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Биљана М. Савић

ЛЕКСИКА ПЛЕТАРСТВA
(НА ОСНОВУ ГРАЂЕ ИЗ ВЕЛИКОГ БЛАШКА КОД БАЊАЛУКЕ)*

Циљ рада јесте представљање и лексичко-семантичка анализа лексике 
плетарства – заната којим се израђују плетене реалије од прућа, сламе, дивље 
лозе и сл. Лексичка грађа је прикупљена у Великом Блашку код Бањалуке. С 
обзиром на то да плетарство као цјеловит лексичко-семантички систем није 
било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика, настојали смо 
да реконструишемо појмовни и предметни свијет овог доменa традиционал-
не материјалне културе на јасан и прегледан начин и тако поставимо основу 
за даља истраживања, која ће омогућити компарацију и шири увид у ареал 
појединих лексема.

Кључне ријечи: лексика плетарства, лексичко-семантичка анализа, Ве-
лико Блашко, херцеговачко-крајишки дијалекат, дијалектологија, српски језик.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Систематско биљежење и лексичко-семантичка анализа језичке грађе 
која је у основи традиционалног начина живота поуздан је начин упознавања 
са типом културе једне језичке заједнице. „Изучение диалектной лексики 
неизбежно приводит исследователей к членению ее на группы или темы, 
соответствующие классам логически выделяемых реалий“ (Плотникова 
2000: 117). Српски дијалектолози, подстакнути идејама руске лингвистичке 
школе (Пижурица 2004: 617), за предмет својих лексичких и лексикограф-
ских истраживања узимали су теме из разних области традиционалног на-
родног живота.1 Посебна пажња је усмјерена на лексику изумирућих заната 
и дјелатности да би се на основу најстаријих потврда семантике и лекси-

* Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије према Уговору број 451-03-68/2022-14, који је склопљен са Институтом за 
српски језик САНУ.

1 Поред радова који су наведени у овом тексту, в. и библиографију дијалекатске 
лексикографије штокавског нарјечја од 1818. до 2014. у: Недељков – Марковић 2015.
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ке реконструисао наш некадашњи језик и његов лексички систем (значења 
и лексички односи) и да би се од заборава сачувала лексика која нестаје 
(Недељков 2009: 191).

У Рјечнику САНУ плетарство се дефинише као ’плетарски занат, 
израђивање плетарских предмета обично од прућа, сламе и сл.’, а једно од 
значења глагола плести јесте ’преплићући пруће, трску, сламу, ужад, опуту, 
кожу итд. правити одређени предмет (корпу, плот, опанак и сл.)’ (РСАНУ 
XX: 427, 432). Плетарство као цјеловит лексичко-семантички систем није 
било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика. Како „лек-
сички скупови нису утемељени на језичкој, већ на ванјезичкој повезаности 
чланова у временском, просторном или неком другом смислу“ (Драгићевић 
2007: 238), они и не егзистирају изоловано, него се међусобно ’преклапају’. 
Примјера ради, сировине које се користе за плетење2 припадају и ботаничкој 
терминологији; производи ове дјелатности имају широку примјену те су дио 
терминологија куће и покућства, коларске, рибарске, пчеларске и др. Сваки 
лексички скуп дио је општег фонда (дијалекатске) лексике и „у сваком се 
дијалекатском речнику општега типа садржи, у извесном опсегу, и тематски 
речник неке појмовне или терминолошке теме“ (Богдановић 2011: 15).

За предмет нашег истраживања одабрали смо лексику плетарства у го-
вору Великог Блашка код Бањалуке из више разлога. Рад на прикупљању и 
лингвистичкој обради лексике овог села почели смо још у вријеме студент-
ских дана и наставили до данас. Наш дипломски рад био је посвећен лексици 
из области материјалне културе (Савић Б. 1997), а теме којима смо се потом 
бавили јесу: коларска терминологија (Савић Б. 2011а), ткачка терминологија 
(Савић Б. 2011б), народна медицинска лексика (Савић Б. 2017), лекси-
ка одијевања и обувања3 и метеоролошка лексика4. На основу својих 
досадашњих истраживања, закључили смо да се лексеме најсистематичније 
и најпотпуније сакупљају и анализирају унутар једног појмовног система, 
тј. једне тематске групе. Овакав приступ омогућава да се иде „до потпуне 
исцрпности, тј. до најситнијих појединости“ (Петровић 1980: 12) у вези 
са темом. Одабир ове теме подстакнут је и чињеницом да смо имали од-

2 Под плетењем у овом раду подразумијевамо искључиво гл. именицу мотивисану гла-
голом плести у значењу ’савијајући и провлачећи једно преко другога или једно кроз друго 
пруће, шпруље и(ли) др. састављати у једну цјелину; израђивати тиме нешто (сепете, љесе и 
др.)’. 

3 Рад је излаган на научном скупу Језици и културе у времену и простору 10, одржаном 
20–21. новембра 2021. на Филозофском факултету у Новом Саду.

4 Рад је излаган на научној конференцији Philologia Serbica, одржаној 29. марта 2022. 
на Филолошком факултету у Бањалуци.



313Лексика плетарствa …

– 3 –

личног информатора, који добро познаје ову тематику. Анђа Савић (1944) 
није похађала школу, живи као домаћица са мужем који је такође из Великог 
Блашка и добро је упућена у плетēње којим се бавио њен отац Милан Јекић 
(1905–1990), јер му је помагала у раду.

Досадашња језичка проучавања говора Великог Блашка и његове бли-
же и шире околине представљена су и у монографијама Терминологија куће 
и покућства у Лијевчу пољу и Жупи (Црњак 2006), Пастирска лексика лак-
ташког краја (Црњак 2011г), Скице из етнолингвистике (Црњак – Савић 
2016), те у низу радова чији предмет истраживања, између осталог, јесте и 
језичка грађа из Великог Блашка: Савић Д. 1997, Савић Б. – Савић Д. 1997–
1998, Савић Д. 2002, Савић, Д. 2003, Црњак 2007а, Црњак 2007б, Црњак 
2009, Црњак 2010, Црњак 2011а, Црњак 2011б, Црњак 2011в, Црњак 2013, 
Црњак – Савић 2013. Говор Великог Блашка, као што је познато, припада 
херцеговачко-крајишком дијалекту.

Лексичке потврде за неке плетене реалије нисмо нашли у нашој језичкој 
грађи, него смо их преузели из монографије Дијане Црњак Терминологија 
куће и покућства5, што смо уз сваку такву лексему и навели.

