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Жељко Степановић 
Институт за српски језик САНУ 
Београд, Србија 
 

ОСНОВЕ *BЬR-, *BER-, *BIR- И *BOR- У СТАНДАРДНОМ СРПСКОМ И 
СЛОВЕНАЧКОМ ЈЕЗИКУ44 

 
This paper analyzes words from Proto-Slavic roots *bьr-, *ber-, *bir- and *bor- in standard Serbian and standard Slovene. 
The lexemes are taken from Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika and Slovar slovenskega knjižnega jezika. The aim of 
the research is to analyze the semantic range of the chosen lexicon which is divided into several semantic domains.  

Key words: standard Serbian, standard Slovene, semantics, Psl. roots *bьr-, *ber-, *bir-, *bor-. 
 

0. Увод 
Предмет истраживања у овом раду јесу континуанте псл. основа *bьr-, *ber-, *bir- и *bor- у стандардном 
српском и словеначком језику. Оне се своде на ие. корен *bher- „носити“. Псл. основа *bar-, која је без 
сигурне етимологије, није узимана у обзир. О тој основи у словенским језицима писао је Мељничук 
(Мельничук 1969: 60–61). Циљ рада је утврђивање општих семантичких домета изабране лексике у двама 
језицима на основу компаративног метода. Као централне издвајају се следеће псл. лексеме: глагол 
*bьrаti са својим итеративним паром *birati (симплекс само у српском), именице *bermę, *bьrаkъ (само у 
српском) и придев (најчешће f.) *berdјa. Бројни су префигирани глаголски облици (*jьzbьrаti, *otъbьrаti 
итд.), као и њихови поствербали (*jьzborъ, *otъborъ итд.). Такође се бележе изведенице од различитих 
основа (*beračь итд.).  

За ексцерпцију су коришћени Речник српскохрватскога књижевног језика и Slovar slovenskega 
knjižnega jezika који су сличне концепције и обима, а излазили су у приближно истом периоду. И поред 
назнаке да су речници књижевног језика, оба речника садрже и известан број покрајинских речи.  

Консултовани су и етимолошки речници српског (српско-хрватског) и словеначког, као и 
речници који реконструишу прасловенски лексички фонд. 

Због ограничености простора анализиране лексеме биће груписане према главним семантичким 
цртама без обзира на основу од које воде порекло. Најпре се наводе глаголи, иза којих следе именице па 
придеви. Издвајају се следећа основна семантичка поља: „откидање плодова, биљака“, „сакупљање“, 
„окупљање“, „селектирање“, „ношење, терет“ (в. за значење „носити“ глагола *bьrаti у словенским 
језицима Варбот 1986: 33–40), „браздање, фалтање“, „узимање“, „читање“ итд. С обзиром на веома 
развијене лексичке породице од датих основа, неће бити могуће приказати све деривате настале у двама 
језицима, нити сва значења. 

У раду ће се најпре наводити материјал из српског језика (■), а затим из словеначког (●). Након 
издвојених и самостално, паралелно у оба језика, анализираних основних значења, односно семантичких 
поља, на крају рада ће се указати и на нека друга значења која се могу јавити у анализираној лексици. 
 
1. „Откидање плодова, биљака“ 
За основни глагол брȁти, бȅрēм / бèрēм impf. у српском језику примарно је значење „откидати (плодове, 
биљкe)“, док је за словеначки глагол bráti, bêrem impf. то тек једно од секундарних значења.  

■ У српском језику семантичком пољу „откидање плодова, биљака“ припадају следеће лексеме: 
дòбрати „свршити брање“, нàбрати „довољно убрати“ (Набрао [Раја] јагода по стрникама), òбрати, 
пòбрати „поскидати брањем плодове“ (Обраше се и виногради, прође и кукурузна берба), подàбрати, 
пòдбрати „одоздо побрати“, ỳбрати, узàбрати, ỳзбрати „брањем откинути“ (Уберимо овдје барем ружу 
коју! — Ниђе шљиву узбрали нисте); бèрāч „онај који бере; направа за брање воћа“, берàчица „она која 
бере“, бéрба / бèрба „брање грожђа, сабирање плодова“ (Клар је крив да је слаб житород, да је утајила 
берба), бèрилац „онај који бере“, бèрило „направа за брање воћа“, брáница „воће убрано руком“, пòдбир 
„дуванско лишће при дну стабљике које се прво сече“. 

