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У ра ду се ана ли зи ра лек си ка ко ју до но си Реч ник го во ра Ба ња на,
Гра хо ва и Опут них Ру ди на Ј. К. Ко при ви це. Пред мет ин те ре со ва ња су
гла го ли ко ји са др же екс пре сив не пре фик се – твор бе не еле мен те не пре -
по зна тљи ве у струк ту ри ре чи, до чи јег се из два ја ња до ла зи ис кљу чи во
твор бе но-ети мо ло шком ана ли зом. Раз ма тра ни го вор оби лу је екс пре сив -
но пре фи ги ра ним гла го ли ма и њи хо вим де ри ва ти ма, чи ме се по твр ђу -
је кон ста та ци ја да су екс пре сив ни пре вер би „про дук тив на“ твор бе на
ка те го ри ја у срп ском је зи ку.

Кључне речи: срп ски је зик, ди ја ле кат ска лек си ка, твор ба, екс пре -
сив ни пре фик си.

1. Екс пре сив ни пре вер би пред ста вља ју спе ци фич ну твор бе ну
ка те го ри ју, не по зна ту син хро ној де ри ва то ло ги ји. У пи та њу су твор -
бе ни еле мен ти ко ји по сво јој су шти ни је су пре фик си, али се као та -
кви не пре по зна ју у струк ту ри ре чи. До њи хо вог из два ја ња до ла зи
се ис кљу чи во ети мо ло шком ана ли зом. Овој твор бе ној ка те го ри ји
по све ће на је на ша мо но гра фи ја Ис ко вр ну ти гла го ли (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006), чи ји је циљ био да што пот пу ни је и све стра ни је опи ше раз -
ма тра ну по ја ву у срп ском (и хр ват ском) је зи ку. То је под ра зу ме ва ло:
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ва ња срп ског је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка“, ко ји у це ли -
ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке
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ISSN 0350-185x, LXXII, св. 1–2 (2016)
UDK: 811.163.41´356.625´37

811.163.41´282.2(497.16)
COBISS.SR-ID: 224841228
DOI: 10.2298/JFI1602085B

Примљено: 25. јануара 2016.
Прихваћено: 28. јануара 2016.

Оригинални научни рад



а) уста но вља ва ње основ них ти по ва екс пре сив них пре вер бал них
фор ма на та; б) утвр ђи ва ње за ко ни то сти њи хо вог функ ци о ни са ња;
в) фо ку си ра ње лек сич ко-се ман тич ких сфе ра у ко ји ма се ја вља ју; г)
од ре ђи ва ње ста ту са екс пре сив них пре вер бал них фор ма на та у твор -
бе ном си сте му срп ског (и хр ват ског) је зи ка (op. cit. 19–20).

1.1. На раз ма тра ном кор пу су уоче ни су сле де ћи ти по ви екс пре -
сив них пре вер ба,1 са сво јим кон крет ним ре а ли за ци ја ма: kV- (к-, ко-,
ка-, ку-, ке-), skV- (ско-, шко-); čV- (ч-, че-, чо-, ча-); šV- (ше-, шо-,
ша-, шу-); tV- (то-, та-, ту-, те-), stV- (сто-, сту-, што-); bV- (ба-,
бо-); pV- (па-); lV- (ла-, ло-). По ред ових основ них и „про дук тив -
них“, за бе ле же ни су и ти по ви ко ји се ја вља ју знат но ре ђе: hV- (ха-);
gV- (га-, го-); mV- (ма-); a-, ja-; sV- (со-) (op. cit. 382–383). Иако су
ана ли зи ра ни пре вер би по свом по ре клу раз ли чи ти (op. cit. 377–379),
они на син хро ном пла ну чи не је дин ствен си стем је ди ни ца. Тај си -
стем мо гао би се сма тра ти за тво ре ним, с об зи ром на огра ни чен број
еле ме на та ко ји га чи не. На про тив, си стем лек се ма ко је у сво јој
струк ту ри са др же екс пре сив не пре вер бе је сте отво рен си стем, са
нео гра ни че ним бро јем ком би на ци ја, тј. по тен ци јал них ре а ли за ци -
ја раз ма тра ног твор бе ног мо де ла. На ша мо но гра фи ја ни је има ла за
циљ да при ку пи све ре ле вант не об ли ке, што – код отво ре них си сте -
ма ка кав је овај – и ни је при ма ран за да так. Њен основ ни до при нос
са сто ји се у ства ра њу пред у сло ва да се сва ка сле де ћа, но ва лек се ма,
ко ја има по треб на свој ства, пре по зна као та ква и сме сти на од го ва -
ра ју ће ме сто у окви ру ус по ста вље ног си сте ма (op. cit. 394).

2. Јед но од за па жа ња, из не то у Пред го во ру мо но гра фи је, би ло
је сле де ће: „[…] ван ко ри ца књи ге оста ло је још ре ле вант не лек сич ке
гра ђе […] Та гра ђа до дат но све до чи да је по ја ва ко јом се ова књи га
ба ви и те ка ко при сут на у на шем је зи ку и да за слу жу је озбиљ ну лин -
гви стич ку ин тер пре та ци ју“ (op. cit. 7). Нај бо љи до каз за то је сте
Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на Ј. К. Ко при ви це,
об ја вљен исте го ди не, те гра ђа ко ју он до но си ни је мо гла би ти у њу
увр ште на. У пи та њу је ди фе рен ци јал ни реч ник са око 9000 ре чи ко -
јих не ма у Ву ко вом и Ма ти чи ном реч ни ку, ме ђу ко ји ма је ве ли ки
број гла гол ских и имен ских об ли ка са рет ким, не про дук тив ним, ар -
ха ич ним и екс пре сив ним пре фик си ма (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2013: 90–91).
Ана ли за те гра ђе би ће пред мет ово га ра да.
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1 Ти по ви пре вер ба од ре ђе ни су пре ма но се ћем су гла сни ку пре фик са, док се
сим бо лом V озна ча ва во кал пре фик са. Ова ква ти по ло ги ја пред ло же на је из прак -
тич них раз ло га и при ме њи ва је са мо на син хро ној рав ни.



2.1. Бу ду ћи да се ра ди о го во ру цр но гор ско-хер це го вач ког по -
гра нич ја, по је ди ни раз ма тра ни об ли ци ста вље ни су у кон текст сво јих
екви ва ле на та ко је до но се нај но ви ји ди ја ле кат ски реч ни ци цр но гор -
ских го во ра: Спи ча (ПО ПО ВИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ 2009), Ку ча (ПЕ ТРО ВИЋ и
др. 2013), Зе те (БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010), Ник ши ћа (ЂО КО ВИЋ

2010), Мој ков ца (РИ СТИЋ 2010), Ње гу ша (OTA ŠE VIĆ 2012), Ве ли ке
(JO KIĆ 2012), Пла ва и Гу си ња (RE KO VIĆ 2013), ко ји та ко ђе ни су мо гли
би ти узе ти у об зир при ли ком екс церп ци је гра ђе за на шу мо но гра -
фи ју. Већ ле ти ми чан пре глед по ме ну тих лек си ко граф ских из во ра
по ка зу је да и они оби лу ју екс пре сив но пре фи ги ра ним об ли ци ма, те
да сва ка ко тре ба да бу ду ана ли зи ра ни са тог аспек та.

3. У на шој мо но гра фи ји екс пре сив но пре фи ги ра ни гла го ли пре -
зен ти ра ни су вр ло екс тен зив но, са свим за бе ле же ним по твр да ма,
та ко ђе и у ком би на ци ји са „нор мал ним“ пре фик си ма. Та кав на чин
пре зен та ци је имао је за циљ да по ка же фре квент ност и аре ал раз -
ма тра них об ли ка, а та ко ђе и сва мо гу ћа зна че ња ре зер ви са на за да -
ту лек си ку. По ред то га, та ко се мо гло по ка за ти до ко је су ме ре ови
гла го ли уко ре ње ни у лек сич ки си стем срп ског је зи ка (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 22).
3.1. Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на до пу ња -

ва наш ма те ри јал дво стру ко: а) до но се ћи но ве аре ал не по твр де лек -
се ма ко је су ре ги стро ва не у мо но гра фи ји; б) до но се ћи но ве об ли ке
(из ве де не или основ не) да тих лек се ма, ко ји у мо но гра фи ји ни су за -
бе ле же ни.