ЦИЉ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

С обзиром на то да плетарство као цјеловит лексичко-семантички си-
стем није било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика, 
настојали смо да реконструишемо појмовни и предметни свијет овог доменa 
традиционалне материјалне културе на јасан и прегледан начин и тако поста-
вимо основу за даља истраживања, која ће омогућити компарацију и шири 
увид у ареал појединих лексема.

Циљ рада је утврдити који се све термини у вези са плетарством кори-
сте у испитиваном говору и дати њихову лексичко-семантичку анализу. Уко-
лико постоји свједочанство о некој реалији из ове области народног живота, 
а нисмо забиљежили њен лексички израз, навели смо и тај податак, јер може 
бити од користи будућим истраживачима ове лексике.

Лексичку грађу прикупљену од информатора разврстали смо у семантич-
ка поља: 1. Плетарски занат, 2. Материјали за плетење, 3. Дијелови материјала, 
4. Особине материјала, 5. Називи радњи, 6. Алатке, 7. Производи плетарства, 8. 
Дијелови производа. У оквиру семантичких поља семеме и њихове подређене 
категорије приказане су децимално (кроз степеновани поредак бројева), да би 
се приказао хијерархијски распоред семантичких садржаја и њихових лексич-

5 Дијана Црњак је истраживање спровела на богатој грађи из 40 пунктова, а ми смо 
преузели само оне лексичке потврде које су из Великог Блашка.
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ких реализација. Одговарајући примјери контекстуалне употребе навођени 
су током лексичко-семантичке анализе, а не у форми текстова на крају рада. 
Сматрамо да овакав приступ омогућава да се јасније и прегледније илуструје 
и допуњава наведена дефиниција и да се њиме поузданије реконструише пред-
метни и појмовни свијет који је предмет рада.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

1. Плетарски занат

У првом семантичком пољу анализирају се лексеме којима је заједнички 
семантички садржај плетарство као вјештина, тј. занат.

1.1. За плетарство и корпарство није било организоване обуке и 
школовања, те се често изостављају из пописа заната током проучавања 
(Тоскић 2017: 3–5). ’Усавршена вјештина израде предмета руком или уз 
помоћ примитивнијег алата’ номинује се лексемом занāт. Истом лексемом 
именује се и таква вјештина ’за коју се неко школовао’. Иако смо у неструк-
турисаним исказима о Милану Јекићу забиљежили: Он је имō сто својӣје 
занатā и не мош ти, кад је он имō сто занатā, њен отац, на питање да ли 
је Милан имао занат – добијен је негативан одговор.

1.1.1. Лексема плетарство (’вјештина израде предмета плетењем од 
прућа, сламе и др.’) и корпарство (’вјештина израде корпи од прућа, сламе 
и др.’) нема у овом говору.

1.2. ’Онај који је изучио неки занат’ назива се мајстор.
1.2.1. Семема ’који се бави плетарством’ нема свој лексички израз у 

говору овог краја.
1.3. ’Онај који је сам изучио неки занат’ означава се придјевом самоук.

2. Материјали за плетење

2.1. Дрво је основни, најчешћи материјал за плетење. Биране су врсте 
дрвета које су погодне за ову дјелатност: лијéска (Corylus avellana из ф. 
Corylaceae), жестика (Acertataricum) и (жутā) врба (Salix Viminalis).

2.1.1. Семема ’дио дрвета који се користи за плетење сепета, корпи, 
љеса и др.’ заједничка је лексемама: грана ’(дио дрвета) који расте из стаб-
ла’, мотка ’комад дрвета одсјечен од гране; танка грана’, младица ’млада 
грана, изданак који је танак’, пруће (збирно; ријетке су потврде у једн. прут) 
’савитљиве мотке’.
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2.1.1.1. Према семи врсте у грађи су потврђени називи са детермина-
тором: врбовā гранчица, врбовā мотка, љесковā мотка, мотка од лијескē, 
љескōв прут.

2.1.1.1.1. ’Љескова мотка након обраде, тј. шпруљања (в. 5.4.)’ именује 
се лексемом шпруља. Информаторка уз ову лексему повремено употребљава 
и детерминатор љесковā шпруља, што је, мислимо, условљено ванјезичким 
факторима, тј. потребом информатора да саговорнику објасни од које се 
врсте дрвета праве шпруље.

2.2. Као материјал за плетење шешира користиле су се ’осушене 
стабљике свих врста стрних жита које остану послије вршидбе’, што се оз-
начава лексемом слама.

2.2.1. За плетење се користи искључиво ражевā/ ражовā слама, што 
одговара семеми ’слама од ражи’.

2.3. Вишечланом лексичком јединицом дивјā лоза именује се биљка 
’дивља лоза (Vitis sylvestris)’, од које се плету направа за хватање рибе и 
гужва.

3. Дијелови материјала за плетење

У овом семантичком пољу наводимо само оне дијелове материјала за 
плетење који су забиљежени у нашој језичкој грађи о плетарству.

3.1. Дијелови дрвета који се одстрањују из/ са материјала што се ко-
ристи приликом плетења, из практичних или естетских разлога, дио су 
забиљежених ситуационо-комуникативних исказа.

3.1.1. Срце и срж јесу лексеме којима се именује ’средњи мекани дио’. 
Када се праве шпруље, овај дио љесковог прућа се одбацује, јер је толико ме-
кан да би пуцао током плетења. [Кору бацӣ и оно срце у средини, јел не може 
да се савӣјā, пуцā. Љесковē мотке морају бит без гранчӣцā на себ, младе. 
Кад би била гранчица и он је одсјекō, ту б пукло.]

3.1.2. Семема ’спољашњи омотач који може да се одваја, гули’ назива 
се кора.

3.1.3. Чвор је ’округли, врло тврд дио на мјесту гдје је из гране, мотке и 
сл. избијала друга грана или гранчица; кврга на дрвету’.

3.2. Забиљежили смо два назива који се односе на дијелове сламе.
3.2.1. ’Једна стабљика сламе’ именује се лексемама сламка и стабљика.
3.2.1. Кољенце је ’задебљали дио на сламки’.
3.3. У нашој грађи нисмо забиљежили називе за дијелове дивље лозе.
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4. Особине материјала за плетење

За плетење се бирао материјал који испуњава одређене критеријуме, тј. 
посједује одређене особине.

4.1. Семе које су есенцијалне за ову класификацију дрвног градива 
тичу се способности цијепања, еластичности/ савитљивости, физичког из-
гледа и старости дрвета.

