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СТЕРЕОТИПИ ГОСТ И ДОМАЋИН У ЈЕЗИЧКОМ САЗНАЊУ
ПРИЗРЕНСКИХ СРБА

Тања Милосављевић
Институт за српски језик САНУ

Cultural identity of Prizren Serbs formed on an authentic spiritual heritage and 
infl uenced the forms of oriental culture. Traces of interference with Turkey’s value system 
refl ected the ethno-cultural semantics of lexemes in the domain of social life organization and 
social habits that grow into customary practice (visiting each other). The custom of visiting 
becomes an established pattern of contacts and general conservation breeding patriarchal 
model of establishing relationships. Cultural and social phenomenon of appearance in the 
culture of Prizren Serbs can be reconstructed through the concept of hospitality and its 
constituents guest and host.

Key words: concept of hospitality, stereotype guest, stereotype host, language picture 
of the world, Serbian Prizren speech

Једна од универзалних културних константи у социјалној сфери 
човекових активности, заједничка традицијама свих народа јесте категорија 
гостопримства, с обзором на чињеницу да одражава један од универзалних 
и древних видова социјалних односа и активности, регулисаних нормом. 
Етнографски записи потврђују констатацију да је обичај гостопримства 
својствен свим народима (Русаков 2013: 172). На научној слици света концепт 
гостопримство представљен је као важан антрополошки и социјални феномен, 
као систем социјалних веза, који је постојао током историје друштва, који је 
функционисао и који се успостављао у различитим формама, обухватајући 
широки круг социјалних појава, како у дијахронијској, тако и у синхронијској 
равни. При реализацији закон гостопримства попуњавао се психолошким, 
етно-културним, националним особеностима, које су се таложиле током 
историје и које су се развијале у систему националних култура, традиција, 
обичаја, добивши индивидуалне културне и језичке интерпретације.

Преглед славистичке научне литературе показује висок интерес 
лингвиста за ову тему, о чему сведочи велики број дисертација и научних 
радова у којима се, са аспекта когнитивне семантике и лингвокултурологије 
истражују и анализирају језичка средства којима је концепт вербализован на 
језичкој слици света (Гарипова 2010; Смирнова 2011; Талл 2011; Стернин 
2011; Лиин 2016). То су углавном компаративно-контрастивна истраживања 
језичке репрезентације концепта са циљем да се испитају опште црте 
концептуализације гостопримства и да се истакну национално-културне 
специфичности (Жабаева 2014; Дуйсекова, Толыбаева 2014). Износећи 



132

аргументе за научни смисао проучавања семантичког поља с доминантом гост 
у руском језику, Ј. Тал наводи да је избор предмета условљен актуелношћу 
семантике гостовања у систему руског језика и руске комуникације, важношћу 
и националном јединственошћу културе гостовања у руском друштву, јер 
посебан интерес представља изучавање семантичких поља која имају високи 
лингвокултуролошки значај за језик, а поље гост несумњиво припада таквом 
сегменту језичке слике света, заузимајући важно и истакнуто место у руском 
језичком сазнању, јасно рефлектујући у својој семантици руске културолошке 
реалије (Талл 2011). Упоредна испитивања руског и несловенских језика 
показују неке опште ознаке концептуализације гостопримства ‒ мелиоративна 
(повољна) процена: позитивна емоционална нијанса; практично социјално 
понашање: гостопримство подразумева великодушност, срдачност при 
пријему гостију; емоционалан однос: љубазан однос према гостима.

Концепт гостопримства је фрагмент националне језичке слике света и 
представља сложено, вишеслојно ментално образовање, комплексну структуру 
која обједињује одговарајуће појмове, представе, стереотипе (гешталте) 
одражене у националном погледу на свет и у националном менталитету. 
Централни појам овог концепта није гостопримство, већ гост, што потврђују 
консултоване публикације (Талл 2011). Лексема гост у средишту је концепта, с 
обзиром на то да је гост централна фигура у процесу гостопримства. Истакнуту 
позицију у концептуализацији гостопримства госту обезбеђују когнитивни 
знаци којима се појам разрађује и који учествују у формирању фрејмовог модела, 
који развија схеме званог госта, незваног госта, жељеног госта, нежељеног 
госта, изненадног госта, честог госта, важног госта, кћери-госта у дому 
родитеља, госта у свадбеном обреду, ритуалног госта. Сценарио гостопримства 
подразумева прототипичне ситуације у реализацији овог феномена, а то су: 
позивање гостију, сусрет с гостима, пријем гостију, распоред седења за трпезом, 
гошћење храном и пићем, разговор, забава, испраћање гостију. Наведене етапе, 
карактеристичне су за традиционалну културу многих народа и прописане 
су обичајном праксом, а понашање госта и домаћина одређено је народним 
понашајним обрасцима. Неки елементи сценарија могу бити редуковани у 
зависности од специфичности ситуације и културног кода социјума.