● У словеначком језику семантичком пољу „откидање плодова, биљака“ припадају следеће 
лексеме: podbráti „откинути презреле плодове пре бербе, одстранити непотребне младице, старе 
листове“, obírati „откидати (плодове, биљака)“; brátev, brátva „берба“ (pravočasna bratev pri hruškah je 
važna), obiráč „онај који бере; направа за брање воћа“, obirálec „онај који бере“, obirálka „она која бере“, 
obirálnik „направа за брање воћа“. Као покрајинске означене су следеће речи: beráč, bráč „онај који бере“. 
 
2. „Сакупљање“, „окупљање“ 

                                                
44 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког 
речника српског језика“, који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 
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■ У српском језику семантичком пољу „сакупљање“ припадају следеће лексеме: глаголи збрȁти, 
прùбрати, сàбрати „сакупити (ствари, предмете)“ (Кад откуд збере коју парицу, прво одвоји порезу) и 
итератив сабúрати / сàбирати; затим именице збȗрка „оно што је сакупљено“, збúрница, збȏрнūк 
„публикација с прилозома више аутора“, прúбор „скуп направа које служе за одређену сврху“, 
сабùралūште „место где се нешто скупља“, сáбир „скупљање“, сабùрāч „онај који сакупља“ (Први и 
најзначајнији сабирач српских народних пјесама био је Вук), сабирàчица „она која сакупља“. 

У српском језику семантичком пољу „окупљање“ припадају следеће лексеме: глаголи збрȁти се, 
прùбрати (се), сàбрати (се) „окупити (се)“; поствербали збȍр / збȏр „скуп већег броја људи на једном 
месту ради неког договора или држања пропагандног говора; колегијум; хор“ (Он је захтевао да одлуку о 
томе донесе збор радне заједнице — Нови управник ... је наредио да организује тамбурашки и пјевачки 
збор) и сáбор „скуп већег броја људи на једном месту; скуп народа код цркве, црквена слава; заседање 
чланова неке организације; концил, синод“ (О Малој Госпојини држи се код добрунске цркве велики 
црквени сабор); затим њихове изведенице збòрисати, зборòвати „држати збор, суделовати на збору“, 
сабòрисати, сáборовати „држати саборске седнице; држати збор, суделовати на збору“; збòрист(а) 
„певач у хору“, збòристкиња „певачица у хору“, збòрūште „место на коме се држи збор, састајалиште“, 
збóрница / збȏрница „место где се држе састанци; наставничка соба“, сабòрāш „члан сабора“, сáборūште 
„место где се састаје сабор“. 

● У словеначком језику семантичком пољу „сакупљање“ припадају следеће лексеме: глаголи 
nabráti, pobráti, zbráti „сакупити (ствари, предмете)“ (otrok je nabral kamenčke na kup — kandidat je zbral 
dovolj glasov) са својим имперфективним паровима nabírati, pobírati, zbírati; затим именице béra, bíra, 
zbír, zbírek, zbírka „оно што је сакупљено“, beráč „онај који сакупља милостињу“ (dati beraču dar, 
vbogajme), beračíca „она која сакупља милостињу“, beračón pej. „онај који сакупља милостињу“, nabiráč, 
nabirálec, zbirátelj „онај који сакупља“, nabiralíšče, zbiralíšče „место где се нешто сакупља“ (pod plazom je 
nabirališče grušča), nabirálka, zbirálka „она која сакупља“, nabirálnica „посуда у коју се нешто сакупља“, 
nabirálnik „поштанско сандуче“, nabírka „сакупљање дарова, прилога (у цркви нпр.)“, pribòr „скуп 
направа које служе за одређену сврху“, zbirálec, zbirálnik „резервоар“, zbórnik „публикација с прилозима 
више аутора“ (zbornik je izšel dva meseca po zborovanju).  

