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Жељко Степановић1

Београд

ГЛАГОЛИ ОД ОСНОВА *BЬR- (*BER-) И *BIR- У СРПСКИМ И 
СЛОВЕНАЧКИМ ДИЈАЛЕКТИМА2

У раду су анализирани глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким 
дијалектима. Ексцерпирани су релевантни дијалекатски речници и збирке речи српског 
и словеначког језика. Циљ рада је да се покаже семантички потенцијал изабране лексике. 
Резултати су показали да се, осим значења „читати“, карактеристичног за словеначки је-
зик, основна значења јављају и у српским и у словеначким дијалектима.

Кључне речи: српски дијалекти, словеначки дијалекти, семантика, глаголи, основе 
*bьr- (*ber-) и *bir-

1. Предмет нашег истраживања јесу глаголи изведени из прасловенских осно- 
ва *bьr- (*ber) и *bir- у српским и словеначким дијалектима.3 То су основни гла-
гол *bьrаti и његов итеративни пар *birati, односно њихови префигирани дерива-
ти. Основа *ber- је презентска основа глагола чија је инфинитивна основа *bьr-. 
И српски и словеначки дијалекатски примери (срп. ■, слн. ●) биће подведени под 
прасловенски облик, иза којег ће бити забележени облици у стандардном језику 
уколико постоје (срп. □, слн. ○), односно уколико су забележени у РМС (Речник 
српскохрватскога књижевног језика) и ССКЈ (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
Најпре ће бити наведене континуанте основе *bьr-, а затим основе *bir-. Циљ 
овог истраживања јесте утврђивање семантичког потенцијала изабране лекси-
ке, као и подударности и разлика у српском и словеначком материјалу. Биће ко-
ришћен компаративни метод у анализи. Ексцерпирани су релевантни дијалекат-
ски речници и збирке речи српског и словеначког језика.   

2.1. *bьrati (□ брати (се); ○ brati)

■ „одвајати, откидати (од стабљика, струка плодове, цвеће, биљ-
ке)“: Има то брати и по три дана, ако је виноград повећи Врдник (РСГВ 2000–
2010); „купити, скупљати, прибирати“: Треба да бере сено Мрче (Радић 
1990); „узимати, примати, добијати, доносити“: Радијо у-пошти, мати-ми 
брала пемзију ист. Босна (Реметић); „прикупљати скидајући“: Береш лʼи 
смок? Гораждевац (Букумирић 1992); „садржавати, држати (у себи)“: Овија 
мој аков бере осамдесе кила... Црна Трава (Стојановић 2010); „гнојити, оти-

1 zhelhko@gmail.com
2 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања срп-

ског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, који у целини финансира Министар-
ство просвете и науке Републике Србије и као резултат рада на билатералном пројекту са Репу-
бликом Словенијом (2012‒2013) „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компара-
тивни аспект“ / „Narečna leksika srbskega in slovenskega jezika – komparativni aspekt“.

3 Словеначки језик, према класификацији Франа Рамовша, састоји се из више од 40 дијалеката 
груписаних у седам дијалекатских група: корушка, приморска, ровтарска, горењска, долењска с 
белокрањским дијалектима, штајерска и панонска  (Логар 1996: 3).
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цати (о рани, чиру)“: Кад се живац закучи, он после бере Косово (Елезовић 
1932–1935); „брину ти, секирати се,  страховати“: Берем стра о[д]-цтарос 
што дооди Црна Трава (Стојановић 2010); „трпети, толерисати, обуздава-
ти бес“: Ћу берем докле ми не одвије, ал кьд ми одвије, ћу му се развршим за 
све Јабланица (Жугић 2005); „сећи (дрва за огрев)“: Нема ги дом, отишли су у 
Лепкин забел дрва да берев Јабланица (Жугић 2005)