4.1.1. С обзиром на способност раздвајања на дијелове по дужини, дрво 
доброг квалитета квалификује се описно: лако се цијепā.

4.1.2. За дрво које краси еластичност, савитљивост каже се: мотā се 
(фино), савӣјā се; да се/ може се/ море се (с)мотат, а антонимично стање 
се именује лексемом: пуцā. За шпруљу која је тако обрађена и припремљена 
да је изузетно савитљива и погодна за плетење каже се: предāла се.

4.1.3. Физички изглед гране, мотке и сл. која је погодна за плетење 
описује се лексемама: дугачка (мн. дугачкē), танка, округла, лијепа, без 
гранчӣцā (на себи).

4.1.4. Поред номинације именицом младица, дрвно градиво се, према 
семи старости, детерминише и придјевом: млада (грана, мотка и др.). [Одē 
у шуму, отсјече жестику, донесē, и донесē лијеску. Морā осјећ оне, како б ти 
рекла, младице. Не могу гранчице те неквē, већ младице које су вакō оволикō 
дебеле. Можда три, четри цанта... Од жестике се направӣ облук за сепет. 
Од једнē гранē, моткē... То се плетē от прућа. Море, које год, које се год 
мотке мотају. Пруће се зовē.]

4.2. За плетење шешира биране су ражевē/ ражовē сламке које су што 
дуљē, дугачке, фине.

4.3. За дивљу лозу информаторка наводи: „што гођ је тањā, лакшē се 
плетē“.

5. Називи радњи у плетарству

Ово семантичко поље обухвата називе радњи које се изводе у плетар-
ству.

5.1. Дрво које се користи као материјал за плетење у шуми мора се 
отсјећ, осјећ.

5.2. Лексемама зарезат и засјећ означава се семема ’засијецањем 
дјелимично расјећи врх прута, мотке и сл.’.

5.3. Радња ’раздвајати/ раздвојити пруће ножем и(ли) руком на дијелове 
по дужини’ номинује се лексемама цијепат/ исцијепат или лексемом са де-
терминатором сјећ/ исјећ по дужини/ дебљини. Прут се по дужини цијепа оно-
лико пута колико је потребно да се постигне одговарајућа дебљина.
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5.3.1. Семема ’дијелити/ подијелити на четвртине’ исказује се лексема-
ма четвртат/ ишчетвртат.

5.4. Једна од основних припремних радњи за плетење означава се гла-
голском лексемом шпруљат. За ову радњу погодно је само љесково пруће, 
при чему се не користи његов средишњи, мекани дио (срце/ срж, в. 3.1.1.). 
Шпруљат значи ’цијепајући по дужини љесков прут, савијати га и прити-
скати, обично преко кољена, да би га учинили што савитљивијим’. Свршени 
вид овог глагола гласи ишпруљат. Овим поступком добија се шпруља, која 
се користи за плетење оних реалија чија израда захтијева изузетно савитљив 
материјал (такви су, нпр., сепети, корпе, трнке, крошње и др.). Шпруља се 
може учинити још савитљивијом омотавањем око длана. Таква шпруља је 
потребна за плетење украсних сепетића, који су дубоки око четири центиме-
тра. [Ал је морō шпруљат. Ону мотку узмē фино и зарежē, засијече на врху 
и, ножом, колка њему требā дебљина и преко кољена, и крос прсте, да та 
шпруља идē крос прсте. Он то вакō крос прсте ту шпруљу шпруљā, не мог 
ти ја то сад показат, и то помичē, помичē. Овō горе – идē та шпруља; а 
доље је дрво. И ондā, то све вакō, то помичē. Он то све помичē, помало то 
вуче, расијецā и такō идē. И ондā, кад то урāдӣ, ако је мањā та посуда, ондā 
морā узēт ту шпруљу, па омотат око прстију, око длана, око рукē, да би 
се та шпруља предāла, да је, полако је савӣјā, полако, полако, да не пукнē. И 
он то фино такō савӣјā и тo не пукнē. И сад је он сигуран да море около да 
плетē, да неће пућ.]

5.4.1. Истој лексичкој породици припада и лексема нашпруљат, којом 
се именује семема ’шпруљајући припремити извесну, обично већу, количи-
ну’.

5.5. Прије плетења сепета или корпе направи се облук, тј. обруч (в. 
8.4.2. и 8.4.2.1.).

5.5.1. Семема ’чинити кривим прегибајући крајевe дрвета, љесковог 
прута, према унутрашњој страни’ именује се лексемама савијат и мо-
тат. Видски парњаци ових глагола су савит и смотат. [Што кажу, лијеп 
материјāл, лијепо га смотат. Он облук смотā, сине, и, по дну, доље, оплетē 
са врбōм или свежē жицōм, зарежē и свежē, да б се он такō осушијō. Јел 
он не мере смотат облук и плест одмā сепет. И кад га свежē, ал он кат 
то такō, овај, свежē, и метнē да се сушӣ неђе на ограду, оно кат се осушӣ, 
узмēш – оно стојӣ како требā, ко и свакӣ облук сат кад б то развалла... 
Ил га заплетē врбōм или жицōм свежē или некōм шпагōм, немā везē... (Од 
којег дрвета?) Не знāм ја дрво то које је савитљиво, да л јē лијеска... љескōв 
прут, да, мало дебљӣ... Полако, полако, све полако, полако, свукудā помало, 
помало, савӣјā, савӣјā... морō је мало преко кољена...]
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5.5.2. Дрво/ прут након савијања мајстор свежē (жицом или шпагом) 
или заплетē (врбом) да би остало у том савијеном, лучном облику. Лексе-
мом заплест именује се семема ’учинити (ис)преплетеним нешто (крајеве 
савијеног прута на облуку, коље на прегради/ брани за мочило и др.)’. У свим 
контекстима обавезно је експлициран објекат: Ил га (облук) заплетē врбōм 
или жицōм свежē. Облик несвршеног вида је заплетат.

5.5.3. Дрво/ прут се савија у лук одмах након одсијецања, док је још 
пуно сокова, а након што се свеже или заплете облук се сушӣ. Облук се, да-
кле, прије уплетања у сепет мора осушит.

5.6. Основна радња у плетарству исказује се глаголском лексемом 
плест ’састављати у једну цјелину савијајући и провлачећи једно преко дру-
гога или једно кроз друго пруће, шпруље и(ли) др.; израђивати тиме нешто 
(сепете, љесе и др.)’. Забиљежени су и свршени облици овог глагола: оплест 
и исплест.

