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УВОД

Лексика која се овде читаоцу нуди представља покушај да се забележе и

протумаче речи које припадају географској терминологии, а у употреби су код

говорника југоисточне Србије, приближно — у јужноморавској долини од пре-

шевског краја на југу до Послонске планине, Буковика, Ртња и Тупижнице на се

веру; до Старе планине, пиротског Висока и Власине на истоку. То је источни део

југоисточне Србије, који у лингвистичком смислу припада призренско-тимочким

говорима српског језика.1 То значи да су овде дате речи записане у назначеној

области, али то не значи да оне, можда, нису познате и шире од ове области, било

у говорима српскога језика, било у суседним говорима македонског или бугар-

ског језика.

Иако дијалектолошка проучавања југоисточне Србије трају током целог

двадесетог века, лексиколошка истраживања обележавају његове последње де-

ценије и највиднија су

а) у виду теренске обраде ономастике (најпотпуније у зони Космета, али и

других области),

б) у виду нзраде и публиковања дијалекатских речника (лесковачког, пи

ротског, тимочког, црноречког, лужничког или врањског краја — в. Литературу).

Овај се ток продужава израдом специјализованих, тематских речника (То

понимии зоонимског порекла В. Вукадиновића, Јужноморавска повртарска лек

сика Ј. Марковип) и лексичких збирки.

У томе низу појављује се и овај, по првој замисли — Зелиьописни речник

ЈИС, у ствари —речник географских термина и речи везаних за ознаку шла и ни-

жих слојева атмосфере.

Речник, као засебан део овога рада, садржи, дакле, географске термине, у

народној употреби, и у дијалекатској форми, за именовање географских реалија у

простору (све што се тиче земље и воде), али и за ознаку квалитета тла. Некада за

1 Границе те области дате су у дијалектолошкој литератури и оне секу више подручја географ

ске, историјске или административне природе. Найме, у неким одређсњима југоисточна Србија иде

на север до Нишаве и до Сврљншких планина, а наше — језички дефинисано — подручје иде и даље,

до Зајечара. Или, Косово и Метохија, због историјских и административно-политичких разлога,

обично се не убрајају у југоисточну Србију. Покушаји да се Космет и југоисточна Србија третирају

јужном Србијом, опет, траже редсфиницију у односу на стару (јужну) Србију, итд.
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434 Недељко Богдановић

тај слој лексике заиста постоји термин (бељуша), а некада је у употреби дескрип-

тивни израз (бела земља).

Појмови који се одликују дисперзијом особина (место) праћени су бројно-

шћу речи (углавном придевске природе) којима се појам детерминише. Те речи

нису увек терминизиране (брдно место, равно место, голо место итд.).

Подручје Речника представљено је преко релативно малог броја изабраних

пунктова, али је списак допуњаван подацима из речника народних говора и шире

литературе.

Значења дата у Речнику узета су из говора (са терена) и нису увек истоветна

са онима која дотичне одреднице имају у другим крајевима или стандардном је-

зику (падина је негде „спуст", а негде „зараван у подножју спуста", и сл.).

Ради потпунијег увида у српску географску терминологију (која тек треба

да буде представљена у целости, чему — надамо се — и овај речник може да при-

помогне), лексика из нашега полиса упоређенаје са неким досадашњим прилози-

ма географској терминологии (Шиц, Михајловић, Недељковић — в. ниже).

Иако ће читаоцу битајасно на којим је начелима овај речник рађен, желимо

да понешто и појаснимо.

I . Из историје Речника. Наше занимање за лексику којом се означавају реа-

лије у простору траје већ дуже време. О неким сазнањима реферисали смо најед-

ном научном скупу2 и објавили краћи прилог, овом реферату комплементарен3.

До сазнања која су тамо изложена дошли смо радећи на полису ономастичке гра-

ђе у селима Сврљишке котлине.4 Већ при томе послу уочили смо велики недоста-

так једног приступачнијег речника географских појмова и видан раскорак између

онога што смо о садржају појединих термина сазнали током свога образована и

стања с којим се сусретали на терену, у живом говору. Ово друго постало је још

видније када смо се, због потребе рада на другим дијалектолошким пословима,

упутили ка моравској долини (Алексиначко и Нишко Поморавље) или ка врлети-

ма Старе планине и Власине. Већ тада нам се зачела помисао о полису географске

апелативне лексике (не само терминолошкога типа) и њеном тумачењу онако

„како је народ објашњава". Окретање ка литератури ту помисао само је оснажи-

вало, уз пријатно уверење да би сваки напор у назначеном правду могао бити до-

принос, макари мален, настајању једне обухватније народне географске терми-

нологије (или лексике). Заснивањем посебног научноистраживачког пројекта

„Лексиколошка проучавањајугоисточне Србије"5 на Студијској групи за српски

2 Географска именаусврлишком крају, Опота&(Јсаји^о$1ауЈса, бр. X, Загреб 1982, стр. 285-292,

прештампано у: О говору и именима. Ниш 1990.

3 Географски називи у топоминији сврљишког краја, Нишки зборник, бр. 8, Ниш 1979, стр.

171-183.

4 Ономастички су пописана сва села Сврљишке котлине и грађа предата за картотеку Одбора за

ономастику САНУ.

5 То је, у ствари, био потпројекат пројекта Српска дијалектологија и издавање часописа Српски

дијалектолошки зборник, чији је координатор Институт за српски језик САНУ. Потпројекат се код

Министарства за науку и технологију Републике Србије водио под бројем 05Т1 3.
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језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу та се замисао претворила у

обавезу.

Првобитна наша намера била је да се даде кратак речник географских пој-

мова који су познати говорницима родног села, Бучума,6 у општини Сврљиг.

Убрзо се видело да постоје и лексеме које су Бучумцима познате иако за њих не-

мају основе у своме атару (језеро), да поред таквих речи имају у своју, „домаћу"

(поред теснац, постоји ждрело), или се пак у суседном селу за исти појам јавља

друга реч (у Бучуму рт, у Околишту трай\). Радећи на попуни лексичког упит-

ника за Мали дијапектолошки атлас балканскихјезика (РАН, Санкт-Петербург,

рук. др Андреј Собољев) у Доњој Каменици код Књажевца — августа 1 997, сазна-

ли смо да тамо скоро и није у употреби реч „брдо", а јесте узбрдица и низбрдица,

већ се свако узвишење именује као „брег"!).

Како се рађао подједнак интерес да се један пункт (Бучум) детаљније пред-

стави и да се, са ширег подручја, обогати укупан фонд лексема, првобитна намера

проширила се на целину сврљишког подручја. У прикупљању грађе на терену

придружио се и Дракче Стоиљковић,7 наставник основне школе из Сврљига, који

је, упознавши се са веп прикупљеном грађом, учинио много да се она употпуни

значењима из осталих сврљишких села и тако створи почетни фонд од преко 800

речи које Сврљижани знају за именование чињеница својих атара, својих планина

(Сврљишке планине, Тресибаба, Девица), река (Тимок и његове притоке) и свога

поднебља.

Одавде се речник почео ширити. Додуше, са сваком новом речи разарао се

систем географске терминологије Бучума (и Сврљига), али се богатио фонд зе-

мљописне лексике југоисточне Србије. Што се подручје више ширило, настајале

су опасности да се нешто и превиди. Збогтогасе приступило израдиједногупит-

ника (инвентара) за прикупљање геофафске лексике, уз извесну систематизаци-

ју углавном оперативне природе, како би се обезбедио систематичнији увид у

лексику ове тематске области. Са таквим упитником најпре је самерена грађа из

Бучума (шире: из сврљишког краја), а онда је по њему прикупљена фађа у селу

Доњи Стрижевац (Бабушница). Са нарастањем амбиције да се сачини збирка са

речима из југоисточне Србије, природно — расле су и обавезе. Срећном исходу

ишла је наруку и чињеница да се са овог подручја располаже неколиким дијале-

катским речницима (види Изворе) па је из њих исписано све што се у нашу тему

уклапало. Сваки од ових речника давао је (вероватно због саме своје концепције)

мање од било кога обрађеног пункта, али је, такође, сваки од н>их садржавао и по

једну префшт атрактивних принова због којих је, баш као и због чињенице да

они ,још једном, сајош једног места" потврђују оно што смо и сами нашли на те

рену, ваљало да буду унети у нашу збирку.

6 Језичке особине овога села описане су у: Говори Бучума и Белое Потока, Српски дија-

лектолошки зборник XXV, Београд 1979, стр. 14+172.

7 Стоиљковић је стекаојош једну заслугу, на којој му и овдс захваљујемо. Он је у својству једног

од рецензената прегледао рукопис и дао неколико корисних допуна.
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Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу располаже и

обимном рукописном збирком речи из црнотравског села Кална, коју је сачинио

пок. Стојан Глигоријевића. И она нам је послужила као извор. Проценат географ-

ске лексике у овој збирци од 34 хиљаде листића, међутим, такоје низак даје гото

во занемарљив.

Писани извори (хронике или монографије појединих места или региона,

које су понекад имале и поглавља о природном окружењу, тј. географији) мало су

нам користили, тек да се неки апелатив не испусти, јер су писци (као и географи ! )

успостављали књижевне облике и код речи са врло убедљивим дијалекатским

обележјима (рецимо, без уважавања да на описаном терену није познат прелаз -л

> -о, па онда пишу „део", иако народ изговара дел или деја; нити глас х, па свуда

пишу: „врх", иако је у народу: вр; а чува се вокално л, те није дубина", већ длби-

на или дибина); или да група ки, ги > ћи, Ни и сл. те су нормални облици: мађила и

ћиречана итд.)8.

2. Садржај Речника. Речник доноси речи којима се именују садржаји про

стора, они природни као и они који су дело човека у његовој природној или кул-

турној, националној или социјалној историји. Међутим, нисмо се хтели одрећи

ни једног броја лексема које нису термини у строжем смислу речи, али које или

из термина произилазе (киша —» киши, кишно (време), окишило се), или су у осно-

ви термина (требити —► требеж, требежина, требина). Овакве речи, рекли би-

смо нетерминске, нису се нашле као одреднице, али смо их давали у тексту који

као (проширена) аргументација иде уз одговарајуће одреднице географске тер-

минологије.

Не треба овде (ни због саме природе народних говора) тражити потпуну

строгост ни у разлучивању лексема које би биле термини од оних које макар јед-

ном својом страном, једним значењем улазе у сферу опште лексике, или неке

друге терминологије. Речник, упрошћено гледано, дакле доноси а) речи које су

овде (у области географије) с пр(а)вим значењем, б) речи које јесу географске,

али „опслужују" и комуникацију у некој другој области живота, и в) речи које

своје основно значење (гледано данас, и у говорима који су захваћени полисом)

имају у некој другој области, а овде, у секундарној функцији, имају и значенье ге

ографских термина (иако су често метафорично употребљене). Схематски то би

се и овако дало представити:

а) планина,

б) брдо ( 1 . узвишење веће од брега, мање од планине, али 2. део ткачког раз-

боја итд.),

в) венац (1. сплет од цвећа, 2. стење у низу).

8 Оваквом раскораку између службене и народне употребе геофафске лексике посвећен је посе-

бан рад СпађанеСтепановић-Николић: Службена и народна шкротопоиимија Сврљига; објављена у

серији „Прилози културној историји Сврљига", кн>. 2, Етно-културолошка радионица Сврљиг, 2002.
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Дакле:

„а"= географско,

„б"= географско и још нешто,

„в"= нешто друго, али и географско.

Наш речник не гради хијерархију значења јер као тематски речник реги

стров само оно значење (геофафско) које је тема речника.

3 . Нешто о принципској страны Речника. Ми сматрамо да речи које се одно-

се наједну облает природе, живота, рада или мишљења могу чинити њену терми-

нологију, али да појам „лексике једне области" јесте шири и да није исто што и

терминологија те области. Она укључује и терминологију, али и друге речи које

су ту неопходне, али немају терминолошку прецизност или искључивост.

На почетку рада рачунали смо да ћемо моћи да се бавимо само географском

терминологиям. Али, поље нам се, нужно, проширило.

Уношење метеоролошке лексике у речник земљописне лексике можда и

нема много оправдања. Ипак, ми то чинимо са следећих разлога.

У народу није много одвојена земља од неба па су блиске и речи којима би

се ова два пола света описивала.

Можда према географској терминологии и хидрографска терминологија

представља засебан ток. Па ипак се она у оваквом речнику лакше подноси него

метеоролошка.

Радепи на земљописној лексици (широј и мањеједнозначној од терминоло-

гије) намаје било тешко да одвојимо кишу од блата, снег од пртине (стазе у сне

гу), ветрометину од ветра, осоје и присоје од супца, као и климу у целини од зе-

мљишта у целини. Једна локва као ознака за спуштено тле на путу има смисла са

мо ако је испуњена водом (од кише или отошъеног снега); представа иомбе (смр-

злотине на стази) неодвојиваје од мраза; лед(е)ник }е тек следом реч за опис реа-

лије на тлу; росуља иде с росом, пукотина са сушом.

Још један разлог, баналан и зато, можда, очигледан је ту: ко зна да ли ће се

неко решити да попише испонова метеоролошку лексику која је нама овде већ у

списку, и да ли пе бити прилике да се и она објави?!9

Зато је она ту, иако знамо да замагљује унеколико садржину нашега Речни

ка, али и сама магла јесте неодвојива од планине или низине, па и од водених по-

вршина из којих се диже.

4. Оустројству азбучника.У Речник су ушле именице, које у највећем бро-

ју и имају терминолошку вредност, потом — један број придева који нам се учи-

нио нужним у гео-графском (или земљо-описном) смислу (ваљувас, према вал у

9 Али. никад не реци: никад! Млада и полетна Марија Пејчић-Митнћ, из Сврљига, истина, под

нашим „притиском", урадила је дипломски рад на Филозофском факултету у Нишу, стемом: Мете

оролошка лексика у говору Сврљига. Тај смо рад. унеколико, подешен, објавили као пегу кљигу

Прилога културној историји Сврљига (в. Литературу). Из њених теренских записа овде је као потвр-

да постојећих речи са значењем у селу (М)ерџелату, али и као допуна од 20-30 речи, ушло и у наш

списак, на чему јој остајемо захвални.
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неком другом подручју), иако се они употребљавају увек у синтагмама с речју на

коју се односе. Глагола је већ мање. Њих смо, као и придеве, уносили кад за неки

семантички садржај није позната именица, али се у глаголу садржи неки струк-

турни елемент који је на другим просторима (и литератури која нам је била у па-

жњи) био уграђен у именицу. Рецимо, немамо брид, али имамо бриди [ветар], и то

некако увек везано за типичан терен — за брдску косу, оштру узвисину или одре-

ђени ветар — по правду, јачини или годишњем добу када дува. Искључивањем

метереолошке лексике из фонда земљописне лексике, ми бисмо се лишили ова-

квих информација. Или, Стружина и Стружиште не живе сада као апелативи,

али постоје као микротопоними, и то су обрисине на којима ветар струже. Онда

смо то „струже" споменули уз ветар као један од његових сталних атрибута.

Иако смо рад насловили Речником, овде има и нешто другачијих јединица: укљу-

чили смо синтагматске конструкције када припадају географској лексици. Њих

нема много, а неке се од њих у другим крајевима познате у обликуједне речи (ки-

села вода = киселица).

Што се придева тиче, они су баш то: придеви у терминолошкој функцији

(детерминишу јединицу географске лексике). Они нису самостални и ознака за

род их бележава као придеве. Такве јединице нашега списка увек подразумевају

и оно на што се односе. Пример: урэтено увек подразумева нешто: њиву, ливаду,

земљиште, имање..., што пе понекад (у тексту) бити и довођено у везу.

Питање деривације није решавано, тако да систем: основна реч > демину-

тив / аугментатив није консеквентно извођен, иако ће се у неким случајевима ре

гистровая и по неки од извођених облика, али само онда када смисао деривата

није постојање граматичке чињенице (деминутив / хипокористик, или аугмента

тив / пејоратив по субјективној оцени), већ ако тај облик без обзира на грама-

тички поступай деривације има оправдања у терминолошком правцу (кад брдё,

које је обликом деминутив, није „брданце" већ напросто брдо, или баруштина

није израз субјективне оцене, већ бара одређеног квалитета, и сл.). Кад је, ипак,

дата изведеница с ознаком „дем.", ту нам се учинило да тако треба учинити, јер

ће то бити занимљиво за даље истраживање географске терминологије на овом

терену, или пак зато штоје тако учињено у извору одакле смо узимали лексему.

После одреднице, дате на првом месту и масним словима, и граматичких

ознака: м. = мушки род, ж. = женски род, с. = средњи род; плт. = р1игаПа 1апШт;

прид. = придев; гл. = глагол, даје се дефиниција према географском схватању у

говору Бучума (Б). За њом долази дефиниција из других извора, ако није истовет-

на са Б. Будући да је број наших извора ипак мален, додавали смо и кратицу оста-

лих извора тамо где се дефиниције подударају, како бисмо информисали „да се и

ту тако" дотична лексема схвата и употребљава. Дефиниција дословце преузета

из извора даје се под наводницима. Уједном броју случајева нисмо имали дефи-

ниције, него смо прибегли народском објашњењу „тако се каже...", иако смо то

избегавали кад год смо могли. Такве формулације јесу тачне, али су недовољно

савршене да би биле дефиниције појма. Ипак, надамо се да неће сметати кори-

снику Речника.
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*

Ограничени временем и трошковима ми нисмо стигли докле смо наумили,

нити захватили колико смо хтели, због чега ће Речник и својом количином (оби-

мом, обухватом, појединостима обличког или значењског типа) и прецизношћу

свакако бити непотпун. Читалац из подручја које смо узели у обзир лако ће му на-

ћи мане, упоређујући оно што сам зна са оним што смо ми покупили и уазбучили.

Али, оно што нас чини срећним јесте чињеница да смо настојали да у пуној

мери представимо (онолико тачно колико сами знамо да је тако) лексику коју

разумемо под појмом „географско" и да ауторски (у своје име, а и како бисмо

друкчије?!) гарантујемо да смо стечена сазнања одговорно пренели читаоцу. На

ша срећа биће увећана ако се увећа број речи које придонесу и други истражива-

чи, ако се саопшти неко ново, нама непознато, значење и ако се поправи оно што

је могло код нас остати мањкаво због недовољне обавештености, или заблуде.

С том надом овај спис и предајемо јавности.

Легенда: 1. равниште, 2. баир, 3. брдо, 4. болван (стена, камен), 5. низбрдица,

6. узбрдица, 7. чука, 8. брдо, 9. тумба, 10. облик, 1 1. сёдло (самар, прёвалац),

12. вр, 13. коса, 14. страна, 15. планина.
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РЕЧНИК10

авлија ж. двориште Б.

алине плт. вихор, ветар који дува у-круг и понетосуво лишће и прашину носи ка

небу у овлику обрнуте купе Б, в. ветрушће, вртунка, бабине вирће, бабине

џурће.

алога ж. шума, густиш, в. алуга.

алошка ж. шумица, дем. < алога Тим.

алуга ж. шума, нестар, густиш; пеј, отравнела башта „идем да окопам онуј алугу"

Б.

алуја ж. олуја РЈС.

амбис м. оштра стрмина Б.

аргач м. „ограђен простор за овце на пашњаку или дворишту" РЈС.

арија ж. „неплодно, обично пространо земљиште" РЈС, у Б јурија.

арница ж. 1. пашњак, чистина (необрадива) — „Ајте там на арницу, па се играј-

те!" Б; 2. земља која се оре Б; 3. напуштена њива (зато што више није плод-

на) Врањ.

арничка, дем. < арница Б.

атар м. 1. територија села или општине; 2. подручје испаше Б.

ьрница ж. земља која се оре Врањ. в. орница.

бабине вирће плт. в. бабине џурће Стол.

бабине цурће плт. свитак који направи ветар (в. алине), има облик леквка са стра

ной окренутом небу ДС.

бавка ж. плипе (и пречником мање) удубљење у земљи: исто што и байка Б.

багремак м. багремова шума Б.

багремар м. исто што и багремак Б.

багрењак м. исто што и багремак Б.

багрењар м. исто што и багремак Б.

базовњак м. место где има доста зове Б.

баир м. пропланак, обично на врху мањег узвишења; мање узвишење Б, Загл;

„брдо, узвишење" РЈС.

10 Техничке напомене о слагању: I . полугласник се слаже знаком ь, а место овог знака у азбуки

долази иза „а", са којим се у говору људи испитиваног подручја место и меша; 2. вокално л слаже се

знаком /л/; 3. африката ,дз" даје са каоШ (зазидотина); 4. акценатје експираторан и бележи се знаком

/ 1 /. Примери су акцентовани према стању у нзвору одакле су преузети; 5. у случају да одредница има

више ликова, повезивање се врши упупивањем на друге одреднице Речника; 6. кратицом (в), упућује

сс на речи код којих читалац може наћи и шире објашњење. па је корисно да их погледа; 7. ознаке

дсн/(инутив), аугЦмен гатив) су иначе упућивачке, па код њих нема ознаке „в", а речи на којс се одно-

сс увек су у азбучнику. Скрапеницом плт. (рЫгаПа 1апШт) означава се реч која нма само облик мно-

жинс, или се у географској функцији употрсбљава само облик множине. Ознаке м, ж, с. обелсжавају

род именица. Ознаке порекла речи (односно говора одакле су прсузете) виде се у списку извора.
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баирче с. „брдашце" РЈС.

банкина ж. бочни, гранични део пута који штити коловоз од одроњавања, насип Б.

бања ж. извор топле воде, топлик Б.

бањица ж. 1. топлик, топла вода; 2. сунчано место на реци где је обично купали-

ште Б.

банка ж. в. бавка Б.

бапчица ж. дем. < байка, јамица Тим.

бара ж. мочварно, поводно земљиште (у Б. нема правих бара као стајаћих вода) Б, К.

баретина ж. аугм. < бара Б.

барица ж. дем. < бара, мање мочварно земљиште (обично с изворчипем) Б, К.

баричка ж. в. барица К.

бар.ъак м. запуштено барушљаво земљиште Б.

барушљаво (земљиште) с. вододржно (место в.) Б.

барушљак м. барско, вододржно земљиште Б, К, в. барљак.

баруштина ж. аугм. < бара Б.

барчуга ж. бара, или блатиште Б.

батлак м. „место где је велико блато" Врањ, у К један се заселак тако зове,

батуња ж. в. ботуња.

бацамак м. блато ЦРек.

бача ж. в. башта.

бачијиште с. „место где је била бачија" Пир.

бачиште с. место где су баште или где су некад биле баште.

бачйште с. место где су некад биле бачије (обично на пашњаку) Б.

бачкалиште в. бачкало.

бачкало с. „земљиште поред извора, кладенца, вира и потока где је много блата и

прљаве воде: калуга" Вран.; у Голешници (Јастребац) блато у локвама по

сле кише где се (у планини) купају дивље свиње; „блатњави вир" Леек.

бачкарник м. „житко блато" Леек.

бачкол> м. „блатиште. в. бачкарник, бачкољак1. Леек.

бачкољак м. „каљуга" Леек.

башта ж. врт с поврћем (будући да градина може бити и башта с цвећем, без по-

врћа) Б.

башча ж. в. башта.

башчеванииница ж земљиште за баштованлук „башта, земљиште на коме ба-

штован производи поврће за тржиште" Пир.

башчица ж. „дем. од башча, баштица" Пир.

бвзјарм „зовина шума" РЈС.

бвзје с. место под зовом Б, в. и базовњак.

бедем м. насип који служи за заштиту од воде која може да надође Б.

беден м. бедем (в).

безгорица ж. предео планинског земљишта без шуме Б.

бездан м. провалија, обично у кречњачком кршу; понор несагледиве дубине Б.

бездьн в. бездан.

бёла зешьа ж. врста земље по боји, каолин, служи за прање коношьаног рубльа Б, ДС.
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бела-кал в. белило К.

белило с. бела земл>а, каолин, служила за пран>е платна ДС.

белица ж. бела земла Б.

белут м. облутак (камен) Б.

белутьк м. исто што и белуш, белушак Б.

белут&к м. песковито тле са белуцима Б.

белутрак м. „камени белутак" Р1С.

белуша ж. бела земгьа, белица Б.

белуштрак м. „в. белутрак" Р.1С.

бел,а)ка ж. бела земл>а, чест назив за н>иву у сокобан>ском кра]у.

бел>ува ж. „бела, растресита земл>а" Загл 56.

бел>уша ж. бела земл>а Б.

бивак м. привремено боравиште сточара на пашн>аку у току лета Б.

бигар м. „землиште поред извора, подводно" ЦРек.

бигьр м. бигар, 1. шушьикава и мека кречн>ачка стена жупкасте бс^е, седра; 2.

кречн>ачке наслаге на стенама у речном кориту Б; „камен, сига, бигар" Пир.

бйло с. 1 . горн>а ивица уздигнутог тла; 2. превс^ Б; 3. „заобл>ен врх неког узвише-

н>а" Загл.

билце с. „брдашце" Вран».

бйл>е с. ланац од више узастопних била и преседлина.

блага вода ж. укусна, лака вода1 1 ДС, везу]е се за неки извор одакле се узима за

пипе или за пран>е (може да буде без много кречн>ака)..

блатанцё с. дем. < блашо в. Б.

блатйште с. аугм. < блашо в. Б.

блатл>ак м. расквашено, блатн>аво тле К.

блато с. 1 . расквашено тле; 2. тле ко]е ^е често под водом Б. У К се везу)е и за ста

ри назив Власинског ^езера. В. живо блашо.

блобунка ж. „плитко и мало удубл>ен>е, плитка^ама полулоптастог облика" Тим 2.

блобунчица ж. дем. < блобунка.

бобовиште с. место где ]е са^ен боб Б.

бобук м. дубл>е место на воденом току (у реци, потоку), не мора бити вир („Лёти

се купемо у бобук1) Б.

бобунка ж. плипа рупа, исто што и бавка Б.

бобучё с. дем. < бобук Б.

боклук м. „1}убре, ^убриште" Пир, К.

болван м. овепа стена, обично истакнута или усамл>ена (као у селу Ргошту, код

Кн>ажевца, или на обали Бованског ]езера).

борак м. борова шума ДС.

бостан м. бостаниште Б.

бостанйште м. место где се сади или где]е са!)ен бостан (дин»е и лубенице) Б.

ботуньа ж. „земл>а коза садржи доста мул>а" Вран..

1 1 Вода добра за пийе (,^оша" вода може да буде тешка, заборлива итд.).
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боцкарник м. 1 . место где има боце у изобшьу; 2. фиг. закоровл>ено место Б.

брабин>ало с. в. бробин>ало.

бразда ж. 1. удубл.ен.е ^е прави плуг при оран>у Б; 2. плугом диагональю после

оран>а и влачен>а направл»ене дубле бразде за одвод воде при ]ако^ киши

(„Завлачйли смо, ]ош сьмо да напуштамо бразде, па смо готови") Б.

браздица ж. 1. дем. < бразда; 2. свако плипе удужно удубл>ен>е Б, К.

браник м. забран, га], шума, увек себиска (кхуа има газду < са}бща < сахибща, ни-

кад државна или друштвена) Б; „мала приватна шума" Леек.

браниште м. што и браник Б; „мала приватна шума" Леек.

браништёнце ср. дем. < бранишше в. Б.

бран>иште с. „браник, шумски забран" ЦРек; „мала приватна шума" Леек,

брв м. прелаз преко воде преко положеног дебла Б; то ]е ]едан од типова прелаза,

остали су: газ (в), йрескакала (в), рийшьНа (в), веша/ьЫ (в),

брвно с. в. брв ДС.

брголазина ж. 1.неродно земл>иште, орано па напуштено; 2. голет Б.

брданцё с. дем. < брдо Б.

брденце с. в. брданце, К.

брдиште с. аугм. < брдо (кад досади у пешачен>у) К.

брдло с. брдо (в) (у Топлом Долу, Пирот).

брдо с. узвишен>е веНе од брега, ман>е од планине Б, у К брег.

брег м. извишен>е, ман>е од брда, в. баир Загл..

бреговйт, -а, -о прид. терен са више ман>их узвишеььа Б, ДС.

брегорща ж. бреговито подруч]е Загл49.

брежьк м. 1. дем. < брег, 2. ман>и брег Б, ДС.

брзоберина ж. „слаба, поена н>ива" Луж.

брез]е с. брезова шума Б.

брес]ак м. брестова шума, шумарак (с нюансом кумулаци]е и аугментативности) Б.

брёс]е с. брестова шума/шумица Б.

брестак м. в. брес/ак ДС.

брёче с. „дем. од брег, брдашце" ЦРек.

брзак м. део воденог тока на стрми]ем терену („Пошьл рак на брзак. . ." нар. изр.)

Б, ДС. „2. брзи ток воде — Улетео ко шаче у брзак" Леек,

брзьц м. брзи поток („Врвина йде све овам уз воду, покре брзьц") Б; в. и брзак.

брзйца ж. брза река Б.

брезобёрина ж. слаба, поена н.ива ДС.

брлог м. 1. смепе; 2. сметлиште (део авли^е где се баца смепе из купе — ,$рлог се

смита у буььиштарку па износи на бун>йште" Б); 3. блато од растошьеног

снега и земл>е, в. калишше ДС; неуре!)ено место Б, 4. животин>ско легло; 5.

густиш где има звери (не односи се само на легло).

брложиште с. сметлиште Б.

бробйн>ало с. мравин,ак, купаста гомила земл>е у кодо живе мрави Б, ДС, К.

брод м. прелаз преко воде, где се вода гази или прескаче (као да више ни|е у апе-

лативно] служби, а чува се у топономастичко] — Лалинац, код Сврл>ига, али

и другде). Има и омонима Брод у више источноерб^анских репуа.
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брс м. „шумарак где стока може да брсти" Пир.

брсннк м. млада шума ко)у стока може брстити Б.

брчкало с. бара, калуга К, в. бачкало.

брчкол» м. гажен>ем начин>ена кал>уга К.

брчкол>ак м. пе^ брчко/ь (в). К, има значен>е нечег што )е изобилн^е.

брчкол>ина ж. блатиште; — „Од брчкол>ину се не мож иде по пут", К.

брчкол»ине плт. ]'ако еродирано и избраздано земл>иште Загл 101.

бузальк м. (ре1)е: бузалак) „1. пашн>ак, утрина и уопште место где расте ситна и

густа трава; 2. део н>иве юуи се не оре ]ер]е вододржан, а обрастао травом"

Вран».

