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I. УВОД*

1. Опште напомене

Током неколико последњих десетина година дешавају се нагле про- 
мене у начину живота и у градској и у сеоској средини. Савремена сред- 
ства комуникације и савремени начин живота обезличавају мање, сеоске 
средине уобличавајући их према великим, градским, а даље и највећем 
међу градовима у Србији -  Београду, још даље и према читавом свету. 
Суштински се потиру локалне и националне особености. Традиција се не 
поштује и заборавља се. Остало је још мало времена да се забележе и са- 
чувају од заборава обичаји и одговарајућа лексика која је у вези с њима. 
Код старијег сеоског становништва традиција је још жива. Стари свад- 
бени обичаји и данас се углавном поштују и зато је лексика свадбених 
обичаја у активној употреби. У градској средини ова лексика је прешла у 
пасивни лексички фонд.

2. Предмет истраживања

Предмет овог рада је лексика традиционалних свадбених обичаја у 
Рађевини. Реконструисали смо традиционалну свадбу, која оквирно об- 
ухвата период између два светска рата. Помоћу сакупљене и обрађене 
грађе са терена, успоставили смо је на основу говорних исказа старијих 
казивача и она садржи елементе проживљеног, виђеног и слушаног. По- 
сле Другог светског рата дошло је до коренитих друштвено-историјских

'  Овај рад представља делимично поправљену и скраћену верзију магистарског ра- 
да Лексика свадбених обичајау Рађевини одбрањеног 29. марта 2007. године на Филозоф- 
ском факултету у Новом Саду пред комисијом у саставу: ванр. проф. Љиљана Недељков 
-  ментор, проф. др Мато Пижурица, доц. др Жарко Бошњаковић и проф. др Слободан 
Реметић.

Рукопис је настао у оквиру пројекта број 148001 -  Дијалектолошка истраживања 
српског језичког простора, који финансира Министарство науке Републике Србије.
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промена, па самим тим и до промена у обичајној пракси.1 Традиција се 
доводи у везу са прошлошћу -  она означава културне обрасце, вредно- 
сти, предања, веровања, која су настала у прошлости и преносе се, пре 
свега, усмено, што указује на континуитет и трајање. Под традицијом се 
подразумева оно што је највредније у култури неке заједнице, што захте- 
ва посебну пажњу и старање да би се наставило и у будућности. И сами 
информатори традицију су лоцирали у период пре Другог светског рата, 
иако нису били у стању да вербално изразе шта тачно подразумевају под 
тим појмом. За њих је то нешто лепо, што се данас више не поштује и не 
чува, а требало би.

3. Појам етнолингвистике и досадашња 
истраживања код нас

У овом раду се, дакле, бавимо односом између језика и културе из- 
раженог у једном делу животног циклуса -  кроз свадбу (у Рађевини). 
Милка Ивић проучавање таквог односа назива антрополошком лингви- 
стиком, при чему термин ’антрополошки‘ обухвата проучавање свега 
што се тиче човека, првенствено његове културе (Ивић 2001: 233). Ова 
грана лингвистике проучава како се помоћу језичких особина припадник 
неке заједнице може препознати као члан друштвене, верске, професио- 
налне или родбинске групе (Кристал 1998: антрополошка лингвистика, 
36).2 Поред поменутог термина, који је данас најчешћи, употребљавају 
се и други: етнолингвистика, металингвистика, макролингвистика, али 
им проучаваоци не дају једнаку вредност (Ивић 2001: 233). С обзиром на 
то да етнолингвистика у себе укључује и дијалектологију, може се упо- 
требљавати и термин етнодијалектолошка истраживања (Милорадовић 
2003: 119).

У науци XX века развило се наглашено интересовање за феномене 
културе: од чега све зависе њени конкретни облици, какав је њен однос 
према индивидуалној психологији, може ли се доћи до једне опште тео- 
рије о култури. Отпочело се са прикупљањем лексике, а она је откривала

1 Мада је у Рађевини нешто другачија ситуација, тј. традиција се ипак чувала и по- 
сле тог времена, али је дошло да промена у односу на период пре Другог светског рата. 
Аутор овог рада у свом сећању носи многе од свадбених обичаја виђених у свом детињ- 
ству.