*kV-:2

кобацати се ‘без значења’,3 кобацан m.: Пис, мацане кобацане (КОПРИВИЦА

2006: 86);4

ковријежити (се) ‘љутити се’: Не ковријежи се, но шути, чујеш ли?, иско -
ври јежити (се) ‘љутито, узбуђено рећи, казати; одговорити дрско и с
ина том’: Ја му кажем мирно, а он исковријежио, наковријежити се ‘љу -
ти то се свадити, узбунити; јако се разљутити’, НОВИ ОБЛИЦИ: ковријеж
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2 Пре фик си се из ла жу сле де ћим ре до сле дом: пре фик си ко ји са др же гу ту рал
(kV-, čV-), пре фик си ко ји са др же ла би јал (bV-), пре фик си ко ји са др же ден тал
((s)tV-), пре фик си ко ји са др же ли кви ду (lV-), пре фик си ко ји са др же оп стру ент (sV-).

3 У ана ли зи ра ном реч ни ку по је ди ни об ли ци ни су про пра ће ни де фи ни ци јом
зна че ња, те ће се у да љем тек сту на во ди ти без зна че ња. По ред то га, по је ди не екс -
тен зив не де фи ни ци је зна че ња би ће скра ће не.

4 О овим об ли ци ма в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 35. На да ље ће се у на по ме на ма упу ћи -
ва ти на стра ни це у на шој мо но гра фи ји на ко ји ма се ту ма че од го ва ра ју ћи об ли ци.



m. ‘особа којој љутња буја „као вријеже“’, ковријежење n., зако ври је -
жи ти (се) ‘забујати љутњом, срџбом „као вријежама“’; запркосити с
ина том’: Заковријежио, не попушта да би га сјекао, отковријежити (се)
‘од љутити се’, поковријежити (се) ‘забујати љутњом’, усковријежити
се ‘срдито викати, одупирати се с инатом’ (op. cit. 64, 86, 112, 132, 172,
207);5

коврљати се ‘котрљати се, котурати се’, заковрљати (се) ‘закотрљати се’,
НО ВИ ОБЛИЦИ: доковрљати, исковрљати, наковрљати ‘накотрљати’,
от коврљати, прековрљати, приковрљати, уковрљати, сковрљати се
‘скотурати се’ (op. cit. 64, 86, 112);6

заковрљити ‘заковрнути, занемоћи (обично о бравчету које крепава)’,
НОВИ ОБЛИЦИ: коврљити ‘занемогло пасти (да цркне, крепа)’: Од је дан -
пут коврљи и затресе ногама, коврљ m.: Најбољи ован ми оде у коврљ (op.
cit. 64, 86);7

коврчити ‘својевољити, пркосити’, заковрчити: Ако Влах много заковрчи,
а ти отковрчи (тј. попусти), НОВИ ОБЛИЦИ: коврч m., коврчка f., коврчко
m. ‘пркосна, бандоглава особа’: Велики је он коврч, па неће да послуша –
Не дајте коврчку, доста је његова коврчења (op. cit. 64, 86);8

којасити (се) ‘појавити се изненада’, окојасити се ‘успротивити се
(жустро)’, без примера употребе (op. cit. 87, 128). Исто значење за бе -
ле  жено је у говору Никшића, уп. окојасити се ‘успротивити се жустро,
схватити, супротставити се, постати косан’ поред: ‘наметнути се; доћи
се би’ (ЂОКОВИЋ 2010). У нашој монографији облик окојасити се по -
све дочен је у значењима: ‘окористити се’, ‘наметнути се, наврнути се
на некога и досађивати му’, ‘доћи себи, схватити, освестити се’, ‘по -
пра вити се, ојачати’, док је значење ‘успротивити се’ реализовано у
облику искојасит се (БЈЕЛЕТИЋ 2006: 41–42).

копрчити се, закопрчити ‘охоло (за)својеглавити’, окопрчан / окопрчан
adj. ‘који је кочоперан или својеглаво упоран’, НОВИ ОБЛИЦИ: на ко пр чи ти
се, откопрчити (се) ‘престати бити осион, својеглав’: Добио по њу шци
па откопрчио, покопрчити (се) ‘постати осион, својеглав, не по слу шан
(као прч)’: Треба га шкопити, много се покопрчио!, копрч m. ‘пркосник,
сво јевољко’, копрчко m., копрчица m./f., копрчка f. ‘својеглава, дрско
не послушна особа, насртљива као прч’, закопрч m. ‘пркосник, сво -
јевољко’, накопрч: Дигао главу накопрчено, јали је копрч јали накопрч?,
окопрч / окопрч ‘који је кочоперан или својеглаво упоран’,9 ошкопрчан
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5 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 188.
6 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 226–227.
7 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 226.
8 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 211–217.
9 Са пр вим ак цен том реч је о ко чо пе ре њу (копрч, окопрч – ко ро печ, ко чо пер), а

са дру гим о по на ша њу по пут пр ча (окопрч, копрч тј. као  прч )  (КОПРИ ВИ ЦА 2006: 128).



adj. ‘упоран, енергичан, пркосан’ (КОПРИВИЦА 2006: 65, 88, 113, 116,
128, 132, 134, 172, 200);10

копрцко m. ‘немирна, прзничава, преосетљива особа’, НОВИ ОБЛИЦИ: ко -
пр цанко m., копрцка f. (op. cit. 88);11

*čV-:
чевртати ‘дупсти гребући’, НОВИ ОБЛИЦИ: чавртати, човртати: Мрак и

сви спавају, само је тамо неђе миш нешто чавртао, зачовртати ‘почети
гре бати (дупсти)’, ишчевртати ‘издупсти’, ишчовртати ‘id.’: Пот кор -
њак ишчовртао рупе по деблу (op. cit. 77, 212, 213);12

чепрљати ‘копкати, грепсти’, зачепрљати ‘покрити земљом’, ишче пр -
ља ти ‘извадити чепрљајући’, начепрљати ‘ископати већу количину’,
НОВИ ОБЛИЦИ: почепрљати ‘чепркнути’, причепрљати ‘довршити
чепрљање’, учепрљати ‘закопати, прекрити земљом’ (op. cit. 208);13

начомрдити се ‘намргодити се’: Не збори ништа, но се начомрдио, а сијева
очима, НОВИ ОБЛИК: чомрдити се ‘мргодити се’ (op. cit. 214);14

*bV-:
бамбрек m. ‘који је предебео, шири но дуљи, као поднадут’, убамбречити

се ‘угојити се’, НОВИ ОБЛИЦИ: бамбречити се ‘разметати се’, бам бре че -
ње n. (op. cit. 28, 109);15

забасрљати ‘затрапати лутајући’, добасрљати, набасрљати, про ба ср -
ља ти, НОВИ ОБЛИК: убасрљати (op. cit. 61);16

*(s)tV-:
топрчити се ‘вељепрдати се, правити се важан’, НОВИ ОБЛИК: топрч m.

‘на метљивац, а мален растом’ (op. cit. 200);17

натотрчити, утотрчити, НОВИ ОБЛИЦИ: затотрчити ‘закривити упа -
дљи во навише’, тотрчити ‘истицати искривљеност навише’ (Ко има
нос закривљен навише, тај тотрчи носом), тотрчити се ‘вељепрдати се,
пра вити се важан’, тотрч m. ‘наметљивац, а мален растом’, тотрчко
m., тотрчка f., тотрчас(т) (о инвалидном прсту) adj. (op. cit. 68,
200);18
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10 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 352–355.
11 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 346–351.
12 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 237–239, 241–243.
13 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 339–343.
14 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 274–276.
15 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 97–98.
16 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 91–92.
17 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 352–355.
18 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 359–363.



