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Бранкица Ђ. Марковић*

Сажетак: У раду је представљена и анализирана виноградарска лексика 
ексцерпирана из Речника Куча, чији су аутори проф. др Драгољуб Петро-
вић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина. Прикупљена лексика упоређена је и са 
грађом из Војводине, с циљем да се прикажу сличности и разлике у ова два 
удаљена региона.

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, виноградарска лексика, Речник 
Куча.

Увод

О Кучима и њиховом говору постоји обимна и врло разноврсна литера-
тура, а „занимање за Куче и њихову прошлост својим списима покренуо је 
Марко Миљанов и може се рећи да се данас о њима зна више него о било ком 
другом племену у Црној Гори“ (Петровић и др. 2013: 7). Од те бројне литера-
туре треба поменути: Кучи племе у Црној Гори (в. Ердељановић 1907); Жи-
вот и обичаји племена Куча (в. Дучић 1931); Или Куч (в. Дучић 1997); Правни 
обичаји код Куча: анализа реликата - методологија - прилози за теорију 
обичајног права (в. Крстић 1979); Топонимија Куча (в. Петровић 1988); Оно-
мастички поглед на етногенезу Куча (в. Петровић 1994б); Кучко-арбанашко 
пограничје у свјетлости ономастике (в. Петровић 1994а); Из дендронимије 
Куча (в. Ћулум 2000); Речник Куча (в. Петровић и др. 2013) и др.

Кучки говор је врло интересантан, јер чува веома архаичан двоакце-
натски систем, а и налази се на српској језичкој периферији, па може бити 
занимљив за различита истраживања међудијалекатских и међујезичких 
контаката, о чему говори проф. Д. Петровић у уводном делу Речника Куча. 
Овај говор спада у источноцрногорске говоре и о њему се може сазнати у 
раду Источноцрногорски дијалекат (в. Стевановић 1933-1934), где су обу-
хваћени сви источноцрногорски говори (Васојевићи, Братоножићи, Пипе-
ри, Кучи и Зета), мада неједнако (највише пажње аутор је посветио Пипе-
рима и Кучима, док су остали мање обрађени), истиче проф. Петровић у 
уводном делу Речника (уп. Петровић и др. 2013: 9).

Речник Куча објављен је у часопису Српски дијалектолошки зборник, 
LX, 2013. године. Према речима ауторâ, „настајао је више од педесет година“. 

∗ brankicama@gmail.com

УДК 811.163.4’28(497.16Кучи)Оригинални научни рад

∗∗ Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког про-
стора (бр. 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.
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Године 1986. почетна грађа износила је неколико хиљада картица, затим се 
у наредних 25 година нагло ширила и допуњавала, да би се у завршној фази 
пред читаоцима нашло „око 12.000 лексичких чињеница“. Како је већ по-
менуто, у Уводу се дају напомене о речнику и неке особености говора Куча 
(кроз посебне одељке обрађени су: 1. гласови: а) акценат, б) вокали, в) кон-
сонанти; 2. облици; 3. напомене о синтакси; и 4. ред речи). Након тога дати 
су извори и литература, скраћенице и техничке скраћенице. 

Грађа за овај рад ексцерпирана је из целог Речника Куча. Потом је из-
вршена лексичко-семантичка анализа забележене виноградарске лекси-
ке и поређење са грађом из Војводине1, с циљем да се покажу сличности 
и разлике. Пошто виноградарска лексика није много заступљена у доса-
дашњим истраживањима у нашој лингвистичкој литератури (в. Богдано-
вић-Вељковић 2001; Кашић 1971; Марковић 2014; 2015; 2017; и Урукало 1982) 
и како су Кучи познати по квалитетном вину и ракији, сагледавање (јед-
ним делом)2 виноградарске лексике овог краја биће скроман али значајан 
прилог тој области. 

Лексичко-семантичка анализа
Грађа ексцерпирана из Речника Куча разврстана је у 15 семантичких 

поља:3

1. Типови земљишта за узгајање винове лозе: винʹогрāд, зʹанога, пјеску-
ша, пијесʹаек; кʹревет/кревʹет, ʹодаер//одрина/одрена.

2. Биљка винова лоза и њени делови: бʹрдун, глʹāва, жʹила, жʹица, 
запʹераек, кʹрга, ластар, л’ʹеторāс[т], млаз//млазика, омлʹадаек, сʹāд м. // 
сађеница ж., трећʹāк.

3. Подлога, тј. различите врсте лозе које служе као подлога приликом 
калемљења племенитијих сорти грожђа, калемљење и врсте калемљења: 
америкʹāнка, наврнʹут//навʹртāт/навʹрћāт, шортовање.

4. Фазе у развоју винове лозе: кʹапāт, карјʹат, обрдунʹат се, опепел’ʹат, 
плʹакāт, прошāрʹат//прошаревʹат//прошʹарица.

5. Радње у винограду и машине и алатке које се користе при обра-
ди винограда: брāњʹе, вēзʹат, заваљивање, залāмʹат//заломʹūт, зʹрнкāт//
зʹрнколūт, јемање, кропʹит, матʹика, наводница, назʹрнкāт//назʹрнколūт 
(сē), насʹипāт/насūпʹат//насʹут, онодʹит, орден, орʹезāт, очоплʹит, погрē-
бʹат//погрʹес//погребенʹица, позʹрнкāт//позʹрнколūт, пригрнʹут//пригʹртāт/ 
пригʹрћāт, рʹозга//рʹозгāт, чоплʹит.

