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УВОД

Зм^ски речник (ЗР) ]угоисточне Србиуе спада у тематске речнике српских

говора призренско-тимочке ди)алекатске области.

Речник ]е, по природи изложене граг)е, тематски ]ер ]е н>име обухвапена

лексика ща се тиче змщс и народной искуства (знан>а) у вези са зми^ама. Ор^ента-

щуа на призренско-тимочке говоре условл>ена }е могупношпу да се об]едини лек

сика са релативно у)едначеним ди]алекатским особеностима у чи^им се оквирима

гра1)а речника шуавлэде (акценат). Истина, и овде постсуи извесна ди]алекатска раз-

у^еност у гласовним ликовима по]единих лексема и то пе бита посебно наглашено.

Зми|а у животу човека, поглавито селака (иначе носиоца ди]алекатског иди

ома) има посебно место ме^у гмазовима, па и ме!)у]единкама живог света уопште.

Зми^а има необичан облик, врло илустративан изглед, типичан начин кре-

тан>а, загонетно станиште, годишн>и период по^авл,иван>а, неке н>ене врете су

отровне и по човека опасне.

За зм^у су везана различита верован>а, од обичних празноверица до мита.

Зми|а има сво]е место у релипуама и митологи]ама многих народа света: као

хтонска животин>а, инкарнаци й духа предака, оличен.е мудрости итд.

Посебан зезички разво] основног облика *гть/ь општег назива ове животи

ке створиозе паралелу гть/ь > ша), > змъ}а > зми)а. ^едно ^е стварно (зми)а), зем

но, бедном улогом у животу и предан>у; друго нестварно (змаД митско, с друга-

чирм улогом (обично у сре^ива!ьу небеских прилика за рачун човека).

А. Лома1 скрепе пажн»у и на следепе:2

*2тъ}а се не мора нужно схватити као изведеница на *-ио- од коренске име-

нице 'земл>а\ *(ёИ)фт-ио- 'земни' (~ стинд. каатуа- гр. с/Ч/ибпюх). Замислива ]е

и сложеница са глаголским кореном в/-//- 'ипи', * (с1И)§Нт-е1-о- ксуи иде, пузи по зе

мли'.3 Иста дилема постов у случа^у грчке речи регоз < *рес1-Ш5 'ко}и иде пешице,

1 .1едан од првих читалаца рукописа овога речника А. Лома дао нам ]е више корисних напомена,

на чему му и овде захвал>у)емо.

2 А1ек$агк1аг Ьота, 7мг/гикзЬуксНеп ЫотЫаШотрохиюп ипй Шгеп тс/о^егтапмсНеп ОгипаЧа-

%еп, 5ШсИа е1уто1о(>1са Вшпс81а 2, Ргапа 2003, 267-277, пасус са 268 у преводу.

3 Чини се могупа и претпоставка атематског локатива у првом и нулске базе у другом члану, т.^

*гте-1-о > *гть)а, са споредним обликом *гтс-но-, ко^м би се об]ашн>авао украински ища <

*гтё)а (за такву реконструкц>уу ЗЬсус1оу 1979, 274, против н>е КетЬаг! у ЗргасЬс 36/ 1986, 61
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526 Недељко Богдановић

живи на селу'. Овде се ради или о суфиксалној изведеници на -ю- *реа"-ю- = стинд.

рай-уа- 'који је у вези са ногом, ножни',јав. ршбиа- ф. 'тетива? итд. (данашње сот-

тит8 ортю (, или пак сложеница *рей-Г-(о-), од *рей- 'нога' и *€\-Г\- 'ићи'.4

Предање их место спаја: и једно и друго живи у земљи, у рупама различитог

облика и величине; и једно и друго има снагу која премаша човекову моћ. По пре-

дању, змај је такође змија, али то је њен следећи, васкрсли облик; то језмија која

се после 300 (или колико је већ предање одредило) година претвара у змаја као

виши стадијум.

По предању змија је демонске природе, и као таква може имати и позитив-

ну и негативну улогу у животу човека.

Змија је, као дух предака (чуваркупа и сл.), са извесним заштитничким моћи-

ма, па се можејавити на предметима људске израде који у раду омогућавају посеб-

ну вештину и резултат, неретко као потврда умећа, декоративни елемент, као украс

(на преслицама, сукњама, ћилимима; пастирским штаповима, на первазима кућних

отвора; на наруквицама, прстењу, специјалним посудама за пиће, гуслама...).

Све то даје доста могућности за настајање лексике која треба да изрази сло

жен однос човека и змије (па да се образују и речи одмила, или омразе, страха и

гнусобе; па ијезичка профилакса: хипокористици, пејоративи, аугментативи, тај-

на имена, уопштени називи...).

Нетто од тога, колико смо знали и могли сакупити, па и позајмити од других

аутора (в. Изворе) доноси овај кратки спис. Побуде за настајање Речника унете су сво-

јевремено и у научноистраживачки пројекат „Лексиколошка проучавањајугоисточне

Србије", који је некад реализован на Филозофском факултету у Нишу (сада се та ис-

траживања наставл>ају по пројекту „Дијалектолошка проучавања српског језичког

простора".5 Урађен је Упитник за прикупљање речи у вези са змијама, и по њему

остварен увид у говоре неких села неточно од Ниша. Вагьа ипак рећи да пресудну уло

гу на формирање Речника имају изврсни и богата радови др Момчила Златановића

(околина Врања) и Драгољуба Златковића (околина Пирога, в. Изворе), којима врло

много дугујемо. Без тих извора вероватао овај речник не би био састављен.

Поред речника, организованог преко азбучника и одговарајућих (минимал-

них) тумачења, даје се и прегршт паремије, фразема и других „у обичај узетих ре

чи" које се тичу змија, ради употпуњавања слике односа човек-змија, иако тај

материјал не припада строго лексици, тј. основној подлози једног речника.

Намера нам је, дакле, да се прикаже лескика призренско-тимочких говора

сплетена око појма змије, а све остало има еврху у појачаном осветљењу забеле-

жене и предочене лексике.

(ближи подаци у делу под фуснотом 2). За метонимијску примену речи на л>уде уп. ЗбМСФЛ

30/1988, 37 ГТ.

4 Тако бсЫхе, Вшетапп; уп. Рпзк II 486 Г., КЕ\УА II 205 Г., ЕША1 II 80.

5 По првом пројекту неки су резултати публиковани: П. Ивић, Н. Богдановип, В. Вукадиновип и

Ј. МарковнЬ,Досадаш/ьа проучава/ьа призренско-тимочких говора и Библиографија, 1996; В. Вука

диновип, Топоними зоонимског порекла, 1996; Ј. Марковип, Јужноморавска повртарска лексика,

1998, и четири зборника Прилога из фитолингвистике, ред. Ј. Марковип). Остале теме настављају

се у новом пројекту (Дијалектолошка проучавања српскогјезичког простора), и неки резултати тога

пројекта су пред објављивањем.