бу]°ица ж. вододерина где се увек после киша слива вода.

бук м. место где вода пада, обично са стене бучепи, слап, водопад (Галибабинац).

бука ж. теснац Стол.

букар м. букова шума Б, ДС, К.

булван м. исто што и болван.

булуван м. исто што и болван.

бумбулё с. „значи сасвим мало узвишен»е" Пол>. 111.

бунар м. об]екат за снабдева1ье водом, ископан у земл>и, озидан каменом, или об

ложен бетонским зидом Б.

бунариште с. 1. место са више бунара; 2. место где ]е некад био бунар Б.

бун>исце с. мало бун>иште в. К.

бун»иште с. йубриште, место у дворишту где се избацу)е смейе из купе Б, К.

бур)аниште с. место под бур)аном (аптовина), али и неком другом травул»ином.

бус м. мн. бус)е — комад земл>е за]едно с травом Б.

бучало с. ^ак изворс гргол»авим изданком (у с. Околишту поспуи ^ак извор ко]и

се зове Бучицрево) Б; „место где бучи вода; водопад" Вран>, в. и бук.

бучело с. в. бучало Вран»,

бучина ж. исто што и буч]е (Галибабинац).

буч]ак м. букова шума (кумулащуа са призвуком аугментативности) Б.

б)^е с. 1. букова шума, буквик Б; „млада букова шума" Вран»; 2.„место где бучи

вода; водопад" Р.ГС.

бучн>ак м. бу^ица, „ту) Зури вода" ДС.

буиак м. забачено, неприступачно место („Имам дрва, ал како да )и извлечем из

она} буцак") Б.

вада ж. каналий за дово!)ен»е воде до баште, или на воденицу (вада н^е природ-

ни, веп уметни, л»уском руком урейен ток) Б, ЕЮ К.

вадетйна а. „дуга, широка и дубока вада" К.

вадиште с. место где су некад биле ваде за воденицу, па остале напуштене и за-

ро}ене К.

валог м. „1. мала увала; 2. блага удолина", исто и валога Вран».

валога ж. 1. плипе удубл»ен»е у земл»и, вейе од бавке (в); 2. вртача на ]ъд\\0] стра-

ни нагнута и отворена Б; „увала, вртача" Пир.

валтина ж. поъъо] ДС.
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валута ж. „плитка долиница у равняем пределу у ко^ ]е земл>иште влажно, а

трава бу)НИ)а" Загл 98; исто што и валога Б.

вал>утак м. тле пуно вал.утака, в. вшьушьк Б.

вал>утьк м. округао камеи, различите величине, облутак ДС.

варник м. 1. кречн>ак; 2. у 'аловик-Извору (Кн>ажевац) кремен-камен, камен ко]и

добро варничи (у Сврл>ишко] Топли Варнички ер \ъ планинско узвишенье,

све од кречн>ака).12

варош м. насел>е организовано „на фадски", скоро као општи жуам за населе

ко]е]е без одлика села. .кдно насел>е ко]е се у XVI веку (по турским пописи-

ма) звало Подграфе (испод фада Сврл>ига), сада носи име Варош.

вашариште с. место на ком се одржава вашар Б.

ведрина а. влага ко]а „стиже" нопу из ведра неба К, в. ведригъак.

ведрин>ак м. пе^ ]ача ведрина (в). — „Не вала да човёка бще ведриьъак" К.

ведровито (време) с. време с ведрим небом К.

веньц м. стен»е у поретку попут венца Б; „дугул>асто, ониже брдо лучног облика"

Загл 49.'3

вётар м. кретан>е ваздуха изазвано различитом темперауром тла Б. ~ се именова-

ти по различитим сво^твима: а) по начину обликован>а ваздушне масе: ви-

)ан-вешар, вир}ан, вишльц: б) по температури: шойал ~, жёжак ~, ладан ~,

врупак; в) по ]ачини:}ак ~, слаб-, пувик; г) по ошфини: шьньк, (ветар кс^и)

йробйва; д) по смеру дуван>а: }уг, северинко, северььак; дем. вешрьк, йаве-

шрьк; I)) нека имена ветрова: гор/анин, кошава, завномуд, врекавац, коз]о-

дер, с(в)ин>оморац, кривьц, сувомразац.

Изр. вешар бще, брише, бесне]е, дере, шиба, йробйва; раздува се,усшш се,

разлуду}е се, ублажи се,ушща се,ушиши се, смири се,меше (наноси снег),

в. меНава.

ветрьк м. в. вешар Б.

ветретина м. аугм. вешар К.

ветрила с. плт. место изложено честим ветровима (Лалинац).

вётриште с. вешромешина (в).

ветровётина ж. в. вефометина (Галибабинац).

ветромётина ж. место изложено ветровима. Разлика према вефилима ^е у томе

што]е ветромётина на удару вефа, кад га буде, а вефила су на правду сва-

ког вефа и преко н>их се секу правци више вефова (Б).

ветрушпе плт. в. алине; — Ка рйпи ко вешрушНе да га дйгоше К.

вёшал>па ж. прелаз преко воде, или преко брвна, или с камена на камен, али та

кав да^е преко воде (на кочевима) причвршпена мотка за ко]у се човек држи

док прелази реку.

виволйца ж. „нагло невреме, изненадна хладнопа, в. вивулица, йер/аз" Леек,

вивулйца ж „ве]авица, мепава, в. фифулица" Леек.

12 Немамо података да се овако зове и креч.

13 Места у изворима ксуи нису у облику речника, да]е се страна издам.
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внпьиште с. место где обично биваку^у Цигани чергари, на^чешпе ма^тори (ко

вачи и кала]ц1уе) ко>)и поправку сеоске алате, и где после н>иховог одла-

ска увек има напуштених опьишта и пепелишта Б. Випьиште ]е и место у

просторен ковачници, где ]е оггьиште с мехом и наковн.ем. Некад се цела

та циганска ковачка просторна зове виган»; фиг. замагл>ена или прл>ава

просторна. В. йадалишше.

вйдн>иште с. место некадаипьих примитивних топионица — „У видн>иште наши

стари топили железо", в. виггьишше К.

вйдриште с. место на води, „место где се баве видре" (обично код воденице)

Леек.

ви)ан-ветар м. вихор, ветар юуи дува с планине Р.1С.

виноград м. место засажено виновом лозом, Ниш; на ширем простору обични^е

лоз/е и лоре (в).

вир м. 1 . место на реци, дубл>е од осталог тока; 2. место на реци где се вода,,окре-

пе", врти; 3. удубл>ен>е начин>ено у тлу, испун>ено водом Б, у башти — слу

жи за залеван>е расада ДС, К. Некад с посебном наменом, да се ту дотоком

или изби|ак>ем „завири" вода ради залеван>а баште. Вирови се копа]у и на

пашньацима, па се ту задржава вода од киша или снега ради по]ен>а стада. В.

и Вран>. стр. 130; „1. бара..., 2. ковитлац — Какви вирови има ова] мала ре

ка" Леек.

вирьк м. дем. < вир. К.

вирина ж. „место где извире вода — Куде се вири вода" Вран.,

вирина м. велики вир К.

вириште с. место с више вирова (в) Б; „1. изво'р, вир, 2. ковитлац" Леек; „в. ви-

ри-ветар" Пир;

вир,)ан м вихор, ]ак ветар ко}и дува на махове; — (Не сто] на вётар да те пробйва

вир/ан) Б.

вирл>ак м. земл>иште с много вирова К.

вирулица ж. невреме Леек,

вирчьк м. дем. < вир Б.

вис м. 1. на]виши део извишеног тла; 2. врх ко}и се одлику)е висином Б, К.

виси]а ж. висински делови ]едног предела, обично ширег простора.

висина ж. висинско земл>иште, навиши делови тла у побр^у Б, К.

висота ж. исто што и висина (в) Б.

височина ж. узвисина, висина (в), виси/а (в) Б.

витльц м 1. ветар, 2. ковитлац у води Леек.

витрушка ж „кружни ветар, у ковитлац" К, в. вешрушка.

вииньак м. вииаьар (в). ДС.

вишн>ар м. войььак с вишн>ама Б.

влачотина ж. „траг где ]е нешто вучено", што ]е често на планинским теренима

где се л>уди служе влаком (рачвасто спо]еним гредицама ко]има се стави }а-

рам) ради превоза дрва, сена, или камена с виших предела К.
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вода ж. 1.назив за ман>и извор, обично с отоком, 2. сваки водоток Б; в. лака ~, ше-

шка ~, забор/ьива ~.

воденица ж. 1. воденица, млин на води (зграда са поспх>]ен>ем); 2. честа ознака

терена где ]е воденица Б.

воденичиште с. место где се налази или где ^е била воденица Б, К.

водетина ж. аугм. ]ака вода, поплава К.

водешл>ак м. пе]. < вода, обично на тлу после дугах киша или од отапан>а снега

К.

водица ж. ман>и (тан>и) водени ток, слаба истока из оман>ег извора Б, поточиН К.

водиште с. ]ака и дуготра]на падавина „како си паде водиште, ко бог (= небо) да

пропаде К.

вододёрина ж. 1 . бразда, ]арак или жлеб ко^и издуби водени ток или бу)ица; 2. тле

изровано водом Б.

вододражан, -жна, -жно м. в. вододржан К.

вододржан, -жна, -жно прид. тле ко]е ]е увек квасно, обично ливаде у низини Б;

вододржно (тле, место) 1. тле ко]е има сталну влажност било зато што ]е у

поднож]у па прима воду из околине, било зато што ^е на неком непропу-

стл.ивом (глиненом) спо]у ко)\\ држи воду; 2. барушл>аво земл.иште Б, К, в.

месшо.

водоплавина ж. „поплавлено земл>иште" Леек,

водурина ж. обилна киша К.

вознл>Ба ж. клизиште на леду К.

вотн.ак м. в. воЫьак.

войнак м. парцела засажена вопем, али родним дрветима (а не, рецимо, малином,

купином и сл.).

в6чн»ак м. вопнак ДС.

вр м. врх, на^виши део узвишеног тла Б.

вра м. гомила (земл>е или камена) Б.

врбак м. место обрасло врбом Б, ДС.

врбл>ак м. в. врбак К.

врвина ж. стаза, путала Б, ДС, путел>ак К. У Б су ]асна разграничена: врвина )с

стаза — за пешаке, стоку, а све што ]е с основом йуш — то )с саобрапа]ница

за пролаз запрежним колима; в. коз/а ~.

врвинка ж. дем. < врвина Б.

врвиште с. тле испресецано путанама Б; „стаза, путана; место кеде]е угажено од

пролажена л>уди или стоке" Пир.

врворица ж. каменито тле ^е се осипа, в. и граош Б.

врёкавац м. врста ветра (в) Б, в. коз/одер.

врёло с. ]ачи извор, где вода изби)а одоздо Б, К.14

врелцё с. мане врело Б.

14 На иирогском терену, на жалост без прсцизнс забелешке, чули смо и изговор: врело, и члано-

вано: врсюшо.
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врёме с. опште стан>е атмосферских прилика: а) с обзиром на годишн>е доба:

лешьъе/лешню ~ време с особинама)уп& и августа; зимско /зимьье /зимн>е ~

време с одликама типичним за ]ануар и фебруар; йролеНно / йролешгьо /

йролейгьо ~ време с особинама типичним за месеце април и ущ,}есе}ъе/)е-

сен>о ~ време с особинама типичним за октобар и новембар; б) с обзиром на

погодност за посао и путован>е: добро ~ време погодно за обавл>ан>е посло-

ва на отвореном простору, за путован>е, хип. временце, убаво ~,лейо ~ вре

ме с ведрим небом и умереном температуром; лоше «- време с падавинама, и

ветром, неповол>но за послован»е и путован>е, пе^ времишше; в) време с об

зиром на температуру: ладно ~, студено ~ време с ниском температуром;

насшудгьикаво ~, сшрулкаво ~, ладн>икаво ~ време с температуром нешто

нижом од уобича]ене за неко место и неко време; меко ~ (за зимских дана)

врме нешто топливе од уобича^еног; смекнело ~, смекшало ~ , одмекнело ~ ,

одмекшало ~ хладно време чи|а хладнопа попушта; шойло ~ (за зимских да

на) време с температуром нешто вишом од уобича]ене; остро / ошшро ~

време с ниском температуром прапено мразом и ветром; застуденело ~, за-

сшудело ~ време ко]е прелази у хладно; мрскаво ~ време с лакшим мразом;

йойушшило ~ хладно време с падавинама с видл>ивим знацима смириван>а и

повишен>а температуре; жега, жежница, ойеклица време с изразито висо-

ком температуром, Иий(е)льц; г) с обзиром на присуство ветра: вешровишо

~ време прапено ветром; служило ~ време под де^твом Зужног, топлог ве

тра (кад се зими топи снег, а лети подиже успара),_/Уговина; олу)но ~ време

прапено олухом (ветром и падавинама); смирило се ~ време кад преста^е де]-

ство ветра; мирно ~; д) с обизиром на атмосферски притисак: шеншаво ~,

шмурно ~, шешко~, задушливо~, задушчина, загуииьиво ~,усйара,усйарчи-

на, заусйаршшина, оморина; фиг. ~ се нан>ури, намршши, нарогуши; 1)) с об

зиром на падавине: кишовишо / Нишовишо ~, снеговишо ~, мржгаво ~, вр-

н>ава, вргьавина, лоше ~; е) називи за невреме: щ'амеш.

изр. зло ~ време с ветром и падавинама, опасно за путован>е; нездраво ~ не

типично време: лепье време с наступима хладнопе, или зимско с честим из-

менама топло-хладно; йас/е/йчешко ~ ветровито и превртл>иво време, пра

пено падавинама и ветром; Право ~ 1. време с на]бол>им карактеристикама

за неку сезону, 2. на]бол>е време за неки посао (сетву, косидбу и сл.).

времйште с, лоше време Б Тим, в. време.

врлет м. 1. стрмина; 2. шири простор са изломленим тереном Б.

врлетно место с. побр^е Б; в. место.

врлина ж. „врлетно место" РДС.

врло с. „стрмо место; мали или вепи успон; — „Тёшко уз тсу врло да искочив ко

ла" Вран>2; в. место.

врло место с. низбрдица Б, в. место.

врлоча ж. врлет, врлетно место Тим.

врл>аво прид. стрмо место Вран».

врл>ак м. врлет Б; „землиште на стрмом месту — врл>аво место" Вран>.

вркьава ж „невреме, падавине" Леек.
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врн>авина ж. „невреме, падавине" Леек.

вртача ж. 1. ман>е или вепе удубл>ен>е округлог облика, некад и више од 100 ме-

тара у пречнику Б; исто и у Вран», али и: 2. „вртлог; дубоко место у реци где

се вода мути Р.1С; удубина у земл>ишту" Р.1С".

вртачка ж. „део лепъег тора где су овце" Р.1С.

вртиште с. вртлог в. Б.

вртлог м. 1. место на воденом току где се вода (због неког убрзан>а и препреке)

врти Б; 2. ветар вихор Б, в. алине.

вртлбтина ж. в. врйиюг (на воденом току) ДС.

вртоли|а ж. 1. вртлог на воденом току; „речни виру коме се врти вода" Тим2; 2.

вртача где се слива]у бу^це Б; вртача, велико удубл>ен>е у земл>и Тим2.

вртоп м. вртача левкастог типа, веЬе дубине Б, ДС.

вртушка ж. „ваздушни ковитлац, в. ветрушка" Леек,

врупак м „вруп ветар" Леек, в. вешар.

врчи (вода) место где вода жубори у брзом току ДС.

врчич м. дем < вр.

вршанка ж. врх Б.

вршьк м. дем. < вр Б; „вршчип — вршьк му се сьг не вйди од маглу" Леек,

вршина ж. заобл»ени врх брада, в. шуйанар ДС.

вузалжа ж. клизиште на леду Леек.

вузал.па ж. клизавица (на леду или влажном глинастом землишту) Б.

вузганица ж. „клизавица" Пир.

вуни)а ж. левкаст спуст измену суседних узвишен>а Б; „теснац, клисура" Пир.

габар]с с. грабов шумарак Б.

габрава ж. „грабова шума" ?}С.

габрак м. грабова шумарак Б; „грабово шипраж^е" Пир, Вран> К.

габрйкс ж. „грабова шума" Вран..

газ м. место на води где се она газом прелази, обично ]е ток широк (не може се

прескочити), али плитак Б.

гамйла ж. гомила (земл.е, камена) в. Б; „гомила, мноштво" Леек,

гарак м. „плитко земл>иште на коме усеви, ако нема довол>но кише, пригоре"

Загл. 56.

гарёвина ж. 1. згариште; 2. тле крчено пал>ен>ем Б.

гарйна ж. „место где ^е пал>ена шума" Вран>; „Реч гарина значи место где ^е посе

чена шума" Пол>, „искрчена шума, па потом пал^ени пан>еви" Пол.

гариште с. згариште, обично у шуми Б.

глава ж. обло узвишен>е Б; „издво]ено брдо ко^е доминира околином" Загл.

главйца ж. ман>и заобл>ени врх на узвишелу Б.

главни пут м. на^важни^и пут у атару; в. йуш ДС.

главутак м. високи стеновити блокови, с „капом" на врху, настали тако што ши

ри завршетак штити тле испод себе од разаран>а па се начине землани сту-

бови (познат ]е комплекс главутака у Ъавол^ вароши на планинн Радан).

гладна (земл>а) ж. неплодно тле Б.
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гладнйца ж. фиг. испошлена, неродна неплодна земл>а Б. Можда ]е ово и фигура

тивно, али у топонимии посто)и Гладни дел, у више атара.

глама ж. велика стена (Шарбановац); „голет, каменито и голо брдо, чука" Пир;

„каменито узвишен>е обично пирамидалног облика" Загл 50.

гласник м. споредни (вертикални) отвор на пепини Б.

глётаво (земл>иште) с, врста тла. „Глетаво землиште ]е густо, глинасто и вла

жно, тешко за обраду" К.

глетеница ж. блатн>ава земла (в). ДС.

глиб м. блатиште Б, ДС; „кашаста земл>а" Леек.

глнбав (снег) м. )угав снег (в) ко]и се (кад дуне ]уг) под ногом растапа К.

глибанац м. „земл>иште где се налази дубок глиб; вир у коме ]е дубоко блато"

Вран».

глнббтнна ж. глиб (в). Б.

глина ж. 1 . свака иловача; 2. особита иловача за грнчарску производн>у Б, — „зев-

н>а што се праве грн>ци од н>у. Глина до1)е ко кахеста (суцрна)" ДС, в. ума.

гложак м. „глогова шумица" Пир, ДС.

глождар м. глогов шумарак Б.

гложрк м. глогов честар Б.

глож]е с. исто што и глож^ак Б; „потес где расте глог" Р.1С.

гмижа ж. ситна киша К.

гмичкшь м. глибав снег (в) К.

гмуца ж. „...грудва, — „Дё поглё каква ]е оно) гмуца на пут" Леек,

голак м. огол>ена (необрасла) висинска површ Б.

голаш м. голет, исто што и голина Б, ДС, Загл 54.

голина и голина ж. голет Б, ДС.

головётрина ж. голет изложена ветровима К.

голомразица ж. време кад ^е тле смрзнуто, без падавина Б, в. време.

голомрзлица ж. хладно време без падавина ДС, в. голомразица.

гомила ж. куп землэе или неког другог материала (песак, камен) К, в. и гамила Б.

гомйлка ж. дем. < гомила (в).

гора ж. шума (нисмо регистровали значение „планина", сем у басми: „Нека иде

(зло) у гору и у воду"!). Б, браниште, луг, забран, шумарак ДС; „шума, пла

нина" Пир, и: гора „планина" Леек, „бу)но шумско растин>е" К.

горак м. прорежена, ретка шума (в. редак Б) ДС.

горётина ж. „исто што и гарина" Вран..

горица ж. ситна шума — „Слабу горйцу имам, само ситнак" К.

гор]анин м. „свеж, прохладан ветар с горе — .1а подуни ветре гор/анине ' ', нар. пе-

сма Пир.

горунак м. шума од горунова дрвепа Б.

горуниште с. горунова шума К.

горун>ак м. исто што и горунак Б К.

горун>е с. горунова шума Б.

грабак м. грабова шума Б.

град м. ледена падавина Б.
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град1 м. на^вепе насел>е у систему село — варош — град, са специфичном органи

зациям гра1)евинске и друштвене структуре ДС.

град2 м. ледана падавина Б.

градьк м. „дем. < град'"''2 Пир.

градеж м. „огра!)ен простор за стоку" Р.1С.

градина ж. врт, башта (нема значена „развалина града") Б, „Ограден простор за

садн>у поврпа" К.

градйниште с. место где су некада биле баште, градине Б, К.

градинка ж. баштица Б; дем. < градина.

градйнче с. дем. < градина Б, ДС.

градйште с. остатк непознате гра1)евине; исто што и гредьц (нема значение ауг-

ментатива) Б, ДС; више локалитета у К.

градоби]ав (облак) облак ко]и, по искуству луди, носи град Рс.

градушка ж. „град, туча; ситна ледена зрнца ко]а каткада пада^у с кишом" Пир.

грамада ж. гомила каменка (обично начин>ена кад се н>ива рашчишпава и треби

од камсла) Б, К; „гомила, купа (земле, камела), громада; планински ма-

сив" Пир; „уздужна гомила камен>а (обично сакуплена); ме!)е где су гоми-

ле камен>а" ?}С

грамада ж. в. грамада Врагь.

граот м. врворица (в) Б.

граотак м. тле „засипено" ситним камен>ен, в. граош Б, и в. чегьр/ьиво (место),

граотл>йво (землиште) шлунковито тле Стол,

грапа ж. „неплодно землиште" Р.1С.

грапчйна ж. грабак в. (Галибабинац).

грба.ь м. „стрмо землиште" Пол 112; „планински гребен" Р.1С.

грбйна ж. коса, гор»ьа ивица окомитог и дугуластог узвишен>а Б.

грбн>ак м „гребен издуженог узвишен>а" Загл 50.

гребен м. гор1ьа страна литице Б.

гредьц м. развалине некадаш1ье гра!)евине (или насела) ко]о\ се не зна имена Б.

гремада ж. в. грамада ЦТ.

грз м. „влажно землиште" Р.1С.

грзда ж. гомилица (земле) — „Каква ]е оно) грзда по авлкуу" Леек.

грмада ж. в грамада, — „стрпал каменке на грмаду" ДС.

грма!)а ж. в. грамада.

грман>е с. тле обрасло жбун>см, трн>ем ДС.

грмак м. „грм, грмлак" Пир, жбу|ье, ЦТ, в. грмагье ДС

грмлак м. „грмле, жбун>е" Пир.

грмуда ж. „грудва земле или снега" Пир, грумен земле ГС.

грмутка ж. „дем. < грмуда" (в) Пир.

гробишта с. фобле Б, ДС, К.

гробиште с. исто што и гробишша Б.

гроблишта в. гробишша.

гроват м. „ситан камен" Р.1С.
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громада ж. в. грамада.

гроот м. в. граош Б.

грсничиште с. место где се се]е коношьа ДС.

грсниште с. место где се се]ала коношьа (грснице) Б.

груач м. „ситно камен>е одломлено од стене; земл>а измешана са ситним каме

неем — Та] ми н>ива не раГ)а ]ер ]е сам груач" Вран.,

грувач м. в. груач.

груда ж. грудва, комад земле Б.

грудва ж. комад земле, снега, блата; исто што и груда.

гувнисце с. дем. < гувнишше.

гувниште с. место где су некада била гумна Б, ДС, К.

гувно с. 1 . гумно, место где се (помопу говеда или кон>а) обавл>ала вршидба жита

Б, К; 2. чистина на зараванку у шуми Б.

гудура ж. каменита клисура, кланац Б.

гумниште с. „место где се скушьа, и дене, сношье ради вршидбе" Ниш.

гурла врста кладенца, где вода извире са стране и слива се преко дрвеног олука

('гурла') вепег од шопура Загл.

густак м. густиш, честар Б, ДС, К.

гутшье с. кромпириште (гута = „кромпир") К.

гуштак м. густиш (Белоин>е).

далап м. долап, уре^ за ва1)ен>е воде из плитког бунара Б.

дальп в. далай.

дьж м. „киша" Пир.

двор м. двориште, место пред купом (никад не значи купу или домапинство) К.

Уре1)ени]е домапинство има двор (авлща пред купом) и обор (део дворишта

где су помопне зграде и ста]е за стоку).

дё]а м. (у зонама Зужноморавског говора) дел в.

дел м. брдо, обично дугул>асто Б; „брег, брдо — Па излезе на дел горе" Пир.

делийца ж. деоница иман>а (н>иве, ливаде, шуме) Б, деоница доби]ена после део-

бе иман>а ДС.

детелиниште с. место под детелином Б.

дибидолина ж. без об]аш1ьен>а у ЦРек, в. дибидочина.

дибидочина „ж. аугм. од дибидолина" ЦРек.

дибина ж. дубина (реке) Тим.

дивл>ина ж. предео удал>ен од насел>а, и редовно неприступачан Б.

дйгла се (могла) — уобича]ени израз за нестанак магле ДС. Супротно: йадла м.

дира ж. траг зверади у снегу Б, К.

длагуница ж. дугачка и тесна н,ива ДС.

длбина ж. дубина (реке, долине) Б.

длбочина ж. дубодолина, дубок дол Б.

длибина ж. дубина Тим.

дно с. део речног корита под водом Б.
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доброглед / доброглёц м. „узвишен>е са кога се пружа поглед у дал»ину, видико-

вац" Загл 50.

дол м. долина, спуштено тле измену два узвишен>а Б; уска и дубока долина у бр-

довитом пределу, често суви поток" Загл 98.

дольк м. хип.од дола Тим.

долина м. дужи и дубл>и дол в. Б, „расед измену два брда" К.

долиница ж. ман>а долина; дем. < долина Б.

долинка ж. долиница Б, К.

долйнче с. в. долиница Р.1С, К.

долин>ак м. 1. долина, 2. дугачка долина ДС.

долич м. дем. < дол Б.

долчьк м. дем. < дол Б.

дос м. „до, долина — Кукуруз у дос пре уби)е мана не на брег" ЦРек.

дошла (река) гл. израз за набу)алу воду ДС.

драчина ж. предео обрастао ниским бошъикавим растин>ем (Галибабинац).

дрвник м. део дворишта где се смеигауу дрва Б.

дреждак м. в. дрездак.

дрездак м. и дреждак „ситна шума (леска, дрен, граб и др.). Изведеница од пра-

словенске речи дрезга. Према Скоку, синоним честа, гора, шума и др. по-

стиснули су стару реч дрезга (Етим. 2, 434)" Враьь.

дренажа ж. канал начшьен тако да се напуни каменеем па онда затрпа, ради одво-

1)ен>а воде или исушиван>а вододржног земл>ишта Б, канал за одво!)е1ье воде

из н>иве или неког об]екта ДС.

дренйк м. тле обрасло дреном,

дреньак м. в. дре/ье ДС .

дрен>е с. дренов шумарак Б.

државан (друм) м. — пут ко]и не припада селу, веН ^е ширег знача]а ДС.

дрман м. гора, шума.

дробн>ак м. камеи ко)И се лако дроби Б.

друм м. 1. увал>ан или калдрмисан пут, ко]и спа)й више места Б, ДС; 2. тле тако

угажено да]еотврдло као каменити друм („Терали г)убре преко н>иву па на-

пра^ли друм") Б.

дубавица ж. „Место под дубовима, под храстовом шумом" Загл 55.

дубарак м. место где ]е шума искрчена Б.

цуб'}а плт. „стара храстова шума. Дуб ^е стари дебео храст, дубица ]е уопште па

зив за храст" Вран>.

дуб]е с. храстова шума Б.

дубрава ж. шири пс^ас под шумом Б.

дуваништс с. место где се сади, или где ]е успевао дуван Б.

дувка ж. удубл>ен,е у земли, ]ама, рупа Б, ДСж; „маша рупа" Р.1С.

дулан м. „кладенац ограден и покривен плочама. На ^едно^ страни ]е отвор за за-

хваташе воде" Вран. 132 (фуснота); „Реч дуло у вран.анском кра]у значи

отвор извора" Пол. 1 15; „место где се колективно захвата вода" Леек.

дуло с. „отвор одакле избжа вода, односно отвор извора" Вра1ь.
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дун>ак м. 1. дун>ар (в) Б, ДС; 2. скуп дун>ина шибл>а („Дун>а се растол/^е, па кад

нарастё дун>ак, затвори градйну") Б.

дун>ар м. вопн>ак с дун>ама Б.

дупка ж. „рупа, отвор; ]ама; ]азбина животин>е" Пир.

дупни камен м. стена с рупом Б. У Луж. душим = правим рупе; в. камеи..

дупчица ж. „дем. < дуйка, рупица" Пир.

1)езйр м. „канал за одво1)ен.е отпадних вода, фекал^а (метатезом добивено од ^е-

риз)" Пир.

1)ерам м. уре1)а] за ва^ен>е воде из плипег бунара ДС.

1)ерён м. мочварно и кисело земл>иште. „Место где се шуавлэде слана вода

„Вран, и нап. тамо 132; „глина; слано земл>иште ко]е лижу овце" Р.1С.

Черенка ж. „н>ива где се по]авл>у]е слана вода и где]е земл>иште слано" РЗС.

1)ерйз м. „канал, прекривен каменим плочама или бетоном (Пред капи)у напра

вил Ьерйз, да му вода не улази у обор)" Кам2.

1)6л м. „блатн>ава рупа на путу" Леек.

1)убре с. })убриште Б.

1)убровйта (земл>а) ж. — плодна земл>а, с доста хумуса ДС, К.

егал м. „пролаз ко]им пролазе овце при мужи" Луж.

егрёк м. в. ]егрек.

еле с. присеве, Вран>е.

ендёк м. }ендек, ]аруга (Укотрл>ал се т)кн у ендек) ЦТ

ендечё с дем. < ендек (Одлете лопта онам, у ендече) ЦТ.

ерйчиште с. „место где се се]у ]ари усеви" Загл 53.

ёчмиште с. в. ]ечмишше К.

жабокрёчина ж. 1. плитка вода прекривена алгама; 2. уста]ала вода Б; 3. „зелена

скрама у виру или бари, — Колка се жаброкрёчина уватйла у вир ! ?" К",

ждрело с. узана камена клисура Б.