6. Болести и оштећења винове лозе: маћа.
7. Плод винове лозе, његови делови и типови: пʹуце, чаефʹуна/чефуна.

1 Грађа за терен Војводине део је ширег корпуса (који је прикупљен помоћу Упитника 
за бележење виноградарске лексике у три виноградарска региона: Фрушкогорском [у Сре-
му], Вршачком [у Банату] и Региону суботичко-хоргошке пешчаре [у Бачкој]) за докторску 
дисертацију Виноградарска терминологија Војводине, одбрањену у септембру 2016. године 
на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду.

2 Рад се заснива на ограниченом корпусу (једном делу виноградарске лексике) забеле-
женом у Речнику Куча.

3 Класификација по семантичким пољима преузета је из ауторкине докторске дисерта-
ције (в. фусноту 1).
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8. Сорте винове лозе, односно грожђа: врāнʹаец, розаеклʹија/розаглија, 
рʹужица, чʹубрица.

9. Посуде, делови посуда и справе за прераду воћа и производњу вина 
и ракије: бʹаечва//бʹаечвица//баечветʹина, бокʹолица//бокʹолчина, буџʹак, дно, 
дʹуга//дʹужица, жбʹањ/џбʹањ//жбањʹић//жбањчʹић//џбањʹић, капʹаек/кāпʹаек, 
каца, круг, лула/л’ʹул’а, ʹобруч, утор м. / утора ж., фучʹија, чʹаебаер/чабар, 
шеста.

10. Производи од грожђа и другог воћа и њихове врсте: беванда, вūнʹо, 
громовача, дрењʹина, кратошија, лʹинцура, медовʹина, мурвʹа, пʹатока, пū-
ћʹе, пūшʹа, пʹрвијенаец//првотʹок, препʹек, пʹуње, ракʹија, слūвʹа, трʹоп.

11. Радње у вези са производњом и чувањем вина и ракије: бронʹит, 
вāрʹит (се), забрекнут, зарастāвʹат, зʹāтиска//затūскʹат//затʹиснут, из-
вара, источʹит//истāкʹат, кʹанут//кʹањāт, нагрāдʹит//награђевʹат, на-
обручʹат, отāкʹат//оточʹит, подʹуторūт, претāкʹат//преточʹит, пʹу-
штūт, разгрāдʹит//разграђевʹат, разднʹит, спʹрштūт, уточʹит.

12. Инструменти за мерење јачине вина и ракије и мерне јединице: 
грʹāд//грʹāди.

13. Судови за вино и ракију: бʹоца//бʹочица, брока/броква, демижʹана/
демиџʹана, путʹијер, пућерʹица, рукʹатка.

14. Остава за вино и ракију и други објекти: пʹōртūк, ćʹен/сјен.
15. Називи за вршиоце појединих радњи: копʹаец, пūвнʹūк, пудар.

Може се уочити да је међу забележеним лексемама највише именица, 
затим глагола и нешто мало девербативних именица. У већини семантич-
ких поља (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15) забележене су само именице, у два 
семантичка поља (4, 11) глаголи, док је за два семантичка поља (3, 5) карак-
теристична појава и именица и глагола и девербативних именица. Најви-
ше лексема јавља се у семантичким пољима 5, 9 и 11, а најмање у семантич-
ком пољу 6.

У прво семантичко поље сврстани су називи за типове земљишта за 
узгајање винове лозе: винʹогрāд, зʹанога, пјескуша и пијесʹаек. Поред њих, у 
ово семантичко поље сврстане су и лексеме кʹревет/кревʹет, којом се озна-
чава ’жичана мрежа растегнута по стубовима по којој се лоза високо разво-
ди’, ʹодаер ’високо разведена лоза’ и одрина/одрена ’природни носач уз који 
се лоза високо разводи’ (то могу бити камен или дрво). Дакле, лоза не мора 
бити само посађена у више паралелних редова што чини виноград, већ она 
може бити засађена и испред куће да прави хладовину.4

У оквиру другог семантичког поља нашли су се називи за делове вино-
ве лозе. Општи назив за биљку винову лозу није забележен у Речнику.5 За-
бележене су следеће лексеме: најпре сађеница ’посађена лоза’ и сʹāд ’млад 
виноград’, а затим и називи делова винове лозе: жʹила у значењу корен, за-
тим кʹрга ’чокот лозе’, глʹāва ’место на којем је одсечен ластар’, омлʹадаек 
’млад изданак, младица’, бʹрдун ’млад изданак на лози, ластар’, млаз ’млади-

4 Поред лексеме кревет у Речнику Куча стоји следећи контекст: Овудʹије је прет кʹућōм 
лʹоза дʹигнута на кревʹете (Петровић и др. 2013: 193). 

5 Лексема лʹоза постоји у Речнику Куча, али само у значењу ’породична грана, генеало-
шко стабло’ (Петровић и др. 2013: 208).
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ца, ластар’, жʹица ’жилица којом се лоза хвата за розгу или разапету жицу’, 
ластар ’лист на изданку лозе’, л’ʹеторāс[т] ’једногодишњи ластар, млади-
ца’ и трећʹāк ’трогодишњи изданак биљке, љетораст зановети’. Ту је још и 
заперак ’бочни неродни изданак на биљци који се кида, залама’.

Треће семантичко поље окупља називе за подлогу, тј. различите вр-
сте лозе које служе као подлога приликом калемљења племенитијих сор-
ти грожђа, као и називе за сам процес калемљења и врсте калемљења. Тако 
су забележене следеће лексеме: америкʹāнка ’сорта лозе отпорна на филок-
серу, чији плод није за прављење вина’, затим сам процес калемљења на-
зива се шортовање, а ту су и глаголи несвршеног, односно свршеног вида 
навʹртāт/навʹрћāт ’калемити’, наврнʹут ’окалемити’. 