-6-



Змидски речник ]угоисточне Срби|е 527

Како пе читалац и сам видети, ова скромна лексика ипак показэде нека гру-

писан>а. Ту су на^ре и на]више речи ^има се имену^у врете зми|а, лихов изглед,

делови тела, облик, кретале, понашале у сусрету с човеком, гласале, отров

ност. . . Потом, има нешто речи из верован>а и су^еверица о зми^ама. Трепу групу

чини фигуративна употреба ове лексике (кад се нека особина змще прености и на

човека). Чини се да ова трепа група (осим наведеног избора) ни|е затворена и да

ту у народу има)ош речи до ко]их тек треба допи. Веровала и предала изостала

су, ]ер су махом и об]авл>ена и ]авности позната, а и отима]у се лексикографско]

обради. Ипак пемо указати на ]едно. Найме, само спомилале зми)е, односно

стварале одговара]упих асощуащуа, нще пожелно, ,^ер се после таквих асощуа-

щуа зми|а сала". Ово и нека друга веровала ускрапу)у прави разговор и директ

но спомилале зми)е. Тада ]е она „онаО)а, она ала, она гадина." Она ]е табуисан

по]ам у говорима кс^е смо за ова] речник имали у пажли.

Разговор о зми)и у народу ни)е обичан. Рекло би се и да се избегава. У неким

срединама има карактер табуа, о чему говори и пракса неспомилала зми^е у купи,

пред децом и сл. Избегава се и препричавале снова у копима се зми)а показу)е.

Прво осепале ко]е испол>и саговорник ]е страх. Збогтога су, чини се, веровала

о зми|и богата, стара, сложена (од профилаксе до митолопуе), а таква су и предала

(приче). Сво|)у симболичку улогу шща оствару)е и у бро^ним народним песмама.

Због непосто^ала инфинитива, за наслоени облик глагола да]е се облик за

трепе лице ]еднине презента.

СКРАЪЕНИЦЕ

и напомене о слагалу

ь знак за полугласник реда „а"

знак за експираторни акценат

Употребл>ене су и следепе скрапенице:

ж женски род

мушки род

средли род

м

с

в. види

прид.

прил.

свр.

несвр.

аугм.

дем.

фиг.

придев

прилог

глагол свршенога вида

глагол несвршенога вида

аугментатив

деминутив

фигуративно

Скрапенице извора види под: Извори.
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528 Недслко БогдановиЬ

РЕЧНИК

аждгца ж назив за зми)у или змаЗа. Пир 205

ала ж друго име за зми^у, али и за зма]а. Б

алесгца ж назив за велику змщу или зма]а; в. друго име. Пир 205

алетёрина ж аугм од ала; в. друго име.

алетёрчина ж аугм од ала; в. друго име.

алетина ж зми]а; в. друго име. Пир 205

алетёр(ч)ина ж в. алетина.

аловйт, -а, -о она^ ко)и има необуздану снагу зма]а. Б

алоси)а ж в. алеси)а. Б

барска зми)а ж (Вегрепз ра1из1пз) зми)а ко]а живи у води или бари. Б.

бьцне в. изеде.

бела*6 прид сива, бела, пепел>ава зми]а; в. змш'а.

белоушка ж (Тгор1с1опош8 папчх) зми^а ко]а има такву главу као да „има беле

уши"; в. зми)а.

белушка ж зми)а белоушка. Б

браништарка* ж. шумска зми)а; в. зми^а.

вижди в. туе.

влачи се пузи (шща).

водна зми)а ж (Вегрепз ациапсиз) неотровнива шща ко]а живи у води; в. зми)а.

Ю

водница ж. водна зми)а.

врёви сь-сь в. ська.

вудне свр. ^урне (зми^а) шуштепи (кроз траву).

вунара в. мртвило. — „. . .тамо зими пара излази. А зм^е су тамо. Оне се у клубе

умотаЗу, и тека зиму)у, а у-пролет излазе. Затова што там млого пара излази,

оно се зове Вунара, а та^ пара се зове вуна (село Заво])." ПирФс 321

вукне се ]урне, в. смукне. Пир 206

гаведйна ж зми)а; в. друго име. Пир 205

гад м зми^а; в. друго име. Пир 205

гадина ж зми)а (око Вран>а). .1С

гадоти)а ж зми|а; в. друго име. Пир 205

гадурина ж зми)а (Барбаце). Ю

гмизавац в. зми)а.

гмизне свр. покрене се, почне да мили. — „Кад ^е топло или запара (успарчина,

задушчина), шще гмизну (угмижду се, узмижду се, разлазу се, плизну по

пол>е, ушмида^у се, уплита^у се и расплига^у, претака]у се)." Пир 206

6 Речи означене звездицом /*/ биЬе коментарисане у Напоменама.



Эмиссии речник ]угоисточне Срби)е 529

гно)иште с в. ]едилиште.

грешна* 1. прид. зми^а ко)а)е у)ела човека, в. мрсница; 2. прид. ж зми)а ксуа се

псдави пре Ъур^евдана (Павловац, Вранье). .1С

гроз м /клубиште/ облик у ко}н су уплетене змще ради зимског сна, в. мртвило.

гуди нсвр. /шишти/, силно бру]и (зми)а). — Испред градоносног облака гуди (ши-

шти), а у опасности пишти (цврчи). Пир 206

гужодёрица* ж зми^а Б; в. гузодерчина.

гужодёрчина ж аугм. од гужодёрица (в) и гузодирчина (в),

гузодерчина ж. фиг. назив за шщу због тога што се стално вуче (камиже, лази)

по зешьи (и тако дере гуз).

гузодирчина ж зми)а; в. друго име. Пир 205

гу'}а ж зми|а. }С

гуша* в. зм^а.

двоглава прид. зми)а с таквим обликом главе, као да ]е двоглава; в. зми^а.

двоглавка ж зми|а (смук) са две главе. Б; в. двоглава.

дивблеска прид. ж леска ч^им се лишпем трл>а рана од зм^ског у)еда, в. рана

диждн в. по]е.

дрнка се несвр. удара се у железо, о 1ереми)индану, да се зми|е отера]у у поле. —

„Дрнка се одвечер с ожег и с острушку што подалеко да се чу)е /. . ./ непре-

кидно се понавла: 'Беште зми^е, у-море, Лереми)а у-пол>е"'. Пир 209.

друго име име ко]им се имену]е зм^а, кад се из заштитних разлога избегава ди

ректив спомин>ан>е речи „зми^а" или „зма/', нарочито у купи. Због тога се

прибегава општим, секундарним називима: „ажда]а, алесща, алоси]а, але-

шина, алешерчина, алешерина; гад, гадина, гадоши/а; гаведина, гузодерчи

на, мангулошина, незгоди]а, несрешник,она)а сшрашнаша; йроклешща,

йрокаешница, йусшин>а; шешка; шдва/ шова". Пир 205.

дуло в. мртвило.

жало с зми)ски ]език.

жач м в. жало,

жыдало с в. жало. 1С

жьцне в. изеде.

жвёчарка в. зми]а.

жвизди в. псуе.

жлта прид в. зми)а.

жлтйло с в. ]едилиште.

затрэде свр. убаци (зми)а) отров у у)едено место жртве.

звечар(к)а ж (У1рега аттос!у1е5) зми)а ко)а шишти док гамиже; в. зми)а.

звончар(к)а в. звечарка, зми]а.

згрози се свр. /угрози се/ стресе се, збуни се. — Човек се згрози (угрози) кад види

зми]у и ко] ти гледа какво има на главу или на реп. Пир

згули се свр. пресвуче се, згули са себе кошулицу (о зми)и). Б
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530 Неделко Богдановий

згул>6ше се звр. пе). од згули се: „Погле онам на трн, мора да се нека ала згулоса-

ла". Б

зелена прид в. змща.