5.6.1. За лексему заплест в. 5.5.2. [То коље заплетē, заплетē, заплетē, 
скроз куд је нижē...]

5.6.2. Лексема наплест потврђена је у сљедећим значењима: 1. ’ис-
плести довољну количину (чега)’ и 2. ’продужити што плетући, доплести 
на нешто, оплести изнова одстрањени, подерани дио’. Видски парњак овом 
глаголу јесте лексема наплетат.

5.6.3. Поплест (през. поплетē) значи ’оплести, плетући обрадити, зав-
ршну ивицу на ономе што се плете; направити, ставити поплет’. Поплетат 
је видски парњак овом глаголу.

5.7. За именовање семеме ’плетењем начинити доњи дио на посуди (се-
пету, корпи и др.)’ користи се лексема потподт и синтагме направит под, 
оплест дно. [Првō доље потподӣ, тај костур, на пример. Костур је овō, 
почетак, све ове дугачкē... Јел о тōга се почињē. Првō се оплетē дно и ондā 
горе то свежē, и то је костур. Онда, фино то, кад је свезō и метнō тај об-
лук, ондā идē около. Около плетē са љесковōм шпруљōм.]

5.8. Након што на посуди оплете дно, дијелове прутова који су остали 
неуплетени мајстор извије увис и свеже их (шпагом, жицом и сл.) да би оста-
ли у том вертикалном положају. (Ти паралелни прутови служе као основа 
кроз коју се провлаче шпруље и тако плету странице посуде.) Ова радња 
именује се лексемом свезат.

5.9. Приликом стављања поплета понеки прут (обично из костура) 
мора се пробост ’бодући пробити’, односно просјећ ’сјекући начинити рез, 
отвор’.

5.10. За семему ’начинити шару; уплести пруће друге боје и тако укра-
сити (обично сепет)’ користи се лексема нашарат.
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5.10.1. Семема ’начинити шару преко површине која је у другој боји’ 
именује се лексемом прешарат.

5.11. Радња ’скинути кору’ означава се глаголским лексемама: огулит, 
ожуљат и описно, глаголском синтагмом: снимит кору. Забиљежили смо и 
облике несвр. вида: гулит, жуљат, снимат кору. Кора се са прућа најчешће 
не гули, осим када се плетени предмет жели нашарат, прешарат. Естет-
ски ефекат се постиже комбиновањем огуљеног и неогуљеног прућа. [Ако 
је желијō, а и тō је знаō урадит, да овај, да рецимо, да нашāрā тај сепет, 
ондā метнē, вакō доље метне, около не гулӣ ону црну кору, како б ти рекла, 
ону њену кору, боју, већ, на пример, овō не гулӣ, овӣјем плетē, а ондā, кад оће 
преко срединē да прешāрā, онда овō (кору) снимӣ. Онда овō будē вакō бијело 
преко срединē, а овō вакō... Тамнӣјем прођē одоздō једно пар центиметāрā, 
па ондā огулӣ шпруљу, па прођē бијелӣјем, такō да б бијō шарен сепет... По-
плетом истӣм ко што је и овō плетено. Не мећē бијелӣ поплет].

6. Алатке за плетење

Алат који се користи у плетарству једноставан је и малобројан, тако да 
ово семантичко поље није богато лексиком.

6.1. Нож, (нож) шклопац јесте ’нож на преклапање са оштрим врхом 
и закривљеном дршком’. Ова алатка се користи за: зарезивање и цијепање 
прућа, просијецање/ пробадање неког прута, одсијецање тањег прућа у шуми 
и сл.

6.1.1. ’Дршка на шклопцу’ именује се лексемом члијен. [Шклопац имā 
кривӣ члијен.]

6.2. За одсијецање неког дебљег дрвета служила је сикирица. [Он је 
само имō шклопац и сикирицу узā се и кад је правијō сепете, није му треба-
ло ништ другō. А кад је, и кад је поплетō сепет, исто је са ножом, онӣјем 
шиљатијēм, оним својӣм шклопцом пробушијō онō ку ће провућ.]

6.3. По потреби, да се пререже неко дебље дрво, користила се и (ручнā) 
жага, (малā) жагица, којој одговара семема ’тестера са једном дршком која 
је налик оној на ножу, само шира’.

6.3.1. ’Дршка на тестери’ номинује се лекемом ручка.
6.3.2. Зуби су ’зупци на тестери’.
6.4. Познато нам је да постоји оруђе које корпари након зарезивања 

прута гурају кроз њега и тако га цијепају („процепка или гуљарка“, в. 
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Тоскић 2017: 17)6, али мајстор Милан Јекић користио је само своје руке. 
Расцијепљени прут би притиском шаке цијепао тако што га је потискивао 
крос прсте/ крос прсте.

6.5. У овом семантичком пољу можемо навести и иглу, која се користи 
за шивење оплетеног шешира од сламе.

7. Производи плетарства

У овом пољу су називи за предмете, објекте и (преграђене) просто-
ре који су дјелимично или у потпуности резултат плетарске дјелатности. 
Реалије које су настајале плетењем имају вишеструку примјену, сељаци су 
се довијали како да што боље искористе оно што им је било у природи, на-
дохват руке. Разлози за такво стваралачко надахнуће и дјелатност леже не 
само у њиховој креативности и вредноћи него и у тешким условима живота. 
Према ријечима информаторке: „Тијем плетером тата је радијō... Није било, 
сине, дасакā, било се сиротиња... Није се имало за што куповат, па је то све 
правило.“ Сељак је могао отићи и у шуму свог комшије да усијече пруће које 
му је било потребно, јер стабла нису оштећивана, нису сјечена. Његован је 
домаћински и, како бисмо савременим језиком казали, еколошки однос пре-
ма природи. О овоме рјечито говори и информаторкин исказ: „И ондā то 
(крошњу) забāцӣ у воду и кад видӣ да је туј ушло, подигнē. Уф, имā рибā. 
Онда покупӣ које су већē, а малē пустӣ да расту.“

7.1. Као општи назив за ’оно што је оплетено, исплетено’ јављају се 
лексеме: плет (Л. о плету) и плетер. Лексемом плет именује се ’оно што је 
оплетено прућем, вуном или нечим другим’. Лексемом плетер означава се 
’оно што је оплетено прућем’7. [Кад кажēш плет, то може бит и од вунē и 
од шпруљē... И вишē ја о плету не знāм ништ... Што гођ оплетēш, зовē се 
плетер.]

7.2. Производи од прућа су најбројнији у плетарству.
7.2.1. Називи посуда за преношење и чување нечега јесу: сепет, дем. 