темезати ‘ударати’, тумезати ‘тући, бити, ударати’, истумезати ‘изу -
да рати’, НОВИ ОБЛИК: тумез m. ‘буботка’: Добиће он тумеза (op. cit. 76);19

устобочити се ‘усправити се’ (op. cit. 207);20

натоврљати ‘набацити нешто једно на друго без реда’: Сложи та дрва, да
не стоје тако натоврљана, фиг. ‘набрбљати’: Свашта ми натоврља, за то вр -
ља ти, НОВИ ОБЛИК: растоврљати (се): Није у њега прича, но се расто вр -
ља ла она бестија (op. cit. 117);21

натоклечити се ‘(приближно као) напоклечити се’ (op. cit. 117);22

*lV-:
лампрда, лампрдача f. ‘особа која много којешта блебеће’, НОВИ ОБЛИЦИ:

лампрдати ‘лупетати’, лампрдалица f., лампрдало n., лампрдан m.
‘особа која много којешта блебеће’, лапрндати ‘лупетати’, НОВИ

ОБЛИЦИ: лапрнда, лапрндача, лапрндалица f., лапрндало n., лапрндан
m. (op. cit. 96);23

*sV-:
соврљати ‘набацивати без реда као гомилу’, насоврљати ‘направити со -

врљ (гомилу без реда)’: Дрва су само насоврљана, треба да се насложе у
др вљанику – Није слагано, но соврљано и насоврљано, па сад стоји као со вр -
ља, НОВИ ОБЛИЦИ: соврљ m., соврља f. ‘гомила без реда набациваног’
(op. cit. 116, 196).24

3.2. Нови облици, нерегистровани у нашој монографији, могу
се сврстати у следеће скупине:

а) експресивно префигирани глаголи у свом основном облику
(без неког од „нормалних“ префикса): ковиљити, ковитлити (в. §
4.1.); коврљити; чомрдити се; тотрчити (се); лампрдати;

б) глаголи са експресивним превербом који су префигирани
неким од „нормалних“ префикса: заковријежити (се), отко ври је жи ти
(се), поковријежити (се), усковријежити се; доковрљати, иско вр ља ти,
наковрљати, отковрљати, прековрљати, приковрљати, уковрљати, ско вр -
љати се; накопрчити се, откопрчити (се), покопрчити (се); иш че вр та -
ти; почепрљати, причепрљати, учепрљати; убасрљати; до те ме зга ти,
затемезгати, натемезгати (в. § 4.1.); затотрчити; расто врља ти (се);
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19 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 262–265.
20 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 103.
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22 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 257–258.
23 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 330–336.
24 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 218–236.



в) девербалне изведенице од експресивно префигираних гла го ла:
ковријеж m., ковријежење n.; коврљ m.; коврч, коврчко m., коврчка f.; ко пр -
цанко m., копрцка f.; копрч, копрчко m., копрчица m./f., копрчка f., за ко прч,
накопрч, окопрч / окопрч m., ошкопрчан adj.; бамбречење n.; те ме згав adj.,
темезгалица, темезгача f., темезгешило, темезгоња m., те ме зга ње n. (в.
§ 4.1.); топрч m.; тотрч, тотрчко m., тотрчка f., то тр час(т) adj.; ту -
мез m.; лампрдалица f., лампрдало n., лампрдан m.; ла прн да, лапрндалица,
лапрндача f., лапрндало n., лапрндан m.; соврљ m., соврља f.

г) исто знач ни гла го ли са раз ли чи тим екс пре сив ним пре вер би -
ма: ча вртат и, чов р тати,  за човртати, ишчовртати.

4. Је дан од ци ље ва на ше мо но гра фи је био је да се фо ку си ра ју
лек сич ко-се ман тич ке гру пе у окви ру ко јих се екс пре сив но пре фи -
ги ра ни об ли ци нај че шће ја вља ју. На осно ву спро ве де не се ман тич ке
ана ли зе до шло се до за кључ ка да раз ма тра ни ма те ри јал углав ном
при па да се ман тич ким сфе ра ма ко је су и ина че уоби ча је не за екс -
пре сив ну лек си ку.25 То, за пра во, зна чи да је круг утвр ђе них (али и
оче ки ва них) зна че ња ре ла тив но огра ни чен. Је дан од узро ка ове
огра ни че но сти ле жи у чи ње ни ци да раз ли чи ти екс пре сив ни пре -
фик си ис пред исте осно ве26 не ути чу на про ме ну зна че ња об ли ка.
Осим то га, јед на те иста зна че ња из ра жа ва ју се пре фи ги ра ним об ли -
ци ма обра зо ва ним од раз ли чи тих осно ва. За раз ма тра ни слој лек си -
ке ни је то ли ко ка рак те ри стич но бо гат ство ре а ли зо ва них зна че ња,
ко ли ко ра зно ли кост фор мал них сред ста ва за њи хо во из ра жа ва ње.

Ово је пре глед нај че шћих зна че ња ка рак те ри стич них за екс пре -
сив но пре фи ги ра не гла го ле (бол дом су ис так ну та зна че ња ко ја се
ја вља ју у раз ма тра ном го во ру):

а) ‘(на/ис)кри ви ти (се)’ > ‘(на)пра ви ти гри ма су, (из)бе чи ти се,
из мо та ва ти се’, ‘(ис)пр си ти се’, ‘по ста ви ти (се) на не згод но ме сто,
ис пре чи ти (се)’, ‘раз ме та ти се, охо ли ти се, пра ви ти се ва жан’,
‘осла би ти, за не мо ћи; умре ти’;

б) ‘уда ра ти’ > ‘усме ри ти се, упу ти ти се’, ‘по ша ша ви ти; по мути -
ти се’, ‘ (у)ра ди ти не мар но, ка ко би ло’, ‘при ча ти ко је шта, бр бља -
ти’, ‘ски та ти, лу та ти, ићи та мо-амо’, ‘је два ићи, ву ћи се, те ту ра ти’;

в) ‘вр те ти, уви(ја)ти’ > ‘за вр ну ти, за о кре ну ти; иш ча ши ти’, ‘из -
вр да ва ти’;

Из експресивне префиксације 91

25 О зна че њи ма ка рак те ри стич ним за слој екс пре сив не лек си ке в. MAC HEK

1930: 8; БЈЕ ЛЕ ТИЋ 1994: 265–266; РИ СТИЋ 1997: 168–169.
26 По јам „осно ва“ ов де се не ко ри сти у сми слу твор бе но-мор фо ло шке ка те -

го ри је, већ се под њим под ра зу ме ва гла гол на ко ји се до да ју екс пре сив ни пре -
фик си, нпр. ба за ти, вр ља ти, мр шти ти итд. (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 20).



г) ‘ба ци ти, за мах ну ти’ > ‘(ис)ко ла чи ти, (из)бу љи ти очи’,
‘(из)ро ди ти до ста де це’, ‘(на)го ми ла ти, (на)ба ца ти, (на)тр па ти’,
‘пре за ло га ји ти’, ‘(о)греп сти’, ‘греп сти, ко па ти; пре ту ра ти, пре тра -
жи ва ти’, ‘(на)мр шти ти се; (на)љу ти ти се; (на)тму ри ти се’.27

4.1. Реч ник Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на за по је ди не об -
ли ке, ре ги стро ва не у на шој мо но гра фи ји, до но си но ва, у њој не за -
бе ле же на зна че ња:

ко ви љи ти, ко ви љим ‘са ви ја ти врат на ни же’(?): Не мој да пр ко -
сиш и да гла ву ко ви љиш, да не бу де дру ге!, пот ко ви љи ти ‘до бро са ви ти
врат на ни же’: Су сте же узду ала ту, коњ пот ко ви љи гла ву и јур ну у га лоп,
за ко ви љи ти: Пра ви се ва жан, за ко ви љио гла ву, от ко ви љи ти: Тре ба ло
би му ма ло „по у ке“ да от ко ви љи (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 177). У овом слу -
ча ју но си лац реч нич ке од ред ни це је гла гол пот ко ви љи ти, и са мо он
је про пра ћен де фи ни ци јом зна че ња, уз на по ме ну да је обра зо ван
пре ма не свр ше ном ко ви љи ти (l.c.), оту да и ре зер ва у по гле ду ње го -
вог зна че ња. Об ли ци ре ги стро ва ни у на шој мо но гра фи ји озна ча ва ју
из ви ја ње, за вр та ње НА ГО РЕ – уп. за ко ви љи ти ‘из ви ти, за вр ну ти на го -
ре, увр ну ти, уфи ти љи ти’ по ред основ ног ви љи ти ‘окре та ти му шком
јаг ње ту или ши ље гу ро го ве сте жу ћи их да не ра сту у стра ну већ
увис’, ‘увр та ти, за су ки ва ти бр ко ве, упра вља ју ћи их на го ре’, за ви љи -
ти ‘id.’ – али ка ко је њи хо во оп ште зна че ње ‘вр те ти, уви ја ти’ (БЈЕ -
ЛЕ ТИЋ 2006: 173–175), оно се мо же кон кре ти зо ва ти и у ‘са ви ја ти на -
ни же’. Оста је, ме ђу тим, не до у ми ца да ли се и у об ли ци ма за ко ви љи ти
и от ко ви љи ти под ра зу ме ва исто зна че ње.

ко ви тли ти ‘(при бли жно као) ви тли ти’: Не ко ви тли, но па зи свој
по сао! (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 86). Ова по твр да спе ци фич на је по то ме што
пред ста вља гла гол са екс пре сив ним пре вер бом у основ ном об ли ку,
без не ког од „нор мал них“ пре фик са, док су у на шој мо но гра фи ји
ре ги стро ва ни са мо пре фи ги ра ни об ли ци, и то у са свим дру гим зна -
че њи ма, уп. сковтли 3. sg. ‘спо па сти’, уковтли ‘спо па сти не ко га,
при те сни ти’, за товитлит ‘за ви тла ти, за мах ну ти усме рив ши пре ма
не ко ме ци љу’, на товитлит ‘на ни ша ни ти’, утовитлит ‘усме ри ти,
упра ви ти пре ма не ком ци љу’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 182). У раз ма тра ном
го во ру, ме ђу тим, већ је сам ис хо ди шни гла гол витли ти раз вио спе -
ци фич но зна че ње: ‘упор но и убр за но згле да ти око се бе на све стра -
не са из ра зом не ке ра до зна ло сти или пла шка’: Не ви тли, но гле дај
као оста ли на род! – Сми ри се, не мој да ви тлиш к’о да гле даш у не ко чу -
до!, за ви тли ти, из ви тли ти: Бог ме, ви тли, ама не маш шта из ви тли ти,
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уви тли ти: Уви тли ла у оно мом че к’о у зла тан крс(т), уз ви тли ти: Уз -
ви тли ла, не зна куд уда ра, уп. и витле ша m./f., витле шка f., витле шко
m. (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 37, 62), из раз витли ти очи ма ‘гле да ти уна о -
ко ло, зве ра ти’: До ђе, па са мо ви тли очи ма да ви ди ђе би што мо га украст
Тре шње во, та ко ђе ви тла ти очи ма ‘id.’ (РСА). Об лик са пре фик сом
ко- са мо је пре у зео зна че ње ис хо ди шног гла го ла и до дат но га по ја -
чао. Овај при мер је зна ча јан и због то га што је аутор реч ни ка у де -
фи ни ци ји зна че ња пре фи ги ра ног об ли ка на вео об лик без пре фик са
(в. § 9.).

бам бре чи ти се ‘раз ме та ти се’: Не мој да се бам бре чиш!, бам бре -
че ње n.: Да опро стиш, не што се бам бре чим, му ка ми је од бам бре че ња
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 28), по ред већ но ти ра ног на бам бре чи ти се, убам -
бре чи ти се ‘уго ји ти се, оде бља ти; на ду ти се’ (в. § 3.1.). Ова лек сич ка
по ро ди ца по све до че на је са мо у цр но гор ским го во ри ма. Ни је ја сно да
ли је ов де у пи та њу пре фикс ба- (са умет ну тим на за лом -м-), или се,
мо жда, ини ци јал ни слог раз вио под ути ца јем се ман тич ки бли ских
обра зо ва ња ти па ба бу шка, бам бух, код ко јих је до шло до ре ду пли -
ка ци је ко ре на. Гла гол (на-, у-)бам бре чи ти ве ро ват но је де но ми нал од
бам брек, али је са ма име ни ца ве ро ват но пост вер бал од брек ну ти
(БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 97–98). Основ но зна че ње је ‘на ди ма ти се’, ода тле
‘го ји ти се, де бља ти’, ‘раз ме та ти се, пра ви ти се ва жан’, за се ман тич -
ки по мак уп. на ди ма ти се ‘пра ви ти се ва жан, по на ша ти се над ме -
но, на ду ва ва ти се’ (РСА).

те ме зга ти ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу, др жа ти се те ме зга -
во’: Не при ча, но те ме зга – До ја ди кад при ча, рас те же и те ме зга као да
три да на ни је ни шта јео, до те ме зга ти ‘до ћи те ме зга ју ћи, тј. до ћи ли -
је на и мли та ва др жа ња’, за те ме зга ти: За те ме зга ла, ни кад пре ста ти,
ис те ме зга ти: Кад ће пла стид бу ис те ме зга ти?, на те ме зга ти (се): Је ли
се на те ме зга ла, ста ле јој ви ли це?, теме згав adj. ‘не жи ва хан, спо рог по -
кре та, го во ра и др жа ња’,28 те ме зга ло n. ‘те ме згав му шка рац’, те ме -
зга ли ца f. ‘те ме зга ва же на’: Не ма у њој жи ва да ма ра, пра ва те ме зга ли ца,
те ме зга ча f., те ме зге ши ло, те ме зго ња m., те ме зга ње n. ‘те ме зга во
др жа ње’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 52, 75, 199). У овој раз ви је ној лек сич кој
по ро ди ци ре али зо ва но је зна че ње ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу’,
‘би ти не жи ва хан, спо рог по кре та, го во ра и др жа ња’, док су у на шој
мо но гра фи ји ре ги стро ва ни об ли ци (ма хом из цр но гор ских го во ра) у
зна че њу: те ме зга ти ‘при ча ти ко је шта, го во ри ти не по ве за но и бе -
сми сле но’, ис те ме зга ти ‘до бро ис ту ћи, из мла ти ти, ис пре би ја ти’,
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28 Уп. темезгав ‘који је спор у покрету, празноречив у збору, одлучивању’
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‘ис при ча ти ка кву бе зна чај ност’, уте ме зга ти ‘уби ти’, те ме зга ло
‘онај ко ји бр бља, ко ји мно го го во ри’ итд. (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 262). Зна че -
ње ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу’, ‘би ти не жи ва хан, спо рог по кре -
та, го во ра и др жа ња’ ре а ли зо ва но је у мо ди фи ко ва ним ва ри јан та ма
основ ног те ме зга ти, по све до че ним углав ном ван цр но гор ског под -
руч ја, уп. те ње зга ти ‘спо ро, до сад но, не ра зу мљи во при ча ти, да -
ви ти при чом’, ‘рас те за ти у по слу’, те ње зга ло ‘гња ва тор’, ‘пи пав
чо век’, сте ње зга ло ‘онај ко ји не што спо ро ра ди, ко ји се те шко на -
ка њу је на по сао’, ‘спо ра осо ба ко ја обич но до са ђу је не за ни мљи вом
при чом’, те мље зга ти ‘је сти, го во ри ти или ра ди ти спо ро, без во -
ље’, те мље зга ло ‘онај ко ји спо ро је де или рас те же кад го во ри’, тр -
мље зга ти ‘оте за ти у го во ру’ (op. cit. 262–263).