2 Антрополошка лингвистика почиње од радова Франца Боаса и Едварда Сапира. 
Сапир је нарочито заслужан за стварање традиције у начину и облицима рада као и у 
формирању општег лика језичког стручњака (Ивић 2001: 235). Великог утицаја на развој 
антрополошких идеја у лингвистици имао је Сапиров ученик Бенџамин Ли Ворф (Ивић 
2001: 236).
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тип културе. С тим у вези као илустрацију можемо навести примере из на- 
ше грађе: лексеме шакајдб и тројанац. У прошлости су означавале врсте 
народног кола. Те народне игре су се некада, дакле, играле у Рађевини, а 
сада су само лексеме остале у свести информатора, као њихови трагови. 
Исти случај је и са лексемама за именовање особа које се баве љубавном 
магијом и магијом уопште на простору Рађевине: врачара и гатара. Да 
би се прикупљање и објашњавање речничког фонда могло заиста успе- 
шно обавити, потребно је имати извесна претходна знања о животу и 
обичајима дате етничке средине (Ивић 2001: 234). Управо због тога смо 
на самом почетку свога рада консултовали одговарајућу етнолошку лите- 
ратуру, што се касније показало веома корисним. Било је ситуација када 
информатор заборави нешто да каже, на пример на шта млада стаје кад 
силази с кола, да ли неко прве брачне ноћи спава између младенаца, да ли 
им свекрва куцне у врата кад легну да спавају, на шта смо их подсећали 
потпитањима.3

Никита Иљич Толстој сматра да је језик у нераскидивој вези са кул- 
туром коју изражава. Најопштија дефиниција етнолингвистике по њего- 
вом мишљењу јесте та да је то правац у науци о језику у оквиру којег 
се изучава језик у светлости његовог односа са етносом -  са духовном 
и материјалном културом, са менталитетом и народним стваралаштвом 
етноса (Толстој 1995: 31). Предмет етнолингвистике представља однос 
народне културе и њеног језика. Етнолингвистика настоји да реконстру- 
ише древну словенску културу, у чему је сродна са етнологијом, словен- 
ском компаративистиком и фолклористиком. Овако замишљена, етнолин- 
гвистика је интердисциплинарна наука и њена методологија је сложена 
(Илић 2002:211).

Етнолингвистика се преплиће са низом научних области, од етноло- 
гије и етнопсихологије до дијалектологије, етимологије и историје јези- 
ка; у словенском свету круг етнолингвистичких проучавања шири је него 
на америчком тлу (Бугарски 2005: 26).

Етнолингвистички метод у нашој средини јавља се тек у последњој 
деценији XX века. Осамдесетих година објављују се радови који се баве 
'етнолингвистичким проблемима4, али без готово икаквог додира са етно- 
лингвистичком методом и школом (Илић 2002: 212).

До правог продора етнолингвистике у Србију долази деведесетих 
година. Ова метода почиње да се примењује или комбинује са другим ме- 
тодама, појављују се часописи који објављују етнолингвистичке радове.4

3 О проблемима при проучавању лексике свадбених обичаја в. Петровић М. 2007.
4 Када је овај рукопис приведен крају, изашао је зборник у част академика Светла- 

не М. Толстој Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика, САНУ, 
Београд, 2008.
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Па ипак, о српској етнолингвистичкој школи још се не може говорити јер 
сваки аутор има свој индивидуални приступ (Илић 2002: 213).5 Постоје 
и радови по угледу на руску етнолингвистичку школу, али нема моногра- 
фија о духовној култури.6

4. Методологија истраживања

Како бисмо се што боље обавестили о изабраној теми, морали смо 
најпре консултовати одговарајућу етнолошку и етнолингвистичку лите- 
ратуру. На нашем простору, за сада, нема написане ниједне етнолингви- 
стичке монографије на тему свадбе, мада постоје појединачни радови. У 
етнолошкој литератури није обрађена Рађевина. Рађевска свадба, као и 
култура овог краја, углавном су остале изван темељитијих етнолошких 
испитивања. Нешто најосновније о свадбеним обичајима речено је у књи- 
зи Александра Ђурђева, Рађевина -  обнчаји, веровања и народно ства- 
ралаштво (Ђурђев 1988: 23-46). Постојећа литература односила се пре 
свега на Војводину7 и југ Србије,8 али и на друге крајеве уопште.9

Наш рад је текао у четири фазе:
а) сакупљање грађе
б) одабирање одредница
в) конструкција одредница
г) уређење одредница (уп. Згуста 1991: 212).