сепетић/ сепетић/ сепетчић; корпа, дем. корпица; здјела; плетēнка.
7.2.1.1. Сепет је ’плетени предмет, кош с дршком уплетеном у једну 

од страница; (обично) служи за преношење нечега (кукуруза у клипу, сламе, 
сијена и др.) на леђима’. Три странице сепета благо су заобљене, а четврта, 
страница у којој је дршка (в. 8.4.2. и 8.4.2.1.), пљосната је, равна. Једном руком 

6 Етнолог и антрополог Јелена Тоскић, која је писала о корпарству у златиборском крају, 
поред процепке или гуљарке, биљежи и сљедеће алатке: нож, набијач, те наводи „на овај спи-
сак могу се додати ђељка, маказе, а од модернијих машина бансек и комбинерка“ (2017: 17). 

7 За остала значења ове лексеме в. 7.2.2. под а. и 7.2.4.6.

– 10 –



321Лексика плетарствa …

– 11 –

сепет се ухвати за дршку, пребаци преко рамена и тако носи, а његова равна 
страна тако „налијеже“ на леђа. Мислимо да је есенцијална сема изгледа и да 
ју је при дефинисању ове реалије потребно назначити, јер конструкција сепета 
мора овако да изгледа да би он служио својој сврси – ношењу терета на леђима 
(уп. сепет ’дубок кош исплетен од дугих трака, који се носи на леђима; корпа, 
кошара’, РСЈ 2011: 1191). Током времена почињу се израђивати мали сепети, 
у украсне сврхе, и они се најчешће именују деминутивима: сепетић/ сепетић/ 
сепетчић. [Сепет највишē служијō за брање курузā, за ношēњē сијена, сламē, 
стока да се ранӣ. Уонāј сепет натрпā и носӣ.]

7.2.1.2. Корпа је а. ’плетени предмет, велики кош с дршкама уплетеним 
у двије уже наспрамне странице; (обично) служи за преношење већег терета 
и да је носе двије особе између себе’ (уп. сепет 7.2.1.1); б. ’плетени предмет, 
различитог облика, с једном дршком на средини’;8 дем. корпица. [Могу бити 
корпе са два облука на крајевима, а море бит корпа са једнӣјем облуком 
на средини. Ал то су мањē мало корпе, до једно можда педест, шездест 
цантиметāрā величинē, а кад плетē корпе са два облука, ондā могу бити и 
по метар дугачке. Такō да се уватӣ на ћошковима, на крајевима и да се носӣ. 
Овде будē, рецимо, облук и будē равно као, рецимо, она врата. А кад је мањӣ 
терет, ондā на средин.]

7.2.1.3. Здјела је ’плетена посуда округлог облика и без дршке; обично 
је служила за држање воћа’.

7.2.1.4. Лексемом плетēнка9 означава се ’стаклени суд (обично за 
ракију), оплетен врбовим прућем. [То се поставӣ и иде од нулē, од нулē, од 
нулē, и ширӣ се, увијēк се ширӣ, ширӣ, ширӣ, ширӣ. И, кат се оплетē дно, 
метнē се галун доље. Ондā се само оне мотке исправē горе и ондā се око 
њӣх плетē. Врба није пуцала, могō си како год оћеш да не пукнē. И плетē се 
доклен је галун. Горе се мало ширӣ, ал се не шӣрӣ са некӣјем уметком, већ 
само се мало... оне шпруље се мало вакō развуку и то се оплетē. А горе кад 
дођē на ужӣ диō, ондā се то помало скупљā. Кад дођē горе још ужē, саставē 
се по двије да би било горе, ђе онāј грљак, да је горе ужē. А ако, ако чак имā 
тије вишē мотāкā, ондā се понекојā и осијече. Оплетена је не мере се извућ. 
Доље не мере, горе не мере.]

7.2.2. Љеса је а. ’пљоснати, од прућа исплетени предмет, најчешће чет-
вртастог (рјеђе округлог) облика, различите величине и намјене’;10 б. ’више 
таквих четвртастих предмета повезаних у једну цјелину’.

8 За још једно значење лексеме корпа в. 7.2.11.
9 Исто и код Црњак 2006: 258. 
10 Уп. љеса 1. ’оно што је начињено обично од испреплетеног прућа, лесковог, врбовог 

и др., ређе од дасака, летава и сл.’ (РСАНУ XI: 367).
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Лексемом љеса, именује се седам различитих плетених реалија чије 
семеме, ради прегледности, обиљежавамо словима азбуке:

а. ’плетена ограда, најчешће покретна, направљена из више међусобно 
спојених дијелова који се по потреби могу раставити и пренијети; један од 
дијелова од којих је та ограда састављена’; за ’један од дијелова од којих је 
та ограда састављена’ користи се и лексема плетер, а Д. Црњак је у значењу 
’ограда од уплетеног прућа’ поред љеса забиљежила и плетара (2006: 240, 
258); [Плетē љесу за тор, на пример. Ако идē неко, питā: Шта тō, Милане, 
радӣш. Па, плетēм ову љесу за тор, да направӣм овцама.].

б. ’плетена врата на тору за овце’; синонимна лексема је вратњице која 
је забиљежена и у фонетском лику вратнице;11

в. ’плетени строп у штали или кући’;12

г. ’плетена подница за кревет’;13

д. ’плетена подлога за сушење воћа и кукуруза која се обично 
причвршћује изнад шпорета’;14

ђ. ’плетени поклопац за шерпу, најчешће четвртастог, рјеђе округлог 
облика’, обично се користио за покривање суда с млијеком те се, поред љеса 
и љесица15, користи и лексема са детерминатором: љеса за млијеко. [Од финē 
жутē врбē и лијескē ставӣ себ те пречке и плеō љесу да се покрије млијеко. 
Кат се унесē у кућу млијеко да се кувā, ондā се дрвенōм оном, оном љесицōм 
покријē да не б мушца упала, а да горе излазӣ пара да не покипӣ. То се звала 
љеса за млијеко. Ту мању љесу оплетē за покрит шерпу. То је четвртасто. 
Исто, обрāдӣ около, поплетē.];

е. ’плетене дрвене љествице на наћвама, преко којих се просијава браш-
но’; ово значење у нашој грађи није потврђено, али га биљежи Д. Црњак 
(2006: 240).

7.2.3. И семема ’оплетени дио, при врху, ограде начињене од прошћа 
(отесаног, узаног, с једног краја заоштреног дрвета) које је забијено у земљу’ 
именује се лексемом плетер.

