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I. УВОД

У последњих десетак година организовано и систематски истражује се

српскохрватска народна лексика Војводине. Истраживања се заснивају на

прикупљању лексике из различитих домена народног живота и њеном при

казу по терминолошким и тематским скупинама. Лингвистичку обраду лек

сичке грађе чини анализа њених семантичких и творбених вредности, а у

приказу лексичког материјала примењују се лексикографски и лингвогео

графски метод. У резултату оваквих истраживања појавили су се радови по

свећени терминологији куће и покућства у Војводини (32]", пастирској (17) и

ратарској терминологији Срема [18), ратарској и повртарској терминологији

Шајкашке [44), војвођанској коларској терминологији [31]. Монографиja o

српскохрватској лексици рибарства такође спада у ред остварења ове врсте

[85). Такви истраживачки напори требало би да допринесу пословима на ства

рању Дијалекатског речника Војводине, чиме би се добила основа за израду

Регионалног дијалектолошког атласа Војводине (95/198].

У прилог истраживању лексике војвођанских говора, у овом раду пажња

се посвећује називима биљака.

Биљке су од најстаријих времена од животне важности за људе, те се

народним називима флоре придаје велики значај за дијалектолошка

истраживања (91/100). Лексичка група назива биљака, као богата и стара у

словенским језицима, сматра се вредном за изучавање историје језика (105/1).

У лингвистичкој литератури истиче се да овај древни слој лексике, који се

одликује разноликим путевима формирања, заслужује пажњу и на плану се

мантике и на плану творбе [52/89), при чему се наглашава значај изучавања

особености народне ботаничке номенклатуре са лингвогеографског аспекта,

посебно када се оно врши на широком словенском материјалу, где резултати

с успехом могу бити искориштени за словенске лексичке реконструкције, а

такође за ближе одређивање дијалекатског рашчлањивања прасловенског је

зика (50/158].

У упитнику ОЛА називи биљака заступљени су са 38 питања која омо

гућавају утврђивање најопштијих праваца диференцијације у словенском

језичком свету и дају представу о богатству и особитости ове лексичке групе

у словенским језицима [52/89). Оглед лингвогеографског изучавања семантике

речи *жито, урађен на материјалу свих словенских језика, показује семан

"Овде и даље. број у угластој загради указује на број под којим се извор наводи у библиогра

фији, наредни број, одвојен косом цртом, упућује на одговарајући том, односно страницу, а сле

дећи, иза тачке са запетом— на други извор итд.
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402 Марија Л. Шпис-Ћулум

тичку еволуцију и неке законитости историјског развитка тога назива у сло

венским језицима [64).

У последњих неколико деценија народна ботаничка номенклатура предмет

је дубоких лингвистичких истраживања у низу словенских језика (105/1—2;

52/89), посебно у руском и украјинском, где су називи биљака изучавани и у

оквиру тематског приступа лексици на сабраним дијалекатским материјали

ма, што је лингвистима омогућило да установе скупове мотивационих обе

лежја која се налазе у основи назива растиња, те најчешће принципе и начине

номинације тога комплекса реалија. Тиме се добила основа за приказ једног

од начина формирања те групе лексике и једног од главних извора дијале

катских лексичких разлика [13/100; 46).

Иако је у науци указано на чињеницу да народна ботаничка терминоло

гија спада у лексичке групе које су најбитније и најпогодније за приказивање

лексичких особина и лексичког диференцирања српскохрватског језичког

подручја (123), називи биљака још увек су једна у низу неистражених или

недовољно проучених лексичких група кад је у питању српскохрватски те

рен. Лингвистички приступ анализи фитонимије код нас није утврђен“, а ли

тература у којој су називи биљака били предмет лингвистичке обраде веома

је оскудна. Лексикографска дела која разматрају народну ботаничку номен

клатуру — Југославенски именик биља Б. Шулека и Ботанички речник Д. Си

моновића —- премда замашног обима, по мишљењу Н. И. Толстоја спадају у

низ збирки речи народне терминологије код којих се поставља питање пот

пуности грађе, географске одређености изворног терена и његове докумен

тованости [123/186).

Циљ овога рада је да покаже какав се фонд номинационих јединица упо

требљава на територији југозападне Бачке за означавање коровских биљака°.

На подручју означеном као терен истраживања, староседелачко станов

ништво које говори српским језиком чине носиоци југозападних бачких го

вора војвођанског поддијалекта и посавског икавског дијалекта [57). Већ с

* Ово је истакла Н. Вајс у једном од својих радова у којима се бави народним називима биља

ка, преузетим из Симоновићевог Речника, односно Шулековог Именика (21/89). У томе раду она

показује да је међу најплоднијим путевима народне номинације биљака онај у којем се неки део

биљке поистовећује с делом тела животиње. У другоме раду, примењујући семичку анализу, овај

аутор разматра начин реализације семе „бости“ у фитонимима, при томе оправданост семе тражи

у морфологији саме биљке, а за верификацију јој служе ботанички описи биљних врста (22). Ана

лизирајући, пак, структуру одређеног броја фитонима за које се може установити да су мотивиса

ни народним веровањима, легендама и уопште религијом, уз помоћ ботаничких описа и „лека

руша“ у којима налази информације о својствима биљака, Н. Вајс приказује мотивацију која је до

вела до стварања фитонима. Поред тога, на основи поређења фитонима различитих европских је

зика, установљује сличну или једнаку организацију садржаја фитонима, тј. семичкојединство [25).

* Под коровским биљкама овде подразумевам не само корове у ужем смислу — посебну

еколошку групу биљака које расту на њивским површинама, усевима и засадима, углавном као

пратиоци гајених биљака — него и корове у ширем смислу. То су све, условно речено, некорисне

и штетне биљне врсте које се појављују на антропогеним стаништима и изван обрадивих површина:

рудералне биљке (врсте које се срећу претежно на рудералним стаништима — рушевинама, сме

тлиштима, економск м двориштима, запуштеним просторима око људских насеља, поред путева и

железничких пруга и сл.), корови природних травњака (ливада и пашњака), акватични корови (биљ

ке канала, рибњака и других водених басена) и шумски корови (67/40—41).
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обзиром на овакву дијалекатску структуру терена, могуће је очекивати појаве

лексичке неуједначености и разлика на фонолошком, односно морфолошком

плану међу говорима о којима је реч.

Народна ботаничка терминологија, као веома богата, обухвата више кла

са назива с обзиром на подгрупе означених реалија (91/100). Већина народних

фитонима доста јасно се сврстава у четири основне тематске групе. У прву

од њих спадају називи дрвећа — дендроними, у другу називи корова — хер

боними“, у трећу називи културних биљака, а четврту групу чине називи

нижих биљака, међу којима су у народу најпознатији називи гљива — мико

ними* [105/12). Истраживање чији су резултати приказани у овом раду, огра

ничено је на хербониме, јер се претпостављало да та скупина спада у фонд

дијалекатске лексике који подлеже забораву. Називи за означавање реалија

биљнога света део су лексичког фонда којим се сеоско становништво, ори

јентисано углавном на земљорадњу и сточарство, користи у свакодневном

комуницирању. Употребљавајући, међутим, савремена механичка и хемијска

средства за сузбијање штетних биљних врста на обрадивим површинама,

људи све мање долазе у непосреднији контакт с коровом. Тиме се смањује

њихова способност препознавања појединих биљних врста, а речи којима се

оне именују губе се из памћења.

Литература која може послужити за ексцерпирање грађе кад су у питању

народни називи корова у Војводини готово је занемарљива. Термини из тога

домена налазе се спорадично у појединим збиркама речи с територије Војво

дине (в нпр. 79). Комплекснија збирка народних хербонима дата је у раду

посвећеном терминологији коровске флоре у Шајкашкој [43). У штурој етно

лошкој литератури која обрађује војвођански терен ретки су радови у којима

се налазе и подаци о народним именима биљака (147; 138); ту, по правилу,

изостаје прецизна локализација термина, као и латински називи биљних врста

чија се народна имена наводе. Треба овде напоменути да је већину различитих

прилога, чланака и студија у етнолошкој литератури као изворе за прику

пљање ботаничке лексике својевремено одбацио Д. Симоновић, што због не

поузданости такве грађе, што услед немогућности проверавања података или

ботаничке идентификације биљака [108/VIIј6.

Називи биљака који су у овом раду анализирани и наведени у при

ложеном Речнику прикупљени су од информатора на терену. Истраживањем

је обухваћено дванаест насеља југозападне Бачке и један контролни пункт у

Срему. Сва ова места насељава, већином или у знатној мери, српски, односно

4 Термин хербонил изведен је по угледу на термине као што су фитоним, дендроним, упор.

хербологија наука о коровима” (67/9).

* Термин лінконими одговара термину микологические номены који употребљава И. В. Саба

доiii.

6 Истраживач народне фитонимије морао би се ослонити искључиво на податке прикупљене

на терену и на незаменљиву помоћ ботаничара. Од литературе, пак, могу бити корисни радови Ј.

Туцакова (124; 125). Поједини називи самониклих биљака са прецизном ботаничком идентифика

цијом и локализацијом на војвођанском терену (изван подручја југозападне Бачке) и у неким гра

ничним областима, које је Ј. Туцаков забележио у теренским истраживањима народне медицине,

могу да послуже као путоказ за утврђивање лексичке диференцијације у даљим истраживањима

ове тематске скупине на територији Војводине.
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шокачки староседелачки живаль. у селу Бођани, где има староседелаца —

припадника обеју ових етничких група, анкетом су обухваћени представници

и једне и друге.

За потребе истраживања начињен је упитник. Његова израда налагала је

претходно упознавање са нивоима класификације, то јест са принципима так

сономије биљака, ботаничким и другим својствима коровских биљака, њи

ховим морфолошким особеностима, а такође с народним веровањима и

обичајима везаним за поједине биљке, кроз одабрану литературу из ботанике

[117; 134; 144), агрономије [33; 67; 96), народне медицине [124; 125; 129), етно

графиje [61; 112, 138; 143; 147) и др. На темељу података из литературе саста

вљен је ограничени списак коровских врста” који је послужио као основа за

израду упитника. Списком је обухваћен низ врста одабраних по критеријима

као што су: раширеност врста, масовност и учесталост њиховог јављања,

величина штете коју наносе пољопривреди и отпорност према мерама сузби

јања, карактеристична својства биљака, првенствено лековитост / отровност,

односно разноврсна употреба појединих врста — њихова примена у људској

исхрани, исхрани стоке и пчелињој паши, у народној медицини, код народних

обичаја. У упитник сам, пак, настојала да уврстим искључиво оне коровске

врсте које би становништву подручја одабраног за истраживање могле бити

познате — оне које су, с обзиром на еколошке факторе њихове распростра

њености, заступљене у флори југозападне Бачке°. Упоредо с израдом упит

ника текла је припрема илустративног материјала. Његову основу чиниле су

колор-фотографије коровских биљака (снимљених у природном амбијенту)

и цртежи биљака (на којима су оне представљене у целини, с подземним де

ловима, такође у боји) из неколико књига које су ми истовремено послужиле

за идентификацију латинских назива биљака представљених на фотографија

ма и цртежима (39, 60, 86; 125; 129: 141; 145°. Као илустративни материјал

7 Научне биолошке таксономске категорије, од којих су најважније врста (species), род (ge

пus), породица (familia), ред (ordo), разред (classis) и одељак (phyluni), апстрактни су појмови којима

се у оквиру хијерархије даје одређени положај. Хијерархија такса (таксономски ситем) изражава

представу о разграничењу и сродности биљака. У тежњи за нормирањем и могућношћу поређења

таксономских нивоа, врста (species) заузима кључни положај. Категорија врсте односи се на нај

ниже биљне јединице које се од свих осталих јединица разликују по константним, наследним озна

кама. Врста је најзначајнија јединица биолошке таксономије, а од супраспецифичних јединица

најважнија је род (genus). Род обухвата скупине врста које се јасним цезyрама разликују од свих

других скупина врста [134/48—50). Род биљака, међутим, научни је појам који одсуствује у народу.

Творци нормативних ботаничких терминологија једног језика приликом именовања рода употре

бљавају, у првом реду, најфреквентнији назив најтипичније и познате у народу врсте која по бота

ничкој класификацији припада роду чији се назив формулише [105/13).

* У вези с овим проблемом од велике помоћи била су ми упутства и примедбе др Боже Пала

из Института за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду. И овом приликом

др Палу најтоплије захваљујем на помоћи код припреме упитника, као и на ботаничкој идентифи

кацији биљака које сам доносила с терена.

* латински називи коровских врста, као и родова и фамилија биљака који се наводе у овом

раду усклађени су према номенклатури примењеној у Списку коровских врста Југославије са пред

логом јединствених српскохрватских назива (66). Латински називи културног биља и дрвећа преузе

ти су из Пољопривредне енциклопедије (96) и Унбеника ботанике за високе школе (134).
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употребљавала сам и део репрезентативног студентског хербарија који ми је

уступљен на Пољопривредном факултету у Новом Саду".

Упитник је добио коначан облик након прелиминарних теренских испи

тивања у којима је анкетирано десетак људи, ратара и чобана у Бачкој Па

ланци. Том приликом, од 200 коровских врста које су биле обухваћене проб

ним упитником, идентификоване су 82 врсте. Због таквих резултата број пи

тања у упитнику сведен је на она на која се одговор може поузданије очеки

вати. Поред врста идентификованих у прелиминарним истраживањима, у

упитнику је задржано неколико лековитих биљака, те оних које на неки дру

ги начин скрећу на себе пажњу — упадљивом морфолошком структуром,

величином, мирисом, бојом".

У сваком од места обухваћених истраживањем називе за биљке прику

пила сам најмање од четири информатора°. Поред цртежа и фотографија

биљних врста заступљених у упитнику, многи заинтересовани информатори

прегледали су илустративни материјал пробног упитника. Осим тога, да бих

забележила што више назива из истраживане тематске скупине, од сваког

информатора на крају разговора тражила сам да наведе њему знана имена

коровских биљака, уколико такве нису биле обухваћене упитником. Мало

бројни називи биљака или њихових делова, добијени овим путем, укључени

су у корпус назива који се у овом раду анализирају и унесени су у Речник°.

Када је грађа сакупљена и називи исписани на картице, те уазбучени за по

требе израде речника, уследио је поновни излазак на терен. Овога пута

тражено је од информатора да кажу коју биљку или њен део називају

одређеним именом. На таква питања људи су одговарали опширније и углав

ном спонтано. Описивали су изглед и особине биљке, говорили о проблемима

које им задаје у усевима и о путевима борбе против ње, или, пак, о томе у

какве сврхе и на који начин биљку употребљавају, као и због чега је називају

именом које су навели. Овај материјал, забележен у целости уз помоћ магне

тофона, пренесен је на картице у виду дијалекатских текстова уз одговарајуће

називе, а затим у Речнику дат као контекст готово уз сваку одредницу.

Поред задатака да се сачини речних сабраних хербонима и израде лин

гвистичке карте, у овом раду постављен је и задатак да се семантички ана

лизира прикупљена грађа. Могућности анализе семантике чланова тематских

1() Свој хербаријум уступила ми је и дипл. биолог Лидија Дамјановић из Бачке Паланке. Ове

збирке накнадно сам допунила биљкама које сам, током истраживања на терену, сакупила сама

или уз помоћ информатора и које су идентификоване у Институту за биологију новосадског

ПМФ-а.

11 У науци је изнето мишљење да фактор погодности биљке за задовољење људских потреба

није без важности за карактер народне номинације биљака, истакнуто је такође да постоје

случајеви из којих се закључује како своје називе у народу не морају имати све биљке, већ да се

именују оне које из неког разлога привлаче пажњу људи [51/324).

* Иако сам на већину питања добила одговоре у свим испитиваним пунктовима, постоје и

она на која је одговорено само у по једном месту. Разлози због којих су одговори изостајали двоја

ке су природе. Понекад је било посреди непознавање неких биљака у појединим насељима.

Већином, међутим, упркос томе што су биљке описивали до појединости и тврдили како су им

врло добро познате, људи их нису именовали.

* Латински називи коровских биљака које нису биле обухваћене упитником, у приложеном

Регистру латинских назива обележени су звездицом.
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група и посебно семантичке структуре назива биљака разматрао је у својим

радовима низ аутора. Стога ће овде најпре бити указано на неке аспекте

проблема анализе семантике фитонима изложене у литератури.

Значајним за изучавање дијалекатске лексике уопште показали су се ра

дови Н. И. Толстоја у којима је предложено схватање речи као јединства

лексеме, звуковне стране речи и семеме, њенога садржаја посматраног као

збир сема, те разрађена методологија описа конкретних микропоља (119, 120).

У својим радовима, међутим, овај аутор истиче да предложени начин анализе

није подједнако ефикасан за разне категорије лексике. Он може бити

успешно примењен у тој сфери где је систем семема аутономнији по односу

према систему реалема. У сфери конкретне лексике, пак, где је семантички

систем подударнији са системом реалема, а везе и односи језичких јединица

условљени блискошћу њима означених реалија, указани начин не оправдава

се у пуној мери (119/38—39). Делећи семеме на разложиве и неразложиве на

низ семантичких диференцијалних обележја, Толстој подвлачи да семеме типа

"бреза”, липа”, “мак”, “пелин“ и сл. треба сматрати неразложивим, односно они

ма које се састоје из једне семе. У том смислу оне се јављају као немаркиране,

неспособне да улазе у опозиције с другим семемама [121/346, 362—364). При

изучавању народних назива биљака, по Толстоју, у основу плана садржаја

ставља се ботаничка класификација [120/26). Да једне лексичке јединице

допуштају исцрпно разлагање њихових значења на елементарна семантичка

обележја, док се друге таквом разлагању супротстављају, истиче и Д. Н.

Шмелов (148). Овај аутор подсећа да се речи, међу којима и неке од јединица

„конкретне“ лексике, обједињују у лексичко-семантичке микросистеме услед

самерљивости њихових значења на основи супротстављености по семан

тичким обележјима. Насупрот томе, обједињење речи као што су фитоними

или зооними произилази, по правилу, на основи постојања само заједничког

обележја, семантичке теме („биљка“, „животиња“) у њиховим значењима.

Значења многих лексичких јединица код којих је у првом плану денотативна

функција засићена су, наиме, индивидуалним, „предметним“ обележјима која

у принципу нису међусобно упоредива. Различита обележја појединих врста

дрвећа, наглашава Шмелев, у суштини се не могу представити као конструк

тивна обележја значења одговарајућих дендронима. Ниједно од њих не треба

интерпретирати као разликовно семантичко обележје, будући да се значења

таквих речи опиру не на узајамно супротстављање по појединим обележјима,

већ на њихову укупност као одраз конкретних својстава означених реалија

[148/148—155). Одређење лексичког значења речи ипак не треба замењивати

описом реалије, изричит је Шмелев (148/17). Он даје и примере из којих се

види да истицање обележја означених предмета у склопу лексикографске де

финиције неких јединица конкретне лексике оставља места произвољности

лексикографа или, пак, претвара лингвиста у енциклопедиста. Шемелев, на

име, налази да су у дефиницијама уз називе дрвећа у Речнику савременог руског

књижевног језика у различитим комбинацијама одражене ознаке као што су:

боја коре, форма листова, висина, густина круне, покретљивост лишћа,

област распрострањења и сл. Неподударност обележја Шмелев запажа и у

тумачењу речи које означавају животиње, птице итд. [148/243). Руски семан

тичар Апресјан такође налази да значења многих речи, међу којима су на
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првом месту називи врста животиња, инсеката, биљака, не могу бити потпуно

и исцрпно описана у терминима елементарних обележја. Зато препоручује да

се приликом тумачења таквих речи у лингвистичким речницима, независно

од тога да ли се додају енциклопедијска појашњења или не, обавезно користе

слике — ostensible definitions, définitions démostratives [3/71).

Неки истраживачи сматрају да имена различитих врста минерала, биља

ка, животиња и сл. не дају материјала за семантичку анализу, те да би дефи

ниције таквих речи у лингвистичким речницима требало ограничити само на

истицање семантичке теме, тј. на означавање припадности именованих пред

мета некој класи реалија. Шмелев, међутим, мисли да би било нецелисходно

одустати од лингвистичке анализе тематских обједињења речи, од покушаја

да се у њима пронађу општи семантички елементи. За лингвистику, примећује

овај аутор, није без значаја каква се обележја предмета одражавају у поједи

ним називима, односно карактеришу чланове ове или оне тематске групе

[148/13—14, 242). Једна од предности тематског приступа изучавању лексике

народних говора, како истичу лингвисти, јесте управо то што анализа огра

ниченог круга номинационих знакова, обједињених истом денотативном

функцијом, дозвољава да се прегледније одреде својства реалија која су по

стала основ њиховог именовања (13/100; 91/12—13). Такво својство означене

реалије, названо од стране истраживача мотивационим обележјем односно

мотивемом, денотатом, унутрашњом формом назива или обележјем номина

ције, представља компоненту лексичког значења (28/242; 34/17, 69/13—14;

91/25—26, 120)“. Изучавање лексичке мотивисаности у оквиру тематских гру

па открива једну од важних врста системских односа у лексици— структур

но-семантичке, мотивационе везе међу речима, као допуну оним везама које

представљају одраз ванјезичких односа, тј. међусобних односа означених

предмета [13/101; 91/121—122). Мотивационе везе заснивају се на одразу у из

веденици мотивационог обележја као једне од минималних компоненти изве

деног лексичког значења и семантике изведенице у целини (91/122). Откри

вање мотивисаности као деривационе везе између изведеног и исходишног

значења речи омогућава да се установе асоцијативна или репрезентативна

обележја речи у њеном основном значењу — она обележја која имају лингви

стички значај захваљујући деривационим могућностима речи, која предста

вљају основу за семантичку транспозицију и актуелизују се у преносној упо

треби речи, а чија се семантичка релевантност одређује датим преносом

[148/233, 277). На плану постављања конкретних задатака у оквиру анализе

тематске групе лексике лингвисти подвлаче неопходност установљења моти

вационих обележја у називима са живом, јасном унутрашњом формом, а затим

и општих тенденција номинације, принципа и начина номинације одговарајуће

групе реалија у испитиваним говорима (13/100, 91/88—89)°.

“Разматрање унутрашње форме у улози елемента семантичке структуре лексичких једини

ца већина лингвиста оправдава само у случају њеног осмишљавања на синхроно-описном плану.

За одређење унутрашње форме као синхроне компоненте семантике речи неопходним условом сма

тра се разграничење појмова унутрашње форме и етимологије језичких јединица (28/237).

* Под принципом номинације схвата се семантичка категорија, фиксирана у свести носила

ца језика, која подразумева избор обележја реалија које подлежу именов ньу, а формира се на

основу уопштавања мотивационих обележја од стране говорног колектива и служи као база за
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Ти истраживачки задаци определили су начин анализе који је примењен

и у овом раду. Да би се, наиме, приказала денотативна основа прикупљених

ботаничких назива и утврдили принципи номинације коровских биљака у го

ворима југозападне Бачке, приступило се анализи унутрашњих форми назива,

то јест одређивању основа номинације корова“. Семантичкој анализи под

вргнуте су номинационе јединице јасне, живе мотивације, тј. називи чију уну

трашњу форму, по правилу, препознају носиоци испитиваних говора. Номи

национе јединице чија је унутрашња форма са синхроног становишта нејасна

не разматрају се [91/53). Немотивисаним јединицама сматрају се општи називи

из ове тематске групе као што су трава, цвеће, затим наслеђени ботанички

називи код којих је мотивацију могуће објаснити једино на историјско-ети

молошком плану", позајмљени фитоними чијих су унутрашњих форми несве

сни носиоци говора ако не владају језиком — извором позајмљенице, те по

једини домаћи називи са заборављеном унутрашњом формом° (91/156—157,

165). У одељку Семантичка анализа хербонимијска грађа подељена је према

начину мотивисаности номинационих јединица у две класе. Прву од њих чине

називи који су мотивисани директно, по ознакама биљака (они у којима је

та ознака непосредно одражена). У другу класу сврстани су називи који су

мотивисани индиректно, тј. засновани на ознакама које су издвојене

поређењем биљака или биљних делова с другим реалијама или појавама, или

су, пак, утемељени на различитим веровањима везаним за биљке. Ознака (или

тобожња ознака) биљке одражена је у називима из ове класе посредно, за

хваљујући употреби познатих форми за изражавање новога садржаја путем

њиховог преосмишљавања или реорганизације (13/99; 140/254, 35/84). У резул

тату овакве класификације грађе у другој класи нашли су се називи са се

мантичком, односно семантичко-конструктивном мотивисаношћу, називи

који откривају односе мотивационог карактера међу речима или лексичко

-ссмантичким варијантама, међу основним и изведеним речима које су чла

нови различитих тсматских и терминолошких група. У оквиру сваке од класа

нова именовања, то јест доводи до тога да се приликом стварања нових номинационих јединица те

тематске групе одабирају слична обележја реалија као основа њихове номинације (13/99: 91/92).

Под начинима номинације схватају се начини стварања различитих врста назива — семантичких и

афиксалних деривата, сложених, рашчлањених и позајмљених номинационих јединица (91/35—36).

Разноликост начина и принципа номинације јесте један од главних извора дијалекатских лек

сичких разлика и узрок образовања различитих лексичких ареала (91/188).

16 Приликом утврђивања основа номинације ослањала сам се у првом реду на објашњења

настанка појединих назива која сам забележила код информатора, а затим и на различите податке

о биљкама преузете из литературе (39; 86; 96; 128; 129; 134; 144; 145).

17 Наслеђени, прасловенски називи флоре у испитиваним говорима функционишу, по прави
лу, са непровидном мотивацијом, тачније, са затамњеним етимоном; изузетак представљају називи

горушнца и буника који, упркос дубокој старини, чувају јасноћу унутрашње форме.

* Незнатан је број назива који су настали на испитиваном терену, а чију везу с именованим

биљкама информатори не могу да објасне. Процес заборављања мотивације, „демотивацију“ речи

лингвисти објашњавају тиме што мотивисаност обично није важна да би реч испуњавала своју но

минациону и комуникативну функцију (немотивисане речи је не испуњавају лошије од мотивиса

них). Тако се јасноћа унутрашње форме временом губи у резултату честог репродуковања моти

висаних јединица од стране неког колектива људи, па није реткост да се чак и деривати типа ме

тафоричких назива почињу доживљавати не као пренесени називи, већ као обичне номинационе

јединице (91/156—157).
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ботанички називи разврстани су према обележјима мотивације у неколико

семантичких група. Међу директно мотивисаним хербонимима посебне групе

чине називи настали на основу мириса биљке, њенога укуса, боје, величине

итд. Индиректно мотивисани називи груписани су с обзиром на ону ознаку

која, у функцији карике између биљке и друге реалије, представља основу

номинације биљке. Мотивационо обележје које указује на асоцијативну везу

биљка ~ друга реалија, базирану на некој од њихових заједничких ознака,

назива се у овом раду ознака асоцијативно повезаних реалија°; другим речима,

основом именовања биљке сматра се њена ознака издвојена поређењем (она

по којој биљка подсећа на другу реалију или појаву). У другим случајевима

асоцијативне повезаности основом номинације биљке сматра се веровање у неку

од њених ознака. Да би било уочљивије с којим лексичким јединицама, односно

с јединицама којих тематских и терминолошких група ступају у мотивационе

везе анализирана ботаничка имена, она су у оквиру појединих семантичких гру

па сврстана у подгрупе с обзиром на типове реалија с којима именоване биљ

ке и делове биљака повезује сличност одражена њиховим именима.

Под називима с једним мотивационим обележјем подразумевају се номи

национе јединице у чијој основи лежи једна ознака биљке или дела биљке, а

под оним с више обележја мотивације називи засновани на неколиким ознакама

именоване реалије. Више од једног обележја имају, по правилу, називи-синтагме,

код којих је детерминатив најчешће мотивисан једном, а основна реч другом

ознаком биљке, синтагматски називи могу, међутим, бити и семантички

„сажети“, односно могу имати у основи само једну мотивему°. Називи који

одражавају комплексе обележја чланови су више семантичких група“.

У посебном одељку овога рада приказани су начини номинације коров

ских биљака у испитиваним говорима. Номинационе јединице класификоване

су као различите врсте назива: семантички и афиксални деривати, конверзи

ви, сложенице, синтагме, реченице у номинационој функцији и позајмљенице.

Изведене, сложене и рашчлањене номинационе јединице разматрају се као

структурни типови назива, при чему се истичу фреквентни модели. У оквиру

анализе афиксалних изведеница даје се репертоар афикса и наглашава њихова

различита продуктивност, као и варијантност у употреби појединих форман

та. На основу количинског односа између различитих врста назива указује

* Код асоцијација представа о реалијама и појавама, представа о новој реалији изазива у

сећању представу, слику друге, од раније познате реалије за коју постоји назив, поредећи реалије,

номинатор издваја њихово заједничко обележје које служи као основа номинације нове реалије

[91/26).

* на то указује Д. Н. Шмелев када пореди сложене фитониме типа медвеђе ухо, медвеђи ко

рен, вучје јагоде: јасно је да је назив медвеђе ухо сажетији, збијенији него медвеђи корен који је, са

своје стране, мање „дељив“, семантички „рашчлањив“ од назива вучје јагоде који у свој састав

укључује и ознаку рода (148/264):

* У приложеном Регистру латинских назива, где су уз научна имена биљних врста дата, по

фреквенцији појављивања у говорима, сва забележена народна имена, уз сваки мотивисани назив

врсте или дела биљке одговарајућом бројном ознаком упућује се на семантичку (под)групу или

(под)групе у којима је тај назив обрађен приликом семантичке анализе. Број ознака уз назив одго

вара броју мотивационих обележја у његовој основи. Уз називе који се не уклапају у формиране

семантичке групе или, пак, имају недовольно јасну унутранињу форму, упућује се на бројеве напо

мена у којима се они разматрају.
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се на различиту продуктивност одговарајућих начина номинације корова на

испитиваном подручју.

Речник који је приложен овом раду састоји се од преко 200 речничких

и око 150 упутничких одредница. У оквиру обраде речничке одреднице на

ведени су сви синоними одговарајућег назива. Фонетске и морфолошке ва

ријанте једног назива окупљене су под истом одредницом, оном која пред

ставља најфреквентнији лик или, ако је у питању хербоним страног порекла,

лик који је најближи оригиналном називу. Различите реализације категорије

броја обједињене су под сингуларском формом, а сви синтагматски називи

под управном речју синтагме. Сваки фонетски и творбени лик или синтаг

матски назив налази се у речнику и на месту које му одговара по азбучном

реду. За биљне називе страног порекла који представљају непосредне позајм

љенице дат је као етимолошки податак назив из изворног језика. Уз сваки

од назива биљке или дела биљке наведен је најпре број пункта из којег потиче

дијалекатски текст који је уз одредницу дат као контекст, а затим, у загради

и сви остали пунктови у којима је тај назив забележен.