Гостопримство је својствено менталитету балканских народа у чијим се 
културним традицијама прожимају елементи словенске и оријенталне културе 
дочекивања гостију и угошћавања, при чему посебно место заузима фрејм 
хране. Транзитни географски положај условио је развој народне свести о 
значају гостопримства и допринео да гостољубивост постане препознатљива 
карактеристика Балканаца и прерасте у стереотип. Стереотипне представе 
странаца о балканском гостопримству читају се у савременој међукултурној 
комуникацији, а наш задатак је да испитамо моделе концептуализације 
овог социокултурног феномена у сазнању Срба на основу његове вербалне 
манифестације, са посебним освртом на дијалекатску језичку личност.
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Овом приликом, представићемо пример наивног поимања гостопримства 
и његове репрезентације преко доминантних фрејмова гост и домаћин у 
српском призренском говору, на лексичком материјалу из прве половине 20. 
века. Анализа је рађена на језичкој грађи преузетој из Збирке речи из Призрена 
Д. Чемерикића. Оригинална, рукописна верзија речника, која садржи око 16 
000 листића, чува се у Институту за српски језик САНУ као део лексичке 
грађе за Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Чемерикићева 
картотека је 2013. године дигитализована, транскрибован је комплетан 
лексикографски садржај и може се пронаћи на сајту http://prepis.org.

Специфичан гео-политички положај призренског ареала, привредна 
динамика и интерференција са несловенским културама утицали су на 
моделирање социјалног понашања чаршијског становништва и обликовање 
његовог менталитета. Друштвени живот углавном се одвијао у трговачким 
градским четвртима, али се неговала и традиција посећивања, која је прерасла 
у културну константу социјума. Кућне посете постале су стереотипна форма 
одржавања социјалних веза са комшилуком, родбином и пријатељима. Обичај 
одласка у госте постаје устаљени образац очувања контаката и уопштени 
модел оплемењивања патријархално утврђених међуљудских односа. 
Културно-социјални феномен гостопримства у култури призренских Срба 
може се реконструисати преко когнитивних ознака концепта гостопримство 
и његових језичких репрезената. Лингвокултурне особености испољавају се у 
садржају и семном саставу централних јединица концепта и стереотипизацији 
њихових основних значења – го́с, миса́фир, апансьз го́сти, та́нгьл-миса́фир, 
гости́нка, мисафи́рльк, гостол’у́бан, гостопостопри́ман, гостол’у́бнo, 
гостопри́мно, го́сти (се), доби́ва го́сте / доби́је го́сте, гости́нски, дома́ч’ин, 
домь́шњи, домач’и́ца. Етнокултуролошки фон очитава се у скупу јединица 
које носе обредне и ритуалне семантичке компоненте, и функционално 
су ограничене на свадбену и славску обредно-обичајну праксу – свато́ви, 
први́ч’ар, свето́гар, насто́јник.