4.2. На ве де ни при ме ри по ка зу ју да у по гле ду се ман ти ке не ма
ни че га но вог ни спек та ку лар ног. У ана ли зи ра ним об ли ци ма ре а ли -
зо ва на су оче ки ва на зна че ња, ка рак те ри стич на за овај слој лек си ке
(в. § 4.), ко ја пред ста вља ју ре зул тат уоби ча је них, ре гу лар них се ман -
тич ких по ма ка и ко ја ула зе у све у куп ни се ман тич ки по тен ци јал раз -
ма тра ног кор пу са.

5. Ко нач но, Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на
до но си и не ке об ли ке ко ји у на шој мо но гра фи ји уоп ште ни су но ти -
ра ни:

чо мр ги ти (се) ‘на би ра ти обр ве смрк ну та ли ца та ко да се из ме -
ђу њих ство ри чо мр га’, иш чо мр ги ти (се): Иш чо мр ги (се) пут ње га,
на чо мр ги ти се, от чо мр ги ти се: Ни је ви ше мр го дан, от чо мр гио се
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 77, 118, 133). Ни је ја сно да ли је гла гол де но ми нал
од чо мр га f. ‘гу ка, на бор из ме ђу обр ва од мр ште ња’ (op. cit. 214),29

или је пак да та име ни ца пост вер бал. У сва ком слу ча ју, име ни ца је
да ле ко бо ље по све до че на од гла го ла, по себ но у цр но гор ским го во -
ри ма, уп. чо мр га ‘оте кли на, чво ру га, квр га’ Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004),30

‘на бо ра но че ло као знак љут ње; гу ка, из ра сли на из ме ђу обр ва’ Ник -
шић (ЂО КО ВИЋ 2010), чо мрга ‘чво ру га, гу ка, оте кли на, из ра сли на’
За га рач (ЋУ ПИ ЋИ 1997), чо мр га по ред че мр га ‘чво ру га’ Уско ци (СТА -
НИЋ 1990–1991),31 чом’рга по ред чом’ига ‘крв ни суд ко ји на че лу на -
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29 Уп. истозначан облик без експресивног префикса: мргуда ‘набор између
очију; неравнина, испупчење’ Пива (ГАГОВИЋ 2004).

30 Такође чомргав ‘који је гукав, чворноват, квргав’, чомргуша ‘она која је
намрштена, са скупљеним мишићима између веђа’ (op. cit.).

31 Уп. из истог извора џомрга ‘чворуга на глави’, ‘штап са задебљањем на
једном крају’, џамрга ‘гука’. Овде је дошло до контаминације ономатопејског и
неономатопејског облика (в. даље).



брек не чо ве ку у тре ну ци ма љут ње’ Ку чи (ПЕ ТРО ВИЋ и др. 2013),
чæмрга ‘чво ру га’, ‘ис пуп че ње из ме ђу обр ва ко је се на пра ви при мр -
ште њу че ла’ Ва со је ви ћи (СТИ ЈО ВИЋ 1990), чомига ‘чво ру га’ Ње гу ши
(OTA ŠE VIĆ 2012), та ко ђе чмо ру га ‘оте кли на од удар ца’ Плав и Гу си -
ње (RE KO VIĆ 2013).32

Са дру ге стра не, гла гол чо мр ги ти се по све до чен је са мо у раз -
ма тра ном го во ру, а што је још за ни мљи ви је, реч ник до но си го то во
све ње го ве па ра лел не об ли ке без екс пре сив ног пре вер ба: мр ги ти
се ‘мр го ди ти се’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 106),33 на мр ги ти се ‘на тму ри ти
се’, од мр ги ти се ‘пре ста ти би ти мр го дан’: Мр де ља се ма ло од мр гио
и од мр кио (op. cit. 126). Уоста лом, и сам гла гол мр ги ти се мо же се
сма тра ти ло кал ном кре а ци јом, бу ду ћи да по твр да овог гла го ла у
оста лим го во ри ма не ма.

Ов де ће мо на пра ви ти по ре ђе ње се фо нет ски ско ро иден тич ним
гла го лом чо мр га ти ‘го во ри ти не ра зу мљи во’, за чо мр га ти: За чо мр -
гао Шва бо, ни шта га не ра зу ми јем, иш чо мр га ти ‘ка за ти на не ра зу -
мљив на чин’: Ко зна шта на ма иш чо мр га ше!, на чо мр га ти ‘на при ча ти
слу ша о цу не ра зу мљи во’: Не што ми на чо мр га, а ја ни шта не ра зу ми јем,
от чо мр га ти: Шва бо не што от чо мр га, шчо мр га ти: Не што ме ђу со бом
шчо мр га ше (op. cit. 77, 106, 118, 133).

За раз ли ку од прет ход ног, овај гла гол има по твр де и у дру гим го -
во ри ма: чо мр га ти = ча мр га ти = че мр га ти = џа мр га ти = џе мр га -
ти = џо мр га ти ‘не ра зу мљи во го во ри ти; го во ри ти стра ним је зи ком;
гриц ка ти, коп ка ти (о ми шу)’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), чо мр га ти
= ча мр га ти = че мр га ти = џе мр га ти = џо мр га ти ‘не ра зу мљи во го -
во ри ти, го во ри ти стра ним је зи ком’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010), џа мр -
гат(и) = џе мр гат(и) ‘не раз го вет но, кроз зу бе при ча ти; при ча ти на
стра ном, не ра зу мљи вом је зи ку’ Мој ко вац (РИ СТИЋ 2010), уп. и де -
вер ба ле: чо мрг = ча мрг = џа мрг = џемрг m. ‘не ра зу мљив го вор; го -
вор на стра ном је зи ку’, џо мрг ‘жа гор, га ла ма, при ча; не ра зу мљив
го вор’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), ча мрг = џемрг ‘не ра зу мљив го -
вор, обич но стра ни го вор’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010); џе мр ган m.
‘онај ко ји из го ва ра ре чи не ра зу мљи во’, џе мрг џи ја ‘id.’, џе мр гаш
‘онај ко ји го во ри не ра зу мљи во; онај ко ји го во ри стра ним је зи ком,
стра нац’, џе мр га f. ‘жен ска осо ба џе мр ган’, ‘џе мр га ње’, џе мр га ње =
џо мр га ње n. ‘не ра зу мљив го вор’, џе мр ган ци ја f. ‘id.’ Уско ци (СТА -
НИЋ 1990–1991), џе мр га ње / џа мр га ње n. Мој ко вац (РИ СТИЋ 2010).
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32 Уп. чморити се ‘мргодити се, мрштити се’ Никшић (ЂОКОВИЋ 2010).
33 Уп. и мрга / мрга f., мрго, мргуд m., мргуда f.  итд.  ‘особе к ој е се мргоде’

(l.c.).



Та ко ђе за раз ли ку од прет ход ног, овај гла гол не са др жи екс пре -
сив ни пре верб, иако су еле мен ти од ко јих је са ста вљен го то во иден -
тич ни. До каз за то је ње го ва се ман ти ка (иако вр ло бли ска зна че њу
‘при ча ти ко је шта, бр бља ти’, ка рак те ри стич ном за екс пре сив но пре -
фи ги ра не гла го ле), али и чи ње ни ца да „осно ва“ -мр га ти, ка да се
од ње одво ји ини ци јал ни слог, са ма за се бе не ма ни ка кво од ре ђе но
зна че ње. Сто га овај гла гол пре тре ба ту ма чи ти као оно ма то пе ју, на -
ро чи то због ва ри јан те са ини ци јал ним џ-.