У четвртом семантичком пољу нашли су се следећи називи за фазе у 
развоју винове лозе: кʹапāт ’изливати поткорни сок на местима на којима 
су одсечени ластари (о лози)’ и плʹакāт ’влажити, испуштати поткорне со-
кове на месту где је лоза орезана’, затим обрдунʹат се у значењу ’развити се, 
пустити ластаре (о лози)’, карјʹат ’бујати, напредовати’, опепел’ʹат се ’доби-
ти пепељасту боју’ и прошāрʹат св. ’показати прве знаке сазревања (о воћу, 
грожђу)’ // прошаревʹат несв. ’почети сазревати’ // прошʹарица ’први знак 
сазревања воћа, грожђа’.

У пето семантичко поље сврстани су називи за радње у винограду и 
алатке које се користе при обради винограда, и биће наведени по редоследу 
по којем се врше и саме радње у винограду: рʹозга ’рачваст колац уз који се 
везује лоза’ // рʹозгāт несв. ’побадати розге и по њима разводити и везива-
ти лозу’, затим погрēбʹат ’полагати ластар лозе у земљу’ // погрʹес св. ’поло-
жити’ // погребенʹица ’чокот лозе добијен погребањем’ и лексема наводница 
’ластар лозе који се закопа у земљу да би се од њега формирао чокот’. Сле-
ди фаза орезивања винограда, која је означена глаголима онодʹит св. ’оре-
зати лозе’ и орʹезāт ’одсецањем сувишних ластара припремити лозу за ре-
довни годишњи циклус’. Потом се виноград мора и прскати. У том значењу 
регистровани су глаголи кропʹит ’прскати лозу’ и насʹипāт/насūпʹат несв. 
’прскати лозу’ // насʹут св. Лексемом заваљивање означава се треће копање, 
а начин окопавања винограда означен је лескемом орден.6 Следи радња 
када се кидају сувишни изданци, тј. заперци, означена глаголским лексе-
мама залāмʹат (несвршеног вида) и заломʹит (свршеног вида). Глаголом 
несвршеног вида зʹрнкāт//зʹрнколūт означава се радња ’чупкати и јести 
зрно по зрно (грожђа...)’, а забележен је и глагол свршеног вида назʹрнкāт// 
назʹрнколūт (сē) у значењу ’начупкати, набрати много зрна’. Регистрована 
су још два глагола чоплʹит несв. ’скидати зрно по зрно (грожђа) или лист 
по лист (са гране)’ и очоплʹит св. ’позобати зрна, бобице с многих гроздо-
ва’. Сам процес бербе назива се брāњʹе, односно јемање ’берба грожђа’. И 
на крају, последња радња у винограду јесте загртање. У Речнику Куча за-
бележене су глаголске лексеме несвршеног и свршеног вида пригʹртāт/
пригʹрћāт, односно пригрнʹут у значењу ’мотиком набацити, прибаци-

6 Код лексеме заваљивање у Речнику Куча забележен је следећи контекст: Треће копање 
[лоза] зове се заваљивање и тад се ордени заравне (Петровић и др. 2013: 121).
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ти земљу (уз лозу...)’. За означавање алатки које се користе при обради ви-
нограда забележена је само лексема матʹика ’мотика’.

У следећем, шестом семантичком пољу регистрована је само једна лек-
сема маћа у значењу ’болест пољопривредног растиња, пламењача’.

Седмо семантичко поље окупља називе за плод винове лозе, његове де-
лове и типове. У Речнику Куча регистровани су само називи за делове пло-
да винове лозе, означени следећим лексемама: чефуна/чаефʹуна ’петељка 
грозда, скелет грозда с којега су поједена или скинута зрна’ и пʹуце ’зрно 
грожђа’.

У осмо семантичко поље сврстани су називи за сорте винове лозе, од-
носно грожђа. Забележене су лексеме врāнʹаец ’сорта црног грожђа и вино 
од њега’, затим розаеклʹија/розаглија ’сорта врхунског стоног грожђа слич-
ног хамбургу, козја сиса’, рʹужица ’сорта лозе’ и чʹубрица ’сорта грожђа’.7

Девето семантичко поље окупља називе за посуде, делове посуда и 
справе за прераду воћа и производњу вина и ракије. У Речнику Куча за-
бележени су само називи за посуде (већином за ракију) и њихове делове. 
За означавање посуда употребљавају се следеће лексеме: чʹаебаер//чабар у 
значењу ’велики дрвени суд, понекад запремине више хиљада литара за 
скупљање грожђа, за печење ракије’, затим лексема бʹаечва, алб. буцела ’ве-
лика каца’, која је забележена и у деминутивном и аугментативном обли-
ку бʹаечвица//баечветʹина. Лексема каца означава већи дрвени суд отво-
рен при врху, шири при дну. Бокʹолица је буренце за ракију. Регистрован 
је и аугментативни облик бокʹолчина. Лексемом буцʹак означава се ’врста 
бачвице’, док се жбʹањ//џбʹањ//жбањʹић/жбањчʹић//џбањʹић јављају у зна-
чењу ’буренце’. Винско буре запремине 30-50 л у облику бурила назива се 
фучʹија. За означавање делова бурета, односно бачве, у употреби су сле-
деће лексеме: дно ’доњи део посуде, бурета’, дʹуга ’даска у бурету, бачви’ // 
дʹужица дем., затим шеста ’кружница на бачви, утора’, утор м. / утора ж. 
’жлеб на бурету у који се умеће дно’8, ʹобруч ’дрвени или гвоздени стезач 
бурета’ и круг ’дрвени поклопац (за бачву)’. Забележене су још и две лексе-
ме којима се означавају делови казана за печење ракије. То су лула/л’ʹул’а 
’кратка цев кроз коју истиче ракија приликом печења’, и капʹаек/кāпʹаек 
’поклопац на казану за печење ракије’.