7.2.4. Заједничка сема објеката различите намјене које овдје наводи-
мо јесте ’оплетен од прућа’. Ова семантичка црта је током времена за неке 

11 Посвједочено и код Црњак (2006: 240).
12 Забиљежено и код Црњак (2006: 240).
13 Уп. Црњак (2006: 72).
14 Уп. нешто другачије формулисано значење за љеса под 4. код Д. Црњак. У наведеном 

примјеру за дато значење потврђено је љесица (2006: 240).
15 Д. Црњак је у овом значењу забиљежила само лексему љȅсица (2006: 240). 
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реалије постала инференцијална,16 тако да бисмо у дефиницији значења уз 
њих могли да ставимо квалификатор у прошлости или раније.17

7.2.4.1. ’Објекат за становање, кућа’ именује се лексемама плета-
ра и шушкара. Ове лексеме наводимо према Црњак 2006 (257, 302). Семе 
материјала и начина израде за ову реалију су есенцијалне, тако да је сема 
’оплетен од прућа’ и данас неиспустива из семантичког садржаја наведених 
лексема.

7.2.4.2. ’Затворен и покривен објекат/ просторија за смјештај стоке, 
стаја’ зове се кошара.18

7.2.4.3. ’Дрвени објекат на стубовима од дрвета који ловци користе као 
осматрачницу’ назива се чека. Усправни, окомити дијелови чекē налик су 
огради и плетени су прућем. Нисмо забиљежили лексему за ову реалију.

7.2.4.4. ’Склониште/ спремиште на њиви, у пољу, винограду и сл.’ јесте 
колиба. [Такō су правӣте и колибе ђе су људи чували бостан. И мој је ћаћа 
правијō. Исто такō, ударӣ дугачкē мотке вакō у земљу с овē странē, ударӣ 
с овē странē и то оплетē. Ал ударӣ вакō мало укōсо, знаш. Вакō мало укōсо 
ударӣ и плетē, плетē, плетē и кад дођē већ горе врх, ондā се саставӣ горе 
вакō. Саставӣ горе и повēжē жицōм. И то покријē сламōм. Или бујāд.]

7.2.4.5. ’Спремиште за кукуруз у клипу’ номинује се трима лексемама: 
кочāк, кошана и курузана. [Плетене су и кошане или званē курузане, кочāк. 
Направӣ се сав костур од јакōга дрвета – растовинē, буковинē, није битно. 
И, ондā се, овај, ударе се у тē, у тāј костур, буду, ударē се те летве. И по 
тијем се летвама плетē... Само се оставӣ отвор кут се уносē курузи и кут 
се море унӣћ. И туј се сушē курузи. И то се зовē кошана ил курузана. То се 
плетē от прућа... И ондā, то се, овај, кат се оплетē, онда се ставӣ одозгō 
кров на тō. И покријē се. Море се покрити цријепом, море се покрити и са 
сламōм и с чим ко имā да покријē.]

7.2.4.6. ’Спремиште за пљеву’ именује се лексемама пљевњāк и пле-
тер. [То се коље дужē, у виду стожӣнā некаквӣјē, ударало се високо коље 
можда од једно три метра, и можда и већē. То се ударало у земљу наокруг, 
наокруг, наокруг, ударало се у земљу. И, около се плело. Само при земљи 
остану врата. Е, ондā кад се врше жито, будē пљева. И, ондā се метну 
басамаке, кат се то оплетē, учврстӣ... А на средин се тога ударӣ једна јачā 
стожина, на средин пљевњāка. А ондā се метну ус тō лотре, басамаке мало 

16 Инференцијалне семантичке црте зависе од језичког и ванјезичког контекста. За 
квалификацију ових црта у рјечницима се користе квалификативи као обично, често итд. 
(Драгићевић 2007: 69).

17 Пруће се у новије вријеме замјењује летвама, даскама и др. материјалима.
18 Забиљежено и код Д. Црњак (2006: 230–231).

– 13 –



Биљана М. Савић324

дуљē. И ондā у сепету једно доваћā онōме горе што стојӣ на лотрама, а 
он сипā у тāј пљевњāк. Онāј доваћā, онāј сипā... Пљевњāк. То је у котару. 
Будē са сијеном, са сламōм... Мислӣм, све тō што се зовē пића. Ударају се 
стожине, па се трпā и сијено и... Све је за се и све се зовē стогови... И, одозгō 
се ондā набијē бујāд... ил сламē дуљē... И горе се забију шиљци... (Од чега је 
плетен пљевњак?) Од прућа. Није битно от којēг је дрвета. То не мōрā бит 
цијепано.]

7.2.4.7. ’Спремиште за перушину, комушину’ именује се лексе-
мом перушњāк. [Такō је плетено, па се сипала и перушина. Кат се куруз 
оперушају, сва се перушина, сине, сипā као пљева у пљевњāк, а онō се зовē 
перушњāк. Истō оплетено, истōме... истōм сликōм ко и пљевњāк... Узми из 
перушњāка перушину па полож кравама.]

7.2.5. ’Мјесто у води, обично у потоку, гдје се мочи, кисели, потапа у 
воду конопља или лан; направљени водени резервоар који служи за то или за 
прање рубља, напајање стоке и др.’ назива се мочило. За семему ’брана, пре-
града исплетена од прућа у мочилу’ није забиљежена одговарајућа лексема. 
[Имā, сине, извор. И течē вода, ис тога извора, и идē тијем једнӣјем кана-
лом. Онда је мој тата, одē фино па узмē будāк и лопату па ископā једну већу 
рупу. Овакō, да није предубока, а да је широка. И, около фино узмē коље ђе 
нижē, па ударӣ коље и узмē, овај, пруће. То коље заплетē, заплетē, заплетē, 
скроз куд је нижē. На једнōм мјесту море бит, а море на вишē. И то фино 
заплетē... Ондā узмē иловачē, па то залијēпи, то пруће, залијепӣ фино. И, 
ондā туде кад идē вода, она се задржāвā на тијем. Направӣ се мочило. Ту 
стока пијē воду и овце и све. Праō се веш туде и све такō. Да, киселиле се 
конапље и лан... Вода је опē пролазила, ал није могла проћ сва.]