ше шмр кав / ше шмр каст adj. ‘онај ко ји је ши ро ка но са’, ше -
шмрк m., ше шмр ка ча, ше шмр ку ша f., ше шмр че n. pej. ‘осо бе ши ро ка,
као спљо ште на но са’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 216). Ова лек сич ка по ро -
ди ца за бе ле же на је са мо у го во ру Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди -
на. Ни у јед ном од оста лих цр но гор ских го во ра ни смо про на шли
ни шта слич но. На пр ви по глед, у овим лек се ма ма мо же се из дво ји -
ти осно ва шмрк-, до бро по све до че на у ци ти ра ним из во ри ма, уп.
шмр ка ти ‘по те за ти усна ма и је зи ком во ду или мле ко про из во де ћи
при то ме раз не шу мо ве’, ‘увла че ћи или из ду ва ва ју ћи ва здух из но -
са по кре та ти слуз у ње му’, ‘увла че ћи ва здух по те за ти бур мут у нос’,
фиг. ‘љу ти ти се’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), ‘по те за ти, увла чи ти у
нос бур мут, ва здух, шлајм’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010),34 шмр кат
‘уче ста но и гла сно ис пу шта ти ва здух из но са (услед пре хла де и сл.)’
За га рач (ЋУ ПИ ЋИ 1997), шмрк’ат ‘кроз нос шум но увла чи ти ба ле
или сит не че сти це ду ва на, бур му та’ Ку чи (ПЕ ТРО ВИЋ и др. 2013), та -
ко ђе шмркнути ‘бр зо по то ну ти у во ду (о жи вом би ћу)’, ‘иш че зну ти,
за ма ћи, из гу би ти се из ви ди ка’ Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004); уп. и шмр ке -
љу ша f. ‘она ко ја је сла бе фи зич ке гра ђе’ (op. cit.), та ко ђе ошмрк m.
‘тај но ви ти отвор ко ји ву че у ду би не’, ‘не ка ква то бо жња огром на
зми ја’, ‘осо ба ко ја мно го мо же по пи ти’ Спич (ПО ПО ВИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ

2009), ошмрк ‘Was ser ho se, typhon’ (ВУК), ‘ве тар ко ји се спу шта у
ви ду лев ка и ди же ва ло ве увис (као да их шмр че), в. пи ја ви ца’, са -
мо у при ме ру: Спу шта ше се над Дри ном стра хо ви ти ошмр ци (RJA).
Ни јед но од на ве де них зна че ња, ме ђу тим, не би се мо гло сма тра ти
пан да ном зна че њу ‘(осо ба) ши ро ка, спљо ште на но са’, осим ако се не
прет по ста ви да је упра во та кав нос по тре бан да би се њи ме до бро
шмр ка ло. Но то су већ спе ку ла ци је. Упр кос при вид ној фор мал ној
при пад но сти на ве де них об ли ка сло ју екс пре сив но пре фи ги ра не
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34 Уп. из истог из во ра шмркљати ‘ увлачи ти слине у но с, плакати’, шмркља
f. ‘ она која  је о немоћа ла, која  је слинав а,  шмркљава’, шмркљав ad j. ‘који  је сли -
нав, ба лав , плач љив’.



лек си ке, њи хо во крај ње по ре кло за са да не мо же би ти про ту ма че но
на за до во ља ва ју ћи на чин.

6. Јед на од уоче них осо би на раз ма тра них пре вер ба је сте њи хо -
во усло жња ва ње, тј. про ши ри ва ње сло гом ко ји са др жи ли кви ду,
нпр. ше-вр да ти > ше-ле-вр да ти; ча-брц ну ти > ча-ла-брц ну ти; ко-
бе чи ти се > ко-ро-бе чи ти се; рас-та-ба ши ти се > рас-та-ра-ба ши ти
се итд. Ово про ши ри ва ње се вр ши у ци љу до дат не екс пре си ви за -
ци је да тог об ли ка. У не ким слу ча је ви ма по све до че ни су па ра лел ни
об ли ци са усло жње ним пре фик сом и дру гим де лом усло жње ног
пре фик са, тј. сло гом са ли кви дом ко ји исту па као са мо ста лан пре -
фикс: ша-ла-вр ња ти : ла-вр ња ти; на-со-ло-ве си ти : на-ло-ве си ти
итд. Са овом осо би ном екс пре сив них пре фик са сва ка ко је у ве зи и
по ја ва дво сло жних пре фик сал них еле ме на та, чи ја се струк ту ра из -
ра жа ва сле де ћим фор му ла ма: kVLV-, čVLV-, šVLV-, tVLV-, bVLV-,
pVLV- итд. (V = во кал; L = ли кви да). Они се из два ја ју у лек се ма ма:
ка ла-му ти ти, ша ла-вр ца ти, па ла-му ди ти итд. Ов де се ра ди о об -
ли ци ма ко ји су по све до че ни са мо у ком би на ци ји са дво сло жним
пре фик сом, без по твр да са са мо јед ним од јед но сло жних пре фик са
(БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 383–384).

6.1. Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на бе ле жи
сле де ће об ли ке са усло жње ним од но сно дво сло жним пре фик сал -
ним еле мен ти ма:

ка ла мут ни ца f. ‘осо ба ко ја пра ви збр ку’, НО ВИ ОБ ЛИК: ка ла -
мут ник m. ‘id.’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 81). У на шој мо но гра фи ји об лик
ка ла мут ни ца по све до чен је у зна че њу ‘ме теж; гу жва’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 299).
ко ро пе чи ти се ‘ко чо пе ри ти се’, НО ВИ ОБ ЛИ ЦИ: за ко ро пе чи ти се

‘за ко чо пе ри ти се’, на ко ро пе чи ти се ‘на ко чо пе ри ти се’, по ко ро пе -
чи ти се ‘по ко чо пе ри ти се’: Она се по ган по ко ро пе чи ла, па му ни мо ре до
ко ље на!, рас ко ро пе чи ти се, ус ко ро пе чи ти се, ко ро печ m. ‘ко чо пер’,
ко ро печ ко m. ‘ко чо пер ко’, ко ро печ ка f. ‘ко чо пер ка’ (КО ПРИ ВИ ЦА

2006: 65, 113, 172; в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 326, 329).
ша ла ману ти се, ша ла ма нем се ‘обо дри ти се, по кре ну ти се из

ка кве учма ло сти’: Не би га по зна ли: дру гу је, отео се и ша ла ма нуо се
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 215). У на шој мо но гра фи ји ре ги стро ван је исти
об лик, али у зна че њу ‘укра сти, узе ти кра дом, при сво ји ти’, ко ји је
об ја шњен као спој еле мен та ша ла- и гла го ла мах нути ‘укра сти, зди пи-
ти на бр зи ну’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 82). Зна че ње ‘обо дри ти се, по кре ну -
ти се из ка кве учма ло сти’ мо гло би се де фи ни са ти и као ‘трг ну ти се,
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осве сти ти се, до ћи се би’, уп. око ја сит се ‘трг ну ти се’: Око ја си се,
чо че, ни је су ти све ла ђе по то ну ле! Зе та (БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010),
око ви је сти ти се ‘до ћи се би, схва ти ти, осве сти ти се’ Уско ци (БЈЕ ЛЕ -
ТИЋ 2006: 48), али и као ‘ока ни ти се не че га (нпр. учма ло сти – М.
Б.)’, а та кво зна че ње по све до че но је и за ис хо ди шни гла гол махну -
ти се ‘про ћи се, ока ни ти се не ко га (не че га), оста ви ти не ко га (не -
што)’ (РСА). У твор бе ном по гле ду уп. об лик са дру гим дво сло жним
пре фик сал ним еле мен том: та ла ману ти, та ла ма нем ‘од ју ри ти, оти-
ћи, ђи пи ти, по бе ћи’: Куд та ла ма ну оно ди је те? Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004).35

та ла у ши ти се: Мно го је ве ље пр дао, па до шло до ба да се та ла у -
ши, по та ла у ши ти се ‘по ку њи ти се као по ра жен, спу сти ти, окле пи -
ти уши’: Бог ме, кад на ље зе на оштар од го вор, по та ла у ши се, па на траг
пут под но ге, НО ВИ ОБ ЛИ ЦИ: при та ла у ши ти се ‘шћу ћу ри ти се, при -
шу тје ти се’, та ла уш adv. ‘по ку ње но’: Оде гор до, а вра ти се та ла уш
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 176, 199). Еле мент та ла- у овом цр но гор ском
гла го лу об ја шњен је као усло жњен пре фикс та-, уз прет по став ку да
се, као не про ши рен, овај пре фикс са чу вао у пре зи ме ни ма Та у шан,
Та у шано вић, за бе ле же ним у Уско ци ма (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 111–112).
Име ни ца та у шан m. ‘чо век ко ји је ми ран а че сто и под му као’ Зе та
(БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010),36 ка да се упо ре ди са за га рач ком по -
твр дом та ла у ша f. ‘ћу тљи ва, нај че шће под му кла осо ба’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 111), у пот пу но сти по твр ђу је из не ту прет по став ку, а ти ме и
пред ло же но ту ма че ње еле мен та та ла-.