На неколико лингвистичких карата приказани су називи на основу којих

се формирају мање или више јасни ареали на испитиваном подручју. Посту

пак при картографисању био је такав да су различити фонетски ликови исто

га назива представљени на картама истим знаком, па овде треба напоменути

да неки фонетизми образују јасне ареале, тако нпр. код придева који је чест

у саставу синтагматских назива корова форма дивији везана је за пунктове 3,

6—12, а облик дивљи јавља се у пунктовима 1, 2, 4, 5 и 13 (в. карту 1). Називи

биљака у легендама сврстани су на основу учесталости појављивања у гово

рима. Код картографисања података одразила се и употреба више назива за

исту биљку у једноме месту. Различити називи једне исте биљке срећу се, по

правилу, напоредо код свих информатора у истом пункту, с изузетком места

Бођани где два знака уз ознаку пункта значе најчешће то да један назив упо

требљава српско, а други шокачко становништво тога насеља. Цртица уз

ознаку неког пункта значи да у том пункту није забележен назив за биљку

чији се називи картографишу.
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II. СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

1. НЕПОСРЕДНО МОТИВИСАНИ НАЗИВИ

1.1. Мирис. Коров Вifora radians М.В.” спада у биљне врсте које привлаче

пажњу људи својим непријатним мирисом. То карактеристично обележје

биљке легло је у основу њене номинације у свим испитиваним пунктовима:

најчешће се назива слѣдљуша (1С°, 3, 7, 8, 10, 11), затим смѣдуша (1Ш, 2, 4,

5) и смѣдьива трава (6, 9, 12, 13). У једном од пунктова именом смрдуша (2)

означава се и Соhium maculatum L.”. Ароматична, пак, "Меntha aquatica L.” у

говорима шокачког становништва носи назив мирйшавка (1Ш, 2, 4, 5).

1.2. Укус. Укусом биљке мотивисани су називи неколико коровских вр

ста, првенствено оних које се могу употребљавати у људској исхрани или,

пак, оних које радо пасе стока. Међу таквим врстама киселог је укуса Оxalis

stricta L.” која носи назив кисёљак (1, 2, 4, 5); у једном од пунктова назив ки

сёљак (13) односи се на врсту "Rumex acetosa L.”, док се њој сродна врста "Ru

mex obtusifolius L.” у двама местима именује синтагмом кдњски кисèљак (5, 13).

Назив слатковина (2, 4, 5) за Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.”, “Соmvolvulus ar

vensis L.” и “Саlystegia sepium (L.) R.Br.” указује на сладак укус биљке. Таквог

је укуса и слатка трава (7) "Panicum crus-galli L.”. |-

Укус биљке основа је номинације појединих врста које су отровне или

непогодне за исхрану. На љутину врсте "Ranunculus acer L.” указује њено име

льyrüh (2, 8, 9, 11—13), а на горчину корова "Roripa silvestris (L.) Вess.” његов

назив гдpчика (9); на истом обележју заснива се и један од назива за "Anthemis

arvensis L.” који гласи гдpчйн (5).

1.3. Боја. За један број хербонима као мотивациона база послужила је

боја биљке или неког дела биљке.

Зелена боја у основи је номинације биљака које се употребљавају зајело

док су младе, зелене. Називом зёье означавају се врсте "Аtriplex patula L.” (1—13),

"Chenopodium album L." и "Chenopodium polyspermum L.” (1С, 3, 6—13). У гово

рима шокачког живља лексема зеље јавља се и као део синтагматских назива

биљних врста. Такви називи у пуној мери одражавају тежњу номинаторака

прецизној идентификацији реалије. Детерминативом синтагме, наиме, по

стиже се детаљизовано означавање, односно семантичка диференцијација. За

именовање врсте светлог, беличастог, брашњавог стабла и листова "Сhenopo

22 |- |-

Тамо где постоји разлика између назива који за означавање неке биљке употребљава срп

ско становништво и назива којим исту биљку означава шокачки живаљ у Бођанима, иза бројчане

ознаке пункта унела сам слово С (= Срби), односно Ш (= Шокци).
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dium album L.” употребљава се, тако, синтагма бёло зёље (1Ш) / бйло зёље (2,

4, 5), док сложени назив црно зёље (1Ш, 2, 4, 5) означава врсту тамнијих,

сивкастозелених листова "Аmaranthus retroflexus L.”. Назив црвено зёље (1Ш, 2,

4, 5) означава врсту црвенкастог стабла "Сhenopodium polyspermum L.”.

Белом бојом цветова биљке мотивисани су називи за "Сарsella bursa-pastoris

(L.) Меd.” бёла трава (6—11), бèлуша (6); у појединим местима синтагмом бёла

трава (6, 10) / бйла трава (4) означава се и Galinsoga parviflora Саv.”. На белину

цветова биљке указује и име врсте "Leucanthemum vulgare Lam.” бёла рада (1С,

3, 6—12). Коров плавих цветова "Сеntaurea cyanus L.” у неким од пунктова

именује се синтагмом плава трава (6, 9), а врста са жутим цветовима "Ranun

culus acer L.” у једном месту носи назив жутуља (9). Синтагма црни чйчак (1Ш,

2) име је за биљку црнога плода Вidens tripartitus L.”. Сложени назив црвена

дётелина (3, 6—13) / црвена дётељина (3, 7, 8, 10, 11) употребљава се за означава

ње врсте црвених цветова "Тrifolium pratense L.”.

1.4. Величина. Величина неког дела биљке основа је номинације поједи

них корова чији се делови, по неким обележјима слични деловима других

биљака, разликују од њих по величини. Хербоними мотивисани овим обе

лежјем структурно су синтагме; при том, основна реч синтагме увек је назив

друге биљке, пренесен по сличности, а детерминатив — атрибут који

изражава величину — у функцији је идентификације врсте.

Коров крупних цвасти "Аmthemis arvensis L.” који се назива крупна камйла,

крупна камйлица (7, 9, 11—13) или крупна тйтрица (1Ш, 2, 5) ваља разликовати

од лековите камиле (камилице, титрице), врсте Маtricaria chamomilla L.” ситни

јих цветних главица. Цењени народни лек, врсту ситног плода Аgrimonia eu

patoria L.” под називом сйтни чйчак (1, 2, 4, 5, 9, 13) треба разликовати од

крупноцветног чичка, корова "Arctium lappa L.”.

1.5. Структура. У погледу морфолошке структуре уочљиво обележје по

јединих коровских биљака је њихова трновитост. То обележје на прозиран

начин изражавају синтагматски називи биљака који у своме основном делу

садрже лексеме трн, трње, тако зéчији трн (3, 6, 9—12) и зéчије трње (13)

означавају трновиту врсту "Оnonis spinosa L.”, док се трновити коров Оnopor

don acanthium L.” именује синтагмом магарёћији трн (3).

Због карактеристичне структуре биљна врста тврде влати Lolium perenne

L.” назива се тврда трава (1, 4, 6, 7, 10, 12) или тврдац (13). Коров оштрих

рубова листова "Саrex pseudocyperus L.” носи назив дшгрйк (5), док је лепљива

биљка Galium aparine L.” у једном од пунктова позната под називом лёплыива

трава (13).

1.6. Врста неког дела биљке. Коров "Rubus caesius L.” добио је називе по

врсти једног од својих делова. Како је плод овога корова збирна коштуница

која се на испитиваном терену називајагода, то је коровска биљка која рађа

јагоде понела називе дйвије јйгоде (3, 6— 12) / дивље јйгоде (1, 2, 4, 5, 13) и

jäгодњак (1—6, 8—10, 12, 13).

1.7. Место раста. Хербоними настали на основу места на којем коров

расте такву мотивацију изражавају или основом речи, попут називалдквањ

(1—13) за биљне врсте 'Nymphaea alba L." и "Nuphar luteum (L.) Smith.” које расту
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у локвама и другим стајаћим водама, или детерминативом синтагме, као у

називима лйвадско сёно (8, 11, 12), лёдинско сёно (3, 5) којима се именује ли

вадски коров "Lolium perenne L.", или, пак, првим чланом сложенице, као у

имену ладдлеж (7—9, 11, 12) / ладолеж (4, 13) за биљку Саlystegia sepium (L.)

R.Br.” која ниче на сеновитим, хладовитим местима.

1.8. Начин раста. Коров Сајystegia sepium (L.) R.Br.” одликује се не само

специфичним местом раста, већ и посебним начином раста: биљка расте

лежећи (пружајући се по земљи или ослањајући се на какву подлогу). На ту

особину биљке скреће пажњу други члан њеног сложеног назива ладдлеж

(7—9, 11, 12) / лâдолеж (4, 13). Назив пдланац (1—4, 6—12) / пдпонац (8—10,

12, 13) за исти коров указује, пак, на то да се биљка пење (обавијајући се око

других биљака или предмета својом танком, полегљивом стабљиком). И дру

ге биљке које тако расту називају се најчешће истим именом; "Соnvolvulus

arvensis L.": пдпанац (1—4, 6—12) / пдпонац (8—10, 12, 13). Вilderdykia convol

vulus (L.) Dum.": пôпанац (1, 3, 6—12) / пдпонац (8—10, 12, 13).

1.9. Време јављања (ницања/цветања). Коровске врсте рода "Рetasites Gа

ertn.” спадају у прве пролетње биљке. Већ у марту из поданака ничу стабљике

на којима се још пре листања појаве цвасти. Ове биљне врсте ранога ницања

и цветања, Рetasites hybridus (L.) Sch.” и “Рetasites albus (L.) Gaertn.” зову се млађ

(2, 4) или млађа (1—3, 9). Касно с пролећа, у мају или у јуну, процвета "Anagallis

arvensis L.”. Овај весник лета у пуном је цвету уочи Видовдана, те му се и име

везује за први летњи празник. Биљка се најчешће назива виддвска трава (1С,

3, 6—12), а понегде и виддвчица (12, 13), виддвица (8) или вйдбвка (11)“.

1.10. Крмна погодност. Поједини хербоними означавају биљку као оми

љену или прикладну у исхрани неке животиње. Тако је магарёћа ббца (2),

магарёћа бôда (4) или магарёћији трн (3) груби, трновити "Оnopordon acanthium

L." који многе животиње избегавају, док ће магарац увек радо одгристи бо

дљикаву цваст“. Коров Сichorium intybus L.", горког укуса и веома чврстог,

разгранатог стабла, пасе само коњ. Зато ову биљку у неким местима зову

кдњогрüз (1,5). |-

1.11. Дејство. Називи мотивисани овим обележјем засновани су било на

физичком дејству биљке (дејству приликом додира), било на њеном физио

лошком дејству (утицају изазваном уношењем биљке у организам путем ис

хране), при чему назив казује или о утицају биљке на органе за варење или,

пак, о њеном утицају на нервни систем.

1.11.1. Да корови рода Urtica L.” у додиру с кожом изазивају осећај то

плине, паљења, сведочи низ њихових назива образованих од глагола жариги,

жећи, жагрити: 'Urtica urens L.” назива се жара (1С, 9, 12), жаруља (1С, 9),

жарица (12), а називима жёжёње (7, 11), жёжа (6) / жёжа (8), жёжара (6),

* Цветање о празнику основа је мотивације фитонима различитих језика, о честом народном

везивању времена цветања биљке (ређе зрења плода) уз црквене датуме — празник неког свеца

или друге светковине (Божић, Ускрс) који падају у истоме месецу или годишњем добу в. 25/254.

* због склоности ове животиње да се храни чкаљем, што је на испитиваном подручју

најчешћи назив за биљку Оnopordon acanthium L.', постоји на том терену пословица која гласи:

„Літші, магарче, докчкäль не нарасте“ (8). А радозналом човеку се каже: „Шта си зйно, кó магарац

на чкäљеве!“ (11).
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жёжика (10) и, у говорима шокачког становништва, жäгра (1Ш, 2, 4, 5) име

нује се, поред врсте "Urtica urens L.” и врста "Urtica dioica L.”.

Бодљиви корови најчешће се зову ббца: “Хanthium spinosum L.” (1, 2, 4, 5,

8), "Сirsium arvense (L.) Sсор.” (1, 2), "Оnopordon acanthium L.” (1,5); последња

бильна врста именује се и синтагмама магарёћа бôца (2) и магарёћа бôда (4).

1.11.2. Неке биљне врсте из породице Вrassicaceae садрже течност која,

кад се биљка жваће, дражи, гуши и пече, а на слузници и кожи проузрокује

осећај топлине и пликове. У такве биљке спада "Sinapis arvensis L.”; због

осећаја паљења, горења који изазива у пробавним органима овај коров се

назива горушица (1—3, 5—13).

1.11.3. Врста "Нуosciamus niger L.”, која узрокује халуцинантна стања, на

подручју југозападне Бачке позната је под називом буника (1—13)°.

1.12. Динамика. Посебну семантичку групу чине називи мотивисани по

кретљивошћу биљке — хербоними формирани од глагола крлиги се лепити

се, хватати се, приањати“, котрљати се, зевати, квакати, као и такав назив-син

тагма у чијем је саставу придев жив који указује на динамику својствену

означеној биљци.

Класићи врсте "Setaria verticillata (L.) Р.В.” снабдевени су чекињастим бо

дљицама чији су зубићи окренути надоле, услед тога клас биљке се лепи,

приања за одело, за длаку и руно, а та особина биљке постала је основа њене

номинације у већини испитиваних пунктова: најчешћи њен назив је крпигуз

(1, 3, 6—13). Исим именом, крпигуз (1, 2, 4, 5) или називом крпель (1Ш, 2, 4,

5), понегде још и називом крпâч (1Ш, 2) или крпуља (9) означава се коров

"Galium aparine L.” који се такође хвата, лепи за човека и животиње, за пред

мете и друге биљке помоћу кукасто савијених чекињастих длака којима је

обрастао.

Када се полукугласти грм слабога корена Еryngium campestre L.” у јесен

осуши, он се под налетом ветра премеће, котрља, зато је назван котѣлѣан (1—

10, 12, 13).

Ако се цвет биљке "Linaria vulgaris Mill.” постранце притисне, његове ла

тице се размичу, отварају, отпуштене се, пак, склапају, затварају. У дечјој

игри овај цвет „зева“ — па се биљка зове дйвија зёвалица (6—12) / дйвља зé

валица (1, 13), дйвије зéвало (3, 6—12), зйвалица (2)— или „кваче“, па се биљка

назива дивљн квак (5).

Ако се закачи и откине клас биљке Ноrdeum murinum L.”, он ће се својим

дугачким, крутим осјем опирати о подлогу и покретати се, мигољити, за

влачити се у одело, у рукаве и ногавице и мицати се при сваком покрету

тела. Због покретљивости класа овај коров назива се жЙва трава (4).

1.13. Одсуство неке особине. У називима-синтагмама које означавају ко

ровске биљке, реч која се одређује често је назив културне или општепознате

дивље биљке — било да до такве подударности долази захваљујући истој

основи номинације биљака, било да је назив пренесен по сличности двеју би

љака. Детерминатив у саставу таквих хербонима-синтагми најчешће је придев

*} & . |- w. * |- * ки

* И овде се за човека који говори бесмислице каже: „Као да се напијо бунике“ (10).
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дивији / дивљи, но неретко ту функцију има придев који је образован од назива

животиње и који означава непогодност биљке за људску употребу, односно

указује на одсуство квалитета који има биљка чији је назив фиксиран у основ

ном делу синтагме°.

Коров "Rumex obtusifolius L.”, назван кдњски кисёльüк (5, 13), није зајело,

листови му, наиме, по укусу далеко заостају за кисељаком Rumex acetosa L.”

или "Оxalis stricta L.”. Корови који наликују биљној врсти Оcimum basilicum

L.”, али немају вредност и многоструку примену у исхрани, народној меди

цини, народним обичајима и религијским обредима као босиљак, називају се

кдњски бдсиљак Salvia pratensis L.” (7, 10, 11), "Stachys recta L.” (9—13). Нелеко

вита врста Аmthemis arvensis L.” налик на камилицу Маfricaria chamomilla L.”

означава се синтагмама кдњска камйлица (1С, 6—13), кдњска камйла (6—13),

кдњска тйтрица (1Ш, 2, 5); у једном од пунктова, паралелно са семантички

еквивалентним синтагмама, биљка се именује и простим, једнолексемним на

зивом кдњара (12).

Овој семантичкој групи припадају и имена за врсте рода "Lamium L.” које

изгледом подсећају на коприву "Urtica L.”, али не жаре, не пале као врсте тог

рода; то су мртва кôприва "Lamium album L.” (1С, 3, 6—13), "Lamium purpureum

L.” (3) и мртва жäгра "Lamium album L.” (1Ш, 2, 4, 5), "Lamium purpureum L.”(2,

4, 5)*/.

1.14. Време употребе. На подручју југозападне Бачке народни је обичај да

се о летњим црквеним празницима бере биље, које се потом носи у кућу, у

цркву, а најчешће се плете у венце и качи на куће — обично на спољни зид,

окренут улици. О Петровдану се то чини с биљком названом пётровско цвёће

(1С, 3, 6—13) Аchilleа millefolium L.", а о Ивањдану с биљком која се зове

йвањско цвёhe (1, 3, 6—13) / йвањско цвühe (2, 4, 5) Galium verum L.“.

1.15. Начин употребе. Назив коровске врсте "Ноrdeum murinum L.” који

гласи пôлино прасе (1С, 3, 6—12) потиче од начина на који се деца играју

класом ове биљке: покрећу га трљањем међу длановима, а игру прате речима

26 Овај вид номинације биљака, карактеристичан још за прасловенски језик, чест је у народ

ним говорима низа словенских језика: придеви образовани од назива животиње губе сопствену се

мантику и у ботаничким називима имају значење дивљи”, који није прави', 'нејестив или лошег

укуса” и сл., а често су заменљиви синонимима дивљи, шумски, пољски. Такве називе биљака треба

разликовати од назива-синтагми насталих у резултату метафоричког преноса на основу слично

сти биљке или њеног дела с делом тела животиње, или од оних који означавају јестиво биље —

омиљену храну неке животиње [105/25—26, 50/151).
~)

|- |- |-

* Назив разлüчје (3) / разлüшће (1, 2) / разллће (4, 5), који је житни коров Сеntaurea cyanus L.

понео захваљујући тој својој особини да се разликује од околног растиња због интензивно плаве

боје цвета, не уклапа се ни у једну семантичку групу хербонима насталих на основу особина

означене биљке.

28 Овај народни обичај описује Вук Караџић у Животу и обичајима народа српског: „На неки

јем мјестима (као у Сријему) уочи Ивања дне беру дјевојке ивањско цвијеће те вију вијенце и мећу

испред куће по стреси или плоту“ (61/294). У Српсколі народном календару помиње се народно ве

ровање по којем биље и траве о празнику свеца имају појачана лековита својства, те се зато леко

вито биље бере и плету се од њега венци, који се чувају у кући као лек против разних болести

[2/117). У Војводини је Ј. Туцаков од старих људи слушао да назив петровско цвеће за "Аchilleа mille

folium L.” потиче од Петровдана, јер је ту биљку најбоље брати на тај дан када је, како се мисли,

најлековитија (125/141). -
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— гйц, гйц, попино прасе! Исти коров негде носи још и назив гйцуља (7, 10,

11), изведен од ономатопејске речи којом деца у игри „вабе“ клас.

1.16. Сврха употребе (намена / функција). 1.16.1. Неки називи корова за

снивају се на употреби означене биљне врсте у народној медицини за лечење

одређених болести. Тако се врста Аgrimonia eupatoria L.”, која се употребљава

за заустављање крварења и поспешивање зарастања рана, назива рањенüкова

трава (3, 6). Сichorium intybus L.” који се употребљава за лечење кашља назван

је трава от кашља (4) или каш.ьара (9)”.

1.16.2. Неколико назива коровских биљака темељи се на употреби неке

биљне врсте за исхрану стоке, односно за прехрану појединих врста домаћих

животиња. Као сточна храна, крмиво уопште, у неким местима употребљава

се ливадски коров "Lolium perenne L. назван лйвадско сёно (8, 11, 12) или лё

динско сёно (3, 5). За означавање врсте "Тrifolium pratense L.” која служи за

исхрану крава, у неким од пунктова паралелно се употребљава сложени назив

крäвска дётелина и њему семантички еквивалентан једнолексемни назив кра

вара (9, 12, 13); у неким другим местима иста биљка назива се крüварица (4,

5). Биљна врста "Меdicago sativa L.”, која је у једном од пунктова намењена

искључиво за исхрану коња, названа је кдњара (13).

1.16.3. Коровска биљка "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” служи за забаву,

игру „гатања“: наизменичним откидањем плодова од подножјака врху биљке

погађа се и просуђује да ли ко воли или не воли, лаже или не лаже, хоће ли

неко нешто учинити или неће, а називи ове биљке представљају речи којима

се прати гатање: вдлём (re)-нè волём (те) (1С, 3, 6, 8—10, 13) / вдлйм (те)-нё

волüм (re) (4, 5), вдле- нè воле (6, 7, 9—12) / вдли-нё воли (1Ш, 2), вдлёш-нё волёш

(1С, 3, 12, 13), дhу-нёhу (1, 5, 8—11), дhe-нёhe (11), лäже-нё лаже (12).

2. ПОСРЕДНО МОТИВИСАНИ НАЗИВИ

2.1. Мирис. Мирис асоцијативно повезаних реалија ретко је основано

минације корова на испитиваном терену. У мојој грађи само један од биљних

назива указује на такву асоцијативну повезаност у основи мотивације. На везу

биљка ~ прехрамбени продукт, у овом случају напитак који се справља од

плодова друге биљке упућује назив лимунада (13) за МеІissa officinalis L., ко

ров који мирише на лимун.

2.2. Укус. Укус асоцијативно повезаних реалија мотивисао је један од на

зива за врсту "Lathyrus tuberosus L.". Она се познаје по слаткастим гомольима

који укусом подсећају на орах, плод дрвета "Juglans regia L.', отуда биљци

назив opäшак (5—7, 9, 11) / opäшац (5, 9) / рашак (3).

2.3. Боја. Боја појединих делова биљке представља мотивациони импулс

за најразличитије асоцијације.

* веза између врсте "Еquisetum arvense L.” и њених назива заборављене унутрашње форме

прдаљица (1, 3) и пѣдуља (4) постала би јаснија ако би се претпоставило да се ова биљка, која се у
књизи Лечење биљем Ј. Туцакова препоручује, између осталог, „за бољеварење, против гасова“

[129/572), некада користила у народном лечењу и зато понела ове називе.
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2.3.1. Сличност по боји једна је од основа именовања корова Вidens tri

partitus L.” синтагмом ційганске бубе (5); црна боја плодова ове биљке доводи

је, наиме, у везу с црнопутим Циганима°9.

2.3.2. Црвена боја — боја стида, осећања које се обично манифестује цр

венилом на људском лицу, лежи у основи номинације врсте "Daucus carota L.”

у свим испитиваним говорима. Ова биљка, у чијој се цвасти један цвет црвени

(биљка која се „стиди“) назива се стüдна трава (8, 11), стüдно цвёће (10, 11), а

најчешће сrйд или стйдак (1, 4, 9—13)°.

2.3.3. Биљка Сhelidonium majus L.”, која садржи течност жуте боје добила

је назив жутйца (9) по болести која се манифестује жутилом и од које ова

биљка тобоже лечи.*?

2.3.4. Врста Euphorbia cyparissias L., која садржи течност белу попут мле

ка, у говорима југозападне Бачке позната је под називом млёчика (1, 3, 6, 9,

10, 13) / млёчига (10, 13) / лілйчика (2, 3, 5) / млечйка (6—12) / млечйга (7, 9, 10,

12) или млёчац (12) / млйчац (2). На исто мотивационо обележје у основи име

новања ове биљке указује и детерминисана компонента њеног синтагматског

назива зайјско млёко / змйнско млёко (1Ш). Сок боје млека има и врста Тага

хасum officinale Web.” која у једном од пунктова носи назив млёчац (3).

Мотивациони импулс за именовање биљке Рolygonum persicaria L.” нази

вом хpйстова крв (8) јесте боја на лишћу овога корова. Листови, наиме, на

лицу имају по једну тамноцрвену пегу сличну трагу насталом од капи крви.

2.3.5. На основи сличности дела биљке с делом тела птице образовани су

називи за "Polygonum orientale L.": hуркова крёста (3), hypчија крёста (13), hурков

слйнац (7, 11). Цваст ове биљке подсећа на меснату израслину на глави ћурана

како својим обликом, тако и црвеном бојом цветова.

2.3.6. У главичастим цвастима корова "Anthemis arvensis L.” средишњи цве

тови су жути, а ободни бели. На испитиваном подручју ова врста именује се

низом сложених назива у чијем је основном делу фиксирано име општепозна

те лековите биљке идентично обојених цветова, пренесено по сличности.

Најчешћи назив је кдњска камйлица (1С, 6---13) или кдњска камйла (6—13), а

* Овде вероватно спадају и називи за "Рараver rhoеas L.” була (12) / була (1Ш, 2), џаннбула (1, 3,

6—11, 13); у једном од пунктова, наиме, имала сам информатора који је назив була објаснио тиме

што је цвет биљке црвен као була, Туркиња (у вези с ношњом турске жене). Упор. синоним

турчйнак [109/1/232) који је забележен нпр. у Шајкашкој [43).

31 y Српском рјечнику Вук је уз фитоним стtдак забележио: „Ова трава има бијел цвијету

сриједи мало црвен; Србљи приповиједају да је оно црвено од прије веће било, па сад сваки дан

бива мање: јер већ нестаје стида међу људима“ (62/715). Сличну приповест о биљци званој стидак

наводи Павле Софрић (112/207), а она се подудара с причама које су о тој биљци казивали моји ин

форматори.

* Последње је наравно, заблуда која потиче од народног веровања да се жуто лечи жутим

(similia similibus curanturl), на шта подсећа и Н. Вајс када пише о средњовековном веровању да су

биљке створене за добро и зло људи и да оне поседују неке ознаке (облик, боја, мирис, укус) које

указују на „унутрашње“ квалитете, односно намену биљке (21/91—92).

* . |-

|-
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ређе се употребљавају називи дйвија камйлица (8—11) / дівља камйлица (13),

дйвија камйла (8—11) / дйвља камйла (13), крупна камйлица и крупна камйла (7,

9, 11—13), Шокци углавном називају ову биљку кдњска тйтрица или крупна

тйтрица (1Ш, 2, 5)°.

2.3.7. Стабло биљне врсте "Сuscuta epithymum L.”, које обликом подсећа

на влас, жуте је боје. Као метафоричко полазиште за именовање биљке по

служило је, по народним веровањима, светлокосо митско биће од чијег је

имена образован атрибут у саставу синтагматског назива биљке: вйлина коса,

вйлина кдсица (1, 3, 6—13).

2.3.8. Црвене цветове — цветове боје вина има "Lamium purpureum L.”, коров

који се на испитиваном терену најчешће назива рбдино вйно (1, 3, 6, 7, 9—12).

2.3.9. Коровска врста "Viola arvensis Murr.', на чијим цветним латицама

има светле и тамне боје („дан“ и „ноћ“), зове се дивији даниндћ (3, 6—12) /

дйвији дäниндh (12) / дивљи даниндћ (1, 2, 4, 5, 13).

2.3.10. На боји асоцијативно повезаних реалија заснован је и један од на

зива који се на испитиваном подручју употребљава за означавање делова биљ

ке. Белина ризома врсте "Sorghum halepense (L.) Рers.”, наиме, асоцира на зубе,

па се ти подземни изданци биљке зову управо тако: зуби (10).

2.4. Облик. Облик дела биљке у основи мотивације њенога назива увек

је тим називом изражен асоцијативно, путем метафоричког преношења нази

ва друге реалије у целини или путем састављања нових јединица из готових

елемената по одређеним творбеним и синтаксичким моделима.

2.4.1. Делови биљке који имају правилну форму упоређују се с делом тела

или органом таквог облика. Издужени део биљке, тако, асоцира на издужени

део животињског тела, реп, a округли део биљке на око. Делови биљака који

наликују репу у првом реду су класолике метлице појединих трава (фам. Ро

aceae'): биљка издужене цвасти Аlopecurus pratensis L.” назива се мйшији рёп

(1, 6, 8, 10, 12, 13) а коров такве цвасти Рhleum pratense L." мачков рёп (3, 6,

12), мäчји рёп (1,5). Издужени надземни део биљака (стабло с гранама / ли

стовима / цветовима) такође подсећа на реп, отуда називи за биљке с таквим

обележјима: мäчји рёп (4) и лйшчији рёл (6) за врсту "Еquisetum arvense L.”, те

вдловски рёп (5) за "Verbascum densiflorum Вert.”.

Вдловско дко (13) назив је за биљку округле цвасти "Leucanthemum vulgare

Lam.”, док се синтагмом змйјино дко (12) именује коров округлог плода Вifora

radians М.В.”.

У ову семантичку подгрупу спада и вйлина коса, односно вйлина косица,

(1, 3, 6—13), назив за врсту Сuscuta epithymum L.” нитастог стабла које подсећа
34

Нd ВЛ8lС",

33 Нејасно је да ли у ову групу хербонима спада и назив чйвутскејйгоде (4) за "Anthemis arvensis

L."; овај коров не доноси плод налик на јагоду, па је основа овакве његове номинације можда била

сличност с јагодама по боји цвета.

34 Коментаришући народне називе биљних врста из рода Сиscuta L., наведене у Симоно

вићевом Ботаничком речнику, Н. Вајс истиче да је влакнаста или нитаста карактеристика биљке

била основни подстицај за стварање читавог низа метафоричких назива којима је основа сема
*

'нит“, а концептуализације су коса“, конац, реп', 'бич” с различитим детерминацијама (25/260).
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2.4.2. Анатомска лексика послужила је за формирање једног броја биљ

них назива захваљујући асоцијативној вези биљка ~ животиња. Поједини де

лови бильке, наиме, обликом подсећају на делове тела или органе неких живо

тиња. Коров дугуљастих, шиљастих листова "Plantago lanceolata L.” назива се

зéчије уши (5); fiyрков слйнац (7, 11), Нуркова крёста (3) или hypчија крёста (13)

биљка је издужене висеће цвасти Роtygonum orientale L.”. Врста "Соnsolida re

galis S.F. Gray.", чији цвет с остругом — делом цветног омотача, издуженим и

истуреним попут репића, наликује полном органу у козе назива се козија пйца

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13). Облик пачије ноге има лист биљке Саlystegia sepium

(L.) R.Br.': при основи је усечен, са шиљастим режњевима. Зато се ова биљка

у једном од пунктова назива пäчињак (6).

2.4.3. Делови биљака који обликом подсећају на предмете обично су пло

дови или цвасти, ређе цветови, а у једном случају то је стабло биљке.

Због сличности издуженог овалног плода с јајетом, биљка "Aristolochia

clematitis L.” назива се јајцурица (13). Врста с дугуљастим, на врху зашиљеним

плодом који подсећа на фитиљ у петролејској лампи, Geranium dissectum Jusl.”

носи назив стéњак (11). Називом вйљушке, вйљушкице (1С, 6—12), ређе

виљушкар (1С, 3, 6, 8, 11) означава се коров Вidens tripartitus L.” чији пљоснати

плодови на врху имају 2—4 осjа, а звёзданац (3, 7, 8, 10, 11), односно звёздан

(1, 4) je Lotus corniculatus L.", врста биљке чије зракасто распоређене махуне

граде звсЗдолики Іштит.

Очигледно је подударање облика новчића с округлом цвашћу врсте Вellis

perennis L. под именом крајцарйца (1С, 3, 6—13) / крајцарица (1Ш, 2, 4, 5).

Валькасту елипсасту цваст има коров под називом пресличйца (4) или буренце

(13) "Мuscari racemosum (L.) Мill.”. Лоптаста цваст врсте Тrifolium pratense L.”

налик је на гомбу, лоптасту кићанку од конца или вуне; отуда биљци назив

гдмбара (3, 6—12). На чешалъ подсећа шиљасто назубљена цваст биљке под

именом чёшлъа (3——5) "Dipsacus laciniatus L.”.