7.2.6. ’Плетени кош за држање пчела’ именује се лексемом трнка. 
[Плеō је, плеō је од вак истōг матријала ко што је плеō и сепете, плеō је, 
овē, трнке, за пчеле... Узмē то једно дрво. Трнке су плетене друкчијē, није 
овакō. Узмē једну жестику и исцијēпā скроз ножом учетврт, па опē како му 
требā учетврт, па онда све такō ширину којā му требā и да би направијō 
да будē непāр. И, горе будē онō, онō дрво от којēг је он овō сад цијепō, на 
пример... и овō се вакō разлистāло... А овō је горе сад један комāд, јел се за 
овō ватало горе... И ондā, то је плеō, а помало ширијō. Онē мотке раширивō 
помало рукōм... Ондā кад ширӣ, узмē као, званӣ уметак један, уметнē на 
неколикō мјестā да би се ширило. Уметнē исто вакōга материјала ко што 
је, от тē жестикē. Уметнē у тē доље, куд јē оплеō. Тудā шпруљама (плете). 
И, ондā кад оплетē такō мало, одозгō, мало, неколикō, можда пар цантӣ, 
и ондā, можда највишē десет, и ондā фино узмē и између сад овē шпруљē 
и овē, рецимо, убāцӣ комāд истōга тога материјала, па убāцӣ опēт вакō... 

– 14 –
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Он (умеци) морају бит мало дебљӣ и нису ошпруљāн ко овā шпруља што се 
плетē около... И такō плетē колка му требā, овај, висина и ондā поплете… 
Доље морā бит отвор, а горе сам она ручка што се држӣ, знаш. И ондā узмē 
и метнē унакрст, метнē двије, метнē јачē такō те мало шипке, пробушӣ 
на средини трнкē... и протурӣ, знаш, с овē странē, и вамо, и осијече куд је 
дуљē да је равно то... Те двије шипке, као шипке, како би ти рекла, дрвенē, од 
дрвета, од лијескē. Фино је ожуљā и протурӣ ту мотку, такō да није баш 
танка, да море, да може држат терет пчелā... Е, ондā се узмē кравјā бале-
га... Узмē балегē кравјē, кад је оплеō. И све изнутра фино рукама то, све као 
да омалтеришē. Све замажē, замажē, замажē да немā шупљо... А кад, кад, 
овај, завршāвā ту трнку, оставӣ ђе поплет, оставӣ једно два, два, три вакō 
овā да не прōђē (тј. да не оплете), да овд имā рупа, знаш... Такō да имā рупа, 
и ондā пчеле на ону рупу улазē и уносē тамо цват и тамо правē мед, на онē 
шипке. Туј се направӣ саће од челā.] 

7.2.7. Семема ’плетена направа, у облику купе, под којом се хране 
пилићи’ означена је двјема лексемама: пилићāр и пилићњāк/ пилићњāк. Ове 
лексеме нису дио наше језичке грађе, него су преузете од Д. Црњак (2006: 
135).

7.2.8. ’Плетена направа за уношење сијена и сламе у шталу’ зове се 
крошње ж. мн. (Г. мн. крошāњā). Ово значење у нашој грађи није потврђено, 
али га биљежи Д. Црњак (2006: 232).

7.2.9. ’(Плетена) направа из које стока једе именује се лексемом јасле.
7.2.10. Семема ’(плетена) страница на запрежним колима или фијакеру’ 

именује се лексемом страница, која је забиљежена и са детерминатором 
(колскā) страница.

7.2.11. Корпа је ’направа (сплетена од прућа или жице) која се ставља 
псима или воловима на њушку’ (Савић 2011а: 159).

7.2.12. Семема ’омча исплетена од прућа или дивље лозе којом се спаја 
покретни и непокретни дио ограде или шта друго’ (уп. Црњак 2006: 203) 
означава се лексемом гужва. [Гужву метнē, оплетē гужву као, рецмо, један 
круг. Гужва се плела уокруг. Исто такō от тӣје, от тӣје мотāкā, плела 
се гужва и да се одозгō набјē на тē, овај, на тō коље, да повēжē се. А доље 
неђе, горе метнē гужву, а доље море везат жицōм једну за другу, не мере 
доље метт гужву. Немā куд провућ, знаш... Округла, само се набāцӣ одозгō.]

7.2.13. ’Танка узица или ремен причвршћен на држаље оплетено од 
врбовог прућа, којим се гоне животиње’ номинује се лексемом плетењāк 
(Савић 2011а: 161).

7.3. Слама, као материјал за плетење, користила се само за израду ше-
шира.
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7.3.1. Семема ’шешир плетен од сламе’ назива се слàменӣ шешир. 
[Шешӣр, плетē се од ражевē сламē, које су дугачке, фине оне стабљике, и 
плетēш у виду плетеницē. Са четри, са четри струка ражи. Јест, у четри. 
И то се оплетē, оплетē, као, рецимо, један конопац. И узмē се ондā фино, 
почнē се од нулē да се шијē наокруг, наокруг, наокруг, наокруг... И ондā, кат 
се то горе оплетē, горњӣ диō, ондā се ширӣ, ширӣ, ширӣ, ширӣ, идē доље 
равно, округло, да море стат на глāву. Е, кад море стат на глāву колкō 
је потребно, ондā се опēт ширӣ, около, около, около, за онāј обōд... То је 
шешӣр плетенӣ од сламē. Сламенӣ шешӣр, да чувā од сунца кад се радӣ на 
њиви. Кад се радӣ на њив, убӣ сунце јако... Исплетē се као плетеница. Ондā 
се узмē игла и конац и то се шијē.]

7.4. Од дивље лозе плетена је, поред гужвē (в. 7.2.12.), још само једна 
реалија.

7.4.1. За семему ’плетена направа за хватање рибе’ употребљава се лек-
сема крошња. [Крошња је као можда трнка, такō нешто... Они то поставē 
на дугачкӣ штап, као штило, као грабље што су на дугачкōме штилу. И 
ондā то забāцӣ у воду и кад видӣ да је туј ушло, подигнē. Уф, имā рибā.]

8. Дијелови производа плетарства

Неке реалије су у потпуности израђене плетењем, а некима су само 
поједини дијелови плетени. Када упоредимо, примјера ради, сепет и кочак, 
јасно је да изван наше анализе остају они дијелови кочака који нису прои-
звод плетарства. Овим семантичким пољем обухваћени су само називи оних 
дијелова плетених реалија који су израђени плетењем.

8.1. ’Дио који служи као основа кроз коју се провлачи пруће, дивља 
лоза и сл.’ именује се лексемама костур, почетак и конструкција.

8.1.1. Плетење посуда почиње од дна, тако да се и семема ’оплетено 
дно и из њега увис извијени вертикални паралелни прутови који служе као 
основа кроз коју се провлаче шпруље’ поима као костур и именује горена-
веденим лексемама.