Називи за производе од грожђа и другог воћа и њихове врсте окупље-
ни су у оквиру десетог семантичког поља. Забележене су следеће лексеме: 
трʹоп ’комина’, затим општи назив за алкохол, односно вино и ракију јесте 
пūћʹе. Ту су и винʹо и његове врсте беванда ’слабо вино’, кратошија ’врста 
ексклузивног вина’ и пʹуње ’славско вино, обично у крчагу’. Поред ових, ре-
гистрована је и лексема медовʹина у не баш прецизном и јасном значењу 
’пиће припремано „на вино“ и „на воду“’.9 Следе лексеме којима се означа-

7 За сорте ружица и чубрица у Речнику Куча није дато ближе објашњење о каквим је 
сортама реч.

8 У Речнику Куча регистрована је и лексема уторњак у значењу ’алатка за усецање утора’.
9 У РСЈ (2011: 677) наводи се да је медовина „а. алкохолно пиће које се добија кад се скува 

и остави да преври мед разређен у води (ређе у вину)“.
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ва ракија и њене врсте: ракʹија ’јако алкохолно пиће’10, која према процен-
ту алкохола који садржи може бити јака, са великим процентом алкохола - 
громовача ’јака ракија’ и пʹрвијенаец//првотʹок ’прва литра/ока ракије која 
потече из казана’, односно слаба, са малим процентом алкохола - пʹатока 
’слаба ракија која из казана истиче пред његово разграђивање’, и пūшʹа 
’слаба ракија’. Према састојку од којег је направљена, забележене су следеће 
врсте ракије: слūвʹа ’ракија од шљива, шљивовица’, мурвʹа ’ракија од мур-
ве, дудовача’, дрењʹина ’ракија од дрењина’ и лʹинцура ’ракија у коју је до-
дат корен ове биљке’. И на крају, према поступку у раду, односно поновном 
дестилацијом добија се препечена ракија, препеченица. Са овим значењем 
регистрована је лексема препʹек. 

Једанаесто семантичко поље окупља називе за радње у вези са прои-
зводњом и чувањем вина и ракије. Забележене су следеће лексеме: спʹрштūт 
св. ’згњечити (грожђе)’, отāкʹат несв. ’изливати, цедити (вино) из тропа, тј. 
комине’ // оточʹит св. а. ’преточити’, уточʹит св. ’налити, насути’, кʹанут св. 
’капнути, налити’ // кʹањāт несв. ’сипати, наливати, поливати’, претāкʹат 
несв. ’преливати течност из једне посуде у другу’ // преточʹит св., пʹуштūт 
’проточити (о посуди)’, бронʹит ’помало цурити из бурета’, источʹит св. ’из-
лити нешто до краја, потпуно испразнити буре, бачву’ // истāкʹат несв. ’из-
ливати течност из посуде, бурета’. Неколико забележених лексема односи се 
на процес печења ракије: нагрāдʹит св. ’припремити казан за печење ракије’ 
// награђевʹат несв. ’припремати казан за печење ракије’, затим вāрʹит (се) 
’пећи ракију’, извара ’испечена комина’ и разгрāдʹит св. ’отворити казан по-
сле печења ракије’ // разграђевʹат несв. ’отварати казан за печење ракије’. Ре-
гистроване су и следеће глаголске лексеме којима се означавају радње веза-
не за припрему буради у које ће се точити вино и ракија: забрекнʹут ’нали-
ти водом дрвену посуду да би се спречило истицање течности’, подʹуторūт 
св. ’поставити дно на бачви, бурету’, зарастāвʹат ’набијати пиљевину у сла-
бо постављен утор’, наобручʹат св. ’поставити обруче на бачви, бурету’, 
зʹāтиска ’чеп’ // затūскʹат несв. ’затварати чепом’ // затʹиснут св. ’зачепи-
ти’ и разднʹит св. ’скинути дно с бурета, бачве’.

У следеће, дванаесто семантичко поље сврстани су називи за инстру-
менте за мерење јачине вина и ракије и мерне јединице. У Речнику Куча ре-
гистроване су две лексеме - грʹāд у значењу ’јединица којом се исказује ја-
чина алкохолног пића’ и именица pluralia tantum грʹāди, којом се означава 
мерач јачине алкохолног пића.

Називи судова за вино и ракију сврстани су у тринаесто семантичко 
поље. Забележене су следеће лексеме: бʹоца ’флаша’, регистрована и у де-
минутивном облику бʹочица, затим брока/броква ’бокал’, путʹијер ’већа 
стаклена чаша с дршком, кригла’ // пућерʹица ’стара плехана кантица’, 
демижʹана/демиџʹана ’велика стаклена боца оплетена прућем или рогози-
ном (у наше време пластиком)’ и рукʹатка ’дубља посуда с дужом дршком 
у облику веће кашике за пресипање течности’. 