Грађу за овај рад сакупљали смо од децембра 2002. године до маја 
2005,10 с тим што смо и после тога одлазили на терен ради провере и до-

5 Биљана Сикимић у својим радовима примењује методе руске етнолингвистичке 
школе (Илић 2002: 213). Етнолингвистички приступ присутанје и у неким радовима ети- 
молога Александра Ломе, Марте Бјелетић, Јасне Влајић-Поповић, затим и у радовимаЉу- 
бинка Раденковића, који се бави и етнолошким и митолошким проучавањима.

У цитираном чланку налази се преглед изабраних текстова разврстаних према ауто- 
рима, који су објављивани у протеклих десет година, а настали су под утицајем руске 
етнолингвистичке школе или су јој бар по неким аспектима блиски.

6 За материјалну културу постоји известан број монографија, међу којима је најпо- 
знатија Терминопогија куће и покућствау Војводини Гордане Вуковић.

7 Босић 1989: 71-83, Босић 1990:294-266, Босић 1991: 54-55, Попов 1983:3-100.
8 Златановић 2003.
9 Ђорђевић 2002: 225-313.
10 Грађа није континуирано сакупљана све ово време. Децембра 2002. године поче- 

ли смо са сакупљањем података за израду дипломског рапаЛексика веровања и обичајау 
селу Бела Црква (кодКрупња). Касније смо бележили ономастику овог краја, попуњавали 
Упитник за српски дијалектолошки атлас. Сваки пут смо користили прилику да сазнамо 
нешто ново, или потврдимо већ познато из сфере духовне културе, у нашем случају свад- 
бених обичаја. Посебно смо ишли на терен ради сакупљања грађе за овај рад.
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пуне података. До материјала смо дошли кроз разговор с информаторима 
на задату тему, што смо снимали на диктафон. На овакав начин, поред 
лексема, добијали смо и више контекста који су омогућавали лингвокул- 
туролошко дефинисање појмова. На основу сакупљеног материјала, пока- 
зало се да су и свадбена лексика и свадбени обичаји на терену Рађевине 
компактни. Нема разлика од села до села, како у обичајној пракси, исто 
тако и на лексичком плану. Због тога нисмо правили лингвогеографске 
карте.

О лексичко-семантичкој анализи

Уазбучене лексеме поделили смо по тематским целинама које посто- 
је у области свадбе као појмовног система и извршили смо лексичко-се- 
мантичку анализу прикупљене грађе. У овоме је било највише потешко- 
ћа. Истина, тематске целине су се саме наметале, али било је недоумица 
приликом класификовања. Проблем је повећавало одсуство литературе 
у вези са формирањем тематских целина. Поједине лексеме су се могле 
уврстити у два или више поља јер у литератури не наилазимо на теориј- 
ске поставке о њиховом разграничењу. Тематске целине давали смо хро- 
нолошким редом јер се и у етнолошкој литератури свадбени обичаји дају 
по хронологији."

О појмовном речнику

У лексикографији је уобичајено да се одредница састоји из два дела: 
први, који се често зове лема, идентификује лексичку јединицу, а други 
део садржи све друге информације. Најважнији део је одредничка реч, 
или заглавље, што је навод лексичке јединице у њеном основном облику. 
Друге белешке у леми обавештавају корисника о обележјима класе којој 
одредничка реч припада (Згуста 1991: 235-236).

Када је на нашем материјалу, међутим, требало одабрати одреднице 
за уношење у појмовни речник, насупрот онима које се не уносе, ситуа- 
ција је била другачија.11 12 Поред лексема везаних искључиво за свадбу, за 
будући појмовни речник издвојила се и општа лексика, која због ванјезич- 
ког контекста има своје место у лексици свадбених обичаја у Рађевини 
(на пример звдно, мед, пешкпр). Требало би нагласити да се у овом раду 
налазе и неки свршени и несвршени глаголи (вдлти : завдлтн, дати : 
давати) истог или сличног значења. Они су своје место нашли у појмов- 
ном речнику јер су их информатори употребили са таквим видским осо-

11 Уп. Златановић 2003, Босић 1991, Стојанчевић 1992.
12 О начелним тешкоћама при утврђивању одредница в. Николић 2002.
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беностима. Када је у питању њихово дефинисање, некада смо предност 
давали свршеном (на пример давати несвршен према дати), а некада не- 
свршеном (пдкуд“ти свршен према куд“ти). То је зависило од тога да ли 
је реч о префиксацији или инфиксацији.13 14