● „распознавати знаке за гласове и повезати их у речи; схватати 
садржину текста“4: A žǝ z’nåž b’raːt? — A ‘måːš ‘kẹː ‘faːjnе̥ga za b’raːt? Задречка 
долина (Вајс 1998); „кидањем одстрањивати плодове с дрвета, биљ-
ке“: gnês bêremo Церквењак (Палуц 2010); „скупљати“: Bǝčèlε bὲ:rεj Корушка 
(Карничар 1986); „узимати“: v’ra:stvo ba’rẹ Горњи Сеник (Бајзек‒Лукач 2009)

*dobьrati (□ добрати; ○ dobrati)
■ „свршити брање“: Чекај да доберем поприку, па ћу појдем с тебе 

Каменица код Ниша (Јовановић 2004)
● –5 
*jьzbьrati (□ избрати, изабрати; ○ izbrati)
■ „дати коме или чему првенство, одабрати према каквој особи-

ни“: Заш ми ти бираш, сам ћу си изберем Лесковац (Митровић 1984)
● „дати коме или чему првенство, одабрати према каквој осо-

бини; одабрати по срцу, из љубави“: al je ńénə srcé drújā zbrávə Корушка 
(ТСВК 1982–)

*nabьrati (□ набрати (се); ○ nabrati (se))
■ „накупити (у довољној мери)“: Набрао сам ковртач пуну тепсију 

Косово (Елезовић 1932–1935); „гнојем се испунити, загнојити“: Кат с убо-
деш па остане трн, оно посе набере сев. Метохија (Букумирић 2012); „напра-
вити боре, наборати“: Ону гуму набери, набери па протни оне опуте сев. 
Метохија (Букумирић 2012); „насећи, настругати (дрва)“: Отишли у шумак 
у Овсиште да наберу дрва за зиму Црна Трава (Стојановић 2010); „скупити се 
(о платну)“: Од прање ми се набраше панталоне, па сьг не мог да и[x] обучем 
Каменица код Ниша (Јовановић 2007); „накупити се једа, горчине“: Кьд ми 
се набере, ја изударам првњега на куга налетим Тимок (Динић 2008)

● „набрати; накупити (у довољној мери)“: nabråu si je púno košåro 
djábok Порабје (Мукич 2005); „прехладити се“: a sǝ ɣa jǝ naƀ’ra:u̯ m’ra:za 
Затолмин (Чујец Стрес 2010); „напити се“: naƀ’ra:u̯ sǝ jǝ ‘ƀi:na Затолмин (Чујец 
Стрес 2010); „разболети се“: sǝ jǝ naƀ’ra:u̯ ƀa’li:ǝzni Затолмин (Чујец Стрес 
2010); „направити боре, наборати“ Крижевци при Љутомеру (Антич 2009)

*obbьrati (□ òбрати; ○ оbrati)
■ „обавити бербу“: Јесте ли обрали оно мало грожђа (Ћупићи 1997); „по-

бедити у игри кликерима или орасима и побеђенима узети клике-
ре или орахе и сл.“: Дьньс сам обрал Мишка Богданца на клићери Тимок 
(Динић 2008); „уништити“: Мразови обраше ошав још пролетоске Црна Трава 
(Стојановић 2010); „скину ти скоруп са карлица или ђувеча“: Да оберем 
ђувеце Косово (Елезовић 1932–1935); „потерати, присилити“: Обери овце с 
полʼа кат чуву деца сев. Метохија (Букумирић 2012); „натерати, нагонити, 
спопасти (кога)“: Обраше ме те ја попи једну Копаоник (Радић 2010) 

4 Слн. brati „читати“ је калк с лат. legere, односно нем. lesen (Безлај 1977, 1: 39, s.v. brati; Сној 1997: 
44, s.v. brati).