8.1.1.1. И сам ’прут који је дио костура’ назива се костур. [... само морā 
по којӣ костур овāј пробости, ножом просјећи, да би то бољē држāло, да 
не би спадало.]

8.2. Дио који је заједнички већини плетених реалија јесте поплет. 
Његово значење је ’плетењем обрађена и учвршћена (завршна) ивица на 
оном што је оплетено (сепет, љеса и др.)’. Деминутив је поплетић.

8.2.1. Поплети се разликују према начину израде.
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8.2.1.1. Обичнӣ/ обичнӣ поплет се израђује тако да се шпруља 
наизмјенично провлачи преко горње, завршне ивице и кроз оно што је опле-
тено два-три реда испод ње, све док се не обраде, и на тај начин учврсте, све 
ивице.

8.2.1.2. Забиљежено је више фонетских и творбених ликова за ’поплет 
који има изглед плетенице’: плетеница, плетеница, сплетеница, (поплет) 
као плетеница. [Кад оплетē, кад завршӣ, онда правӣ поплет. Имā обичнӣ 
поплет, а имā као плетеница. И, он фино онда то горе плетē. Истō је пле-
теница, само морā по којӣ костур овāј пробости, ножом просјећи, да би то 
бољē држāло, да не би спадало. Кад би увијēк ишō по истōме мјесту, оно б 
спало, знаш. Већ видӣш како је воје просјекō, па ову није, сваку другу, трећу 
је морō просјећ да море провућ тај поплетић, видӣш. Ево, видӣш... Исто 
(поплет радио) шпруљōм. Овō је плетеница. А обичнӣ (поплет) је само накō 
кад прошӣвā, као ја иглōм сад нешто сад вакō кад б прошивала, знаш. Вакō, 
исто иглōм кад би прошивала... А овō се зовē плетеница, поплет.]

Информаторка износи и свој естетски суд о врстама поплета: „Поплетē 
одозгō, ал не такō фино као, као што је сплетеница“.

8.3. Предмети који се плету тако да се основа постепено шири (нпр. 
плетенка, трнка, крошња) имају дио чија се семема ’прут који се умеће у 
основу, костур, да га рашири приликом плетења’ именује лексемом уметак.

8.4. Дијелове плетених посуда издвојили смо у једну цјелину.
8.4.1. ’Доњи дио посуда’ номинује се двјема синонимним лексемама: 

под и дно.
8.4.2. Семема ’прут савијен у облику лука и уплетен у бочне ивице 

странице сепета или корпе тако да средишњи дио, тј. врх, тога лука и крајеви 
остају изнад и испод странице неуплетени’ означава се лексемама: облук и 
обруч.

8.4.2.1. Средишњи дио лука на облуку или обручу (в. 8.4.2.) служи као 
дршка. ’Дршка на сепету или корпи’ назива се облук19. Дршка на сепету који 
служи као украс означава се деминутивом облучић.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Прикупљену лексичку грађу разврстали смо у осам семантичких поља.
Прво семантичко поље Плетарски занат најсиромашније је лексиком 

јер се за плетарство мајстори нису посебно школовали, него су углавном 
19 У Великом Блашку и ’огрлица, направљена од шпруље, о коју се качи звоно и која се 

ставља овну око врата’ назива се облук (Савић Б. 1997: 45).
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били самоуки. Из истих разлога избјегава се употреба лексеме занат за ову 
дјелатност. У овом говору не функционише лексема плетарство.

У три семантичка поља представили смо лексичке реализације за 
појмове који се односе на материјале који се користе за плетење: Материјали 
за плетење, Дијелови материјала, Особине материјала. Лексема шпруља, 
мотивисана глаголом шпруљати, издваја се као специфична, јер се њоме 
лексикализује посебним поступком припремљен материјал за плетење. Уну-
тар лексичко-семантичког система плетарство свој лексички израз имају 
они дијелови материјала и оне њихове особине који су за плетење битни, из 
практичних или естетских разлога (нпр. дијелови – срце, кора, чвор; особине 
– да се мотат, предала се и сл.).

У семантичком пољу Називи радњи има много лексема које припадају 
општеупотребном лексичком фонду. Као термини могу се издвојити глаголи 
плест, шпруљат и префигирани глаголи који припадају њиховим лексичким 
породицама.

Алат који се користи у плетарству једноставан је и малобројан, тако да 
ово семантичко поље није богато лексиком. За већину радњи у плетарству 
користи се (нож) шклопац, чији је назив мотивисан глаголом склопити.

Лексички најбогатије је семантичко поље Производи плетарства. 
Поље се не грана одмах, јер је забиљежен и општи назив (плет, плетер). 
Настојали смо да наведемо све реалије које су се израђивале плетењем. 
Своје мјесто у овом пољу, поред предмета који су у цјелини плетени (нпр. 
сепет, љеса), нашле су и реалије чији су само неки дијелови плетени (нпр. 
кочак, плетењак). Дијелови производа плетарства су издвојени у посебно 
семантичко поље. Унутар овог поља већина лексема су општеупотребне 
ријечи, које функционишу као термини унутар теме плетарство. Лексема 
облук се издваја као специјална, уско терминолошка, унутар овог тематског 
домена.

Настојали смо да, реконструишући појмовни и предметни свијет пле-
тарства, допринесемо даљим компаративним истраживањима, која ће 
омогућити шири увид у лексичке односе унутар овог лексичко-семантич-
ког система и утврђивање ареала појединих лексема. Потпуна слика у вези 
са лексиком плетарства добиће се сабирањем лексичке грађе из осталих 
пунктова у границама херцеговачко-крајишког и других дијалеката српског 
језика.
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LEXICON OF WICKERWORK
(ON THE BASIS OF MATERIALS FROM VELIKО BLAŠKO NEAR 

BANJA LUKA)

S u m m a r y

The aim of this paper is a presentation and lexical-semantic analysis of the 
lexicon of wickerwork – a craft that makes wicker realities from wicker, straw, 
wild grape vines and the like. Lexical material was collected from informants 
in Veliko Blaško near Banja Luka. Considering that wickerwork as a complete 
lexical-semantic system has not been the subject of previous lexical research of 
the Serbian language, we tried to reconstruct the conceptual and subject world 
of this domain of traditional material culture in a clear and concise way and thus 
lay the foundation for further research that will allow comparison and a broader 
insight into the range of individual lexemes.

Key words: lexicon of weaving, lexical-semantic analysis, Veliko Blaško, 
Herzegovinian-Krajina dialect, dialectology, Serbian language.
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