Посебно питање су представљале и вишечлане лексеме, на пример 
држати крај. Двоумили смо се да ли да наведени пример унесемо као 
држати крај или само као глагол држати, без навођења објекта. Од- 
лучили смо се за вишечлану лексему држати крај јер се вишечланим 
називима у овој грађи именују или описују појмови који су битни за свад- 
бене обичаје. Зато смо и применили такав начин обраде и приказивања 
сакупљене грађе. У литератури нисмо нашли јасне поставке шта треба 
сматрати сложеном, вишечалном лексемом, а шта не.и С обзиром на то 
да у литератури нисмо пронашли теоријско објашњење шта тачно сматра- 
ти вишечланом лексемом, урадили смо следеће: ако би једночлани назив 
губио на својој семантици, узимали смо вишечлани назив. На пример, ви- 
шечлани назив дањскд прело нисмо могли дати у појмовном речнику као 
једночални назив прело јер је за свадбену терминологију испитиваног 
подручја веома битно у које доба дана се одржавало то прело. Још један 
од критеријума за навођење вишечланих лексема био је и тај да ли су да- 
ти појам или радњу информатори увек именовали као лексичку јединицу 
од више речи и увек у устаљеној форми. Уколико су је у сваком контексту 
употребљавали као вишечлани назив, у стабилној, а не оказионалној ве- 
зи, тако смо је и третирали у самом раду.

Када су у питању нарочити термини, посебно обичајни, уз то и тра- 
диционални, због ванјезичког контекста давали смо енциклопедијску де- 
финицију. Она се, према Згустиним речима, првенствено бави денотати- 
ма лексичких јединица и даје податке о ванјезичком свету (Згуста 1991: 
190). Лексикограф мора тежити што већем узимању у обзир реченичне, 
односно контекстуалне дефиниције: штб више постигне у том правцу, ви- 
ше ће се приближити идеалној сврси речника (Вајс 1982: 25). Као пример 
за то послужиће наша одредница јабука: плод истоименог дрвета који је

13 У РСЈ сваки глагол добијен префиксацијом има своју дефиницију. У нашем раду 
су условни синоними и тако су и третирани иако су различитог вида.

14 О проблему вишечланих лексема в. Недељков 2001. Као један од проблема наво- 
ди сетерминолошка неједнакост. У различитим студијама овакав спој лексема различито 
се именује: Ладислав Згуста -  лексичка јединица од више речи, Даринка Гортан-Премк 
-  вишечлана реч, Данко Шипка -  вишечлана лексичка јединица. За Ладислава Згусту су 
лексичке јединице од више речи истог статуса и исте функције као и појединачне речи. 
Зато он сматра да их и треба обрађивати као целине. Он сам, међутим, није довољно јасан 
у томе шта треба сматрати сложеном лексемом, тј. лексичком јединицом од више речи 
(Згуста 1991: 228). Са друге стране, Данко Шипка мисли да су једночлане лексичке једи- 
нице у основном пољу интересовања лексикологије, а да вишечлане имају секундаран 
статус (Шипка 1998: 13).
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симбол плодности, здравља, љубави, лепоте; знак брачне везе, здравог 
потомства. 1. у одређеним приликама користила се као знак захвалности 
и поклон за донету вест. 2. на дан свадбе, код младине куће, ставља се на 
високу грану изнад капије коју су сватови морали да скину, обично оруж- 
јем, да би им био дозвољен улазак у двориште. 3. носи је са собом онај 
који позива на свадбу и свако у њу забоде метални новац и исту ту јабуку 
млада баца кад дође кући са венчања. 4. младожењин поклон девојци, 
ако не иде у прошевину, који шаље по свом оцу. 5. предмет којим се кити, 
украшава барјак и украс на роговима печеног овна, којег носе сватови 
или пријатељи. Пошто је овај рад етнолингвистички заснован, сматрали 
смо да су све ове семе битне за дефиницију лексеме која је одабрана као 
одредница појмовног речника свадбене терминологије.