ждрел>ак м. више повезаних ждрела (в) на речном току Б.

жёга ж. врупина, време с високом температуром Б, К; (пе цркне од жёгу) ДС, в.

време.

жёжница ж. 1. „несношлива врупина" Лужн, ДС, в. време; 2. „землиште у при

пеку (спрама слунце)" Вран>.

жёжничиште с. место где се некад правио пумур ДС.

желжарник м. „место где живе корн>аче (желже); уопште неплодно место и кр-

жл>ава шума према сунцу" Вран>; „напуштено зиратно земл»иште" Леек,

жёшчина ж. врупина К.

живица ж. површински след тла, на ко]ем расте биле Б; в. здравица.

живо блато с. дубоко блато, у ко]е се може потонути К; в. блашо.

жйжница ж. место где ]е правл>ен дрвени пумурК.

жйриште с. место са жирородним дрвеНем Б.

жирбвник м. „предео богат жиром" Леек.
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жила ж. 1. лин^а ко)а одва]а камену стену на слсуеве; 2. ело] руде у тлу.

жица ж. подземни ток воде („Копали бунар па наишлй на жщу, ал слаба") Б.

жл>ёб м. уздужна бразда на стени, или у тлу Б.

ж.ъебнна ж. окомита страна узвишеног тла Б.

ж.ьебура ж. 1. исто што и жлебина в.; 2. теснац у стен>у Б, 3. извор из кога вода

истине са стране, преко неког жлеба (од лима или коре дрвета) Б.

забе с. шума Вран>.

забе]а м. шума Вран».

забел м. в. забран Б.

забел м. „забран, в. бранишше" Леек.

заб6рл>ива (вода) ж. непри)атна, неукусна, тешка вода (в) ДС; в. вода.

забран м. шума (себиска, ^а има власника и ^а се негу)е, га]и), исто што и бра-

ник или браниште (в.) Б.

завет м. место заклон»ено од ветра ДС.

завётрина ж. место заклон>ено од ветрова Б, К.

зави]утак м. што и завитак, према ко^ речи се ова осела кн>ишком.

зави|утка ж. кривна, окука (На другу завщушку е н>йна кошара) ЦТ.

завитак м. „окука пута или реке" Вран>.

заво] м. кривина на лугу.

заврта ж. „землиште где река правя окуку — куде река заврпа" Вран>.

завртина ж. 1. вртлог на текуЬо] води; 2. вртача у ко]у се сливазу бу)ице, в. и вр-

шоли/а Б.

загажн>а ж. „газ, место за прелажен>е реке" Леек.

заглабачка ж. блатььаво место ДС, К.

загон м. „пролаз за овце при мужи" Пир; в. егал Лужн.

заграца ж. „ зафада, ограда; загра!)ено место" Пир, ограда ДС, „загра1)ена н.ива

по ко^ пасу овце или ]аган>ци без чувара" К.

зададе се (облак) изненада се облак по]ави на небу Б, ДС.

задрл>ана (зевн>а) ж. земла заравн>ена дрл,ачом после обраде ДС.

задушчина ж. запара, обично пре кише, в. зауейарчшш ДС, в. време.

захидотнна ж. „зазидано место" К.

за|ажотина ж. место у речном кориту ко]е ]е напун>ено наносом и отежава про

ток воде, а можс и скренути водени ток Б.

за,]ёдница ж. 1. место ко)е ]ош нще разделено наследницима Б, ДС; 2. „потес где

многа домапинства има]у сво]у парцелу; за]еднички потес за више дома-

Нинстава" Вран,.

замет м. „обор за овце на по]ати" Пир; „покретна ограда за овце" Леек,

запис м. заветно дрво (обично храст) с каменим кретом и кра] око н>ега Б.

запбткан, -а, -о место где ]е забадан>ем гране ставлено до знаььа да ]е забран>ена

паша Б, К.

зараван м. пропланак на равном делу узвишеша Б.

зарожак м. земл>иште шил>астог облика, кхуе се као рог увлачи у околно тле Б.

заро)и свр. прекр^е наносом (вода) пеки просторБ.
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заро|и (се) свр. током времена извор се прекр^е мул>ем и затвори Б.

засек м. назив за парцелу ко^а оштро „улази" у суседну парцелу.

заселак м. део села, исто што и мала Б.

засметанйла (вода) — вода юуа од прлавштине, или неке маснопе, има превлаку,

сметану15 ДС. Неретко ]е мирна вода ко^а извире из неког рудишта.

затрате с. „землиште иза брда, иза трапа" Загл 50.

зауспарштина ж. запара, оморина после кише ДС, в. време.

збириште с. 1 . део села где се окупл^у луди ради договора и око свечаности; 2.

место где се окупла стока више власника и формира за]едничко стадо пре

изласка на пашу Б.

згура ж. остаци материала после топлела неке руде Б; шл>ака Леек.

згурща ж. „талог, шлака, згура" в. Пир.

здравица ж. елс^ тла испод живице, „за купу се темел копа до здравицу" Б.

зёвн>а ж. „земла" ДС; „Искочила глиста на зевн,у." Р.1С, К; в. лукава зевььа.

зевнэица ж. „дем од зевн>а — земл>а" Лужн.

зем ж. земла у изразима: назен, узем, йодзем ДС.

зёмално место с. место без камена, плодно и погодно за обраду Б, в. место.

зем] а ж. земл>а Леек.

земла ж. 1. општи назив за тле, 2. матери)атла Б; а) према матер^алном саставу

(в.место 2а); б) према бо>)и: белуша, йейелуша, црница, црвеница; в) према

(не)погодности за обраду: глешава, ггьецава, лака, кле}аш, сийкава, ше-

шка; г) према плодности: гладна, йлодна, йосна,родна; 3. површина земле,

простор (Има землу око два ектера) Б.

землани пут м. пут кроз поле (ненасипан) Б.

зёмлиште с. тле Б, пе]. землйшше.

земн>а и: зёмн>а ж. „земла" Р.ГС.

зидурйне ж. плт. остаци некадашн>их гра1)евина Б.

зима ж. 1. годишн>е доба; 2. хладнопа (зима ми нештб) Б, 3. хладно време уопште

(даньс бьш зима) Галибабинац, в. време.

змщарник м. Х.мршвило (в) , легло зми)а; 2. „место где се често ви!)а]у зми]е и дру

га гмизавци. Обично ]е то камен>ар или ситна шума у припеку" Вран,; 3. фиг.

запуштено землиште претворено у густиш; „место где се легу зми^е" Р.ГС.

хидурине ж и зидурйне. плт. зидине в.16 Б.

хукар м. „вододржно место где расте трава зука" Вран>.

ивак м. ивова шума К.

ивар м. ивак в. К.

ивора ж. плитко левкасто удублен>е у стени, где се скупла кишница Б, ДС.

иворка ж. дем. < ивора Пир.

'5 Смешана ]с и павлака, маена скрама (скоруп) на куваном млеку.

У земл>описном смислу само у облику множине, док ]е однос вид мн. зидови са значелем

„зид".
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игриште с. 1. игралиште; 2. место у селу где се о свечаницима игра коло; „место

за игран>е" Леск; 3. место на коме расту печурке („Печурпе расту на игри-

шша" — Белоин>е). В. колишше;

ижиште с. купиште, место где ]е била купа (ижа) Б.

извирало с. место са више изворчипа на дну, врутак Б.

извор м. место где вода извире из земл>е Б.

йзвориште с. извор и место около н>ега Б.

издан и издан м. место где изби)а вода („Врёло ^е имало издан погоре, ал затр-

пан") Б.

излаз м. место на излазу из села, из н>иве, из дворишта Б.

изливбтина ж. место где се вода излива Б.

измаглица ж. ситна киша юуа сипи из магле, а не из облака РС.

иловача ж. врста густе, масне земле, тешке за обраду ДС.

шьавица ж. „земл>а тешка за обраду (ил>ава), а неплодна" Вран>.

иман>е с. иметак у земл>и (н>ивама, ливадама, шуми) Б.

имот м. иман>е, имовина обично у земл>и ДС.

имотльк м. иман>е ДС.

ин>ак м. изобилно ин>е Б, К.

йн>е с. смрзнута магла на гранама дрвепа Б ДС.

исвирала17 плт. йзвориште са више врутака Б.

истока ж. вода ко]а истиче из неког извора Б.

]абукар м. вопн>ак с ]абукама Б.

]абу карник м. в. }а6укар ДС.

]абучар м. в. ]абукар Б.

]ажа ж. в. ]са.

\&1 м. 1. устава на води ради прибирала и скретан>а воденог тока; 2. место где ]е

река преградена да се вода пушта на воденично витло Б; 3. преграден воде

ни ток уопште К.

]азбина ж. рупа у кор] пребива]у животинче ^азавац, лисица) Б, ДС.

]'азвина ж. ]азбина, рупа у ко^ живе животинче, обично ^азавци и лисице Б.

]агодн»ак м. место под ]агодама К.

]алак м. исто што и }арак (в) Б.

]алй]а ж. „широк и празан простор, чистина, пол>ана" Пир; ледина Леск.

1'аловак м. ]аловина, неродна земл>а ДС.

]аловарник м. „пашн>ак где се чувала ^алова стока" а има и тумачен>а да ]е то не

плодна, ^алова земл>а Вран.,

рма ж. 1. рупа у земли 2. }амка (в) Б.

]амка ж. ман>а рупа у ^у се нешто сади (младица вопа и сл.) Б.

]анйк м. пчелин>ак, в. и ланик.

17 Мислимо да ова] облик, ксуи ^е лакше разумети као из-вирала, долази сг^ан.см са (н)-снир-,

}ерсе може претпоставити шум ко.]и ]е, будуЬи да]е више врутака, различите ^ачине и бо]е. То]е, да-

кле, место где вода извире. али и „свири".
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ррак м. прокоп за отицан>е воде, чу)е се и }алак Б.

]аруга ж. спуштени део тла окомитих страна Б.

]асен>ак м. ^асенова шума ДС.

]егрёк м. „летн>и тор за овце, са офадом од трн>а или лесе, ко^ се поставлю на

ливади или н>иви и повремено помера ради на!}убриван>а земл>ишта" Пир.

,|егречиште с. „место на коме }е био ^е^рек" Пир.

]езава ж. земл>иште око ^аза Б.

]езерина ж. 1.„равно место или удубл>ен>е где се вода^езери, изби]а из земле и за-

држава се" Вран>; 2. ]ако врело (будупи да у овом кра]у правих]езера нема); 3.

где се вода шири и дуже задржава Б; место где ]е лежала вода Пол> 115.

.)езеро с. шири простор под водом после кише или при отапан.у снега Б, ДС.

]езерце с. 1. слабее врело; 2. привремена ста]апа вода (после кише или при ота

пан.у снега) Б.

\елкк м. место где расту ]еле К.

]ел>ак м. место где расту ^елс (у Б ]елом зову ]ову).

]ендак м. в. }ендек ДС, К.

]ендек м. ров, канал за одво!)ен>е воде у време киша Б.

^чмиште с. н>ива под ^ечмом Б, К.

дог м. ]ужни, топао ветар Б, ДС.

,|угав, -а, -о -снег (в) снег ко]и се одмах топи ДС; ~ време (в) време док дува ветар

^уг Б.

]угов м. в. ]угав.

договина ж. топло време (током зимског раздобла), може бити и без ]уга ветра Б,

ДС, в. време.

дори (вода) израз за воду ко]а убрза ток ДС.

,)ури|а ж. чистина, „Ащ на]урщу па се йграде" Б; „широк, неогра!)ен простор"

Леек; в. }али}а.

кавал м. каналип измену оиака с поврпем, ко]им иде вода при наводн>аван>у

(Алексинац).

кал м. блато (као апелатив ре1)е, али се више чува у топонимима Калигье, Кални-

ца, Калошина) Б; в. калник.

калдрма ж. каменом поплочан пут кроз насел>е Б.

кале с. „утвр1)ен>е, твр1)ава" Пир.

калиште с. 1. блатиште уопште, 2. место где се прави блато за цигле ЦТ, в. кал

ник.

калник м. „землиште одакле се узима материал за тугле" Леек.

кал>иште с. блатиште, блато, кал>уга Б, глиб ДС.

кал>уга ж. блатиште Б.

каман>е с. зб. „каменье" Пир.

камен м. 1. камен уопште; 2. стена, 3. каменито тле Б; в. дуйни камен.

каменолом м. место где се ломи камен за насигшье пута Б.

каменчьк м. 1. дем.< камен; 2. камен>ар од ситног камен>а Б; каменито земл>иште

Тим.
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каменче с. дем. < камен Б.18

каменчек м. „каменчип" Пир.19

камень м. камен Леек.

камен>ак м. каменито тле, камепар Б.

камен>ар м. исто што и камегъак Б, ДС.

камен>арник м. „каменита и неплодна земл>а" ?1С.

камик м. „камен" Пир, ДС; в. йлочес калшк.

канал м. прокоп за одво!)ен>е воде Б.

капища ж. „делови града на главним улазно-излазним путевима" Пир.

капи па ж. стена надстрешена, ^а чини заклон (стаду или л>удима, од сунца или

кише) Б.

капчугм. „1. вода од кише или отошьеног снега ко)а капле са крова, капавица; 2.

део земл>ишта под купном стрехом на ко]и капл>е вода са стрехе" Пир; „део

плаца захвален стрехом" Лужн.

карпа ж. „брдо" Пир; „стена; камена плоча" Р.1С.

каскада ж. 1. степенасто корито реке, 2. врста воденог тока — „вода тече на ка

скаду" ДС.

кастреница ж. „место с окресаним дрвепем" Р.1С.

катун м. „летн>е боравиште Рома скитача" Пир.

кашкава.ъциница ж.„бач^а; радионица где се изра1)у]е кашкавал." Пир, ДС.

кашкало с. блатььаво место, калуга Пол> 114.

кирмет м. „невреме, олу)а" Р.1С, в. време.

кнтка ж. „истакнута брда и узвише1ьа уопште на ко^ма се налазе храстови и бу

кве" Вран.. У сврл>ишком кра]у као да се успоставла нека паралела: ако ]е

дрвеЬе у низу или купу, тоЗе кишка, а акоЗе тако с каменеем, онда]е то венац.

кичёр м. камен>ар, стеновито узвишенъе, у Б. пичер.

киша ж. општи назив за падавину из облака, у облику водених капи; а) по годи-

цльим добима када пада: йролейиьа /йролепна ~, лей~иьа~ ,}есеььа~ , зимска

/зим/ьа~, измаглица; б) по температури: сшудена ~, ладна ~, ледена ~ , ко}а

не мора бити праЬена ледом, градом, дем. кишица, аугм. кишурина; в) по

начину падала: ~ мрждори, ~ роси, ~ йрокайу/е, Гиьусак; г) нека имена ки

ше: сенарка, лоуарка, росун>а\ д) с обзиром на начин паданка киша: влажи,

кайе / кашьа, , молави, роси, сийе / сийи, мрждори, зароси, йророси, роми-

/ьа /ромида, наали се; д) с об зиром наЗачину киша: лще, /ьул>не, музе, пале

ва, молави, шъушзши, цибри, цийа; Провали облак.

изр. ~ йада, ~ врне; ~ Пада ко из рукав, ~ йада ко из кошьл, ~ йада на й/ьусак,

~ йада на слайови; ~ йро]де на севан?е; ~ йро}де на грмеж.

кишица ж. слаба, тиха и не много хладна киша Мер.

кишурина ж. дуготра]на, досадна прохладна киша Мер.

18 Изван Т-Л говора могуНс ]е и каменче. са истим значен>ем. Облик каменчек, ко}И се гкумовно

можс везати са каменче, мислимо чутн и каменче, са истим значешем.

19 Облик каменчек. ко|и се ^мовно можс везати са каменче, мислимо да ииак долази после аси-

милашце ь у е иза палатала ч.
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кладанац м. уре1)ен извор, озидан и обично покривей Б; ман>и извор где вода из-

би]а из земле ДС; „извор ископан у земли" Леек,

кладанче с. дем. < кладанац Б.

кладанчиште с. место где ]е био кладенац Б.

кладенац м, в. кладанац Леек.

кл^авица ж. кле]ава (с доста глине) земл>а, тешка за обраду Б.

клизавица ж. оквашено тле (од кише или снега), неподесно за ходан>е, или лед на

щем се деца клижу Б.

клизалпа ж. стаза (на леду, или путу) по ко}0} се деца клиза]у Б.

клизиште с. 1. стаза за клизан>е; 2. тле кс^е клизи Б.

клизбтина ж. клизиште в. Б.

клисура ж. теснац кроз каменито тле Б, ждрело ДС.

клобук м. мехур на води (за време ^акиx киша) Б, ДС.

клобурьц м. мн. клобурцй, в. клобук Б.

клокочак м. „каменито земл>иште пуно плоча" Загл 56.

клештьц м. теснац измену стена Б.

клештйца ж. теснац Б.

кл>уч м. 1. сави)утак реке; 2. сави)утак пута; 3. заво^ долине Б.

кованльк м. „пчелин>ак" Пир.

ковитльц м. „ковитлац, вртлог" Леек,

кода врвина ж. врло узана стаза Б.

ко]за путан>а ж. в. коз/а врвина.

коз,|одёр м. североисточни ветар ко}» дува из правца Пирота, од н>ега зебу козе

ДС, в. врекавац, с(в)ин>оморац.

кблиба ж. сточарско станиште ко]е обухвата а) колибу за овчара, б) повату за овце,

в) плевн>у за сточну храну („Лёти живимо на колибу, там ни стока") Б, ДС.

колйбиште с. место где су, или где су некад биле колибе Б.

колиште с. место у шуми (у пречнику од неколико корака) где упева]у печурке;

в. игришше Б.

колнйк м. 1. колски пут; 2. „место где пролазе сеоски путеви; землиште кеде ^е

испресецано сеоским колима" Вран>.

колни пут м. пут за пролаз волу]ских кола (недоволно широк за остала возила),

колник (в) Б, в. йуш.

кблница ж. „удублени трагови юуе су начинили точкови на польском путу" Загл 59.

коло с. „ливаде или н>иве у кругу — колчасто землиште" Вран>.

коловртина ж. вртлог ко]и се по]авл>у]е кад наи1)е йоводн>а (в) Б.

компирйште с. место где се сади или где ]е са1)ен кромпир; место где о кромпир

обично добро успева Б, ДС.

коношьиште с. место где се се]е (|ер ту на^боле успева) коношьа Б.

копно с. непром. место с кс^ег се отопио снег (Где ]е у-елнцу, оно копно, а где ]е

умртвин, нёце снег скоро отопи) Б, койнд ДС.

копотина ж. „испрекопано землиште" Вран»; землиште ко]е ]е ископано ]ер ту

селаци копа]у корен>е папрати за исхрану свила — Пол.
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корито с. 1 . место воденог тока Б, ДС; 2. тле измену два брда, спуштено у облику

корита, в. корубина ДС; 3. врста шуила за стоку ДС.

коруба ж. жлеб од издубеног стабла, поставлен у корито реке (да спречи мупен>е

воде кад се пере веш) Б; и за наг^ан>е стоке ДС.

корубётина ж. аугм. < коруба Б.

корубина ж. тле спуштено измену два узвишен>а ДС.

коруз м. „стврднути горн>и ело] обра1)ене земле" Р.1С.

корутина ж. „предео окружен брдима" Пир.

коса ж. стрмо земл>иште, стрма страна издуженог брда или планине Б.

косина ж. страна узвишен>а Б.

кбсиште с. место ко]е се коси, ливада, обично тешка за косидбу Б.

костол м. каменито тле, камен>арДС.

кота ж. висинска тачка, у поиман>у мештана: шу'виша тачка неког узвишен>а Б.

кбтак м. место где се дивле животин>е паре ДС.

котало с. в. кошак Стол.

котьц м. место у воденици где су смештени витлови Б.

котльц м. котласта вртача Б.

котлина ж. 1. вртача; 2. спуштени део вепе површине Б.

кбцка ж. коцком поплочан пут Б.

кочар м. посебан простор у систему сточарског станишта, „део трле где су ]аган>-

ци" ?}С.

кошара ж. место на трли где се затвара]у говеда ДС.

кошёвина ж. ливада сенокоша Б.

кргу м. 1. земл>иште на граници неког подруч]а Б, ДС; 2. назив ширег простора

(Наш кра^е ову} годин остал без воду) Б; 3. део сеоског насел>а, заселак Б;

чест мт. Крсуишше.

крёж м. смрзло тле, смрзнута површина тла; тле ко]е се скрежило, в. скреж Б

крёкало с. блатиште, тле са житким блатом Б.

крёмен м. врста камена Б.

крёмик м. „кремен (камен) — Здрав како кремик" Пир.

кречана ж. место где се зида]у пепи за печен>е креча Б.

кречар м. камен погодан за печен>е креча, варник в. Б.

кривьц м. хладан ветар корт дува преко зиме, са истока или са североистока и до

носи снег Б, в. ветар.

кривина ж. сави)утак пута Б, ДС.

кривул>па ж. кривудава стаза Б.

крюьнчина ж. рупа у земл.и ко^у прави кртица ДС.

кре м. место са заветним кретом Б.

кретопутина ж. раскреница путева Б, ДС.

кртйна ж. 1 . свежа хумка после сахране покойника Б; 2. кртичина в.; мравин»ак.

кртин>ак м. хумип земле ^и изри]е кртица К.

кртичина ж. гомилица земл>е ко]у на површину избаци кртица Б.

крупавица ж. „град, туча" Пир; „киша са снегом" Р.1С.

крушак м. воНн.ак с крушкама Б, ДС.
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крушар м. в. крушак Б.

круцц'ак м. место (нестар) где расту дивл>е крушке Б.

круцце с. вопн>ак с крушкама Б.

крушкарник м. место где расту крушке, или вопн>ак с више крушака Б.

крушл>ак м. вошъак са старим, сасушеним крушкама Б.

кука ж. кривина, сав^утак реке или пута, „ окука реке; земл>иште где ^е окука"

Вран>; в. клуч.

кулина ж. место са остацима старих градова, утврда или зграда ко>)има се не зна

порекла и имена Б.

кулиште с. исто што и кулина (в) Б.

куп м. гомила земл>е — „исипали зевн>у на куп" ДС.

куси поток м. 1. поток ко^и пресушу]е; 2. поток ко^ понире.

куйиште с. место где ]е некад била купа (или купе) Б.

лавина ж. „непогода, олу^а" Р.1С.

лаз м. „мали простору шуми или поред шуме, где ^е дрвепе посечено да би се до

била обрадива земл>а" Вран>.

лазинка ж. дем. < лазина.

лазурка ж. дем. < лаз.

п&\ъ ж. мала и узана парцела на ко^ расте лук; исто што и ле/а (в) Б.

лака вода ж. укусна, питка вода ДС.

лакче с, лашче, мали лаз, мали пропланак Витковац, у Рибару: ла}че.

лапавина ж. 1 .}угав снег (в) ко.)и пада и одмах се топи; 2. снег помешан с кишом Б.

лапавица ж. 1 . лайавина (в) Б; 2. време с лапавином Б, ДС; у Лужнлайавица.

лаповина ж. лайавица (в) Р.1С.

лапчуг м. лайавина (в) Пир.

леваница ж. „барица од просусте воде" ЦРек.

легало с. место (брлог) спаван>а зверади (зец, мечка) Б, К.

лёд м. смрзнута вода на тлу, реци...Б, ДС.

лёдена (киша) хладна киша ДС, в. киша.

ледина ж. 1. обра!)ивано па напуштено земл>иште Б; 2. землиште ко^е се не обра-

^Х)е ДС; голет ДС .

лё)а ж. ДС, К. в. лща Б.

лековник м. извор лековите воде (Гули)ан).

лескар м. лесков шумарак Б.

лешица ж. мала ле]а ДС.

леш]е с. в. лескар Б.

лештак м. в. лескар, лесков шумарак Б, К.

лештар м. в. лескар Б.

купарё с. в. куй Стол.

лазина ж. в. лаз.
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лештарје в. лескар Б.

лештарник в. лескар Врањ.

ливада ж. тле обрасло травом, поље за пашу и сенокошу Б, К.

ливадје с. поље под ливадама Б, К.

ливађе с. шире поље под ливадама Б, ДС.

ливатка ж. ливадица Б.

лизавица ж. „место где овце лижу слану земљу или стену" Врањ.

лизала с. плт. „земљиште где на више места овце лижу земљу" Врањ.

лингар м. „слаба земља — Зар неку земљу има? Свелингар" Врањ; „неплодно зе-

мљиште" РЈС.

липак м. лилова шума Б.

лнпар м. в. липак Б.

липарје с. в. липак Б.

липје с. в. липак Б.

лискун м. 1. камен плочар који се цепа на фине листиће Б, ДС; 2. тле које се кида

у слојевима Б.

лице с. страна узвишења окренута сунцу Б; в. у-лице.

лозјак м. необрађен виноград Б.

лозјарка ж. слаба киша (мана) која штети виновној лози Б.

лбзје с. место под виноградом, виноград Б, ДС.

лозјенце с. дем. < лозје Б.

лозјице с. дем. < лозје Б.

лозјиште с. место где је некад био виноград Б.

лојзак м. в. лозјак.

лозјарка ж. слаба киша за време летњих жега која на виновој лози изазива пламе-

њачу. Каже се: „Пада мана" Б.

лојзе с. в. лозје.

лојзенце с. в. лозјенце.

лбјзиште с. в. лозјиште.

локва ж. плиће удубљење испуњено водом (обично на путу) Б.

лбквина ж. рупа у земљи, најчешпе на путу Б

лолак м. легло јежева, може бити у земљи, али и слами, сену ДС.

лбм м. „место у реци где се крију рибе" РЈС.

ломан м. „трњак, шибљак" ЦРек.

лбћка ж. „остатак барице" Леек.

лбчка ж. „локва, барица — Ја мислим плочка, оно било лочка" Пир, рупа у земљи

испуњена водом ДС.

луг м. 1. ливаде у низини, поред воде — Кад овце пасу по лугови, метиљаве се Б;

2. „шума поред реке. Назив је готово ишчезао из свакодневног говора. У то-

понимиј и има више примера" Врањ; 3. шума око које је тле без растиња ДС.

лужак м. баруштина, мокра земља ДС.

лука ж. ливада поред воде Б; „вододржне и плодне њиве и ливаде поред реке;

уопште земљиште којеје влажно и на равном месту" Врањ, „земљиште крај

реке" Леек.
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лукава зевња ж. песковита земља ДС.

лукар м. место где се сади лук (погодно за лук); башта или део баште под луком Б.

лукарник м. в. лукар.

лучиште с. место где се с вечери одвајају (луче) овце из заједничког, смешаног

(здруженог) стада Б.

љаник м. „место где се држе кошнице, пчелињак" Пир, РЈС.

љапавица ж. в. лапавица Мер.

љизгавица ж. клизаво и блатњаво земљиште Б, ДС; клизавица Леек. К.

љизгоч м. „в. љизгавица" Пир.

л>опавина ж. падавина влажног снега, в. лапавина Б.

љопчуг м. „мокар снег са кишом, лапавица" (в) Пир, в. љопавина.

љузгавица ж. снег помешан с водом, лапавица (в) Рс.

љутавина ж оштар снег „из ведра неба" који као иглице удара у лице, провејава у

хладно зимско сунчано јутро Б.

љутевица ж. „црвенкаста земља која је недовољно плодна; неплодна земља која

садржи доста камења" Врањ.

маала ж. в. мала Пир.

магила в. мађила.

магла ж магла Б, в. могла.

маглица ж. дем. < магла (в) Мер.

маглуштина ж. аугм. < магла (в) Мер.

магура ж. стеновито узвишење Б.

мадан м. „рудно место, рудник самоков, видње. — „Ка ковеше мадан у Грацку,

зевња се тресеше од силно" К.

мађила ж. „земљано узвишење, могила" Пир.

мађилка ж. в. мађила; у Лужн. и „мехар, камен међаш".

мајден м. 1. место где се вади камен или песак Б, ДС; 2. рудник Б.

мајденче с. дем. < мајден. Б.

макадам м. пут од камена туцаника Б.

мала ж. махала, заселак Б, део села ДС, К.

малиниште с. место где је некад био малињак.

малињак м. место под малинама К.

мана ж. слаба и кратка киша која изазива пламењачу на виновој лози Б. в. лозјарка.

манастир м. манастир (објекат и земљиште око њега) ДС.

мандра ж. сточарско станиште, где се и млеко прерађује Б; „место где се лети на

пашњацима чувају овце и прави качкавал. и сир, бачија" Пир, „идем на

мандру да узнем благоту" К.

маем на ж. тле на голом узвишењу обрасло травом која се коси ДС.

матица ж. 1 . средишњи део воденогтока Б, ДС; 2. река која има притоке ДС.

маторник м. 1Уцео винограда од бразде до бразде или од бразде до међе; део њиве

— Има да копамо још један маторник у лојзе" РЈС.

мьчур м. „баровито земљиште, бара" ЦРек.
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мё1)а ж. фаница поседа Леек; меиа у Б; ознака за границу поседа (камен, колац,

засад неког шибл>а и сл.) К.

ме1)ак м. „шира ме!)а обрасла трн>ем или другим растин>ем" Вран,.

ме1)урёк м. место измену водених токова (Галибабинац).

мел>ак м. песковито и тин>аво, обрадиво тле поред реке Б.

месте с. „месташце, мало место" Леек,

местенце с, в. месше Б.

местйште с. пе]. место неподесно за обраду или за пролаз Б.

место с. 1. општи назив за део простора ко]и се по неко} карактеристици може

схватити као целина: („Има да оремо ]ош на две местёти") Б; а) у односу

према сунцу: йрисо/но, ощно, мршвина, ладно; б) у односу на ветар: изло

жено, закло}ьено, обрисина, сШружина, сшружишше; в) у по правцу горе

— доле: узбрдно, низбрдно, високо. ниско, сшрмо, врло, врлешно; г) по при-

суству / одсуству воде: суво, йригорливо, оцедно, мочурлаво, вододржно;

д) с обзиром на бшьни покривач: голо, шумовишо, шравно, рудо; I)) с обзн-

ром на постсуан>е узвишен>а: бреговишо, валовишо, кршевишо, бреговишо;

е) с обзиром на посто)ан>е удубл>е1ьа: изровано; 2. тле: а) према матери]ал-

ном саставу: земално, каменишо, йесковишо, бигарливо, чагарливо; б)

према погодности за обраду: шешко, обрад(л)иво; в) према компактности:

здраво, ровишо, сийкаво, сийарно; 3. населено место („Из ко]ё си ти ме

сто?") Б.