Бильна врста купасто проширеног цвета који је налик на мали левак,

"Саlystegia sepium (L.) R.Br.” назива се точйрићи (1, 3, 7, 11), односно лйфчићи

(2). Један од назива врсте Сonsolida regalis S.F. Gray." је сикирйца (1, 6, 8, 10,

11); цветови ове биљке, смештени појединачно на врховима гранчица, имају

овој чији је део дугуљаст и хоризонтално истурен као сечиво секире.

Врста звана трy(м)бёљика (5) / штрy(м)бёьика (4) Сonium maculatum L.” има

стабло право, шупље и обло попут трубе.

2.4.4. Подударност у облику листа, цвасти или каквог другог дела између

коровске и неке друге биљке— повртарске културе, украсне вртне цветнице,

житарице, па и општепознате коровске врсте или врсте дрвета представља

основу за преношење назива од раније познатих биљака на корове који им

наликују°.
|-

* Називи коровских биљака које изгледом подсећају на друге биљке по правилу су синтаг

матски. У склопу синтагми, реч која се одређује је назив друге биљке, културне или самоникле, а

детерминатив најчешће придев дивији / дивљи (~ правн). Такве називе корова треба разликовати

од оних чије су компоненте именице које представљају „сопствене“ називе биљака и придев дйви

ји / дивљи (~ питоми) који служи диференцијацији коровске биљке од истоимене културне. Тако

је дивија / дівља нана самоникла, неузгајана нана Меutha aquatica L.” од које је 1840. године у Ен
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Врста Аristolochia clematitis L. назива се дйвији пäсуль (6, 9), јер су јој ли

стови срцолики попут листова пасуља Рhaseolus vulgaris Savi L.". Коров

"Polygonum persicaria L.” има дугуљасте листове са заоштреним врхом, као у

паприке Сарsicum annuum L., те се зове дitвија пäприка (3, 6—12) / дивља па

прика (1, 2, 4, 5, 13).

Биљке означене називима дйвији бдсиѣак или кдњски бдсиљак Salvia pra

tensis L.” (7, 10, 11) и “Stachys recta L.” (9—13) подсећају на Осimum basilicum

L.” цветовима сложеним у размакнуте пршљенове. Коров Сеntaurea cyanus L.”

чији су цветови с нарецканим круничним листићима скупљени у цваст сличан

је каранфилу, врсти Dianthus caryophyllus L.” и назива се дивији карäнфил (7,

8, 10—13). На врсту Rosmarinus officinalis L.” личи коров линеарних седећих

листова Galium aparine L.”; он се именује синтагмом дивији Рузмарüн (7, 8) /

дйвљи рдзмарйн (5) или, пак, синтагмом девёрско цвёће (10), називом који ука

зује на употребу рузмарина код свадбених обичаја.

Основа номинације неких трава јесте облик ньихових цвасти у поређењу

са цвастима појединих житарица. Тако се коров "Lolium perenne L.” чији су

класићи сложени у клас налик на пшенични Тriticum vulgare' = Triticum ae

stivum” назива жйтарка (6). Клас врсте "Ноrdeum murinum L.” чине класићи с

осјем, те ова трава наликује јечму "Ноrdeum sativum” = 'Hordeum vulgare” и носи

назив дйвљи јёчам (1Ш, 2, 5) / дйвији јёчам (3, 6). Врста "Setaria glauca Р.В.", пак,

подсећа на мухар "Setaria italica“, јер има чекињасте класиће који граде при

видни клас. Називи тога корова гласе му(в)йрика (1, 3, 6—12) и дйвија мувар

(3, 7—9) / дйвља мувар (2, 4, 5, 13). Коров под именом дйвији сйрак (3, 6—12)

/ дйвљи сйрак (1, 2, 4, 5, 13) "Sorghum halepense (L.) Рers.” сличан је сирку "Sorg

hum bicolor'; класићи обеју биљака формирају метлицу.

Корови се именују по другом самониклом биљу на основи међусобне

сличности коровских биљака по облику листа. Врста Оxalis stricta L.” назива

се дйвија дётелина (3, 6—12) / дftвија дётельttна (3, 7, 8, 10, 11) / дйвља дётелина

(13) будући да има троделне листове какви су карактеристични за детелину

"Меdicago sativa L." и "Тrifolium pratense L.”. Врсте биљака из рода "Lamium L.",

које по јајастим, оштро назубљеним, на врху зашиљеним листовима личе на

коприву Urtica sр.", носе назив мртва кдприва — "Lamium album L.” (1С, 3,

6—13), "Lamium purpureum L.” (13) или мртва жäгра — Lamium album L.” (1Ш,

2, 4, 5), "Lamium purpureum L.” (2, 4, 5). Перастим листовима, пак, одликује се

врста Аrtemisia vulgaris L.” баш као и "Rosa canina L.” по којој је добила име

дйвија ружа (10).

Стерилни изданак коровске врсте "Еquisetum arvense L.“, с гранама рас

поређеним у „спратове“, у многоме наликује каквом минијатурном дрвету

четинара. Поједини називи овога корова, као што су бдровина (6, 9), чäмовина

глеској укрштањем произведена културна нана Меutha piperita Huds.” (96/II/189ј; дјtвија / дівља

ружа "Rosa canina L.” махом служи као подлога за поједине калемљене, гајене врсте под називом

ружа (96/III/396). Придев у саставу синтагме дitвија / дівља зéвалица, назива за коров'Linaria vulga

ris Mill.' указује на постојање „питоме“ зёвалнце, украсне баштенске врсте "Antirrhinum majus L.';

дilвији / дівлын данындh Viola arvensis Murr.', чије су латице обојене светлом и тамном бојом, расте

искључиво самоникло, за разлику од врсте под називом даниндh Viola tricolor L.”, која се и гаји

као омиљено цвеће у многим крупноцветним, декоративним варијететима и формама.
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(1) и дйвља кріпикüндла (5)° темеље се на обличкој сличности његовог не

плодног стабла с бором Рinus sр.” или јелом "Аbies sр.”. На основи сличности

са дрветом ова биљка се у неколико пунктова сликовито именује синтагмом

зёчији лад (7, 8, 10, 11). Како је дрво оно које, пре свега другог у биљном

свету, ствара хладовину, детерминисана компонента сложеног метафоричног

назива за коров представља, заправо, метонимијски назив за дрво.

2.4.5. Облик асоцијативно повезаних реалија јавља се и као унутрашња

форма једног од назива за делове биљке. По врсти пецива на коју личе, окру

гли пљоснати плодови корова Мађva silvestris L.” називају се пдгачице (11)37.

2.5. Величина / димензије. 2.5.1. Величином, дужином или висином као

заједничким обележјем биљке и животиње, односно дела биљке и дела тела

или органа животиње мотивисано је неколико хербонима, обично синтагми

у чијем се саставу налази придев изведен од назива животиње.

Делови биљака који обликом асоцирају на правилан део тела или орган

— на реп или на око — „припадају“ одређеним животињама због сличности

у величини, односно дужини између дела биљке и ока, односно репа у живо

тиње. Тако се биљка крупне цвасти "Leucanthemum vulgare Lam.” назива вдлов

ско дко (13), а врста ситног плода Вifora radians М.В. змйјино дко (12)°. Коров

релативно кратке цвасти Аlopecurus pratensis L." означен је као мйшији рёп (1,

6, 8, 10, 12, 13), а коров Рhleum pratense L.” релативно дугачке цвасти, сличне

репу крупније животиње каква је мачка, назван је мачков рёп (3, 6, 12) или

мäчји рёп (1,5). Неплодно стабло врсте "Еquisetum arvense L.” такође је рела

тивно дугачко, попут репа мачке или лисице, те се ова биљка назива мâчји

рёп (4), лішчији рёп (6). Синтагма вдловски рёл (5) име је коровске врсте из

разито дугог надземног дела "Verbascum densiflorum Вert.”.

Назив зéчији лад (7, 8, 10, 11) мотивисан је, како изгледа, висином име

новане биљке и њој по том обележју сличне животиње. У хладу ниског сте

рилног стабла врсте Еquisetum arvense L.” може да нађе прибежиште само

невелика животиња каква је зец. Идентични сликовити израз обележја „ма

ла“, „ниска“ појављује се и у називима зéчији трн (3, 6, 9—12), зéчије трње (13).

Овим синтагмама именује се трновита коровска врста ниског раста Оnonis

spinosa L.". У називу керйћи (4) за биљку ситних цветова Linaria vulgaris Mill.”

мотивема „мали“ изражена је употребом деминутивне форме.

6 , - , |- |- |-

3 Кріпикüндла божићно дрвце, јелка”.

37 Нејасно је да ли назив за врсту Sonchus oleraceus (L.) Gou.” кЁль (1—3, 6—13) / крља (4, 5, 13),

како се на испитиваном терену назива и инсект паразит "Iхоdes ricinus', стоји у вези с изгледом се

мена биљке, као што је то свакако случај с биљком чији је најчешћи народни назив, по Симоно

вићевом Речнику, кръ, а која се још код Плинија помиње под називом "Ricinus” због сличности се

менке с крпељом [108/401).

* У класама на које је фитонимијску грађу са зооморфским елементима, ексцерпирану из

Симоновићевог Речника, поделила Н. Вајс, „назив за дно тијела животиње има улогу означитель

ског морфема класе (тогрћёте significateur de classe), док је назив животиње специфична варијабла

(variable specifique) и она је у опозицији с називима за остале животиње у истој класи“ (21/93). Тако

класа „...око/очи означује биљке према њихову цвијету (округао и правилан у цвату или цвјетна

главица). Унутар те класе супротстављају се: крупно око неких сисаваца (нпр. вола), ~ ситно око

птица, змије и сл.“ (21/95).
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2.5.2. Врста "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” чији дугачки, танки плодови

подсећају на делове тела роде, птице рат excellence дугих, танких ногу и кљуна

назива се родин кљун (1С, 8—13) или pбдине ндге (1Ш, 2, 4).

2.5.3. Име коровске врсте Вellis perennis L.” мотивисано је како обликом,

тако и величином њене цветне главице у поређењу с предметом. Округла и

ситна, цваст је слична малој крајцари, новчићу, па отуда овој биљној врсти

назив крајцарійца (1С, 3, 6—13) / крајцарица (1Ш, 2, 4, 5). И други хербоними

настали семантичким преносом деминутивних форми речи мотивисани су

величином дела биљке спрам величине предмета на који личе: сикирйца (1,

6, 8, 10, 11) Сonsolida regalis S.F. Gray.” има цвет који подсећа на малу секиру,

пресличйца (4) или бурёнце (13) "Мuscari racemosum (L.) Мill.” има цваст попут

мале преслице или малог бурета, плодови биљке под називом вйљушкице (1С,

6—12) Вidens tripartitus L.” наликују малим виљушкама, а точйрићи (1, 3, 7, 11)

или лйфчићи (2) "Саlystegia sepium (L.) R.Br.” јесу називи биљака чији је цвет

НАЛИК НА МАЛИ Ј{еBaК.

Коров Саlystegia sepium (L.) R.Br.” назван је и калцийјаш (3) јер му је стабло

танко и дугачко попут канџије.

2.5.4. Врста Вidens tripartitus L.” по дозрењу расипа мноштво сићушних

једносемених плодова који својом величином подсећају на инсекте. Ово обе

лежје чини једну од основа именовања биљке синтагмом цйганске бубе (5).

2.6. Структура. Називи биљке Рortulaca oleracea L.” засновани су на томе

што њени чврсти и водом испуњени листови делују као да су од леда. Тај

коров „ледених“ листова најчешће се назива ледёњак (3, 6—12), а затим лёдено

(1, 4, 13), ледёнак (5) и лёдена трава (2).

2.7. Врста неког дела биљке. Поједини корови именују се по воћу или по

повртарским културама захваљујући асоцијативној повезаности двеју биљака

на темељу истоврсности неког њиховог дела (плода, подземног стабла). Тако

коров "Lathyrus tuberosus L.” који, попут грашка "Рisum sativum L.”, рађа врсту

сушног пуцајућег плода, махуну, носи назив дивији грашак (3, 6—12) / дивљи

грашак (1, 2, 4, 5, 13). Коровска врста Solanum nigrum L.”, са сочним плодовима

бобама као у винове лозе "Vitis vinifera L.', зове се керёће грджђе (1—13), односно

змйјско грджђе / змйнско грджђе (1Ш, 5). Врста биљке која за подземно стабло

има луковицу, коров Мuscari racemosum (L.) Мill.” назива се, по сличности с

луком Аllium cepa L.” дйвији лук(ац) (3, 6—12) / дивљи лук(ац) (1, 2, 5).

2.8. Начин раста. Коров "Sorghum halepense (L.) Рers.” тешко се искорењује,

јер су му ризоми чврсто усађени у тло. Једна од асоцијација приликом име

новања жилавих подземних изданака била је чврста усађеност зуба у вилици,

па су ти делови биљке названи зуби (10)°.

2.9. Време јављања. Међу првим пролетњим биљкама цвета коровска вр

ста "Lamium purpureum L.”. Време њенога цветања је време повратка рода, па

је биљка названа радино вйно (1, 3, 6, 7, 9—12) и рбдино цвёће (8). У пролеће

39 Исту основу мотивације могуће је претпоставити код назива зубача (1—13) "Сynodon

dactylon (L.) Рers.”; веза између основе (зуб) и изведене речи (зубача), како је истакнуто у литерату

ри, постаје јаснија ако се зна да се ради о корову који се врло тешко чупа, јер је ризомима снажно

причвршћен за земљу [43/196).
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се и гушчићи легу, па се биљка која тада цвета Тагахасum officinale Web.”

назива гушчије цвёће (10).

2.9.2. У пролеће, с првим сунцем, кад змије излазе процвета змйјино цвёће

(1—3, 12, 13) "Таraxacum officinale Web.”.

2.9.3. У јесен, пак, с првим мразевима, цвета мразова сёстрица (13) Сol

chicum autumnale L.”.

2.10. Дејство. Поједини ботанички називи темеље се на поређењу биљке

или њеног дела с другим реалијама по међусобној сличности њиховог дејства

на човека и животиње. Подлогу семантичке мотивисаности хербонима чини

и утицај који коров има на друге биљке.

2.10.1. Коров бодљивих плодова "Datura stramonium L.” назван је по живо

тињи која боде: бйк (8, 10, 11), бйкови (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13).

2.10.2. Плодови врсте Вidens tripartitus L.” који се каче за човека и живо

тиње забадајући се, боцкајући, подсећају на бодљиве инсекте, те је биљка

добила назив ційганске бýбе (5).

2.10.3. Плодови биљке Маlva silvestris L.” који, притиснути на кожу, оста

вљају на њој траг, белег у виду ожиљка од болести или од „пелцовања“ (це

пљења, вакцинисања) најчешће се називају пёлце (1—3, 6, 7, 9, 10, 12), а по

негде дспице (4) или бдгиње (13).

2.10.4. Биљке се доводе у везу с другим реалијама и по физиолошком

утицају — благотворном, лековитом или шкодљивом, отровном дејству на

човека и животиње. Тако је Нypericum perforatum L.”, у народу веома цењена

биљка снажног и многоструког лековитог дејства, назив гôспина трава (2, 4),

односно гбспин цвйт (5) добила по религијском бићу за које се верује да има

велику исцелитељску моћ“.

2.10.5. Отровне коровске врсте, пак, именују се најчешће синтагмама чији

је први члан придев изведен од назива отровне или за човека у неком другом

смислу опасне, крволочне или подмукле животиње: змйјско грджђе / змйнско

грджђе (1Ш, 5) коров је отровних плодова "Solanum nigrum L.”, док је змйјско

млёко / змйнско лілёко (1Ш) биљка с отровним млечним соком Euphorbia cyра

rissias L.”; за номинацију обеју ових биљака у једном од пунктова употребљава

се још и синтагма злійјска трава / змйнска трава (5). Зoоним с негативном ко

нотацијом мотивисао је и хербониме којима се означава опасна, отровна вр

ста Aristolochia clematitis L.; њени називи гласе курјача трава и курјачевина (4)“.

“Бавећи се структуром фитонима ономасиолошки мотивисаних религијом и другим срод

ним садржајима, Н. Вајс је утврдила да квалификативни придев религијскога садржаја (свети,

блажени...) или придев изведен од именице с религијском конотацијом (божји, богородичин...)

указује, по правилу, на лековитост биљке (ређе на неку другу њену намену), док именица уз коју

стоји означава „део биљке“ или је „назив за другу биљку“ (лист, трава, дрво..., просо, лук...)

[25/252). По овом аутору фитоними настали од имена светаца такође указују на лековитост биљке,

тако би фитоним маргарета могао бити утемељен на имену св. Маргарете (заштитнице породиља),

уколико би се њиме означавала нека од тзв. „женских трава“, каква је нпр. "Leucanthemum vulgare

Lam.” (25/259), упор. назив маргарёта (1Ш, 2, 4, 5) за "Leucanthemum vulgare Lam." у говорима

шокачког становништва на подручју југозападне Бачке.

4і Поредећи украјински народни назив отровне биљке сочних црве их плодова "Lonicera

хуlosteum L.” вовчі ягоди с аналогним називимате биљке у низу словенских језика (рус. волчьи яго
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Слично томе, негативна конотација зоонима кер актуелизује се у семантици

назива керёће грджђе (1—13) којим се означава коров привлачних, али отров

них, смртоносних плодова "Solanum nigrum L.”.

2.10.6. Коров Сuscuta epithymum L.” развија се паразитирањем на другим

биљкама, лако и брзо се преноси с једне на другу, те на усеве делује заразно,

отуда његов назив шуга (1—5, 8)“.

2.11. Динамика. 2.11.1. Хербоним чичак, који на читавом испитиваном те

рену означава коровску врсту "Arctium lappa L.” с цветним главицама које се

каче, лепе својим бодљикама, у неким од пунктова преноси се на друге ко

ровске биљке сличних особина. Тако назив чйчак носи коров који се длачица

ма лепи, крпи за човека и животиње Galium aparine L.” (3, 4, 6—13), а истим

именом негде се назива и биљка чији се плодови каче осјем Вidens tripartitus

L.” (4, 13); у појединим местима Вidens tripartitus L. зове се црни чйчак (1Ш,

2), док је синтагма сйтни чйчак (1, 2, 4, 5, 9, 13) назив за врсту Аgrimonia

еupatoria L.” чији се плодови, снабдевени кукастим бодљама, такође каче за

одећу, за крзно и руно животиња.

2.11.2. Биљка "Setaria verticillata (L.) Р.В.” има класиће који својим чекиња

стим бодљицама јако приањају за одећу, те се врло тешко од ње одвајају,

такав пратилац сељаков, с којим ће се често, као с нераздвојним пријатељем,

вратити кући с њиве, назван је прйјатељи (2, 4, 5).

2.11.3. Стиснути међу прстима, цветови биљке "Linaria vulgaris Mill.” се

отварају, док се отпуштени затварају. На терену југозападне Бачке негде се,

у дечјој игри, каже да цветови „квачу“, у другим местима они „зевају“, а

понегде „лају“ — отуда биљци у једном од пунктова назив керйћи (4).

2.11.4. Прецветала коровска биљка "Taraxacum officinale Web.” чије се цве

тиште, када се у њега &ва, осипа, расипа, а у дечјој игри „гаси“, назива се

лампа (4) или свёћа (12)“.

2.12. Сврха употребе (намена / функција). Неке коровске биљке назване

су по предметима којима су сличне по ономе за шта служе, у које сврхе се

употребљавају. Тако се коров Аrtemisia vulgaris L.” који служи за чишћење,

метење, назива мётла (1, 4), дйвља мётла (2, 5) / дйвија мётла (3, 9), мётлйње

(11). Прецветала биљка Таraxacum officinale Web.” под називом сáт (13) у дечјој

ды, белорус. войчыя ягады, пољ, иіlсze jagodу, слов. vićia ćerešйа, каш. volčja češnja, луж. иjeiče oko,

буг. вълча ябълка), Ј. В. Закревска закључује да придев вучјн у наведеним називима јесте симбол

нечег неприкладног, лошег, шкодљивог, отровног. И други називи настали од корена вовк- у дија

лектима украјинског језика означавају најчешће дивље, углавном отровне биљке или неке шко

дљиве делове биљака, нпр. вовче молоко 'Euphorbia L.”, вовча вишня Аtropa belladonna L.", вовк Vi

scum album L.', вовчинець, вовчник "Daphne mezereum L.” (51/322). Међу нашим народним називима

истихових биљака у Симоновићевом Речнику такође се срећу они са придевом вучјн, курјачји у

своме саставу (108/62, 162, 191]. Упор. и називе за "Aristolochia clematitis L.” које Симоновић наводи

као најчешће: вучја јабука, вучја стопа (108/46).

* У наведеним пунктовима глагол дшугати се употребљава се и у значењу заразити се

шугом, коровом Сuscuta L.” (о биљкама, усевима).

* назив ајдучки бунар (4) за биљку "Dipsacus laciniatus L.” која међу сраслим листовима

задржава воду, кишницу, по мотивационом обележју на којем је заснован излази из оквира семан

тичких група образованих на основу сличности означене биљке с другом реалијом по некој од

особина.
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игри служи за мерење времена: када се у њено цветиште дуне, рошке са сви

Ленкастим папусом се оспу, а колико их на цветишту остане, „толико је сати“.

И листови корова Аrctium lappa L.” имају своју улогу у дечјој игри: они служе

за заштиту од кише, па су названи амбрёли (4).

2.13. Веровање у „структуру“ биљке. За благотворни "Thymus serpуllum

L.”, народни лек од многих болести, назван мајкина душица (1С, 3, 6—13) /

мајчина душица (1Ш, 2, 4, 5), везано је народно веровање да у овој биљци

живи мајчина сен“.

2.14. Веровање у дејство биљке. Назив биљке Муosotis palustris (L.) Nath.”

спомёнак (1—3,5—13) темељи се на народном веровању да ова биљка магично

утиче на памћење онога ко је носи°.

2.15. Веровање о намени, функцији биљке. 2.15.1. У пехарастој лисној ро

зети корова "Dipsacus laciniatus L.” скупља се и дуго задржава кишница. По

народном веровању овај природни „бунар“, у којем има воде и у време нај

веће суше, употребљавали су хајдуци да би утолили жеђ; зато се биљка зове

ајдучки бунар (4).

2.15.2. Биљка "Polygonum persicaria L.” с тамноцрвеном пегом на листовима

које је, како се верује, употребљавала Богородица за време месечног крва

рења, у једном од пунктова носи назив трава мајке бджје (10).

2.16. Веровање о пореклу биљке или неког њеног дела. 1.16.1. За коров

"Polygonum persicaria L.” везано је и веровање о томе одакле биљка потиче.

Прича се, наиме, да је она расла на Голготи, одакле се проширила по читавом

свету, а по томе и назив биљке гласи гдлготска трава (8).

2.16.2. Врста Рolygonum persicaria L.” названа је и хрйстова крв (8) јер се

верује да је крв распетог Христа капала на биљку која отуда има пегав лист.

* У књизи посвећеној биљкама у народном веровању и певању код Срба П. Софрић у вези с

биљком званом мајкина душица помиње древно народно веровање по коме је биљни свет наста

вљање посмртног живота људске душе. Верујући у сеобу умрлих људи у биље, народ смешта „до

бре и благе душе у корисне и пријатне биљке, а зле душе у трновите и отровне биљке“ (112/157—

158ј. У Чајкановићевом Речнику српских народних веровања о биљкама биљка под именом мајкина

душица "Thymus serpуllum L." означена је као сеновита, она која стоји у вези са старинским божан

ством Баба (Terra Mater) (143/171]. Термин сеновита биљка преузет је, по свој прилици, од Вука, чији

чланак под називом Сјеновит Чајкановић наводи из књиге Живот и обичаји народа српскога

[143/326). Исти текст налази се у Вуковом Српском рјечнику уз одредницу сјендвіт: „У Грбљу се

приповиједа да између великијех дрвета (букава, растова итд.) имају гдјекоја сјеновита, која у себи

имају такову силу да онај који их посијече одмах умре или дуго година до смрти остане болестан“

[62/684). Слично празноверје бележи П. Софрић: „Наш народ на име ни изумрлу биљку неће из ко

рена ишчупати, страхујући, да тиме не би чупао косе својој умрлој мајци или старамајци“

[112/159). Термин сеновита биљка В. Чајкановић објаснио је овако: „Према старинским схватањи

ма и нашег народа и других народа, дрвета и биљке могу бити - мада то нису увек— сеновите, то

јест, оне припадају или каквој души (...) или каквом добром или злом демону (...) или дивовима

(...) или, најзад, божанствима“ (143/327).

* Легенде о настанку имена ове биљке, која симболише сећање, верност и оданост, постоје

код различитих народа (112/206—207). Називи за ову биљку идентични су по својој унутрашњој

форми у низу европских језика (упор. рус. назабудка, назив који В. Виноградов убраја у низ своје

врсних интернационалних европских калкова и чеш. пегаротinka, пољ. niezapominajka, pум. пи та

uita, нем. Fergissнеinnicht, енгл. forgetinenot, франц. пет оubliez-pas); основа постанка ових назива,

повезаних снародно-поетском симболиком и народним веровањем о биљци, разматрана је у лин

гвистичкој литератури [51/323). -
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III. НАЧИНИ НОМИНАЦИЈЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА

1. СЕМАНТИЧКА ДЕРИВАЦИЈА

Међу називима коровских биљака образованим путем семантичке дери

вације речи најбројнији су они који су настали у резултату метафоричког

преноса назива предмета (мётла "Artemisia vulgaris L.”, стёњак "Geranium dissec

tum Jusl.” свёћа, лампа, сäт "Таraxacum officinale Web.”); међу називима биљака

типа секундарних лескичко-семантичких варијанти речи неретко се појављују

деминутивне форме назива предмета (сикирйца "Соmsolida regalis S.F. Gray.”, пре

сличйца, бурёнце "Мuscari racemosum (L.) Мill.”, крајцарица / крајцарица "Вellis

perennis L.”). Лексеме у функцији секундарних номинација — назива биљака

и њихових делова понекад су фиксиранс у форми плурала или представљају

деминутиве у плуралу“ (амбрёли листови врсте Arctium lappa L', вйљушке,

вйљушкице Вidens tripartitus L.”, точйрићи, лйфчићи Саlystegia sepium (L.) R.Br.').

Хербоними као семантички деривати ређе се формирају од лексичких једи

ница које примарно означавају дрвеће или друге биљке (бдровина, чамовина

"Еquisetum arvense L.”, чйчак "Вidens tripartitus L.", "Galium aparine L.”, дйвија рýжа

'Artemisia vulgaris L.”, девёрско цвёhe Galium aparine L.”), болести (жутйца "Che

lidonium majus L.”, шуга Сuscuta epithymum L.”), ожиљке од болести и сл. (дспи

це, бдгиње, пёлце плодови "Маlvae silvestris L.”), животиње (бйк, бикови "Datura

stramonium L.”, керйћи "Linaria vulgaris Mill.”), прехрамбене продукте (лимунада

"Меlissa officinalis L.”, пдгачице плодови "Маlvae silvestris L.”), делове тела (зуби

ризоми врсте "Sorgbum halepense (L.) Рers.”), људска осећања (стйд Daucus carota

L.) или људе (прйјатељи Setaria verticillata (L.) Р.В.”)*7. Појединим биљкама

надевају се женска имена (ката "Anthemis arvensis L., маргарёта "Leucanthemum

vulgare Lam.')°.

2. АФИКСАЛНА ДЕРИВАЦИЈА

У односу на семантичку деривацију творба речи је продуктивнији начин

номинације коровских биљака на подручју југозападне Бачке. Већина афик

салних образовања саздана је од именичких, ређе придевских и глаголских

основа суфиксацијом, а незнатан је број хербонима насталих префиксално

суфиксалним начином творбе.

* До лексикализације плурала долази онда када биљка која се именује има много плодова,

цветова или када се именују биљни делови—листови (а не лист), плодови (а не плод), јер се ти де

лови биљке јављају и у процесу номинације уочавају у мноштву.

*"Метафоричка јединица вероватно је и назив биљке була / була Рараverrhoеas L.",

48 о хербониму маргарёта в нап. 40.
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2.1. Богат инвентар суфикса праћен је њиховом углавном ниском фре

квенцијом у грађењу назива биљака.

Неколико хербонима образовано је помоћу деривационог и граматичког

форманта -а: жара Urtica urens L.”, жäгра Urtica dioica L.','Urtica urens L.",

жёжа / жёжа "Urtica dioica L.', 'Urtica urens.”, бôца Сirsium arvense (L.) Sсор.",

"Оnopordon acanthium L.”, “Хanthium spinosum L.”, чёшља "Dipsacus laciniatus L.”.

Као продуктивни суфикси за творбу хербонима издвајају се -ица и -ика“

(суфикс -ига може се сматрати фонетском варијантом суфикса -ика [1/128)):

-ица /-аљица, -арица, -лица, -овица, -овчица, -урица, -ушица/: камйлица Ма

tricaria chamomilla L.”, бдквица "Plantago lanceolata L.', 'Plantago major L.', pёпица

/pйлица "Sinapis arvensis L.”, бäтица цваст Турhae angustifoliae L.”, дикйца Хan

tium spinosum L.”, тйтрица Маfricaria chamomilla L.” жарица "Urtica urens L.” пр

даљица Еquisetum arvense L.”, крâварица "Тrifolium pratense L.”, зйвалица "Linaria

vulgaris L.”, виддвица "Аmagallis arvensis L.', виддвчица "Аmagallis arvensis L.”, јај

цурица "Aristolochia clematitis L.”, горушица "Sinapis arvensis L.",

-ика /-арика, -ељика/: пирика Аgropyrum repens (L.) Вeauv.”, млёчика /

млечйка / майчика / млёчига / млечйга 'Euphorbia cyparissias L.”, буника "Нуoscia

mus niger L.”, гдpчика 'Roripa silvestris (L.) Вess.', жёжика Urtica dioica L.', 'Urtica

* L.”, му(в)âрика "Setaria glauca P. В.”, (ии)грy(м)бёљика Соhium maculatum

L.*э0.

Међу фреквентније суфиксе, оне чији број потврда није мањи од пет,

долазе форманти -(а)к и -(а)ц, који се у двама примерима јављају као вари

јантни, те суфикси -ка, -ина и -уља.

-(а)к /-ач(а)кі: шйпак плод Rosae caninae L.”, спомёнак Муosotis palustris (L.)

Nath.”, стйдак Daucus carota L.”, opäшак "Lathyrus tuberosus L.”, ледёнак Portulaca

oleracea L.”, маслачак "Таraxacum officinale Web.",

-(а)ц /-ан(а)ц, -ач(а)ці: млёчац Таraxacum officinale Web., орâшац "Lathyrus

tuberosus L.”, тврдац "Lolium perenne L.”, пдпанац /пдпонац Вilderdykia convolvulus

(L.) Dum.', 'Calystegia sepium (L.) R. Вr.', 'Convolvulus arvensis L.", звёзданац "Lotus

corniculatus L.”, маслачац "Taraxacum officinale Web.”, старачац Stachys recta L.";

-ка /-авка, -арка, -овка/. бäчка цваст Турhae angustifoliae L., мирйшавка

"Меntha aquatica L.”, жcйтарка "Lolium perenne L.”, мйшбвка "Stellaria media (L.)