У делу посла који се тицао конструкције, садржаја и композиције 
одредница и чланка као целине, поново су проблем представљале вишеч- 
лане лексеме. Ладислав Згуста то, такође, препознаје као проблем, првен- 
ствено због тога што је тешко утврдити да ли је група речи заиста стаби- 
лизована -  да ли је у речнику дати као одредницу или као пододредницу. 
Он каже да, уколико лексичка јединица од више речи заиста има стаби- 
лан статус, не види разлог зашто је не бисмо обрађивали и наводили као 
и друге лексичке јединице. Терминолошке лексичке јединице од више 
речи намећу обраду у посебним одредницама пре него у пододредницама 
(Згуста 1991: 271). Насупрот њему, Данко Шипка само примећује да су 
вишечлане лексеме проблем приликом уређења одредница, али не даје 
предлог решења (Шипка 1998: 13). У нашем раду истраживали смо изра- 
жајне могућности за представљање појмова који се тичу свадбе и који су 
сви равноправни у појмовном свету -зато одредница и може бити једна 
реч, две речи, синтагма. У овом раду свака вишечлана лексема има статус 
посебне одреднице, на пример белп лук, мртвачкп прстен. Поред ових 
примера било би згодно осврнути се и на опозицију десно/лево у свадбе- 
ном ритуалу, чија је последица постојање израза десна страна, односно 
лђва страна.

Издвојене лексеме смо давали у основном облику, затим смо давали 
њихово граматичко обележје (ако је именица, наводили смо наставак за 
генитив једнине; код глагола смо давали наставак за прво лице једнине 
презента; уз придеве поред мушког рода давали смо и наставке за жен- 
ски и средњи род; вишечлане лексеме наводили смо само у основном 
облику) и дефиницију, али само ону која је у вези са одабраном темом. 
На пример, лексему јесен дефинисали смо као Тодишње доба кад су се 
у прошлости правиле свадбе1, а не Тодишње доба између лета и зиме‘; 
беседити ’бити са неким у љубавној вези‘, а не значење које се реализује 
у ситуацијама које нису у вези са свадбним обичајима: Товорити, при- 
чати‘. После дефиниције долази пример -  контекст у којем је дата лек-
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сема употребљена. Према Згустиним речима, лексикографски контекст 
се наводи како би се боље схватила семантика дате одреднице. Лекси- 
кографски контекст требало би да буде што краћи, али истовремено и 
што је могуће јаснији (Згуста 1991: 215-216). На крају, у загради се даје 
број параграфа у којем се у лексичко-семантичкој анализи говори о тој 
одредници. Требало би поменути и то да се у појмовном речнику налазе 
и празне одреднице. Њихова улога је да се олакша сналажења у самом 
речнику. За празну одредницу узимана је управна реч изабране вишечла- 
не лексеме и са ње се упућује на дату сложену лексичку јединицу. Треба 
нагласити, међутим, да је за празну, носећу реч, узимана она која само у 
свадбеном ритуалу има улогу управне речи дате синтагме (семантички, а 
не граматички) тако да има случајева да је за одредницу типа придев + 
именица носећа реч придев (на пример са празне одреднице деспи, -а, 
-о упућује се на десна страна, десна рука). Међутим, у случајевима када 
већ имамо одредницу са које се може упућивати на израз, у том случају 
не уводимо празну одредницу. На пример: са лексеме капа упутићемо на 
израз шарена капа, иако је за свадбену терминологију битно то да капа 
коју носи чауш буде шарена. Код празних, упућивачких одреница, није 
давана дефиниција.

Синоними се упућују на базну лексему где је дата лексикографска 
дефиниција и сви њени синоними за ту сему.

Симбол који се појављује у појмовном речнику указује на то да се 
дата одредница јавља и у изразу који је ту наведен.

Структура пуне одреднице:
-  Одредничка реч (заглавље)
-  Граматички податак
-  Дефиниција
-  Контекст
-  Број параграфа у којем се говори о датој одредници.

Структура празне одреднице:
-  Одредничка реч (заглавље)
-  Граматички податак
-  Вишечлани назив у којем се јавља дата одредница.

5. Географски положај и становништво

Рађевина је предео у сливу горњег Јадра. Њу ограничавају области 
Јадар, Азбуковица, Подгорина и Тамнава планинским венцем; њега на се- 
верозападу и западу чине планине Гучево и Борања, на југу Јагодња и Со- 
колске планине, на североистоку планина Влашић; на југоистоку грани-
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ца је између река Јадра и Колубаре. Ове границе Рађевине дао је Боривоје 
Милојевић у своме раду Рађевина и Јадар (Милојевић 1913: 637-638), 
на основу испитивања из 1906. и 1907. године. За Вука Караџића, међу- 
тим, „Рађевина је кнежина на десној страни Дрине између Лознице и 
Сокола“ (Вук II: Рађевина, 857), те јој је према томе западна граница река 
Дрина. Вероватно да је Вук под овом границом подразумевао формалну, 
административну територију кнежевине Рађевине. Стога је за нас при- 
хватљивија граница коју даје Боривоје Милојевић на основу схватања 
самих становника ове области: она је више на истоку до планине Борање 
(Бјеладиновић 1966: 238).