та ла мари ти, та ла ма рим ‘ра ди ти ко је ка ко, ошљар ски и с ма ло
ко ри сти’: Та ла ма ри по цио дан, а од то га ма ло вај де, про та ла мари ти
‘про лу та ти’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 188, 199). Овај гла гол ни је ре ги стро ван
у на шој мо но гра фи ји, иако је ве о ма до бро по све до чен у цр но гор ским
го во ри ма, уп. та ла мари ти ‘оти ма ти, пљач ка ти; кра сти’, ‘ра ди ти не-
мар но, ка ко би ло’, по друг. ‘је сти’, ‘оба ра ти, ру ши ти, ло ми ти’, ‘уби -
ја ти, та ма ни ти’, ‘ло ви ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991),37 ‘лу та ти, ићи
ко је ку да’: Та ла ма ри по се лу ко ка ка скит ни ца Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004),
‘пљач ка ти, кра сти, уни шта ва ти, узи ма ти, ха ла пљи во је сти; пре тре -
са ти, ту ћи’: Та ла ма ри као да се про па! Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010),38
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35 Уп. из истог из во ра и та лану ти, таланем ‘id.’.
36 Уп. и та ушан m. ‘ма ло ум на осо ба; зец’ Плав и Гу си ње (RE KO VIĆ 2013).
37 Уп. из истог из во ра та ла мани ти, -аманим ‘в. т ал ам арити’. Облик је в е -

ро  ватно настао  ко нт ам ин ацијом са  гл аголом таманити ‘ уни шт авати, з ат ирати’,
фиг.  ‘јести не о ста вљ ајући ни м рвице’, ~ се  ‘м еђу собно се  уб ијати,  уни шт ава ти
се, с ат ира ти се’ У ско ци (op. cit.).

38 По ред та ла мани ти ‘в. та ла ма ри ти’ Ник шић (op. cit.).



тала марит ‘лу ња ти, ићи без ци ља’: По вас дан та ла ма ри око ло, ‘пу -
сто ши ти, уни шта ва ти’: Бра ви ма ми је по та ла ма рио ци је лу до ли ну Ње -
гу ши (ОТА ШЕ ВИЋ 2012); са „нор мал ним“ пре фик си ма: по та ла мари ти
‘по свр ша ва ти глав не по сло ве’, ‘по ту ћи, по би ти’ Уско ци (СТА НИЋ

1990–1991), по та ла марити ‘опу сто ши ти’ ЦГ (гра ђа ЕРСЈ), при та -
ла мари ти ‘при ши ти, за кр пи ти, за ку ца ти ка ко би ло’: А што му при -
та ла ма ри би је лу за кр пу на цр не га ће, цр на дру го?, ‘обу ћи, обу ти шта
би ло’: При та ла ма ри јо ма сну ка пе ти ну, и не ски да је ни ка[д] спа ва, ‘при -
пи са ти, на до да ти, на ла га ти’: При та ла ма ри ше му да је ње го во ко пи ле,
а ни је ко ли ко је ли по кој ног, ‘при ве за ти, све за ти’: При та ла ма ри, бо лан,
во ло ве за ту ли је ску и ај да ужи наш, про та ла ма ри ти ‘про лу та ти, про -
ски та ти, ићи ко је ку да’: Про та ла ма ри јо сам про Дроб ња ка и не мо гок
ни ђе ку пи ти до бру бе де ви ју Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004).

У осно ви гла го ла та ла ма ри ти ве ро ват но ле жи гла гол ма ри ти
‘уда ри ти, кле пи ти, лу пи ти, зви зну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991),
‘уда ри ти, ошкла пи ти, оши ну ти’: Не мој да те ма рим овом ома го ви ном,
‘за де си ти, сна ћи’: Ме не је ма ри ло јед ном, и не до Бог ви ше ни кад – Ни је
те бе ма ри ло те та ко при чаш Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004), уп. ма ри ти (са мо
у 3. ли цу) ‘за де си ти, сна ћи’: Ма ри ли су ме ду ги ја ди, ома ри ти: Ома -
ри ло је ње га ве ли ко зло (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 102). За гла гол ма ри ти уп.
ОС 53 s.v. ма ра ти.

Из основ ног зна че ња ‘уда ра ти’ ре гу лар но су се раз ви ла зна че ња:
‘ха ла пљи во је сти’, ‘ра ди ти не мар но, ка ко би ло’, ‘ски та ти, лу та ти’
(в. § 4.), зна че ње ‘кра сти’ та ко ђе је ре зул тат се ман тич ког по ма ка од
ис хо ди шног ‘уда ра ти, ту ћи’ (ОС l.c.), док су се зна че ња ‘пу сто ши -
ти, уни шта ва ти’ и сл. ве ро ват но раз ви ла под ути ца јем гла го ла та -
ма ни ти.

У твор бе ном по гле ду гла гол та ла ма ри ти са вр ше но по твр ђу је
из не те кон ста та ци је о по на ша њу усло жње них пре фик са (в. § 6.), о
че му све до че ње го ве сле де ће ва ри јан те: при-та ла-ма ри ти : при-
та-мари ти ‘при ши ти, за кр пи ти, за ку ца ти ка ко би ло’ Пи ва (ГА ГО -
ВИЋ 2004); по-та ла-марити : по-та-марити ‘опу сто ши ти’ ЦГ (гра ђа
ЕРСЈ); о-ла-мари ти (о-ла-ма ри ти) ‘сна жно уда ри ти, ши ну ти, оши -
ну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991) : о-ма ри ти ‘за де си ти, сна ћи’
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 102) : ма ри ти ‘уда ри ти, кле пи ти, лу пи ти, зви -
зну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991).

7. Ме ђу соб ни од но си екс пре сив них пре фик са за сни ва ју се на
по ја ва ма ал тер ни ра ња и аглу ти на ци је. Ове по ја ве узро ко ва не су те -
жњом је зи ка ка афек тив но сти, ко ја се огле да у не пре кид ном тра же -
њу но вих екс пре со ра.
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Ал тер ни ра ње је ва ри ра ње раз ли чи тих екс пре сив них пре фик са
ис пред исте осно ве. Бу ду ћи да сви екс пре сив ни пре фик си мо ди фи -
ку ју се ман ти ку из ве де не ре чи са мо на пла ну екс пре си је, они су ско -
ро пот пу но си но ним ни и уза јам но за ме њи ви. То за по сле ди цу има
ин ди фе рент ност у по гле ду из бо ра пре фик са. Та ко на ста ју ни зо ви
ал тер на ци ја ра зних екс пре сив них пре фик са ис пред исте осно ве,
нпр. ба вр ља ти = та вр ља ти = ча вр ља ти = ше вр ља ти (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 385). У Реч ни ку го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на
за бе ле жи ли смо сле де ће слу ча је ве ал тер ни ра ња: со вр ља ти ‘на ба ци -
ва ти без ре да као го ми лу’, на со вр ља ти ‘на пра ви ти со врљ (го ми лу
без ре да)’ : на то вр ља ти ‘на ба ци ти не што јед но на дру го без ре да’;
ко прч ‘пр ко сник, сво је вољ ко’ : то прч ‘на ме тљи вац, а ма лен ра стом’
(в. § 3.1.).39

Аглу ти на ци ја је на сло ја ва ње раз ли чи тих пре фик са ис пред исте
осно ве, нпр. на-ку-мра чи ти се = на-ту-мра чи ти се = на-ко-ту-мра -
чи ти се (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 385). У ана ли зи ра ном ма те ри ја лу ни смо
на и шли на слу ча је ве аглу ти на ци је.