5 Уп. импф. облик dobìerat „raccogliere“ Фурланија, Италија (Шпехоња 2012б)
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● „оглодати, гризењем, резањем одстранити месо с кости“: 
mǝ’su:ǝ jǝ aƀ’ra:u̯ đa ka’sti Затолмин (Чујец Стрес 2010); „обићи, посетити“: usȩ̑ 
χȋšȩ jȩ ḁbrau̯ Чрни Врх (Томинец 1964); „обрати (грожђе)“: včêra smo ‘ọ̇:brali 
Церквењак (Рајх 2010)

*orzbьrati (□ разбрати (се), разабрати (се); ○ razbrati)
■ „доћи до извесности  о чему, схватити, разумети; сазнати“: Ја 

мислим триста година, тако ништо, нисам разабро, тако мислим Кикинда (РСГВ 
2000–2010); „размрсити нити у ткању“: Замрсиле ми се ните, требе ги разбе-
рем Црна Трава (Стојановић 2010); „доћи себи, освестити се“: Само се пред 
смрт мало разабрала Ускоци (Станић 1990–1991); „уразумити се“: Ти ће се раз-
береш, ја кь[д] доватим тојагу! Јабланица (Жугић 2005); „почети брати, раз-
вреднити се у брању“: Разбрали се, па све сливе обраше за два-дьна Црна 
Трава (Стојановић 2010); „распитати се,  обавестити се“: Мора се разберемо 
из какву е она вамилију Тимок (Динић 2008); „споразумети се“: Разбрасте ли 
се више, ел ће још да се џапате? Црна Трава (Стојановић 2010) 

● –
*otъbьrati (□ одбрати, одабрати; ○ odbrati)
■ „издвојити бирајући између више јединки, случајева, опреде-

лити се за једну или неколике од више могућности, изабрати“: Одем 
и одаберем, а то није био першун већ паштрнак Лаћарак (РСГВ 2000–2010); 
„разумети, схватити“: Не мож он тој да одбере, мож му казујеш до јутре 
Тимок (Динић 2008); „уразумити се“: Одбери се да ти се свет не смеје Врање 
(Златановић 1998); „одстранити лоше зрневље, труње од доброг зр-
невља“: Пре нек што се мете да кува, пасуљ се мора одабрати Каћ (РСГВ 2000–
2010)

● „у већој количини по одређеним критеријумима издвојити об-
ично за одређену намену ; издвојити појединачне делове из целине“: 
sa ađƀ’ra:l at’račǝ ‘ǝn sa ‘jǝχ ađpi’la:l Затолмин (Чујец Стрес 2010)

*perbьrati (□ пребрати; ○ prebrati)
■ „очистити од примеса, отребити“: Преберем оној што јоште може 

да се употреби, а остало исфрљам Лесковац (Митровић 1984); „претражи-
ти, претрести“: Сву сам кућу пребрала и нигђе не могу наћ ону опанчарицу 
Загарач (Ћупићи 1997); „начинити наборе (о тканини)“: Преберем, па прошијем, 
преберем, па прошијем Тимок (Динић 2008); „излучити овце једног стада 
из другог стата“ Ускоци (Станић 1990–1991) 

● „очистити од примеса, отребити; изабрати“: Graj trbei prebrati 
Белтинци (Новак 21996); „читањем доћи до краја текста“: prȩbrḁ̏t pism Чрни 
Врх (Томинец 1964)

*pobьrati (□ побрати (се); ○ pоbrati (se))
■ „берући поскидати, обрати“: Кукурузи се береду у јесен, па ако ће се 

окишати, онда журиду да што пре поберу... Кула (РСГВ 2000–2010); „скупити 
што рас у то; покупити“: Сад девка побере новци, али руку завијену у мара-
му, и метне у пазуку новци Крашово, Румунија (РСГВ 2000–2010); „појести ос-
татке хране“: Човеку, пушти они прво што ће идев у њиве да једев, па ја и ти 
ће поберемо по њи што остане Јабланица (Жугић 2005); „омађијати, учинити 
учин, чин“ Тимок (Станојевић 1927: 187)