Овај претежно брдско-планински крај, богат је шумама и пашњаци- 
ма и испресецан је брзим речицама. Највиши врх у брдском делу је Ко- 
шућа стопа на Јагодњи, 940 м (Ђурђев 1988: 9). Највећи део ове области 
припада општини Крупањ: Бањевац, Бела Црква, Богоштица, Брезовице, 
Брштица, Врбић, Завлака, Завлака на Јадру, Костајник, Красава, Кржава, 
Ликодра, Липеновић, Мојковић, Равнаја, Ставе, Толисавац, Томањ, Цве- 
туља, Церова, Шљивова и једно варошко насеље Крупањ, које је привред- 
ни, културни и политички центар општине. Четири села су у општини 
Осечина: Бастав, Белотић, Комирић и Коњуша.

Рађевина и околина одавно су настањене, о чему сведоче многи ар- 
хеолошки локалитети и налази предмета древних становника. Трагови 
људи у овој микрорегији прате се почев од неолита, преко бронзаног, гво- 
зденог и античког доба до средњег века. Данашње доминантно становни- 
штво у Рађевини је српско, у већем делу сеоско, и оно се претежно бави 
пољопривредним делатностима (Марковић 1986: 22).

Рађево поље и његова околина налазе се у Доњој Рађевини, а насеља 
брдског дела у Горњој Рађевини (уп. Ђурђев 1988: 9).

У сваком селу живи свега по неколико староседелачких породица, 
а досељено становништво углавном чине Срби приспели у XVII, XVIII 
и XIX веку из Босне и Херцеговине и Црне Горе (уп. Цвијић 2000а: 116, 
Цвијић 20006: 129).

У етнолошком смислу, Рађевина припада динарској зони (уп. Карта 
српског етничког простора у XIX и XX веку).

Рађевина је добила име по Рађевом пољу, кога чине ливаде на троме- 
ђи Беле Цркве, Мојковића и Равнаје. А ово поље је, пак, добило име по 
високом надгробном споменику -  Рађевом камену, који се ту налази. Вук 
Караџић тврди да је овај споменик припадао некаквом старешини Рађу 
(Вук II: Рађевина, 857).15

15 Вук Стефановић Караџић мисли „даје у Рађевшш негда био неки старјешина или 
господар Рађ, по коме се она тако прозвала“ (Вук 11: Рађевина, 857).



16 Мирјана Петровић-Савић

6. О неким дијалекатским особинама

Рађевина је дијалектолошки недовољно истражена област и чека на 
темељна и детаљна дијалектолошка испитивања.

Овде ће у најкраћим цртама бити дате само основне фонетске особине.
Говор Рађевине убрајасе међу говоре шумадијско-војвођанскогдија- 

лекта, и то у групу говора са незамењеним јатом (Реметић 1981: 16).
Ово подручје припада групи млађих штокавских говора са четворо- 

акценатским системом, где се добро чувају одлике сва четири акцента и 
неакцентоване дужине. Што се дистрибуције акцената тиче, она је углав- 
ном иста као у стандардном језику уз неколико ретких и шире познатих 
изузетака код сложеница (на пример Југославија, пољопрпвреда, теле- 
впзија). На овом терену добро се држе неакцентоване дужине: (пмам, 
пмаги, кдлач; длбвку, сестре, уда; Пере, преде, траве, зпме; пгра, нбгу, 
свадбе; ддлије, прстеновање). Преношење акцента на проклитику у Рађе- 
вини је жива категорија (на земљу, не ваља, на руку, на воду, у  колу; више 
куће, да видпм, за нама, п н>бј, са њпм). Овде има доста икавизама, међу 
којима је већина оних који су се појавили аналошким путем (жпвило, 
зарудила, мени, нпсам, нпси, теби, с двпм народом). Вокалски систем 
садржи шест фонема (а, е, е, и, о, у) и повремено вокално р. Присутне 
су разне редукције, контракције и елизије вокала (некција, вакав, ндмад; 
беште, впдла, вдлкб; д-пгра, д-пде, д-бдем, н-умем, н-уму, на-ву страну, 
ја  6-пшб, бн 6-пмб право; ватб, везб, венчб, ддшб, пгрб; дбнб, пзнб). Ин- 
вентар консонаната разликује се од стандардног језика једино у одсуству 
фонеме х и делимично фонеме ф.'6
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Поповић, рођена Ракић (1923), Мирослав Протић (1923), Вуја Протић, 
рођена Влајковић (1924), Косана Гојковић, рођена Костић (1925), Лазар 
Гојковић (1926), Предраг Петровић (1926), Загорка Петровић, рођена Си- 
мић (1927), Павле Петровић (1928), Златана Кнежевић, рођена Петровић 
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2. Мојковић: Борисав Ђурић (1922), Љубинка Ђурић, рођена Марко- 
вић (1935). 16