та'}* м митско бипе, по верован>у настало од змще, после одре1)ених година жи

вота (негде после 300 година). За разлику од змще, иако живи у шушъина-

ма, обично у пепинама, зма] се крепе (лети) „под небо". Има улогу заштит-

ника од неких небеских сила (облака, града, олу)е).

змартресина ж „траг ко^ ^е за собом оставио зма] у виду с)а]них, белих крл>у-

шти". Тим' 98

змщче с дем од зма^. — „Кон, ли ]е, зма]че ли ]е!" Тим1 98

змщче с дем од зма^ Леск

те\* м в. зма^

зме,)ица ж женка зма]а. У предан>у се ^авл>а врло ретко, али се ипак чу^е у неким

причама (с. Шестигабар, под Старом планином).

змиица ж дем од змща, змиче.

змща* ж (зегрепз) општи назив за змщу; а. по бо^: бела, жлШа, зелена, розика-

ва, йегава, йегул>а, йейел>ава, сура, сурка, црна, црнка, пилимарка, змща на

йайпе Пир 206; б. по шарама: шарена, шареница, шарка, шарул>а\ в. по бро-

]у и изгледу главе: белоушка, белушка, двоглав(к)а. Нишка, змща с НишНе,

пишуша, змща шроглавка, шроглава, рогача Пир 206; г. по кретаььу: гмиза-

вац, ]агул>а/}егулза, йоскок/йошскок, йоскачица/йоскочица, йошскакьц,

йошскорьц Пир 206; д. по начину исхране:)а]чара, шичара, смок; I). по зву

ку: звечар(к)а, звончар(к)а, жвечарка, звечарка Пир 206; е. према стани-

шту: бранишшарка, шумарска, шумска, водна, водница, камен>арка, со]па,

лешшарка, ливадска, лужна, йланинарка, редовЬина, редовпшъа Пир 206;

ж. по опакости: змща}адовчина (в), змща /ьушица (в), йршка, клачашща,

клечашица, юьечашща Пир 206; з. остало: гуша, манав.

змща ]адовпина ж змща отровница. Тим' 98

змща л>утица ж змща отровница „у песмама из Пчин>е". .1С

змща на папйе ж змща с крупним шарама („на туфне"); в. змща.

змща на питйе ж змща са шарама у облику кита; в. змща.

змща отровница ж змща од чщег се у)еда умире.

змща пол>анка ж змща ко]а живи у пол>у (у усевима) и за н>у се месио ]едан од

божипних обредних хлебова (Лесковац) <чувар купе, аналогно чувар пол>а,

односно житни демон>. Ю

змщар м човек ко)и хвата змще, ко]и има способност да их посебним звиждан>ем

окушъа. Ю— „Змщари су л>уди ко]и 'зна]у како требе сас змще"'. Пир 208

змщарка ж сукн>а са змщоликим шарама. — „У Горн>ем Старцу старще жене]ош

носе по]ас змщарку". 1С

змща са]бща* ж купна змща. Ю

змща с Аитпе ж змща ко^а има такав облик главе као да ]е закипена (вероватно:

белоушка); в. змща.

змщарник м место у полу где змща живи. Пир 206

змщетерина /змщетерчина, змщетина/ ж аугм. од змща. Пир

- 10-



Зми)ски речник ]угоисточне Србще 531

зми]етёрчина в. зм^етерина.

зми)етйна в. зми^етерина.

змщйчка ждем од змща, фиг. младо а злобно чел>аде: „Тера] гу докле]е]ош зми-

]ичка, после непе можеш". Леск

змидоглав, -а, -о она] ко има шшьату главу, налик зми|ско] глави. Б

зми)оглт м она] ко има дугачак врат „као да ]е прогутао зми^у". Б

зми)0]едина ж део тела животин>е ко]е]е у^ела зм^а (код овце обично виме). Б

зми)опек м „место у припеку где се често ви!)а]у зми^е". ЗС

зми|ска глава ж сасушена глава зми)е кроз ко]у се пропуштало зрневле семена

почетком сетве.

зми)ска кошумьа ж кошул>ица ко]у зми]а свлачи, а кад ]е пастири на!)у, натичу ]е

на штапове (да им буду шарени). .1С

зми)ски ]ед м зми|ски отров.

зми)ски свлак м змийска кошулица, в. свлак.

зми|ски у]еа м место на телу ко]е ]е загризла зми^а.

змгцски цар м по верован>у, на]вепа зми]а. — „Зми)ски цар се по]авл>у]е само у

пролепе, кад се зми)& паре, и налази се у н>иховом сплету. Он има на глави

три драга камена. Ако на н>ега човек баци сво] вунени капут, он пе му оста-

вити ']едно бесцено каменче'"; „На сплет змща треба треба бацити вунени

хал>етак. Зми)ски цар пе због тога оставите чаробни каменчип, ко]и држи

испод ]езика. Уколико га човек носи са собом, прати га срепа и отвара]у му

се сва врата". .1С 227

зми)спи ]език 1 . ]език змще, 2. фиг. срдито говорен>е, пакост к<уа избива из гово

ра; — „Не вреви ко луди, но ко да има зми^спи ]език, сьмо ськче".

зми)урина ж аугм од зми|а.

змиорка ж змщнца. Леск 136

змиче с 1 . зми|ино младунче, 2. дем од зми^а. Б Леск 1 36; — „(тестичево) ладно ко

змиче" Б.

знак м по]ава зми)е, на необичан начин, или у сну. — „онда]е то злокобан знак (на

знак, облич, обличишта, облич]а, облич]е, облично; на показ, на баксуз, на

сроку, пропас, тегобу, тежину, на более, помор у стоку, штету, на несрепу,

на смрт, лош ]е знак, слуги на зло, баксуз дошло, неволна че ]е, тегоба че

има, то] не]е на големо добро, не]е голема срепа, дава знак на смрт." Пир

210.

зуб м „(зми)а има) оздол )едьн зуб и у н>ега отров, али зубат сави|ен надоле, па ка

изеде, мора се преврне да се откачи." Пир

звечарка в. змща.

изведе се свр. роди се (змиче).

издлжи се миру|е (змща). — „А кад миру]е, издлжи се (пушти се, опне се, оложи

се) и припица се (нагрева се), а ко]а се пригре]е рано та]а ]е опасна. " Пир

206
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изеде свр. /бьцне, жьцне, кл>уцне, ковне, шуеде, ргне, уапе, чворне/ угризе (зми-

]а). — Пир 207

изёдено место с в. ^едилиште.

измилн (о зми)и) иза!)е из земл>е кад отопле дани у пролепе.

нскобилчи се в. ув^е се. <кобилка = обрамица>

]агул>а / ^егул>а в. зми]а.

]адовЬина ж в. зми^а ]адовЬина.

^а^це с }&}е из кога се, по верован>у, изводи змща. „Прво снесе ^а^ца, па ка се ]а^а-

та изведу, она проглне зми)чети)ата па !}и тека носи неколко време док не

постану отровна, па 1)и ты роди". Пир 206-7

]а]чара в. зми^а.

^ед м отров, — „зми]а кад уапе, она убаци тров и отрубе човека".

]едилиште с /гнс^иште, жлтило, изедено место, сукрвиште у)едотина/ у)ед, место

на телу ко]е ]е у)ела ши)а. — „'на това место' се направи ]едилиште (у)еао-

тина, изедено место, жлтило, гнсдиште, жало, сукрвиште)". Пир 207

]езйк м в. жало. Пир.