Will.', відбвка "Аmagallis arvensis L.”; у једном примеру с функцијом фонетског

и творбеног прилагођавања стране лексеме: луцёрка Меdicago sativa L.", "Тri

folium pratense L.",

-ина /-евина, -јевина, -овина/: дётелина / дётељина / дйтелина / дйтељина Ме

dicago sativa L.", пйревина Аgropyrum repens (L.) Beauv.", курјачевина Aristolochia

clematitis L.”, пропушковина Рараver rhoеas L.”, папушковина Рараver rhoеas L.",

слатковина Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.”, “СаІystegia sepium (L.) R. Вr.', 'Сon

volvulus arvensis L.",

49 о суфиксима -нца и -ика као „ботаничким“ суфиксима у словенским језицима в. 29.

50 Творбено и семантички нејасни су називи гругљика и комдтљика Аrtemisia vulgaris Lº; у

Српском рјечнику Вук је, поред назива комогљика, забележио и назив ове биљке колоника (62/287—

288), а Симоновић наводи, поред ових, називе комољика, комоњика, комонка (108/50).
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-уља: власуља Аgropyrum repens (L.) Вeauv.”, жутуља "Ranunculus acer L.",

крпуља Galium aparine L.”, гйцуља "Ноrdeum murinum L.”.

Нижу фреквенцију (број потврда мањи од пет) имају следећи суфикси:

-ара: крäвара "Тrifolium pratense L.”, кдњара Меdicago sativa L.”, гдмбара Тri

folium pratense L.”, кашљара "Сichorium intybus L.”;

-је /-ење, -иње/ зёље "Аtriplex patula L.", "Chenopodium album L.', 'Chenopodium

polyspermum L.', разлйчје / разлйшће / разлйhe° Centaurea cyanus L.', жёжёње

"Urtica dioica L.', 'Urtica urens L.”, мётлйње "Artemisia vulgaris L.”;

-ача /-овача/ зубача "Сynodon dactylon (L.) Рers.”; слёзовача "Маlva silvestris

L.”, трдсковача "Polygonum aviculare L.",

-уша / њуша/. бёлуша "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.', смрдуша "Вifora radi

ans М. В.”, смѣдѣуша "Вifora radians М. В.",

-киња /-/j}акиња, -о/вјкиња/: мйшакиња "Stellaria media (L.) Will., мйшбвки

ња / мйшокиња "Stellaria media (L.) Will.';

-ан: звёздан "Lotus corniculatus L.”, котрљан "Еryngium campestre L.",

-ин: дйтелин “Меdicago sativa L.”, гдpчüн "Anthemis arvensis L.",

-јак: кисèљак "Оxalis stricta L.', 'Rumex acetosa L.”, ледёњак "Portulaca oleracea L.”.

Знатан је број нискофреквентних наставака који се јављају са по једном

потврдом: -ак: jäгодњак "Rubus caesius L.”, -ањ: лôквањ Nyphaea alba L.', 'Nuphar

luteum (L.) Smith.”, -ар: виѣушкар Вidens tripartitus L.”, -ач: крпâч Galium aparine

L.”, -аш: камційјüш Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”, -ель: крпељ Galium aparine L.",

-ива: кдприва "Urtica dioica L.", "Urtica urens L.”, -ик: дштрйк Саrex pseudocyperus

L.”, -ић: лѣутfih "Ranunculus acer L.", -ј млађ "Рetasites hybridus (L.) Sch.”, “Рetasites

albus (L.) Gaertn.”, -ја: млађа Рetasites hybridus (L.) Sch.”, “Рetasites albus (L.) Gа

ertn.”, -њак: пäчињак Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”, -ољ: штäволь "Rumex obtusio

folius L.”, -от: трдскот "Polygonum aviculare L.”, -ув: рёпýв "Агctium lappa L.', 'Rumex

obtusiofolius L.” / рёпув "Runnex obtusiofolius L.” и, везан за страну лексему -ов:

балангбв "Еryngium campestre L.”.

2.2. У односу на богат репертоар суфикса префикси су у творби хербо

нима малобројни и сваки од њих јавља се са по једном потврдом:

па-: папушковина Рараver rhoеas L.",

по-: пôпанац / підпонац Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.", "СаІystegia sepium

(L.) R. Вr.', 'Convolvulus arvensis L.",

про-: пропушковина Рараver rhoеas L.",

раз-: разлüчје / разлйшће / разлühe Centaurea cyanus L.",

3. КОНВЕРЗИЈА

Именовање коровских биљака путем конверзије речи на подручју југо

западне Бачке сасвим је спорадично. Једину потврду овога начина номинације

* назив различје могао је губитком експлозивне компоненте африкате /ч/ и под утицајем

лексемелншће дати разлншће, а упрошћавањем сугласничке групе /шћ/ и разлиће.
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представља хербоним лёдено "Portulaca oleracea L.“, настао у резултату супстан

тивизације придева који је задржао придевску промену.

4. СЛАГАЊЕ РЕЧИ

Међу називима корова на испитиваном подручју мало је сложених лек

сема. По структурно-морфолошким ознакама то су сложенице чије су ком

поненте именице или, пак, именице и глаголске коренске морфеме. Према

своме саставу и према синтаксичком односу делова сложеног назива хербо

ними су:

4.1. сложенице постале срастањем

4.1.1. копулативна: uанибула Рараver rhoеas L.",

4.1.2. рекцијска (императивна): крпигýз "Setaria verticillata (L.) Р. В.",

4.2. сложенице са спојним вокалом

4.2.1. детерминативна: кдњогрüз Сichorium intybus L.",

4.2.2. рекцијска: ладдлеж / лäдолеж Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”.

5. ПОВЕЗИВАЊЕ РЕЧИ (СИНТАГМАТИЗАЦИЈА)

Стварање синтагматских номинационих јединица најчешћи је начин име

новања коровских биљака на подручју југозападне Бачке. По своме саставу

синтагматски називи су двочлани, спорадично и трочлани, а представљени

су следећим структурним типовима:

5.1. Аdj + N. У зависности од тога шта означава именица уз коју стоји

придев, у оквиру овога структурно-морфолошког типа назива издвајају се

три основна структурно-семантичка типа:

5.1.1. Најбројнију групу хербонима чине синтагме у којима именица

означава биљку, део биљке или представља општи назив за биљке. С таквом

именицом најчешће је удружен квалификативни придев: дивија ружа / дивља

ружа "Rosa canina L.”, дйвија зéвалица / дйвља зéвалица "Linaria vulgaris Mill.",

дйвије зéвало Linaria vulgaris Mill.', дивљи квак Linaria vulgaris Mill.', дивија нана

/дйвља нана Мепtha aquatica L.”, дйвији даниндћ /дйвији даниндh / дивљи даниндћ

"Viola arvensis Мurт.”, црно зёље "Аmaranthus retroflexus L.”, бёло зёље / бЙло зёље

"Chenopodium album L.”, црвено зёље "Chenopodium polyspermum L.”, црвена дёте

лина / црвена дётељина Тrifolium pratense L.”, дйвије јйгоде / дивље јагоде "Rubus

caesius L.", смѣдљива трава "Вifora radians М. В.”, бёла трава "Сарsella bursa-pastoris

(L.) Меd.', 'Galinsoga parviflora Саv.” / бйла трава "Galinsoga parviflora Саv.”, плава

трава "Сеntaurea cyanus L.”, лёпљива трава "Galium aparine L.”, жЙва трава "Ноr

deum murinum L.”, тврда трава "Lolium perenne L., слатка трава Рапісum crus-galli

L.”, лёдена права "Portulaca oleracea L.”, стüдна трава "Daucus carota L.”, стйдно

цвёhe Daucus carota L.”.

Уз именицу која изражава наведене садржаје често, међутим, стоји и по

сесивни придсв, најчешће такав који је изведен од назива животиње или пти

це: магарёћа бôца "Оnopordon acanthium L.”, магарёћа ббда "Оnopordon acanthium
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L.”, крâвска дётелина Тrifolium pratense L.”, зéчији трн Оnonis spinosa L.”, зéчије

трње Оnonis spinosa L.”, магарёћији трн "Оnopordon acanthium L.”, курјача трава

"Aristolochia clematitis L.”, змійјска трава / змійнска трава "Euphorbia cyparissias L.",

"Solanum nigrum L.”, зміјино цвёће "Taraxacum officinale Web.”, гушчије цвёће Та

raxacum officinale Web.”, pбдино цвёhe Lamium purpureum L.”. |-

Именица која представља општи назив за биљке ређе се комбинује с

придевима изведеним од именица које означавају људско биће (рањенйкова

трава Аgrimonia eupatoria L.) или религијско биће (гôспина трава Нуреricum

perforatum L.”, гôспин цвйт "Нуреricum perforatum L.) или с придевима изведеним

од женских имена (ањђина трава Аgrimonia eupatoria L.), од имена светаца

(виддвска трава "Аmagallis arvensis L.”, пётровско цвёће "Аchilleа millefolium L.",

йвањско цвёhe / йвањско цвііhe Galium verum L.”) или од именице која означава

географски појам (гôлготска трава Рolygonum persicaria L.).

5.1.2. У знатном броју хербонима-синтагми именица уз коју стоји придев

представља назив друге биљке или њеног дела; такву именицу обично

одређује квалификативни придев (најчешће придев дивији / дивљи): дивији па

суль "Aristolochia clematitis L.”, дйвији грашак / дивљи грашак "Lathyrus tuberosus

L.”, дивији лук(ац) / дивљи лук(ац) "Мuscari racemosum (L.) Мill.', дйвија паприка

/дйвља пäприка "Polygonum persicaria L.”, дйвији каранфил "Сеntaurea cyanus L.",

дйвији бдсиљак "Stachys recta L.”, “Salvia pratensis L.”, дивљи рдзмарйн / дйвији

рузмарйн "Galium aparine L.”, дивљи јèчам / дивији јёчам "Ноrdeum murinum L.",

дивија мувар / дивља мувар "Setaria glauca P. В.”, дивији сйрак / дивљи сйрак

"Sorghum halepense (L.) Рers.', дйвља крйикüндла Еquisetum arvense L.", дивија

дётелина / дивија дётељина /дйвља дётелина Оxalis stricta L., дйвља тйтрица "Ant

hemis arvensis L.”, дйвија камйла / дйвља камйла "Anthemis arvensis L.", дйвија

камилица / дйвља камйлица "Аmthemis arvensis L.”, крупна камйла "Anthemis ar

vensis L.", крупна камйлица "Anthemis arvensis L.", крупна тйтрица "Anthemis ar

vensis L.”, cйтни чйчак "Аgrimonia eupatoria L.”, црни чйчак Вidens tripartitus L.",

мртва кдприва "Lamium album L.", "Lamium purpureum L.”, мртва жáгра Lamium

album L.”, “Lamium purpureum L.”.

У оквиру овог структурног типа није ретко ни удруживање именице која

представља назив друге биљке или њеног дела с посесивним придевом, по

правилу с оним изведеним од назива животиње: кдњска камйла "Anthemis ar

vensis L.”, кдњска камйлица "Anthemis arvensis L.”, кдњска тйтрица "Anthemis ar

vensis L.”, кдњски кисèљак "Rumex obtusifolius L.”, кдњски бдсиљак Stachys recta

L.', 'Salvia pratensis L., керёће грджђe Solanum nigrum L., змйјско грджђе /змйн

ско грджђe Solanum nigrum L.”. Уз именицу која означава део друге биљке

спорадично долази неки други придев, као у примеру чйвутске јйгоде Аmthemis

arvensis L.”.

5.1.3. Фреквентан структурно-семантички образац синтагматских назива

биљака представља онај у којем се именица која означава део тела комбинује

с присвојним придевом изведеним од назива животиње или птице; мйшији Рёп

"Аlopecurus pratensis L.', мäчји рёп Рhleum pratense L.”, мачков Рёп Рhleum pratense

L.', лишчији рёп Еquisetum arvense L.”, вдловски рёп Verbascum densiflorum Вert.",

зміјино дко "Bifora radians М. В.”, вдловско дко Leucanthemum vulgare Lam.”, ко

зија пйца Сопsolida regalis S. F. Gray.", зéчије уши Plantago lanceolata L.', pбдин
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кљун "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.”, hуркова крёста Рolygonum orientale L.",

hурчија крёста "Polygonum orientale L.”, hурков слйнац "Polygonum orientale L.”.

Комбиновање именице која означава део тела с неким другим придевом са

свим је ретко. У једном примеру она је удружена с придевом у чијој је основи

име митског бића: вйлина коса, вйлина кдсица Сuscuta epithymum L.”.

5.1.4. Нискофреквентни структурно-семантички типови биљних назива,

потврђени појединачним примерима јесу они у којима именица уз коју стоје

различити, обично присвојни придеви представља женско име или означава

предмет, животињу, инсекте, течност људског или животињског порекла,

прехрамбени продукт или крмиво, појаву у природи, апстрактни појам или

људско биће: бёла рада "Leucanthemum vulgare Lam.”, дйвија мётла / дйвља мётла

'Artemisia vulgaris L.”, ајдучки бунар "Dipsacus laciniatus L.”, пôпино прасе "Ноrde

um murinum L.”, цйганске бубе "Вidens tripartitus L.”, хpйстова крв Рolygonum per

sicaria L.”, змијско млёко / змйнско млёко Euphorbia cyparissias L.”, pбдино вйно

"Lamium purpureum L.”, лйвадско сёно "Lolium perenne L.”, лёдинско сёно "Lolium

perenne L.", зéчији лад Еquisetum arvense L.”, мајкина душица / мајчина душица

"Thymus serpуllum L.”, мразова сёстрица СоIchicum autumnale L.”.

5.2. N + Ngen + Аdј. Једини назив овог структурног типа састоји се од

именице која представља општи назив за биљке и устаљене хришћанске тер

минолошке синтагме у посесивном генитиву: трава мајке бджје "Polygonum

persicaria L.”.

5.3. N + Prep + Ngen. Овај структурни модел заступљен је такође усамље

ним примером хербонима у којем уз општи назив за биљке стоји генитив

именице с предлогом од у атрибутској функцији означавања намене биљке:

трава от кйшља "Сichorium intybus L.”.

6. ТЕРМИНОЛОШКА УПОТРЕБА РЕЧЕНИЦА

Терминолошка употреба реченица као начин номинације корова ретка

је на испитиваном подручју. Реченице у номинационој функцији представљају

неколики хербоними којима се означава коров Сарsella bursa-pastoris (L.)

Меd.”; ти биљни називи представљају комбинације двеју реченица које чине

предикати у једном од лица једнине презента глагола волети (с објектом

израженим личном заменицом или без њега), хтети и лагати, при чему се у

другој реченици увек одриче оно што се овим глаголима казује: вдлём (те)-нё

волём (те) / вдлйм (re)-нè волйм (те), вдле-нё воле / вдли-нё воли, вдлёш-нё волёш,

дћу-нёћу, дће-нёће, лäже-нё лаже.

7. ПОЗАЈМЉИВАЊЕ

У говорима југозападне Бачке употребљава се сразмерно мало хербони

ма страног порекла, а њихов територијални домашај је различит. Свеопшту

или знатну распрострањеност на испитиваном подручју имају следећи позајм

љени називи: назив ружа (у синтагми дйвија / дйвља ружа "Rosa canina L.),

лик који се сматра талијанизмом (109/III/174), затим позајмљенице, најверо
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ватније, из румунског - кукута "Соmium maculatum L.” и паламида / паламуда

"Сirsium arvense (L.) Sсор.", [109/I/264; 109/11/591], те турцизми гürула "Datura stra

monium L.” и нана (у синтагми дйвија / дйвља нана Мепtha aquatica L.”). За

означавање појединих лековитих и крмних биљака у свим испитиваним го

ворима употребљавају се германизми пореклом од латинских биљних назива:

камйла (поред камttлица) "Маtricaria chamomilla L.”, вйка / вйка "Vicia sativa L.”.

Посредством немачког језика продрло је, свакако, француско луцёрна — на

испитиваном терену и луцёрка "Меdicago sativa L.”, “Тrifolium pratense L.”. Остали

инојезични називи сведоче о спорадичном усвајању немачке и мађарске фи

тонимијске лексике на овим просторима: цйнкрбт / цинкрбт Еquisetum arvense

L.”, фергйсман "Муosotis palustris (L.) Nath.”, шпаргла / шларга "Тrifolium pratense

L.”; балангбв Еryngium campestre L.”, арвачка "Viola arvensis Murr.”. Ове позајм

љенице присутне су у малобројним или појединачним говорима и употребља

вају се често напоредо с домаћим називима за исте биљке, нпр. фергйсман и

спомёнак (2, 12, 13) "Муosotis palustris (L.) Nath.", арвачка и дивљи даниндћ (5)

"Viola arvensis Мurт.”.
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IV. ЗАКЉУЧАК

Анализа прикупљене грађе показује да називи који се на испитиваном

подручју употребљавају за означавање коровских биљних врста највећим де

лом поредстављају мотивисане номинационе јединице. Близу 80% биљних на

зива из ове тематске скупине чине номинације сјасном унутрашњом формом.

Преглед различитих типова обележја која су легла у основе мотивације хер

бонима илуструје принципе номинације коровских биљака у испитиваним го

ворима. До стварања највећег броја хербонима довео је принцип номинације

по обележјима биљака, формиран на основу уопштавања мотива номинације

везаних за мирис, укус, боју, облик величину, димензије и структуру биљке

или за врсту неког од њених делова. Уопштавањем обележја мотивације ве

заних за место и начин раста биљке, време њенога јављања, крмну погодност,

дејство биљке или њену покретљивост образовао се, нешто мање плодан,

принцип номинације по особинама биљака. Трећи принцип јесте номинација

биљака по употреби (времену и начину употребе, намени, функцији биљака).

Најмање плодан принцип именовања корова је онај који се односи на моти

висаност веровањима везаним за биљке.

Хербоними прозирне унутрашње форме мотивисани су најчешће посред

но, по ознакама биљака у основи њиховог поређења с другим реалијама или

појавама. Захваљујући томе група назива коровских биљака попуњавала се

метафоричким номинационим јединицама, како на рачун семантичке тран

спозиције лексичких јединица у оквиру исте тематске групе, тако и путем

метафоричког преношења јединица које су чланови других тематских скупи

на. Међу називима коровских биљака који су настали у резултату сликовитог

преноса назива других реалија на биљке најбројнији су они код којих је као

основа за метафорички пренос послужила нека од спољашњих ознака биљке

и друге реалије. Најчешће је то облик, а затим боја и величина, односно ди

мензије, на основи других обележја (мириса, укуса, структуре, различитих

особина, употребе и др.) пренос се остварује ређе. На биљке и делове биљака

најчешће се преносе називи предмета— мётла, стёњак, лампа, свёћа, сат, крај

царица, пресличйца, бурёнце, сикнpйца, вй.ьушке, точйрићи, лйфчићи, бунар

(ајдучки ~), амбрёли; затим називи делова тела — зуби, ндге (рôдине ~), кљун

(рôдин ~), крёста (ћуркова ~), pёп (мйшији ~, мачков ~), уши (зёчије ~),

дко (змііјино ~, вôловско ~), коса (вйлина ~); такође називи других биљака,

дивљих и гајених и називи дрвећа — камйла (кôњска ~), rйтрица (крупна ~),

дётелина (дивија ~), кдприва (мртва ~), чйчак (ситни ~), пâсуль (дивији ~),

грашак (дивији / дивљи ~), паприка (дивија / дивља ~), бдсиљак (коњски ~),

каранфил (дивији ~), рузмарüн (дивији ~), јёчам (дивији / дивљи ~), мувар
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(дивија / дивља ~), бдровина, чäмовина, крйикüндла (дивља ~) итд. Поред

оваквих „чистих“ преноса, метафоризација се спроводи додавањем раз

личитих наставака на основе назива предмета, делова тела, биљака, нпр.

камийjäш, виљушкар, зубача, му(в)âрика, жсйтарка. Знатан део биљних назива

из истраживане скупине у мотивационом је односу с називима животиња и

птица; то се, пре свега, односи на атрибутивне синтагме у којима је детерми

натив мотивисан обликом или димензијама дела биљке у поређењу с делом

животињског или птичјег тела (зёчије уши, мäчји рёп, hурков слйнац, pбдин

кљун), величином биљке и животиње (зéчији лад, зéчији трн), временом јавља

ња биљке и буђења животиња, излегања или повратка птица (змйјино цвёће,

гушчије цвёће, pбдино цвёће) или дејством биљке које је слично животињском

(змйјска трава, курјйча трава, керёhe грбжђе). Мотивационе везе назива коро

ва с лексиком из других тематских група (називи за религијска и митска бића,

људе, људска осећања, болести, инсекте, прехрамбене продукте, природне

појаве, апстрактне појмове и др.) знатно су уже.

Будући да избор основе номинације зависи, пре свега, од субјективног

запажања особености реалије приликом њеног именовања, једна биљка у

истом говору често има по два или више паралелних назива, најчешће засно

ваних на различитим обележјима мотивације (нпр. начин раста: начин и место

раста — пдланац / пдпонац и ладдлежс /лâдолеж (4, 7—9, 11—13), начин раста

: укус — пдпанац и слатковина (2, 4, 5), начин раста: облик цветова — пдланац

и точйрићи (1, 3, 7, 11), начин раста : облик листа — пдланац / пдпонац и

пäчињак (6), начин раста: облик стабла — пдланац и камийјüш (3) "Саlystegia

sepium (L.) R. Вr.”; облик цвета: боја цвета: употреба биљке— гдмбара, црвена

дётелина (3, 6—12) и крüвска дётелина (9, 12) Тrifolium pratense L.”). У складу с

тенденцијом ка мотивисаности назива коровског биља, називи провидне мо

тивације у говорима неретко конкуришу онима с нејасном унутрашњом фор

мом; мотивисани хербоними представљају паралеле инојезичним називима

(нпр. бйк, бйкови и татула (7, 8, 10, 11) "Datura stramonium L.”), понекад и старим

називима који су изгубили мотивисаност (нпр. жара и кдприва (1С, 9, 12)

"Urtica urens L.”). Улога мотивисаности огледа се и у појави хомонимије у на

зивима биљака, наиме, како на избор мотивационог обележја у великој мери

утиче његова важност за носиоце говора, то више различитих, штавише бо

танички несродних биљних врста има у једном говору исти назив услед исто

ветности основе њиховог именовања: нпр. зёље "Аtriplex patula L.”, “Сhenopodi

um album L.', 'Chenopodium polyspermum L.” (1С, 3, 6—13); бôца "Сirsium arvense

(L.) Sсор.”, “Оnopordon acanthium L.”, “Хanthium spinosum L.” (1). У границама

појединих говора уочава се, међутим, тенденција ка уклањању хомонимије,

посебно уколико именоване биљке имају неку ознаку важну за препознавање

њихових вредности, особито прехрамбених (нпр. зёље Аtriplex patula L.': бёло

зёље / бüло зёље °Chenopodium album L.' : црвено зёље "Chenopodium polyspermum

L.' : црно зёље "Аmaranthus retroflexus L.” (1Ш, 2, 4, 5), кисељак "Оxalis stricta L.”

: кдњски кисёльäк "Rumex obtusifolius L.” (5)).

Формирање номенклатуре коровске флоре у говорима испитиваног под

ручја остварено је на неколико начина: семантичком и афиксалном дерива

цијом, конверзи ом, слагањем речи, синтагматизацијом, терминолошком упо

требом реченица и позајмљивањем ботаничких назива из других језика. Нај
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већи број номинација појавио се у резултату лексикализације атрибутивних

синтагми, појаве карактеристичне за све словенске и многе несловенске је

зике кад је у питању народна ботаничка терминологија. Продуктиван струк

турни модел синтагматских биљних назива јесте модел Аdj + N; хербоними

-синтагме настали по другим обрасцима (N + Ngen + Аdј и N + Prep + Ngen)

налазе се на периферији читавога система. Већина једнолексемних номина

ција, пак, настала је путем творбе речи. Најпродуктивнији је суфиксални

начин творбе, док је префиксално-суфиксалних деривата мало; таква обра

зовања у словенским ботаничким номенклатурама настају, уосталом, ретко

још од древних времена. Основна маса суфиксалних изведеница образована

је од именичких, ређе придевских и глаголских основа, најчешће помоћу фор

манта -ица и -ика, врло продуктивних у ботаничкој номенклатури словенских

језика почев од прасловенског периода. За неколико суфиксалних образова

ња може се претпоставити да су мотивисани дволексемним називима — син

тагмама с аналогном компонентом, односно да су настали универбизацијом

атрибутивних синтагми, тенденцијом која је у творби ботаничких назива ак

тивна у свим словенским језицима; за означавање појединих биљака, наиме,

у неким говорима паралелно се употребљавају мотивациона синтагма и од

говарајућа суфиксална изведеница, нпр. курјача трава и курјйчевина (4) "Ari

stolochia clematitis L.”, крäвска дётелина и кравара (9, 12, 13) "Тrifolium pratense

L.”, кдњска камйла и кдњара (12) "Аmthemis arvensis L.”.

У резултату семантичке деривације хербоними настају у знатно мањем

броју него путем творбе речи, но и то доста интензивно. Основни вид лек

сичко-семантичке транспозиције је метафоризација; производне основе нази

ва биљака при том су најчешће називи предмета.

Позајмљивање ботаничких назива из других језика као начин номинације

коровских биљака на подручју југозападне Бачке готово да је спорадично,

премда поједине позајмљенице имају на овом терену свеопште распростра

њење. Паралелизам у употреби назива страног и домаћег порекла, доста

типичан за испитиване говоре, указује на то да процес позајмљивања, по пра

вилу, није условљен неопходношћу номинације нових, од раније непознатих

биљака. Највише инојезичних назива примљено је из немачког или посред

ством немачког језика с чијим је носиоцима на овим просторима некада по

стојао сyживот, германизмима се означавају углавном крмне, украсне и ле

ковите биљке, што указује на могућност да су биљни називи у условима уза

јамних културних и привредних контакта народа преузимани као Киlturwörter

и Ароthekerwörter.

Број конверзива, сложеница и реченица у терминолошкој употреби међу

називима корова готово је занемарљив.

У погледу територијалног распореда назива из испитиване тематске ску

пине, забележених на подручју југозападне Бачке, уочљиво је то да једне је

динице номинације живе у свим говорима, док друге образују мање или веће

ареале. Највеће територијално распрострањење имају, по правилу, неутрал

ни, немотивисани називи— наслеђени хербоними и најстарије позајмљенице.

Кад је у питању ареални распоред хербонима, на већини израђених лингви

стичких карата уочавају се две јасно супротстављене зоне употребе појединих
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назива. Издвојени ареали најчешће обухватају с једне стране говоре српског,

а с друге стране говоре шокачког становништва. Говорима из ове друге гру

пе, међутим, понекад се по неким особинама прикључују поједини српски

говори, обично говор Дероња (уп, карте бр. 5, 7, 10) или говор пункта на

територији Срема (уп. карте бр. 3, 17). Формирање различитих ареала на

испитиваном терену условљено је у првом реду широким могућностима го

вора кад је у питању избор основа и начина номинације биљака. Извор нај

већег броја разлика међу говорима у означавању једне исте биљке јесте раз

личит избор како основе мотивације назива, тако и начина номинације биљке

(уп. карте бр. 7, 16, 18); другачија мотивациона обележја у основи именовања

биљке доводе до употребе различитих номинационих јединица у говорима и

онда када се начини номинације биљака у њима делимично подударају (уп.

карте бр. 3, 5, 10, 13) или када су у свим говорима исти (уп, карте бр. 4, 9,

12). Територијална лексичка диференцијација изражена је и у појави раз

личитих врста номинационих јединица типа назива страног порекла у једним

и домаћих назива разне структуре у другим говорима (уп. карте бр. 6, 8, 14).

До диференцијације ређе долази због употребе различитих производних осно

ва назива при њиховој мотивисаности истом ознаком биљке и при истом

начину номинације биљке (уп, карте бр. 11, 21).



V. РЕЧНИК

ајдучки бунар в. бунар.

амбpéли мpl листови врсте "Arctium lappa L.”. — Ја знам да се каже ам

брёли. Па да, што је ширдко лйшће, па амбрёли. Бајаги от кйше 4.

äњђина трава в трава.

апта ж "Sambucus ebulus L.”. — Слйчно збви, сам/o/ нйје збва; нйска, тако

ёто. Йма вако сйтно, сітно цвёће днё бубульчице цвёr. И тó по каналима расте.

Нёкат су дёда и баба пёкли ракију д/д/ rё апте. Од апте се пёкла ракија, јака

ракија, сам/ој што мало смрди. Па ёго, пýни канали су апте. 10 (1—9, 11—13).

арвачка ж (< мађ. ärvасska) Viola arvensis Murг. в. дивији даниноћ / дивљи

даниноћ.— А гд је, йсто и цвад буде, а и дйвље буде. Онда тó дйвље буде сйтно

здраво. Арвачка јел даниндћ, како ко. дви млади, дни гд тако назüваду, а мй

стари, мй кâжелно арвачка. Једна свёкрва пдслала снају да йде, ту ис комийлука,

да йде купити арвачке. Каже, нёмаду арвачке, само даниндћ. 5.

Б

балангбв -ôва м (< мађ. ballangó) Еryngium campestre L.” в котрљан. —

Ка/д) ддђе зйма, знаи, кат се тó дсуши, днда гд вётар тёра пд њива. А то се

кдтрља, нёко каже котѣлъан, а мй кажемо: штй свёт ради? Каж/y), тёра вётар

балангбв. 8 (11).

батица ж цваст врсте "Турha angustifolia L. в. бачка, палацка. —- Батице,

ё дне расту така по барама, по каналима и такб. Она йма тако, високо гдpe

йстера, е, днда пдсле дугог врёмена тó се свё овако сйлази као пёрје, па дстане

само дна ийба, нішга друго. 2.

бäчка ж цваст врсте "Турha angustifolia L. в. батица, палацка. —- Бачка

расте у лідчвари. Брäонско је гдре, ко плйш, а дóле йма сталку зелену. Лйшће је

дугуљасто, дугачко; тó у мідчвари расте 4 (5).

бёла рада в. рада.

бела трава в трава.

бёло зёлье в. зеље.
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белуша ж "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd. в. бела трава, воле-не воле /

воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те) / волеш-не

волеш, лаже-не лаже, оће-неће, оћу-нећу. 6.

бйк, бйка м"Datura stramonium L.” в. бикови, татула. — Мй у Деспотову

зовёмо га бйк. Зато се здве бйк, што дће да убддекд бйк, ако нё пазüш, дма ће

убдсти. Оде код на/с) само кажу бйк, бйкови. У каже, калкü су бйкови, свё

мумлају. 11 (8, 10); бйкови -бва рІ — Jäо, бйкдва йма. Ширдко лйшће, бели цвёr.

Па црно сёме, кат пукне. — Ено баш код мёне у áвлији, мдлйм те, изашло сад,

јёдан кдpён од бйкдва. Сёме кó од лука. Пд лйтрё сам ја сèмена накупила кô/д)

Томице лане на бдстану. За рейму. У ракију, пдтопй се тако с трй прста у лйтру

кдмовице, цёлу зйму јй облагала ндге 10 (1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13).

бйла трава в трава.

бйло зеље в зеље.

богиње бôгйња ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L.” в оспице, пелце,

погачице. 13.

ббда ж магарећа ~ Оnopordon acanthium L. в. боца, магарећа боца, мага

рећији трн, чкалъ. — Израсте гд у гдлкој висини и йма дугачко лйшће и свуд

йма днё ббде. Опасно је На вѣ лйста йма ббде. А и на самим стаблу, одакле лйшће

йде, и тамо су сва је у ббдама. Магарёћа бôда. Нè може гд нйкојёс/ги), гд бдде

дпасно. 4.