8. По ја ва ко ја по ка зу је и до ка зу је при пад ност екс пре сив них
пре фик са ак ту ел ном си сте му пре фик са ци је је сте ал тер ни ра ње екс -
пре сив них и „нор мал них“ пре фик са, уп. нпр. на-то-вр сти се : на-
до-вр сти се, на-по-вр сти се ‘на ту ри ти се, на до ве за ти се на не што,
не ко га, за о ку пи ти, спо па сти ко га чи ме, на вр сти се’. Она све до чи да
се екс пре сив ни пре фик си у је зич кој све сти још увек до жи вља ва ју
као пре фик си (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 391–392). У Реч ни ку го во ра Ба ња на,
Гра хо ва и Опут них Ру ди на на и шли смо на сле де ћи при мер та квог
ал тер ни ра ња: на по кле чи ти (се) ‘по ста ви ти (се) на по клек (као смет -
ња че му)’: Ми чи се ото ле, шта си се на по кле чио! – Ни шта ја ни је сам ње -
му на по кле чио : на то кле чи ти се ‘(при бли жно као) на по кле чи ти се’
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 115, 117).

9. Основ ни за кљу чак на ше мо но гра фи је био је сле де ћи: екс пре -
сив ни пре вер бал ни фор ман ти су ор ган ски део, тј. ре ал не је ди ни це
твор бе ног си сте ма је зи ка, иако се на ла зе на ње го вој пе ри фе ри ји и
мо гу се уста но ви ти ис кљу чи во твор бе но-ети мо ло шком ана ли зом.
Су де ћи по бро ју лек се ма ана ли зи ра них у мо но гра фи ји, кон ста то ва -
ли смо да су у срп ском (и хр ват ском) је зи ку екс пре сив ни пре вер би
„про дук тив на“ ка те го ри ја (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 391).40 Ма те ри јал раз мо -
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39 Ова мо мо жда и копрчити се ‘охол о  сво је главит и’ поред топрчити с е  ‘ве -
љ епрдати се ,  правити  се важан’ (упрк ос  разлици у  ак цен ту  и  зна че њу).

40 На рав но, кри те ри ју ми ко ји ва же за тзв. „нор мал не“ пре фик се – про дук -
тив ност, ре гу лар ност, мо ти ви са ност – на екс пре сив не пре фик се се не мо гу при- 



трен у овом ра ду у це ло сти пот кре пљу је из не те кон ста та ци је. Го вор
Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на са др жи ре спек та би лан број екс -
пре сив но пре фи ги ра них об ли ка. Мно ги од њих има ју раз ви је не лек -
сич ке по ро ди це (нпр. ко ври је жи ти се, ко вр ља ти, ко пр чи ти се,
теме зга ти, то тр чи ти се, че пр ља ти, чо мр ги ти се), што све до чи о
њи хо вој пот пу ној укло пље но сти у лек сич ки си стем је зи ка и ве ли кој
фре квент но сти упо тре бе. Од по себ ног зна ча ја су при ме ри ко ег зи -
сти ра ња не пре фи ги ра ног и екс пре сив но пре фи ги ра ног об ли ка у
истом го во ру, уп. нпр. витли ти : ко ви тли ти ‘упор но гле да ти и ве -
тро пи ри ти’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 62, 86); на мр ди ти се : на чо мр ди ти се
‘на мр го ди ти се’ (op. cit. 114, 214); мр ги ти се : чо мр ги ти (се) ‘мр го ди-
ти се’ (op. cit. 106, 133); на мр ги ти се : на чо мр ги ти се ‘на мр го ди ти
се’ (op. cit. 114, 77); од мр ги ти се : от чо мр ги ти се ‘пре ста ти би ти
мр го дан’ (op. cit. 126, 133).
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Мар та Бе ле тич

К ЭКСПРЕССИВНОЙ ПРЕФИКСАЦИИ – НА МАТЕРИАЛЕ ГОВОРА
ОБЛАСТЕЙ БАНЯНИ, ГРАХОВО И ОПУТНЕ РУДИНЕ

Р е  з ю  м е

Эк спрес сив ные пре фик сы пред ста вля ют со бой спе ци фи че скую сло во о бра -
зо ва те ль ную ка те го рию, не из вест ную в син хрон ной де ри ва то ло гии. Ре чь идет о
сло во о бра зо ва те ль ных эле мен тах, ко то рые по су ти де ла явля ют ся пре фик са ми, но
на син хрон ном уров не не об на ру жи ва ют ся в струк ту ре сло ва. Они вы де ля ют ся
то ль ко в ре зу ль та те сло во о бра зо ва те ль но-эти мо ло ги че ско го ана ли за.

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)102



В на сто я щ ей ра бо те дан ная ка те го рия ис сле ду ет ся на ди а лект ном ма те ри а -
ле, со дер жан ном в Сло ва ре го во ра обла стей Ба ня ни, Гра хо во и Опут не Ру ди не
Й. К. Ко при ви цы. При хо тит ся к вы во ду, что рас сма три ва е мый го вор со дер жит
бо ль шое чи сло гла го лов, рас ши рен ных эк спрес сив ны ми пре фик са ми. Мно гие из
них име ют раз ве твлен ные лек си че ские се мьи (на при мер, ко ври је жи ти се ’зли ть ся,
гне ва ть ся, ко вр ља ти ’ка тат, ку выр ка ть’, ко пр чи ти се ’упря ми ть ся, со про ти вля ть ся’,
те ме зга ти ’де ла ть что-ни бу дь ме дли те ль но, вя ло’, то тр чи ти се ’ва жни ча ть’,
че пр ља ти ’ко вы ря ть, ца ра па ть’, чо мр ги ти се ’хму ри ть ся’), сви де те ль ству ю щ ие
об их пол ной ин те гра ции в лек си че скую си сте му язы ка и бо ль шой ча стот но сти
упо тре бле ния. Ана ли зи ро ван ный ма те ри ал под твер жда ет мне ние, что эк спрес -
сив ные пре фик сы явля ют ся „про дук тив ной“ сло во о бра зо ва те ль ной ка те го ри ей в
серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: серб ский язык, ди а лект ная лек си ка, сло во о бра зо ва ние, эк -
спрес сив ные пре фик сы.

Mar ta Ž. Bje le tić

EXAM PLES OF EX PRES SI VE PRE FI XA TI ON – IN THE DI A LEC TAL
MA TE RIAL OF THE BA NJA NI, GRA HO VO AND OPUT NE RU DI NE SPE ECH

S u m m a r y

Ex pres si ve pre fi xes are a spe ci fic word-for ma tion ca te gory, unk nown in synchro -
nic de ri va to logy. It is abo ut word-for ma tion ele ments which are es sen ti ally pre fi xes,
but which are not re cog ni sed as such in the struc tu re of the word. They can be iso la -
ted only by word-for ma tion and etymo lo gi cal analysis. In the pre sent pa per, this ca te -
gory is stu died wit hin the con text of di a lec tal ma te rial pro vi ded by J. K. Ko pri vi ca’s
Dic ti o nary of the Ba nja ni, Gra ho vo and Oput ne Ru di ne Spe ech. It is con clu ded that the
exa mi ned spe ech con ta ins a con si de ra ble num ber of ex pres si vely pre fi xed forms. Many
of them ha ve de ve lo ped word fa mi li es (e.g. če pr lja ti ‘to dig, scratch’, čo mr gi ti se ‘to
frown’, ko vri je ži ti se ‘to be an gry’, ko vr lja ti ‘to roll’, ko pr či ti se ‘to show off, bo ast’,
te me zga ti ‘to be slow, slug gish’, to tr či ti se ‘to swag ger’), which te sti fi es to the ir full
in te gra tion in to the le xi cal system of lan gu a ge and high fre qu ency of use. The analysed
ma te rial cor ro bo ra tes the sta te ment that the ex pres si ve pre verbs are a “pro duc ti ve“
word-for ma tion ca te gory in the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, di a lec tal le xi con, word-for ma tion, ex pres si ve pre -
fi xes.
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