Леремгциндан м празник од зми)а.

камен>арка ж змша шарка.

клачатица /клечатица/ юьечатица в. зми)а.

клечатица ж (у Грделичко] клисури, село Л>утеж) други назив за шарку. 1С

клубе с в. клубиште. Б

клубиште с клупко зми|а. — (у пролепе) „клубишта вал^у надоле, размоту^у

се". Пир 207

кл>ун м /рог/ израслина „на носу зми^е". Пир

юьуцне в. изеде.

ковне в. изеде.

кожа ж в. свлак. Пир

кожица ж в. свлак. Пир

кожл>ак м в. свлак. Пир

кожура ж в. свлак.

колач м облик уви|ан>а змща, „на колач". Пир 206

коло с начин уви]ан>а зм^а у котур. Пир 206

комешка]у се в. при^у се.

конаштрача ж отровна змща, „ман>е опасна од поскока, али се тешко уби)а Зер

)0) )е тело тврдо" }С

котало с /лежиште/ зм^ско легло. — „Зми)а направи котало (лежиште) и одоми

се (одомапини) под праг, у купи, колиби, печати и 'там нече да уапе, а около

оче'". Пир 206

кбс(ка) ж /кошчица/ кост (у зми)е).

кошул>ица ж змш^ска кошула.

кошчица ж в. кос(ка). — „Кошчице од змже су отровне". Пир

крека в. поде.
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крекёче в. псце.

крёс(т)а ж израслина на зми)ско) глави. Пир

крл>уш м крл>ушт, комаре матерее од ко]е ]е зми)ска кошулица. Б

крс м шара на зм^ском челу. Пир

крснара ж „Крснаре зми^е су покупарке". Д. Мате]евац

круг м облик у ко^ се сави]а зми)а. Пир 206

круна ж израслина на зми)ско] глави. Пир

льска се несвр. преси)ава се, — „Льска се она] кошул>а на трн". Б

лёгало в. мртвило.

лёжиште с в. котало. Пир 206

лёк м мелем од зе]тина и шкорпи^е. — ,,'од шкорпи)у сто}и у зедин у влашу. На-

лага се местото, отров на отров удари и олечи се, растури се.'" Пир 207

лесичётина / лисичетина ж трава кс]ом се трл>а рана од зми|ског у)еда, в. рана,

лештарка в. змща.

лештще се несвр. в. льска се.

лнвадска прид. в. зми)а.

лизнесвр. по верован>у, зми]атако прихвата заклетву, што лизне камен, в. цар.

лисичетина в. лесичётина.

лужна прид зми)а ко]а живи у ниским ливадама; в. зми)а.

л>ута зми)а ж зми|а опасна и отровна. Пир 206

мал>ица ж в. топуз. Пир

манав* м нека зми^а. Пир 206

мангулотина* ж змэда; в. друго име. Пир 205

мелёз в. зми|а.

менфуше ж израслине на зм^ско] глави. Пир

мёсо с мишипни део зми)ског тела. — „(месо) бело, убаво, када у опечемо

на-оган>, и некаква сила те кара да га ]едеш, ама га нико] не ]еде". Пир

миру]е несвр. гре]е се (зми)а) на сунцу.

мрсница ж грешна зми|а, ко]а ]е у)ела човека, те ]е зми^е не прима]у у мртвило

кад се спрема]у за зимован>е. Пир 210

мртвачарка ж врста отровне зми]е, ко]а се ви^а на осо]ном, мртвичарским, стра-

нама. .1С

мртве се несвр. умиру)у се (зм^е, за зимски сан), в. мртвило.

мртвило с легло зми|а, обично тамо где зиму]у. — „С]есени иду у мртвило (дуло,

свртиште, рупа за зми}е, легало, шупл>ак, вунара, топлак. Тамо се мртве

(умртве) и зиму]у уплетене у гроздове." Пир 207

навинина* ж нека зми)а. Пир 206

навргул>а се свр. наплете се; „Кад погледа, оно се навргул>але оне] але". Б

нагрёва се в. издлжи се.
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налага се несвр. облаже се (рана од зми^ског у)еда). — „рана може да се налага

(облаже) ситно исецканим дуваном, лесковим лишпем, лисичином или

младим сиром, или да се премаже катраном из пушачког чибука". Пир 207

недотёпана прид. недоби]ена (зми)а). Веру]е се, ако ]е зми]а прекинута, поста]е

]ош опасни)а.

незгодща ж змэда; в. друго име. Пир 205

несрётник м зми]а; в. друго име. Пир 205

бблача ж в. свлак. Пир

облеча ж в. свлак. Пир

облич м в. знак.

облйчиште с в. знак.

облйч]е с в. знак. — „Ка се на зми)у виде но1)е, на облич]е. Тека ми )е баба рекла."

ПирФс 320

облично прил в. знак.

одвлечё се свр. отпузи (зми)а).

одомапйни се свр. настани се у купи, под прагом, в. котало. Пир 206

одоми се несвр. настани се у купи, под прагом, в. котало. Пир 206

олёчи се несвр. излечи се од змщског у|еда; в. лек.

оложи се в. издлжи се.

омртви свр. изгуби силу (зми)а). — „Или )0} се каже: 'челезо-железо-железо!' и

она омртви и бега." Пир 209

она в. она).

она) ж заштитно име за шщу, она. Б Пир

она)а страшната ж зми]а; в. друго име. Пир 205

она) ала ж. зми)а.Б

опасна прид. ж срдита и отровна, л>ута (о зми)и) Б.

опаш(ка) реп (у зми)е). Пир

опне се в. издлжи се.

оток м место на телу ко]е од у]еда зми^е отекне; „кад изеде зми]а, она] оток се ра-

сече па се исцеди оно] крвол>иште". Б

огров /отрув/ м зми]ски отров, отровни сок ко]и зми)а избаходе приликом у)еда.

отрован, -вна, -вна она] ко у себи има отрова,

отрован, -а, -о она] кога ]е зми]а отровом затровала.

бтровна ж прид. (зми^а) чи)и ]е у)ед отрован.

отровница ж отвровна зми^а, зми)а чи)и ]е у)ед отрован. Б

бтрув м. в. отров.

отр^е свр. убаци (зми)а) отров у жртву приликом у)еда.

отру|ен, -на, -но она] у кога ]е зми]а приликом у]еда убацила отров.

отрут, -а, -о в. отру)ен.

палаца несвр. шара ]езиком (о зми]и), пецка. Б

папка ж врста шаре на змщском телу, туфница; в. зми]а (зми]а на паппе).

парйло с. парен>е (зми]а). Пир 206
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пьска в. сьска.

пегава в. зм^а.

пегул>а в. зми)а.

пекули)а ж в. пекул>а. 1С

пекул>а ж зми)а отровница (Пол>аница, Себрат). 1С

пепел>ава в. змща.

пёцка несвр. удара ]езиком, палаца (о зми)и). Б

печи несвр. у)еда отровним у]едом (о зми)и). — „Печиле га зми|е, дабогда".

пишти несвр. гласа се (зми]а) кад ]е у опасности.

плазне свр. почне да пузи (зми)а). — „кад]е топло /. . ./ зми)е плазну". Пир 206

планинарка ж зми)а ко]а живи у вишим пределима.; в. зми]а.

планинска прид. в. зми|а.

плету се нсвр. паре се (зми)е).