боквица" ж Plantago major L. в буквица. — Боквица је гд. И то је дна што

йма дкругли лйст. 12 (1С, 3, 6—11, 13); бôквица? "Plantago lanceolata L.” в. бу

квица, зечије уши. — А два бвде, дна је дугачки лйст. Ево, вй[дији по сёмену,

й тó је бдквица. Ја кажем да је дво мушка бдквица, а днб је жёнска. 12 (1С, 3,

6—11, 13).

боровина ж "Еquisetum arvense L.” в. дивља кришкиндла, зечији лад,

лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је као

бдровина што расте. Кд бдровина расте. Мало тако, па кд и бдровина два велика,

само што је тако мало. Бдровина. 9 (6).

босиљак -йљкам дивији ~* Salvia pratensis L. в. коњски босиљак. — Нус

пут, по ледйнама, гд вйше ту расте. То нёма пд њива. Он вйше и/з) жйла расте,

тај дивији бдсиљак. Па цвёта, нако, на лйлав. Иза сваког лйста йма, нако, по два

cйтна цветйћа. Баш дно, што кажу, кд бдсиљак. Вйше смрди нёг што мирйши. 7

(10, 11), дивији ~* Stachys recta L.” в коњски босиљак, старачац. — То једно

што смо рёкли, днај дивији бдсиљак, кдњски бдсиљак. То је сйтно и белй се у

жcйту, у стѣњики, гд је, двај, старачац. О/д) тог мёда свй пчелари ндсе. И лёпо

мирйши. 12 (9—11, 13); кôњски ~* Salvia pratensis L. в. дивији босиљак. 7, 10,

11; коњски ~? Stachys recta L. в. дивији босиљак, старачац. — Кдњски бдси

љак, ёво й сад йма на њиви кôд нас. Ово вâко йма ту свуд бёли тако цвёт, кдњски

бдсиљак. Па йду чёле на кдњски бдсиљак, 10 (9, 11—13).

ббца" ж Сirsium arvense (L.) Scop. в. паламида / паламуда. — Бôце йма

мндго, свакаке. Па затó што бдду дви листови, бдде, ёто, затб је зовёмо. Има чкаль

па бдде, па днда йма разни/x/ rй/х} којекакü/x/ бôца, а свё зовёмо у йсто време

ббца. Кдје бдде, ббца је 1 (2); ббца? Оnopordon acanthium L.” в магарећа бода,

магарећа боца, магарећији трн, чкаљ. — Тако лйшће буде, па тó свуд йма тако
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ббца, ббца, ббца, а тај кó цвйт што трйба да је, гд је тако дугачке ббце. То је

ббца. А и лйшће је тако бддљиво 5 (I); бôца° Хanthium spinosum L.” в дикица.

— А дво је баж бддѣиво, дво кó йгле буде. То је ббца. 5 (1, 2, 4, 8); магарећа ~

"Оnopordon acanthium L.” в. боца, магарећа бода, магарећији трн, чкаль. 2.

бубе буба ж pl цйганске ~ Вidens tripartitus L.” в. виљушкар, виљушке,

виљушкице, црни чичак, чичак. — Цйганске бубе, гд тäко нарасте вёлико, па

кад йдеш крдж њу, днда се напунеш, напунеш. Тб тако је, па йма кó вйле нйке

ту. Па-с-rб тако назâбада, назäбüда. Ју, кад йдемо, па тако найђемо на тó, па јој,

йл сам се напунила цйгански/x/ буба. 5.

буквица ж Plantago major L. в боквица. — То је буквица. Йма и кдja

порасте, а йма и каја, два широка, та се само шüри, знате, широко лйшће 5 (1Ш,

2, 4); буквица? Plantago lanceolata L. в боквица, зечије уши. — А два буквица

што је зéчије уши, та порасте, и знате, вйше тако танколйшће буде пд тој стаблики.

Па дво што кажу да је зёчије уши, да је тó мушка, а двоје жёнска, два, широко

лйшће 5 (1Ш, 2, 4).

була ж Рараver rhoеas L. в. папушковина, пропушковина, џанибула. —

Њё се нађе у жйту и у сйтнйм усевима, днда је затворена, па пдсле ка/д) гд

пукне, гд њёно гњёздо расцвёта, днда буде рôзне и црвене. То је була. Кад једарет

прдђе њёно време, днда гд лйшће падне дóле, днда дстане сёме, тако главица јёдна,

и тамо је унутри црно, црно сёме, мндго, ліндгойма сёмена у тој главици њёној.

2 (1Ш); була — Вйдйм је и ту да имате је, буле. Има је, с пролећа дна, кó не

узоре, дна дсилй се, па рашüри се, цвёта. Ди уваги, дйгод, мй, сам/ој се црвени

њйва. Па була, црвёна, црвен цвёт, кд була, Туркиња. Турци су буле били. Турцü

су црвёне фёсиће ндсили. 12.

бунар бунарам ајдучки ~ "Dipsacus laciniatus L.” в чешља, чкаль.

буника ж Нуosciamus niger L. — И њемд/жеЈш вйдити по каналима, тако,

ус пут кад йдеш. Жућкаво цвâти. Онда каже: ал је луд, као да се напијо бунике.

То знам да кажу. Жýго цвати буника. 10 (1—9, 11—13).

бурčнце -ета с "Мuscari racemosum (L.) Мill.” в. дивији лук(ац) / дивљи

лук(ац), пресличица. 13.

В

видовица ж "Аmagallis arvensis L.” в видовка, видовска трава, видовчица. 8.

вйдбвка ж "Аmagallis arvensis L.” в видовица, видовска трава, видовчица.

— Вйдбвка; затó што на Вйдовдан, у то време, Вйдовдан дваест дсмог јуна, ту

отприлике, зависи од гддине, цвёта. 11.

видовска трава в трава.

видовчица ж "Anagallis arvensis L.” в видовица, видовка, видовска трава.

— дв5 је виддвчица. Са/д) тó већ нёма, гд је вёђ до Вйдовдана прёшло. Јел дна

до Видовдана. Кд лёдено је лйшће, и по земљй се пружа, a cйтан, црвен, лёл

цвётић йма. 12 (13).

вйка ж Vicia sativa L.”. — Има вйка, гдје лідунасто, и расте, ёт/ој на пруги

ћеш наћи. Она се пружа, pёцимо, сäд бде, па ён/o) чак тамоймä. 10 (1—5, 8);
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вйка — Вйка се здве. То је за потрдшњу, за кдње и за тд. Вйка йма зЁно кд

пâсуль, тó, кôњй се добро гдје д[д) тога, 12 (6, 7, 9, 11, 13).

вйлина коса в коса.

вйлина косица в косица.

виљушкар -арам Вidens tripartitus L.” в виљушке, виљушкице, циганске

бубе, црни чичак, чичак. — Виљушкар, тó је грава, йма вйљушке, и тó се поза

дёва ако найђени у чарала у њёга. Онда тó кó вйљушкице се тако позадéвају, 6

(1с, 3, 8, 11).

вйљушке -шäка ж р! Вidens tripartitus L.” в. виљушкар, виљушкице, ци

ганске бубе, црни чичак, чичак. — Тд дбично буде тако као лдптица. И кат

процвёта, буде сйтно, каолдптица. Кд дна гдмба д/д) детелине. А кад идёмо крдс

тó, а днд се закачи, па йс тё гдмбе йспадају тё вйљушке. То буде свуда гдтов пд

њиви. Она йсrб се размлаги, па вероватно да сёменом, да йс тй{x} вйљушака, да

је ту сёме у томе, у т.й вйљушка, да се сёменом дна размножи. 7 (1С, 3, 6, 8—12).

вйљушкице, -йца ж рі Вidens tripartitus L. в. виљушкар, виљушке, циган

ске бубе, црни чичак, чичак.— Има кó от сунцокрёта, тако, дбично, па на крају

двё бôдље, и тё се бôдље забдду у чарапе, нè мож/e) се извивати нйко д/д/ rй/x}

вйљушкЙца. А тó није висдка трава. То, ёго, баш тó су вйљушкице, да, гд је та

трава. 7 (1С, 3, 6, 8—12).

вйно с рôдино ~ "Lamium purpureum L.” в. мртва жагра, мртва коприва,

родино цвеће. — Рддино вйно, па ё/то/ тако нйско и лйлавско цвёта и има га и

по њйви и порет пута и порет калдрме и свуда, имамо га чак и усред њйве кâдгод.

И тó рано, тó је прво прдлетње, прдлетњи цвёт што цвёта. 6; — Едво је, вйдиш,

рбдино вйно. Зато што је црвёно, што валда йма тај црвени цвёг. 12 (1, 3, 6, 7,

9—11).

власуља ж Аgropyrum repens (L.) Beauv. в. пиревина, пирика. — Ово је

власуља. Што блйже влату, тó је свё jäча. Власуља йма тај влат. 11 (3, 5—7, 12).

вôле-нè воле 3sg Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в бела трава, волем (те)-не

волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не волеш, воли-не воли, лаже-не

лаже, оће-неће, оћу-нећу. — То је вдле-нё воле. Па тó дèца врачају, и дèвдјке:

вдле ме мдмак, нè воле ме мдмак, па дно дткине, па днда на крају штй йспадне:

јел вдле, је л нё воле. Зато се здве вдле-нё воле. Е сад, нађеш вдле-нё воле, дTкинеш

вѣ и бации. Отпрйлике. И онда д/д) доле: нè воле-вдле, вдле-нè воле, вдле, и днда

знаш је л те вдле мдмак је л те нè воле. И сад мй на њиви вйше пута, кат седймо,

днда: дöhe Ђура бéсан, нёhe; дóће, нёће. Или жёна кôје чдвек пйје, дна: дóће

пйјан, нёће; дöhе, нёhe 10 (6, 7, 9, 11, 12); вôли-нè воли (1Ш, 2).

вôлём (те)-нè волčм (те) 15g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава,

воле-не воле / воли-не воли, волеш-не волеш, волим (те)-не волим (те), лаже-не

лаже, оће-неће, оћу-нећу. 1С, 3, 6, 8—10, 13; вôлйм (те)-нè волйм (те) — Кйда

се: вдлйм те-нё волüм ге. Йста смо кйдали, тако кат сйднёмо, цуре. Наберёмо,

днда, па тако, будёду и момци и свй. Сйднемо на клупу, па: вдлйм те-нё волйм

те. Е, напдслетку, кад га нè волüм, днда ме ћуши, па бйж, 5 (4).

вôлёш-нè волёш 25g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не

воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), лаже-не

лаже, оће-неће, оћу-нећу. 1С, 3, 12, 13.
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вôли-нè воли в воле-не воле.

вдлйм (те)-нё волйм (те) в. волем (те)-не волем (те).

воловски рёп в. реп.

вôловско öко в. око.

Г

гäвёз м "Symphytum officinale L.” — Гáвёз, гд расте у рйту. То на рйцким

зёмљама, на црним, влажним земљама, ту расте. Има широк лйст и цвёт плав,

чёле йду на њёга. И дн, ёто, кат се дсили, дн расте кдpёном, а и сёменом. А гдга

йма кдд нас здрй/6/о мндго. Мй газовёмо гäвёз. Лйст ийри као штавољ, дно што

смо рёкли да йма штаволь, дн йма днд за лёк, йма сёме дно црно. А двб је у другдм

облйку, двај нёма тако, него дн йма цвётове, когдд нёки украс, цвёће, чёле йду на

њега, на тај гäвёз. Ал бн йма као што има шаргарёпа, паштѣнак и гд, тако дн

йма, само његова црна жйла и йма, вёлике жйле пушта, тај гäвёз. Јел док нй/je/

се тó тако дрüло, машине док нйсу драле дубдко, днда йстера, чйтаво чудо се

йзвали, гд йма жЙла, чудо јёдно, чйгав ибун. То је од гüвёза. 3 (1, 2, 4, 8).

гйцуља ж Ноrdeum murinum L.” в. дивији јечам / дивљијечам, жива трава,

попино прасе. — Збдк тога назйвају гйцуља, ка/д) дёци узберёмо у руку, па

пустЙмо, дна, тако држи у руки, а дна сама мйли, мйли и дде у рукав. 7 (10, 11).

голготска трава в трава.

гôмбара ж "Тrifolium pratense L.” в кравара, краварица, кравска детелина,

луцерна / луцерка, црвена детељина, шпаргла / шпарга. — Имамо дву ддмаћу,

луцёрку, и гдмбару. Она йма гдмбе, баш вако, pбза, црвёне. 7 (3, 6, 8—12).

горчика ж 'Roripa silvestris (L.) Вess.”. 9.

горушица ж "Sinapis arvensis L.” в. репица / рипица. — Кат се пдсије рёпа,

па кад горушица прйyзме, днда рёпа дстане танка и сйтна, загуши се. А мйслим,

йсто мдж/e/ да се чупа, да се даје живйни. 7 (1—3, 6, 8—13).

горчйн -йнам Аmthemis arvensis L.” в. дивија камила / дивља камила, дивија

камилица / дивља камилица, дивља титрица, ката, коњара, коњска камила,

коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, круп

на титрица, чивутске јагоде. — То је дна кд Гйтрица, знате, само нйје ликдвига,

него тако висдко нарасте. То је тај гдpчйн. То је пдпут, кажемо камилица, ал

тйтрица је гд, старовüрски. Само гд је крупније, дво, гдpчйн, гд буде таки цвёт.

Тó зато се здве гдpчüн, да нйко нёће се прйварити па чај кувати. Кд бере, днда:

/x/йјд/e), ку/д/ heiи гдpчйн бpйт. Па гôрко, па да. Тд нйје добро. 5.

гôспина трава в трава.

гôспин цвйт в. цвит.

грашак -шка м дивији ~ "Lathyrus tuberosus L. в. дивљи грашак, орашак

/ орашац / рашак. — То је дйвији грашак, њега йма у житу, у детелини. Има

мдуне као грашак. Он йма жcйлу иддле као крдмпüр. Рôза, лёпо рôза цвёта. Брала

сам тај ийнибулу, што кажем куколь, каранфил дивији, наберёмо пукёте пандсймо

кући, мётёмо у вазну. Против чёга било да прскамо у њиви, ди тај дйви/и грашак,
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дн дстаје Нёма јди дтрова да њёга лідж{e} да дтрује. Њёга йл идёмочупамо,

ил лидтиком сéчемо 7 (3, 6, 8—12); дивљи ~ (1, 2, 4, 5, 13).

грожђе с змијско ~ "Solanum nigrum L.” в. змијска трава / зминска трава,

зминско грожђе, кереће грожђе. 1Ш, 5; змйнско ~ 1Ш, 5; кереће ~ — Има

трава керёће грджђе. Гадна је кд враг. Мај брат, Ђука, мй купили кудељу, и дн

мали бйјо. А мй идёмо, páдимо, а дн за нама, и гд керёће грджђе, најд се, свё

вако му цурило нуз уста. Једвä је дстó дн жüв днда. 10 (1—9, 11—13).

гушчије цвёће в. цвеће.

Д

данинôћ м дивији ~ Viola arvensis Murr.” в. арвачка, дивљи даниноћ. —

То је дивији даниндh. Зато што на једном цвёту йма и тамних нијанси, као ндћ, и

светлих, жýтих. УдблЙку пітомог даниндћа, 11 (3, 6 10, 12); дивљи ~ (1, 2, 4,

5, 13); данинбћ дивији ~ — Има и даниндћ тако йсто сйтни, дйвији. Сйтан, да

ниндћ прави, сам/o/ cйтан. А двü су лёпи дäниндћи затó што йма жсýrй/x/, йма

свакојакü(x), ал дно је жут дйвији. 12.

девёрско цвеће в. цвеће.

дётелина ж Меdicago sativa L.” в детељина /дителина /дитељина, дителин,

коњара, луцерка. — Па луцёрна здву стручњаци дву праву дётелину, а мй зовёмо

луцёрна дну гдмбару, што лйлâв цвёт йма, а дву што цвёта плаво, тó зовёмо права

дётелина. 6 (1, 3, 7—13); дйвија ~ Оxalis stricta L. в. дивија детељина / дивља

детелина, кисељак. — Има, ёво, мджем је дднёти, йма ту у башчи д/дјма{x},

ту блйзу; кажу дивија дётелина. 11 (3, 6—10, 12); дивља ~ 13; крäвска ~ "Тri

folium pratense L.” в. гомбара, кравара, краварица, луцерна / луцерка, црвена

детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга 9, 12, 13; црвена ~ Тrifolium

pratense L.” — Има двогддишња, црвена дёгелина, нёко је здве прдсгије, мй сељаци,

гдмбара, зато што има тё гдмбе, знаш, 11 (3, 6—10, 12, 13); дётельина Меdicago

sativa L.” 1, 3, 7, 8, 10, 11; дивија ~ Оxalis stricta L.” 3, 7, 8, 10, 11; црвена ~

"Тrifolium pratense L.” 3, 7, 8, 10, 11; дйтелина Меdicago sativa L.” — А дйтелина

је вйшља и кажем, таки цвâд буде, па плав. Па тó се сйје 5; дйтељина Меdicago

sativa L. 2, 4.

дётельина в. детелина.

дивија дётелина в. детелина.

дивија дётељина в. детелина.

дивија зéвалица в зевалица.

дивија камйла в. камила.

дивија камйлица в камилица.

дивија мётла в метла.

дивија мувар в. мувар.

дивија паприка в. паприка.

дивија ружъ в. ружа.

дивије јäгоде в. јагоде.
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дивије зéвало в зевало.

дивији бôсильак в. босиљак.

дивији грашак в грашак.

дивији данинöh в. даниноћ.

дивији данинбh в. даниноћ.

дивији јёчам в. јечам.

дивији каранфил в. каранфил.

дивији лук(ац) в. лук(ац).

дивији пасýль в. пасуль.

дивији рузмарйн в розмарин.

дивији сйрак в. сирак.

дивља дётелина в. детелина.

дйвља зéвалица в зевалица.

дивља камйла в. камила.

дивља камйлица в. камилица.

дивља кришкйндла в. кришкиндла.

дивља мётла в метла.

дивља мувар в. мувар.

дивља паприка в. паприка.

дивља ружа в ружа.

дивља тйтрица в титрица.

дивље јагоде в. јагоде.

дивљи грашак в грашак.

дивљи данинбћ в. даниноћ.

дивљи јèчам в. јечам.

дивљи квакв. квак.

дивљи лук(ац) в лук(ац).

дивљи рôзмарйн в. розмарин.

дивљи сйрак в. сирак.

дикица ж "Хanthium spinosum L.” в. боца. — Она кад је узмёж бдде. Па да,

нё смёш йћи ни бдс ни голдрук. Како йзађе, бдде д[дјма{x}. Дикйца је длüсна,

стó бôдља йма. Па кат станеш на њу, јйој. — Идёмо по нёком насипу, нё мож/еш}

йћи, а ја йиб у сандала, о/д) дикйце. 10 (1, 3, 4, 6—9, 11—13).

дйтелин м Меdicago sativa L. в. детелина 1 детељина Iдителина /дитељи

дйтелина в. детелина.

дйтељина в. детелина.

на, коњара, луцерка. — Има луцёрне, йма дйтелина. Има и двбг дйтелина што

мй кöpйстимо за марву, а и луцёрне, та је нйжја, па таке гôмбе цвётају, а дйтелин,

дн дпет онако висдко нарасте па тако цвäд буде плави. 5.
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дрёзга ж 'Nasturtium officinale R. Br.”. — НБу вдда ндси, а дна расте. То је

дрёзга. Сйтно нако, на резанчиће. Ал тó мндгойма. То загуши чамце, на пример,

кад йду каналом, вдда нанёсе, па ка/д) ддђе чама$ да прође, нё мож/eј да прдђе.

Тб је дрёзга 8 (1—7, 9—13).

душица ж мајкина ~ "Thymus serpуllum L.” в. мајчина душица.— То вдлёмо,

и тó лёло и мирйин и чёле падају на њу. Не расте висдка, тако тдлка, йма тако

цветићке лtáјкина душица. 6 (1С, 3, 7—13); мајчина ~ (1Ш, 2, 4, 5).

Ж

жагра" ж Urtica dioica L.” в жежа, жежара, жежење, жежика, коприва.

— Мй кажемо жагра. Оно што бýчи. Та је жüгра добра, и корёње је добро, и

стаблика је добра за чај. То је каже добро за прса, за бубриге, за свачега. Ајдj.

тó тако бýчи. Онда, знаш, кад пркосüду дйца јёдно другбм, днда само{o} узбёру,

па джагри:јдj ала си меджагријо, па се дёру, дрёну. 5 (1Ш, 2, 4); жагра? 'Urtica

urens L.” в жара, жарица, жаруља, жежа, жежара, жежење, жежика, коприва.

1Ш, 2, 4, 5; мфтва ~" "Lamium album L. в мртва коприва. — Йма, ал та не

бýчи, гд је, нё знам је л имамо дй год у башчи. И тó је йсто тако лйшће ширдко

и зелёно и свё, само нёма тё, да пёцка, да пёче, знате, мртва. Мртва жâгра. 5

(1Ш, 2, 4); мртва —* Lamium purpureum L. в мртва коприва, родино вино,

родино цвеће. 1Ш, 2, 4, 5.

жара ж Urtica urens L.” в. жагра, жарица, жаруља, жежа, жежара,

жежење, жежика, коприва. — Сйтне, мале днё, жаре. Жаре, тó су сйтнёкдприве,

а две вёлике, тó су, тёмдp/a/ бйти корёнчину да имају унутри, ддк пригддишње.

12 (1с, 9).

жарица ж Urtica urens L. в. жагра, жара, жаруља, жежа, жежара,

жежење, жежика, коприва. — Она нё буде гддин/y/ дана, буде само с прдлећа

cйтне жарице. Та дстаје по цёлу гддину, а днё жарице, днё само с прдлећа, и

cйтно лйшће йма. 12.

жаруља ж Urtica urens L. в. жагра, жара, жарица, жежа, жежара,

жежење, жежика, коприва. — Има кдприва жарка, жаруља, гд је дна, сйтно

лйшће /з}наш; тó је жарка кдприва, а йма дна права, вёлика. 9 (1С).

жёжа ж Urtica dioica L.” в жагра, жежара, жежење, жежика, коприва.

— Его йма ди гдд дћеге Јл жёжа је л кдприва б. жёжа (8), жèжа? Urtica

urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежара, жежење, жежика, коприва.

6; жéжа (8).

жёжара" ж Urtica dioica L.” в. жагра, жежа, жежење, жежика, коприва.

— Она дnüли и пèче и сврби и свё, з ід. Нёко каже жёжара, 6, жёжара° Urtica

urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежа, жежење, жежика, коприва б.

жёжёње“ с "Urtica dioica L.” в жагра, жежа, жежара, жежика, коприва.

— Сам/ој да прбба/м) мало да те пёцнём с њйме, по ндгијел по руки, да вйдйш

како жèже. А јако добро и кöpйсно за млађе свйње, истёрüва глйсте, код нази

мёди. Ја испрабб, млађйм свйњама, назимёдима који су одбијёнидт сисе, жёжёње

тёра глйсте, ако ймају у црёвима, тёра глйсте наполье. Онда, ја сам пйјo cдк, цёђен
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сдкод жёжёња, 11 (7); жèжење“ Urticaurens L. в жагра, жара, жарица, жару

ља, жежа, Жежара, жежика, коприва. 7, 11.

жёжика ж Urtica dioica L. в жагра, жежа, жежара, жежење, коприва.

— Па кôприва и жёжнка. Па што жёже, жёже као кат се вütра дпали, јёл,

жёже, йскоче плйкови. Затó је жёжика, 10; жёжика? 'Urtica urens L.” в. Жагра,

Жара, ЖарИЦа, ЖаруЉa, ЖсЖа, ЖeЖара, жежење, коприва. 10.

жйва трава в трава.

жйтарка ж Lolium perenne L.” в лединско сено, ливадско сено, тврда тра

ва, тврдац. 6.

жутица ж 'Chelidonium majus L.” — Жутйца дна, знаш. Кад йма/шj жутйцу,

днда тóм гравом се лёчи. 9.

жутулъа ж "Ranunculus acer L. в. љутић. — Порет пута йма та жутуља. Ту

йма у каналу кдд нас. Па да, тако што дна, вйдиш, itма тё кдpёне, жутуља. Свё

се пружа и вâта се, што вйше чулüии, свё війше се пружа, 9.

З

звёздан м "Lotus corniculatus L.” в. звезданац. — То је било пд тüм ледйнама

нйшüм и пäшњацима и нёкат се гд йило кдсиг, нд сäfд) тй/x} ледйна вйше и

тако нёма, али знално, прйје, пётнајз-дваест гддüна уназад, нарочито бођанска

шума, тäмо је тако бйло тü{x} чистина у шуми, ди је тај звёздан йшо и ди су

људи йшли и кôсили су и јако лёлок сёна су имали д/д) тог звёздана. 4 (1).

звёзданац -äнцам "Lotus corniculatus L.” в. звездан. — Звёзданац је жут, што

га мй зовёмо. То по ливадама, гд нёма на друго/м) мёсту. То сёно буде над-ор“

гйнал. Он се ийри, нё буде вёлик, сам/o) нарасте тако по нйзама, тај жути. Тд

се здвё звёзданац. 3 (7, 8, 10, 11).

зèвалица ж дивија ~ "Linaria vulgaris Mill.” в. дивије зевало, дивља зевали

ца, дивљи квак, зивалица, керићи. — То је дйвија зёвалица. Кат се прйтисне

цвёт са стране, дн зéвне. Затó је зéвалица, зато се здве. 11 (6—10, 12); дивља ~

(1, 13); зйвалица (2).

зéвало с дивије ~ "Linaria vulgaris Mill. в. дивија зевалица / дивља зевалица,

дивљи квак, зивалица, керићи. — Па тó је дйвије зéвало. То је право зéвало,

само што је дивије, cйтније него двозёвало. Стйснё се, дно зёва. Па зато, кат се

сrйсне цвёт, дн зйне, а пустüж га, дн се склдпи. Затб се издве зéвало, само је т.б

дйвије, а днб лitлаво, йма свакојаког, бдрдбв, тó је цвёће 12 (3, 6---11).

зёље с "Аtriplex patula L.”. — То је зёље. Тблій као дйца йшлЙ смо, па кйдамо,

па јйдёло 5 (1—4, 6—13); зёље? Chenopodium album L.” в бело зеље / било

зеље. — А зёље тó што назüвамо, то је са узаним, шпйцастим листићима, гдpe,

нако, бёлушкаво и глацкаво 3 (1С, 6—13); бело ~ 1Ш; бйло ~ — А бйло зёље

йма, байће је, и мало онако йма кó крёскаво лйшће, бйло; шпицâcrйје, ужје и

шпицâстüje. 4 (2, 5); зёље? "Chenopodium polyspermum L.” в. црвено зеље. 1С, 3,

6—13; црвено ~ — А црвено зёље је пдпy/т) црног, само што је црвенчасто 4

(1Ш, 2, 5); црно ~ "Аmaranthus retroflexus L.” в штир. — Па црно зёље йма

широко лйшће. И на њему йма сёмена, чудо бджје. Иако се тó на време не дчисти,

ró забѣложн зёмљу да ддгодинё буде као мйк од њега. 4 (1Ш, 2, 5).

— 49 —



446 Марија Л. Шпис-Ћулум

зéчије трње в трње.

зéчије уши в уши.

зéчији лад в. лад.

зéчији трн в. трн.

зйвалица в зевалица.

змйјино öко в. око.

змијино цвёће в. цвеће.

змијска трава в трава.

змијско грбжђе в грожђе.

змијско млеко в млеко.

змйнска трава в трава.

зминско грбжђе в грожђе.

зминско млеко в млеко.

зубача ж Сynodon dactylon Pers.”. — Јбј, зубача. Она је танка и дна је у

зёмљи, йсто йма јако мндго жcйла и дугачке жйле и каж/y/ кат сrди на тавану

сёдам гддйна и мёгёш је у земљу, дна расте. Не дсýши се нйкад. Йма пуно члан

кдва Јако тешко се зубача чупа, зато што дна нёма једну жcйлу, него ибун овако,

пуно жcйла йма. 10 (1—9, 11—13).

зуби зубам plризоми врсте "Sorghum halepense (L.) Pers.”. — Ал сäд йма

дйвијек сйрка війше нё/го) кукуруза пд њивама. Има ддле овако дугачке, зубе мй

кажемо. Бёле дне жcйле, јаке. Као зуби у земљи, бёло па дèбело, дёбље от палца;

нё мо/жејш ишчупатй га, 10.

йвањско цвёће в. цвеће.

йвањско цвйће в. цвеће.

Ј

jäгоде јäгôда жpl дивије ~ "Rubus caesius L.” в. дивље јагоде, јагодњак. —

Кат сам бйјо дère, каже дтац йли дёда: пуштајте свйње на стрњику. А пуштамо

свйње на стрњику, днда две дивије јйгоде тако се разлдзиле по стрњики дије било

жcйто, а мй дбујёмо дланке бёш чарала. Па кат се дно замдта ту на пригйбу око

стдпале, па кад увече трёба да лёжемо, а стóпале свё изгребёне. 11 (3, 6—10, 12);

дивље ~ (1, 2, 4, 6, 13); чйвутске ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија

камила / дивља камила, дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица,

ката, коњара, коњска камила, коњска камилица, коњска титрица, крупна

камила, крупна камилица, крупна титрица. — Па чйвутске су јйгоде попут

камйлице, само нйсу ликдвите; крупнијё су от камйлице. Е. па тó cйтнйје што је,

тó зовёмо камйлица, а днб што је крупнйје, дно зовёмо чйвутске јйгоде. 4.
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jäгодњйк м "Rubus caesius L.” в. дивије јагоде / дивље јагоде. — Јагодњак

и у стрњики расте и по каналима. Јагодњак је дна трава, дивије јагоде. Йма крај

канала, кра/j) јёндёка, йма је свуда. То је слйчно двüм правим јйгодама, сам/o/

шт йма днё бѣкове и дивија. Јагодњак је дйвије јагоде, ёто, друкчије нè мо/жејш

касти, јйгодњйк. 10 (1—6, 8, 9, 12, 13).

јајцурица ж "Aristolochia clematitis L.” в. дивији пасуљ, курјача трава, кур

јачевина. 13.

јечам јèчмам дивији ~ Ноrdeum murinum L.” в гицуља, дивљијечам, жива

трава, попино прасе. —Дйвиди јёчам, што нако кад радиш, бн мйгољи. Такб йма

слйчан, двд, öсију као јёчам двај прави, а вй знате, ранијёчмови днй што-з-били,

јел прё су и сва жcйта имале бсију; е сäт смо са пшёницом без бсије, а јèчам нè

мож/e) бйт/и) без бсије, йма бсију, а й rд йма бсију кó јèчам. Зärб газдву дивији

јèчам. 6 (3); дивљи ~ (1Ш, 2, 5).

К

камйла ж "Маtricaria chamomilla L.” в. камилица, титрица. — Камйла је

cйтнија и лёлша. 12 (3, 4, 6—11, 13); дивија ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин,

дивија камилица / дивља камилица, дивља камила, дивља титрица, ката, ко

њара, коњска камила, коњска камилица, коњска титрица, крупна Камила,

крупна камилица, крупна титрица, чивутске јагоде. 8—11. дивља ~ 13; кôњ

ска ~ — То је кдњска камйла, а камйлица што кажемо, тó је два што се бере

за апотеку. 7 (6, 8—13); крупна ~ — То је тó, булка и крупна камйла, знам да

сам правила букёте од дног, кат сам била дёте, пд житу. 12 (7, 9, 11, 13).