● „берући поскидати, обрати“: pȩ̏i̯t’ χruškȩ pḁbrḁ̏t Чрни Врх (Томинец 
1964); „покупити“: Na poštíji je påubro kaménje Порабје, Мађарска (Мукич 2005); 
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„устати, подићи се“: s čiǝšnȩ jȩ padu, pḁ sȩ jȩ χitḁr pḁbrau Чрни Врх (Томинец 
1964); „отићи, склонити се;  изгубити се“ Фурланија, Италија (Дел Медико 
2006)

*podъbьrati (□ подбрати (се), подабрати; ○ podbrati)
■ „потерати“: Подбрали стоку собајле у шибу Каменица код Ниша 

(Јовановић 2004); „подићи, повући виме“: Крава подбере виме и не дава млеко 
Тимок (Динић 2008); „заврну ти, пос увратити“: Подбери теј ногавице, вучев 
ти се по прашину Лесковац Митровић (1984); „спопасти, заокупити“: Подбере 
ме мојана жена да ју водим на море, ел никако Тимок (Динић 2008); „у хва- 
тити се с лошим друштвом, крену ти заједно чинити нешто (зло)“: 
Подбере се с онуј мангупарију, па слабо мисли на дом Тимок (Динић 2008); „по-
чети се пети уз брдо, стрмину“: Ене га, подбра се уз брег Врање (Златановић 
1988); „одоздо побрати; обрати само делимице“ Тимок (Динић 2008); „по-
купити“ Лесковац (Митровић 1984); „сакупити се“ Црна Трава (Стојановић 
2010); „наборати се (о тканини)“ Црна Трава (Стојановић)

● –
*pribьrati (□ прибрати (се); ○ pribrati (se))
■ „свршити брање, прикупити летину“: Прибери ту још мало бо-

ровница Ускоци (Станић 1990–1991)  „прихватити некога као свога, при-
мити некога к себи“: Најприје га нијесу млого вољели, а сœ̏ су га прибра-
ли Васојевићи (Стијовић 1990); „покупити пос уђе и остало са стола, по-
сле обеда“: Ти узни да слушаш нешто друго а ја чу да приберем Тимок (Динић 
2008); Ја ги моји̍ не мок приберем да ручав, једев једьн по једьн, за домаћицу тој 
тешко Јабланица (Жугић 2005); „појурити некога“: Прибраја дете, оно плаче 
и трчи накуде деду, тој ми татко, татци га изели! Јабланица (Жугић 2005); „доћи 
кући; вратитити се кући“: Не це тија прибере, ци лута по свет Тимок (Динић 
2008); „доћи к себи, средити мисли и осећања, снаћи се,  уразумити 
се“: Прибери се, не прави више џумбус! Каменица код Ниша (Јовановић 2004) 

● „raccogliere“ (Шпехоња 2012б)
*probьrati (□ пробрати; ○ –)
■ „изабрати, одвојити по каквој ознаци, обележју“: Пробери најље-

шега грожђа што ћу да носим у Град на пљацу Загарач (Ћупићи 1997); „на бр-
зину обрати“: Идемо да проберемо лојзе, да ги скорци не покљуцају Каменица 
код Ниша (Јовановић 2004)

● –
*sъbьrati (□ сабрати (се), збрати (се); ○ zbrati (se))
■ „скупити на једно место ствари, предмете“: Лук сабери и скувај у 

тој води Лика (Ајџановић 2002); „доћи себи, уразумити се“: Ка те бидну пи-
тали, лијепо се сабери, немо да те ништа збуњује, но речи све што знаш Загарач 
(Ћупићи 1997); „скупити на једном мест у многе позивајући их на са-
станак, сазвати“: Предлажем на велигден па овдека да се соберемо Лесковац 
(Митровић 1984)