мепава ж. ветровито време (в), време са снегом и ]аким ветром Мер.

мечина ж. тле без камена, „меснато" Б.

мечкарник м. пе]. запуштено земгьиште, густиш Б.

меца ж. 1 . ме1)а, граница поседа; 2. ознака границе поседа (обично укопан камен)

( Б, ДС.

мецак м. 1 . поле исецкано ме1)ама Б; 2. „ме1)а" Пир; 3. „нека н>ива ^едног власни-

ка или више власника ко]а може служити за за]еднички пролаз стоке у току

лета" К.

минобд м. прилаз ДС.

миро с. освештено, заветовано дрво у пол>у, око кога обилазе лит1уе; в. займе,

йошйис Б, свето дрво ДС. У околини Леек, мира су општи назив за обрадиве

пределе атара: „Код нас ]е доле утрина, а горе су мира. По мира имамо н>и-

ве", в. аналопуу у: синори.

млака ж. изворплитке издани, обично у низини Б.

могла ж. магла (в) (Густа могла ко тесто, у око да ти бркне с прс, не види се) ДС, К.

модрац м. камен плаве (сивкастоплаве) бо^е (.)аловик Извор).

модрьц м. в. модрац.

модреньак м. камен сивозелене бо]е К.

моз м. в. мое К.

мозё с. ман»и мост, мостиЬ К.

молави неевр. слабо пада (о киши) Мер.

моравиште с 1 . напуштено корито Мораве; 2. плодно землиште попут оног око

Мораве.
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моропутина ж. пут ксуим се више не пролази, ко^е „замро" и зарастао у коров Б.

морузиште с. „н>ива са коЗе ]е обран кукуруз" Пир, ДС.

мое м. граг)ени прелаз преко воде Б, ДС, К.

моторн>ак м. ^ендек, — 'Онако] пи)ан падну^а у моторн>ак и ту) заспа^а"' Леек,

мочар м. „врста земл>е — Мочар]е земла ко]а у пролет држи воду, а у лето^е сува

и испуца, па се тешко работи" Р5С.

мочар]е с исто што и мочар (в),

мочвара ж. землиште стално под водом ДС.

мочурка ж. „врста земле ко]а дрли воду и ни)е погодна за полопривредне кул-

туре" РЮ.

мочурлив, -а, -о влажан, подводан (о земл>ишту) Тим2.

мравйкьало с. мравин>ак (Галибабинац).

мраз м. 1. хладно време Б, К; 2. ин>е (све уватил мраз, и дрва и траву) Б. Изр. Мраз

сшегне, фиг. закове, скове. Снег се шойи, койне^е.

мрва ж. ситан делил земле Б.

мрвица ж. дем. < мрва Б.

мрвка ж. дем. < мрва Б.

мржгаво (о времену), прапено ситном хладном кишом, „по мало облачно" РДС,

в. мрждори.

мрждори неевр. (о киши) пада тихо и ситно с повременим прекидима Б.

мрзлица ж. 1. мраз, в. голомразица Б, ДС; 2. хладно време Б; 3. йоледица К.

мрскаво (време) в. време Мер.

мрсна (земла) ж. плодно тле Б.

мртвило с. легло шщй, змщарник (в) Б, „камен>ар или пепина где се окуил^у

зми^е да презиме" К.

мртвина ж. мртвица, оодна страна узвишеногтла Б, северна страна брега ДС.

мртвица ж. оодно место Б, „сеновито место" К.

мул м. талог на дну реке, или после поплаве Б.

мулак м. тле чидо\ъ састав мул Б; врста тла поред реке — „нанела вод&мулак" ДС.

мулёвина ж. земла с мулем (лако се образе и плодна ]е) Б.

мутелак м. пе_). мутна вода Б.

мутин>ак м. в. мушелак К.

мутльц м. в. мушелак К.

мутница ж. мутна вода, обично текупа, К.

мутулига ж. в. мушелак К.

мутулица ж. в. мушелак К.

мушило с. место где спава пас, псепе легло Б.

наали се свр. навади се, затра^ се (о киши) Мер.

навёиште с. снежни нанос, в. соейе ДС.

наве|ина ж, чешпе у мн. наве/ине снежни нанос Б.

навёиште с „нанос снега" РЗС.

наве]6тина ж. в. наве)ина Б.
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надвожчьак м. мост преко неке саобрайа^ице (пруге преко пута, или пута преко

пруге).20

намет м. нагомилани, ветром наве^ани снег Мер.

народна ж. наплавина, тле юуе ]е плавл>ено Б.

нарортина ж. земла ко]у ]е нанела поплава Б.

насёвница ж. део н>иве луж бразде, онолико широк колико се руком може расе]а-

ти семе Б, ДС, К.

насел>е с. општи назив за насеобину где л»уди стално живе.

наспи м. део пута ко]и ]е попун>ен навожен>ем земл>е ДС; о^ачана обалареке ради

заштите од поплаве.

натунтило се свр. (о небу) превукло се тамним облацима, намргодило се Б, ДС, в.

шеншаво време.

нёбо с. небески свод Б, ДС; с обзиром на облачност: ведро- , чисшо ~ небо без

облака; облачно ~, смаглило — небо превучено маглом; фиг. намршшено ~

небо прекривено облацима; нарогушено ~ небо с предзнацима за кишу.

недокльчко м. снег у облику залежених гранула леда ДС.21

нерёзина ж. „неузорано землиште; 1ьива ко]а дуго нще орана" Вран,.

нерёзине ж. плт. запуштен виноград, шипражЗе Б.

низбрдица ж. окомито тле (гледано наниже) Б.

низбрдичав, -а, -о стрм (о землъишту, терену) Б, ДС.

нйзбрдн>ица ж. в. низбрдица Б.

низина ж. 1. тле ^е се спушта; 2. тле ко]е ^е у поднож]у („У низину растё пшени

ца, а овьс може и у по високо") Б.

новина ж. разорана ледина Б.

н>йва ж. тле ко]е се оре ради сетве житарица Б, ДС.

1ьивица ж. мала 1ьива, дем. < >ьива Б.

н>йвичка ж. „дем. < пива, кивица" Пир, К.

н.ивич.ъак м. пе^ н>ива, лоша (за обраду неподесна) н>ива К.

Нэйвче с. н>ивица Б, К.

обадьк м. место где (у изобил,у) расте бур^ан (аптовина) Б.

ббала ж. тле на граници с воденим током, узан пс^ас землишта поред воденог то

ка или водене површине Б.

обиколка ж. заобилазница, кривина на путу кедом се што обилази, или се прила-

го!)ава терену Б.

облак м. згуснута водена пара у атмосфери, из ко]е може падати киша (в. пишо-

виш ~) или снег (снеговиш ~) ДС, в. градобщав ~.

изр. Облак се зайодева, йревлачи, влачи, йодиза, гунгули, развуку/е\ облаци

ку/ьа}у, бщу се, муше се, судара}у се, склайа}у, накан>у/у се (спремаду се за

кишу), намешша}у се, нашуле се.

20 реч у иовще време ушла у говор села (Сврл>иг).

21 Снег у облику недоситн>еног, недотуцаног (недокл-чен) лсда, несаситн>еног града.
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облик м. стена која наликује људској фигури Б.

обловат (камен) камен облутак К.

облог м. „мањи потес близу села — Пушти рано овце у облог, да се напасу док не

опечё сунце" К. Мислимо да је ово исто што и обложина в.

обложина ж. непоорана ораница, оставлена да „одлежи" Б, ДС.

облутак м. обао камен, белутак (Јаловик Извор), „обловат камен" К.

оббр м. „1. двориште, авлија..., 2. ограђено место за стоку, тор" Леек,

обреж м. обала и приобаље, узвишена обала реке Б.

ббрежје с. в. обреж.

обрис м. „место изложено ветру" РЈС, Рс.

обрисина ж. узвишено место изложено ветру Б, Рс.

обронак м. литица, узвишење „одсечено" с једне стране Б.

обрушина ж. обронак, страна брда која се руши, обрушава Б.

овсиште с. место где добро успева овас Б, ДС.

овчарник м. сточарско станиште од више колиба и појата Б.

огорёлица ж. „место где је запаљена шума" Врањ.

огоретина ж. „место где је изгорела шума" Врањ.

ограда ж. 1. међа земљишта којом се обележава посед и чува од штете коју може

нанети стока Б; 2. ограђено земљиште ДС.

бградња ж. место са више ограђених парцела Б.

ограђа ж. „ограђен простору којем пасе стока; уопште ограђен простор офадом

или трњем (међама)" Врањ.

огредња ж. в. оградња.

бгрења ж. ограђено земљиште да стока не би упадала у усев ДС.

одвёнште с. „место са ког је ветар однео снег".

бдврата ж. место где се скрепе водени ток (на почетку баште и сл.) Б.

бдврта ж. в. одврата.

одиј ало с. споредни извор, поред главног извора, или секундарни извор који се

отвори кад се главни зароји Б.

одорина ж. тле на стрмом терену, коме је од вишегодишњег ораЉа скинут обра-

диви слој, па остала камена и неплодна подлога Б.

бдрон м. тле с кога се одроњава земља или камење Б.

бдроњак м. маса (камена и земље) која се одронила Б.

одушка ж. мањи откоп на водојажи где сувишна вода може отећи кад река надође Б.

окапина ж. плиће наткриљено удубљење у стени с чије ивице капље вода Б, К.

окно с. место на њиви где вода избија из земље ДС.

окошбтона ж. тле и трава окошена око нечега (зграде, дрвета, слога) Б.

окука ж. кривина на путу или воденом току Б, ДС.

окућница ж. земљиште око куће, проширено двориште Б.

блалија ж. „фобно место ван званичног гробља, где се сахрањују самоубице, ли

ца друге вере, некрштена деца" Пир.

олуја ж. јачи ветар, који носи Б, ДС.

омара ж. спарина К.

оморина ж. в. омара Б, ДС.
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бмће ж. (нисмо чули јд.) мање количине нечега (шуме, ораће земље, облака). По-

стоји изрека („На омће, на омће (= овде-онде) како тијовачко орање"). У

Лужн. „омка 1. замка, 2. пролаз кроз плот или тарабе.

опеклица ж. вишедневна летња врућина Б.

оплазина ж. место где је плуг искочио из земље и оставио неорани део бразде Б,

неузорано парче земље између две бразде ДС.

опрљуша ж. поена, пригорљива (опрљена) и неродна земља Б.

опршка ж. „танак слој снега" РЈС.

оралија ж. земља која се оре Б.

ораница ж. земља која се оре Б.

ораниште с. тле под њивама Б.

орање с. узорана површина њиве Б.

оризар м. „пиринчано поље" Леск.

оризиште ср. „Пиринчано поље, в. оршар" Леск.

брнште с. 1 . земља која се оре; 2. напуштена њива Б; 3. чистина „места где се ску-

пљају нечисте силе ноћу и играју. Ако их неко угледа, оне га осење"); 4. ме

сто за игранку.

орница ж. 1. ораница Б, „земља за орање" Леск, 2. чистина, ширина уопште Б; 3.

„напуштена њива, исто што и арница" Врањ; 4. њива или ливада окружена

шумом ДС; „пашњак" Загл 105.

орничка ж. „запуштена њивица" РЈС.

ороигриште с. „место где се младеж окушъа и игра коло" Пир.

осбј м. в. осоје Б.

осоје с. „земљиште које не феје или мало греје сунце" Врањ.

остров м. острво Власина.

острила с. плт. клизиште, тле које клизи у слаповима Б.

бтока ж. 1. вода којасе одваја од реке, рукавац; 2. јарак којим отичетаква вода; 3.

вода (осока) која излази из штале Б.

отрадија ж. чистина Б; „широк празан простор, чистина" Пир.

отредија ж. в. отрадија Б.

оцедиште с. оцедно место, нагнуто тле с којег се вода цеди брже него са осталог

тла Б.

биак м. јама за садњу кромпира Б, ДС.

паветрьк м. слаб ветар, ветрић Б.

пад м. 1. „косина брега — Вода тече низ брег јер има пад" Луж, ДС; 2. водопад

дс.

падалиште с. 1. стрмо земљиште Б; „удубљење у земљи, удолина, котлиница,

вртача, клизиште" Тим; 2. место логора Цигана чергара („Ви несте ни за

циганско падалиште" — прекор упућен немирној деци — Пирковац).

падина ж. 1. стрмина; 2. подножје некогузвишења Б.; „дол ширих и блажих стра

на, она је у ствари једна питомина у брдовитом пределу" Загл 99.

падиница ж. дем. < падина Б.

падйнка ж. мања падина (в) Б.
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падинчина ж. аугм. < йадина Тим.

падиште с. в. йадалишше.

пазариште с. вашариште, „п^аца" Леек,

паланка ж. варошица.

палёж м. „Земл>иште на коме ]е пожар уништио растин>е" Загл 55.

пал>ёвина ж. тле очишпено пал>ен>ем ради обраде ДС.

пана!)уриште с. „вашариште" Леек Пир.

панапуриште с. пол>ана где се одржава вашар Б.

пандирало с. место где вода понире Б.22

папратиште с. земл.иште обрасло папрапу Б.

парамида ж. „пирамида од високих греда испун>ена сламом, поставл>ала се на

на)вишим котама и палила у случа]у ратне опасности" Луж; сада ]е честа

апелативна ознака маркантних узвишеььа — некадашн>их сигналних тачака.

парасина ж. необрено, запуштено, запарложено земл>иште ко^е се некад обраг)и-

вало Б.

параспур м. н>иве кеде су некада биле спахи,)ске. Вран>.

парцела ж. 1. део земл>ишта; 2. део земл.ишта за градн>у неке зграде Б.

парче с. мала парцела обрадиве земл>е ДС.

пасиште с. йашк>ак (в) Б.

паша ж. пол>е под попашама Б.

пашальк м. земл>иште где се напаса стока, испаша Б, Леек,

пашиште с. йашгьак (в) Б.

пашник м. йашгьак (в) (Над чешму све йашнйк)Б.

пашньак м. тле обрасло травом где пасе стока Б, ДС.

пезул> м. тле на наизбрдици ко^е се осипа Б.

пел>уг м слаб снег ко]и ^е тек покрио земл>у Б, ДС.

пепел»уша ж. тле поено и растресито, бо]е пепела Б.

перал>иште с. „перило" Р^С.

перзаз м бура, опу}а, в. вивулица Леек,

песаюьива (зевн>а) песковито тле ДС.

песаклэивица ж. „Пешчана н>ива" Вран>.

песьк м. 1. сипкава зрнца тврдих минерала; 2. песковито тле Б.

пескул>ица ж. песковита земл>а Б.

псскуша ж. земл>а с доста песка у своме саставу Б.

пепина ж. хоризонтално удубл>ен>е, обично у стеновитом тлу Б.

пепура ж. в. йейина (Галибабинац).

печ м. в. йеНина Б.

пештер м. „каменито землиште с пукотинама" Вран»,

пештера ж. Пекина (в) Б.

пештерина ж. 1. аугм. < Пекина; 2. тле са доста рупчага (пепина) Галибабинац.

пешчаник м. „пешчано земл>иште" Вран>.

22 Овако гласи и }едян топоним у селу Псришу, где понире Сврл>ишки Тимок.
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пешчар м. камен настао од таложних стена Б.

пијац м. место у граду где се продаје и купује на отвореном простору Б.

питомина ж. место не много брдовито и заклоњено од ветра Б.

плавило с. „земљиште које плави река" Вран..

пладниште с. 1. место под хладовином (природном или начињеном) где се овце

за време летњих жега одмарају око поднева Б; 2. чистина Б.23

плаз м. маса (камење, земља, снег) која се нагомила клизећи низа страну.24

плана ж. шира висинска површ (обично неизломљена), на власинском терену

„Тој там плана, а такбј ју и зовемо".25

пландиште с. „место за пландовање" Леек, Пир, ДС.

плац м. место где је кућа и окућница Б.

плёш м. голи планински врх Б.

плићак м. место на реци где се корито шири и вода бива плитка.

плот м. ограда од прућа или трња Б, ДС.

плоча ж. равна стена Б, Загл 57.

плочак м, тле с плочастим камењаром Б.

плочар м. камен који се одваја по слојевима, плочама Б.

плочарник м. „место где су плоче од камена, које понегде људи ваде за покрива-

ње помогших зграда" Врањ.

пљбчес камнк м. плоча ДС.

шьоштак м. „место где су камене плоче" РЈС.

шьусак м. јака, густа и брза, обично краткотрајна киша Б, ДС, в. киша.

повата ж. в. појата.

повијуша ж. 1 . страна узвишења савијена у облику лука; 2. таласаста горња иви-

ца узвишења Б.

пбводња ж. поплава (в) Б.

површка ж. водена површина („Погле, на површку нешто плива", Шарбановац).

пбдвожњак м. пролаз неке саобраћајнице испод површине тла, или испод неке

грађевине (пруге испод пута, пута испод пруге, или улице испод неког дру-

гог грађевинског објекта) Сврљиг. 26

подгор м. в. пригор.

подгорина ж. појас брежуљкастог земљишта између планине и равнице.

подина ж. равница у подножју брада Загл 53.

подлёсина ж. клизиште. У Б и Лесила топоним са својствима клизишта. У Тијов-

цу: доњи део брда, у подножју.

појата ж. сточарско станиште (обухвата колибу за пастира, са делом за млечне

прерађевине, појату са настрешницом за стоку и сеник) Б.

23 Изгледа да то долази од потребе да пландишта не буду где је загушљиво, где је запара, већ где

ваздух слободно струји, пошто овце не воле загушења. Чули смо у детињству: „Ејте там, на пладни

ште, па се играјтс", а то је значило тамо где је чистина, где нема зграда и растиња.

24 Нажалост, испуштен је податак о извору.

25 Наша белешка са Власине.

26 Реч је у новије време ушла у говор села, и то вероватно фиг. са значсњем пролаза измсђу зграда.
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појатиште с. 1 . место где су биле појате ДС; 2. место на пашњаку са више појата.

пбјилиште с. „место на којем овце пију воду" РЈС.

пољана ж. 1 . шири простор, не много уздигнут Б; 2. „шири пропланак у шуми" К.

пољанче с. дем. < пољана Б.

пшъе с. 1. шири простор уопште; 2. тле под усевима („Покре Тимок је боље пбље

од наше") Б. У пиротском крају, око Темске, поље је општи назив за низи

ну, тако да се тле диференцира на планину и поље. Житељи низинских села

су „пољци".

пољевица ж. клизавица Б; „расквашена, блатњава стаза" Луж.

пољспи-пут м. пут за одлазак на њиве, пут кроз поље— ненасипан и неуваљан ДС.

пондирало с. в. пандирало.

понирало с. место где понире вода (Вртовац).

понирздьпа ж. вода која понире (штуца).

поплава ж. периодичан јаки ток воде која надо!)е од киша или топљења снега и

плави земљиште шире од уобичајеног тока Б, ДС.

порбј м. „набујао поток, бујица" Пир.

порбјнна ж. земљиште које је вода поплавила Б.

порбјница ж. „мутна вода" РЈС.

поседак м. „плац: двориште, купа и друге зграде сеоског домаГшнства" Вран,,

„земљиште за подизање зграде" Леек.27

послон м. „добро огранена настрешница где леже овце преко лета, чини саставни

део појате в. у којој леже овце зими" Луж.

поена (земља) ж. неплодно тле Б.

постад м. „место одакле се започиње жетва на њиви" Леек.

постат м. део њиве који се обра1)ује (копа, жање) уједном захвату Б, ДС. В. и пребој.

поступ м. стање воденог тока, када набујала вода подигне ниво и прелије воде-

нични витао који због тога престаје да се окрепе — „наишьл поступ, па по

ступило воденйцу" Б.

пбтака ж. „стаза, путања" Пир.

потека ж. стаза. У Б. се ово значење изгубило, али је остао топоним Вре(л)ска по

тока.

потес м. шири простор, обично страна Б, ДС.

поткапина ж. надстрешена стена која чини хлада стаду, или га штити од кише

или ветра Б, Пир, К.

поткупница ж. земљиште у окупници (због брдовитог терена обично испод ку

пе), а можда и зато што је „под купом", аналогно: под њивом..., најчешпе

обращено Б.28

поток м. 1. мањи водени ток Б, ДС; 2. долина којом тече поток (стални или који

пресушује, тј. суви или куси п.) Преконога; в. куси ~.

27 У Б је поседьк посело, обичај да се оде у посету и мало, уз причање и свентуално чашИсњс —

посели.

28 Касније смо сазнали да је то окупница, која се у катастру води под „купа".

-44-



Земл>описна и н»су сродна лексика ^угоисточне Срби]е 473

потоп м. велика поплава, после ксуе вода данима остане на поплавл>еном земли-

шту ДС.

поточара ж. воденица на реци Б.

поточе с. дем. < йошок Б.

потомка ж. ман>и поток Б.

потреси]а ж. 1. вододржно тле; 2. живо блато; 3. тресетиште Б.

потресул»а ж. тресетиште, пловепе острво у Власинском ]езеру Власина ЦТ.

прав (снег) сув, растресит снег Б.

праг м. „каменита феда преко ко]е прелази пут" Загл 50.

прашйна ж. ситне честице суве земл>е Б,К.

прдало с. врста извора, где вода из земле избила вертикално избацу)упи песак,

ко]и онда пада натраг, „дави" извор, ко]и због тога „прди".

прзалЛла ж. клизавица (в) Б.

прёвалац м. „превлака; пролаз измену два места" Р.1С, Загл 50.

прёвалов м в. йревалац Р.1С.

прегаз м. место на реци ^е се може газом прелазити Б.

преглабица ж. попречно улегнупе на путу, где кола „клецну" Б, Пир, Вран.;

„рупчага на путу" Р.1С.

преглавица ж. „в. Преглабица" РЮ.

прегледуша ж. „исто што и доброглед (в)" Загл 50.

преглобина ж. улегнупе на путу К.

прегон м. „пролаз" Р]С.

прёкоп м. „део баште где се сади паприка" Луж.

прелаз м. место где се прелази каква препрека (поток, плот и сл.) Б, ДС.

прёлог м. „неорана н>ива" Вран>.

прёлука ж. „пролаз, путаша, стаза" Пир.

преод м. прелаз Б Вран».

преров м. „1 . каналиЬ у винофаду коул служи за одво1)ен,е воде /.. ./, 2. површина

у винограду измену два каналиНа. — Дьньс обрамо едьн преров и друГ)и]ат

половин" Тим.

пресёдлина ж. седло, супуштена ивица косе Б.

пресёдл>иво тле где се смен>у]у улегнуЬа и уздигнуНа ДС.

прескакала с. плт. место где се прелази река скачупи с камена на камен Б.

прёслап м. „пролаз измену два брда (узвишен>а); земл>иште измену два брда (уз-

вишен>а); благо улегнупе измену два брда (узвишен>а)" Вран».

прёслоп м. в. йреслай Р)С.

преслопут м. „пут ко]и води преко преслопа" Вра!Ь.

прётруп м. парцела баште, веЬа од ле]е Б.

прётрупа ж. в. йрешруй.

пречьц м. исто што и пречица в. Б.

пречйна ж. „пречица" Леек, ДС.

пречйнка ж. „пречица, в. пречйна" Леек, Пир.

прёчица ж. преки, крапи пут или стаза Б.

пржар м. припек Вран».
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пржина ж. „1. неплодно зиратно землиште. . ., 2. део спрженог земл>ишта" Леек,

„неплодно, сунцем спржено место" Пир.

пржул> м. „присед, суво, прегорл>иво земл>иште" ЦРек.

прзал>па ж. клизавица Б, ДС.

пригар м. „земл>иште, изложено сунцу, на коме усеви брзо пригоре, осуше се"

Пир.

пригор м. „пригревица — Но ми ]е ло^зе на пригор..." Леек.

пригорльиво (место) плитко место, окренуто сунцу, коде се брзо суши те усев на

н>ему за време жеге „пригори" Б.

пригрёвина ж. в. йригре/ина Леек,

пригрёвица ж. в. йригре/ина Б.

пригрё,|ина ж. место „у сунцу", приоде Б.

прижёг м. „земл>иште у припеку" Вран,,

припека ж. челопек, место „у сунцу" Б.

прйпеч м. в. йрийека.

припёчина ж. „место изложено сунцу" Луж.

прйпрт(а) (?)29 „1. узан пут; 2. стрма узбрдица" Луж.

приоре с. страна узвишен>а окренура сунцу, супр. осо}е (в) Б.

пристранак м. оно што }е уза страну („тош да поорёмо она] йрисшранак, па смо

готови с ораше") Б.

приток м. в. йришока.

притока ж. водени ток ко)ч се улива у снажни^и ток (поток или реку) Б, ДС.

прич м уздигнуто место окренуто сунцу Тим (и топ. Мала прич).30

причал „страна окренута сунцу" Тим, „каменито землиште окренуто сунцу"

Загл 57..

причёл м. исто што и Причал Загл 58.

приче с. место у припеку Вран,, в. йричел.

причёл, м. „присед" ЦРек.

прлог м. „1. запуштено зиратно земл>иште..., 2. речни нанос" Леек.

прл>уга ж. в. йр/ьуша.

прл>уша ж. растресита и поена (пепелава) земл,а Б. Кад неко плитко оре, каже се:

„Само прлпа". Тако^е: „Плуг оре длбоко, а рало само прл>па".

прнак м. ситна шумица К.

прнар м. ситна, кржл>ава шумица Б Вран,.

провали)а ж. вртача, често бездна Б.

провлачушка ж. „узан и низак отвор у плоту кроз ко]и се може провупи само пу-

зепи" Луж.

прогон м. узан пролаз измену н>ива, за истериванье стоке на пашу Б.

прогорелица ж. „Шумско земл>иште страдало у пожару" Загл 55.

прозбрац м. шупл>а стена (позната, али кн>ишка реч за Б).

29 Из извора ни)е могуЬе закл>учити да ли ово може бити именица, или само придсв у функцией

атрибута.

30 Више речи бипе у делу „Скривени" географеки термини.
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прокоп м. исто што и канал (в) Б.

пролаз м. 1. место где се пролази кроз неку ограду; 2. теснац измену зидова или

стена Б.

пролизинка ж. стаза.31

прблока ж. 1. ]аруга начин>ена од воде за време шъускова; 2. узано корито воде

на стрмом терену Гаре (Црна Трава),

пролука ж. 1. исто што и прогон в. Б; 2. узан пролаз (кроз плот, измену стена и

сл.) ДС ; 3. „мала чистина у шуми" РЗС.

промично (време) време с лаким променама Мер.

промка ж. „узан пролаз, улаз (у башту, виноград)" Пир.

промпе ж. (у Б нисмо чули щ.) стрме и неприступачне долине Б.

пропас м. бездан в. Б; „вртача кроз ко]у понире вода" Загл 98.

пропус м. отвор, одушка за отицан>е воде Б.

прбпушка ж. узан пролаз, као прогон в. Б.

просек м. 1. пут просечен кроз шуму; 2. пролаз начин>ен кроз какав непроходан

предео, усек Б.

простор м. општи назив за површину тла ДС.

прелина ж. пукотина у стени Б.

пртина ж. 1. путаььа у снегу; 2. стаза уопште Б, „проби^ена путан>а кроз неки те-

рен" Леек,

пртинка ж. дем. < йршина Мер.

пруга ж. саобрапа]ница с положении трачницама за пролаз железничких возова.32

пруд м. нанос песка и мул>а на обалу реке Б; „спруд, издигнуто песковито земл>и-

ште у речном кориту" Пир, „спруд, напуштени део речног корита" Леек,

прудина ж. место у речном кориту, обично на плипаку, где има много нанесеног

песка („С^ прудина се млого раширила"), „простор поред реке" Леек.,

прудиште с. прудина с ко]е се повукла вода Б.

пуклбтина ж. пукотина (у стени или на тлу после ]аке суше) Б, ДС.

пустара ж. 1. напуштена земл>а ^а се некад обра!)ивала; 2. напуштено, дома-

пинство или станиште Б.

пустшьак м. аугм. напуштено домаЬинство (куЬа и окупница) Б.

пут м. општи назив за тле ко>)им се иде, ]аше, вози Б; в. колни ~.

путанка ж. стазица Б.

пуппьица ж. дем. < йушагъпа Б.

путан>па ж. путан>а Б; в. коз}а ~.

путьк м. дем. < йуш Б.

путе с. „путип, стаза" Леек,

путйна ж. „странпутица" Леек.

путинка ж. стазица Б, ЦТ; „путип, стаза, в. йуше" Леек,

путишта „ж. (51с!) путеви, лоши путеви" Пир.

31 Рсч да]с А. БелиН у Дщалекшима..., стр. 384.

32 Реч се више не осеЬа кььнжевном (пругс су у ^угонсточно^ Срб1уи познатс вей ]едан век, у Ни

шу од 1884).
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равнина ж. 1. в. равница; 2. зараван, пропланак Б, К.

равница ж. равно тле Б, ДС.

равничка ж. „мали равни део зешьишта" Р.1С.

равниште с. исто што и равница в. Б, ДС; зараван Пир.

равн>ак м. „равно место, на]чешпе на неко] узвисини" Вран>.

развалотина ж. разрушено здан>е уопште (купа, мост и сл.) Б.

развбдница ж. разводе, место где се вода разлива у више рукаваца.

разграца ж. „место чи]а ^е офада испровал>ивана, разгра^ена" Пир.

раздербтина ж. ^аруга в.

раздолак м. место где се речни ток дели у два рукавца Б.

раздолце с. „земл>иште измену две долине (потока)" Вран>.

раздолци м. плт. место где се саст^у две долине Б, Загл 52.

разлёвиште с. место где се разлива река ДС.

разлёж м. „мала равница (од неколико ари) у брдовитом пределу" Загл 53.

разлив м. разлевишше (в) ДС.

разливотина ж. место где се вода (кад набу)а) разлива Б.

разлуци м. плт. место у низини где се вода, кад надо^е, разлива Б.

разл>ёвиште с. место где се обично вода разлива Б.

разор м. место на н>иви где се „расклагап'у" бразде Б.

рака ж. гробна ]ама, гроб.

рамн>ак м. в. равььак.

расадник и расадник м. ле]а где се негу)е расад поврпа пре но што се расади у ба-

шти Б.

раседло с. место где }с дошло до спуштан.а земл>ишта дуж раседа Б.