пл^е несвр. избацу)е отров (о зми)и). Б

шьунка ж отров кхуи змэда избацу)е, пл>у)е; — „Она] 1ыуна пл>унка, од зуб, то ]е

отров". Б

по\& несвр. /крека, крекече; жвизи, вижди, дижди/ пева, гласа се, пушта глас (зми-

]а) од себе. Пир 206

посестрима ж друго име за зми)у, клуим се она ословл.ава. — Ка те зми^а изнена

ди /.../, ти н>о] кажи: Помози бог, посестримо, иди си куде си пошла, и она

нема да те дира. ПирФС 320

поскачица / поскбчица в. поскок.

поскок м (У1рега аттоййу1ез) /потскок/, врста отровне зми|е. ЗС; „Ако има чул>-

пу, това е поскок". ПирФс 319

пота]ница ж змща ко]а напада из пота]е; — „не видиш ]у, не чу)еш а: цап!" Б

потскакьц в. зми|а.

потскорьц в. зми^а.

прежйли се свр. превезе се жила (крвни суд) изнад у)еденог места, да би се изве

ло истискиван>е зми)ског отрова. — „Место у]еда се 'прежйли према срце'

да се не меша крв с отровом, па се густо боцка иглом или глоговим трн>ем, и

дуго се се палцем истиск^е отров уз испиран>е хладном водом". Пир 207

преоблача ж в. свлак. Пир

преоблачи се в. соблачи се. пир

претака се несвр. вала се (зми^а). Пир 206

претргне се свр. повуче се назад. — „Претргне се назад да рипа, па се убрди, ско

ро на реп остане." Пир 206.

претумб^у се в. цапка]у се.

пригрё)е се в. издлжи се.

припица се гре]е се на сунцу, в. издлжи се.

присс^ар ж смук „ко}п ]е веома брз, а може и да нападне човека". .1С

прка несвр. тако се гласа кон> кад види зми)у. Пир 207

проклети]а ж зми)а; в. друго име. Пир 205

проклетница ж зми]а; в. друго име. Пир 205;

пртка* ж змща шарка; в. зми^а.
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приа^у се несвр. паре се (змэде). — „Када се прца]у, оне се плету (уплету се у пер-

чин, комешказу се, укотрл>а]у се ]една у другу, сплит напра^) и то се зове

парило зм1уе". Пир 206.

псик ж глас зми^ског шиштан>а.

пустин>а ж зми]а; в. друго име. Пир 205

пушти се в. издлжи се.

разлазу]у се несвр. почин>у да се крепу (зми^е, по пол>у).

рана ж зми)ски у)ед. — „Рана може да се трл.а лековитим бил>ем (лесичетина/ ли-

сичетина, страснич]е/ страшник, сермич трава, диволеска)." Пир 207

ргне в. изеде.

редбвпина / редовпин>а в. зми)а.

реп м /опаш(ка)/ задн>и део зми)ског тела. — „Смок преврже репат када се нал>у-

ти". Пир

ридовНшьа ж змща ридовкин.а, камен>арка; „зми)а отровница пепеласто сиве

бо]е У1рега Ъегиз, шарка." Тим1 247; в. зм^а. Б

рисовка ж зми)а ри^е бо]е.

рог м в. кл>ун. Пир

рогача ж зми^а кеда на глави има рошчиЬ; в. шща.

роди свр. омлади (зми]а змиче). — „'едне се изводе на^а, друге ра^у живе ('на-

одил сам у зми^е зми)чети)а, у сваку по шее'), а нека прво снесе ]а]ца, па ка

се та ]а]ца изведу, она проглне змичети)ата па 1)и тека носи неколко време

док не постану отровна, па 1)и тьг роди"'. Пир 206-7.

розикава в. зми)а.

рошче с рожип на зми|ско) глави. Б

рупа в. мртвило.

ська несвр. /ськче, сынка, пьска, вреви, сили се/ гласа се (зми^а) кад упозорава. —

„Када упозорава, или прети, она ська (ськче, сьшка; пьска, вреви сь-сь, сили

се)." Пир 206

ськче в. сьска

сьшка в. сьска.

свири несвр. гласа се (зми)а). — „Смок свири на врбу". Леек 362

евлак м /кошул>а, кошул>ица; облача, облеча, облекло, преоблеча; кожица, ко-

жл»ак, кожура/ шщека кошул.а.

евлачи се в. преоблачи. Пир

евлчё се свр. скине кошул>у (зми^а). Пир

сикпе несвр. гласа се (тиул) сиктан>ем.

сили се в. сьска.

синка]у се в. цапка]у.

скелет м систем зм и |с ких костру, зми)ска кичма; — „кад се убодеш на змиску ко-

шчицу, на она^ скелет, то ]е млого опасно, отрувно". Б

смок м (Со1иЬег Яоузсепз) неотровна зми]а, смук. По верован»у, воли млеко и за

то се крави обмота око ноге и сише млеко. — „У локалном разликован>у
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смук има многобро^е варианте: смок, смок с шьочасту главу, смок с две

главе, смок с три главе, смочица с белу главу, смочица троглавка". Пир 206

смокол>Яа ж дем од смок (смук). Тим1 264

смочица ж в. смок. Негде се третира „женком" смука. Ю; — „Смочица има !)улче

назад. Како на малечко дете му очи, и !)улче назад." ПирФС 320

смукне свр. хитро отпузи. — „смукне у траву /. . ./ вукне у рупу." Пир 206

соблачи /преоблачи/ несвр. свлачи се, стура кошул>у/ скида кошул>у (шща). Пир

со) па ж фиг. шарена зми^а; в. зми^а. Пир 206

сплет м уплетене зми)е (ради паренка). 1С

сплету се свр. уплету се (зми)е) у л.убавном загрл^у.

сплит в. сплет; в. прца се.

страшната* прид. в. друго име.

стура в. соблачи се. Пир

сукрвиште с в. ]едилиште.

сура в. змща.

сурка в. зми|а.

тетка ж фиг. зми^а; в. друго име.

тичара в. шща.

това ж она; друго, неодре^ено име за змщу. Пир 205

топлак м в. мртвило.

топуз м /магьица, тупало, пулче, пумле, чомуга/ чвор на зми^ском репу (код сму

ка), ко^им он удара. — „Смок преврже репат када се налути па направи то

пуз /. . ./, па с н>ега удара и може да убще човека". Пир

троглава прид. в. зми)а.

троглавка ж /тро^еглавка, тро]оглавка/ змща „од чи|ег у)еда нема лека"; в. зми|а.

5С Пир 206

тро]еглавка ж в. троглавка.

трорглавка ж в. троглавка.

трупина* ж трупло угинуле зми]е. Б

тупало с в. топуз. Пир

Билимарка в. зм^а.

питка ж врста шаре на змийско] глави (шща с питпе); в. зми)а. Пир 206

йитуша в. питка,

йулче с в. топуз. Пир

пумле с в. топуз. Пир

убрди се усправи се, в. претргне се. Пир 206. — „Зми|а, или бар смук, у стан>у ]е да

одбще облак, 'убрди се, стане на реп, и лети кам облак и врне га, одбще га'"

Пир 209

уви]а се несвр. вще се, изви|а се (зми)а, кад се удари по средини тела). — „Иначе

се удара преко средине да се прво увще (скотел>а, искобилчи) и да )0) се по

сле стуца глава." Пир 207
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увиска се свр. обмотају се (змије) око гране. — „или се увискају на гранће па се

претакају и омицају на зем.". Пир 206

угмижду се свр. размиле се (змије). Пир 206

угрбзи се в. згрози се. Пир

узмижду се свр. размиле се, в. угмижду се. Пир 206

укотрљају се свр. начине љубавни сплет (змије, ваљањем), „укотрљају се једна у

другу"; в. прцају се.

