си ке ко ја озна ча ва име на ет ни ка и дру ге дру штве -
не гру пе ука зу је на за ни мљи ву ве зу ко ја се у сте ре о тип ној сли ци
ус по ста вља из ме ђу пред став ни ка на ро да и ску па осо би на, па и за -
ни ма ња, ко ја им се при пи су ју. По жељ ни је осо би не и бо ља за ни ма ња
ве зу ју се за пред став ни ке оних на ци о нал но сти за ко је су у за јед ни ци
ре зер ви са на ви ша ме ста на дру штве ној ле стви ци (нпр. осман ли ја),
а не по жељ не осо би не и за ни ма ња ве зу ју се за на ро де на ни жем
ступ њу на дру штве ној ле стви ци (нпр. зур ла џи ја).

Опи су ју ћи од ре ђе не на род не оби ча је и на зи ве за њих, Еле зо вић
је са чу вао од за бо ра ва раз не сег мен те на род ног жи во та, али и ва жну
лек си ку. Та ко је, на при мер, об ра дом гла го ла го ве ти са чу вао јед ну
пра сло вен ску и све сло вен ску (осим пољ ског) лек се му, али и опи сао
је дан свад бе ни оби чај и по ка зао ка ко не ке лек се ме мо гу би ти озна ке
за сло же не сли ке ко је се са сто је из мно штва спе ци фич них де та ља.

У ра ду се на гла ша ва ју твор бе но-се ман тич ке спе ци фич но сти
лек си ке ко ја не по сто ји у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку.
Се ман тич ке раз ли чи то сти при вла че па жњу без об зи ра на то да ли
су про из вод чи ње ни це да су на ста ле се ман тич ким про ме на ма то -
ком вре ме на или чи ње ни цом да су про у зро ко ва не због то га што су
исте лек се ме има ле раз ли чи то зна че ње у ко сов ско-ме то хиј ским го -
во ри ма у од но су на ди ја лек те ко ји су по слу жи ли као осно ви ца за
срп ски књи жев ни је зик.

Упе ча тљи ва је лек се ма роб/ро бље ко ја се од но си ла на чла но ве
по ро ди це и ко ја, ве ро ват но, пред ста вља при мер за зна чењ ске про -
ме не на ста ле про то ком вре ме на. Мо гло би се прет по ста ви ти да ова
лек се ма ни је има ла та ко не га тив ну ко но та ци ју ка кву има да нас.

По ка за ло се да су у реч ни ку за бе ле же не и оне лек се ме ко је не -
ма ју од ре ђе но зна че ње јер га је на род, ка ко ка же Еле зо вић, за бо ра -
вио (исп. ти мар, на пен дек). Ова ква лек си ка све до чи о по сто ја њу
ко лек тив ног на род ног би ћа ко је мо же да пам ти, да за бо ра вља, па и
да чу ва тра го ве оног што је за бо ра вље но.

За кљу чи ли смо да је моћ уста ље них из ра за ве ли ка за очу ва ње
не ке лек си ке ко ја би се у су прот ном из гу би ла. Та ко, на при мер, Еле -
зо вић об ра ђу је лек се му до бру ша за ко ју ка же да се чу ва са мо у по -
сло ви ци не да вау до бру ше но мло гу ше. Да нас се у књи жев ном је зи ку
не чу ва ни тај фра зе о ло ги зам, а ни до бру ша. Еле зо вић бе ле жи и
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лек се му тре штен ко ја се пак у са вре ме ном срп ском је зи ку чу ва са -
мо у из ра зу тре штен пи јан.

Не ке лек се ме су об ра ђе не као лек се ме чи ја зна че ња пред ста вља -
ју сли ке са мно го де та ља, нпр. че по ти на – ка же се за жен ки ње ко -
је се без оч но сме ју и це ре или се кр ше и ви ју; дре же де ти – ста ја -
ти згу рен на отво ре ном по љу, те у исто вре ме као по дрх та ва ти
од зи ме.