16 Дате су само основне фонетске особине, а тим питањем смо се у једном наврату 
мало и бавили (Петровић М. 2005). Морфолошким и синтаксичким особеностима овог 
коаја, као и деталнијим фонетским, мора се посветити посебна студија.
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Дишић (1936).

6. Красава: Драган Мирчић (1916), Радојко Живановић (1920).
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рођена Радишић (1925).
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9. Брштица: Добрила Станић, рођена Живановић (1925).
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шевић, рођена Влајковић (1930).
12. Бастав: Селена Максимовић, рођена Јовић (1926).
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II. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

1. Живот младих пре брака

1.1. Период пре полне зрелости:
1.1.1. Општи назив: детпњство.
1.1.1.1. Назив за особу у најранијој доби:
1.1.1.1.1. Женску: девдјчица, женскара, цур"ца.
1.1.1.1.2. Мушку: дечак, дечачић, мушкарчић.
1.1.1.1.2.1. Знаци доба пре полне зрелости:
1.1.1.1.2.1.1. За дечаке: ћелав.
1.1.1.1.2.1.2. И за дечаке и за девојчице: голдглав.
1.1.1.1.3. И за мушку и за женску: дете.
1.2. Период полне зрелости и полно зреле особе:
1.2.1. Општи назив: младбст.
1.2.1.1. Полно сазрети: стасати.
1.2.1.1.1. Лексеме које се односе на женску особу:
1.2.1.1.1.1. Назив за полно зрелу особу: девбјка, цура.
1.2.1.1.1.2. Назив за период полне зрелости: девдвање.
1.2.1.1.1.3. Постати зрео: девдвати, задевојчити се.
1.2.1.1.1.4. Показивати своју или нечију зрелост: везати мараму, из- 

вдд“ти у  народ, пуштати у  вашер.
1.2.1.1.1.4.1. Фризура: вптица, кпка, шетен“ца, шетен“чица, пунђа.
1.2.1.1.1.5. Исказивање односа у статусу зреле особе: девојачкп, цур-

скп.
1.2.1.1.2. Лексеме које се односе на мушку особу:
1.2.1.1.2.1. Назив за полно зрелу особу: дечкпћ, ђувегија, младпћ, 

мдмак, мдмчина, мдмчић.
1.2.1.1.2.2. Назив за период полне зрелости: мдмковање.
1.2.1.1.2.3. Постати зрео: замомчавати се, замбмчити се, момкдва-

ти.



20 Мирјана Петровић-Савић

1.2.1.1.2.4. Показивати своју зрелост преко изгледа косе: враћати 
кбсу узбрдо, гајење кдсе, гајити кдсу, пуштати кдсу.

1.2.1.1.2.4.1. Показивати своју или нечију зрелост (и за момка и за 
девојку): пдлаз"ти у  вашер, пдћиу вашер.