укротитељ змија ж књиж. змијар који уме да окупи, укроти и хвата змије, а да га

оне при том не дирају.

ул> м израслина на змијској глави. Пир

умртве се свр. умире се (у зимском сну); в. мртвило.

упёца свр. уједе (змија) „Сматра се да њих (змијаре, оне који хватају змије) може

да уједе ('упеца') само глува змија (јер не чује њихов говор и звиждање)". ЈС

уплету се свр. начине (змије) љубавни сплет, „уплету се у перчин"; в. прцају се.

уплитају се несвр. плету се (змије, у љубавној игри). Пир 206

ушмидају се свр. размиле се (змије). — „Кад је топло /.../ змије се ушмидају".

Пир 206

цап! узвик којим се описује оштар и хитар ујед змије. Б

цапка се несвр. бацака се (змија). — „Кад јуре, скачу или беже, онда се цапкају

(сипкају, хиткају, претумбују)." Пир 206

цар м по веровању, заповедник змија, предводник, старешина. — „Окупи их рано

изјутра, пре сунца, у мртвилу на сам дан изласка, причести их тако што 'ли

зну камик који се сјаји и који је како кремик' и да им распоред која где иде у

току лета, и да ниједна не уједе човека, брава или било коју живину."Пир 209

цврчи несвр. в. пишти.

цичи несвр. в. пишти.

црна шарка, ретка али врло опасна отровница; в. змија ЈС

црнка в. змија.

чвбрне /хворне/ в. изеде.

чељата прид. опасна, љута змија. Пир 206

чемер* м отров, — „Змија избацује чемер испод зуб". Б

чичи* несвр. в. пишти, — „Има да чичи, да пишти, ко змија у процеп" (клетва). Б

чомрзга* ж израслина на змијској глави. Пир

чомуга ж в. топуз. Пир

чуљћа ж рошчић, израслина на глави неке врете змија. — „Ако има чуљћу, това е

поскок". ПирФс 319

чучуљ м /ул>, креса, креста, круна, чомрзга/ израслина на змијској глави. Пир

џвбрне свр. удари, односно: уједе снажним ударом. Б.

џитка се в. цапка се.

шарена в. змија. <шарена = трпни придев; шарена = придев>

шареница в. змија.

- 18-



Зм^ски речник ]угоисточне Срби^е 539

шарка ж (У|рега Вегиз) /шарул>(к)а, Прешевска Моравица/, врста отровне змще.

Ю.

шарул>а в. зми^а.

шшьав м оштар, налик шил>ку (о зми)ском репу). Пир.

шиштан>е с гласан>е зми^е.

шишти несвр. 6ру}и (зми)а) „испред градоносног облака",

штука ж опасна кратка отровница (Пчин>а). Овакве зми)е ,,летепи напада]у чове

ка". 1С

шумарка ж змща ^а живи у шуми; в. зми)а.

шумарска / шумска прид. в. зми|а.

шушьак м в. мртвило.

НАПОМЕНЕ

бранишшарка — браниште = забран, браник, шума.

бела — кад се иза насловне речи ]ави скрапеница прид., то значи да се та реч не ]а-

вл>а самостално, веп само као детерминанта речи зми^а, дакле: бела змща.

Уосталом, кад би то била именица, онда би се, по систему наших говора,

променио и акценат (бёла).

грешна — грешном се сматра и зми]а ода ]е у^ела човека, па уколико ]е нико по

том не уби]е, не може да се врати у друштво, ]ер]е остале зми^е не прима^у.

гужодерица, гузодерица, гузодерчина — овако се прекорно назива и особа клуа

седи или лежи беспослен и дере гуз (деригуз у неким краЗевима!).

гуша — не^асно, уколико то ни^е гуж (Ап§шз 1та{>Ш8). Можда нека зми^а ода има из-

раслине (мехурастог облика) у дон>ем (нижем) делу главе. За ово записивач ка

же: „Нека имена врста ]е тешко протумачити (гуша, мелез)...". Пир 206.

зма] — У народу поскуе и други „рокови" претваран>а одживеле зми^е у зма]а.

Ча]кановип у (1973, стр. 38) преноси из литературе: „свака зми]а кад прежн

ей сто година, одмах постане ала".

зме} — фиг. „особа ода ]е немирна и склона сва1)и" — „Постар син му ]е зме^ сас

сви се сва})а и пцу)е". .1С

змща — ме1)у изведеницама одима се фигуративно имену^е нешто друго познато

]е и: змщоглш — човек танког и дугог врата „као да^е проглнул зми)у!"

змща са]бща — у ]угоисточн) Срби)и посоди и „са]биска шума", „са]биско / се-

биско иманье", вероватно све од сахиби^а, тур. заЫЬ власник, господар.

манав — не]асно. Записивач каже: „Нека (имена — Н. Б.) као да указу)у на везу са

мртвима (манав, навина)". Пир 206

мангулошина — можда зато што ^е црна и дебела (?< мангулица, врста свин>е).

навина — не]асно. Уколико то нщъ помешано са алама, као митским бипима (в.

манав). Пир 206. Иначе о навима као демонима в. Петровип (2000), стр.

114-116.

йршка — чест фиг. назив за срдиту жену (обично шшьаста носа), ода воли „да се

прчи", срди.
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страшната — друго име; -та је чланска морфема, позната у говору Пирота и

околине. Иначе, страх је основно осећање које исказује саговорник кад се

спомене змија. Рекло би се да је то и највећи страх који се јавља у човеку а

потиче од неког живог створа (зато што је змија најчешће скривена, у пота-

ји. Постоји и једна шеретска шала на рачун женске љубавне жудње: „Жена

на тој (на љубав) не мисли само кад прелази преко брв и кадјујури змија".

трупина — Верује се да голубачка мушица настаје тако што се при распадању те

ло змијске отровнице претвара у љутите и опасне мушице.

чемер — в. и: за оне змије које су чемерне (= отровне), Хилендарски медицински

кодекс 23а (Ркп. дисертације Н. Јовић).

чичи — овако се куне чича (стриц), и та клетва није без фонетског сагласја (чича

чичи!).

чомрзга — тако се назива и пастирски штап са задебљањем при доњем, дебљем

делу.

НАПОМЕНЕ О ЈЕЗИКУ

Будући да подручје нашег Речника покрива више дијалекатских типова, ра-

зумљиво је што се у лику појединих речи јављају дијалекатске особености. Най

ме, наши извори Б, Пир, ПирФс, Тим, покривају тимочко-лужничке, а Леек и ЈС

јужноморавске говоре српскогјезика из призренско-тимочке дијалекатске зоне.

Нешто од дијалекатске „боје" читалац може осетити у текстовима прило-

жених кратких форми усменог стваралаштва.

Неке појединости које нису везане строго за дијалекатски тип:

постојање полугласника, који овде бележимо као /ь/: бьцне, жьцало, пьска,

ська, итд.;

упрошћавање извесних сугласничких група:

пт- > т: тичара;

-ст > с: кре, кренара;

-зд > з: гроз;

те асимилације и још неке ситније појаве:

а / е: смеј, змејица;

-иј > -и: змиче;

5 у: звечарка.