У словеначком језику семантичком пољу „окупљање“ припадају следеће лексеме: глагол zbráti 
(se) „окупити (се)“ са својим имперфективним паром zbírati (se); затим именице zbòr „збор; хор“ (zbor so 
pozdravili predstavniki vseh strank — zbor je zapel dve pesmi), zboríst „хорски певач“, zborístka „хорска 
певачица“, zboríšče „зборно место; састајалиште“, zbórnica „наставничка соба; саветодавно или 
законодавно тело које заступа одређени слој или има одређену функцију“, zboroválec „учесник збора“, 
zborovalíšče „место за зборовање“, zboroválka „учесница збора“, zboroválnica „простор за зборовање“ (v 
kulturnem domu je tudi lepo urejena zborovalnica).  
 
3. „Селектирање“ 
Основни глаголи са семантиком селектирања у оба језика континуанте су псл. глагола *jьzbьrati и 
*otъbьrati са својим имперфективним паровима. Срп. бúрати, итератив од брȁти који семантички 
припада наведеним глаголим, нема формалну паралелу у стандардном словеначком језику, али постоје 
дијалекатске потврде, додуше другачијег значења (нпр. резијски дијалекат: birät „cogliere“). 

■ У српском језику семантичком пољу „селектирање“ припадају следеће лексеме: глаголи 
изàбрати, ùзбрати, одàбрати, òдбрати „дати коме или чему првенство према каквој особини“ са својим 
имперфективним паровима изабúрати / изàбирати, избúрати / ùзбирати, одабúрати / одàбирати, 
одбúрати / òдбирати; затим именице ùзбор, òбир, òдбир, прȍбūр / прóбир „одабирање и резултат 
одабирања, оно из чега се може бирати, оно што је изабрано“ (У одбиру смрти илʼ срамоте свом душом 
радије он избере гроб! — Без пробира окупља око себе и смушењака и неспособњака), изабрàнūк, 
ȕзбранūк / избрàнūк, одабрàнūк / одабрáнūк „онај који је изабран за што; онај који је изабран за мужа“, 
изабрàница, одабрàница / одабрáница „она која је изабрана за што; она која је изабрана за жену“.  

Поствербал срп. òдбор такође има у основи семантику селектирања „скуп изабраних лица која 
представљају орган власти или правно тело с одређеним задужењем“. Његове изведенице су òдбōрник 
„члан каквог одбора“, òдбōрница „чланица каквог одбора“, òдборовати „вршити функције члана одбора, 
проводити време на одборским састанцима“. 

● У словеначком језику семантичком пољу „селектирање“ припадају следеће лексеме: глаголи 
који значењски одговарају српским глаголима – izbráti, odbráti, izbírati, odbírati (izbrati po svojem okusu 
— za to akcijo so odbirali najboljše ljudi); затим именице izbér, izbíra, izbòr „одабирање и резултат 
одабирања, оно из чега се може бирати, оно што је изабрано“ (strožji izbor člankov je povečal kvaliteto 
lista), izbiráč, izbirálec „онај који избира“, izbirálka „она која избира“, izbírčnež „избирљив човек“ (takemu 
izbirčnežu je težko ustreči), izbírčnica „избирљива жена“, izbránec, odbránec „онај који је изабран, 
одабран“, izbránka „она која је изабрана одабрана“.  
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Поствербал слн. odbòr има исто значење као његов српски еквивалент. Његове изведенице 
odbórnik и odbórnica (odbornice so se zbrale in posvetovale) одговарају срп. òдбōрник и òдбōрница. 
 
4. „Ношење, терет“ 
У овом семантичком пољу главне су лексеме настале од псл. *bermę које имају исти лик у оба језика. 
Поред њих би овде припадале и континуанте псл. придева, обично женског рода – *berdja. 