У средишту концепта су синоними гос (прасл. *gostĭ, Skok 1971: 595) и 
мисафир / мüсафир (тур. misafi r, дијал. müsafi r, Петровић 2012: 215). Фрејм 
госта је на наивној слици призренских Срба добро разрађен, слојевите је 
структуре и културно детерминисаног садржаја, због чега поседује висок 
лингвокултуролошки значај. У традицији Призренаца гостом се третира 
сваки човек који домаћину дође у кућу, а такво поимање госта фиксирано је у 
семантичком опису ,,особа која је у посети код неког у кући“. Прототипично 
схватање госта репрезентовано је схемом званог госта, односно жељеног 
госта који има посебан статус и према којем се домаћин односи са нарочитом 
пажњом. Прототипична ситуација је кућна посета, уз обавезни аспект нуђења 
храном. (Го́с ва́л’а да се го́сти.  Ка́ни га ка да гу је го́с. – И́маф го́сте на 
веч’е́ру. – Гости́ма џ’е́бап не мога́смо да да́демо.  Андре́шка ни је миса́фир 
на веч’е́ру.  Мисафи́ре ч’е́камо за ју́тре. – Гости́нка је па ва́л’а и ч’е́с да 
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гу се ч’и́ни ка гости́нке. – А́, мо́ри, прифа́ти се јемпу́т за рабо́ту и не се́ди 
та́ко ка да си гости́нка). Конзервативна схватања актуелизују се у третману 
госта – гост мора бити понуђен храном, за званог госта припрема се ручак 
или вечера, на тај начин госту се чини част, улога госта подразумева седење 
и гошћење понудама. Поштовање обичајне етикеције утиснуто је у свести 
Срба Призренаца, а фонски слој карактеристичан за ову друштвену заједницу 
рефлектује се у изразу гости́нски ре́д (У на́с је дру́́ги гости́нски ре́д, мо́ри сна́о, 
а у ва́с је па дру́ги). Пример из говора показује јасну представу Призренаца 
о културним различитостима у сфери гостопримства и изражену потребу да 
се традицијом устаљени обичај (ред) испоштује. О важности кућних посета 
сведочи семантички потенцијал и колокацијска снага придева гостински, 
којим се употпуњује појмовна и језичка слика призренског госпопримства и 
уобличава ментална представа о срдачном пријему гостију, која је најдиректније 
повезана са концептом хране, пића, смештаја – гости́нски ру́ч’ек (Зготви́ла ни 
гости́нски ру́ч’ек), гости́нска веч’е́ра, гости́нска со́ба. Етнокултурошки фон 
у први план избија у синтагми гости́нска со́ба, која указује на прототипичну 
културну реалију традиционалног гостопримства и позицији гостовања у 
систему међуљудских односа и експлицира специфични концептуални знак –
,,посебна одаја у кући где се дочекују гости“.1 Квалификативну функцију 
овај придев остварује у комуникативно искоришћеној синтагми гости́нске 
конду́ре, која културну вредност остварује у контексту обичаја да се обућа 
гостију уредно поређа испред врата, што имлицира етикецију изувања (У́зни 
па обр́ни гости́нске конду́ре и уре́ди ги).

Конвенционални однос према госту изражен је глаголом го́сти, чији 
семантички садржај носи информацију о универзалним али и специфичним 
цртама овог појма ,,дочекује некога као госта частећи га јелом и пићем“. 
Концептуалне и семантичке компоненте ’храна’ и ’пиће’ одражавају опште 
елементе гостопримства, који се појављују као обавезни чиниоци дочекивања 
гостију. Културна сцецифика скривена је у дубљим слојевима значењске 
структуре и јасна је само носиоцима говора, а у вези је са врстама јела и пића 
који се гостима послужују, што зависи од статуса госта (Према ку́ма и пога́ч’а). 
Нарочита пажња гостима указује се посластицама, карактеристичним за 
оријенталну кухињу – ло́кум, тигањи́це и тепсешти́ја. Ови специјалитети 
имају симболичку вредност, јер се њима исказује радост домаћина. У неким 
другим ситуацијама добијају обредно значење. У призренском социјуму 
традиционалан је ритуал испијања кафе и обичај позивања рођака или 
комшија на кафу (Про́џʼи да попи́јемо по је́ну ка́у). Важност овог напитка за 
призренско гостопримство очитава се у народној пословици Ка́ва је и́стина 
́цр́на, а́ма је бе́ја о́браз, што значи да се човек неће постидети пред гостима 
ако их послужи кафом.

1 У муслиманским кућама одељење за пријем гостију назива се сел’амльк.
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Однос према госту у призренској култури најбоље је интерпретиран у самом 
говорном чину, где се контекстуално активирају једрене семе глагола гости и 
актуелизују једрене варијације: До́ша ти у ку́чу, ва́ла да га го́стиш. – Гости́ја 
ме, бо́г да му да́де селʼа́мет, ка да сьм му бра́т. – Госте́ше којго́д би гу до́ша на 
ожџʼел’ди́ју. – Го́сте ги кол’и́ко ми ру́ка дава́ше. Комуникативна значења глагола 
гости откривају још неке аспекте призренског гостопримства, као и типизиране 
ситуације у којима се испољава највиши степен гостопримства. Поредбена 
секвенца гости ка брат сугерише стереотип братског гостопримства. Исти 
смисао репрезентује пример Бра́т гу вика́ја у Беја́град на го́сте. Из самог акта 
говорења, такође, сазнајемо за једну стереотипну ситуацију гостопримства, а то 
је одлазак на ожџʼел’ди́ју, тј. добродошлицу. Ожџељдија је ,,призренски обичај 
доласка рођака, пријатеља, познаника на честитање и част онима чији се члан 
породице после дужег одсуства вратио у Призрен“ (Чемерикић). Овај обичај има 
јасну структуру, чији сценарио прати редослед етапа: поздрављање при доласку 
и протоколом утврђена реторика (Гост: ,,Светло ти / ви око“, Домаћин:,,Да си 
жив“); гошћење – фрејм ’храна и пиће’ (послуживање гостију црном кафом 
и ратлуком, у посебним приликама и тигањицама које симболизују изузетну 
радост домаћина).