10 У Речнику Куча забележена је и придевска лексема ракʹūнскū у значењу ’који се односи 
на ракију’.
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Четрнаесто семантичко поље окупља називе оставе за вино и ракију 
и других објеката. Регистроване су само две лексеме - пʹōртūк у значењу 
’узани ходник; улазни простор’11 и ćʹен/сјен ’импровизована пударска ку-
ћица’. 

И у последње, петнаесто семантичко поље сврстани су следећи називи 
за вршиоце појединих радњи: копʹаец ’копач’, пūвнʹūк ’који може добро по-
тегнути (ракију, вино)’ и пудар ’чувар винограда’.

Упоредна анализа
У овом делу рада извршено је поређење виноградарске лексике забе-

лежене у Речнику Куча са грађом са терена Војводине, с циљем да се по-
каже колико има сличности а колико разлика у ова два удаљена региона. 
Ради боље прегледности, упоредна анализа представљена је табеларно (по 
семантичким пољима), а након тога дати су коментари и објашњења. У пр-
вој колони у табели наведене су потврде из Речника Куча са дефиницијом 
како је дата у самом Речнику, док су у другој колони потврде забележене на 
терену Војводине. Тамо где је било потребно, дато је и додатно објашњење 
за терен Војводине, означено звездицом.

1. Типови земљишта за узгајање винове лозе 

КУЧИ ВОЈВОДИНА
винʹогрāд12 - засад винове лозе земљиште на којем су посађене 

лозе у више паралелних редова: 
ви�ноград

зʹанога - нижи део њиве, 
винограда на падини који остаје 
необрађен (често као топоним)
пјескуша - песковита земља, в. 
пијесʹаек 

пèскуша, пéсак, пескàна, пèскуља, 
пèшчара, прљуша, пужара, 

пескòвита зèмља, лaка зèмља, бeла 
зèмља, слàбија зèмља

кʹревет/кревʹет - 2. жичана мрежа 
растегнута по стубовима по којој 
се лоза високо разводи, одрина

чардàклија

ʹодаер м. - високо разведена лоза, 
кревет // одрина/одрена ж. - 
природни носач уз који се лоза 
високо разводи

вињага, одрина

11 Поред ове лексеме у Речнику Куча стоји следећи контекст: Тʹамо су ни бʹаечве у пʹōртūк 
(Петровић и др. 2013: 305). 

 12 Болдоване су лексеме које су забележене у оба региона.
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2. Биљка винова лоза и њени делови

КУЧИ ВОЈВОДИНА
бʹрдун - млад изданак на лози, 
ластар

млàдица, млàдāр, лàстāр, 
летораст

глʹāва - место на којем је одсечен 
ластар
жʹила - 1. корен жиле, корен
жʹица - 2. жилица којом се лоза 
хвата за розгу или разапету жицу

брк, витица, врéжа, козице

запʹераек - бочни, неродни 
изданак на биљци који се кида, 
залама

зáперак

кʹрга - 1. а. чокот лозе чокот
ластар - лист на изданку лозе лàстāр
л’ʹеторāс[т] - једногодишњи 
ластар, младица 

летораст

млаз - младица, ластар//млазика - 
зановетни љетораст 

млàдица, лàстāр

омладаек - млад изданак, младица млàдūк, млàдāр
сʹāд м. - млад виноград // сађеница 
ж. - посађена лоза

саáд, садòвина, сáдница, млад 
виноград; млáда лòза, пòсāђени 

кàлеми
трећʹāк - трогодишњи изданак 
биљке, љетораст зановети

трòгодац, трèћāк, трогодишњāк, 
трогòдишњак

3. Подлога, тј. различите врсте лозе које служе као подлога приликом 
калемљења племенитијих сорти грожђа, калемљење и врсте калемљења

КУЧИ ВОЈВОДИНА
америкʹāнка - сорта лозе отпорна 
на филоксеру, чији плод није за 
прављење вина 

дѝвљāк, дѝвљака, òснова, подлога 
(њене врсте: беландера, кóбер, 

мантѝкула, портáлис)
наврнʹут - окалемити//навʹртāт/
навʹрћāт - калемити

накàлемити, накàламити, 
нàпелцоват, окàлемити//

кàлемити, пелцовати
шортовање - калемљење кàлемљење, кàламљење, 

калемáрење, пелцовање
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4. Фазе у развоју винове лозе

КУЧИ ВОЈВОДИНА
кʹапāт - 2. изливати поткорни 
сок на местима на којима су 
одсечени ластари (о лози), плʹакāт 
- влажити, испуштати поткорне 
сокове на месту где је лоза одсечена

заливање, наливање, виноград: 
плаче, сузи, зàлūва, пушта воду

карјʹат - бујати, напредовати 
обрдунʹат се - развити се, пустити 
ластаре (о лози)

кретање вѝнограда, крéтање лòзе, 
избијање ластáра

опепл’ʹат (се) - б. добити 
пепељасту боју
прошāрʹат - показати прве знаке 
сазревања (о воћу, грожђу) // 
прошаревʹат - почети сазревати 
// прошʹарица - 1. први знак 
сазревања воћа, грожђа

шáрак, шáрање, шáрење ви�нограда, 
шара (се), шáри, прошáро, руди, 

зарудио вѝноград

5. Радње у винограду и машине и алатке које се користе при обради 
винограда

КУЧИ ВОЈВОДИНА
брāњʹе - берба
јемање - брање грожђа

берба, брáње, берба грожђа

вēзʹат несв.
Отишʹāе је да вʹēжē лʹозе.

везивање, повезивање и вéзање
(спорадично)

заваљивање - треће копање
залāмʹат несв. - кидати сувишне 
изданке на лози // заломʹūт св.