камйлица ж "Маtricaria chamomilla L.” в. камила, титрица. — Па йма два

дбична камйлица што се бере за апотеке, за чај, гд је камйлица кажу. 7 (1—6,

8—13); дивија ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,

дивља камилица, дивља титрица, ката, коњара, коњска камила, коњска ка

милица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, крупна Титрица,

чивутске јагоде. 8—11; дивља ~ 13; кôњска ~ — А два, кдњска камйлица, гд

висдко нарасте, па крупне цветове йма, гдтов кó бèла рада. Бёла рада йма ширдко

лйшће, а двоймайсто сйтно кäо камйлица. 7 (1С, 6, 8—13); крупна ~ 7, 9, 11—13.

камџйјйш -äша м Саlystegia sepium (L.) R. Вr.” в ладолеж, лифчићи,

пачињак, попанац / попонац, слатковина, точирићи. — То је камийјаш. Затд

што је дугачак, мд/же/ш правит камuију од њега. Плуг, мдrбр од осамдёс/eјт

кбња ће зауставити. То је танко кó камuија што кажу, и днда кат се тó наго

мйла, заустави мдrбр. То је пдпанац, pйтски, онд/a) йма двај бёли, мали, cйтни

пдпанац, што йсто цвäти, само йма мало плавушкасто, ал двај потпуно бёо, тај

камційјüш. 3.

каранфилм дивији ~ Centaurea cyanus L.” в плава трава, различје / раз

лишће / разлиће. — Ово је дивији каранфил. Валда пд том цвёту, што йма цвёт

кäо каранфил. 7 (8, 10—13).

ката ж "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,

дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица, коњара, коњска камила,
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коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, круп

на титрица, чивутске јагоде. — Тб је ката. Ката смрди, а камйлица мирйшій. 3.

кашљара ж Сichorium intybus L.” в. коњогриз, трава от кашља. —

Кашљара, скупља се за чај, от кашља. То порет пута расте дна ни нёма лйста,

него ддма/x/ тако тёра стабло и д/дЈма{x} тёра тако цвёт. Кашљара, тó сам баш

от свёкрве мдје чула. Кад идёмо из вйнограда, дндак дна мёни каже, Јдвица бйјо

мали, па кашлыб, каж/e) cá/д/ Немо мй две плаве, кашљаре, набрати, па осушити,

па скуваги чäј. 9.

квак квакам дивљи ~ "Linaria vulgaris Mill. в. дивија зевалица / дивља

зевалица, дивље зевало, зивалица, керићи. — Тб је йсто кд и, ёго, имамо овакдг

дбичндга квака, бде тај цвёт, а дво је дивљи квак. Тај нйкако друкчије не цвёта,

само жуто. Т6 йсто тако по лйвадама, коједй буде, и тако ди се нè оре, знате. Па

нё знам, ёто, валда зато што зйвуће. Па ёто тако, тако по страни, вйдüте, днда

зйвуће. 5.

кереће грожђе в грожђе.

керйћи мpl Linaria vulgaris Mill.” в дивија зевалица / дивља зевалица, ди

вије зевало, дивљи квак, зивалица. — Оно што сморёкли керйћи — Йма дйвље.

йма жуто. Жуто цвäтё. — Има и у башта што буде као украсно цвёће. — Е, па

Tд је літомо, ал йма ба/ии / жуто, само је сйтнЙје. — Па кат прйтиснё се овако

мйло, днда тó мало кд дтворй се. Цвйг се раствори. — Кат се притисне, као, гд

смо рёкли, вйди како керйћи лају 4.

кисељак" -āкам Оxalis stricta L. в. дивија детелина / дивија детељина /

дивља детелина. — Кисèљак, гд ліджемо јйсти. Имамо и ту у башчи мй тдга.

То је баш дзбüьно и кйсело. Па дйца кат смо били свійшта смо јйли. Ей сад

имамо у башчи, само, баш нйки дан кат сам кдпала, нађем, тако, жбун, два. А

йсто тако мд/жејш узбрати листић, два, па турит уста, па грйцкати. Кйсело, баш

је кйсело. Кисељак. 5 (1, 2, 4, 5); кисељак* Rumex acetosa L.” 13; коњски ~

"Rumex obtusifolius L.” в. репув, штаволъ. — То тако висдко, а кажем, тако кд

rpй пѣста ширдко лйшће, па тако дугачко. А вйдите вй какво је тó cйме. А тó

порасте, јё л те, вёлико. То се каже кдњски кисељак, 5 (13).

кљун м рôдин ~ "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” в родине ноге. — Вйди

дво, кó рôдини къунови. То се здве рбдин кљун, трава та 12 (1С, 8—11, 13).

кôзија пйца в. пица.

комотљика ж "Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија

ружа, метла, метлиње, трутљика. 13.

коњара" ж 'Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,

дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица, ката, коњска камила,

коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, Круп

на титрица, чивутске јагоде. — Па кдњска камйла мй смотó звали, кдњара Тб

је. Т5 нйје да се бере, знам да кажу: нёмбјте брати ту кдњару, каже, не вреди

тó брати, та није за чај 12; коњара° Medicago sativa L. в детелина / детељина

/дителина / дитељина, дителин, луцерка. 13.

кôњогрйзм "Сichorium intybus L.” в кашљара, трава от кашља. — Кдњо

грйз, така ёro. Па валда га кдњи и пдједу радо. Прё су коњи йшли на пашу. А

ёто, днда, други га нису ддгризли, а кдњи јёсу. 1 (5).

— 52 —



Фитонимија југозападне Бачке (коровска флора) 449

кôњска камйла в. камила.

кôњска камйлица в. камилица.

кôњска тйтрица в титрица.

коњски босиљак в. босиљак.

кôњски кисељак в. кисељак.

коприва" ж Urtica dioica L. в. жагра, жежа, жежара, жежење, жежика.

— А двб су праве коприве, две високе што расту, и сёме тёра још, 9 (1С, 3, 6—8,

10—13); коприва“ Urtica urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежа,

жежара, жежење, жежика. — Има жарице, дне сітне, а йма и крупне кдприве.

Йма двдје коприве. 12 (1С, 3, 6—1 1); мртва ~" "Lamium album L. в мртва жагра.

— Само йма мртва кдприва, дна не жèже, а скорб су слйчне, мала је разлика.

Та што кажу мртва кдприва, та не жèже, а двб је жёжа јел кдприва. 6 (1С, 3,

7—13); мртва ~* Lamium purpureum L. в мртва жагра, родино вино, родино
цвеће. 13.

коса ж вйлина ~ "Сuscuta epithymum L.” в. вилина косица, шуга. — Вйлина

кдса, днä се ийри. Па њу је тешко уништити, ту вйлину кдсу. И пали се, пд њиви,

учупамо па запалимо. И изгдpe, и дна длег крёне јако тешко је уништити. Обично

у детелини буде највйше, кромпиру, pёпи, у гй нйски бЙлькама. У кукурузи већ и

ако буде, нё мо/же /ии, нё видй се. Дугачко, свё вâко. Кад згрйбимо руком, па тд

вуче се, дугачко, и кажем, ја пдкидам, пдкупимо пд детелини, грабљице ндсЙмо,

не вреди, дна уништи, кат се лати, јутро дётелине уништи. То је тако дласна трава.

А и дна је лековита. Мој муж је њу пйјо против чйра. Вйлину кдсу и пётровско

цвёће, гд сам сушила, па днда кувала чäј. Нёсладак је пйјо зäјутра, два дёци, и

увече. И днда бйло га д/д/ ток прйшло 7 (1, 3, 6, 8—13).

кôсица ж вйлина ~ "Сuscuta epithymum L.” в. вилина коса, шуга. — Вйлина

кдсица мй је зовемо. А дна кад уђе, гд мідраш палиги, дна је дпасна. Нек пâдне

сам/o) тако парчёнце, д/д/ма/x/ нйкне и ийри се, тако густо, па као да ватра

гдpe, jёде свё што йма. Сваку бüльку пдједе. А дётељину пдсебно. Сасвйм зёмља

дстане пдд њблі гдла, нёма нйшта, јёде и како се ийри, такб се нагло згушњава

и тако нйшти, као кад вâtра гдре па за њдли дстаје црно, такб она нйшти. То је

вйлина косица, тако је свй здву кôд нас. Вйлина кдсица, пошто је лёпа, жута кад

је глёдüи. 3 (1, 6—13).

котрљан м Егyngium campestre L. в. балангов. — Когрљан нйско расте и

округло расте, тако. Он кат се дсуши, гд свё дстаје, нйшта-с-д/н) нйје отрцб. Он

стдји по гддин/y/ дана, кдтрља се, вётар гандси, пйтај бдга, кйломётар. Тако је

чврст и лйс/т) тај његов и свё. А кдтрља се, кажем, котрѣан зато се издве, што

га вёгар лідж/e) ндсиг/и) куд дће, један кдpён, а волйки ибун. 12 (1—10, 13).

кравара ж "Тrifolium pratense L.“ в гомбара, краварица, кравска детелина,

луцерна / луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. —

Мй смо гд звали права дётелина, луцёрка. Адну сáде праву здву луцёрка, а луцёрку

крâвара. 12 (9, 13).

крäварица ж "Тrifolium pratense L.” в гомбара, кравска детелина, луцерна

/ луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. — Тб је за

марву. То се кдси и рани. Ето имамо ту на улици. Кад оцвате, днда буде гôмба.

Па зато што се рани марва. То се марви рани, јёл те. То је тó, крüварица. 5 (4).
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крäвска дётелина в. детелина.

крајцарица ж Вellis perennis L.”. — Крајцарйца, днбcйтно је, мали је и кдpён,

и сйтан цвёг. Има, и код мёнё је било на улици крајцарйце свуда 10 (1С, 3, 6—9,

11—13); крајцарица (1Ш, 2, 4, 5).

крв крви ж христова ~ "Polygonum persicaria L.” в голготска трава, дивија

паприка / дивља паприка, трава мајке божје. — Каг су Христа разапёли, днда

је га трава била пот крстом, ту расла. И тó је капљало на ту праву и дсталё су

флёке, крв. И на сваком лйсту йма флёка. Его, зата се дна здве христова крв.

Нёко је здве дивија паприка, а гдје христова крв — Йма дна лйшће, па г5 лйшће

тако, кд у паприке, али је кдpён црвенкаст. И днда йма туфне црвене. То је крв

Исуса Христа кад је капъала 8.

крёста ж ћуркова ~ Рolygonum orientale L.” в. ћурков слинац, ћyричиja

креста. — Нёкако, кд дно кат-с-тй кôсијо, днда сам ја йшла, йшла и сèкли лубè

нице. А ја свё вйдйм по каналу дно што мй кажемо ћýркова крёста. А тó тако

дугачко па рбза. Сад има га. Што кажу ћуркова крёста, 3; ћурчија ~ 13.

кришкйндла ж дивља ~ Еquisetum arvense L.” в боровина, зечији лад,

лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — Тог имамо

на њиви ддста, по кукурузима и тако. И тó се свугди дrкине, тó нè смйж додир

ни/ти), гд се сваки зглавак дrкине, тако је кйдљиво дво расте на једном предељу

зёмљё, дйвља крйикüндла. Вйдйте вй да је то тако баш лйло кó и две, чäмовина, јё

л. Мй кажемо гд дрвце што се кйти, знате на Божић, два чамовина, јёл, тó кажемо

крйикüндла. Ово је дивља. Его, лйчи, вй/дији, на тó, на чäмовину, јё л? 5.

крљ крљам "Sonchus oleraceus (L.) Gou.” в крља. — Кёль, дн расте висдко,

а кат се отсёче, йде млеко из њёга 9 (1—3, 6—8, 10—13).

крља ж Sonchusoleraceus (L.) Gou.” в крљ. — Остану флёке от крљё. Лйшће

йма попут маслачка. И за свйње, гд и гушчићи вдлу док је младо. — А пдсли

дтврдне, нарочито два стабљика и днда йстера већ, и бде буде мало и бôда, на

rйм лйшћу и цвёr, и днда је већ више нй за чег. А док је младо, јёду. Ймамо баште

ддле, па кад буде крља, ако је лйпа, донёсё се дпет мало, дно шта каже, /x/aj/де)

да се дслüду, јел свйњи, јел гушчићи, јел прäс“ци јел тако 4 (5, 13). |-

крпач -äчам "Galium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи

розмарин, крпељ, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. — КЋпач, дн расте

у жcйгу. И дн, тако, пуста свдјелдзе и крпй и днда руши жйто ддле, јёл. На

пример, вй кад идёте сäде у жйто, дн ће се свё за вас полёпит, закріпит. Тако се

кѣпи, затó се здве крпач. 2 (1Ш).

крпель м Galium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи

розмарин, крпач, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. — Крпељ, тај се и

на одёло, и на свё дће пдкупити, кёцељу јел сýкњу, штй, кат се у тó увýчёш, 5

(1ш, 2, 4).

крпигуз" м "Setaria verticillata (L.) Р. В. в. пријатељи. — Кад йдеш* вунени

чарапа, свё на чарапа дстане. То је крпигуз. 12 (1, 3, 6—11, 13); крпигуз“ Galium

aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи розмарин, крпач, кр

пель, крпуља, лепљива трава, чичак, 1, 2, 4, 5.

крпуља ж * alium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи

розмарин, крпач, крпељ, крпигуз, лепљива трава, чичак. — Како уђеш унутра,
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днб се закрпи, као конци, тако је, знаш. Па крпуља кажу, крпуља. Па бéло дна

цвёта, само што је вёлика, кд и жcйто нарасте. У жcйту баш и расте. За одёло се

залёпи, да нè мо/жеји га дчистити. Тај лйст се лёпи за одёло. А кад је пдчнёш

кдпати, дна се умдта на мдтику, ни бдг је скйнут слідгике. 9.

крупна камйла в. камила.

крупна камилица в камилица.

крупна тйтрица в титрица.

куколь м Аgrostemma githago L.”. — Куколь, дн цвёта тако рôза. И његовбје

сёме у чäурн. Нако йма чауру кд сёме от каранфила што је Е, у каранфила йма

вйше сёмена, а у тог кукольа, у њега има сам/ој једно сёме. У тој чдури йма једно

сёме и крупно је кд зЁно од бибера. Он расте у жcйту. Највише у жcйту йма

кукольа. 7 (1—6, 8—13).

кукута ж Сonium maculatum L. в. смрдуща, трy(м)бељика / штрy(м)бељи

ка. — Кукуга, гд је длüсна, дтрује гушчиће. Она расте високо, тако, па рёгка.

Отрбвна је јако за гушчиће, како је пасу, д/дјма/x/ угнну. 10 (1, 3, 6—9, 11—13).

курјача трава в трава.

курјачевина ж "Aristolochia clematitis L. в. дивији пасуљ, јајцурица, курјача

трава. — Курјйчевина. Илма у винограду код нас. То јако смѣдй. Има, йма кд

нйке гучице буде о/д/ цвйта. Од отог днда буде после кд гучице, о/д/ rдга цвйта

жутог, дä. Ал днü је ликдвита. За чег нё знам, само знам да је ликдвига курјачеви

на. Јй лійслим да је мйма мётала на ногу, на рану, курјйчевину. 4.

Л

лад м зéчији ~ Еquisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла,

лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је зéчији

лâд. Зато што се ту зёчеви склањају од врућйнё. Тако наро/д) тумачи, зёчеви се

тý склањају у лад и са дне стране ди је сёнка ископају јйму и ту се сäкрију у

ладдвину. 11 (7, 8, 10).

ладолеж м Саlystegia sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, лифчићи, пачињак,

попанац / попонац, слатковина, точирићи. — Кд пдпонац дн је, пёнтра се гдpe,

ладдлеж. 12 (7—9, 11); ладолеж (4, 13).

лäже-нè лаже 3:g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не

воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не

волеш, оће-неће, оћу-нећу, — Једно је тó, сам/ој нёко каже лаже-нё лаже, а

нёко каж/e) вдле-нё воле. Е са/дЈ Немо вйдеги је /ли) лаже, је л нè лаже д/д/

доле се пдчне, па рёдом до краја 12.

лампа ж прецветала биљка врсте "Taraxacum officinale Web.” в. сат, свећа. 4.

ледёнак -нкам Рortulaca oleracea L.” в. ледена трава, ледено, ледењак. —

Нйпољу имамо на улици ледёнак. Па ёто, тако, широм йде по земљи, тако. Док

йзађемо вйдићете, баш имамо ту, нйсам ймала вpймена да исйчём. Т.ако йде,

између ційгаља, јё ли, днда се само шüри, ийри. Зелёно, лйло. Дёбело. Онда, по

виноградима, тако ди је празна њйва, тó расте. Са/д) тó прйд јесен йма. Прйд

јесен тдг буде. Прйко лига и нё буде. 5.

— 55 —



452 Марија Л. Шпис-Ћулум

ледена трава в трава.

лёдено -ог с "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледена трава, ледењак. —

Па й rб се јако прйма. А зелёна, листићи су округли и кд віддени, онако, сдчни

листићи су јој на лёденим. — Лёдено, тако је зовёло 4 (1, 13).

ледењак -äкам "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледена трава, ледено. —

Ледењака йма пуно. Па да, ёг/ој йма у дворüшту. Дёбелд је и лёдено, да, дéбелд

је лйшће, нйје танко, и пунд је сафта, је л како да кажем. И шпрйцам и кóпам,

ту траву нè мо/же/ш убити, 10 (3, 6—9, 11, 12).

лèдинско сёно в сено.

лйвадско сёно в. сено.

лимунада ж "Меllisa officinalis L.”. 13.

лишчији рёп в. реп.

лифчићи лйфчйћа мpl Calystegia sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж,

пачињак, попанац / пононац, слатковина, точирићи.— То су лйфчићи. Кд лйф

кови цвäтё. 4.

локвањ" -ања м Nuphar luteum (L.) Smith.”. — Мй смо гд звалилдквањ, знаш,

Мди ујйци су гy ймали сйлаш, пот сёлди. Онда чардак, мй кад затворймо краве,

па днда пйтке тёрамо у тај. И такб цвати у крају, у дбарини, 10 (1—9, 11—13);

локвањ? Nymphaea alba L. — То је локвањ. Т5 по вдди цвёта 8 (1—7, 9—13).

лук(ац) лукам дивији ~ Мuscari racemosum (L.) Мill. в. буренце, дивљи

лук(ац), пресличица. — То је днај лукац, йма диви/и, тó йма по кукурузи кат се

дре. И та нè мо/жејш утаманиги. Т5 йма плав цвёt, cйган. Дивији лукац, гд је

cйтно, расте йсто, сам/o/ cйтан лйст, нйје крупан кд у лука, и цвёт йма. 12 (3,

6—11); дивљи ~ (1, 2, 5).

луцёрка в луцерна.

луцёрна ж "Тrifolium pratense L.” в. гомбара, кравара, краварица, кравска

детелина, луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. —

А на луцёрни буде рôзни цвйт. И дна не нарасте вйшља. Тако, гдје за краве добро,

јё л те, тó буде густо и свё. А вйдйте, гôмбе. То је розна цват. То је луцёрна, то

је за краве. 5 (1—4, 6, 9, 12), луцёрка" "Trifolium pratense L. в гомбара, кравара,

краварица, кравска детелина, луцcрна, црвена детелина / црвена детељина,

шпаргла / шпарга. А луцёрка зовёло дну што гдмбуйма, са трй лйста. Кот

стручњака је дбратно, а код нас у сèлу и лій свій пüори, дву седмогддишњу зовёмо

права дётелина, а двдјелуцёрка, та гдмбара 6 (1, 3, 4, 9, 12); луцёрка? Medicago

sativa L. в. детелина / детељина / дителина / дитељина, дителин, коњара. —

Алуцёрку, њу сёјемо, дна пётгддина лідже да се користи, бде кдд нас. Она расте

війшље и йма лйхто плав и дункло плав цвёт, нако, чйчкав. Нйко, грйнасто је 7

(8, 10, 11).

ЛЬ

љутић -йћам "Ranunculus acer L.” в жутуља. — ЛБутüh, бн је, жýто цвёта.

Знали да се здвё љутfih. 11 (2, 8, 9, 12, 13).
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М

магарећа бôда в. бода.

магарећа бôца в. боца.

магарећији трн в. трн.

мајкина душица в. душица.

мајчина душица в. душица.

маргарета ж "Leucanthemum vulgare Lam.” в. бела рада, воловско око. —

Тô тако бйло цвёта, гд је маргарёга. Айма и питоме маргарёте, а двоје дйвља.

Исто тако крај пута, ди се нè ope. 5 (1Ш, 2, 4).

маслачак -чка м "Taraxacum officinale Web.” в гушчије цвеће, змијино

цвећc, маслачац, млечац. — Она жута трава, кад мётёш, па джýтиш ндс. Ма

слачак. То чйм прво сунце сйне, имамо га на улици. На дану се дтвори, а увече

се затвори. 12 (1, 2, 4—11, 13); маслачац -чца — Маслйчац, радо пчёле йду на

њёга. Има га свуда, пд њивама и порет пута. 6 (7, 8, 12).

маслачац в. маслачак.

мäчји рёп в. реп.

мачков рёп в. реп.

мётла ж 'Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија ружа,

комотљика, метлиње, трутљика. — Има сёмена мндго и на једнйм и на другійм,

а погдтово на бЙлим што кажемо, тó се разграната као мётла два, кôровача што

се прави, тако зна бйт вёлико 4 (1); дивија ~ 3, 9; дивља ~ — То је дйвља

мётла. Знате, гд днда исйчёмо, кад нёмамо оваке праве мётле, днда тó исйчёмо па

метёмо. То је дйвља мётла, 5 (2).

мётлйње с "Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија ружа,

комотљика, метла, трутљика. — Кажу мётлйње. Мётлйње зärб, ја сам пйто

старог, зашто здвёш мётлüње, каже зато што су нёкад људи у недостатку мётле,

днда о/д) тдга везйвали, правили мётле. Зато се здве мётлйње. 11.

мирйшавка ж 'Mentha aquatica L. в. дивија нана / дивља нана. — Па ёго,

сä/д), такд кажемо мй по старовüрски, мирйшавка. И тó је йсто добро за чдj. А

знате како лйпо мирйшій йсто. И то буде тако пд њивама. 5 (1Ш, 2, 4).

мйшији рёп в. реп.

мйшакиња ж 'Stellaria media (L.) Vill.” в мишовка, мишовкиња / мишоки

ња. — Ово у пролеће, по війногради. То не расте висдко. Свйњи добро јёду.

Мйшакиња. 12 (1, 2, 4, 5, 8).

мйшбвка ж "Stellaria media (L.) Vill. в. мишакиња, мишовкиња / мишоки

ња. 10.

мйшбвкиња ж Stellaria media (L.) Vill: в мишакиња, мишовка, мишокиња.

— Сад два што је у війнограду, што је тамане, како се здве; мйшбвкиња. Има

cйтан бали цвёт. А сёмена колко гдд дhеш. Нйкоје се курталисати. Ето мйшбвкиње.

8 (1, 3, 5—7, 9—13); мйшокиња (1, 3, 8, 9, 12).

мйшокиња в. мишовкиња.
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млађ" млађа м Рetasites hybridus (L.) Sch. в млађа. — Млађ, бн је шумско

цвёће, расте у шуми, йма га айлавог и белог, и ёто, гд се кадгод брало па правило

вйнчиће девојчицама да ндсу мдмцима вйнце. У прдлиће, рано у прдлеће дн цвате,

у априлу 4 (2); млађ? Рetasites albus (L.) Gaertn. в млађа (2, 4).

млађа" м "Рetasites hybridus (L.) Sch.” в млађ. — То је дно што смо мй брали

у Багрёнари, што кажемо млађа. И јдш кажемо лёпи млађа 9 (1—3); млађа?

"Рetasites albus (L.) Gaertn.” в млађ. — Млађе јісто йма кдд нас. Тб йма плаве и

беле, гд расте у шуми, нё буде вёлико; тó йсто расте рйно у пролеће. 3 (1, 2, 9).

млёко с змијско ~ 'Euphorbia cyparissias L. в. змијска трава / зминска тра

ва, зминско млеко, млечац / мличац, млечика / млечига / мличика. 1Ш, змйн

ско ~ 1Ш.

млечац! -чцам Euphorbia cyparissias L. в змијска трава / зминска трава,

змијско млеко / зминско млеко, млечика / млечига / мличика, мличац. — Е,

па тó је млёчац. То нёће нйко да пасени да јёде. Кад га дrкинёш, днда кд млёко,

нако, бела йде тёчндсr йс тога стабла. 12; млечац* Taraxacum officinale Web. в.

гушчије цвеће, змијино цвеће, маслачак / маслачац. — Нёки кажумлёчац, нёки

кажу змйјино цвёhe 3; млйчац 'Euphorbia cyparissias L.”. — Он кат се прёломи,

днда йде лілёко. Зато се здве млйчац. Ди гдд га прёломйте, тамо цури млйко. Tд

је така биљка. Само је дтрбвна та білька. 2.

млечйка ж 'Euphorbia cyparissias L.” в змијска трава / зминска трава, змиј

ско млеко / зминско млеко, млечац / мличац, млечига / мличика. — Па тó је

млечйка; та млечйка здвё се. Откинеш, а тó свё цýри белокд млёко. Знам да нйсу

нам дали да берёмо 12 (6—11); млечика (1, 3, 6, 9, 10, 13); млечйга (7, 9, 10,

12); млèчига (10, 13); мличика - Исто кад дrкинеш, днд будё, било йде из дног,

кд кајмак, йc rдг, и дстане флёка на руки ако се ддма/x/ не опёрё. — И ёто, затб

се, вäлда, и рёкло млйчика, што кд млйко йде йс тога, 4 (2,5).

млечйга в. млечика.

млèчига в млечика.

млйчац в. млечац.

мличика в. млечика.

мразова сèстрица в сестрица.

мртва жäгра в жагра.

мртва коприва в. коприва.

мувар -и ж дивија ~ 'Setaria glauca P. В.” в. дивља мувар, му(в)арика. —

Па дивија мувар је йсто когдr и два што је пйтома мувар. То је йсто, како мувар

йма влат, тако и дна йма влат, само што је дво тäње. 3 (7—9), дивља ~ (2, 4, 5, 13).

му(в)äрика ж "Setaria glauca P. В. в. дивија мувар / дивља мувар. — А дво

je za трава што кдд нас кажу мувäрика. Има тако влат, јёдно зовёмо Кёпигуз, а

јёдно мувâрика. 7 (1, 3, 6, 8—12).

Н

нâна ж дивија ~ "Mentha aquatica L.” в. дивља нана, миришавка. — Па

йма, ёro, rу смо је вйдели нёгде на слици, дивија нана. Па кó и два нана за чај.
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сам/o/ што нём/a/ rу моћ. Ал мирйше йсто тако. И мäло је сигнија, да 10 (3,

6—9, 12); дивља ~ (1, 13).

нôге нôгу ж pl pбдине ~ "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” в родин кљун.

— Свё смо се мй тó с дrйм сйграли кд дйца, са рбдиним ндгама. — Тд овако

йстера, и буде по чётири-пёт, из једнбг, онако, вйси. Друкче нйсмо звали већ рôдине

ндге. Па ёто, дrкинёмо, ёво, родине ндге 4 (1Ш, 2).

О

дко с вôловско ~ "Leucanthemum vulgare Lam.” в. бела рада, маргарета. 13;

змйјино ~ Вifora radians М. В.” в. смрдљива трава, смрдљуша, смрдуша. —

Змйјино дко је црно и округло и змйјино дко тó се здве. То буде у житу, кат се

оврше, па тó буде у жйту, змйјино дко. Увати се за жито и пёнтра се и то је

змйјино дко. Пё, само је тако баш cйтно, црно. Црно, cйrнд и тó се здве змйјино

дко. То кат се сüтре, гд је црно и буде у осигу. 12. |-

орäшак -шка м "Lathyrus tuberosus L.” в. дивији грашак / дивљи грашак,

орашац / рашак. То је као крдмпüр. Орашак, тако се бде здве. И тó порё/д/

жита расте. А орâшак, а тај цвёт јако лёпо мирйши. А гд вäде па јёду и дају

свйњама. Орашак, да. Рйју свйњи, тó траже и јёду. 9 (5—7, 11); opäшац -шца

(5, 9); pйшак рашка — Рашак расте црвено у житу, йзбије дзго на жито, па

підкрије, па не мож/e) кдмбај да коси, замрси се. Он йма ддле свйње га рйју.

Има кó кромпириђ дóле. И днда кад йзйђе горе, тек днда се ийри и цвати. Ту

тёра дне његове запёрке. Јако лёл цвёг, pбзо је, póзо (ојнако. Има и мйpйс. То

je páшак. И тó свйњи зйми рйју, крмаче, мй сирдтиња, кукуруза мало, Швабе су

зёмљу днда у то време окупирали, дтац наш пдсије, кдњи вршали, плуг дрвенй, не

валъа. Зёмља се узор'е макар како, рашак удари, ја чувам свйње, тё, крмаче, днда

дне дcere rд, стане у рйт, направи рйвачу, чудо бджије, да нè мо/же/ш прйћи,

трёба мдтику па затрпаваги. Они гд ваду, јёду. И кад га ја прдбам, днда слäдак.

То је рашак. 3.

орäшац в. орашак.

ôспице öспйца ж pl плодови врсте Маlva silvestris L.” в богиње, пелце,

погачице. — Слйз је, како да кажем, трава, а то што је рддило на њем, то смо

звали дспице. То сітнб. Па смо притйскали. — Кд дспице правили смо дд отога.

Тó смо рёкли дспице, да. Тб, ёго, узмёмо, па прйтйскамо, йјде, депице; дйчина.

Кд сйграчке. 4.

ôћу-нёћу 15g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в бела трава, воле-не воле /

воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не

волеш, лаже-не лаже, оће-неће. — Знаж за ту траву, дћу-нёhу? Расте по дёте

љинама и бёло цвёга. А здвё се дhу-нёћу, дèвајка кат се /x/тёла да уда, узёла је

гу травку, па се замислила, па скйдала, гд стölü така на гранчици, а на сваком

крају йма као цвётић, пдсле тó сазре, и као мауница мала дстаје, и у свакој йма

сёме. Адна стоји па глёда: штй, да се уда ил не уда. Каж/e/: & у-нёћу, дћу-нёћу.

Тó је та бёла трава, двд што кдсüмо пд детелини, 8 (1, 5, 9—11).
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бће-неће 3sg "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не воле /

воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не

волеш, лаже-не лаже, оћу-нећу. 11.

оштрйк -йка м Саrex pseudocyperus L.. — Йсто у бари расте дштрйк. А гд

не цвёта. То је само тако лйшће, па тако порасте. То је дшtpйк. А зато што је то

здраво дштро. То посйче д/дЈма/x/. О/дЈма/x) кат се мало дüра, је л повучеш

руку је л шта, д/д/ма/x/ hе ти пдсићи. Оштрüк, rд се такд здве та трава. 5.

] {

паламида ж Сirsium arvense (L.) Sсор.” в. боца, паламуда. 1С, 3; паламуда

— Тó је паламуда. То је јако лдша трава. Ди њё йма, ту рана слабо расте. Абдде,

кад је отсёчемо и нè дај бдже руком гд юм уватити, свё руке избдсти. Она цвёта

рбза, па гдмбице йма, а йма да цвёта бёло, па йсто гдмбице тако. И йс тй/x}

гдмбüца йспада, у њё йма сёме. А колиција дд нас ймб, кад је двро, тó је злд било.