раскрс]е с. раскршпе путева Б.

раскрсница ж. раскршпе.

раскрстиште с. „раскршпе" Леек.

распадина ж. падина ДС.

Распутина ж. „странпутица" Леек.

распутиште с. „1. странпутица..., 2. раскрсница" Леек.

растока ж. 1. место где се водени ток дели у више рукаваца Б; „место растакан>а,

подва]ан>а текупе воде" Леек, „одво]ак од речног корита за воденицу, ба-

шту и др." Р.1С; 2. место где се вода, кад набу^а, разлива претвараЗупи се у

плипак Б.

ребро с. „издужено каменито брдо" Загл 50.

рёбрн>е с. „побр^е" РЮ.

рёд м. низ засада (вопака, поврпа, кромпира и сл.) Б.

редак м. ретка шумица, шумарак, на^чеше прорежен крчен>ем Б.

рёка ж. 1 . текуЬа вода уопште; 2. место дуж воденог тока („Орёмо у рёку") Б.

ретежак м. „прорежена шума, ретка гора" Луж.

рёчиште с. 1. землиште поред реке Б, Р.1С; 2. „место где ]е некад текла река"

Вран».
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ржнште с. место где успева и где се се]е раж Б.

рид м. узвишен»е окомитих страна Б; „брдашце" Луж; рид ]е у ствари издужено

брдо и узвишен>е уопште Вран.,

ридак м. 1. шири по^ас подридовима (в); 2. камеле поред реке; 3. каменито тле са

ретким и слабим растин>ем Б.

ридине ж. „хридине" Леек.

рщя ж. „изровано землиште" Р.1С.

рил>ёвина ж. тле обращено рилан>ем ДС.

рйпалка ж. „место на реци где се прелази преко поре1)аних каменова" Р.1С, в. и

рийшька.

рипалпа ж. водопад на воденом току Б.

ришор м. бреговит терен, „ридин>е" К.

ров м. 1. дубли прокоп у земли; 2^ама, рупа за траплеже кромпира или вопа и

чувала преко зиме Б.

рбвина ж. тле изровано ерозирм Б.

ровине ж. плт. 1 . ровина в.; 2. ]аруга в., удублеле оштрих страна Б; „урвине, во-

додерине" Загл 101.

родна (зевн>а) ж. плодно земл>иште ДС.

роса ж. слаба ноЬна падавина ДС, у Б роса.

росула ж. 1 . сеновите ливаде у осо^оЗ страни Б; 2. „врста земле ко]а слабо ра!)а,

сува и ретка земла" Вран>, ретка земла ДС.

рпа ж. гомила (земле, камела, песка) Б.

рт м. дуже и окомити|е брдо Загл; исто што и рид (в) Б.

рубина ж. ивица стрмине, стене и сл. Б.

руда ж. 1. стена ко]а садржи неку руду; 2. општи назив за састав (квалитет) тла

(„Та] земла (н>ива) има си такву руду и не помага ]о никакво 1)убреле") Б.

руденица ж. „исто што и рудина или ледина" Загл 56.

рудина ж. тле обрасло ситном и ретком травом, „рудо" землиште Б; у Пир. руди

на, „ливада" Леек.

рудник м. место где се вади руда, али може и обичан камеи или песак Б, ДС, К.

рудо (место) место без растшьа, голет Б.

ру|нна ж. руина, развалина (обично се везу)е за остатке неког непознатог гради-

шта) Б.

ру^иште с. камен>ар где расте ру) Б.

рунка ж. „плодна земла" Загл 57.

рупа ж. удублен>е у тлу или стени, ]ама Б; „благо улегнупе; увала; котлиница"

Вран»; „удублен,е у земли или стени; благо улегнупе; увала" Р.1С.

рупашка ж. ^амица" Р.1С.

рупиште с. удублено место, место с удублен>има Пол 1 17.

рупчага ж. веЬа рупа Б.

рупче с. „дем. < руйа" Р)С.
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сабориште с. место окупљања људи, обично насред села, или око неког култног

места Б.

сават м. „планински пашњак, испасишта на планини" Пир.

самовириште с. извор с више врутака, где вода „врије" Б.

састав (река) м. ушће ДС, на реци Власини постоји и насеље Састав Река,

саставци м. плт. место где се састају потоци, путеви или долине Б.

сьспа ж. „нанос снега" Пир; „снежан нанос" РЈС.

свињарник м. „1. место у селу где се ујутру скупљају свиње да би их свињар оте-

рао на пашу; 2. стаја за свиње" Пир.

свлачисце с, дем. < свлачиште К.

свлачиште с. клизиште (в) Б К.

свлачбтина ж. „клизиште" Луж К.

свртина ж. „земљиште заклоњено од ветра и погодно за зидање куће" РЈС.

свртинка ж. „дем. од свртина" РЈС.

свртиште с. станиште, пребивалиште (Кад се човёк посели, он изгуби свртиште) Б.

северйнко м. ветар који дува са севера (Ка дуне северйнко, све заваља метлови-

не«) ЦТ.

сёдалиште с. планински превој, седло Б.

седло с. планински превој, спуштена горња ивица косе Б.

сёлиште с. место где је раније (најчешће по предању) било село Б.

село с. 1. насеље; 2. средина села, где се људи окупљају Б.

селце с. дем. < село.

сенарка ж. слаба и неочекивана киша која поквари суво сено на ливади Б, в. киша.

сенокоша ж. ливада која не служи за испашу стоке, већ за косидбу сена Б.

сењак м. место где се дене сено К.

сеча с. „место где је шума посечена, па избиле младице" РЈС.

сечар м. шума која се сече, проређује Б.

сёчина ж. 1. шума која је сечена ради проређивања, неговања; 2. грање и дрвље

којеје сечено кресањем (за исхрану стоке) Б; крчена шума К; „в. сеча" РЈС.

сёчница ж. оштра избочина у стени Б.

сечотина ж. „место где је посечена шума" РЈС.

сивьц м. камен сиве боје Б.

сига ж. 1. комад земље заједно с травом; 2. врста лаког камена порозне структуре

Б; „ промрзла земља и водњикав лед, — „По целу реку наватала се сига" К.

синор м. 1 . место под међама; место на фаници економског (обрадивог) дела ата-

ра и оног „изнад села" под пашњацима (Мужинац, Сокобања); 2. „потес

неодређене површине" Вран>.

сипавица ж. врста земље која се лако сипа приликом обраде Б.

сипак м. материјал који настаје осипањем тла Б.

сипар м. песковито и ерозивно тле Б, врљак в. ДС.

сипељ м. „нанос песка или земље; место где се земља одроњава" Врањ.

33 У ЦТ мешловина је бреза, која се на Власини зове и метлика.
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сиписце с. дем. < сийишше К.

сипнште с. сипак, „землиште прекривено шодером" К.

сирен>арннца ж. „зграда у ко]о^ се прави сир на бачи)и" Луж., у оквиру бачи^а (у

колиби) део пастирског планинског станишта.

сирина ж. „Реч сирина означава воду у кр]р] ]е прана вуна" Пол> 120. На истом

месту: Сирин>арник топ. шума и н>иве. У Округлици (Сврл>иг) ]ош у XV ве

ку Сирина (мезра), сада топоним Ширина.

сйска ж. леденица настала од капавице с крова Мер.

ситнак м. „ситна, ]ош неотета гора" Луж.

скакала с. плт. 1. слап на воденом току, 2. место где се река прелази с камена на

камен Б.

склад м. в. слог.

склап м. 1 . талас воде; 2. удар ветра: „Ветар нема, нема па на склап дуне" К.

склопчина ж. спуштено тле са свих страна затворено узвишен>има Б, Загл 52.

сковандрин свр. пре]ако смрзне тле (о мразу) Рс.

скок м. 1. маньи водопад на потоку Б; 2. „крш, камен>ар; каменито земл>иште —

Куд понорску пупри|у Црна река се пробила кроз некакав грдан скок"

ЦРек.

скрёж м. смрзла кора земле — „Подмрзла земн>а па само бож^ скреж" К.

скрёжи се каже се за замрзаван>е тла Б, ДС.

сламиште с. место где се обично дене слама Б.

слана ж. следена водена пара за хладних ]есен>их нопи Б.

елани (вода) неевр. каже се за укус забор/ьиве (в), смрдл>иве или шешке (в) воде ДС.

сланиште с. 1. слано земл>иште Б, „место где земл>а или вода има^у слан укус"

Вран>; 2. ооуна страна паппьака (под сланом).

сланбпаца ж. „место где слане чешЬе и више пада]у" Пир.34

слап м. 1. ман>и водопад, скок (в) воде Б; 2. удар^аке кише (Кад]е вётар, пиша би-

^е све на слайови) К, в. склай.

слатина ж. мочварно земл>иште Б, ДС.

сльзй (вода) каже се кад вода иде танким млазом, в. црцори ДС.

елнвак м. ииъивар (в) Б.

сливарник м. „шл>ивик" Р1С.

сливник м. в. сливах.

слбг м. горла (терасаста) ме!)а н>ива на нагнутом земл.ишту Б, ДС; „н>иве степе-

насто поре^ане и с уздигнутим ме!)ама" Р.1С.

слота ж. невреме прапено кишим / снегом и ветром Б.

емьклбтина ж. „земл>иште ко]е се одронило, ^е клизи" Вран>.

емьчиште с. „земл>иште кс^е клизи" Р.1С.

смет м. снежни нанос ДС.

смогли се свр. падне магла ДС.

34 У Б }е сланойаца и врста крушке ксуа сазрева кад поднесен почне падати слана.
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смолница ж. в. смоница Б.

смоница ж. зби^ена земл>а, плодна али тешка за обраду (реч }е позната, али као да

]е за Б. юьишка).

Г • ' . ' .1.1 _ I

снег м. општи назив]едне врете падавине, ъ^угав ~, ирав ~, сииак, ~ целъц, корав ~.

изр. снег забели, обели, йролаши, заснежи, зайел>ужи, ве}е, наруби, фиг.

накрка, налу/ьа.

совине плт. „исто што и усувотине" Загл 52.

сокак м. улица у селу Б.

сокаче с. дем. < сокак Б.

солила плт. „коса низ ко}у клизи ситан камен" Загл 102.

сблиште с. „место где се крми (соли) стока" Вран».

соспа ж. 1 . рпа снега ко^ се нахвата на гранама дрвепа; 2. грудвице меканог снега

од више спо]ених пахул>ица Рс.

спри] а ж. олу)"а с падавинама, киша на ветар Мер.

спруд м. нанос песка на обали реке Б.

спрудиште с. место дуж реке, са спрудовима Б.

средорёк м. место измену вода Б, и то од састава Вран>.; „спруд, остреце усред ре

ке" Пир, Вран., Загл 112.

средоридина ж. „узвишен>е измену два]у брда" Вран>; „место насред гребена не-

ког рида, т). брдашца" К.

срёдседло с. центар села, место окупл>ан>а л»уди Б.

стаза ж. пешачки пут преко травнате површине, сада се осепа юьишким, )ер \е

уобичаЗено врвина (в) Б.

стазица ж. дем.< сшаза.

сталовн>ак м. в. сшоловн>ак Б.

станац (камен) непокретан камен Б.

становьн камик непокретан камен „урастао" у земл.у ДС.

станце с. „место где се саста]у речице, потоци или путеви" Вран»,

станци плт. в. сшанце.

стар-дом купиште, темел>и некадашн>е купе ДС.

старопутина ж. траг на тлу од неког напуштеног пута.

стена ж. 1. стена и тле око н>е; 2. вепи камен уопште Б.

стен>ак м. кумулативно: стен>е Б.

стён»е с. литица, стеновито тле или каменити по]ас Б.

стбл м. „камен у трли на излазно] кап^и на одем седи особа кад музе овце" Р^С

столовн>ак м. камен станац Б.

стрампутица ж. 1. споредни (неправи) пут; 2. беспупе Б.

страна и страна ж. ]една страна узвишеног тла Б, ДС, „нагнута површина брда

или планине" Вран.. Врла ~ ж. стрма страна брда ()ер постхуи могупност да

од две]у страна ]една буде и блага, или да се „пен>е" уз планину) Б.

странйште с. стрниште, н>ива с кс^е }е пожн>евено жито Б.

стран»е с. шири потес благе стрмине Б.

срёцало с. Луж. в. средсело Б.
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стрмина ж. низбрдица (в) или узбрдица (в), „стрма страна узвишења" Загл 51..

стрминка ж. „краћа стрмина" РЈС.

стрна ж. страна (в) Врањ.

стрниште с. „стрњика" Луж, њива с које је пожњевено жито Б.

струга ж. сужени простор у тору где се стадо натерује на мужу Б; „теснац где се

музу овце", „тор, трла" РЈС.

стружина ж. место где је некада била струга Б.

стружиштес. 1. исто што и стружина* ; 2. отворено место, обично узвишење, из

ложено оштрим ветровима (кошави) Б.

струља (мт. Струља орница) ж. „Струља значи оштра" Пољ. 122. У Сврљигу

струљкаво место, управо: место с благим нагибом.

струљкаво хладњикаво (о времену) Мер.

стубла ж. „озидани кладенац" Тим.

стублина ж. извор (врста извора); „чесма. Шупље дрво (стубал) постави се где је

извор, па се из њега захвата вода" Врањ. У Пирковцу чамбура.

студёнац м. исто што и кладанац в. Б.

стунти се свр. наоблачи се тамним претећим облацима (о небу) Б, ДС.

ступка ж. „1. корак; 2. траг стопала" Пир.

сува (река) ж. речно корито где река већи део године не тече.

суват м. в. сават.

сувача ж. 1 . река којаје већи део године без тока; 2. долина без воденогтока.

суви поток м. 1. поток који пресушује за време лета, 2. долина којом тече поток

који пресушује Б.

суво с. 1 . сувота (где стена заклања од падавине), 2. општа ознака за тле без влаге

Б.35

суводбл м. долина кроз коју не тече вода Б.

суводолица ж. в. суводол Б.

сувбтина ж. предео без воде Б.

сувомразац м. „врста ветра" Леек.

сувомразица ж. хладно зимско време без падавина Б.

сувомрзлица ж. в. сувомразица Б.

суворек м. корито потока или реке која пресушује ДС; сува река Б.

сугрёби м. плт. трагови псећег гребања по леду или тлу Б.

сулундар м., мн. сулундаре леденице које се нахватају на предметима с којих се

окапује вода за време јаког мраза Рс.

суновратина ж. стрмина Б.

сунбтина ж. место које се сурвало, земљиште које клизи Врањ. Чешпе као плт.

сунотине.

суснежнца ж. редак, слаб снег Б.

сутёска ж. теснац (не живи као апелатив, али сачувано у једном топониму),

суче неевр. ковитла снег или кишу коју носи (о ветру, олују, сприји) Рс.

35 Није забележен термин шле, па је с тим значсњсм овде зелиъа уопштс, в. и землиште.
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талас м. део водене масе ксуи се подиже изазван ветром Б.

тамбиз м. в. амбис.

тамбйс м. в. амбис К.

тёнтаво (време) натмурено, тешко време, запара Б, в. време.

тескоба ж. узан простор, теснац Б.

тескоча ж. уска н>ива или ливада; узан пут ДС.

тесньц м. теснац, узан пролаз (измену стена, зидова и сл.) Б.

тешка вода вода непри)атна за пипе (заборл>ива, елани, тешко се у н^ кува, или

споро од н>е вари желудац) ДС.

тин>а ж. талог уста]але воде Б; нанос низ речну обалу К.

тин>ак м. тин>а прорасла барским коровом Б; пе]. тин>а К.

тин>е с. в. шиььа.

тир м. издигнути педас земл>ишта дуж редова у башти Б Тим.

топйлиште с. место где су топила в. ДС; место некадашн>их топила (пошто се ко-

ношьа више не га^) Б.

топило с. 1 . место на реци где се топи конопла; 2. базен, поред реке, где се топи

коношьа да откисне Б; „мочило за конопл>у" Р.1С.

топшьак м. напуштено топило в. Б.

топлйк м. „изворили кладенац у ^ем зими не мрзне вода него се пуши" Вран,.

топол>ак м. место под тополама Б, ДС.

торйна ж. овч^е 1)убриште Б.

торина ж. место где су торови (шрлаци).

ториште с. 1. место са торовима; 2. место коЗе ^е назубрено Б.

точила ж. плитки коритасти жлебови у стени Б.

точилар м. брусник, камен од кога се изра^у тоцила и брусеви Б, Р1С.

траг м. отисак дивл>ачи у снегу или меком тлу ДС.

трап м. дугул>асто узвишен>е (не и удубл>ен>е) ман>е од брда Б; „део баште" Р^С,

ред баште — „у ]едьн трап садимо пипер, у ]едьн зелени лук, а у ^едьн трап

зел>е, а узокол садимо петлихан>и" ДС; купица за садн>у неког расада К.

требеж м. в. Шребежина.

требёжина ж. 1 . искрчена шума; 2. н>ива ко^а^е начин>ена чишпен>ем од камена Б,

Загл 54.

тресава ж. тресетиште.

треста ж. тресетиште; живо блато Б.

тркшъиште с. стрмина где се све лако „тркал>а", сурвава Б.

трлачиште с. место где су били трл>аци в. Б.

трле плт. шуате на пашн>аку К.

трлёвина ж. назубрена н>ива, на ко^ ^е била покретна трла К.

трлиште с. место где су биле трле Вран».

трло с. ограден простор за чуван>е оваца у полу, обично покретном оградом Б.

трл>ак м. трла, покретно сточарско станиште, у полу. Гради се од покретне огра

де (платно = од леса плетених од прупа) на н>иви, тако да ту ос^е торина и

да 1)убри н>иву Б, ДС; обично „после жетве" Луж; пе]. трлак „назив за ста-

ре, оронуле или напуштене трле" К.

-54-



Землописна и н>0) сродна лексика ]угоисточпс Срби^е 483

трл>ачиште с. место где ^е, или где ]е био трл>ак в. Б.

трмкарник м. пчелиььак ДС.

трмчарник м. пчелин>ак Б.

трница ж. „земл>иште где расте трн>е" Вран..

трньак м. нестар обрастао глогом и трн>ем Б, ДС.

трс м. 1. тршпак, 2. оно што ]е отршено (в. шрша) Б.

трсак м. тршпар ДС.

трша ж. тле очишпено ради обра!)иван>а (трси се трн>е и коров, а крчи грмл>е) Б.

тршёвина ж. исто што и шрша Б; „крчевина" Р.1С, К.

тумба ж. висока заобл>ена планинска глава, или заобл>ено брдо, у Б. ни)е познато,

али ]е познато и севернее (средн>и Тимок) и }ужнще (Власина). „Реч [...]

значи узвишен>е, хум" Пол> 127.

тунел м. прокоп кроз брдо ради пролаза железничке пруге ДС.36

тупенар м. тупи врх издуженог брда ДС.

туриште с. „место у планини и полу где нопи стока" РЛС.

туцаник м. пут од ломл>еног камена, туцаника Б.

Нерана ж. „радионица за израду цигала, мутавци)ских произвола и сл." Пир; у се

лу Дон.е .^но (Лесковац) Нераиа}с дугачка зграда у ко^ се израду ужад.

перемидница ж. „локалитет где )е копана земл>а за црепове, цигле и перамиде"

Вран».

перемиийница ж. „црепана" Пир.

перёп м. место где се скупл>а вода непосредно изнад буке ко]а ]е одводи на воде-

ничне витлове Б.

Кисмет м. в. ки)амет Б.

пипельц м. несносна лета врупина, врелина Б, в. Ьийлбц.

пипльц м. ^ара врелина, неподношл>ива вруНина" Пир.

пиречана ж. кречана (где се пече креч и где стсди [у рупи] угашен креч) Б.

пичёр м. стенде (в. кичер) Б.

пичкоч м. блатиште Кожел. (Кн>ажевац).

пишчак, блатиште, расквашено тле (< кисн-, у Тимоку).

порсокак м. 1. слепа улица; 2. забачени део села ДС.

пувик м. 1. ман>е узвишен>е, брдашце; 2. вршак брда Б; 3. слаб ветар, ветрип Мер.

пуме с. кутак, комадип, мали простор под шумом Б.

пумёнце с. шумица (Сёко дрва у оно) Пумёнце, ту} имало две липе) Б.

Бумурана ж. 1 . место где се прави дрвени пумур; 2. место где се некад вадио угал. Б.

Бупр§ца ж. дрвени или камени мост Б, ДС.

Бупри)ица ж. дем. < Пуйрща Б.

пупри)иште с. место где ]е била пупри^а Б.

увала ж. 1. дубл>а долина измену два узвишен»а Б; 2. ман>а котлина ДС.

36 Иако кььижевна, реч ^с ушла у говор села и добила и нека друга значена: тесан пролаз кроз

жбун>е, измену зграда и сл.
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увирала плт. „место где увире вода" Сокобања. У ствари, где вода понире, шту-

ца.

уврата ж. место на њиви где се „склапају" бразде Б.

угар м. 1. земљиште узорано после жетве; 2. њивас које је посечена кукурузови-

на после бербе Б.

удолнна ж. већа (дубља и дужа) долина у коју се често стичу и споредне долине,

узбрдица ж. узбрдна страна узвишења, ознака за тле које се гледа одоздо на више

Б.

узбрдичаво прид. стрмо место ДС.

узбрдњица ж. в. узбрдица Б.

узглавница ж. „део њиве који остане неузоран јер се налази на крају. Ако се н>и-

ва оре уздужно, узглавница се узоре попречно (Ратаје, Врање); попречне

бразде на ужим крајевима њиве (Куново)" РЈС.

узбрница ж. „попречна бразда на ужим крајевима њиве" РЈС.

улица ж. саобраћајница у насељеном месту.

у-лицё земљиште окренуто сунцу ДС.

уложина ж. „благо улегнуће између два брда" РЈС.

уљ м. пчелињак.

ум м. брежуљак (ширње познато, али не и у Б).

ума ж. 1. врста глине (њоме су некад жене прале косу) Б, ДС: 2, врста глине од ко-

је се прави тугла К.

умовача ж. земља која има у себи уме Стол,

урајетен, -а, -о прид. „уситњен (земља)" РЈС.

урьтен, -а, -о прид. „обрађен, узоран (ливада, ледина, пашњак)" РЈС.

урупљив, -а, -о прид. „који има рупе, удубљења. — Знам га тој местиште, уру-

пљиво је" РЈС.

усек м. узак пролаз кроз стеновито тле Б.

успон м. узбрдно стрмо тле Б.

устава ж. уређај на воденом току за заустављање или пропуштање воде ради по-

кретања воденице (Поток не мож да прбјдеш науставу, туј се вода шйри) Б.

усувбтина ж. в. с&пачотина ДС, „место где је земља утонула, склизнула, где се

сурвава" Загл 52.

усунотина ж. „клизиште" РЈС.

уток м. ушће Б.

утока ж. 1. ушће; 2. река која се улива у већу реку Б.

утрина ж. необрађено земљиште општег власништа, обично голо Б.

утрињак м. пеј. исто што и утрина в. Б.

уши пл. „два виса и уопште узвишена (подигнута) места и пролаз између н>их"

Вран>.

фиригон м. „место изложено ветру" РЈС.

фириште с. „олуја" РЈС.

фифулица ж. вејавица, мећава, в. вивулица Леек.
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цё!)а ж. „вододржно место из ко]ега помало отиче вода, исце^е се" Вран.,

цельц м. неугажен снег Б, ДС.

целина и целина ж. земл>а ««уа ни)е била обра!)ивана па]е сад први пут орана („на

целину се добро раца црвёни лук"), исто што и: новина Б.

цёпиште с. „узорана утрина или паиньак" Вран>.

цсшьарник м. „Дужи и ужи део обрадиве земле настао дел>ен>ем вепег земл.и-

шног поседа" Загл 54.

цепотина в. цейошине.

цепотине ж. плт. 1. н>иве настале разораван>ем и комадан>ем ширег простора; 2. в.

цейишше Б.

церак м. церов (обично млади) шумарак Б, ДС.

церике ж. пл. церова шума Вран..

цёр]е с. церова шума Б, Р.1С.

цкёла ж. скела, платформа за превоз путника и возила с обапе на обали (Витко-

вац — Алексинац).

црвеница ж. земл>а црвене б<уе Б.

црвеничина ж. в. црвеница Б, ДС; „врста иловаче" К.

црепул>ача ж. „црвенкаста земл>а ко]а]е погодна за правл.ен>е црепул>а" Вран>.

црешн>ар м. вопн>ак с трешн>ама Б.

црквиште с. место где ^е некад била црква Б.

црцори место где вода цурком тече, цурка ДС.

цуцка ж. „сасвим мало брдашце или узвишен.е" Вран.,

цуцулэка ж. брдашце као да )е вештачка творевина Вран..

чагарл>иво (место) местоса ситним камен.ем, врворица Б, в. месшо, в. чегьр.

чагол» м. „неравнина на путу" Леек.

чаир м. „пашн,ак" Леек.

чали]а ж. трн.ак, честар с чал^ом Ниш.

чамбура ж. „извор захваЬен вепим издубл.еним деблом (да се изворне би заро]а-

вао)" ЦРек, у Леек, то ^е ,^рвени суд код печен.а раки]е".

чашпе ж. плт. удубл.ен>а у стенама, с горле површине Б, в. ивора.

чеврдё ср. „врх брежул.ка' Леек,

чегьр м. „тврдо, каменито земл>иште" Пир.

чекер м. „ветровито место (земл>а на обрис)" Вран.,

челарник м. пчелин>ак К.

челопёк м. место изложено сунцу, присоса страна брда Б, „присо], осунчано ме

сто" Леек; „брег према сунцу" Р.1С.

чепел>ак м. стрмина (Забрзал уз чейелак) ЦТ.

чесма ж. об^екат за снабдеван,е водом ДС.

честар м. густиш Б.

чёшма ж. чесма (овде су то новики об]екти и ни ]едне нема из XIX века) Ниш.

чикёр м. окомито стен.е (Галибабинац).

чистьц м. чистина, чистац Б.

чистина ж. пропланак, без крупног растин>а Б, „простор без растила" К.
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чисто (време) време кад ]е небо без облака Б, Мер, в. време.

чийёр м. „стеновито узвишен>е" Загл 50.

чкшьа ж. бочна рупа у речном кориту Б.

чкшьиня ж. в. чка/ъа Б.

чука ж. 1. оштро узвишен>е, обично окомитих страна и са стегьем Б; шил>ато брдо

Загл; 2. врх брда К; 3. „голо брдо" Пир.

чукар м. врлет, камен>ар Б; „1. камен»ар, врлет; 2. каменит и оштар врх брда"

Пир; „брдо, по правилу са равним и широким врхом" Вран>, брдашце К;

благо узвишен>е Пол> 128; брдо ман>е од чуке Загл 95.

чукарче с. „ман.е брдо са заравн>еним врхом" Вран»,

чукарчек м. хумий земл>е ко] и изри]е кртица, кртичн>ак К.

чумбура ж. в. чамбура.

чуйер м. каменито брдо (главица) Б.

цада ж. пут.

ииграк м. „ниско шибл>е пуно камен>а и трн>а" Пир.

цоглан м. смрзнута цомба (в) на путу Б.

ибмба ж. неравнина на путу, може бити и од покретног материала Б.

цупа ж. „н>иве у падини; н>иве у благо] ували; котлиница. Дем. цупица" Вран».

шавар в. шаварак Б.

шаварак м. место где расте шевар, рогоз Б.

шаварл>ика ж. „ньива или ливада у ко]о] расте и шавар" Вран>.

шамак м. „вододржно, подводно место" Вран»; „Шамак означава подводно зе-

мл>иште" Пол. 113.

шанац м. ]арак Б.

шсварак м. в. шаварак Ниш.

шеталиште с. место где се о празнику омладина шета („озгор-оздол") Б.

шиба ж. шума, га], зафан са дрвепем стасалим за греде Б, Загл 56.

шил» „шшъато земл.иште измену два потока, ман>е од рта, ко]е се снижава према

н>иховом ушЬу" Загл 51.

шил>{>к м. 1. оштри врх узвишен>а; 2. окомак, оштра избочина стене Б, ДС.

шшьегарник м. „место на испасиштима где се чува]у шил»ежа (сиц!)." Р^С.

ширина ж. пол>е, пространен простор Б, у Вран» ширина, „пространство" К.

ширинка ж. „не тако много пространо земл»иште" Вран>.

широчина ж. „ широк, отворен простор; ширина" Пир.

шкарпа ж. коса страна заштитног насипа на путу („Копа] то] на шкарпу" , окоми-

то) Б; „1. гола стена /.../, 2. зидана преграда на реци или потоку" РДС.

шл>ака ж. 1. ]аловина из рудника, 2. остатак несагореле матерее угла Б.

шл>акатарник м. „место где има више воде и блата" Р1С.

шл>ам м. блато, глиб и нанос ко]и донесе поплава Б.

шл>амутак м. наплавак, наро]ина, оно што ]е нанела поплава Б.

шл>ивар м. вопн>ак са шгьивама ДС, К.

шл»унак м. ман>е заобл>ено камен>е ко]е доноси вода Б.
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шбдер м. ситан камен од одрона или туцаника Б, ДС.

шбпка ж. чесмица која се прави од листа, коре дрвета или цевчице постављене у

извор ДС.

шбпот м. извор чија вода пада (место: извор из стене) Б.

шопур м. исто што и шопот в. Б.

штрапка ж. отисак стопала у меканом тлу или снегу Б.

штрбйна ж. оштро стење по коси Б, К.

штукавац м. извор који избија вертикално увис и с падом воде „дави се", „за-

штукује".

шума ж. тле обрасло дрвепем Б.

шумак м. храстова и церова шума Б, ЦТ, „забран шуме" К.

шумарак м. ретка и ниска шумица Б.

шумачка ж. „шумица" РЈС.

шумица ж. дем. < шума Б, К.

ЗЕМЉОПИСНА ЛЕКСИКА

ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Према Географској термипологији српскохрватског језика Ј. Шица наш

Речник, по природи ствари, може исказивати вишеструк однос.