плéвити, лачити

зʹрнкāт несв. - чупкати и јести 
зрно по зрно (грожђа, печеног 
кукуруза) // зʹрнколūт 

пипати, прóбати, чáпати, 
густирати, штипати, коштати, 
бирати, чибати/чипати/ћибати

кропʹит - прскати лозу; насʹипāт/
насūпʹат несв. - прскати лозу // 
насʹут св.

прскати, шприцати/шприцати, 
поливати и шкрапати

матʹика - 1. мотика мòтика, жуљāч, жуљача и стругāч
наводница - ластар лозе који се 
закопа у земљу да би се од њега 
формирао чокот

пòложница/положница, пòложина, 
положник, пòложник, нáводница, 

пòложена и разведèна лòза
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назʹрнкāт св. - начупати, набрати 
много зрна // назʹрнколūт (се) св. 
дем.

нàбрати

онодʹит св. - в. орезати лозе
орʹезāт св. - одсецањем сувишних 
ластара припремити лозу за редовни 
годишњи производни циклус

òрезати, òбрезати, òризати, 
òрезати ви�ноград, завршити 

рèзидбу

орден - начин окопавања 
винограда
очоплʹит св. - позобати зрна, 
бобице с многих гроздова // 
чоплʹит несв. - 1. скидати зрно по 
зрно (грожђа) или лист по лист (са 
гране)

опипати//пипати

погрēбʹат несв. - полагати ластар 
лозе у земљу // погрʹес св. - 
положити... // погребенʹица - чокот 
лозе добијен погребањем

полáгати//пóложница

позʹрнкāт св. - појести зрна 
кидајући их с грозда // позʹрнколūт 
св. - начети грозд откидањем 
појединих зрна

опипати, испипати

пригрнʹут св. - 1. мотиком 
набацити, прибацити земљу 
(уз лозу, кромпир, кукуруз) // 
пригʹртāт/пригʹрћāт несв.

загрнути//зàгртати

рʹозга - рачваст колац уз који 
се везује лоза // рʹозгат несв. 
- побадати розге и по њима 
разводити и везивати лозу

кòлац (кље збир. и кчић дем.), 
тачка, притка, дѝрек, нáслон

*Коље, тачка, притка и наслон 
користе се у старим чокотарским 
виноградима, док се диреци или 
стубови (који могу бити дрвени, 
бетонски и метални) постављају 
у модерним, плантажним 
виноградима.

6. Болести и оштећења винове лозе

КУЧИ ВОЈВОДИНА
маћа - болест пољопривредног 
растиња, пламењача

пламèњача
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7. Плод винове лозе, његови делови и типови

КУЧИ ВОЈВОДИНА
пʹуце - 2. зрно грожђа зрно, пуце, бобица/бобица
чаефʹуна - петељка од грозда 
винове лозе, скелет грозда с којега су 
поједена или скинута зрна (бобице)

шапурина

чефуна/чаефʹуна - петељка грозда пèтēљка, петља, дршка, дршак

8. Сорте винове лозе, односно грожђа

КУЧИ ВОЈВОДИНА
врāнʹаец - 2. сорта црног грожђа и 
вино од њега

врáнац

розаеклʹија/розаглија - сорта 
врхунског стоног грожђа сличног 
хамбургу, козја сиса

козје сисе - стона сорта 
карактеристичног изгледа са 

дугуљастим бобицама беле боје 
налик на козје сисе

рʹужица - 2. сорта лозе ружица, кевединка - црвена 
винска сорта

чʹубрица - 2. сорта грожђа

9. Посуде, делови посуда и справе за прераду воћа и производњу вина 
и ракије

КУЧИ ВОЈВОДИНА
бʹаечва алб. буцела - велика каца // 
бʹаечвица дем. // баечветʹина аугм.
бокʹолица - а. буренце за ракију // 
бокʹолчина аугм. 

бурéнце, бурūћ, áковче, половàче, 
рàкūјско буре и рàкūјско бурéнце

буцʹак - врста бачвице
дно - доњи део посуде, бурета дано, дáнце, планта
дʹуга - даска у бурету, бачви // 
дʹужица (дем.) 

дуга

жбʹањ/џбʹањ//жбањʹић/жбањчʹић//
џбањʹић - буренце 

бурéнце

капʹаек/кāпʹаек - поклопац на 
казану за печење ракије

капак/кáпак/кàпак//калпак/
кàлпак, калпак, капа, пòклопац
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каца - већи дрвени суд отворен на 
врху, шири при дну

каца

круг - дрвени поклопац (за бачву)
лула/л’ул’а - 1. а. кратка цев кроз 
коју истиче ракија приликом 
печења 

лула, лула, спирáла, кривина, 
дестилūр, пуж, змија

ʹобруч - дрвени или гвоздени 
стезач бурета, бачве 

обруч, òбруч, текèрōв, шине

утор м. / утора ж. - жлеб на 
бурету у који се умеће дно

жљеб, жлеб, уáтор, утор, утора/
утура/утура ж., фалц, фуга, 

утичница, зáрез
фучʹија - винско буре, 30-50 л, у 
облику бурила

буре

чʹаебаер//чабар - велики дрвени 
суд, понекад запремине више 
хиљада литара, за скупљање 
грожђа, за печење ракије

возиòница, каца, кáда, штелфоз

шеста - кружница на бачви

10. Производи од грожђа и другог воћа и њихове врсте

КУЧИ ВОЈВОДИНА
беванда - слабо вино слàбūћ, цвајер, чингер, танко вино, 

стоно вино, нејако вино
вūнʹо вино
громовача - јака ракија јака рàкија, љута рàкија, дòбра 