Посебан значај у призренској традиционалној духовној култури имају 
посете везане за обичајно-обредну праксу свадбе. У структури призренске 
свадбе добро је разрађен сценарио позивања гостију, а сам чин спроводи се на 
ритуално утврђен начин, у суботу пре свитања, окићеном здравицом напуњеном 
вином и писаном позивницом (пусу́ла) уз учешће обредних агентива. Позивари 
(момак и момковица) обавезни су да поштују устаљену комуникативну формулу: 
,,Обичај је да момак не улази у кућу званице, већ јој на вратима даје здравицу 
и свечано позива у име домаћина: ,,поздравиле ви се од (име домаћина) у 
недељу на свадбу“, или ,,да заповедајте у суботу вечер на вечеру, а у недељу 
у сватове“. Званица уноси здравицу у кућу, где сви укућани отпију по гутљај 
вина, а потом долију своје вино и враћају је момку, даривајући га (пешкир, 
марама, чарапе, новац), речима ,,да сте живи, нека је срећно“ (Чемерикић). 
Фрејм званих гостију на дијалекатској језичкој слици света употпуњује схема 
учесника свадбе, организована на принципу дихотомне везе – учесници с 
младине / учесници са младожењине стране, за које важи општи назив свато́ви, 
са обавезним семантичким знаком ’дар’ (Доџ’о́ше свато́ви. – Кьд и́деш на 
сва́дбу, на вечʼе́ру, та́ј младанаве́ста ва́лʼа и да се дару́је). Почасно место у 
свадбеном ритуалу припада куму, којем поред сакралне (сведок на венчању) 
припада и обредна улога (Ку́м че доне́се кумо́вски ве́нци. – Ку́м пра́ти о́вна). 
Обавезна компонента у структури постсвадбеног обичаја, која је неизоставни 
део традицијског сценарија јесу прве узајамне посете орођених породица. 
Обичај посећивања између младине и младожењине породице (пр́вич’) 
регулисан је према клишираном обрасцу који прописује време посете, број и 
састав учесника, дарове и пратеће ритуалне атрибуте. Важност овог чина огледа 
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се у вербализацији улоге лица које иде у првич’ – први́ч’ар (И́ду првич’а́ри. – 
Првич’а́ри бе́у калаба́льк, два-трина́јес ду́ше му́шки). Први социјални контакти 
између орођених породица имају велики значај у српској култури и српском 
језичком сазнању, што потврђују церемонијална организација одласка у 
госте и пријема гостију и називи за такве госте (Мали гости, Велики гости). 
Културолошки је детерминисана и когнитивна ознака ’ћерка-гост’ (Це́лу неде́л’у 
би́ла на го́сте у мате́ре), јер је по обичају да две до три недеље након свадбе 
невеста борави у кући својих родитеља недељу дана.

Фрејм пожељног госта рефлектује стереотипне представе призренских 
Срба о госту. Улога госта подразумева унапред задате шаблоне владања и 
комуникације. Поштовање обичајне етикеције ствара еталон пожељног госта, 
чије су прототипичне особине скромност, пристојност, љубазност, умереност, 
ненаметљивост. Одступање од социјалне норме у домену гостовања условило 
је формирање негативног фрејма са маркираним конституентима апансьз 
го́сти (изненадни гости) и та́нгьл-миса́фир (непожељан гост). Обе синтагме 
у семантичком опису садрже сему ’изненадан’, с тим што етимолошко 
значење турцизма у споју та́нгьл-миса́фир упућује на додатни знак (тур. 
dangıl ,,неотесан, груб“), имплицирајући компоненту ’непожељан’. Схеми 
непожељног госта припада и појмовни знак ’особа која често и радо иде у 
госте, која се гости у туђој кући’, који нема одговарајућу лексикализацију у 
овом говору, али се актуелизује у говорном чину (Од ка до́ша, од мисафирль́ка 
на мисафи́рльк и́де, је́н дь́н не веч’ера́ја до́ма). Негативно се процењују чести 
гости (На му́ку је и та́ј Да́нка Манди́на, ку́ч’а гу се у́ч’ини о́тел’: ма́ло-ма́ло 
па те́ке доби́је го́сте), јер важи неписано правило Кьт се и́де на го́сте, го́сти 
се и доби́ваф.