■ „сабрати, скупити“: Збери све што си пострвил Каменица код Ниша 
(Јовановић 2004); „скупити (се),  окупити (се)“: Зберемо се сви кућовни у 
недељу такој, да ручамо заједно Јабланица (Жугић 2005); „набрати (се),  на-
борати (се)“: Платно прво опери, па тад ши, да ти се после не збере Црна Река 
(Марковић 1986); „збројити, сабрати“: Збери два и два, да видимо колко че 
да искочи Тимок (Динић 2008); „скупити се,  смањити се“: Купи си поголему 
кошуљу, ел она кьд се опере има се збере Тимок (Динић 2008); „створити се,  
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у хватити се на млеку (о кајмаку)“: Каже се: збрао се народ, а и за кајмак се 
каже тако Криви Вир (Ракић-Милојковић 1993)

● „скупити (се),  окупити (се)“: zbráti pouno judì Фурланија, Италија 
(Дел Медико 2006); „affastel lare;  assortire;  eleggere;  assestare;  piegare“ 
Фурланија, Италија (Шпехоња 2012а)

*ubьrati (□ убрати; ○ ubrati)
■ „брањем, тргањем откину ти, узабрати, дохватити“: Убери ми коју 

шљиву, и то савку Поткозарје (Далмација 2004); „почети терати, принуђива-
ти, убеђивати (кога у што)“: Убраше ме да се женим и ја се ожени Каменица 
код Ниша (Јовановић 2004); „чу ти, сазнати, разумети“: Ја ћу да уберем то 
Мрче (Радић 1990)

● „брзо отићи, отрчати“: jȩ jȩ u̯brau̯ kuγḁrwḁ̏n Чрни Врх (Томинец 1964); 
„raccogliere“ (Шпехоња 2012б) 

*vybьrati6 (□ –; ○ –)
■ – 
● „to choose“ Резија, Италија (Стенвејк 1992)
*vъzbьrati (□ узбрати, узабрати; ○ –)
■ „убрати, откину ти, потргати“: Узбрала сам јој зумбула из моје ба-

шћице Ченеј, Румунији (РСГВ 2000–2010); „трпети последице сопственог 
избора“: Нови Сад (РСГВ 2000–2010)

● – 
*zabьrati (□ –; ○ zabrati se)
■ „потерати, појурити“: Забере ли ме на работу, ја се правим глув Пирот 

(Живковић 1987); „(почети) падати (град, киша)“: Снег забере од октонбар 
па до Ђурђовдан Тимок (Динић 2008); „загнојити“: Кад рана забере, на њу се 
тура живовлак Пирот (Живковић 1987); „почети грдити кога“: Забере га од 
сабајле Тимок (Динић 2008); „подврну ти, пос увратити (се)“: Забери рукави 
кьд работиш с-катран, да се не замажеш Црна Трава (Стојановић 2010); „изабра-
ти“: Ове друге пчеле потуку матице, само једна њима остане коју оне заберу 
Меленци (РСГВ 2000–2010); „крену ти некуда; крену ти у неком правцу 
не обазирући се преко чега се иде“: Забере се, па од сало до сало Тимок 
(Динић 2008); „стати бацати нешто на кога“: Забере га с камење, па га јури 
до његов дом Тимок (Динић 2008); „удружити се с неким у лошој наме-
ри“: Забере се с друство, па у краџу Тимок (Динић 2008); „доћи први на неки 
скуп“: Илинка и њојна ћерка сваки закон заберу Црна Река (Марковић 1986)

● „украсти“ Порабје, Мађарска (Мукич 2005); „raccogliere“ (Шпехоња 
2012б)

2.2. *birati (□ бирати (се); ○ –)
■ „настојати доћи до квалитетнијег,  најбољег“ сев. Метохија 

(Букумирић 2012)
● „raccogliere“ (Шпехоња 2012а); „cogliere“ Резија, Италија (Кинезе 

2003) 
*dobirati (□ добирати; ○ –)
■ „завршавати брање (о воћу и поврћу)“ Црна Трава (Стојановић 