рàкија
дрењʹина - 2. ракија од дрењина не прави се
кратошија - врста ексклузивног 
вина
л’инцʹура - б. ракија у коју је додат 
корен ове биљке

ли�нцура

медовʹина - пиће припремано „на 
вино“ и „на воду“
мурвʹа - ракија од мурве, дудовача дудовача, дудовача, дудара, 

дудѝњара, дудѝћара, рàкија од дуда
пʹатока - слаба ракија која 
из казана истиче пред његово 
разграђивање

патока, патака, вотка

пūћʹе - а. алкохол, вино и ракија
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пūшʹа - слаба ракија слаба рàкија, мека/мекана рàкија
пʹрвијенаец//првотʹок - прва 
литра/ока ракије која потече из 
казана

првéнац, јака и љута рàкија

препʹек - препечена ракија, 
препеченица 

препечèница, препецáница, 
препицáница, бакàруша

пʹуње - славско вино, обично у 
крчагу
ракʹија - 1. јако алкохолно пиће рàкија
слūвʹа - ракија од шљива, 
шљивовица

шљивовица, шљива, шљивка, 
рàкија од шљива

трʹоп - комина комина, кљук, ком, логор, смуљано 
грожђе

11. Радње у вези са производњом и чувањем вина и ракије

КУЧИ ВОЈВОДИНА
бронʹит - помало цурити из 
бурета
вāрʹит (се) - пећи ракију пèћи, кувати рàкију
забрекнʹут - налити водом дрвену 
посуду да би се спречило истицање 
течности

запарáвати/запаривати, 
зàпарити/запарити, забрéкнути, 

квасити, поливати, зàквасити, 
нàквасити

зарастāвʹат - набијати пиљевину 
у слабо постављен утор

рòгозити

зʹāтиска - чеп // затūскʹат несв.- 
затворити чепом // затʹиснут св. 
- зачепити 

врањ/вран, чеп, зачеп, дрвени чеп 
// зачепити, зàчепити, зачèпити, 
зачепити, зачепити, заврáњити, 

затвòрити, запушити буре, 
ставити врањ

извара - испечена комина àмура, ком, комина, цефра, џибра, 
ѝскувана комина и испечèна 

комина
источʹит - излити нешто до краја, 
потпуно испразнити буре, бачву // 
истāкʹат несв. - изливати течност 
из посуде, бурета

истòчити

кʹанут св. - капнути, налити // 
кʹањāт несв. - сипати, наливати, 
поливати
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нагрāдʹит св. - припремити казан 
за печење ракије // нāграђевʹат 
несв. - припремати казан за 
печење ракије
наобручʹат св. - поставити обруче 
на бачви, бурету

набијати, стезати, накуцáвати, 
натéзати, накуцáвати обруче и 

набијати обруче
отāкʹат несв. - изливати, цедити 
(вино из тропа, тј. комине) // 
оточʹит св. - а. оточити

отáкати, цедити, пресовати, 
скидати с комине // отòчити, 
оцéдити, òдлити, одвòјити од 

комине
подʹуторūт св. - поставити дно на 
бачви, бурету 

зàднити, заднити, зàданити, 
затвòрити, нутовати, упасовати, 

затвòрити буре, зàднити буре, 
ставити дáнце, мèтнити дáнце

претāкʹат несв. - преливати 
течност из једне посуде у другу // 
преточʹит св.

претáкати, òпциговати, 
опцигивати, пребацивати, 

преливати, прèсипати// 
претòчити, прèлити, прèсути

пʹуштūт - 2. проточити 
(о посуди)
разгрāдʹит св. - отворити казан 
после печења ракије // разграђевʹат 
несв. - отварати казан за печење 
ракије 

рàставити

разднʹит св. - скинути дно с 
бурета, бачве

одàднити, òднити, òданити, 
отвòрити буре

спʹрштūт св. - а. згњечити 
(грожђе)
На двадесет дана пошто се грожђе 
спршти, оточи се вино.

измуљати

уточʹит св. - налити, насути нàсути

12. Инструменти за мерење јачине вина и ракије и мерне јединице

КУЧИ ВОЈВОДИНА
грʹāд2 - јединица којом се исказује 
јачина алкохолног пића // грʹāди 
плт. - мерач јачине алкохолног 
пића 

мерна јединица за јачину вина: 
граáд, малѝгāн, прòценат; мерна 
јединица за јачину ракије: граáд, 

степен
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инструмент за мерење јачине 
вина: граáд, виномер, винометар, 

ебулиòскоп, ликнометар, 
алкохолометар

инструмент за мерење јачине 
ракије: граáд, градомер, степèнар, 

мèрāч за рàкију

13. Судови за вино и ракију

КУЧИ ВОЈВОДИНА
 бʹоца - флаша // бʹочица дем. боца, флаша, стакленац, 

стàклēнка, бутēљка
брока/броква - бокал бòкāл
демижʹана/демиџʹана - велика 
стаклена боца оплетена прућем 
или рогозином (у наше време 
пластиком)

бàлон, деми�жōн, плèтēнка

путʹијер - већа стаклена чаша 
с дршком, кригла // пућерʹица - 
стара плехана кантица

кригла // плехана посуда из које се 
пије вино: лóнчић, лóнче, ци�мēнта, 

ли�мēнка, пехар
рукʹатка - дубља посуда с дужом 
дршком (у облику веће кашике за 
пресипање течности) 