■ Срп. брȅме има основно значење „оно што носи на себи човек или животиња“ (Витомир ... од 
шале нажњео добро бреме мухара) и фигуративно „терет, тешкоћа, невоља“ (Он није сматрао своју 
дужност као бреме, него као почаст). У српском се јавља и значење „дете у утроби материној“ (Два дана 
и три ноћи им се мучила породиља, алʼ се грешница није могла од бремена раставити), те одатле 
брȅменица „бременита жена“; брȅменита f. adj. „која је у другом стању“ > фиг. „пун чега, оптерећен, 
плодан“.  

Срп. континуанта псл. *berdja има лик брȅђ „тежак; (f.) бременита“ од којег су настали глаголи: 
брèђати „постајати бређ“ и набрèђати „учинити бређом“. 

● Слн. brême, слично српском, поред основног значења „тежак предмет који се носи, обично на 
раменима“ (Opotekati se pod težo bremena) има и фигуративно „тешкоћа, брига; дужност, обавеза“ (Težko 
breme mu je padlo od srca). У словеначком се јављају и следеће лексеме: глаголи obremeníti „ставити 
бреме, тежак предмет на шта“ > „натоварити много посла, дужноси“ > „оптужити, окривити“, 
razbremeníti „(од)узети бреме, тежак предмет с чега“ (фиг. Obvoznica bo razbremenila ceste skozi mesto) са 
својим иперфективним паровима obremenjeváti, razbremenjeváti.  

Слн. континуанта псл. *berdja има лик bréj „(f.) бременита; обилан, набрекао“ (kosmi brejih 
oblakov) од којег су настали глаголи: obrejíti / obréjiti и ubrejíti / ubréjiti „набређати“ (bik obreji kravo).  
 
5. „Браздање, фалтање“ 
У другим словенским језицима не постоји формални еквивалент српско-хрватској лексеми бóра. У 
словеначком њен семантички еквивалент био би gúba. 

■ У српском језику семантичком пољу „бараздање, фалтање“ поред лексеме бóра „бразда на 
кожи; набор“ (Чело му се поче набирати у ситне али приметне боре) припадају и следеће лексеме: 
глаголи бóрати „правити боре, набирати“ (Ветар воду набира), збóрати „начинити боре; згужвати“, 
избóрати, набóрати „испунити борама“, разбóрати „раставити наборе“; именице нáбир „набор“, нáбор 
„нагиб на тканини; бора“, нáборак „набор“, нáборница „оковратник“. 

● У словеначком језику семантичком пољу „бараздање, фалтање“ припадају следеће лексеме: 
глаголи nabírati „правити наборе, боре“ (čelo se mu nabira v gube); именице nabírek „набрана украсна 
трака, набор“, nabòr „набрана украсна трака; бора“, nabórek „набор“ (ovratnik s svilenim naborkom), 
nabránec „набор, волан“.  
 
6. „Узимање“ 
Ово значење је пре свега карактеристично за севернословенске језике када је реч о основном глаголу 
*bьrаti. У двама језицима значење је најчешће секундарно изведено из неутралне семантике узимања. 

■ У српском језику семантичком пољу „узимање“ припадају следећи глаголи: брȁти „узимати, 
примати“ (А што се тиче плаће, брати ће мјесечно својих десет форинти и храну), пòбрати „одузети 
живот“ и убúрати „узимати за себе, присвајати“ (Радник ... је стварао, али газда је ... убирао добит). 

● У словеначком језику семантичком пољу узимање припада глагол pobráti са следећим 
значењима: „узети за мужа, жену“ (sinovi so pobrali mestne gospodične), „одузети живот“ (zahrbtna bolezen, 
jetiкa ga je pobrala), „покупити“ (v kateri knjigi si pobral te čudne ideje). 
 