2010)

6 Неки словеначки дијалекти чујавају префикс *vy- (Рамовш 1997: 12) који се у штокавском вео-
ма ретко среће (уп. виглед „отвор на забату, отворен забат; природан отвор на пећинском своду“ 
ваљевска Колубара, Качер; ОС 1998: 17, s.v. виглед).
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● „raccogliere“ (Шпехоња 2012б)
*jьzbirati (□ изабирати / изабирати, избирати / избирати; ○ izbírati)
■ „издвајати нешто из већег броја,  одабирати“ Итебеј (РСГВ 

2000-2010)
● „издвајати нешто из већег броја,  одабирати“ Корушка (ТСВК 

1982–)
*nabirati (□ набирати (се), набирати (се); ○ nabírati (se))
■ „окупљати (се)“: (Радић: 1990); „скупљати веома влажну земљу 

и држати је слепљену (о појединим пољопривредним алаткама)“ 
(Букумирић 1983); „скупљати се (о платну)“ Каменица код Ниша (Јовановић 
2007); „правити наборе“ Црна Трава (Стојановић 2010); „отицати, гнојити 
се“ Црна Река (Марковић 1993)

● „скупљати (се)“ (Чујец Стрес 2010); „старати се“ (Чујец Стрес 2010); 
„правити наборе“ (Чујец Стрес 2010); „стицати“: (Чујец Стрес 2010); „поче-
ти плести“ Затолмин (Чујец Стрес 2010); „гнојити се“ Церквењак (Рајх 2010)

*obbirati (□ обирати / обирати; ○ obírati (se))
■ „бирајући изабрати остатке онога што ваља“ Мачва (Лазић 2008); 

„скупљати, скидати шта (са површине чега)“ Пирот (Живковић 1987); „одузи-
мати млеко стоци“ Црна Трава (Стојановић 2010); „побеђивати у дечијој 
игри кликерима, орасима и сл. и побеђенима узимати кликере, ора-
хе и сл.“ (Динић 2008)

● „глодати“ Церкно (Распет 2006); „оклевати“ Белтинци (Новак 21996); 
„оговарати“ obirati lidi Церквењак (Палуц 2010)

*orzbirati (□ разабирати / разабирати (се), разбирати / разбирати (се);  
○ razbírati)

■ „разуме(ва)ти, схватати“ (Елезовић 1932–1935); „сазнавати, имати 
вести“ Тимок (Динић 2008); „разликовати“ (Станић 1990–1991); „пребирати 
замршене нити на разбоју“ Црна Трава (Стојановић 2010)

● „scegliere,  capire“ (Кинезе 2003)
*otъbirati (□ одабирати / одабирати (се), одбирати / одбирати (се) ;  

○ odbírati)
■ „одвајати“ (РСГВ 2000–2010), „пробирати, одабирати, избирати 

Лесковац (Митровић 1984), „разумети, схватати“ Тимок (Динић 2008); „при-
хватати савет“ Тимок (Динић 2008)

● „издвајати делове из већег броја“ (Чујец Стрес 2010); „togliere 
attorno“ (Шпехоња 2012б)

*perbirati (□ пребирати / пребирати; ○ prebírati) 
■ „одвајати, одабирати оно што је боље за употребу“ Поткозарје 

(Далмација 2004); „размишљати“ Ускоци (Станић 1990–1991); „скупљати 
мрежу“ Србобран (РСГВ 2000–2010); „претресати, претраживати“ Црна 
Трава (Стојановић 2010); „правити наборе“ Тимок (Динић 2008)

● „одвајати, одабирати оно што је боље за употребу“ (Новак 21996), 
„leggere“ (Шпехоња 2012б); „raccogliere“ (Шпехоња 2012б) 

*pobirati (□ побирати (се); ○ pobírati (se)) 
■ „скупљати остатке нечега (обично хране)“ Јабланица (Жугић 2005)
● „брати“ Чрни Врх (Томинец 1964); „устајати“ Чрни Врх (Томинец 1964); 