Пýно жcйто тй{x} главйца. 7 (4—6, 8—13).

паламуда в. паламида.

палацка ж цваст врсте Турha angustifolia L" в батица, бачка. — Ово је

рдгоз, а дво у средйни, тó смо звали ко дèца палацке. Кйдали па се йграли. И сад

бёру па ставе у вазну. 7 (1, 3, 6, 8—13).

паприка ж дивија ~ "Polygonum persicaria L. в голготска трава, дивља

паприка, трава мајке божје, христова крв. — Лйшће йсто као у пäприке. Нёће

дна на пёску да йде, дна само йде у влажно, дйвија паприка. 12 (3, 6---11); дивља

~ (1, 2, 4, 5, 13).

папушковина ж Рараver rhoеas L. в. була, пропушковина, шанибула. —

Ајде, оћете йћи вйдиги, имамо, навёзла моја снаја папушковину. То је йсто у

житу расте. Тако црвени цвйт. То је папушковина. А тó је гôрко. Ето такд увйк

смо звали, вйди, свё се црвени папушковина. То је старовйрски, папушковина, гд

je ofд) дйдини/x) дйда. 5.

пасуль -уљам дивији ~ Aristolochia clematitis L. в. јајцурица, курјача тра

ва, курјачевина. — Діви и пäсуль пд њиви расте. Тако кд двај пäсуль, само што

је тако из јёднбг, и тако има лйшће, слйчно пасyљу, и цвёта жуто. А знате како

тó смрди кад узмёш у руке. Ту йма пёт југара у том комаду, и тако на срёд среде

йма гдк пасуља и кдпали кукурузе, днда кад је нуз кукуруз, па га трёба ушчупати,

днда свё ли се гйди, тако смрде руке д/д) тог. То је дйви/и пäсуль. 6 (9).

пäчињяк м °Calystegia sepium R. Br. в. камшијаш, ладолеж, лифчићи, по

панац / попонац, слатковина, точирићи. — Такб се појавијо на њиви, злд

бдосије. И тó сам/ој такó по кромпиру, сäт смо ймали, п-днда кад зйпне плугом

да издрава, вуче се трй мётера. Кд пâтка што ймандгу, тако дн йма лйст, и затд

смо га и назвали пüчињüк. б.

пёлце пёлци ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L. в. богиње, оспице,

погачице. — То је слёз, баш тај цвёт, а йма дне, као, пёлце, као дёца смо, прй

тиснемо на руку, па дстане као пёлца. То смо звали пёлце, а здвё се слёз. 7 (1—3,

6, 9, 10, 12).

петровско цвеће в. цвеће.
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пйревина ж Аgropyrum repens (L.) Вeauv.” в. власуља, пирика. — Пйревина

нйје зубача; дна је сйтна, йма сйтне жcйле и сйган лйст. 3 (2, 4—13).

пирика ж Аgropyrum repens (L.) Вeauv.” в. власуља, пиревина. 1, 5, 8, 9,

11, 12.

пйца ж кôзија ~ "Consolida regalis S. F. Gray." в сикирица. — То је дно што

кажу кдд нас кôзија пйца, кад морам тако да кажем. То расте у крај жcйта, 7

(1, 3, 6, 9, 10, 12, 13). |-

плава трава в трава.

погачице пôгачйца ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L.” в. богиње, оспи

це, пелце. --- Пдгачице. Затó што је у дблйку пдгачице. Мй смо брали, па мётёмо

на руку, па стйснёмо на нёколко мёста, дно дстане шарёно. 11.

попанац! -анцам "Bilderdykia convolvulus (L.) Dum. в попонац, слатковина.

—Кад öде ушчупаш, чак днäмо му је крај. Айсто га зовéмо пôпанац. Буде шё/ст/-

-сёдам грана, а по два мётера израсту дугачко, прико трй-чёти/ри/ рёда кромпира

и на једну, и на другу страну. Кат се ушчупа, кажем, дугачко, нè мо/жеЈж га

извући. Кдд нас кажу пôпанац. 7 (1, 3, 6, 8—12); пôпонац -бнца — Ово је йсто

врста пдпбнца. То је тај што йде позёмљи, вијуга. Нё иде на стабло, нё иде на

дграде, већ сам/o/ по земљи. Вйди како вијуга 12 (8—10, 13), попанац° Calystegia

sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж, лифчићи, пачињак, попонац, слатко

вина, точирићи. — Вäко га повучеш, дугачко, а кат пустиш, дн се сав увБне,

скупи. Пуза се позёлtльи, па лйшће дно, и цвёта, точйре йма бёле, па тако вёлике

цветове. И днда у том точйру буде сйтно, нако, округло, тврдо, чäурица, па у тој

чäyрици буде по једно сёме црно. У тог бёлог пдпанца, а днда, ймајдш једна врста

пдпанца, тај йма цвёr cйтан, 7 (1—4, 6, 8—12); попонац — Бёли је већйнбм тај

ладдлеж, пдпонац. Крупне бёле цвётове йма. 12 (8—10, 13), попанац° Convolvulus

arvensis L.” в попонац, слатковина. — Јел двај пдпанац, дн стварно, ёго, у ку

куруза, кд мало запусти, па ёво бäи прёкјуче смо вршили сунцокрет; па на вр

сунцокрета код Мйшићеви/x/. То је звани пдланац, 4 (1—3, 6—12); попонац —

То је што се пёње на кукурузе, пдпонац. Тај се вйје око њёга, вй/дијии, вprй се

око њёга, па га затвори; двај се ийри, а двај йде у висйну па се са/мој мдта,

мдта и затвори стабло кукуруза јел жйга. Сав се уплёте. 12 (8—10, 13).

попино прäсе в. прасе.

попонац в. попанац.

прäсе прäсста с попино ~ Ноrdeum murinum L. в гицуља, дивији јечам /

дивљијечам, жива трава. — То је пблино прасе; гйцу.ъа й.ли пбпино прасе. Затб

што се дrкине влат, дн је дштар, и дкрёне се овако, и днда дèца се йграју овако

и дно кайзи нüтраг, каже: гйц, гйц, пблино прасе! 11 (1С, 3, 6—10, 12).

прдаљица ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији

лад, лишчији реп, мачји реп, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је бЙлька која

пусти два мётера, вйше, жйле ддле. Прдаљицина жйла, два мётера дубдко. Ја

са/м) лійслијо да ће бйг прдаљице, ёно, днда су удариле кйше, једне нёма у бд

стану, једне прдäльнце. Јди њу нёкако здву двü други, ако нйје нёки рёп, нё знам,

само, углавнблі, лій је зовёлно свй прдаљица. То је білька која йсто ийри жйле,

црне, танке жcйлейма, танке, црне, и ийри, и дубдко йде. Нёма лйстбва, него йма

гё гране, тако, cйтне, йде у шпиц, као што йде јёла, ё, тако йзглёда. 3 (1).
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прдуља ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији

лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, цинкрот, чамовина. — Йма јако дубоке

жcйле унутра, міджда, што мй відймо, міджда су педё/сет/-шездèc{ет) цёнти, а

мджда и дуље. Айма у тйм жй шицама кд нёки зглавкови и из тог сваког зглавка

расте. И нарочито у прдлеће, ёто, тó буде мйј лійсец, днда йзађе и ако се мало

запустй, ма нё мо/жеЈш кукурузе дд њё дчистит, ослободит. Прдуља, тако се

каже 4.

пресличйца ж "Мuscari racemosum (L.) Мill.” в. буренце, дивији лук(ац) /

дивљи лук(ац). — Пресличйца, тó цвâге йсто, йлta cйтнё, cйтнё двё, листиће, тако

кд лук. Лйлаво је 4.

прйјатељи -ёља мpl Selaria verticillata (L.) Р. В.” в крпигуз. — Па како се

сад здве. А, да; прйјатељи. То се лйли, кЁпи. Па ёто, тако кажемо, прйјатељи.

Тај је прйјатель тèби. Мй смотб ймали кат смо кукурузе брали, па кат сам ддила

кући, сýкњу лібрала баци/ти), чарале бацит, свё се укупнло; прйјатељи. 5 (2, 4).

пропушковина ж "Рараver rhoеas L.” в. була, папупковина, џанибула. —

По жcйту расте. И нёко је здве булка, у Вајски, ёто, тó је йсто шдкачко сёло, дни

кажу булке, а мй кажемо пропушковина. Црвено цвâте. Кд мäк. И цвйт је кд

мâк. 4.

Р

päда ж бёла ~ "Leucanthemum vulgare Lam.” в. воловско око, маргарета.

— То је дво бело, то су цвёгови дни бели. Бёла рада, то је цвё двај двде што ја

ймам. Има га и дйвије, у жйтима га дбично йма. Крај жита. Има га и по лйва

дама. Кд крупна камйлица, само је крупније. 9 (1С, 3, 6—8, 10—12).

разлйће в различје.

разлйчје с Сеntaurea cyanus L.” в. дивији каранфил, плава трава, разлишће

/ разлиће. — Разлüчје, у жcйry rд бйва. Плаво. Па ја нё знам, зашто се здве

разлüчје, само гдга је бивало у житу, гд окупира цёло жcйто. Кад ймаш вдду у

стомаку, скуваш и вдду йстераш. То су Швабе о нёком свёцу плёли вёнце д/д/

ток плавог. 3; разлйшће— Разлüшће, тó йсто прати жcйто, као и та сикирйца и

грашак и гд се само у жcйту најчёшће срёће свё. Плаве је боје и лёпо цвёће. Ту.

у йсто време будетд разлйшће, сикирйца, грашак и кажемо кдњска камйлица. 1

(2); разлйће — Па тó расте највйше тако по лйвадама, онако, знате, и у житу гд

буде. Сад ни нё буде јі житу зато што се тó баца вёштак. Вйдите, гд је то, гд

плаво. То мй днда, знате, као, ндсЙмо пд.ьско цвёће, кад имамо Брашанчево, Tй

лово мй кажемо, знате, днда йде процёсија, и днда мй тако направймо вйнце

дйцама па ндсüло у процесији, дйца ндсе. Тб плаво, гд је разлЙће. А дно бЙло, т.б

је, длё/т), тйтрица. 5 (4).

разлйшће в различје.

рањенйкова трава в трава.

pйшак в. орашак.

рёп м воловски ~ "Verbascum densiflorum Вert.”. 5; лишчији ~ Еquisetum

arvense L. в. бор овина, дивља кришкиндла, зечији лад, мачји реп, прдаљица,

прдуља, цинкрот, чамовина.— Па лишчији рёп ёто так/o/ расте. Има са стране
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кд гране и тó тако пуно где зелёнила, па тако кó рёп се дбеси, па тó зовёмолишчији

рёп, 6; мäчији ~* Equisetum arvense L. в. боровина, дивља кришкиндла, зечији

лад, лишчији реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — И мâчји рёп, и

прдуља, и йма назüва свакојйкü/x/. 4; мачји ~° Рhleum pratense L.“ в мачков

реп, 1, 5, мачков ~ Рhleum pratense L. в мачји реп. — Мачков рёп, гд је на

лйвади. Исто кд мачков рёп, трава, као што је два, ал днај прави мачков рёп

сасвйм је дугачак толикд. Ишчупаћу й/з) сёна па ћу вам пдслати тајјёдан мачков

рёп. Лйчи на рёп. 3 (6, 12); мйинији ~ "Аlopecurus pratensis L.”. 1, 6, 8, 10, 12, 13.

рёпица ж "Sinapis arvensis L.” в горушица, рипица. 1Ш, pйпица — Рйлица

растё у свйм културама. И нё само у њйви, него и на путу и друму и свуд. Нарасте

війсока, ддста граната, цвäтё жýто, кад оцватёйма махуне, мджда, кóлко је тб,

пё/т)-шёс/г/ цäнтиметёра и сёдам, дугачке, уске, у свакој йма сёмена, црно, cйтно

сёме, и гд кат се осёмени, ако се нè пази, гд врло тешко се дчисти земља од рйлице.

4 (2,5).

репув -увам Агctium lappa L. в чичак. -- дно нако широко лйшће. Пра

вили смо кат смо дèца били кйшобране д/д/ тога. Вёлика трава нарасте, мджда

и са дёсет, дванајст лйсrдва, и вёлики лйстови и ширдки. Расте, свуда га йма. То

je pèпув 6 (1С, 3, 7—13); репув° Rumex obtusifolius L.” в коњски кисељак,

штаволь. 1Ш; pёпув -а — Рёпýв, ја знам, йма лйшће, гд је као рён. — Само још

вёhe лйшће него у рёна и шйpје лйшће — Шйpје лйшће йма од рёна. То је рёпýв.

4 (2).

pйпица в репица.

рогозм Турha angustifolia L. — А од лйшћа се ткали, прё, рогбзњаче т.б се

звало, пд соба се ийрило и стављало. Сёклд се, па се вёзала кукурузбвина, ужа

се правила од рдгоза. 7 (1—6, 8—13).

рбдин кльýн в. КљуН.

рôдине ноге в. ноге.

рôдино вйно в вино.

рбдино цвеће в цвеће.

розмарйн м дивљи ~ Galium aparine L. в. деверско цвеће, дивији рузма

рин, крпач, крпель, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. --- И rб се йсто

лйпи. То йсто пдруши жcйто, пдруши свё. Па да, дивљи Рдзларйн. дд оток се

мбра эicйто прскати, јел тај пдруши жcйто. То је дивљи, вйди како йма гдмбице,

rд кат се дспе, тó на годину буде дупло. Онда кад дпазйду људи, пüори, сељаци,

јёл, днда йдеду у пољопрйвредну, днда иштеју тётёчности, пдпрскаду, јел йначе

нё буде жcйта, пдрушü га, гд се тако плёте. То што је тако, тó су свё онако кд

ббце, гд свё онако грёбе. И тó за чега се залüпи, било и за руво. Тако је поста

роварски, размарüн. Ето, имамо ту у башчи пйтомдга, што мирйши, тó се цвйт
кіти кат се свüтови йма, пітоми. А дво нйје Дивљи розмарйн Јао, каже, вйди.

кдлко йма рдзларйна. Оfд/ма/x/ шпрйцат. 5; рýзмарйн дивији ~ (7, 8).

ружа ж дивија ~ 1. "Rosa canina L. в. дивља ружа. — Тб је дйвија Ружа,

дна йма ийпак, цвёта на Бёгеју колко дћете и дйгод. 12 (3, 6—11), дивља ~ (1,

2, 4, 5, 13); дивија ~ 2. Аrtemisia vulgaris L. в. дивија метла / дивља метла,

комотљика, метла, метлиње, трутљика. — Јако се тешко ушчупа. То мд/же/ш

чіістити двдрüите. Йма тó кôд нас ту. Кд дйвија ружа. Јёсте дйвија Ружа, лйст
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дйвије руже, ал је дйвија. Јёсте, дйвија ружа. Нёма тó цвёта, само јo/j) је лйст

на ружу, и мй кажемо дйвија ружа. Лйст је ружин и днда мй кажемо ёв/o/

дйвија ружа кад отсёчемо 10.

С

сат м прецветала биљка врсте Таraxacum officinale Web.” в. лампа, свећа.

— То смо мй звали сат. Дувамо, дèца, па колко дстане на њёму, тдлко је сати, 13.

свéћа ж прецветала биљка врсте "Taraxacum officinale Web.” в. лампа, сат.

— Па тó је маслачак. То hурке вдлу. То ће попйпат свё, а дводёца дле/т) да

пйре, да угасе свёћу. — Тб деца дувају, па лёти. Пfрну, тó кад сäзри, па пйрну,

тд смо мй звали свёћа. Свећа се звала, што пйрнеш па ддлети. Пйрнеш, днда слёти

гд бёло и тó се і гаси днда. То се здве днда свёћа. 12.

сèно с лèдинско ~ "Lolium perenne L.” в житарка, ливадско сено, тврда

трава, тврдац. 3, 5, ливадско ~ 8, 11, 12.

сестрица ж мразова ~ "Соlchicum autumnale L.”, 13.

сикирйца ж °Consolida regalis S. F. Gray.” в козија пица. — Па сикирйца је

кад жйго већ сазрёва, најчёшће у жcйту буде. А стварно јёсте. Има дно йстурено

назад на цвётићу. 1 (6, 8, 10, 11).

cйрак сйркам дивији ~ Sorghum halepense (L.) Рers“ в дивљи сирак —

Тај дивији сйрак, толико је нарасто. Нёма удпште пута. Са/д/ гд идёмо па кдеймо,

да мджемо да направймолёнију, да прдлазймо. Тако ћемо мй подйвљати, да

нёћемо у атару ймат нікога 8 (3, 6, 7, 9—12); дивљи ~ (1, 2, 4, 5, 13).

cйта ж "Juncus effusus L.”. — Она йма лйшће дугачко, висдко, па округло. Па

смолий нёкад кó дèца д/д/ то/г/ кйдали, па плёли, правили, као, плбвку, лађу, па

пуштали по вдди, дно пліва. То се здве сйта 7 (1—6, 8—13).

ситни чйчак в чичак.

слатка трава в трава.

ww. слатковина" ж "Bilderdykia convolvulus (L.) Dum. в попанац / попонац. —

Йла две врсте слатковине. Има два крупнйја, која йде горе, која се јако пёње. То

је вйше попанац. А дна ддле што је, гдје слатковина. 4 (2,5); слатковина? Calyste

gia sepium (L.) R. Br. в. камцијаш, ладолеж, лифчићи, пачињак, попанац / по

понац, точирићи, — Его відйге како се поплиће и по кукурузу и пд житу и свуд

и тако лйпо цвета. То је слатковина. Па йма крупније, знате, йма баш таке, Да,

ту баш мй имамо и на њиви. То тако буде цвйт. Віi/дијте, гдје та велика, крупна.

5 (2, 4); слатковина° Convolvulus arvensis L.” в попанац / попонац. — Па

вејійнай се говори слатковина. Па ёго, ка/д) тако дође дна до висйнё онда

кажемо вйди пôпанац колико је дтишо гдpe Нё кажемо вйди слатковина како

је дшла гдре, него пдпанац, 4 (2,5).

слёз слезам Маlva silvestris L. в слезовача, слиз. — То је слёз, и бн йма

тд гу, тако што деца г5 мёћу, пёлце. 3 (1, 6—11, 13); слйз — Па го је ёго, сайз.

А ёго, имамо й тó ту, днда берёмо, па лйпимо на руке, тó тако буде кó пуце.

днда, кад нађемо тó, берёмо, па лйлимо на руке. То је слйз. 5 (2, 4).
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слёзовача ж Маlva silvestris L.” в. слез / слиз. — Слёзовача једна што смо

се пёлцовали навек, йма днај лйлави цвёт, па йма сёме дно округло, а мй дèца

прйтиснёмо, а тд дстане кд лёлца. 12 (3, 6—11).

слйз в. слез.

слйнац слйнцам ћурков ~ "Polygonum orientale L.” в. ћуркова креста,

ћурчија креста. – — Буде црвено, густо, па вйси, онако, као hурак што йма, нако,

нис кљун што му війси, днд црвёно. Tд се здве ћурков слйнац. 11 (7).

смфдљива трава в трава.

смрдљуша ж Вifora radians М. В. в. змијино око, смрдљива трава, смр

душа. — А, гд је смрдљуша. То је дна бела. Она цвёга бело, а смрди, нд, нё

мо/же/ш... Тб дбично кат кйша пада. Она ну/з) жито, нус крај жcйта буде.

Смрди јако. Ако ће кйша пâдати, па смо у атару, па још и не дблачи се, днда

дсетüмо да смрди та трава. 7 (1С, 3, 8, 10, 11).

смрдуша ж Вifora radians М. В. в змијино око, смрдљива трава, смр

дљуша. — То је трава једна која јако смрдй. И зато се здве смрдуша. Јако смрдй.

Катпрдћете поред њё, днда одёло и свё смрдй. А дсетü се на далёко. Гдё њё йма,

дна смрдй. 2 (1Ш, 4, 5); смфдуша? Conium maculatum L. в. кукута, трy(м)бе

љика / штрy(м)бељика. 2.

спомčнак -нкам Муosotis palustris (L.) Nath. в фергисман — Има спомё

нак. Јако лёпо мирйши. Е, гд нё можем да се сётйм зâшто је спомёнак. 8 (1—3,

5—7, 9—13).

старачац -чцам "Stachys recta L.” в. дивији босиљак, коњски босиљак. —

А йсто и тај старачац, само што је д/н) нйжи, не расте висдко и сйтан, ал је

крёмско, лёло, и мирйши сáв йгар од њёга. Сам/o/ cá/д) тó пдору, и тó шпрйцају,

па тó пчёле угину. А гд је тако бёо кд багренов, лёп, от старачца. 12 (1—11, 13).

стéњак -њкам "Geranium dissectum Jusl.”. — Стёњак је зато што йма дну

израслйну на цвёту. Стёњак је у петрдлёјској лампи и у фёњеру двбм што се нёкад

у штали, дкачй се у италу ди нёма струје, и налйвен петролёјом, и йма од двога,

памука йзрађен стёњак. То је као гајтан пъдснаго, и дн се уврће помоћу шрафа

јёднбг, дн се уврће и изврће да, кат се упали, да сйја вёhма и слабије. Затб стёњак,

што йма израсліну дну у дблйку стёњка. 11.

стйд м "Daucus carota L.” в. стидак, стидна трава, стидно цвеће. — Стйд,

rд йсто тако цвёта здраво вèлико, па унутрије, сад нёма гдк стüда вйше. То тако

вёлик цвйд буде, днда је тó прйје било, гд су рёкли стйд, црвеног бйло унутри кд

пё/т) дйнара је л како. Сад, лäне је било двй, сäд нёма ни једне; нёма стйда. Нёма

тдг црвеног у тüм цвіту. А то се здве стйд. Прйје, док смо се стйдили, док нйсмо

прйд малоа и прй/д) татом нйшга диванили, ни нй прет ким, ни прйд братом

мдійм нйкад нйсам слёларёh ни: лажеш, как/вји, ни: тó ніје йстина Нё. А сäд. . .

Tд је стüд, тó тако вёлики цвйд бЙли. 5 (1—4, 6—13).

стйдак стйткам "Daucus carota L." в стид, стидна трава, стидно цвеће. —

Сrйдак, знаш, дно што здву. А у средйни йма црвèно, трёба да има црвёно. А ja

кат салы бйла дère, ја пантим кад је било толійко, отпрйлике кд нёкадашња петд

банка. Кажc/y), док тдг нёстане, нёсrafie crйда. А тó тако расте ширдко и пуно

йлta rй/x/ цвёrдва. Пд томе се здве стüд, што је нёкада било сrйда. Што је нёкад

било срамдга и кратко обући и голіішаво йћи. 9 (1, 4, 10—-13).
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стйдна трава в трава.

стйдно цвёће в. цвеће.

Т

тäтула ж 'Datura stramonium L.” в. бик, бикови. — Чауре бодљйкаве йма.

Нѣёно сёме је лековито. Цвати тако, бело. Мй смо употребљавали за кдњски ждре

бёhâк; тüтула гд је 3 (7, 8, 10—12).

тврда трава в трава.

тврдацтврцам Lolium perenne L.” в житарка, лединско сено, ливадско

сено, тврда трава. 13.

тйтрица ж "Маtricaria chamomilla L. в. камила, камилица. — Мй кажемо

тйтрица, камйлица, свијёднбје, јёл те, гд, ёно баш је мај cйн накдсијо, па мд/жеји

кувати чај и тако. Па шта ја знам, кажем тйтрица, калийлица, шта ја знам. А

тйтрица, тó смо још мали бйли, и: йдемоддне/ги/ rйтрице. 5 (1Ш, 2); дивља ~

"Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила, дивија ками

лица / дивља камилица, ката, коњара, коњска камила, коњска камилица,

коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, крупна титрица, чивутске

јагоде. 1Ш, 2, 5, кôњска ~ 1Ш, 2, 5; крупна ~ 1Ш, 2, 5.

точйрићи -йћа м pl Calystegia sepium R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж,

лифчићи, пачињак, попанац / попонац, слатковина. — Точйрићй су пдланац.

Тб јако се размнджcüва и тешко је искорёнити. Лёп, бёли цвёт у виду точйра йма.

Пýзи по земљи. 1 (3, 7, 11).

трава ж йњђина ~ Аgrimonia eupatoria L.” в рањеникова трава, ситни

чичак. — Мй смо се служили, кад набёрёш, ал мбраш осушитй и, днда, прё нйје

бйло лекара, шта ја знам, pйну, катчај скуваш, йма црвёну боју чаја и тó пдлијеш

пд рани и нёколико пута опёрёш и гд скупи рйну. Такд смо-с-лёчили. Нёко каже

рањенйкова, ал већйнбм свій зовёмо ањђина трава. Једарёд, знам, припуштали су

тý бйка, и налётијо на плуг. И ш-чйм смо мдгли: ањђине траве и у лâвдр и оперёмо

нёколико пута и прдило, зарасло 6; бела ~" "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd. в.

белуша, воле-не воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не

волим (те), волеш-не волеш, лаже-не лаже, оће-неће, оћу-нећу. — Вйди у двај

дётелини бёле траве. Тако кажу, бёла права, а кат са дёцом, днда кажемо вдле-нё

воле, и тако, али бёла права је И тó погдтово јавља се у дётелини у прдлеће. И

кат се дсуши, кд шушањ, кó рдгуш нёки. 6 (7—11), бела ~* Galinsoga parviflora

Саv.” в. била трава. — Па сä/д) гд йма пó баштама, тё бёле траве. Цвёта, и бёла.

Йма бели цвёт, бела трава здвё се — Мй кажемо бёла грава, та цвати и јако

расте брзо. Пдчупали смо лукац и сад је дна већ волйка. Нйшга брзо не расте кд

трава. 10 (6); бйла ~ — И öде пó башча, тó није било бде прйје. Како је пдплава

бйла, сüд ймамо тдга, а прйје тó нй/je) бйло. Па ёто, мй кажемо гд бйла трава.

И тó вдлу свійњи јако. И чак, каже, који свйњи ймају и живйна гљйстра, кат се

тó даје, да гд чйсти јако свйње. Па цвати било. Цвйтјој је тако пдлут, кд камйлица,

cйтно. 4; видовска ~ в видовица, видовка, видовчица. — Виддвска трава, гд

до Вйдова дна расте, йма, нако, кó вддњикав лйст, а цвётићи су мали. И плавог

йма и црвенбг. И лёпо црвено буде. То највише до Вйдова дна цвёта, у прдлеће.
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9 (1С, 3, 6—8, 10—12); голготска ~ "Polygonum persicaria L.” в. дивија паприка

/ дивља паприка, трава мајке божје, христова крв. 8; гбспина ~ "Нуреricum

perforatum L.” в госпин цвит. — Гôспина трава, тó је, жуто цвйће цвäтё, йма

дкругле листиће, и кд масне жйлице пд тüм, и та права жуто цвате, йма пёт,

валда, листића, и гд је нако, јё ли кд плйшано, жýто. Кд масно. То је права врло

ликдвига. — Цвате у јуну и јулу мёсёцу. Расге йсто порет пута, порет канала, йма

је код нас бвде, ддста се лідже вйдити у пдљу и по рйту и свyгде. Иначе, дна йма и

нёко назив кантарйјдн. Иначе, да се мй нйсмо с дrüм служили, нё би нй мй знали

да је кантарйјбн, него гбспина трава. Ал смо је употребљавали за лйк и днда, ёто,

тако смо сазнали јој право йме, 4 (2); жйва ~ "Ноrdeum murinum L.” в гицуља, ди

вији јечам / дивљи јечам, попино прасе. — То је жüва трава. Жйва трава, дна се

увýче и ако нё рâдимо тд. Вёрyјте, нёка/д/ дође до ндгё и крос панталоне и дóђе

чâк иза кдлена гдре. То је чудндвато нёшто. Стварно кó жcйва да је Мй тó зовéмо

жcйва грава. 4; змијска ~" Euphorbia cyparissias L. в змијско млеко / зминско

млеко, зминска трава, млечац / мличац, млечика / млечига / мличика. 5; змйн

ска ~" — То су рёкли да је то змінска трава, је л се сйhâre. И ту йма млйка. 5;

змијска ~* Solanum nigrum L.” в змијско грожђе / зминско грожђе, зминска

трава, кереће грожђе.5; змйнска ~?— То је здійнска права. Дйца прôбаду, патд

је гôрко, гáдно. Тб буде тако йсто, ка/д) тако оцвёта, днда тако буде, па кд

грджђе, онако буде, вйдйте, бббице Буде црно онако. То кажемо змінска грава.

Отрбвно је: нёмбјте, дйцо, тó је змінска права. 5; курјача — "Aristolochia clematitis

L. в. дивији пасуљ, јајцурица, курјачевина. — То је курјйчевина йли курјача

трава. 4; ледена ~ "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледено, ледењак. 2; ~ мајке

бôжје Рolygonum persicaria L.” в голготска трава, дивија паприка / дивља па

прика, христова крв. — Јел тó йма црвёно по лйсту? Па да, тó од мајке бджје

дстало. Нёкоздве трава мајке бджје, а нёкоје, днāj, здве дйвија пäприка. Тако ћу

ти казати, 10; ~ от кäшља Сichorium intybus L.” в. кашљара, коњогриз. — Тд

кдд нас кажу трава от кйшља. Кдрücrй се ддста у сёлу, узимају, мндге жёне тд

узимају, нарочито старйје, накупу тако и дставу преко зимё и кад у прдлиће буде

да се каш.ье, днда тó кýвају чäј 4; плава ~ "Сеntaurea cyanus L.” в. дивији каран

фил, различје / разлишће / разлиће. — Плава грава; тó расте у жйгу. Покрај

жcйта, у мају, јуну процвёта. Тб слйчно, нако, кд кýколь. Тё йма у житу, највйше у

пролеће ка/д) иäнибула цвёта. Она и иäннбула заједно цветаду. 6 (9), рањенйкова

~ Аgrimonia eupatoria L. в. ањђина трава, ситни чичак. — Рйњенйкова трава, та

расте дпет по ледйнала, ту код нас, на гüа слатинавим земљама је л како и/x/

здву, тё, лончарска њйва, то се правелонцидд њё. Само днда не расте дна у тој бе

лој земљи, него гд су тё шарене зёмље. Онда тако у тйм, кäо, дбалама, прйсёнцима,

ди дрво расте, ту дна расте. Tдга йма код нас мндго. И ёro, rд се још мати наша

кад је била жива, увек тó брала, и днда, кат се посёчеш, пёрёш с дrйм. Кажу да је

лекдвиго. Е, гдје рањенйкова грава. 3 (6); слатка — Рапісum crus-galli L.. — То је

йсто као сйрак, само кад дткинёмо дну срч, па узмеш у уста, дна йма, баш слатка,

кд да има нёкок шећера у њбј. Оде кажу слатка грава. А гдје слйчно дйвијем сйр

ку, само што се тó бокдри кд мувâрика. 7; смрдљива ~ "Вifora radians М. В.” в.

змијино око, смрдљуша, смрдуша. 6, 9, 12, 13; стйдна ~ Daucus carota L.” в.