7. „Читање“ 
● Семантичко поље „читање“ јавља се само у словеначком. Основном глаголу bráti примарно је значење 
„читати“ (zna brati in pisati). To je калк с немачког lesen, односно латинског legere (најскорије Snoj 20092: 
54, s.v. bráti). Следећи су префигирани облици: odbráti „очитати с мерног инструмента“, prebráti, razbráti 
„прочитати“, razbírati „читати“, zabráti se „зачитати се“; затим именице berílo „читанка, текст из 
читанке“, berívo „штиво“, brálec „читалац“ (naše bralce bomo sproti obveščali), brálka „читатељка“ (knjiga 
je navduševala mnoge bralke), заст. brálnica „читаоница“, brálnik „читач (део рачунара)“, odbirálec „који по 
занимању очитава“, odbírek „вредност очитана с мерног инструмента“.  
 
8. Остала значења 

8.1. Срп. брȃк је поствербал од глагола брȁти и није народна реч (Skok 1971–1974 1: 197 s.v. 
brȃk). Поред основног значења „законита заједница мушкарца и жене“ постоји и фигуративно 
„уједињење, заједница“ (Славит ћемо брак духа и снаге). Нема формалног еквивалента у словеначком 
језику у којем је семантички еквивалент zákon. 
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8.2. У српском језику у семантичком пољу „говорење“ основне лексеме су збȍр / збȏр „говор“ и 
збòрити „говорити“. Одатле имамо збȍркати „помало гдегде зборити“; збȏран „говорљив, речит“. 

8.3. У оба језика јавља се семантичко поље „разумевање, схватање“ којем припадају следеће 
лексеме: срп. рàзбрати, ỳбрати „схватити, разумети“; слн. odbráti ретко „схватити“, razbráti „утврдити, 
спознати“. 

8.4. Срп. пòдбрати се има значење „скупити се (о гноју)“ (Ако се гној подбере на једно 
затворено мјесто, онда то подбирање зовемо гнојница). Ово значење је распрострањено нарочито у 
дијалектима југоисточне србије (нпр. у Тимоку: Бере му раната па га јако боли; уп. прлешки говор у 
Словенији: na nọ́gi se mi na'bira „на нози имам гнојно запаљење“). 

8.5. Слн. глагол obírati, поред поменутог основног значења „откидати плодове“ има још значења 
„гризењем или сечењем одстрањивати месо с кости“, „оговарати, клеветати“. Рефлексивни облик значи 
„оклевати, колебати се“ и „задржавати се“. 

8.6. Слн. глагол ubráti има следећа значења „учинити да нешто с нечим другим саставља 
уређену, пријатну целину или логично уређену целину, „почети свирати, певати“, „отићи“. Његов 
имперфективни пар ubírati има одговарајућа имперфективна значења. 
 
9. Закључци  
И у српском и у словеначком постоји континуанта псл. глагола *bьrаti. Префигирани облици срп. 
прòбрати, узàбрати / ỳзбрати (< *vъzbьrati) немају паралеле у словеначком, док у стандардном српском 
не постоји паралела словеначком облику zabráti se (уп. формално у Тимоку: Забере се с друство, па у 
краџу). Само у српском стандардном језику постоји симплекс бúрати. Српски имперфективни облици 
добúрати и пробúрати немају забележене паралеле у стандардном словеначком. Слн. zabráti se нема 
забележен имперфективни облик.  

Као што је већ речено, поствербал бóра карактеристичан је само за српско-хрватско говорно 
подручје.  

Учена лексема срп. брȃк не јавља се у словеначком, док је преко црквенословенског ушла и у 
неке источнословенске језике. 

На крају се може закључити да су анализиране лексичке породице од основа *bьr-, *ber-, *bir- и 
*bor- семантички веома разуђене, те данас поред основног значења имају још по неколико значења, 
неретко веома удаљених. Семантички помаци су чести (нпр. слн. beráč „који проси, скупља милостињу“ 
> слн. beráški, -a, -o „који се односи на просјаке“ > слн. beráštvo „велико сиромаштво“). У неким 
случајевима тешко их је сврстати само у једно семантичко поље (нпр. срп. убúрати „сакупљање“ и 
„узимање“). 

За потпунију и прецизнију слику потребно је више простора за анализу уз неопходно 
укључивање дијалекатске грађе.  
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