Један број термина постоји у обема публикацијама, без обзира на фонетски

инвентар, или творбене особине, што може у неком спољашњем елементу и раз-

двојити исте термине:

Шиц: дол 47, дио 33, забио 71, преседао 38, пријевој 38, грохот 46, хендек

57, халуга 70, према: дол, дел/деја, забел/забе(ја), преседлина, превој, граот(ак),

јендек, алуга, а таквих парова имајош, и на фонетском (пресјека 48 — пресека, су

песка 56 — сутеска, свој 84 — завој) и натворбеном плану (врхунац 35 — вр(шьк),

вала 49 — валуга, вртања 53 — вртача, провала 56 — провалија, пепера 47 — пепу-

ра, пепина, прлина 59 — прљуша, лужа 62 — луг, голица 63 — голина/голаш, реди

на 63 — редак, преорица 65 — преор, потрица 67 — утрина, топлица 79 — топлик),

или пак у некој комбинации поступка (пропад 55 — пропас, киселица 77 — кисе-

ла вода...).

1 . Овакви случајеви доводе до ситуације да

а) истоветни термини имају истоветно, или блиско значење;

б) истоветни термини могу имати удаљенија или различите значења. Уда-

љавање може допи од регионалне семантике (географске условљености) појма,

или од прецизности описа (дефиниције) коју су записивачи могли обезбедити (с

тим што у нашем случају највепи део одговорности за записивање сносимо сами!).

2. Један број Шицових термина постоји и код нас, али као исто име задруги

појам. Пошто нам је намера само да представимо један регионални тематски лек

сикон, ми се овим односом наших фондова неЬемо овде бавити.
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3. Термин постоји код Шица, алије одсутан из нашегречника. Разлози могу

бити:

а) непостојање дотичног термина на нашем подручју, због непостојања гео

графских реалија које је требало именовати;

б) за исти појам код нас постоји други термин (и овом се проблематикой не-

ћемо бавити, а разлике се могу видети упоређивањем дефиниција);

в) састављачу Речника, због неког ограничења у раду, термин није познат,

али га, можда, у говору има.

4. Најзад, један број термина постоји у Речнику, али не и код Шица, без об-

зира на могуће разлоге.

Сматрамо да би била корисна информација ако дамо попис оних термина

којих, у односу на Шицову Терминологију, код нас нема, идући према поглављи-

ма његове књиге:

Општи називи за копно (стр. 29): тло;

Називи зауздигнуте облике: 1 (стр. 29-32): голија, кик* (овим ћемо знаком

обележити термине о којима ће ниже бити речи), крњак, мунтања*, обрш*, огла-

вак; 2. (32-34): чот, грбавина, хриб, хум*, прибрдица, тепе; 3 (34-35): хобер, ли-

сиње, пљешивица*, површ, пролисина, ртан>*, шл>еме*, вијогор, вршина; 4 (35-36):

кукаљ, побиље*, равник, равњак, зараванак, затаванак; 5 (36-37): брид*, чебељ,

грбина*, хрбат, камивао, водомеђа; 6 (38): пресрт, превала*; 7 (39): преслеж, пре-

сло*; 8 (39): пријелом*; 9 (39-41): комац, нанижица, низдолица, пошик, пристра-

нак, скала, слаз*, усјелина, увесје; 10 (41-42): бок, плећ, поребрица*, пружало,

таложина, жупа; 1 1 (42-43): подбрдо, подбрежје, подгорје*, подкриље, суподи-

на; 12 (43): избрежак, побрдица, прибрежак, закос; 13 (43-45): грич, фижа,

хрид*, хрипа, хруста, кук, лит*, љут*, реветочина, станац*, тимор; 14 (46): гро-

мача, свалина, валовље, валут; 15 (47): леденик*, међугорје, побрђе*, погорје,

прекобрђе, пригорје, загорје.

Називи за улегнуте облике

1 (47-49): дугодолина, лака, пад*, придоле, пријебој, продол, пролог, про

лом*, просјека*, влака; 2 (49-50): чабар, дубодолина*, казан, удоље; 3 (50): подо-

ље, полог; 4 (50-51): долиба, драга, думача, думан; 5 (51-54): дулиба, гарма, по-

никлица, пониква, стромор, сурдуп, шкрапа, виглед*, вртлина, зерце; 6 (54-56):

алока, драча, грлац, гротло, капија, препад, просјелина, расјелина, врата; 7 (56-57):

дубло, грота, утлина, звекара*; 8 (57-58): пријекоп, просапина; 9 (58): дуб, скуља.

Називи морфолошко-вегетативних облика

1 (59-60): крас, краса, лукиња, прлина*, рина; 2 (60): плаг; 3 (60-61): биба,

блиња, низменост, подбарина, подводница, потонина, рит, удубина, угнуће, уљег;

4 (61-62): чрет, тоња, тресет*; 5 (62-63): брна, мура; 6 (63): мушаја, пустопољи-

на, степа; 7 (64-65): дер, залежај; 8 (65-68): бргуд, канат, ластва, муша, палучак,

пажит, пустопаш, травник; 9 (68-69): јалија, јаловица, мера, пласа, утес; 10

(69-72): дрмун, гвозд*, круг*, лијес*, мрчава, прашума, ситногорица; 1 1 (72): бе
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рак; 1 2 (72): корф; 1 3 (72-73): дер, пасика, разина; 1 4 (73-74): плеша*, поникви-

ца, погалина;

Називи за об]екте повезане са копненим водама

1 (74): 1)ол; 2 (74-75): берег; 3 (75-76): батин, брл>ака, мака, нетека, осушак,

плошта, сплака; 4 (77-80): илица, источник, пиштет, подворак, убао*, врула, вру-

так; 5 (80-81): бистрица*, бу)авица, млава*; 6 (81): стру]а*; 7 (81-82): блеча, гра

ба, лог, мртва]а, олук, претека, суха]а*, струга*, текне; 8 (83): грана, крак, рука-

вац; 9 (83): уточица; 10(83-84): накл,а,обавит*; 1 1 (84): хлеб; 12 (84-85): брскут,

1}ердап*, праг; 13 (85): коловрат, вилиман; 14 (85-86): думбал, та]ац*, ведрац,

врупац; 15 (86): успор; 16 (86-87): богаз*, кракало; 17 (87): увор; 19 (88): ме1)у-

реч]е, ме!)уво1)е, пореч]е; 20 (88): превлака, земл>оуз.

Називи за об]екте ко]и екуе у вези са морем; прегледапемо их све за]едно:

1-19 (88-97): де>ьиз,море, йловно; Пучина; моришше; брак, ленга; одслека,

осека; морина, йлих, йлима, слека; долга, вал, вуна; йелега; б}елавина, лагуна,

младше, Поло}, сека*; греда, мангура*, мело*; бад, мрюу'енша, йлау, ада, ошок,

йолуосшрво, йолуошок, школ; брк, йрщечба, йри}ежба,рШ; брна, игало,}али)а, йо-

бреж)е, йрибреж/е, йржина, жал; мореуз; мандрап, йалада, врашло, залив, за-

шон, жашъе; лиман, йораш, ста; йомор/е, йримор}е, замор/е; ойловак, йолушина,

снос. Разумл>иво }е што]е у ово] тематско] области на]више одсуства Шицових тер

мина, а и онда када се такав на1)е, онда он припада оно] групи речи ко]е могу има-

ти ширу (не само приморску) семантику (рдлив, Шалас, йлипак, йруд и сл.).

1сдан бро] термина из Шицове Терминологще означили смо звездицом. То

су они случа]еви ко]е ми нисмо нашли у реченом облику, али неку везу видимо

измену н>их и нашег подруч]а, а вепину претпоставл>амо у основи неких микрото

понима, што би могло бити да су и на подруч]у нашег Речника били познати. Ов-

де пемо их прегледати редом како су у тексту, наводепи уз н>их страну Термино

логще, и дода]упи напомене и евентуалне еквиваленте или сродне термине у нас.

Кик (стр. 3 1 ) нисмо регистровали, али са блиским значением имамо кичер

(тим. вар. Ьичер); основу монш- > монша/ьа 31 видимо и у топониму МуЬеа <

моншел (с. Мужинац, код Сокобан>е) са ]ужноморавском променом -л > -а; обрш

3 1 у нашо] географско] терминологии, али реч „обршине" постсуи са значе-

н>ем „горн>и, врховити делови растила", а постели и фразем „бще обршине'''' = га-

зи по високо] росно] трави, скида]упи врхове (об-врх-) влажних струкова; хум 33

— село Хум, код Ниша; шьешивица 34, йлеша 1Ъ — на Сврл>ишким планинама]е-

дан од на]виших врхова, иначе голет, зове се Плеш; ршан> 34, истоимена планина

северно од Сокобан>е управо има „купает врх (брда)" као код Шица; йобшье 35 —

на подруч]у општине Мерошина (западно од Ниша), где се била, са седлима, сме

нку у низу, посто)и и село Бил>ег; шлеме 34 — поред „слемена" као горн>е ивице

крова, посто)и и врх Слемен, ]угозападно од За]ечара; брид 36 — постели „бриди"

за оштар ветар, и „рид" за семантику Шицовог брид; грбина 37 — описно неко бр-

до може да „има грбу", иначе реч позната за ле!)а и задн>у страну свега што има и

предн>у; йревала 38 — више топонима Превальц с географиям ко]а ко]а се може
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описати апелативом превала; йресло 39 — али постсуи: преслап, преслоп, пре-

слеж; йрщелом 39 — и у нашсу пе се терминологией ]авити основ лом- и префикс

пре- иако ове речи нема; слаз 40, иначе „слазити" = спуштати се, уз „спуст" као

географски термин; йоребрица 42 — страна брда ]е „ребрина"; йодгор/е 43, као и

йобр^е, йогор}е, йрекобр^е, йригор]е, сагор]е — нису у нашо] гра!)и, али мислимо

да има]у еквиваленте, о чему сведоче и оними Подгорац (код Ражн>а), Загор]е

(кра] сличног говорног типа на територии Бугарске), Заплан>е ()угоисточно од

Ниша) итд.; хрид 44 — овде „рид"; лиш 44 нема, али: „литица"; л>уш 45, са више

оронима ко]и гласе Л>ути вр; сшанац 45, у синтагми „станац камен"; леденик 47

— као „леденица" = скровиште где се чува лед спремл>ен преко зиме за летн>е хла-

1}ен>е пипа; Пад 48 — „пад-ина", „падалиште", место юуе има „пад"; Пролом 49 —

Пролом село, Проломска бан>а (]угоисточно од Куршумл^е); дубодолина 49 —

синтагматски „дибока/длибока долина", аугм. долинчина; виглед 53, али: По

глед, Доброглед као микротопоним у више реги)а; звекара 57 — чини нам се да

нешто слично повезу)е Знеполе (звьн-), а познато ]е и „звек", док терминолошку

паралелу видимо у „гласник": посебан отвор на пелини кроз ко]и излази звук из

Пепине; йрилина 59 — „прлуша" са истим значением; шресеш 62 — „потресла";

грез 62 — вероватна основа с^конима Грезна (Кн»ажевац); гвозд 69 — кад намер-

ник погледа у каквом ]е гор|у смештено село Гостуша (у гудурама Старе плани-

не), помисли да н>егово име чува успомену на некадашн>е гозд-; круг 70 — овде ]е

то „коло", а чести су топоними типа Околчести камен, Околчеста ливада, Окол-

честа вртача, шума; лшес 7 1 — постове микротопоними: Леиуе, Лесила, а в. и „по-

длесина"; ^бао 79 — западно од Ниша]е мало]езеро, кс^е воду доб^а вертикално

из земл>е, зв. „Облачинско ]езеро", чини се да ни^е далека веза са *оЬП; бисшрица

80 — као да се значен>е „брзица" изгубило, сада само као име реке; млава 80 — ре

ка у Звижду; сшру}а 8 1 — у изразима „заватила га стру|а", „понела га струва" кад

се мисли да га захватила ]ака вода; обавиш 83 — уобича]ено ]е „ту] поток сови-

7'а..."); ^ердай 85 — не сем познате дунавске клисуре; ша/ац 86 — смирена вода

„се утаила", кад се каква мутна течност остави да се талог слегне, опет се каже

,да се ута]и. . ."; сека 9 1 — кад се вода повлачи, каже се „сеца", „кад пиша преста

не, вода че да секне"; мангура 91 — само као „магура" у значен>у брдо, а може би

ти и чест топоним.

Сличай попие дали бисмо и према Прилогу Речнику срйскохрвашеких гео-

графских термина, Велимира Миха]ловипа. Наш се Речник и у односу на стан>е

Пролога доста разлику^е. Разуме се, има ме1)у 276 Миха]ловипевих допуна и оних

термина ко]и код нас постове, уз све разумл>иве специфичности, или неу)едначе-

ности, а оно што ]е нама (у датом облику) непознато ]есте следепе:

аврик, алща, алилук/ааилучина, анша, аш, барн>ак, безданица, бехалина, би-

сшерна, бисши/ерна, блинха (линха), бобща, богданац, бор, брделак, бремена,

бриждалина, брина, брно*, брчкоша, бубан, букало, букал>, буквара, вале, вису-

/ьак, водойа^а, водошеч, водошочина, времегьак, времен>аш, гма]на, гн>ала, гра}а,

гредар, гриб.ьа, грива, грудина, дола, долчина, дубеница, дол>анак, дуга, бренда,

жа1ъ, жар, жвала, живобара, завашина, задев, за^ев, зарева, заосшровак, зали-

шина, зайепак, зайодак, заселак, заскок, зашиш/е, издушак,}ажвина,}афаш,}е
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зик, кадща, калужа (локван>, локшь, рован>), камсиъ, кайулина, кшьан, киша*,

клик, юьешшина, кодра, козли, коловраш, колаш, кошловар, коииъа, криж, куьь,

кумсало, лазба, лака, ласшва, лай, лашор, лизало, линха, лисник, лишак, лоза,

лом, ломина, лойарица, л>уш, ма}ина, маква, мангура, мешех, миждалина, ми-

лак*, млаква, мрамор*, мулина, навоодан, наклонак, нанижица, нерим/нерин,

нуга, нуго, обарак, обер, общачина, обо}ак, обруч, огон, одерина, ок]ук,

оклеш(ац), околишше*, окрумак, омар, омешишше, омрко, орейак, орман, осели-

на, осо}ник, очага*, йалучак, йал>, йишшалина, йишшелак/йишшен>ак, йишшеш,

йишшолина, йишшо/ьина, йлам, йлашща, йлиша, шьошшара, шьошшак, йодво-

рак, йод, йодводник*, йодводница, йолица, йонов, йоселица, йоседак, йошочул>ак,

йредио, йред]ел/йред]ел>ка, йрезданка, йрейовед, йрщеслон, йрщесшранак, йрикр-

шица, йрийешица, йрийор(ац), йрийорак, йрло, йрослон, йроцщей, йрйак, йружи-

на, йуч, йусшали}а, разща, райа, расел>е, рвеник/рвеница, ребра, рибарчица, рива,

ривина,ривошина,рикоч,рига,русшина, саранха, сайршща, сичак, скакавци, ска-

кло*, склойоц*, склойина*, слайало, сливци, снежница/ сни/ежница, срщеж,

сшарача, сшай, сшепи, сшобор, сшомбор, сшруг*, сшуй, сук, сум)еша, сушулща,

сушица, Шаван, шейа*, шочак, шрзан/шрзна, шу/ьак, пава, пейада, пой, пулунга,

увлачица, удуш, удушлема, улица, хада, хамбулина, ходалице, хрвеница, хрш,

хрусш, худуш, царевина, цщейац, цклад, цуцулка, чайор, чеврншща, чесша, чело,

чевар, шкрий, шкрийац, шкрюьа, шку/ьа, шмага, шуба.

И овде има неколико обележених термина о ксуима бисмо додали:

киша — више топонима Китка/Ъитка; мшьак — на Тимоку, код Кн,ажевца,

поспуи микротопоним Мел>ак, али мислимо да то долази од назива за песковито

тле; мрамор — омоним, село у околини Ниша; околишше — с истим именом ]е

]едно сврлишко село, за ко^е смо мислили да чува у основи некадаильи сточар-

ски апелатив „окол"; очага — у атару села Белошьа (Сврл>иг) постели мокротпо-

ним Очановица, с ливадама и плитким изворима; скакало — в. йрескакала; скло-

йац, склойина — в. склойчина; сшруг — чест микротопоним на узвишен>има где

„ветар сшруже1'.

Иначе, Миха]ловип на другом месту према топонимима Мртвина пише:

„Судепи по следепим микротопонимима на Старо] планини у Србщн, вероватно

]е да ]е некада посто)ао и географски термин мршвина^". Ово ]е и сада термин,

али са значеььем „о«>]е", страна од сунца. Ту налазимо и мршвило, опет са значе

нием ко]е ни)е у нашем Речнику. Найме, мртвило ]е код нас: зм^ско легло.

Идупи за Шицом и Миха]ловипем, Л>. Недел>ков ]е пописала и класифико-

вала географску терминолог^у Шабашке у Бачко^8. Ме1)у 260 лексема колико

]е тамо регистровано доста ]е оних кс]е се у нашим кра]евима не чу)у, па и та] по

лис доносимо:

37 Велимир Мнха^овиЬ, Анашомска лексика у срйскохрвашско] ономасшици, Зборник Матице

ерпске за филологи|у и лингвистику, ХШ/2, Нови Сад 1970, стр. 10.

38 Л>ил>ана Неделков, Географски Шерминиу Ша]кашко}, Зборник Матице ерпске за филолог^у

и лингвистику, XXXIV/!, Нови Сад 1991, стр. 155-160.
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аш, ада, анша, балван, бенш, бр/ьа, бугьа, водойлав, вок, долма, дуб/ъак, за-

барак, загн>евача, зашока,}амурача, кармиН, каров, кириш, кокице, крашегь, кр-

шог, ланац, ленща, лиман, мршваило, мршвач, гьаршов, шьошшара, йолсу, йрн>а-

вор, оклинак, оклисак, йлеЬ, йрийелица,рашл>е,риш,рогал>, салаш, сееща, сигеш,

слейица, сниза, Шабла, шелей, шогьа, форланд, шпа]з, флаешер, чайаш, шор, шо-

риНак, а можда ]ош по нека, будуЬи да се ни значение свуда не поклапа.

Веп на први поглед уочава се да порекло разлика стерт у бачком рел>ефу и

наносу стране лексике.

Овако здружени, термини нашег речника, с онима ко]е дода]емо из Шицове

кн»иге, па им прибра]амо Михаровипеве и оне из рада Неделжове, мислимо да

да]у богат^у слику ерпеке географске терминологи)е уопште, уз уверен>е да пе

дал>а теренска испитиван>а ту слику ]ош више употпунити.

О ТЕРМИН0Л0ШКО1 СТРАНИ РЕЧНИКА

Полазимо од тога да су земл>описни термини ]езички подаци и да ]е наша

збирка од ]езичких података регионалног карактера. У н>о] има геофафских тер

мина широке употребе, али и оних ко>]и су у локалжу употреби. Земл>описна лек

сика овде дата с обзиром на локалну употребу и на могупе одлике д^алекатског

]езичког система може се у односу на стандард (а по употреби то ]е сигурно) сма-

трати нестандардном, ненормираном.

Ова се лексика тако!)е разлику|е у односу на топоними)у, иако )е, кад се ра

ди о називима за облике тла и именима тога тла, разлика некад неухватлива (бр-

до лако поста]е Брдо итд.). На]чешпе се у народу ипак разлику)е апелатив од они

ма, иако ]е то ]асни)е у сточарско] него у географско] терминологии. Тамо ]е сва-

ка бела овца белуша (и сл.), ако ]е белоруна, док пе Белоша, Бекоша, Бела, Бека. . .

бити само она ко^ се такво име да,39 кон. зеленко }е сваки кон. одрег)ене бо]е,40 а

само ]е ]едан Зеленко кон. Дамн>ана ,1уговипа...

То значи да пе бити посве ]асно шта ]е река, кад ]е Река име (текупице или

простора дуж реке;тако ]е, рецимо, поток 1. „пуиз" или „уаШз"), а шта ли ]е река

Тимок. Али, „Си1}и до реке" нще толико лако, ако ]е уопште могупе, разликовно

од „Си1)и до Реке".

39 О овоме више у: Н. Богдановип, Онимизацщ'а сшочарске лексике; поговор издан>у Тойопими

зоонимског йорекла Вилотоца Вукадиновипа, Филозофски факултет у Нишу; Лексиколошка проу-

чаван>а, кн>. 2, Ниш 1995. Скоро да ]е аналогно томе и код радних организацнда; пословних радн>и

установа, где се под називом подразумева описно именован>е (Основна школа), а под именом посев

но име, у ствари име („Тзура .)акшип"). У Правопису ерпеког ]езика (М. Пешикан, .1. .(ерковип, М.

Пижурица), Матица ерпека. Нови сад 1993, у оваквим случа]евима говори се о именима и општим

називима животика (т. 31), или о пуним и скра))еним именима и подударним општим називима (т.

30), прецизните „У називима шумова ксд'и има]у шире (информативно) и уже (символично) име..."

(т 30а).

40 „Бо]у зеленое «иьа.односно зеленка оличава собом претежно сивкаст тон ..." — М. Ивип, О зе

леном коььу; Словограф, Београд 1995, стр. 95.
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Дакле, за именовање простора служе општи називи, апелативи у термин-

ској служби, и имена као ознаке конкретног дела простора. И док су термини сво-

јина сваког говорникаједногјезика (или говора као конкретног дијалекатског об

лика језика), имена се накнадно сазнају, специјално уче. Носилац српског језика

погодиће увек кад је нешто река или брдо, уз схватљиво варирање тога појма од

стварног искуства и реалног окружења у којем се живи, или у које се доспе, чак и

кад му име дотичне воде није познато. Разлике у томе шта се пойма под неким

апелативом условљене су или постојањем више термина за исти тип реалије или

искуством које се стекне у конкретној географској средний и конкретној језичкој

комуникацији. Особа социјално оформљена у равничаркој области терминологи-

ју побрђа усвојиће посредно, преко туђег искуства (из приче, или из књиге), и

обратно, а могућа су и варирања унутар оваквих подручја (за некогје планина уз-

вишење веће од сваког брда, а за неког је и Авала тек брдо у сенци планине у чи-

јем је ланцу или масиву!).

Други раскорак видимо у постојању термина за ознаку облика или квалите-

та простора и оних реалија простора које су секундарне, не од природе дате, но су

резултат човековог деловања или поимања стварности која се с временом мења.

У прве би спадале речи за именовање рељефа и видних објеката на њему, читава

скала лексема за именование узвишења и удубљења међу њима, вода; квалитета

тла или постојања растиња. Дакле, човек пе пред очима увек видети брдо, долину,

реку, шуму или камењар и то именовати како је научно, дакле термином, али неће

моћи препознати конотьиште, ако на њему већ нема коноље, нити распознати

кад је нешто воденичиште, тј. „место где је некад била воденица", нити обложи-

на ако не зна да је ту некад била ораница итд. По овоме би се права географска

терминологија тицала тих општепрепознатљивих реалија простора, док би ово

друго била нека придодата, ако не секундарна, оно ипак географска лексика

условно прихваћена као терминологија, чија употреба почива на свести о некада-

шњем присуству нечега што више може и не постојати — кућиште (кућа), сели-

ште (село) итд.

Ми смо овде дали и једно и друго, због чега смо своју збирку и назвали зе-

мљописним речником а не географском терминологиям, јер нисмо тежили стро

гом одвајању речи с терминолошким карактером (и службом). Можда строга раз

граничена, кад је у питању народни говор ширег подручја, и нисмо могли оства-

рити, већ смо тежили прикупљању што већег фонда речи којима се на било који

(термнолошки или шире) начин може описати тле, његов квалитет и облици, и ат

мосфера у слојевима непосредно изнад тла.

Будући да фонду „и њој сродна лексика" из наслова припадају рече које се

односе на време и временске прилике, рекли бисмо да је ту много апелатива који

иду уз реч „време", које добро дефинишу оно на што се односе, али је тешко у

њима видети строгу терминолошкуједнозначност. Оно што смо сматрали значај-

ним за азбучник, поставили смо као насловну реч одредница. Бројни апелативи (с

могућношћу да им се придода терминолошка вредност) остају код збирних лек

сема: ветар, време, а њима треба додати и место и земља.
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НАРОДНА ЗЕМЉОПИСНА ЛЕКСИКА

И НАУЧНА ГЕОГРАФСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Географска литература о поједнима регијама које обухвата подручје нашег

Речника доста је богата и потиче из различитих периода историје, углавном за

последњих сто година. Некадје то „чиста" географија, некад антропогеофафија,

онда етнографија с обавезним освртом на географске прилике или историја „при

роде и друштва".

Ради увида у то како наука описује географске реалије нашега подручја

прегледали смо један број монографија у издању Географског института „Јован

Цвијић" (САНУ) из Београда, с намером да видимо којим је то терминима описи-

вана природа подручја са којег смо прикупљали лексику народних говора.

Мислимо да је терминологија географске науке, која има више дисциплина,

врло богата, што је условљено самом потребом да се опише сва раличитост релье

фа, тла, вода и непосредног земљиног омотача, али и степеном развијености саме

науке. То сазнање још више појачава потребу постојања једног свеобухватног

речника геофафских појмова, прихваћених и коришћених у науци, али и оних у

народним говорима, који би се условно могли назвати „регионалним терминима".

Из нашег погледа одмах смо искључили и оставили географској науци

ускостручне термине који би се могли назвати интернационализмима, и којима

не оперише свакодневна комуникација дијалекатског говорника. То су речи ти

па: седиментне и магматске стене, где основнареч јесте својина и народне лекси

ке, али њене детерминанте остају искључиво научни термини; затим: акумулаци-

ја, баријера, депресија, домна епигенија, неоген, меандри, рејон, седименти, тер-

цијар, понтијске акумулативни облици, акумулативне равни, плувиометријски

(режим), еолски, те: хидрологија, топографија и сл.

Други слој представљају термини који подједнако функционишу и у науци

и у свакодневном говору, који имају стандардни лик, и нису „намењени" само

опису геофафских реалија једне регије (код нас: југоисточне Србије). Код овог

скупа може се појавити раскорак између значења које дотична реч има у науци и

у народу. За пример наводимо реч падина, која у науци значи мање или више стр-

му Сфану, гледано одозго, док у народу, бар тамо докле је допрла наша пажња,

падина је подножје у дну сфане. Терминологија овог типа присутнаје, према по-

феби студија, у сваком прегледаном раду, а овде дајемо попис само неких, ти-

пичних радова, разуме се — оних који описују подручје нашег речника и односе

се на реалије у његовом простору.

Ни научна терминологија није имуна од метафора типа: артерија = главна

саобраћајница; венац (планински); мрежа (путна, речна); ружа (вефова); ре

жим (отицања, протицања); појас; чвор (саобраћајни) итд.

М. Костић: Нишка котлина:

котлина, удолина, обод, (планински) венац, офанак, падина, пречага, фе-

бен (планине), оквир, било, повија, усек, теснац, сутеска (сф. 295), клисура, део

(обода), превој, прелаз, раскрсница, ливада, пашњак, шума (296), кремен, чука,
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притока, тераса, раван, дно (297), црквишта, црквине (298), али и: железничко-

-друмска артери)а, саобрапа]ни чвор.

Б. П. Ловановип и сар. : Удолина Велике и Зужне Мораве:

басен, водени ток, масив (планински), разводе, вододелница, пукотина,

плавина пассим.

Д. Дукип: Хидрографске особине исшочне Србще: кречн>ачки терен, скра-

шпени предео, стена, шкршъац, огранак (планине), крас, слив, отица) (23); пада-

вина, протицд], поднебле, релеф, речна мрежа, геолошка гра1)а слива, тле, бшь-

ни покривач, режим отицаььа, режим реке, ерози]а, нанос, висина падавина, сума

падавина, планина, падавина, површина (24); расподела падавина, максимум па

давина, минимум падавина, количина падавина, снежни покривач (25); венац

(планински), врх (планински), висина снежног покривача, снежница (вода), по-

плава, провала облака, надморска висина, ваздух, побр1)е, било (26); предео, ко-

шава, ваздушно стру)ан>е, фронталне падавине, северац, горн>ак, ]ужн>ак, удар

(ветра), стални водоток (27); висина падавина, висина отипд)а, на]виша тачка, ко

та, висинска разлика, клисура, пад (страна), нагиб (планине), изворишна челенка,

поток (28); подземни ток, крашка врела, издашност, издан, вододржл>ив, кречн>ак,

загапена (крашка издан), издашна издан, плитка издан, суша, кишница, поплавни

талас, бу^чарски ток, дрениран слив, (29); кристаласти шкрил>ци, сува вододе-

рина, тле, честице (тла), разлокаваьье, ораница, шума, (3 1 ); землиште, површина,

бу)ични ток, корито (реке), забариван>е (равни), изданска вода, приобални по)ас,

сутока, бу)ична река, речица, поток), плипа и дубла вододерина (33); периодични

водоток, суводолина, ^ару^а, шкршьави глинци, наслага леса, песак, глина, лес,

живи песак (34); сталожен>е (плавина) (37); високе воде, пс^ас (земл>е), насип,

приобал>е, мул. 38; горн>и, дон>и, средней ток (39); саставница, притока, врело, до

лина, река, корито, слив, нанос, глава, извире, поточип^аруга, извор, кан>он, по-

]ас шл>унка и песка, низводно, рачваьье, спруд (71), ушпе, камен, ]езеро (72).

Како се види, добар део ових термина познат)е и народу, али има и оних ко-

]и оста]у у фонду иаучних сазнан>а и научног описа. Наш преглед и нема другу

сврху до да укаже да поред научне постели и народна терминологи]а и да би и за

науку било корисно ако би се она пописала и об]аснила, чему и наш Речник треба

да послужи.

ГЕОГРАФСКА МЕТАФОРИКА

У науци ни)е непозната метафоричност географске терминолопп'е,41 однос

н>е и човековог лика, или неке 1ьегове делатности.