стид, стидак, стидно цвеће, 8, 11; тврда ~ "Lolium perenne L.” в. житарка, ле

динско сено, ливадско сено, тврдац. — Тврда трава, кд жcйто йма, кд влат од

жћта. Тврда је Йма је сад на улици. 10 (1, 4, 6, 7, 12).
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трн м зéчији ~ "Оnonis spinosa L.” в зечије трње. — Тб лйлаво цвёта, а тд

йма ббдље котсваког лйста, па нё смёш, убдде кó йгла. То је зéчији грн. Вёлико

ддста нарасте, не сме зёц прôћи сваки, убдсrй се. Зéчији трн, кó йглейма, тако

дугачко, ну/3/ сваки лüст йма кó йгле шйљасто. 12 (3, 6, 9—11); магарећији ~

"Оnopordon acanthium L.” в. боца, магарећа бода, магарећа боца, чкаљ. — Мй

га зовёмо магарёћи и трн, гд црвено цвürü. Он йма дну сйтну ббдљу, а нарастей

бн вёлики, pйшійри се на ддбрдj зёмљи. Тај магарёћи/и трн што га мй зовéмо,

црвено цвäтЙ. Црвёно цвärй и прдсипа дну, когдд дву пäучину, шта ли је, прдсипа,

знаш. Бдде, дн сав бдде. А затó га кажу да здву, баш су га загд кдд нас назвали

магарёћи и трн што, мй смо чували двце, па мäгарац дде, па тó нйко нè једе, а дн

одгрйзе, днда су га пд там назвали магарёћији грн. 3.

трње с зéчије ~ Оnonis spinosa L.” в зечији трн. 13.

трôсковача "Polygonum aviculare L.” в троскот. — Туйма трдсковаче, гд

средином пута буде ди кôла нё иду. И тó je cйтно. И гд јёду свйње. А разлозй се.

12 (13).

трôскотм "Polygonum aviculare L.” в тросковача.— Тб су краве нёкат пäсле,

а сäд нёма трдскота. Зато што се сад свё јако прска. А је л ти трёба трдскота?

Ако ти трёба, баш ту сäд кдд нас на јарошу, ја дћу да йма у лёнији мало трдскота.

10 (1—9, 11).

трска ж Рhragmites communis Trin.". — Она по каналима расте. Она йма днај

влад гдpe, праве мётле жёне за пајање д/д) тога. То је трска. 10 (1—9, 11—13).

трy(м)бèљика ж Сonium maculatum L. в. кукута, смрдуша, штрy(м)бељи

ка.— То је така висдка. То није нй за чега, трубёљика. Ако пдјидеду ту трубёљику,

днда, да простйте, покрёпаваду. Па смо мбрали чувати, пäзити. То је дтрбвно, та

трубёљика. 5; штрy(м)бељика — дно грйнасто буде, cйтно лйшће йма, а шупље

стабло; дебёло, па шупље унутри. А гдре онако буде цвйткд двај, кó база фдрме.

— То смо звали штрумбёљика. 4.

трутљика ж 'Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија

ружа, комотљика, метла, метлиње. — Мдж/e) да се отсёче, и кад нёма мётла,

вёжу, сüт кад за мёљару йду, насёку, па вёжу д/д/ тог, па чйсте по мёљари круг

и тако. То је трутънка. 7.

Ћ

ћуркова крёста в креста.

hурков слйнац в. слинац.

hурчија крёста в креста.

У

уши ушйју с рI зéчије ~ "Plantago lanceolata L. в. боквица, буквица. --

Буквица. А дну зéчије јшн Заго што је санка, валда, Танко, уско лйшће јё л те.

во је буквица, а и двд је буквица, али зёчије уши. 5.
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Ф.

фергисман м (< нем. Vergissmeinnicht) "Муosotis palustris (L.) Nath.” в. спо

менак. — Фергйсман, да, тó йма и по канала плаво ди цвâтё, а йма овако фер

гйсман. 4 (2, 12, 13).

христова крв в крв.

Ц

цвёће с гушчије ~ "Taraxacum officinale Web.” в. змијино цвеће, маслачак

/ маслачац, млечац. — Правй се лёк од њега. Жут цвёт йма, а лйст йма тако

дугуљаст. Гушчије цвёће, зато што цвäти кат се гушчићи лёгу. 10; девёрско ~

"Galium aparine L.” в. дивији рузмарин / дивљи розмарин, крпач, крпељ, крпи

ГуЗ, Крпуља, лепљива трава, чичак. — Девёрско цвёће, дно што се закачи. Та

што је лёпльива. А нё, крпигуз је друго; двоје девёрско цвёће. Овако га закачйш.

Рузмарüн, девёрско цвёће гд је 10; змијино ~ "Taraxacum officinale Web.” в.

гушчије цвеће, маслачак / маслачац, млечац. — Пдсле буде бёло па дèца пйре.

Tд је злійјино цвёhe Рйно у прдлеће цвäти, кад змйје излазе. 3 (1, 2, 12, 13); йвањ

ско ~ Galium verum L.” в ивањско цвиће. — То је йвањско цвёће, што плетёмо

вёнце. Па седмог јула, днда је Ивандан То је наш празник. То су прё деца йшла

у агар, тражили цвёће. Увече Ивандана, днда йду и пёвају: йвањско цвёће, пè

тровско цвёће, Иван га бèре, Пётар га плёте. Ијди тако барјачић направё на/м)

матере, црвени. И на тó дрвонатакну јабуку, днда идёмо у атар с дrüм бар

јачићима и тражимо гд цвёће. То је било прё, сäде нёма тд. 10 (1, 3, 6—9, 11—13);

петровско ~ "Аchilleа millefolium L.”. — Кдд на/c/ здву пётровско цвёће, а у

опогёкама и, лійслим, вако, гд је хајдучка грава. Кад је Пётровдан, днда напра

вимо венац. Вёнце плетёмо на Пётровдан и Ивањдан. Има йвањско цвёће, гд је,

жýто цвёта, гд кдд нас на сёлý се днда плёту вёнци, па се ставе на ёксер на кућу.

Tд судбичаји. 7 (1С, 3, 6, 8—13); рôдино ~ "Lamium purpureum L.” в. мртва

жагра, мртва коприва, родино вино. — А сад, двопдзнајем, двд je pбдино цвёће.

А кажем ти, затó се здве родино цвёће, што дно цвёта у ддба кад раде ддлазе 8;

стйдно ~ Daucus carota L.” в стид, стидак, стидна трава. 10, 11; цвйће йвањско

~ Galium verum L. в. ивањско цвеће. 2, 4, 5.

цвйт м гôспин ~ "Нуреricum perforatum L. в госпина трава. — Мй тд

кажемо гôспын цвйт. 5.

цйганске бýбе в. бубе.

цйнкрбт м (< нем. Zinnkraut) "Еquisetum arvense L.” в. боровина, дивља

кришкиндла, зечији лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, чамови

на. — Цйнкрôт имамо мй на јарошу. Цйнкрбг. И тó нё мо/же/ш утаманити.

Нâвёк тај дгумак, нäек имамо од бандере, нäвёк тај дгумак ційнкрдта. Њёга нё

мо/жејин утаманити. А нйје тако поштётљив, ни нё знам, само што га йма, зелёнй

се. А у кукурузи, док су мали кукурузи, дн се сам/o/ зелёни. Штä ймаш днам/o/

зелёно? А тó тај цінкрбг. 12; цинкрбт -ôта (2, 5, 13).
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црвена дётелина в детелина.

црвена дётељина в детелина.

црвено зёље в. зеље.

црни чйчак в чичак.

црно зёље в. зеље.

Ч

чамовина ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији

лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот. — Чймовина, дна

расте ёто толйка. И дна густа расте, тако да мдж/e/ да загуши рану нёку и тако,

која се пдсије. И дна йма своје корене у земљи, тако да њу нè може утамäниги.

Она увек на тЙ/м) мёстима израсте, гдё дна прёбüва. Па гд је, ёто, ја сам запан

тијо још од мог дца и дёде тај назив. Па лйчй, дна тако йма дугачке двё листиће,

тако управо йде, гдpe йду, а стабло онако стдіи, и днда тó йде тако, гдре расте,

отприлике тако висдко, пдла мёгра, тако. 2.

чёшља ж "Dipsacus laciniatus L.” в. ајдучки бунар, чкалъ. — Тб расте висдко,

ус путеве. Висдко, и има лйст, држcй вдду у њёму, и кад је највёћа врућйна и

суша, ту йма воде у њёму. Тб йсто йма код нас, ту свуд пд тüм шумама и пд тüм

дбалама ди гдд је та зёмља, па се тó ту нè чисти, ди запуштене зёмље. — Чешљу

гарке, ја сам тó вâто, па на кдлац јёдан, на мотку, вёжем ту чёшљу, а испо/д/

чётиља прâвüм вйг, са двё стрёле нако у круг, и ддле днда мётём чйчка, па днај.

кдњског рёла бмче, па днда го днда дне издалёка вйде ту чёшљу, па на та долазе,

а пошто чйчак, днај cйrни, днај ди се вäта, тó вдлију да јёду, днда сйђе ддле, гд

да јёде, а на двб се само мамила. Ја сам чёшљу чуо о/д) дёде мдга, ёго дтац

осемдёс/ет/ гддйна, значи, јдш старије, бн је говдријо чёшља. — Јёст/e), дна йз

глёда кд чёшалъ, тај њён цвёт, дна што йма кад исцвати, днда у томё је сёме. И

тд је стварно днда, пд големдp/a/ да се здве чёшља јел тако йзглёда, кó чёшалъ,

тй његови. Као мüк йма дно и гдpe йма ббдъe, 3 (4, 5).

чивутске јäгоде в. јагоде.

чйчак чйчка м 1. Arctium lappa L.” в репув. — Кад йстера тó тако мндго,

rд се увати у вуну, у двце, па смо мй тó кйдали, увати се у вуну па се сва вуна

увБне у њёга. То је, мй га зовёмо рёпýв. Чйчак, pёпýв. Он йма ибун и тёлйстове,

днда йстера ту тё чйчке. 3 (1, 2, 4—13); 2. Вidens tripartitus L.” в. виљушкар,

виљушке, виљушкице, циганске бубе, црни чичак. — Мй сваком кажемо

чйча/к) који се лёпу. 4 (13); 3. Galium aparine L. в. деверско цвеће, дивији

рузмарин / дивљи розмарин, крпач, крпель, крпигуз, крпуља, лепљива трава.

— Сад ліндгойма чйчка у жcйту. Оне лёпльиве траве. То прё кдд нас нйје бйло.

Лёпо кад идёмо, дна селёпи за ндгу, за чарапе, за хальину, а висдко, висдко и/3/

жcйra, rдлко висдко још йзüђе гдре и/з) жcйта и као лозица селдзи пд житу. Има

бго цвёг. То здву чйчак, 7 (3, 4, 6, 8—13); cйтни ~ Аgrimonia eupatoria L. в.

ањђина трава, рањеникова трава. — Оде у Обрдвцу кажcy cйтни чйчак. Он је

лекдвиг, за свё је дн, и за рйне, и за кашалъ, и шта гдд дћеш, са њй/м) мджеш.

Прдђеш, па се ако начичка на тёбе. Он је до мртве зйме зелен. Има тó порет

пруге код нашёг вйнограда, йма тó, сітни чйчак. 9 (1, 2, 4, 5, 13); црни ~ Вidens
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tripartitus L.” в. виљушкар, виљушке, виљушкице, циганске бубе, чичак. —

Црни чйчак, дн йде у бдкору (зјнате. И дн йсто йма тё ббдље, бддё тај црни

чйчак. Он формйра тако, као пасуль йма главице. И на пример, кад вй идёте сад

где њёга йма вйше, днда сте пуни њёга. Онда дн се као лёпи и йма тё бôдље и

вürü се 2 (1Ш).

чкаљ"чкаља м Оnopordon acanthium L. в. боца, магарећа бода, магарећа

боца, магарећији трн. — Цвёта бéло и рбза. А гд нйко нёће, каж/yј, да јёде,

са/моЈ магарац. И то се здве чкаљ. 7 (1С, 3, 6, 8—13); чкаљ? Dipsacus laciniatus

L.” в. ајдучки бунар, чешља. 1С, 6, 7, 10, 12.

Џ

џанибула ж "Рараver rhoеas L.” в. була, папушковина, пропушковина. —

Прё, у пролеће, jäој ди йма иднибуле, гд се свйњи ранили, какво. Кад ранимо

свйње иднибулбм, буду још какви свйњи добри 7. — Оде у Пйвница се здве иä

нибула. Ево, на пример, йди у њёно село (Змајево). Они кажу турчйнак. Тамо

кажу шапурика, бде кажеду чука. Его ти. Оћеш днда јдш штдгод? 8 (1, 3, 6, 7,

9—11, 13).

III

шйпак шйпкам плод врсте "Rosa canina L.”. — А тё дйвије руже, тó је

најбдљи шйпак за чäј. Мндго је свёт йиб у тё шйпке. Кува се пёкмез д/д) тога,

д/д/ тü/x} шйлкдва 8 (1—7, 9—13).

шпарга в. шпаргла.

шпаргла ж (< нем. Spargel) "Тrifolium pratense L.” в. гомбара, кравара, кра

варица, кравска детелина, луцерна / луцерка, црвена детелина / црвена дете

љина, шпарга. — Оде се здве гдмбара или шпаргла. Шпаргла, дна је двогддишња,

и најбдља је за йсхрану крава, даје млёка мндго. 11 (8, 13); шпарга — Шпарга

йма гдмбице, па нёко каж/e) гдмбара, нёко шпарга, ёго. То је већйнбм за краве,

тó слабо кдњи јёду. Тб кат су биле сад и Швабе, кат су биле, днй су тó за марву

сёјали 10.

штäволь м "Rumex obtusifolius L.” в. коњски кисељак, репув. — Тб би мй

звали штавољ. То от пролива се лёчи. От прôлива кува се днд сёме. То се кува,

мй смотó давали и дёци нёкад, као чај. От прôлива лёчи, и кат смоймали тёлади,

и прäсицима смо мй тó нёкаткували. Штавољ је тó било 10 (1С, 3, 6—9, 11, 12).

штйр штйрам "Аmaranthus retroflexus L.” в. црно зеље. — Расте само ди је

ђубрена, јака зёмља, у њиви, њёга вако слабо йма по ледйнама, само дије ћубрена

зёмља и јака, ту њёга ліндгойма. Ту дбично расте штйр и зёље. Свйњи штйр јёду,

дпасно, мйслим; свйње дбично ранимо, кдзе и тако Шrйр; а зёље вёћ слабије.

Оно йма, нако, чйчкаво сёме, па црно, cйтно, из једнбк штйра бдг зна кдлко има

сёмена. Вётар кад га млати, ндсй га кó зна колко километара. 7 (1С, 3, 6, 8—13).

штрy(м)бèљика в тру(м)бељика.

шуга ж Сuscuta epithymum (L.) Nath.” в. вилина коса, вилина косица. —

Мй зовёло шуга. То је прё било по дётељинама, на луцёрки, обухватй, дно шта

каже, прдсто пôједе ту бйѣку. Исцрпи, окомдта се око тдга, и дна, та шуга је

жcйвила од биљке. Исйсава. То смо мй звали шуга. Градрицу смо кадгод сйјали,

па кажемо ёно се пдлак дшугала градрица. Онда тó нёће кдњи да јёду, чак ни

двце нёће да јёду. 4 (1—3, 5, 8).
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VII. ЛИНГВИСТИЧКЕ КАРТЕ

1. МРЕЖА ПУНКТОВА

1 Бођани

2 Вајска

3 Дероње

4 Плавна

5 Бач

6 Товаришево

7 Параге

11

lo

8 Пивнице

9 Обровац

10 Силбаш

11 Деспотово

12 Бачка Паланка

13 НeШТИН
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93 911

912

2. Атаranthus retroflexus L.” *****\\

Ф штйр

Ш црно зёље

3. Вidens tripartitus L.”

виљушк(иц)е

виљушкар

чйчак

црни чйчакi цйганске бубе
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Ф12

4. "Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.” *****\\
Ф пôпанац / пôпонац

П) слатковина

5. Сепtaurea cyanus L.”

Ф дивији каранфил

П) разлйчје / разлйшће / разлйће

А плава трава
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Фа

93 6911

6. Coniит тасиlatuт L.” Ф15

9 кукута

П) трy(м)бељика / штрy(м)бељика

а смрдуша

П93 П** ен

7. "Сиscuta epithутит L.”

Ф вйлина кос(иц)а

П шуга
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8

П911

П91о

8. "Datura stramoniит L.”

Ф бйк; бикови

П) татула

П2 — 7

П91 — 5 91о

9. "Еrodium cicutariит (L.) L’Нérit.”

О рôдин кљун

[] рôдине ноге
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8

Д 911

Д97

ДОlo

*==</\\
10. "Ногdeит тигіпит L.” —13

Ф пôпино прасе

П. дивији / дивљи јèчам

Д. гйцуља

() жйва трава

11. "Lатіит albuт L.”

Ф мртва кôприва

П мртва жагра
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*=</\\12. "Lатіит ритриreит L.” а15

рôдино вйно

мртва жäгра

мртва коприва

рôдино цвёће

13. "Leucantheтит vulgare Lam.”

О бела рада

П. маргарета

Д. вôловско öко
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14. "Метtha aquatica L.” от5

69 дивија / дивља нана

D мирйшавка

698

Д93 911

П91 П5 Ф lo

15. Оnopordon acanthiит L.”

69 чкаль

D бôца

и магарећа бôца,

N магарећа бôда

Д, магарећији трн *
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16. "Оxalis stricta L.” *****?\\

Ф дивија / дивља дётелина / дётељина

D кисељак

П91 Д 5 Фlo

17. Rитеx obtusifolius L.”

штäволь

рёпýв / репув

: кôњски кисељак
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18. Setaria verticillata (L.) Р. В.”

Ф крпигуз

п прйјатељи

19. Sinapis arvensis L.”

Ф горушица

Препица / рйпица
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912

20. цваст врсте "Typha angustifolia L.” & S

палацка

бäчка

бäтицаА Ц

21. "Urtica dioica L.”

коприва

жагра

жёжа / жёжа

жёжёње

жёжара

жёжика



VIII. РЕГИСТАР ЛАТИНСКИХ НАЗИВА

Аchilleа millefolium L.: пётровско цвёће (1.14).

Аgrimonia eupatoria L.: cйтни чйчак (1.4, 2.11.1); рањенüкова грава (1.16.1);

ањђина трава.

Аgropyrum repens (L.) Вeauv.: пйревина; пйрика; власуља.

Аgrostemma githago L.: куколь.

Аlopecurus pratensis L.: мйшији рёл (2.4.1, 2.5.1).

Аmaranthus retroflexus L.: штйр; црно зёље (1.3).

Anagallis arvensis L.: виддвска права, виддвчица, виддвица, вйдбвка (1.9).

Anthemis arvensis L.: кдњска камйлица, кдњска камйла (1.13, 2.3.6); крупна

камйлица, крупна камйла (1.4, 2.3.6); дйвија камйлица / дйвља камйлица, дйвија

камйла / дйвља камйла (2.3.6); кдњска тйтрица (1.13, 2.3.6); крупна тйтрица (1.4,

2.3.6); дйвља тйтрица (2.3.6); ката; чйвутске јйгоде (в. нап. 27, 33); кдњара (1.13);

гдpчüн (1.2).

Arctium lappa L.: чйчак; pёпýв.

* — листови врсте Аrctium lappa L.: амбрёли (2.12).

Aristolochia clematitis L.: дйвији пäсуль (2.4.4); курјйчевина, курјача трава

(2.10.5); јајцурица (2.4.3).

Artemisia vulgaris L.: дйвља мётла / дйвија мётла, мётла, мётлйње (2.12); тру

тљика; дйвија ружа (2.4.4); комдтљика.

Аtriplex patula L.: зёље (1.3).

Вellis perennis L.: крајцарйца / крајцарица (2.4.3, 2.5.3).

Вidens tripartitus L.: вйљушке (2.4.3); вйљушкице (2.4.3, 2.5.3); виљушкар

(2.4.3); чйчак (2.11.1); црни чйчак (1.3, 2.11.1); цйганске бýбе (2.3.1, 2.5.4, 2.10.2).

Вifora radians М. В.: смрдљуша, смрдуша, смрдљива трава (1.1); змйјино дко

(2.4.1, 2.5.1).

Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.: пôпанац / пôпонац (1.8); слатковина (1.2).

Саlystegia sepium (L.) R. Вr.: пдпанац / пдпонац (1.8); ладдлеж / ладолеж

(1.7, 1.8); точйрићи (2.4.3, 2.5.3); слатковина (1.2), лйфчићи (2.4.3, 2.5.3); камийјаш

(2.5.3); пäчињак (24.2). |-

Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.: вдлём (re)-нё волём (re) /вдлйм (те)-нё волüм

(re), вдле-нè воле / вдли-нё воли, вдлёш-нё волёш, дћу-нёћу, дће-нёhe (1.16.3); бела

трава, бèлуша (1.3); лäже-нё лаже (1.16.3).

*Сarex pseudocyperus L.: дштрійк (1.5).
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Сеntaurea cyanus L.: дйвији карäнфил (2.4.4); разлйчје / разлйшће / разлйће

(в нап. 27); плава трава (1.3).

Сhelidonium majus L.: жутйца (2.3.3).

Сhenopodium album L.: зёље, бёло зёље / бüло зёље (1.3).

Сhenopodium polyspermum L.: зёље, црвено зёље (1.3).

Сichorium intybus L.: кдњогрйз (1.10); трава от кйшља, кäшљара (1.16.1).

Сirsium arvense (L.) Sсор.: паламида / паламуда, ббца (1.11.1).

*Сolchicum autumnale L.: мразова сёстрица (2.9.3).

Сonium maculatum L.: кукуга, трy(м)бёљика / штрy(м)бёљика (2.4.3); смр

душа (1.1).

Сonsolida regalis S. F. Gray.: кôзија пйца (2.4.2); сикирйца (2.4.3; 2.5.3).

Сonvolvulus arvensis L.: пдпанац / пдпонац (1.8), слатковина (1.2).

Сuscuta epithymum L.: вйлина коса, вйлина кдсица (2.3.7, 2.4.1); шуга (2.10.6).

Сynodon dactylon (L.) Рers.: зубача (в нап. 39).

Datura stramonium L.: бйк, бйкови (2.10.1); тäтула.

Daucus carota L.: crйд, стйдак, стüдна трава, стüдно цвёће (2.3.2).

Dipsacus laciniatus L.: чкаль; чёшља (2.4.3); ајдучки бунар (2.15.1; в. нап. 43).

Еquisetum arvense L.: зéчији лад (2.4.4, 2.5.1), цинкрдr / цйнкрбr; прдаљица,

пѣдуља (в. нап. 29); бдровина, чамовина, дйвља крйинкйндла (2.4.4); мäчји рёп,

лйинчији рёп (2.4.1, 2.5.1).

Еrodium cicutarium (L.) L'Нérit.: рôдин кљун, рôдинендге (2.5.2).

Еryngium campestre L.: котрљан (1.12); балангбв.

Euphorbia cyparissias L.: млёчика / млёчига / млйчика / млечйка / млечйга,

млèчац / млічац (2.3.4); зміјско млёко / змінско млёко (2.3.4, 2.10.5); змйјска

трава / змйнска трава (2.10.5).

*Galinsoga parviflora Саv.: бела грава / бйла трава (1.3).

Galium aparine L.: чйчак (2.11.1); крпигуз, крпель, крпач, крпуља (1.12); дй

вљи рдзмарйн / дйвији рузмарйн, девёрско цвёhe (2.44), лёпљива трава (1,5).

Galium verum L.: йвањско цвёће / йвањско цвйће (1.14).

Geranium dissectum Jusl.: стёњак (2.4.3).

Ноrdeum murinum L.: пôпино прасе (1.15); дивљи јёчам / дивији јёчам (24.4);

гйцуља (1.15); жcüва трава (1.12).

Нуosciamus niger L.: буника (1.11.3).

Нypericum perforatum L.: гôспина грава, гдспин цвйт (2.10.4).

Јuncus effusus L.: cйта.

Lamium album L.: мртва кдприва, мртва жäгра (1.13, 2.44).

Lamium purpureum L.: рôдино вйно (2.3.8, 2.9.1); мртва кдприва, мртва

жcüгра (1.13, 2.4.4); póдино цвёhe (2.9.1).

Lathyrus tuberosus L.: дйвији грашак / дйв.ьи грашак (2.7); opäшак / opäшац

/ рашак (2.2).
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Leucanthemum vulgare Lam.: бёла рада (1.3), маргарёта (в. нап. 40); вдловско

дко (2.4.1, 2.5.1).

Linaria vulgaris Мill.: дивија зéвалица / дивља зéвалица, дивије зéвало, зйва

лица, дивљи квак (1.12); керйћи (2.5.1, 2.11.3).

Lolium perenne L.: тврда трава (1.5); ливадско сёно, лёдинско сёно (1.7,

1.16.2); жcйтарка (2.4.4); тврдац (1.5).

Lotus corniculatus L.: звёзданац, звёздан (2.4.3).

Маlva silvestris L.: слёз / слйз; слёзовача.

* — плодови врсте Маlva silvestris L.: пёлце, дспице, бдгиње (2.10.3);

пдгачице (2.4.5).

Маtricaria chamomilla L.: камйлица; камйла; тйтрица.

Меdicago sativa L.: дётелина / дётељина / дйтељина / дйтелина, дйтелин; лу

цёрка; кдњара (1.16.2).

*Мelissa officinalis L.: лимунада (2.1).

Меntha aquatica L.: дивија / дивља нана; мирйшâвка (1.1).

Мuscari racemosum (L.) Мill.: дивији лук(ац) /дйвљи лук(ац) (2.7); пресличйца,

буренце (2.4.3, 2.5.3).

Муosotis palustris (L.) Nath.: спомёнак (2.14), фергйсман.

Nasturtium officinale R. Вr.: дрёзга.

Nymphaea alba L.: лôквањ (1.7).

Nuphar luteum (L.) Smith.: лôквањ (1.7).

Оnonis spinosa L.: зéчији трн, зéчије трње (1.5, 2.5.1).

Оnopordon acanthium L.: чкаљ; бôца (1.11.1); магарёћа бôца, магарёћа ббда

(1.10, 1.11.1); магарёћији трн (1.5, 1.10).

Оxalis stricta L.: дивија дётелина / дивија дётељина / дйвља дётелина (2.4.4);

кисèљüк (1.2).

*Panicum crus-galli L.: слатка трава (1.2).

Рараver rhoеas L.: иäнибула, була / була (в нап. 30), пропушковина,

папушковина.

*Рetasites albus (L.) Gaertn.: млађ, млађа (1.9).

Рetasites hybridus (L.) Sch.: млађ, млађа (1.9).

Рhleum pratense L.: мачков рёп, мачји рёл (2.4.1, 2.5.1).

Рhragmites communis Тrin.: трска.

Plantago lanceolata L.: бдквица; буквица; зёчије уши (24.2).

Plantago major L.: бдквица, буквица.

Polygonum aviculare L.: трдскот; трдсковача.

*Polygonum orientale L.: hуркова крёста, ћурков слйнац, hypчија крёста (2.3.5,

2.4.2).

Polygonum persicaria L.: дивија паприка / дйвља паприка (2.44), гдлготска

трава (2.16.1); xpйстова крв (2.3.4, 2.16.2); трава мајке бджје (2.15.2).
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Portulaca oleracea L.: ледёњак, лёдено, лёдена права, ледёнак (2.6).

Ranunculus acer L.: љутüћ (1.2); жутуља (1.3).

*Roripa silvestris (L.) Вess.: гдpчика (1.2).

Rosa canina L.: дйвија ружа / дйвља ружа.

* — плод врсте Rosa canina L.: шйпак.

Rubus caesius L.: дивије јйгоде / дивље јäгоде, jäгодњак (1.6).

*Rumex acetosa L.: кисèљак (1.2).

Rumex obtusifolius L.: штаволь; pёпув / рёпýв, кдњски кисёљак (1.2, 1.13).

Salvia pratensis L.: дйвији бдсиљак (2.4.4); кдњски бдсиљак (1.13, 2.4.4).

Sambucus ebulus L.: апта.

Setaria glauca P. В.: му(в)âрика, дйвија мýвар / дйвља мувар (2.4.4).

Setaria verticillata (L.) Р. В.: крпигуз (1.12), прйјатељи (2.11.2).

Sinapis arvensis L.: горушица (1.11.2); pёпица / рйлица.

Solanum nigrum L.: керёће грджђе, змйјско грджђе / змйнско грджђе (2.7,

2.10.5); зміјска грава / змінска трава (2.10,5).

Sonchus oleraceus (L.) Gou.: кѣлъ, крља (в, нап. 37).

Sorghum halepense (L.) Рers.: дйвији сирак / дивљи сирак (2.4.4).

* — ризоми врсте Sorghum halepense (L.) Рers.: зуби (2.3.10, 2.8).

Stachys recta L.: старачац, дйвији бдсиљак (24.4); кдњски бдсиљак (1.13, 2.4.4).

Stellaria media (L.) Vill.: лійшбвкиња / мйшокиња, мйшакиња; мйшбвка.

Symphytуm officinael L.: гâвёз.

Таraxacum officinale Web.: маслачак / маслачац; змйјино цвёhе, гушчије цвёhe

(2.9.2); млёчац (2.3.4).

* — прецветала биљка врсте Таraxacum officinale Web.: лампа, свёћа

(2.11.4); car (2.12).

Thymus serpуllum L.: лtäјкина душица / мајчина душица (2.13).

Тrifolium pratense L.: гдмбара (2.4.3); црвена дётелина / црвена дётељина (1.3);

луцёрна /луцёрка, шпаргла / шларга, кравска дётелина, кравара, крüварица (1.16.2).

Турha angustifolia L.: рдгоз.

* — цваст врсте Турha angustifolia L.: палацка; бäчка; бäтица.

Urtica dioica L.: кдприва; жагра, жёжёње, жёжа / жcéжа, жёжара,

жёжика (1.11.1).

Urtica urens L.: кдприва, жäгра, жара, жаруља, жарица, жёжёње, жёжа

/ жéжа, жёжара, жёжика (1.11.1).

Verbascum densiflorum Вert.: вдловски рёл (2.4.1, 2.5.1).

Vicia sativa L.: вйка / вйка.

Viola arvensis Murr.: дивији даниндћ / дивљи даниндћ / дйвији даниндћ (2.3.9);

арвачка.

Хanthium spinosum L.: дикйца; бôца (1.11.1).
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Marija L. Spis-Culum

РНУТОNYМY OF THE SOUTнWESТ ВАčКА (WEEDS)

Аbstract

Маterial for this work is gathered from twelwe points in The Southwest Bačka and

from one checkpoint in Srem. Semantic analysis of the folk names of weeds species,

based on finding out the motives for naming weeds, and the clasiffication of terms

according to those marks of plants which represent the bases of their naming, makes it

possible to find out the basic principals of naming weeds in the subdialects of the ex

plored region and to discover the semantic connections between the names of weeds and

lexical elements of different thematic groups. Analysis shows that the most fruitful prin

cipal of naming weeds is the one formed on the basis of the external marks of plants;

those marks are singled out mostly by comparing plants with things, with other plants,

with animals andbirds and they represent the motives in the basis of metaphorical naming

plants. Analysis of the ways of naming weeds, that is classification of terms according

to types of their formation shows that among the different types of terms the most

important place is taken by syntagm, while the productive structural model is Adj + N.

Аctive way of naming weeds is also word formation; the basic kind of derivation is

suffixation, while the most productive suffixes are -ica" and -ika". Араrt from the

vocabulary of collected names of weeds species, 20 linguistic maps were added to this

work in order to illustrate areal arrangement of certain terins. The differentiation between

the subdialects in designation of one and the same plant is most frequently caused by

different choice of motives for its naming.
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