вртāљ/фртāљ, фртаљче, шавољ, 
кàпуња, ручка, једнòручка, 

двòручка, пинта

14. Остава за вино и ракију и други објекти

КУЧИ ВОЈВОДИНА
пʹōртūк - узани ходник; улазни 
простор где се држе бачве 

остава за вино и ракију: а) плића 
(до 5 степеница укопана): кàчара, 

б) дубља: лàгум (под брдом), подрум 
(под кућом)

ćʹен/сјен - 2. импровизована 
пударска кућица

кòлеба/кòлиба - *од трске се 
правиле пре 30-40 година и данас 

се ретко могу наћи
пудāрска и виногрàдāрска кућица - 

зидане
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15. Називи за вршиоце појединих радњи

КУЧИ ВОЈВОДИНА
копʹаец - копач
пūвнʹūк - који може добро 
потегнути (ракију, вино)

човек који пије много алкохола 
уопште: алкохòличар, ждéра, 

пијàндура/пијандура, пѝјаница, 
пијáнац, пропалица, шљòкара

пудар - чувар винограда пудāр

Како се може видети из табела, у већини семантичких поља забележене 
су лексеме које се јављају и у Кучима и на терену Војводине. Само у три се-
мантичка поља (3. Подлога, тј. различите врсте лозе које служе као подлога 
приликом калемљења племенитијих сорти грожђа и врсте калемљења, 6. Бо-
лести и оштећења винове лозе и 14. Остава за вино и ракију и други објекти) 
то није био случај, односно није било никаквих подударности. Највише 
сличности има у семантичким пољима: 9. Посуде, делови посуда и справе 
за прераду воћа и производњу вина и ракије, 2. Биљка винова лоза и њени 
делови, 5. Радње у винограду и машине и алатке које се користе при обра-
ди винограда и 10. Производи од грожђа и другог воћа и њихове врсте, док 
их у осталим семантичким пољима има мање. Лексеме које су забележене 
у оба региона су: вино, виноград, песак, пескуша, одрина, жиле, заперак, ла-
стар, летораст, сад, трећак, плакат(и), прошарат(и), брање, везање, мо-
тика, наводница, орезат(и), пуце, вранац, ружица, д(а)но, дуга, лула, обруч, 
утор, капак, каца, линцура, патока, првенац, ракија, шљива, забрекнут(и), 
источит(и), отакат(и)//оточит(и), претакат(и)//преточит(и), град/гра-
ди, боца, демижана : демижон, рукатка : ручка, пудар.

Закључак
Из претходних анализа може се закључити следеће: у Речнику Куча за-

бележен је приличан број лексема из области виноградарства. Највећи број 
лексема забележен је у семантичким пољима 5. Радње у винограду и маши-
не и алатке које се користе при обради винограда, 9. Посуде, делови посу-
да и справе за прераду воћа и производњу вина и ракије и 11. Радње у вези 
са производњом и чувањем вина и ракије, док их је најмање у семантич-
ком пољу 6. Болести и оштећења винове лозе. Иако се ради о два удаље-
на краја, сличности са грађом из Војводине има и највише су се показа-
ле у семантичким пољима: 9. Посуде, делови посуда и справе за прераду 
воћа и производњу вина и ракије, 2. Биљка винова лоза и њени делови, 5. 
Радње у винограду и машине и алатке које се користе при обради виногра-
да и 10. Производи од грожђа и другог воћа и њихове врсте, док су у оста-
лим семантичким пољима уочене и извесне разлике. Још давне 1971. годи-
не Ј. Кашић је у свом раду (уп. 1971: 159-160) истакао да се многе речи из 
области виноградарства које је он забележио у Срему највероватније упо-
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требљавају и ван фрушкогорске области, па чак и ван подручја српскохр-
ватског језика, али пошто у то време није било радова о виноградарској 
лексици других крајева, то се није могло и потврдити. Овим радом и упо-
редном анализом потврђено је да се један број лексема из области виногра-
дарства које се употребљавају на терену Војводине, употребљава и у удаље-
нијим крајевима као што су Кучи у Црној Гори. У овом раду представљен 
је само један део виноградарске лексике Куча (оно што је забележено у Реч-
нику Куча) и свакако да овде није завршена прича о виноградарској лекси-
ци овог краја. Према речима проф. Драгољуба Петровића, Кучи су некад 
правили вино боље и од црмничкога (које је било мера квалитета). Ње-
гов стриц био је међу последњим мајсторима које је познавао. Филоксера 
је једном била уништила винограде, а какво је данас стање на терену, може 
се сазнати једино ако се оде на лице места и информатори (виноградари) 
потраже у Дољанима, Златици, Врбици, Сјеницама и Медуну, где би се по-
пунио Упитник за бележење виноградарске лексике и тада би прича о вино-
градарској лексици Куча била употпуњена и заокружена.
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Brankica Đ. Marković
On Vinicultural Lexis in The Dictionary of the Kuči Tribe

Summary
Based on the material collected from the Rečnik Kuča (The Dictionary of the Kuči 
Tribe), whose authors are Dr Dragoljub Petrović, Ivana Ćelić and Jelena Kapustina, 
the paper presents and analyses the vinicultural lexis. The lexis collected is compared 
to the material from Vojvodina so as to show to what extent thay resemble or differ. 
As there are few papers on vinicultural lexis in our linguistics resources, this paper 
is a modest contribution to it.
Key words: Serbian language, dialectology, vinicultural lexis, Rečnik Kuča (The 
Dictionary of the Kuči Tribe).