4> ,,...Ь) (ептйш ЮроегаГ1С1, ко)1 ро8ге<1по ор15щи (>еоёга(8к| оЬ)ск1 I пояе и то(1уи у1зок 81ирап]

аГскПУП05(1, ксуа, тсйиПт, и 1спп1по1о§ко| ирогаЫ \г\о Ьгго пезвуе, ра 8С 81о§а па (ептйпе ^Ыа као па

1ек5сте 8 пиШт 51ирп)ст аГск(1\'по$и. ОЬНс! (егтта те1аГопспо{> рози^а гейоуио 8и кга1к|, Гипксю-

па1ш, а ргейтс^е тетГопбкс рогсёЬс а гса!по§ 8Ууе1а (#>7о, ЫгЦе1о, гикну, газоНа, 1ака1, ц^а, коле

но, НуеЬ, зеМо иа\)". — Р. §йтшпоу1с: Ыоспо}а<1гап$ка (ороттуа, Ьо§08, 5рН( 1986, 81г. 220.
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Глава, главица, лице, чело, челопек, ждрело, грло, грба, под-ручје,

поЈХ-ножје, кук, загузје и загузина термини су којима се не може одрећи веза с де-

ловима људског тела, а ткачка терминологија као да је пресликана (или је слика)

с географске: брдо, набрдшш, коталник, било, билца, гребен, ребрње, витло, цеп-

ци, шибила...42

У занимљивом раду В. Михајловића Анатомскалексикау српскохрватској

ономастици и географској терминологии^ даје се шири преглед човечје ана-

томске лексике у функцији географских термина и топонима. Ми ћемо указати

само на оне лексеме за ознаку делова људског тела које доноси наш Речник, буду-

ћи да на терену који Речник покрива служе за ознаку реалија у простору.

Глава, чешће главица (о значењима види речнички део), лице, улица (са зна

менам „места пред кућом"), челопек, ушће, ждрело, ждрељак, грло,уврата,ру-

кавац, ребрина, подножје.

Штрбине и зуби су честа ознака стења.

У топонимији, међутим, такође постоји доста онима за које мислимо да

основу дугују анатомској лексици која је до онима прошла кроз географску

функцију: Бабина глава и Бабин зуб на Старој планини, Зубетинац и Штрпци,

села у књажевачкој општини, Преконога у сврљишкој и Преконози у алекси-

начкој општини, Очановица, Бучицрево, Грбавча, Загузје, Пиздица — све у атари-

ма сврљишких села.

Свакако су метафоричног постања и термини живица, здравица, мртвица,

као и топоними Дебели (дел), Дебелща, Гладни (дел), Тльсти (дел).

Метафорична употреба промовисала је у земљописну лексику и извесне

лексеме из сфере човекове одепе и човековог деловања (на себи и на ствари око

себе). Појас (земље, песка и сл) свој садржај има у облику (издуженост), река

опасује тле, као и планина котлину; благи ветрић који „милује" саму површину

земље, попут прхлих дечјих пелена је повијарац, а благадаласаста стран зове се

повија.

ГЕОГРАФСКА ЛЕКСИКА И ШИРА СЕМАНТИКА

Не улазећи у то шта је основно а шта секундарно, шта је чему претходило

или шта се на шта угледало, шта је чему одсјај или метафора, ми ћемо дати један

ограничен преглед оних речи које у говорима које покрива Речник имају исти

(или сличай) облик и поред значења које имају у Речнику поседујујош неко. Сма-

трамо да пе то бити корисно онима који буду проучавали нашу географску тер-

42 Метафоричност се, дакако, види и у другим областима. „Метафораје толико дубоко проникла

ујезичко ткиво да би њено уклањање изјезика онемогућило споразумевање међу људима. Нога сто

ла, ухо лонца. глава шећера, ручица, ушће (или уста) реке, грлић боце, подножје горе — у свим тим и

њима сличним метафорама, чију необичност нико више не осећа, људско тело је разделило своје де-

лове међу предмете који не заслужују антропоморфизацију." Јан Парандовски. Алхемијаречи; Бео-

град 1964, стр. 151-152.

43 Зборнпк за филологију и лингвистику, бр. 13/2, Нови Сад 1970, стр. 7-48.
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минологију, било као регионалну, било као српску, или словенску. При томе не-

ћемо тежити некој потпуности, свеобухватности. Сматрамо да ће и овако дата

сличност географских термина и остале (истообличке) лексике бити довољно

атрактивна и инспиративна да побуди даља проучавања. У тумачењима других

значења остајемо на терену Речника, дакле — југоисточне Србије.

Алине. Алаје неко недефинисано аморфно биће, које производи зло. Алоса-

но је оно штоје изгубило форму, било у материјалном смислу (па је алосан човек

који се запуштено одева, не пере. ..) било у духовном (па је то онај чије понашање

одудара од схватања средине, који не пази на своје поступке, који се начинио

алом).

Амбис'уг и појам свакога пада, не само физичког но и финансијског, поли-

тичког. Породица која се распада такође „пада у амбис", као и домаћинство које

се разара болештинама, несрећом и сл.

Арија, уместо заборављеног значења (ареа) добија значење чистине, где се

деца играју и јуре. Отуда — јурија! Иначе, Леек, региструје и: јалија „ледина"

(„Ја посадих вишњу у јалију, и ископах бунар у авлију").

Арпица. Због очигледне сличности с ор(а)ница и појаве прелаза о>ау неак-

центованом слогу, веже се за оранице, оралије, иако неки топоними показују да

таквотле никад није могло бити орано, те је ближе значење које овај термин везу-

је за арне = гр. јагње на пашњацима који поредјагњила (попут козила, копиља,

шиљегарника, коњарника, говедарника...) имају и арнич(ј)а.АА

Бабине вирће, ~ џурће. Вирће би могле бити што и ви(хо)р, ви(ја)р, док нам

иурће нису јасне.

Бачкало, бачкалиште. Свиња се бачка у каљузи, млеко се бучка у бучки,

кад камен падне у воду чује се: бућ! (из плитке воде, међутим, чује се: шьис!).

Безгорица. О значењу гора = планина још казује клетва „Нек иде (зло, бо

леет, вук. . .) у гору и у воду!", а у значењу „дрво за грађу" из алексиначког краја

имамо „Ишли (на пилану) тамо, стругли гору за кров". У Б је иначе с таквим зна

чением шиба. Од баба-Горице из Б чуо сам: „(Сви смо отишли из села)у'ош се туј

маты гороломи (= ломата по брдима!)". Сад ни мајке више нема, преминула је

недавно, али док се овај рад писао, често је говорила о своме детињству и споми-

њала Гороломце, блиску јој фамилију из родног села Околишта (Сврљиг).

Бачкољ. Већ смо писали о суфиксу -ољ као изразито пејоративном, којим се

означава нешто (предмет) смањене вредности (бритвољ, шерпољ...) али указује-

мо сада и на нека друга значења која се обезвређују речима које су послужиле за

основу изведенице. Цврцкољ је цвиљење, препржољ — остаци печења који су

подвргнути накнадном пржењу (жарењу), партољ — скуп свакојаке, обично по-

цепане одеће, парцаљ(и) — такође, стрвољ — комађе различитог, обично слабог

меса и изнутрица, као и оно што је размрвљено, растурено, „пострвено" мрвољ/

мрмољ — остаци меса, месиште (мршаје мало пејоративно названо месо, с асоци-

јацијом на мрц-ине), итд.

44 Најпотпунији преглед онимизираних оваквих термина имамо у: В. Вукадинвић: Топоними зо-

онимског йорекла. Ниш 1996.
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Брдо. Поред брдлд, рег. у Топлом Долу (под Мицором), чули смо и дем. бр-

де, и „следели" дем. брдёнце, што би, онда, могло значити да брдё поста]е основ

ни шуам (термин).

Вешрушка. Овако се зове соко, ко]н смотри с неба и, чини се, не помера се

на набесном плаветнилу.

Бунина. У Б ова реч има и значен>е „левак", у широ] околини с тим значен>ем

]е инка.

Грбел. На -ел смо у Балтабериловцу (у Буцаку, под Старом планином) чу

ли и за топоним Врбел (негде у горн>о] половини врлети — што нам )е сугерисало

основу врх- > ер-).45

Грзда. У Б „нагрздало се" (нешто) значи згомилало се, нагомилало се, згро-

здало се. . . Нагрзда]у се ране на кожи, нагрзда се вопе у китице (у пиротском кра-

]у то су грон>пе, те и: нагрон>пало се!). Загрезла се вода = за]азила се, зауставила

се и нанела мул.. Код Кн>ажевца постели село Грезна.

Грснице, грашчишше. Грснице су општи назив за конопл>у, а ]едан снопип

конопле ]е у Пир. грс(т), у Б грсница.

Дулан. Дуло ]е и отвор на пушци, отворна теспуи, у Нишу топоним (сада и

населе) Дурлан. Дулац цев на чесми (Чешма с два дулца\). У Морави н>ушка

свин>е ]е — дулица.

Живо блашо. Везуче се за Власинско блато (пре наспала Власинског ]езе-

ра), юуе]е могло да прогута всдску, с кон>има и запрегама. Тако су многи невични

настрадали у Првом светском рату.

Жлебина, жгьебура. Човек жлеби кад иде уз брдо, чейеЫ удове. Кад падне

раскорачен, каже се: „Паде па се ражл>еби\". Жл>ебуран \ъ о\щ чщъ су усне вазда

искривлене. Кад то неко неком намерно чини у лице, каже се: „ИОъеби му се".

Забел. Као апелатив, скоро да не живи, али постсуе бро^и микротопоними.

У враи>ском кра]у, где ]е иначе -л > -а, забел > забе(])а могао ]е с променом места

акцента постати забе0, а потом забе, како се сада често ти топоними чууу уз про

мену рода (мало забе, нашо забе).

Загаж/ъа. Иста реч означава и врсту рибарске мреже.

Зарожак. Према рог, виле има]у рог(у)л>е или рогове; а она] ман>и, с пред

ке стране зове се йарожак.

Заселак може бити и место првог засел>аван>а. У Алексиначко] Морави чу

ли смо: „Ту е заселак, ту ги е било прво заселеше."

Засмешанила (вода). Сметана ]е масна скрама на млеку, скоруп, павлака.

Засмешани или зашлсши \\ ')ЪЯО ко^е се хлади па на површини почне да се форми

ра масна превлака (тусто = масно).

Кайчуг. Наставак -уг, иначе редак, препозна]емо у: йел>уг, лайчуг, лойчуг,

барчуг-а, — свуда у речима ко]е значе неку кумулац^у с перративним призвуком.

*5 Висински положа] и камюьар исюъучу]у помнсао на: врб(а).
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Коло. Нису ретки топоними типа: Околчести камен, Околчеста ливада, али

и: Вилино коло — обично утрине, утабане чистине „Где нопу долазе виле и игра]у

коло!".

Кука. Све што )е закучасто: кука — направа ко.)ОМ се „скубе" сено из пласта,

део на справама ко^м се ]една закачи за другу. Скупало се значи „савило се" (че-

л>аде од старости, бравче од болести); скук/ьило се — исто, ]ош и вреже на сунцу,

или младе бил>ке у башти; кутьи но!)е — преплиНе ноге у ору; йошкукали се =

ухватили се или „у шуас" или у лактове (у колу). Скучене ноге има бравче на ра-

Ж1Ьу.

ТЬизгоч. ^ош ^едан од ре1)их наставака, -оч, постсди и у речима: кайоч = пре-

1)а кхуа се Ьо\», за]едно с водом и борм. Иначе исто што и л>изгоч ]е пичкоч (? кис-

> Ые-. Посто)и и „расЬишкало се блато". „пишкаво" ]е житко!).

Машорпик, мошорник. Изгледа да ]е то она граница измену целине просто

ра (пута, поседа, оцака, ле]е, бразде...) и сполльег тла.46

Мочар, мочвара, мочур, мочурка. Мочурл>аво земл>иште ]е оно из кога се

непрестано цеди вода; мочка = мокрапа, лудска и животшьска; мочало = део тела

из кога се излучу)е мокрапа; Подмочил се (хлеб) = хлеб ко$п се врео, док испа-

рава, нечим покрое, па се пара кондензу)е тако да му овлажи дон,у страну; йомо-

чу/ьа, йомочко = продрупьиво: младо чел>аде ко]е серш упишава (од недорасло-

сти, или од страха...).

Народна. Оно што ]е вода напела. Вода р1и'е ровине. Ри]е и свшьа.

Обреж. Са чувашем брега као обале.

Обрисина. Широк распон значена основе. Ветари бриди и брише, оно што

^е однето ]е — обрисано (постсуи и израз „брйши" у значешу — Иди!).

Одушка. Ошушиши значи скинута бригу са себе („Падне брига на човёка па

]у не мож цёло село ошуши"), зашиши, затвори нос, као и зайиши („Запишйло му

нос па не пува"). Ошуши вода кад пробке уставу, насип.

Ойлазина. Плазина ]е део плуга, ко]и се вуче по дон^ (дубл^) страни бра

зде, по н>еном дну и чини да дубина буде равномерна. За ойлазину се каже и: гре

шка.

Острила. То]ъ кад се тле откида ело] по ело]. Острила су (сем бруса) и

калупи беле земл>е (каолина), у облику оман>е векне, ко]има се прало рубле.

Парасина. Найарашена ]е избраздана земл>а, а тако^е и што друго (на]че-

шпе лице с дугуластим повредама на кожи).

Слота. Ружан човек ]е слушан.

Сшрул>а. Сшрула )с оштра земла у Поланици, сшру/ькаво (време) у Свр-

л>игу. У К ]е познато и сшру/ьд куче, у смислу назло, оштро. За оштар ветар, не

много хладан, али продоран, каже се да сшру/и.

Усйон. У групи више речи чи]е значение карактерише по]ам неког телесног

напора. Прёйона }с попречна сметн>а (ствар „на смечу"), зайди — оно што затва-

46 „Матор, главен ток на река од ка] што се одведува вода во ]аз" - В. Гранка, Тойономасишкаша

на охридско-йресйанскиоШ базе», Скогуе 1970. Тамо он наводи и: Машо/у'е, Машоршш, Машорник;

стр. 160.
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ра, кључаница у облику попречне летве; напдн, оно што представља силу коју

треба савладати.

ОПШТЕ И ПОСЕБНО

или

МАКРО И МИКРО СИСТЕМИ

Према целини географске терминологије српског језика у појединим реги-

јама, па и у југоисточној Србији, могуће је образование ужих система.

Како се увек догађа да опште опстоји на вишем нивоу апстракције, у говору

егзистира микросистем, а сваки покушај да се на једном месту, у истом списку

или у истој равни, посматра целина система с микросистемима, неибежна је опа

сное? да се погађањем ширег циља промаши онај мањи (али зато прави!) у њему,

односно да се жртвује прецизност зарад свеобухватности.

Отуда мислимо да је, попут дијалектологије, и у раду с теминологијама у

народним говорима боље обрађивати уже подручје, уз регистрацију оне семантике

која се тиче поимања везаних за што ужу социјалну (комуникативну) заједницу.

И на плану географске терминологије егзистирају микросистеми, који онда,

природно, скоро да искључују синонимичност — која се, по правилу, образује с ви-

ше јединица ако је говорно подручје шире. Ту не мислимо само на то да пе на ши-

рем простору бита и више говорних навикајер има више говорника, већ је важније

(и тиче се управо географије) што се термини односе на различите географске реа-

лије чија специфичност може утацати на подршку посебне лексичке јединице.

И наше подручје, за које смо више пута рекли да је релативно уско, даје

„шансу" за лексичку дисперзију, за синонимику која може бита условљена дија-

лекатским односима, односно стањем у фонолошком систему, или регионалним

навикама, па и утицајима са више праваца.

Овде указујемо само на неке могућности образовања микросистема.

1 . На пример, врт, башта, њива под поврћем, или комад окућнице под цве-

ћем назива се градина. Место где је (била) градина је градиниште. Између ова

два појма егзистира деминутив, који може (а) означавати уистину ман>и простор

(иако је увек различию шта ће у поимању неког човека или њуди неког краја бита

„нормално" а шта „мање" од тога), (б) бита деминутив (дакле само наоко, по су-

бјективној оцени, али граматачки јасно оформљен), и (3) имати хипокористачну

нијансу (дакле, посве субъективно) у говору. Такве лексеме су што се нашег под

ручна тиче: градинка и градинче. И док су градина и градиниште општи (макроси

стемой) термини, градинка и градинче већ имају регионални распоред, функцио-

нишу у микросистему. Градинка је својина источних, врлетних предела, где је

божја благодет поседовата парче равне и плодне земл>е поред воде, я. градинче је у

Морави, где, поред баште, тек где-где скромно стоји и по нека баштица. Ту би се

могле додати још две напомене. Прво, јача је деминуција изражена обликом сред-

н>ег рода, и друго, градинче може имати и супротно, иронично значење (појављу-

јући се у говору Поморавља, где се баште одликују управо величиной).
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градина

А (деминутив) Б (аугментатив)

1. градинка —

2. фадинче

градиниште.

И}ош ]едно запажан>е (а колико ли тога има што и нисмо залазили?!). И та-

мо где ]е основни, први (или и ]едини) термин башша (башча, бача), и тамо где]е

градина, градинче може бити и само она] цвепарник око купе, па и то да башша

остще поврпу, а градинче цвепу.

Оста]е нам празно место Б, ]ер нисмо забележили аугментатив.

2. Други пример: руйа — руйишше — а измену н>их: руйица, руйче и руйа-

шка, али и: руйчага. Дакле:

рупа

А. 1. рупица Б -

2. рупче рупчага

3. рупашка —

рупиште.

За позищуу А важи веп дато об]ашн>е (в. случа] 1). То су синоними с гео

графским распоредом. Руйица ]ъ на на]ширем простору, али и с општим значе-

н>ем (свака шушьина у неко] материи, не само у ту), руйче има много хипокори-

стичности, а руйашка ипак реч везана за ]ужно Поморавл>е.

Аугментатив ]е познат, и има извесно пе^ративно „пун>ен>е".

Руйишше, ме!)утам, н^е само место где ]е била рупа, веп и место са више

рупа, различитог порекла. Оставляемо по страни чин>еницу да се систем поиман>а

може граната, те да Ье, ако те рупе буду начиниле свин>е, тражеЬи у тлу корен>е,

то онда бити ровишше (изровано тле) итд.

Да све не буде одвеп ]едноставно, у овом случа]у имамо и занимл>иву исто

рийку дименз^у. Найме, кад се има у виду да ]е руйа средн>овековни термин за

рудник, онда и руйишше носи сво]у вредност ознаке места где су некад били ру-

докопи (нашем терену ]е Рупл>е, с рударском историям).

3. ТреЬи случай Обао камен различите величине, чешпе ман>и него вепи,

или овеКи, заобл>ен од дугог котрл>ан>а у воденом току, код нас ]е белуш, према

коме ]е дем. белушак/белушьк. Мепутим, иако немамо прецизне увиде, постере

репуе где ]е белушак некако кн>ижевни лик онога што ]е у народу белуш (вашда

ту има утиц^а и место акцепта). У Б и н>егово] околини белушьк^е основна реч (а

белуш ни]е у употреби).
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Према белуш/белушьк лексема белушак ^е аугментатив, са ознаком не „ве-

ликог" белутка, веЬ са значен>ем кумулаци|е, „много белутака на гомили"! — са

таквим значен>ем негде ]е тле под белуцима (облицима) означавано као белчи-

йи.(Опозищуу обезбе!)у)е однос ь : а!) Микросхема

белуг

белутьк

А. 1. белутак Б. 1. белутак

иначе некако померена, тражи дал>е прецизиран>е па се у класи А образу^е: 2. бе-

луче, а у класи Б: 2. белушрак, белушшрак, уз географски распоред кхуи нам сада

нще сасвим познат.47

4. Лоптасто (конкавно) удубл>ен>е у тлу, ман>ег обима (до корак-два у

пречнику) Зесте байка, ман>е удубл>ен>е бабунка/бобунка. Истога типа удубл>ен>е

у речном корите бобук. Бавка би према бойка био облик с дисимилащуом б —

б/й : б — в. На све ово скрепемо пажн>у ]ер семантика одудара од значена нечег

ис-йуй-ченог, овалног како ^е то у речима попут: бобица, или с ликом йой/йуй (йу-

йа, йуйав, йуйунак, йойушка...).4*

5. Бара према основном значен>у формира и дем. барица, и аугм. барина,

барчуга. Ме1)утим, правих бара, као ста]апих вода, мало ]е на нашем терену, па

бара значи и вододржно тле, без водене површине. Образу^е се придев за ознаку

квалитета таквога тла ко]е обично има бара, дакле: тла са доста воде у себи: барно

место, баруииьаво, барушласшо, или именице углавном пе]оративног значен>а:

барушшина, док пе за планинце навикле на бистру и немирну (живу) воду баре у

низини бити баруииьаци или барешлаци.

6. На принципу активно (у функции) — неактивно (напуштено) образу^у се

паралелизми: шрло/шрла — шрлишше, шрл>ак— шр/ьачишше, шор- шоришше.

Ме1)утим и овде се открива]у неки путеви гранан>а ових односа.

Према шрли негде су шр/ьаци места на испаши, са више трла. Трл>ак ^е да

кле ознака неке кумулащуе (као дрво — дрворак, трава — шравол>ак, рупа — ру-

шьак...). Напуштан>ем катунског типа сточарен>а, од трл>ака на)чешАе на кра]у

остане само ]една шрла, али се шр/ьак задржава као термин тога осамл>еног

об^екта. Сада се, могупе ]е, шрло веже за )ед.гм, а шр/ьак за други кра^ У сеоским

домапинствима где сточарен>е ни^е на планини, веп у самом селу, па и у систему

економских зграда (амбар, плевн>а, по^ата, кочина, кокошарник...) шр/ьак }е

47 О могупим правцима ширсн>а синонимских низова в. и: Н. Богдановип, Лсксичка дисйерзщау

говорима]угоисшочне; у: Говори призренско-тимочке области Срби)с и суседних ди]алеката (Збор-

ник радова са научног скупа у Нишксу Бан>и 1992), Ниш 1994, стр. 241-251.

48 Види и: И. Поповип, О словенским коренима 'бой-, йой- и неким /ьиховим дериваШима; .1ужно-

словенски филолог XIX, кн.. 1-4, Београд 1951-52, стр. 159-171.
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ограђени простор испред појате, непокривен, с могућом настрешницом (наслои)

или без н>е.

Што се тора тиче, тамо где је трљак преузео значење „ограђеног простора

испред појате — стаје за овце или козе", тор означава ђубриво из појате, од овчије

или козје балеге и отпадака хране. У Б људи разликују тор из појате, и ђубре из

(говеђе) штале.49 Различите место акцента омогућује да се торйна задржи за „ђу-

бриво", торйна за место на пашњаку где су били торови, а торйна за „земљиште

које је тако родно као да је нађубрено, наторено".

У црнотравској Кални основни облик су трле, место на њиви где су биле

трле је трлевина, а трљак се доживљава као пејоративни облик за ознаку напу-

штених, оронулих трла.

7. Извесна одређења поприлично су релативна, условљена позицијом чове-

ка-гледаоца, (п)осматрача. С погледом навише, из подножја, он региструје _узбр-

дицу, све му је успок, мање или више стрм, тамо до врха, када се уочавају косе,

седла, преслапи и преседлине. Идући узбрдо, он уочава заравни (оне никад нису у

подножју) на којима се одмара запрега и путник, па се стога зову почивала или

одморишта. Стигне ли на висину, преко превалца пе низа страну, низбрдицом,

видеће пред собом падине, долове и долине, некад и дубодолине, не мора ићи пу

тем веп странпутицом, или низ ребрину.

8. Релативност појмова некада ће се означавати увођењем додатних, дери-

вираних облика, који неће бити „речи субјективне оцене", како се обично каже за

деминутиве (обично и хипокористике) и аугментативе (обично пејоративе).

За Моравца, који појам реке гради на снази своје завичајне реке, све су дру

ге текућице мање, тј. речице, а оне из планинских предела можда потоци и пото-

чипи. За планинце река, речица, потоки поточић свакако су термини с диферен-

цираним значением.50

НАЗИВИ ЗА БИЉНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Називи за биљне заједнице и тле покривено неком врстом (родног или

шумског) дрвећа, или другог растиња показују извесну творбену типологију.

49 Деривати су: да (на)шори њиву; шориште в., торљава земља.

50 Изгледа даје посебна ствар свакодневнс комуникативне ситуације свеет о значењској (терми-

нолошки или не) страни лексема, а сасвим друга када се томе фонду лексике даје иски вредносни

значај. Са скоро анегдотским искуством срели смосе кадсмо пришли прегледу завичајне збиркс ре

чи за речник црнотравског села Кална. Грађу је сакупио пок. Стојан Глигоријевић и она се (као сво-

јина САНУ) налази на обради у Центру за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу. Оче-

кивао сам да ћу свој Речник обогатити бројним терминима за планински рељеф, али се добром и пи-

томом Стојану учинило да је, изгледа, то неважно, то и иначе (будући тешко покретљив болесник)

кроз прозор свога стана гледа сваки дан, па је од свега што именује побрђе унео само реч равнинна и

то као „н>ива, зараван на узвисини". И то је све од сликовите земљописне лексике (која нам је, иначе,

позната из личних суерста са Црнотравцима) међу више од 33 ООО листића, колико их у грађи има.

-75-



504 Неделко Богдановип

Наставком -у'е, по обрасцу за збирне именице творе се апелативи од фито-

нима мушког рода: брес]е, бьз/е, габар/е, глож/е, горугье, дрен>е, шрьье, цер}е, али

и од именица женског рода (по одбитку финалног вокала): буч]е,]ел,е, крущ/е,ли-

й/е. Облик лешНе мислимо да се везуче за основу леек-, за што поскуи и ле-

шшарЦе).

Овако настали фито-географски апелативи могу, сво1)ен>ем на основу с

консонантским завршетком (буч/-) и наставком -ак, творити апелативе где }е пре-

цизни]е значен>е, ипак: шума, а маььс шибл>е или дрвепе: (багрен>-е >)5 1 багрегьак,

горугьак, дреках, )асеп>ак, ]ел>ак, Шрн>ак. Овакви облици сгпуе наспрам ликова:

багремак, где ^е наставак дошао на основу: багрем, као и: бресшак, вишн>ак, гра-

бак, габрак, глождак, ]елак, крушак, лийак, сливак, церак.52

Наш ]е утисак да кад се ови облици изводе од збирних именица, има]у зна

чение кумулащне (дрв-ак = дрвишта, према: дрв-л>ак = нагомилано, насукоблено

и скоро пе]. дрвл>е). То ]е очигледно у речима: багремак „багремов шумарак",

багрегьак „густиш, честар багрен>а"). Багрегьак у односу на багремак има аугм. /

пе]. нюансу (ми ту у говору осейамо неку разлику у дужини акцентованог слога,

или баз изразитост пе]оративне нюансе).53

И изван серэде ликова с Зотованимл, к (=л, н>), оваква образовала захвата-

]у: (бреете >) брес}ак, буч}ак, круиуак. Разлика у ликовима има географски распо-

ред, ^ер }е ди|алекатски условл>ена.

Наставком -ар од фитонима женскога рода, по одбитку моционог вокала

образу)у се: багремар, букар, ду/ьар, вишгьар, крушар, лийар, ииьивар, а од основе

багрен>-е: багреььар, шрн>ар. Чини нам се да творенице с овим наставком више

припадазу землюписшу терминологии него други типови.

Ове изведенице и саме поста]у основе за изво^ен>е назива земл>ишта на ко-

]ем расте бшька од ко]е се изводи назив наставком -н-ик:}абукарник, крушкарник,

лешшарник, сливарник.

Сам наставак -ик ни)е познат,54 нема образовала типа врб-ик, буквик, бо-

рик, сем ]едног, мислимо, ипак, кн>ишког примера: дреник.

Географи)а ових творбених типова ни)е прецизна, и пуна^е преклапан>а. Та-

ко, ме1)утим, ни|е код типа: габр-ике, церике, юуе су одомапене у вран>ском кра^у,

или: буч-ина, грайчина — познатих у сокобан>ском кра]у (на планинама Девици и

Озрену).

Извесну групащуу намепе ситуаци]а са ознаком места на ко]ем успева ра

стите или бил>е юуе сам човек га]и, па према унапред дато| замисли формира

51 Уколико би се узело да да основа за гра!}ен>е н^е збирна именица (на чье), онда би се за ову

реч морало узети багрен, а не багрем\

52 Овакво, кумулативно значена суфикса -ак у словенским ^езицнма истиче се у раду Т. И. Вен-

динеДиференциация славянских языков по данным словообразования, Москва 1 990, стр. 59: „Отме-

чание в славянских язиках потша со11сс(ша являются, как правило, обозначениями совокупности

деревьев, кустарников, реже др. растений, названных мотивирующим словом".

53 Маркираност — немаркираност се негде обележава и местом акцента: зёмлишше неутрално,

земл>иште пе]оративно.

54 Види и: Марковип 2000, стр. 47: „Изгледа да ова] суфикс н|уе тако чест на овом простору".

-76-



Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије 505

биљну заједницу {малињак, шљивак), према оној кад заједницу образује самони

кло растиње.

И још једно запажање. Једном створена заједница, заједно с местом на ко-

јем обитава, може се схватити као ентитет па затим од облика једне категорије

градити и множину: лозје > лозја I лојза (као виноград — виногради), бресја,

услед чега долази и до другог мешања па да збирно бресја почне означавати и ди-

стрибутивну множину („брестови") — „Колки бресја се посушйше у последње

врёме!".

МИТОЛОГИЈА И ГЕОГРАФСКА ЛЕКСИКА

Није необично да се реалије у простору смештају у митску причу, да поста-

ју топоси мита, препознатљиви простор у који се утемељује фабула. Наше је ми-

шљење да је у таквим случајевима апелативна, географска лексика изворнија, да

је првобитна.

Уистину, ако је подручје мита подручје имагинације, наслућивања, духов-

не креације, па се често митолошка ситуација смешта у непознато време (кад је

„бог одил по земљу", у старо време, у глуво доба. . .), у непознате (у недођин, у не-

видиму гору) и далеке пределе (иза девет гора и вода, иза девет села. . .), зашто сс

не би (из)мишљени догађаји сместили и у ближе горе, воде, долове и висове, на

рочито ако су таква места сеновита, тајновита, хучна или бучна, непроходна, под

маглом или стално изложена ветру.

Делови простора постоје пре сваке приче и име као секундарна стварност

долази из људскога искуства. Сигурно је да се први утисци освајају чулима па ће

тако оно што се види, што се чује, бити примарно у дефинисању извора утиска.

Доживљај ствара ситуацију именовања које је цивилизацијска чињеница, на-

спрам вековне природне егзистенције именованог објекта.

Ми мислимо, даклс, да је географски појам, заједно сајезичком ознаком ко-

ја га именује оно штоје прво, а да је евентуално „обогаћивање" постојећег имена

митским окружением изведено. Дакле, не треба у свакој Периној ували тражити

светилиште бога Перуна, нити је сваки Озрен потомак мита о Озирису, али, ми

слимо да се може десити и обрнут случај, да митски појам постане географски

апелатив.