Одлика менталитета призренских Срба је срдачно примање и 
предусретљиво дочекивање гостију (Доби́јеф л’и се го́сти, и́ма да се 
доч’е́каф ка што је ре́д, те да се иско́ч’и сьс бе́л о́браз), што прераста у 
морално-карактерну категорију и обликује својства и понашање појединца. 
Улога домаћина базира се на постулатима који сублимирају националне и 
оријенталне вредности, на којима је изграђен стереотип топлог, љубазног, 
отвореног, искреног, великодушног домаћина. У језичком осећању Призренаца 
прототип домаћина најбоље је интерпретиран квалификативима гостол’у́бан 
(Бра́т му по́ не́је гостол’у́бан. – О́на је мло́го гостол’у́бна, ул’е́гнеш л’и гу у 
ку́ч’у да мо́же на гла́ву би те тури́ла) и гостопри́ман (Та́ј ку́ч’а би́ла да́јма 
гостопри́мна), као и прилозима гостол’у́бно (Мло́го не гостол’убно доч’екаше, 
бо́г ги врати́ја) и гостопри́мно (Да те доч’е́ка, гостопри́мно ч’е те доч’е́ка, 
но да ти уч’и́ни ако га мо́л’иш ни́што, и́ч’ не́ се на́дај). Примећујемо да се у 
контексту актуелизује ознака ‘захвални гост’, на шта упућује благосиљање 
бо́г ги врати́ја. Асоцијално понашање негативно се процењује, па се повучена 
особа социјално маргинализује и на тај начин што се не посећује (Та́ј Сто́јан 
Ку́ч’кар сла́бо би се меша́ја сь[с] све́т, па би ре́тко кь́д и добива́ја го́сте).
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Дочек и пријем гостију дужност је главе породице, па отуда Д. 
Чемерикић не диференцира ситуационе улоге домаћина и семантички их не 
раздваја, већ социјалну улогу домаћина приписује ,,старешини куће“, који 
се номинује јединицом дома́ч’ин (Ну́рсуз је ова́ко, а́ма ка дома́ч’ин је мло́го 
гостопри́ман). Исту концептуалну вредност реализује лексема домьшњи са 
збирним значењем ,,укућани“, којим се успоставља однос симетричности и 
реципрочности са лексемом гости. Улогом домаћице прописане су радње 
којима ,,жена кућног старешине“ (Чемерикић) демонстрира љубазност, 
несебичност и поштовање према госту. Њене дужности у вези са гостима 
углавном се своде на послуживање (Што и́маш да ка́жеш, ка́жи домач’и́це 
а не ме́не, ја́ сьм гости́нка. – Да те доче́ка та́ј домачи́ца, гостопри́мно 
че те доче́ка, но да ти уч’и́ни ако гу мо́л’иш ни́што, и́ч’ не́ се на́дај). Из 
семантике јединица и илустрација којима су појмови из сфере гостопримства 
вербализовани произилази да је значење концепта антропоцентрично, јер 
одражава општа својства човекове природе, а уједно је и етноцентрично, 
оријентисано на конкретни народ. Чак и када поседује негативне карактерне 
особине, перципиране и оцењене од стране колектива, Призренац се уклапа 
у стереотип домаћина, јер социјални углед породице расте честим и радим 
доласком гостију. Важност социјалне улоге домаћина рефлектује се преко 
когнитивног обрасца доброг домаћина, што дијалекатској слици света даје 
културну посебност и етничку особеност. Моралну и духовну чистоту 
Призренац најинтензивније доживљава и манифестује у улози домаћина 
породичне славе. Лингвокултурна црта кодирана је у когнитивном сценарију 
прослављања свеца заштитника и активностима које главни агенс славског 
ритуала обавља – позивање гостију (Заповеда́јте на свето́га, же́не на ру́ч’ек, 
а му́жи на веч’е́ру), позивање свештеника, освећивање колача у цркви, 
сечење колача, угађање гостима. Специфичност улоге најстаријег мушког 
члана породице обележена је адекватним именом које одговара ритуално-
религиозном садржају – свето́гар (А́, о́н је ју́тре свето́гар).

Интерпретација концепта гостопримство и његових доминанти гост и 
домаћин на призренској језичкој слици света показује да су међусобне посете 
актуелни облик одржавања друштвених односа у култури старих Призренаца. 
У организацији социјалног живота и социјалних навика у урбаном амбијенту, 
које су прерасле у обичајну праксу, упечатљив је утицај источне традиције, 
а обрасци оријенталне културе и трагови интерференције са турским 
вредносним системом директно се рефлектују кроз етнокултурну семантику 
лексема у домену гостопримства. Ови екстралингвистички фактори утицали 
су на формирање културног идентитета Срба Призренаца и модификовали 
словенско духовно наслеђе, које се добро очувало у обредној организацији и 
семантици.
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