Зна че ње не ких лек се ма (по себ но при де ва) по се ду је дру га чи ју
се ман ти ку од да на шње у том сми слу што оне об у хва та ју раз ли чит
део се ман тич ког до ме на ових че сто ши ро ко знач них лек се ма. Та ко,
на при мер, му дар у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту зна чи ми ран, јер се
при де ви са зна че њем осо би не ла ко се ман тич ки пре кла па ју са дру гим
при де ви ма ко ји озна ча ва ју осо би не. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци
што јед на осо би на че сто под ра зу ме ва или иза зи ва дру гу. Ве ру је се,
на при мер, да је му дар чо век обич но ми ран, скро ман, тих, па пре -
кла па ње зна че ња у ко сов ском го во ру и у са вре ме ном књи жев ном
је зи ку ни је слу чај но.

До да ва њем су фик са на твор бе ну осно ву мо тив не ре чи мо гу на -
ста ти де ри ва ти ко ји су у раз ли чи тим од но си ма са мо тив ном реч ју.
Ре зул тат је са мо до не кле пред ви дљив, а да за и ста мо же би ти раз ли -
чит по твр ђу је се ман ти ка де ри ва та у књи жев ном је зи ку у од но су на
ди је лек те. Та ко, на при мер, на ру кви ца код Еле зо ви ћа озна ча ва ру -
ка ви цу, а на ре ди ти зна чи по ре ђа ти.

Ана ли зи ра ју ћи лек си ку ко ја је се кун дар на зна че ња раз ви ла на
осно ву пој мов не ме та фо ре (ко ма та ти и са бо ром) и ону чи ја су се кун -
дар на зна че ња на ста ла за хва љу ју ћи кул ту ро ло шким сте ре о ти пи ма
(ве нац и зво но), за кљу чи ли смо да су у је зи ку ду го веч ни ја, по сто ја -
ни ја, ре ле вант ни ја, уни вер зал ни ја она се кун дар на зна че ња ко ја су
за сно ва на на уни вер зал ним ког ни тив ним про це си ма, не го она ко ја
су кул ту ро ло шки за сно ва на. Ова пр ва, чак и ако не по сто је, увек се
мо гу ак ти ви ра ти, а ова дру га су и про стор но и вре мен ски ло кал на
и мо гу се ак ти ви ра ти док по сто ји оби чај на ко ме су за сно ва на.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку за па жа мо до ста лек се ма на ста лих сла -
га њем или ком би но ва ном твор бом, ко је при вла че па жњу сво јом жи -
во пи сно шћу: го ро глав, гу бо ду шни ца, др вен де даст, ду го о бра заст,
ду ше вад ник, ду ше губ ник, зло је шан.

Не ке су лек се ме ско ро не пре по зна тљи ве у са вре ме ном је зи ку
са мо за то што их да нас ко ри сти мо са дру гим пре фик си ма или су -
фик си ма: на до ле ти (над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти), за пи ра ти
(спре ча ва ти, сме та ти), за тра (смрт, по мор), ро та (сва ђа, по ро -
дич на не сло га).
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У Еле зо ви ће вом го во ру има лек се ма ко је ни су очу ва не у срп -
ском књи жев ном је зи ку, а би ле би ко ри сне. Ни је ја сно због че га у
срп ском књи жев ном је зи ку не по сто ји, на при мер, сре да ли ка, ка да већ
не по сто ји дру га лек се ма ко јом се озна ча ва же на сред њих го ди на.

Има при ме ра за лек се ме ко је су оп ста ле, али се њи хо ви ан то ни -
ми ни су одр жа ли: из ут ну ти – уде ну ти, на зор – до брем (Ако не ћеш
до брем, на зор ћеш), на о по сло – на о па ко (Окре ни га, Бо же, на о по -
сло); не ва ља тан – ва ља тан, обра зан – без о бра зан, сне ру ке – на ру ку.
За ан то ни ме је уоби ча је но да по ја ча ва ју ста бил ност дру гог чла на
па ра, па се по ста вља пи та ње због че га не мар ки ра ни члан ни је ста -
би ли зо вао и обо га тио се ман тич ки по тен ци јал мар ки ра ног чла на и
та ко му омо гу ћио оп ста нак.

Има мно го оно ма то пеј ских лек се ма у реч ни ку. Те жњу ка оно ма -
то пе и за ци ји ве ро ват но тре ба схва ти ти као те жњу за екс пре сив ним
из ра жа ва њем.