Митологији припадају термини: алине, алишта, бабине вирће, бабине џур-

ће, — све са значењем вихора који врти у круг, полазећи са тла и идупи ка небу,

све ширећи „левак" свога дејства.

Једно од значење апелатива ориштеје „место где се игра оро", где се о све-

чанику скупља младеж на игранку. Међутим, наилази се на чистине у пољу, које

се такође означавају појмом ориште. Обично буду тако утабане као даје ту игра

ло коло, а зна се да збогтога штоје место у планини, далеко од насеља, и ту ствар-

но нико није играо. Објашњење је да је то састајалиште нечастивих сила. „Ту се

окупљају виле и самовиле те ноћу играју". Овдеје, дакле, митско објашњење апе

латива који веп има „немитско" значење, па и паралелу игриште, „место где у

шуми расту самоникле печурке". Ту, опет, нико није играо, већ су места кружног
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облика (по неколико корака у пречнику, највише), као и код колишта — чистина

кружног, околчестог облика.55

Нисмо нашли коло као географски апелатив, али у топонимији имамо више

онима с колом у основи. Једно је и „Самовилско коло, с — узвишење, брдо изнад

Буљесовца, назив настао према веровању мештана да су на том брду становале

виле које су „омајавале" пролазнике."56

Трећи тип везе, мислимо, имамо у односу слутан и слота. У Б је слота не-

време, а слутан — ружан, огрубео човек. Кад се одећом наружи, каже се „наслу-

тил се". Глагол слутитије познат само у изразу „не слути на добро", који се упо-

требљава само у вези с неким предосећањем или стрепњом да дотични знак наја-

вљује несрећу, незгоду или неповољу (слаб род у пољу, неповољно време, разми-

рицу у купи или у држави и сл.). Овде се уплиће веровање да сусрет с таквом, ру-

жном слутном, „обележеном" особом, предсказује неку слоту, која тешко да

има стварне изворне везе са слутњом.57

Мироје освећено дрво, гдегде је у његовом подножју укопан крст, а и једно

и друго посвећени су неком свецу, са заветом да ће се поштовати (празновати) и

обредовати, све у вери да пе светац бити добар заштитник усева и омогућавати

добар род у пољу.58 Миро припада обредној (некад и више митолошкој) термино

логии. Ипак, у лесковачком крају (село Стајковац59) мира означавају обрадиве

потесе наспрам утрине, која је необрадива, сеоска, општедруштвена својина

(„Стоку пасемо по утрину, а њиве су ни по мира").

Акоје удео митонима у апелативном фонду географске лексике доста скро

мен, са микротопонима није тако. Многа конкретна места носе имена од неке ми-

тологеме. Таква су сва гробља, заветна места, многа црквишта и манастиришта,

многи извори, раскршћа. 60

Овде, међутим, скрећемо пажњу на један тип именовања који спаја гео-

графску метафорику са митом. Ради се о употреби термина глава и главица за по-

јам узвишења. По правилу главица као да је резервисана за географију, и ту је без

55 „Митске слојеве" у микротопонимима беличког краја Јованка Радић налази код тополекса

круг и коло (Круглац, Коласте и сл.) „које поред могућности да у неким случајевима реално укажу

на природни изглед географског објекта (Коластојезеро), могу исказивати и свесно настојање да се

поврЗином кружног облика штити од злих демона који према народном веровању не улазе у унутра-

шњост круга" — Ј. Радип, Топонимија Белице, Ономатолошки прилози XVI, Боград 2003, стр. 1 74.

56 Ј. Маринковић: Микротопопимија Вршьа и околине; Ономатолошки прилози, X, Београд

1989, стр. 78.

57 М. Томић у Речник}' радимског говора (Српски дијалектолошки зборник, XXXV, Београд

1989) на стр. 46 даје: „злота", лоше време; вејавица: < рум. г1оа(а.

58 0стали називи су: запис, потпис, миросано дрво, а можда и још неки. Шире о томе: М. Радова-

новић: Заветны крстови ујужној Србији; Етно-културолошки зборник, кн.. 4; Сврл>иг 1998, стр.

1 73- 1 76, као и: О. Младеновић, М. Радовановић: Заветни крстови у Заглавку и Буиаку; у: Тимочка

Крајина у 19. веку, Књажевац 1988.

59 По обавештењу Б. Соколовип, студснткиње српског језика Филозофског факултета у Нишу,

која потиче из тог села, којој захваљујемо на овој и другим информацијама из говора Стајковца.

60 в. о томе: Р. Раденковић: Трагови паганских и хришћанских митовау топонимији сврљишког

краја, Зборник Шесте ономастичке конференције Југославије, САНУ, Беофад 1987, стр. 183-195.
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деминутивног значења, док је глава више везана за топонимију. Али, као да и ту

има неког правила, па глава добија различите атрибуте (Рудна глава и ојконим Р.

Глава), а добија их неретко, додуше, и главица. Фолклорног или митског характе

ра су именовања типа: Говеђа глава, Коњска глава, Лисича глава и сл. Атрибути

долазе од обичаја да се на маркаптним местима на пободеним кочевима или о

грану каквог дрвета близу пута окачују костури појединих животиња које имају

какав удео у веровању људи или неку митску функцију.61

ОНИМИЗАЦИЈА ГЕОГРАФСКЕ ЛЕКСИКЕ

Онимизација географске лексике је природан процес претварања апелати-

ва у топониме, као имена конкретних реалитета у простору,62 по начелу: општи

назив неке географске реалије > име конкретног дела простора. Тако брод „пре-

лаз преко воде" постаје Брод, конкретно место на конкретном воденом току (код

нас у атару села Лалинца; насеље у општини Црна Трава, на реци Власинки итд.),

са ширењем и на земљиште око прелаза, па и онда кад водени ток пресуши или

пође другим коритом (Идемо у Брод; Оремо у Брод, и сл.).

С једне стране, овде се апелативна функција укида, јер у свести говорника

„брод" наставља да живи као име места, а с друге, име места чува некадашњи

апелатив (формално, с одупирањем облика накнадним фонетским и морфоло-

шким променама), који постаје сведок постојањаједнога појма и једнога термина

и онда када се из говора (па некад и из језика) апелатив изгуби (сада село Хум,

код Ниша, чува успомену на „хум" као ознаку узвишења, иако се у говору више

не употребљава, а такође и на „х" које више није својипа гласовне системе до-

тичног дијалекта). Такоје данас с апелативима гара, гарина, за које нико више не

ма објашњење значења, док у исто време постоје и топоними и села и засеоци с

именима Гарина, Горње Таре, Долње Таре (црнотравски крај).

Међутим, у условима постојања више реалија с карактеристикама апелати-

ва, оним се резервише само заједну реалију. У атару, који остаје основна комуни-

кативна јединица оптималне употребе географске терминологије, само ће јсдно

место имати једно име (макар и од географског апелатива), док пе остала места

која су се могла с географске тачке гледишта означавати истом терминолошком

јединицом добити још неку детерминанту по којој би се то место диференцирало

од других места истих карактеристика. Разуме се, диференцијација је довольна

ако реалија добије посебно име. Дакле:

брдо > Брђанка, али

(једно) брдо > Брдо, а

(друго) брдо > Средње (Мало, Велико, Оштро итд.) брдо.

61 О чему је писао и Т. Ђорђевић, в. Зле очи у веровшьујужних Словена; Српски етнографски

зборник, ХЫН; Београд 1938, стр. 130-132.

62 То није „привилсгија" само ове лексике. О сличном поступку код сточарске лексике, када се

простор именује апелативима из сфере сточарења в. у: Н. Богдановић: Онимизација сточарскелекси

ке, објавллно као поговор монографије В. Вукадиновипа: Топоними зоонимског порекла. Ниш 1 996.
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У атару са више извора самоједан може бити Извор, а ако се још неки тако

именује, добиће неку детерминанту: Мали извор, Големи извор, Ракин извор, итд.

На основу прегледа прилика у сврљишком крају, располажемо следећим

сазнањем. У 38 атара општине Сврљиг записали смо 2688 топонима. Записали

смо и 232 лексеме које бисмо према критеријумима за овај Речник сврстали у „ге-

ографске".63 Педесет осам од њих није прешло у топониме, док преостале 1 74

улазе у састав 1238 микротопонима. Дакле, 48 процената топонима је географ-

ског порекла, а највише их је: кладанац — 39, дол — 49, камен — 57, падина 65 и

дел — 70. Падина и дел сејављају у скоро приближном броју, штоје природно,јер

свака узвисина има и своју падину.64

Сврљигу суседно подручје Голак (сокобањски крај) има следеће стање: 236

забележених топонима у атарима трију села, 73 настала од географских апелати-

ва. Број топонима по јединици геофафске лексике расте с бројем атара који се

узимају у обрачун. Овде у односу на укупан број забележених топонима, ови гео-

фафског постања чине 32 процента.65

Северно од Голака, у Сокобањској котлини, узимајући само оронимску

лексику (ону која именије узвишења, стране и појаве на странама), видимо следе-

ће: према 1480 забележених топонима, „географски" су 195 (настали на од 32 ге-

ографска апелатива), што чини 13 процената.66

„СКРИВЕНИ" ГЕОГРАСКИ ТЕРМИНИ

Полазепи од чињенице да током времена може у терминологии неке обла

сти, па и области земље-описања, доћи до промена које неке термине воде напу-

штању а друге установљавају, помишљамо да се то могло догађати и у географ-

ској терминологии југоисточне Србије.

Како је, на другој страни, у основи многих топонима и ојконима управо

апелативна геофафска лексика, нама се чини да се у таквим топонимима и ојко-

нимима крију и неки термини који сада више нису међу живима, не функциони-

шу у редовној комуникацији, или их ми нисмо могли чути на терену.

Било би корисно када би се они могли реконструисати, односно пронаћи у

ткиву данашњих изведеница. То би онда употпунило постојећу геофафску тер-

минологију, а било би и корисна информација о њеној историји.

63 Грађа о којој је реч прикупљана је по концепцији која није укључивала и лексеме које овде. у

географске, укључујемо иако су оне метеоролошке. Ипак, мислимо да то не би много променило од-

носејерје релативно мало топонима именованих према лекенци која именује метеоролошке појаве

(Ветрила, Ветрен, Маглен и сл. ако они, како мислимо, заиста стоје у некој вези с врсменском лек-

сиком). Број топонима касније је увећан, али се однос овде показан није променио.

64 Н. Богдановић: Географска имена у сврљишком крају,Опота&ка јиј>0$1аујса, бр. 10. Загреб

1982: стр. 283-292.

65 Н. Богдановић: Микротопонимија Голака, Ономатолошки прилози, бр. VII, Београд 1986,

стр. 483-498.

66 Рачуница изведена према грађи у: В. Вукадиновип: Микротопоними/а Сокобањске койЬшие,

Ономатолошки прилози, XI, Београд 1990, стр. 367-398.
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Овде да)емо }едан бро) таквих топонима (омонима) за ко]е мислимо да у

основи има]у апелативну географску реч.

Гургусовац, некадашн>е име Кн>ажевцу < *#иг, алб. „стена".67

Дервен, некадашн>е (до 1 903. године) име данашн>ег Сврл>ига, тур. йегЪепй.

Заво/, потоплено село на Височици (Пирот) и другде, као и Зайад/е, чести

микропоними, не према правду одласка сунца, веп према томе што су „запала",

смештена на дубл>им, окомитим падинама.

Кадибогаз, гранични прелаз на Старец планини измену Кн>ажевца и За]еча-

ра < тур. Ьо§аг = тур. „4. кланац, т)еснац, ти^есан планински пролаз".68Данас ни-

смо чули „богаз" у овом значен>у, веп само као фолклорну успомену „стазе и бо-

газе" у по неко] песми.

Кушина (Прва и Друга, некад Еминова и Марина) < кут- < пел. *ко1- скрови-

то место на улазу у клисуру ко)& повезу)е Заплан>е и Нишку котлину.

Пандирало, топ. на извору Сврл>ишког Тимока < мон-ирати.

У народним говорима нисмо наишли да се го или гологлав зове йлеш(ив).

Облик 'плеше' доноси Шиц у списку термина. На нашем терену Плеш'уъ ороним,

^едан голи врх на Сврл>ишким планинама.

Ум, село Хум (Ниш) < хлмь.

Цейа, у долини ,1ужне Мораве < жейа „стеновито брдо, камен>ар", од оро-

нимске базе §еЪ, *геп69

Супротну ситуац^у, да )е неки о^коним постао терминизован апелатив, та-

ко!)е можемо напи на терену. Найме, од суфикса -ишше, ко^им се често ствара]у

речи за ознаку места на ко^ем ]е нешто некад било (куйишше, воденичишше, коно-

ьиьишше и сл.) и Мораве, реке кривудаве, настало ]е моравишше, за ознаку оних

делова некадашн>ег корита ко]е ]е река напустила. Таквих ]е топонима скоро у

сваком селу Алексиначког Поморавл>а. Моравишша су, дакле, исушени меандри

мул>евитог и плодног тла, што ]е довело до друге апелативне вредности, па се

„плодно и мул.евито землиште", ко]е ни^е морало бити део речног корита, тако-

1)е зове моравишше.10 Разуме се, у одговара^упим говорним зонама („Наше ]е

брдно и поено, нё)е ка] моравишше1''', у Кн>ажн>вачком кра^у рекло би се: Када че

орёш ону) тъоуу шимочину" — питание иронично^ер се односи на камен>ар!). И

сама Морава ни)е далеко од назначеног поступка. О томе сведочи Вук: „Корифен

67 МУсе1 Шгсса: Р)а\ог СНцхр-зегЬосгоаНсЫ, КШпфа, Рггёппа 1980.

68 А. Шка.ъиМ: Турцшми у срйскохрвашском у'езыку, Сара]ево 1986, стр. 146.

69 М. Павловип, Опотазпса Штса— опотазпека зШсНрка зНиасуа,ргоЫет1 /' теюеН; ОпотазМса

]и%оз1юка 1, стр. 36. и 37.

70 Сва ус прилика да исти однос имамо и у посго)ан>у НишавишШа, ]сдног равничарског места

под пшеницом у атару села .{елашнице, код Ниша; в. Лошша Васип: Зелашнща (Хроника), Одбор

САНУ за проучаван>е села и Културно-просветна кцедшща Срби)'е, Библиотека Хронике села",

к*. 43, Београд 1996, стр. 15.
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510 Недељко Богдановић

ове ријечи у млогимјезицима значи воду (...). Зато су Срби готово сваку већу во

ду називали Моравом."71

Слично сазнање саопштава и Љ. Недељков,72 којаје анализирала постојање

хидронимских апелативних база у топонимији југоисточне Србије. Већину же

них географских апелатива налазимо у нашем речнику, али има и један број та-

квих који се садрже у микротопонимима, али не и у општој употреби, па се може

судити или да нису забележени, или да су напуштени.

ГЕОГРАФСКА СИНОНИМИКА

Иако је подручје нашег речника релативно уско, ипак се показује широка

синонимичност термина. Порекло ове синонимике је различит На фонегском

плану разлике у ликовима су плодјезичке (дијалекатске) ситуације, о чему је већ

било речи. Следећа неподударност облика долази због коришћења различитих

форманата за образована истозначних термина. Потом, различитејезичке навике

у упрошћавању гласовних скупова могу учинити да се почетно истоветни ликови

разједначе. Права синонимичност огледа се у коришпењу два различита термина

за мање-више сличну реалију у простору. Најзад, не треба искључити ни стране

утицаје, било да су термини могли бити наслеђени (тумба), било да су касније

примљени (сокак).

Овде ћемо дати један преглед синонима, како бисмо идући не од речи веп

од њеног значења, указали на скупове термина који би се могли схватити сино-

нимским. Свесни смо да то непе у сваком конкретном случају бити „речи које

исто значе", како се популарно синоними дефинишу, јер значења прихватамо

онако како смо их прикупили, „похватали" на терену, а тумачења нису увек нај-

савршенија, нису најпрецизнија, нису из исте главе нити су у самим регијама

истоветни облици који би могли да представе појам. Неједнаки су нам и извори.

Некад су то речници прављени с амбицијама да буду регистри народног поимања

и његових језичких ознака, некад мање-више занимљиве збирке речи које су са-

стављачи по неком критеријуму одабрали за публиковање, а некад смо термине

преузимали од стручњака других струка, који из свог стручног угла код неке по-

јаве запажају најпре, или једино, страну која их занима.

Ипак, неће се моћи одрећи појмовна веза оних термина које будемо сврста-

вали у скупине.

71 Вук Караџић: Географско-статистичко описаније Србије; у: Даница за 1827, стр. 222. Доп.

рецензента: „Проф. Ивић је причао да Банатскс Хере ђерам зову Морава, што он објашњава чин>е-

ннцом да су Хере са Мораве отишли у Банат у време када је вода Мораве била питка" (С. Р.).

72 „У оквиру лексиколошких истраживања у Институту за јужнословенске језике у Новом Саду

прикушьала сам народне географске термине и микротпонимију Војводинс и приметила дајемно-

штво географских термина сачувано самоумикротопонимима, а не иулексици ових говора (истн-

цање наше)"; у: Љиљана Недељков: Хидронимски айелативиу топонимијијугоисточне Србије; Го

вори призренско-тимочке зоне и суседних дијалеката, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 1994,

стр. 359.
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Ипи пемо оним редом како се речи буду псуавливале у азбучнику Речника

(ради касни]ег лакшег коришпен>а), ако то неко буде пожелео, не да^упи првсу ре

чи никакво посебно првенство у односу на речи ксуе за н>ом следе. Код фонетских

и морфолошких синонима давапемо само оне ко]и се изменом гласовне (и гра-

фичке структуре) налазе на другом месту у азбучнику, као и оне код ко]их прет-

поставл>амо да су гра^ени другим суфиксом (не, дакле, и увек деминутиве и ауг-

ментативе, мада пе и н>их бити кад нам се учини да^е то због нечега потребно).

Непемо означавати страницу издан>а ]ер се увек ради о одредницама ^е

има^у сво]е азбучно место у Речнику.

авли/а, двор, дворишше;

алине, бабине вирпе, бабине иурпе, ви/ан-вешар, вир-вешар, вирушша, виШльц, вр-

шушка;

алу]а, олу]а;

амбис, шамбиз;

аргач, фегрек, Шрло, шрла, шр/ъак;

арща, арница, )али)а, ^урща, ошради/а, ошредщ'а;

бавка, байка, бобунка, бобук;

баир, брег;

башлак, блашо, бачкало, бачкалишше, глиб, глибанац, глибочина, заглабачка,

кал, калишше, качкало;

башша, башча, бача, градина;

белуш(ьк), булувап, облушак;

било, дел, де}а, коса, рид;

брв, брвно, вешалЬа;

брдо, брдло;

бук, бука, бучььак, бучало, рийсиьпа, слай, скок, скакала;

валог, валога, валуга;

варник, кречар;

вешрила, вешришше, вешровешина, вешромешина, сшружишше;

бара, барчуга, бареииъак, лужак;

ве}авица, ве)алица, виволица, вивулица, вщалица, щ'улица, вирулица, вршава, вр-

ъавина;

вис, висина, висоша, височина,

вр, вршанка, вршина;

врвина, йушанка, Пушинка, йошека;

врворица, граош, гроош, гру(в)ач, йезууь;

врло, врлеш, врлешно, врл>ак;

вир, виришше, вршлог, вршлошина, вршоли/а;

вузалйа, вузганица, клизал>па, лизгавица, л>изгоч, Полевица, йезул, йрзал>па;

гарина, гаришша, гарешина,

гмуца, грмуда, груда, иоглан;

голак, голаш, голина, голеш;

градеж, заграиа, ограда, оград(/ь)а, ограда, огред(н>)а, йлош;
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грбе/ь, грбина, гребен;

гусшак, гушшак, чесшар;

дибидо(л)чина, длбочина, дно, дол, долина, долиуьак, долич, долчьк, дос;

дувка, дуйка, дуйни камен;

еле, мршвина, мршвица, осоЦе);

жежница, челойек;

ж/ьеб, жл>ебина, жлебура;

браник, бранишше, забран;

завишак, завщушак, заврша, завршша, юьуч, кривича, окука;

загон, замеш;

зайис, крс, миро, йошйис;

зидине, зидурине;

зми}арник, мршвило;

игришше, колишше;

вракн>ица, враш/ьица, кайща, леса;

кайина, окайина, йошкайина;

клизишше, клизошина, йодлесина, свлачишше, свлачошина, смьчишше, суноши-

на, усувошина, усуношина;

кованльк, /ьаник, шрмчарник, шрмкарник, челарник, ул.

креж, (с)креж, смрзлошина;

кречана, Ниречана;

крсшойушина, раскрс/е, раскрсница;

лаз, лазина, лазурка;

лота, локвина, лоНка, лочка;

ме1)урек, ме1)увода, средорек;

йандирало, йон(д)ирало, иониралпа;

йонор, йройас

сийавица, сийак, сийар, сийел;

склад, слог;

йошреси/а, шреси/а, шресава;

ШИК РЕЧНИКА

Могло би се репи да ]& географска терминология у комуникативном смислу

]езички систем, бол>е: систем ]езичких Зединица за ознаку реал^а у простору.

Природно )в да, дакле, има сво]е гласовне, обличке, фразеолошке особености. У

нашем случа]у те су особености регионалне и ди)алекатске природе, све у оквиру

истога ^езика.

Под ди|алекатским особеностима ми овде подразумевамо особине 1«уе су

део локалног или сощуалног идиома а карактеришу се одступан>ем од ]езичког

стандарда. То значи, у условима постегала истоветног термина у стандардном ^е-

зику и код нас, ди)алекатско се испол>ава а) као одступан>е на прозоди^ском, фо-

нетском или морфолошком плану, б) као одступан>е на плану унутрашн>е дифе-

реншфщуе ме!)у типовима призренско-тимочких говора.
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Под регионалним ]езичким особинама (подразумева]упи да су и оне прет-

ходне регионалне), ми ипак издва]амо творбене одлике, т|. различите поступке да

се истим наставцима, или пак да се другим формантима сагради, састави, облику-

]е исти апелатив (брежьк/брекче). У регионалне особености спадале би оне лек-

сичке разликости да се уместо ]едне речи за исти по]ам у другом кра^у исте ^е-

зичке територи)е (у нашем случа]у ]угоисточне Срби)е) користи друга (граб]е/

грайчина/ габар)е/ габрак; Пролаз/ йролука).

Примерице: дел и де/'а биле би ди^алекатске одлике у односу на стандардни

термин део, док би дел/де}а биле регионалне разлике према рид, итд.

У регионалне разлике спадали би и неки поступай образовала лексема за

исте семеме, што се, ако се гледа на целину подруч]а, може схватати и дублети-

змом или (граматичком) синонимикой. Тако се према неутралном зёмл>иште у Б

пе^ означава променом места акцента (земгьйшше), а у К хип. посебним настав-

ком (земл>йсце\).

Напомене се односе на ^езичке ликове одредница, првих речи у инфомаци-

}И. Будупи да се да^е изворна форма, неопходно ]е указати на н>ена д^алекатска

обележ^а, утолико више што термини долазе из више извора, ко^ иако припада]у

истом ди]алекатском идиому (говори призренско-тимочке области српског ^ези-

ка) носе обележ^а више д^алекатских типова: тимочко-лужничког (Т-Л), коме

припада и говор Бучума, сврлишко-заплан>ског (С-3) и призренско^ужноморав-

ског (ТЫ), одакле тако^е има доста одредница, нарочито из околине Вран>а.

Акценат ]е експираторан и у зонама ТЫ у неким случа]евима (нарочито у

речима с отвореном ултимом) повучен ]е са старог места (вода, гора према: вода,

гора у Т-Л и С-3).

Полугласник, овде бележен знаком ь, глас напрегнуте артикулац^е бо]е

гласа „а", свойствен целини призренско-тимочких говора, присутан ^е у речима

попут: бигьр, брзьц, веньц, юьешшьц, йеськ, йречьц, цельц, чисшьц,модрьц, сивьц,

чегьр, шшььк; у речима деминутивима: брежьк, вирьк, вирчьк, вршьк, градьк,

долчьк, йушьк; на месту турског наставка -лук (< лик): коваильк, йашальк. Однос

ь/а може у неким случа]евима бити диференци]ални знак различитости у значе-

н>у: белушьк = дем. од белут, а белушак = кумулативно и аугментативно „мно-

штво белутака" (в. напред).

Прасловенске групе *ф > ч, ц у Т-Л говорима: Ьичер, загращ, меуа, ме-

щк, разграца.

Финално л постели у зонама Т-Л и С-3 говора, док се у П-.1 ^авл.а као а: дел,

забел, према: де/а, забе}а, али свуда дол.

Вокално л: длбочшш, кошлц, као одлика Т-Л говора, наспрам С-3:

кошльц/кошлац, или длбина у^едним говорима према: длубина/дибина у другима.

Глас х > в: алуга, вр, вра, ум.

Трупа кв > к: букар, ако се претпостави да]е претходно дошло до облика буква;

Трупа вн > мн: рамница, рамн>ак.

Финалне сугласничка група -сш > -с: брс, мое,раскрое (< кре-), бреете.

.1отован>е суфиксом -}е не покрива цело подруч]е па се]авл^у дублети: гро-

б)е/гробл>е, грм]е/грмле, или облици попут: расйуЩ/е, йодград)е, ливад}е итд.
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Ди]алекатска разлика доноси и дублет: лоз/е/ло/зе.

У тимочко-лужничко] зони к, г испред е, и прелази у й, ^: Ьийелъц, Ъиша, ма-

1?ил(к)а, а тако!}е и к кад се нале иза: /, л, н>: каизшъИа, рийсиьЙа, йушан>Иа.

Д^алекатске вари^ащце образу)у синонимске парове засноване на неко]

фонетско] алтернащуи. То би, дакле, били фонетски синоними, с географским

распоредом, али та географичност не сто]и у разлици у рел>ефу, вей у ]езичким

системима за]едница 1«уе на различитим теренима живе.

а / ь

бигар/ бигьр, бездан / бездьн, далай / дальй, модрац / модрьц;

е / а

ле/а / ла/а;

а / е

громада / гремада, оградььа / огредгьа; бучало / бучело; чукар/ чуЬер;

о / а

бошу*ьа / башун>а;

о / у

валога / валуга;

про / пре

йролука / йрелука;

(б>)пк / вк

байка / бавка, дуйка / дувка;

р / л

}арак /)алак\

л / л>

белуша / белуша.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

а) Извори

Вран>2

Б

Вран.
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Неделько Богданович

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ЕЙ ПОДОБНАЯ ЛЕКСИКА

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ

Резюме

Данная книга является результатом представления о том, что в противовес

географической официальной и научной терминологии, используемой в науке,

обучении, военных дисциплинах и кадастре, существует и народная терми

нология, во многом совпадающая с предыдущей, однако во многих отношениях

отличная от нее. Происхождением различий могут быть региональные уяснения

и особые восприятия географических форм, и иривычка замеченные характе

ристики ареала именовать. Определенную роль играют также диалектные осо

бенности говоров, на которых осуществляется коммуникация понятиями геогра

фической природы. В этом есть немалое участие той лексики, которая возникла

на определенной территории, на которой образуется географическое понятие,

которое потом переносится, более или менее удачно, на другие земные поверх

ности, на которых именуются сходные реальности, и таким образом умень

шается терминологическая точность отдельных лексем. Так как наименование

пространств осуществляется в каждой части языковой и национальной терри

тории, есть мозможность создания большого числа синонимов, или на основе

языка народа, который тут живет, или путем перенятия чужих названий для форм

или особенностей земной поверхности. Исходя из всего сказанного, автор считал

целесообразным, для того чтобы получить цельную и достоверную сербскую

географическую терминологию, приступить к регистрации слов и выражений,

имеющих характер такой терминологии в отдельных регионах, говорах и диале
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ктах, а потом все это предоставить для проверки научной общественности, и

таким образом содействовать созданию географической терминологии серб

ского народа в целом.

На основании собственных познаний и представлений, приобретенных

спонтанным исследованием и с помощью подготовленного вопросника, автор

прежде всего обработал территорию Сврлига (восточная Сербия), а затем таким

же образом повторил исследования и в других местах юго-восточной Сербии.

При этом он использовал также материал, содержащийся в диалектных словарях

призренско-тимочекой диалектной области.

На основании всего имеющегося материала составлен словарь, содержа

щий слова и выражения, с помощью которых определяется и описывается терри

тория сербского языка, охватывающая юго-восточную Сербию. При этом

учтены все синонимические различия и разновидности в значении и форме

имеющихся терминов. Там, где автор лично не записал данные, им использованы

определения, взятые из других источников. Автор так поступал сознательно,

имея ясное представление о том, что составитель сочинения, из которого заим

ствованы некоторые данные, также ответственно и точно записал форму и зна

чение слова, включенного в данное собрание. При таком способе во многих

местах выявлялись менее значительные или более значительные различия в

значении определенного термина на территории, ставшей коммуникативной ба

зой (больше всего это заметно к востоку от Южной Моравы, до границы с

болгарским языком на востоке и от македонской границы на юге до горы Ртань,

или до Сокобаньской котловины на севере и Вратарничского ущелья также на

севере).

В народном представлении земная поверхность не отделяется от подне

бесья и поэтому в народной речи трудно отделить земную поверхность от не

посредственной воздушной оболочки и от того, что в ней происходит. Погодные

условия (с ветром, осадками, температурой, светом и т.д.) непосредственно

оказывают вдияние на почву и формируют ее внешний видимый облик, струк

туру, растительный мир, транспорт, возделывание земли... Поэтому автор к

географической терминологии подключил и погодную лексику, считая ее со

ставной частью географических слов. Он это делает сознательно, несмотря на то

что таким поступком он, может быть, «затуманивает» кругозор, однако он по

нимает, что из туч идет дождь, что дождь создает грязь, что грязь создает

скользкость, скользкую почву, со всеми последствиями этого явления и т.д.

Имея перед глазами идеал создания единой народной географической тер

минологии, автор сравнил свое собрание с работами Й. Шица, В. Михаиловича,

Л. Неделькович, прибавляя к своему словарю материал из их работ, в отдельной

части, те слова, которые, по его сведениям, не встречаются на территории,

которую он исследовал. Таким образом он указывал на то, что здесь имеется, а

также на то, что имеется в других регионах (понятно, что в этих добавлениях

отсутствует значительная степень экспликации, однако они комплементарны с

состоянием в говорах юго-восточной Сербии).
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