„пабирчити“ Копар (Кукања 1988) 
*podъbirati (□ подабирати / подабирати, подбирати / подбирати;  

○ podbírati)
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■ „брати воћку одоздо, са земље“ Тимок (Динић 2008); „скупљати 
опале плодове (шљиве, јабуке и сл.)“ Црна Река (Марковић 1993); „по-
дизати виме (о домаћој животињи)“ Тимок (Динић 2008); „прикупљати 
(се),  окупљати (се)“ Црна Трава (Стојановић 2010); „правити наборе, уре-
зивати (o тканини)“ Црна Трава (Стојановић 2010); „пењати се уз брдо, 
планину“ Врање (Златановић 1998)

● – 
*pribirati (□ прибирати / прибирати (се); ○ pribírati)
■ „сакупљати, прикупљати“ Тимок (Динић 2008); „приводити крају 

скупљање нечега“ Црна Трава (Стојановић 2010); „окупљати“ Тимок (Динић 
2008); „распремати сто“ Драгачево (Ђукановић 1995); „уважавати некога“ 
Васојевићи (Стијовић 1990); „повлачити, задржавати млеко (о крави)“ 
Криви Вир (Ракић-Милојковић 1993); „рачунати, процењивати, замишља-
ти, убрајати“ Ускоци (Станић 1990–1991); „прихватати кога у кућу или 
на конак“ Тимок (Динић 2008); „задржавати се,  свртати се“ Црна Трава 
(Стојановић 2010); „долазити памети“ Црна Трава (Стојановић 2010); „дола-
зити себи; прикупљати снагу“ Васојевићи (Боричић Тиврански 2002), „од-
вајати, одабирати оно што је боље за употребу“ Ново Милошево (РСГВ 
2000–2010)

● „selezionare“ Резија, Италија (Кинезе 2003)
*probirati (□ пробирати / пробирати ; ○ –)
■ „избирати; вршити класификацију“ сев. Метохија (Букумирић 2012)
● – 
*sъbirati (□ сабирати / сабирати (се), збирати (се); ○ zbírati (se))
■ „прикупљати, скупљати“ Каменица код Ниша (Јовановић 2004); 

„окупљати (се)“ Јабланица (Жугић 2005); „збрајати, сабирати“ Црна Трава 
(Стојановић 2010), „долазити памети“ Црна Трава (Стојановић 2010)

■ „прикупљати, скупљати“ Тимок (Динић 2008); „окупљати се“ Црна 
Трава (Стојановић 2010); „збрајати, сабирати“ Црна Трава (Стојановић 2010); 
„скупљати се,  смањивати површину“ Тимок (Динић 2008); „садржавати, 
држати (у себи)“ Тимок (Динић 2008); „набирати, мрштити“ Тимок (Динић 
2008); „гомилати се (о облацима)“ Сврљиг (Пејчић-Митић 2007)

● „окупљати (се)“ Чрни Врх (Томинец 1964); „пребирати“ Церкно 
(Распет 2006); „гнојити се (о рани)“ Чрни Врх (Томинец 1964)

*ubirati (□ убирати; ○ ubírati (se))
■ „наплаћивати, узимати или присвајати новац за одређену услу- 

гу“ Башаид (РСГВ 2000–2010); „разумевати, слушати“ сев. Метохија 
(Букумирић 2012); „прислушкивати“ Косово (Елезовић 1932–1935)

● „брзо ићи“ Чрни Врх (Томинец 1964); „raccogliere“ (Шпехоња 2012б)
*vъzbirati (□ – ; ○ –)
■ – 
● –
*vybirati (□ ; ○ –)
■ – 
● „indagare; scegliere“ (Шпехоња 2012а); „пребирати (пас уљ и сл.)“ 

Градно и Вишњевик (Erzetič 22007)
*zabirati (□ – ; ○ –)
■ –
● „prendere“ (Шпехоња 2012б), „raccogliere“ (Шпехоња 2012б)
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3. За разлику од стандардног словеначког, у дијалектима постоји итератив 
основног глагола слн. brati у Фурланији, односно Резији. У српској грађи нема 
префигираних облика помоћу нетипичног префикса *vy-, а и у словеначкој се 
ретко среће (само у приморским дијалектима).