По сма тра но из угла са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка за ни -
мљи во је пра ти ти ка ко су не ке лек се ме ко је се да нас ко ри сте у књи -
жев ном је зи ку, пре ма Еле зо ви ће вом све до че њу, усту пи ле ме сто дру -
ги ма, а за тим се, по сма тра но из да на шње пер спек ти ве, за хва љу ју ћи
ди ја лек ти ма ко ји су ушли у осно ви цу књи жев ног је зи ка, вра ти ле у
срп ски стан дард ни је зик. Та ко је, на при мер, по чет ком ХХ ве ка,
при дев ла сан (и при лог ла сно) по ти снуо у ко сов ским го во ри ма при -
дев лак (и при лог ла ко). При дев лен се био по ву као пред тур ци змом
ден бел.

Као што ова огра ни че на ана ли за по ка зу је, ве ли ки је зна чај исто -
риј ских и ди ја ле кат ских реч ни ка за ис пи ти ва ње лек си ке са вре ме ног
књи жев ног је зи ка. Ови реч ни ци пру жа ју мо гућ ност ис пи ти ва ња
лек си ке у раз вој ном то ку.
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Райна М. Драгичевич

СЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
КАЧЕСТВ И ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА В КОСОВСКО-МЕТОХИЙСКИХ

ГОВОРАХ НАЧАЛА XX ВЕКА

Р е з ю м е

В ста тье ана ли зи ру ет ся сла вян ская лек си ка со зна че ни ем лич ност ных
ка честв и эмо ций че ло ве ка, пред ста влен ная в Сло ва ре ко сов ско-ме то хи й -
ско го ди а лек та, со ста влен ном Гли шей Эле зо ви чем. Для это го ди а лект но го
сло ва ря ма те ри ал был со бран в са мом на ча ле ХХ ве ка. Это зна чит, что ав -
то ром отра же но лек си че ское со сто я ние ди а лек та XIX ве ка и бо лее ран не -
го пе ри о да, по ско ль ку име ют ме сто при ме ры и из пи сь мен но го до ку мен та
XVI II ве ка. Ана лиз лек си ки это го сло ва ря по зво ля ет сде ла ть зна чи те ль ные
вы во ды от но си те ль но ку ль ту ры серб ско го на ро да XIX ве ка, на се ляв ше го
Ву чи трн и Ко со во в це лом, а так же об ра щ а ет вни ма ние на мно го чи слен ные
сло во о бра зо ва те ль ные и се ман ти че ские из ме не ния в серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: Сло ва рь ко сов ско-ме то хи й ско го ди а лек та, Гли ша
Эле зо вич, лек си ка со зна че ни ем лич ност ных ка честв и эмо ций че ло ве ка,
лек си че ские из ме не ния, серб ский язык.

Rajna M. Dragićević

SLAVIC LEXIS DENOTING HUMAN TRAITS AND EMOTIONS
IN ELEZOVIĆ’S DICTIONARY OF THE KOSOVO AND METOHIJA

DIALECT

S u m m a r y

The pa per di scus ses the Sla vic le xis de no ting hu man tra its and emo ti ons in
Gli ša Ele zo vić’s Dic ti o nary of the Ko so vo and Me to hi ja Di a lect. The aut hor of
the dic ti o nary col lec ted the ma te rial at the very be gin ning of the 20th cen tury, which
me ans that the vo lu me pre sents the le xi cal ma te rial of the ni ne te enth cen tury and
pos sibly even ear li er (sin ce the ma te rial for the dic ti o nary al so co mes in part from
a writ ten do cu ment from the eig hte enth cen tury). The pre sent analysis of the le xis
re sults in a lar ge num ber of con clu si ons with re spect to the cul tu re of the ni ne te -
enth-cen tury Serbs who li ved in Vu či trn, and in Ko so vo in ge ne ral. Al so, it is pos -
si ble to ar ri ve at a num ber of ob ser va ti ons con cer ning the word-for ma tion pro ces -
ses, as well as the se man tic di ac hro nic chan ges in the Ser bian le xis.

Keywords: Dic ti o nary of the Ko so vo and Me to hi ja Di a lect, Gli ša Ele zo -
vić, le xis de no ting hu man tra its and emo ti ons, le xi cal chan ges, le xi co logy, Ser -
bian lan gu a ge.
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