Познати су ликови: смок, отрув и сл.

Акценатје експираторан, уједначен на целом простору, али може одступати ме

стом, тј. да буде ближи крају речи, наједном терену, или почетку речи— надругом.

Само у речима са тимочко-лужничког подручја јавља се:

вокално л: змијоглт. жлтило;

измена к у вези са вокалима предњега реда и палаталним сугласницимај, љ:

змијсћи, сојћа, чуљћа.
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ПРИЛОЗИ

ИМЕНОСЛОВ

од основа зма] и змщ'а; паремье; остало

Топоними и зооними

Основе змща-зма)-гу}а као да су на]више места нашле у топонимики и зоо-

НИМИ]И.

Веза тла и зище заснована]е на]чешпе на реалном искуству обитаван>а зми-

')& на неком простору, док су везе зми)е и била сложение. Ту се може препознати

извесна сличност одговара]упе бил>ке и зми|ског тела (облик, шара), али и нека

друга за^едничка сво]ства (загонетност, скривеност, та]новитост, отровност, опа

сност...).

Од основе змща /зма}, гу}а у ]угоисточжу Срб^и има више топонима, рас-

турених по целом простору:

Змщевац, Зма]овица, Зма}овичНи камик, Зме}, Зме]анци, Зме/евац, Зме/овац,

Змщавац, Змщанац, Змщарник, Змщарници, Змщевац, Змщевачка река, Змщина

бара, Змщина глава, Змщина чука, Змщин гроб, Змщоваливада; као и: Гу/ин крс.

(В. Вукадиновип: Тойоними зоонимског йорекла; Ниш 1996)

Змщин йраз УС.

У Сврл>ишко] котлини забележили смо: Зма]евац / Зме/евац (извор, с. Ло-

зан), Зме}евачЪи йошок (Лозан), Змщанац (камен>ар, Периш), Змщевац (Лозан),

Змщевица (страна брда, Дра]инац), Змщовац (Лозан).

У истом кра]у челойек може бити и змщойек, а такав осунчани камен>ар, чест

]е, мало погрдни назив, змщарник (Н>егова ]е купа, е] онам, у она] змщарник!).

Занимл>иво ]е да се насел.ена места не имену)у на основу зми)е. Истина, Еле-

зовип (у Речнику косовско-метохщског диалекта, Београд 1932, стр. 211) наводи

„Зминац м. и. с. у ДК (= Девички Катастиг, Н. Б.) забележено 1 774 год: зминац . У

РМ (= Речник места у Крал.. Срба, Хрвата и Словенаца за 1925, Н. Б.), сад заселак

Змин>ац у општ. врачевско>), срез дежевски."

Разуме се, ово ни)е никаква специалност призренско-тимочких говора, из

ко]их наш речник долази. Сваки кра] има богат круг опште лексике у вези са зми-

]ом, па и специфичне називе (фитониме, топониме и сл.), какве ми овде наводи

мо. Примера ради, на теренима Црне Горе (а ту репу'у узимамо из простог разло

га ]ер тренутно само тим полисом располажемо!) од основе зма] и змща имамо

топониме:

Змаево, Зма]ева греда, Зма}ева йеНина, Зма}ева вода, Зма}евац, Зма}евача,

Зма]евачки крш, Зама)ево ждрщело, Зма]кови крши, Зма]ска }ама,

ЗмиЦ)ша руйа, Змиино койишо, Змиигье, Змщ'а страна, Змщ'аци, Змщ'ача,

Змщак, Змщ'ана, Змщанац, Змщаница, Змщанка, Змща\ье брдо, Змщан>и йуш,
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Змщар, Змщарица, Змщела, Змщел, Змщево брдо, Змщице, Змщин крш, Змщина

(Змина), Зми/ина чесма, Зми/ина глава, Змщина главица, Змщина лука, Змщина

вода, Змщинац, Змщини крш, Змщиница, Змщно брдо, Змщн>а главица, Змщски

крш, Змщско легло, Змщулача, Зминац, Зминчеви, Зминица, Зминице, Змински из

вор, Змински йошок, Змин>а глава, Змшьа сшрана, Змин>ац, Змин>ак, Змин>е, Зми-

н>е брдо, Змин>е /езеро, Змин>е)оше, Змин>и крш, Змигьи йошок, Змин>ица, Зми-

н>ичко/езеро, Зминзке, Змин>ска долина, Змин>ска главица, Змин>ски вир, и то неки

и више пита, на више терена.

(Вукип Пулевип — Новица Самарцип, ФиШоними и зооними у

Шойонимщи Црне Горе, Дуюьанска академ^а наука и улуетности;

Подгорица 2003, стр. 521-524)

Ако макар и летимично погледамо, истина (по нашем сазнан>у) на^богати^и

извор српске фитонимске лексике, уочипемо обшье назива бил>а с основом

зма]-зми)а-гу]а :

зма]ева крв, зма]ева йалма, зма)евац, зма}ево дрво, зма]но зел>е. зма}ски че

сан, змиглава, зми/а, зми/авчица, зми/ак, зми/ак индиски, зми/ак шйан>олски, зми-

]ара, змщац, змщачак, змщачки цвеШ, зми/ин }език, зми/ин козолац, зми/ин ко-

ломбоН, зми/ин кукуруз, зми/ин куруз, змщин лук, зми/ин чешал, зми/ина глмва,

зми/ина губа, зми/ина маховика, змщина шрава, зми/ина Шрава америчка, зми/и

на чесШославица, змщанац, змщанац вели, зми/ине очи, зми/ини конци, зми/ино

грож^е, зми/ино гроз^ице, зми/ино гро}зе, зми/ино зел>е, зми/ино лис/е, зми/ино

млеко, зми/ино мли/еко, зми/ино око, зми/ино цви/еНе, змщинска глава, змщинска

Шрава, зми/ински ]език, зми/ински чешал, змщинско мли/еко, зми/ин>а Шрава,

зми/ин>ача, зми/ино грож^е, змщ'ин>е зеле, змщин>е млеко, змщ'ин>е око, змщи-

чак, змщнац, змщнац вели, змщн>ак шйан>олски, зми/гьи козалац, змщн>и лук-че-

сан, змщоглавка, змщозрнац, змщочица, зми/ска глава, змщска Шрава, зми/ске

очи, змщски }език, змщски корешак, змщски кукуруз, змщски лук, змщско гро-

ж!/е, змщско млщеко, змщурска Шрава, зминац, зминац велики, зминац водени,

зминац магьи, зминец, зминска Шравчица, змински корешак, змински чешн>ак,

зминско млико, змин>а маховина, змин>и )език, змин>и цвеш.

(Драгутин Симоновип, БоШанички речник,

САНУ Београд, 1959, стр. 570-571)

Ддодамо и: змщине главице Леск 136.

Пословице и изреке:

„Кога су зми)е апале, он се плаши и оди-гуштери". ПирФС 320

„Л>ута како зми^а". 1С 227

„Лоша како зми^а тро]еглавка". }С 227

„Гадна како зми^а тро^еглавка" (опасна жена). Ю 227

„Зм^а сас шее ж'цала (жена опаког ^езика)". Ю 227
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„Суши се како зм^а на три". Ю 2277

„Како да^е предшщу бегал" (каже се у Црн^ Трави за мршава човека). .1С 227

„Она )е како зм^а тепана" (зла жена). .1С 227

„Девойка треба да чува та^е како зми)а ноге". 1С 227

„Сиса како смок". .1С 227.