Може се издвојити неколико основних семантичких поља: „откидање 
плодова, биљака“, „читање“, „сакупљање“, „окупљање“, „селектирање“, „(од)
узимање“, „разумевање, схватање“, „браздање, фалтање“ итд. Српске дијалекатске 
континуанте основног псл. глагола *bьrati груписане су пре свега у семантичко 
поље „откидање плодова“, док су словеначке груписане у семантичко поље 
„читање“. 

Семантичком пољу „откидање плодова, биљака“ у словеначком језику 
припадају пре свега префигирани облици, али и симплекс birät који се јавља у 
резијском дијалекту.  

Семантичко поље „сакупљање“ развило је значење „испунити се (гнојем)“ 
које се чешће јавља у српским дијалектима (нарочито источне Србије). Овде би 
се могло сврстати и значење „садржавати у себи (о судовима)“. Метафоричка 
значења „сабирати, прикупљати мисли, осећања, снагу, бес итд.“ нису забележена 
у словеначкој дијалекатској грађи, премда се јављају у стандардном словеначком 
језику (нпр. zbrati se „доћи у стање када се може уређено и правилно мислити“, 
ССКЈ 1970–1991).

Семантичко поље „окупљање“ јавља се и у српским и у словеначким 
дијалектима. 

Семантичко поље „селектирање“ има основно значење „бирати, одвајати оно 
што је (нај)боље“. Овде би се могло сврстати новоразвијено значење „уважавати, 
поштовати некога“ које се јавља нпр. у говору Васојевића.

Семантичко поље „(од)узимање“ развило је поред основног значења 
значење „одузети млеко у (стоци)“, карактеристично само за српске дијалекте. У 
словеначкој грађи забележено је значење „украсти“ у Порабју. 

Семантичко поље „разумевање, схватање“ јавља се и у српским и у 
словеначким дијалектима. 

Семантичко поље „браздање, фалтање“ јавља се и у српским и у словеначким 
дијалектима, што није одлика стандардног словеначког (нпр. nagubati „начинити 
наборе“ ССКЈ 1970–1991).

У грађи двају језика забележена су и нека друга значења: „бринути се“, 
„потерати“, „оглодати“, „устати“, „оговарати“ итд.

На крају, може се закључити да се осим семантичког поља „читање“, које је 
карактеристично само за словеначки језик, остала основна семантичка поља, у 
мањој или већој мери, јављају и у српским и у словеначким дијалектима. Треба 
напоменути и чињеницу да су словеначки, а углавном и српски, дијалекатски 
речници конципирани као диференцијални у односу на стандардни језик, 
те заправо не пружају потпуну лексичку слику одређеног дијалекта. Даље 
истраживање изабране лексике требало би употпунити грађом из стандардног 
језика.
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VERBS FROM ROOTS *BЬR- (*BER-) AND *BIR- IN SERBIAN AND SLOVENE 
DIALECTS

Summary

This paper analyzes verbs from Proto-Slavic roots *bьr- (*ber-) and *bir- in Serbian and Slovene 
Dialects. The lexemes are taken from relevant vernacular dictionaries and word lists of Serbian and Slovene 
languages. The aim of the research is to analyze the semantic range of the chosen lexicon. The results show 
that, apart the meaning „to read“, characteristic for Slovene language, basic meanings appear in both Serbian 
and Slovene dialects.  

Keywords: Serbian dialects, Slovene dialects, semantics, verbs, roots *bьr- (*ber-) and *bir-.
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