„Пи)е како смок". Б

„Глипа како зми)а жабу". Ю 227

„Отврлила га како зми)а кошул>у". .1С 227

„Зми]а зми^у ]еде". ^С 227

„Нагазил зми)у на реп". .1С 227

„Студен ко зми)'а". Б

„Ел змща да те ^еде, ел магаре да те }...". Б

би зми)у у око" (толико )е спретан неустрашив).

„Цвили ко зми)а у процеп". Б

„Увща се ко змща на жар". Б

Клетве8

„Да ти змща очи изврти". .1С 227

„Свила ти се зм^а око врат". .1С 227

„Све ти змще по купу лазиле". .1С 227

„Зми)а те за срце изела". ПирФС 211

„Змще очи да ти изваде". ПирФс 211

„Змще очи да ти испщу". ПирФС 211

„Змще те дабогда изеле". .1С 227

„Зм^е ти очи попиле". 1С 227

„Зми)е ти срце изеле". ПирФС 211

„Да дирнеш у зми)ско гнездо". .1С 227

„Да нагазиш змщу на реп". .1С 227

„Печиле га змще, дабогда"

Загонетке

„Вер-верено, вар-варено, у руке не фатено" (зми^а). .1С 227

)Г1едно ]е прерипигрм, а друго подвлачифм" (зец и зми)а). РТим 70

„Шарена товашка низ дел се вуза" (змща). РТим 76

„Ке ме срете кемерица, ке ме теше кемероше, ке си, боже, те поможе, те и ^а

н,у кемероса" (зми)а). РТим 71

7 Уби|ену зми)у луди често подигну са тла и окаче на жбун, где се потом она полако суши и рас

пада. Об]ашн>ен>а су да не би зми]ино трупло неког на путу уплашило, али и из веровала у неку де-

монску снагу тако уби]ене зми)е (слично се ради и са вуч]им, лисич^м, кобшъим главама). Таква

места често се касни|е по томе и прозову: Кобила глава, Лисича глава и сл.

8 У Ровцима: Зми^а те запунула; Зми]а ти се носа доватила; Змща ти у нос; Змще ти се легле; Зми-

]у повила! (по усменом саопштен>у колеге М. Пижурице).
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Одломци из народних песама

Змија троглавка

1.

(...)

мајка си сина мађоса

од жуто и од зелено,

ко зелен гуштер у гору!

Говори Стојан, говори:

„Узни ме, Радо, за руку,

вод ме у баште ливаду,

децата да си не пудим".

(-)

Седео Стојан, седео,

њему се вода дожедне,

отоди, Стојан, отоди,

у таја гора зелена

на това змијско кладенче.

Када се Стојан, бре, нагнал

студену воду да пије,

све су се змије сабрале

Стојана да га поједу.

Цикнула змија троглавка,

све су се змије позбиле,

говори змија троглавка:

„Ја слушај, сине Стојане,

шта тражиш, сине, бре, овде,

нашу ли воду да пијеш

и наш другарин да будеш?"

Цикнула змија троглавка,

узела младог Стојана

па то га ньега заведе

у таја силна пештера,

куд њојне старе мајчице.

Викнула змија троглавка:

„Ја излез, мајко, ја излез

да видиш чудо големо:

додај ми, мајко, додај ми

од твоје силне, бре, траве".

Када ју мајка дочула,

главу из камен јавила,

цела ми гора светнула,

у уста траву носила.

Узела змија троглавка,

-24-



Змијски речник југоисточне Србије 545

узела младог Стојана

на путу на раскрснице,

па то га њега купала,

одма ми Стојан постаде,

од змију човек остаде.

Говори змија троглавка

и она њега испраћа:

„Ја слушај, сине Стојане,

где ми ју скобиш змијицу,

немој ју, сине, убијеш,

можда су моја дечица".

(...)

(Љубиша Рајковић, Ој, леле, Стара планино (Лирске народне песме из Тимочке

Крајине); Крајински круг, Зајечар 1994; записано од Здравка Маљића (1895) из

Браћевца)

2.

Марко коси траву детелину,

Марко коси, три откоса тера.

Мајка Мару испред купе зове:

„Ајде, Маро, Марку леб да носиш".

„Ја не могу Марку леб да носим,

мен ме Марко за сестру не сматра."

Кад то чула, остарела мајка,

она куне свога сина Марка:

да искочи змија из откоса,

да попије Марку црне очи.

Јоште мајка клетву не изрекла,

ал искочи змија са три главе,

те попије Марку обе очи.

(Нар. песма)

Разно (знања, сујеверице и остало)

Не маша се за новченик, ко да има змију у џеп! Б

Змија ка изеде човека, она цркне. А ако се човек олечи, змијата не цркне.

ПирФС 319

Змија не пружа ногу. Ама, те, са, пружи (иронична примедба тврдици, који

се ипак некад маши за новчаник). ПирФ 319

Кој види на змију нође, че умре. ПирФС 320

Која змија уапе човека не примају у друђете змије у мртвило више. ПирФС 320

Куде има смок не пада град. ПирФС 321

Змије не воле здравац. Куде он расте, њи нема. ПирФС 320

Деда Анта је ранил смока. И смок обикаља и чува тов што чува, да не удара

град. Али отишьл у рат, и смокат се изгубил. ПирФС 319
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Овца нан>уши змщу, и змща 1)у у]еде за н>ушку, а ако 1}у нагази, зм^ата 1)у

У)еде за виме. ПирФС 320
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Неделько Богданович

ЗМЕИНЫЙ СЛОВАР

юговосточной Сербии

Резюме

Змея (зегрепз), со своими натуральными и выяленными признаками (чи-

сленност пород, форма тела, способ передвижения, цвет кожи и узоры на ней, та-

инственость появления, ядовитость укуса...) занимает значимое место в жизни

человека южносерского ареала. Она являетса обитателем крестьянских местно

стей и спутником сельских жителей, больше всего скотоводов и земледельцев.

В народной культуре змея является хтоническим животным, с которым

связывается культ предков. Для неё связаны и многие верования, суеверия, пре

дания. Её демоническая натура определена её ролью в жизни человека (может

быть хорошей, но и злой).

Выявленное и воображаемое положение змеи в жизни человека создало ей

исключительное положение в народном искусстве: в мифологии, в народной

поэзии (лирическое стихотворение, предания), в изобразительном выражении

кустарного изделия (вязание, вышивка), в декоративных деталях народного

строительства (на отдельных предметах, каймах, рамах).

Всё то богатое отношение между змеёй и человеком создало и соотве-

ствующую лексику и фразеологию, отличающихся и глубокой древностю.

Змеиный словарь юговосточной Сербии является, тематически, региональ

ным и диалектным словарём, приносящим лексику о змее из сербских народних

говоров, известных в диалектологии как говоры призренско-тимочской области.

Кроме словарной части, в Приложениях, дана и част этнологического мате

риала: пословицы, поговорку, загадки, верования и суеверия, а также и две на

родные песни. С более широкого простора, иллюстрации ради, дан и более ма-

ленкий выбор мокротопонимов и зоонимов, образованных от основ змея и змий.

Это пополняет картину о широте понятия змеи в народной жизни юговосточной

Сербии о сербском языке вообще.

Перевод

М. Величкович
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