1.2.1.1.2.5. Исказивање односа у статусу зреле особе: мдмачкп.
1.2.1.1.3. Лексеме које се односе и на мушку и на женску особу: 

дмлад"на, дпарда, палдција.
1.3. Упознавање младих:
1.3.1. Места где су се виђали:
1.3.1.1. У пратњи родитеља:
1.3.1.1.1. Присутни и момци и девојке:
1.3.1.1.1.1. Ради забаве: вашер, вашерић, вдд"ца, пгра, пгра кдло, 

пгранка, прет црквдм, седење.
1.3.1.1.1.2. Ради помагања у неком послу: жетва, мдба, прело, пре- 

ло свака себи.
1.3.1.1.2. Присутне само девојке: дањскд прело.
1.3.1.2. Без пратње родитеља: код оваца, кот стдке, шума.
1.3.2. Време кад су се одржавали скупови: зпми,увече празнпка.
1.3.3. Видови забаве:
1.3.3.1. Општа лексема: кдло, кдлце.
1.3.3.2. Врсте кола:
1.3.3.2.1. Према учесницима: женскд кдло, мешдвитд кдло, мушкд

кдло.
1.3.3.2.2. Према типу игре: босанчица, радикалчица, тројанац, чар- 

лама, шакајдд, шумадпнка.
1.3.3.2.3. Главни учесници у колу: кец, кдловођа.
1.3.3.2.4. Учествовати у колу: вдд“ти кдло, држати крај, пграти, 

кецпрати.
1.3.3.2.5. Резервисати коло и девојку: заговдрти кдло, заговдрти цу- 

ру.
1.3.3.3. Врста игре само за мушкарце: пурко.
1.3.4. Музички инструменти: гајде, гадље, двдјнпце, свпрала, ћима- 

не, филпна.
1.3.5. Време када се почињало излазити:
1.3.5.1. Према старосној доби:
1.3.5.1.1. Девојке: петнес-шеснес гддпна.
1.3.5.1.2. Момци: шеснес-седамнесгддпна.
1.3.5.2. Према годишњем циклусу: Бджић, Веденије.
1.3.5.3. Време до кад се морало вратити кући: ддћи за впда, смпрај 

суица.
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1.3.6. Исказивати међусобне симпатије: бегенисање, бегенисати, бе- 
генисати се, вдлти, завдлти, завдлти се, загледати се,љубав"ти, саста- 
јати се, удварати се.

1.3.6.1. Бити у љубавној вези: бесед"ти, стајати, стдјати (2).17
1.3.6.2. Показивати своју везу: пграти до кдловође, пгратиједно дд- 

другог.
1.3.6.3. Пазити на девојачку част: бпти насамо, бпти размакнут, 

бпти ублпзу, љуб“ти се, прекуч“ти се.
1.4. Припреме за брак:
1.4.1. За девојку:
1.4.1.1. Шта је морала знати: вести, гдтов“ти, еклати, изаткати, 

изачети, одачети, плести, ткати, чети.
1.4.1.2. Особине које је било пожељно да поседује: впђена, вредна, 

наочита, поштена, радна, уметна, цењена.
1.4.1.3. Материјално стање којеје вредновано и било пожељно: једп- 

ница, миражпнка, миразуша.
1.4.2. За момка:
1.4.2.1. Објекат који је указивао да у породици има момак стасао за 

женидбу: вајат.
1.4.2.2. Материјално стање које је вредновано и било пожељно: га- 

зда, домаћин,једпнац.
1.4.3. И за момка и за девојку:
1.4.3.1. Пожељне особине: фамилијаран.
1.4.3.2. Материјално стање: прплка.
1.5. Љубавна магија:
1.5.1. Да би се придобила особа супротног пола, обично против сво- 

је воље:
1.5.1.1. Опште лексеме: враџбина, гатање, гатња, урок.
1.5.1.2. Особе које то раде: врачара, гатара, жентурача.
1.5.1.3. Бавити се љубавном магијом: врачати, гатати, потурати, 

уврачати, угатати.
1.5.1.4. Предмети који су се употребљавали у магијске сврхе:
1.5.1.4.1. Ради придобијања особе супротног пола: крпло, мртвач- 

кп прстен.
1.5.1.4.2. Ради поспешивања уласка у брак: ћдшак.
1.5.1.4.3. Ради постизања хармоничних односа у браку: крајка.
1.5.1.4.4. Ради наношења зла младенцима: кључ и катанац.

17 Бројна ознака уз лексему указује на редослед које наведено значење има у пред- 
стављању лексеме у појмовном речнику. Ту се ради о полисемичним лексемама које се у 
оквиру свадбене терминологије јављају као лексичка реализација различитих семема.
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1.5.2. Чинити да неко што пре ступи у брак: наздрав“ти (2), напити 
се впна, напити се чутуре, новући за нбс.

1.5.3. Утицати на то да буде лепо време за дан свадбе: лпзати карли~ 
ЧУ-

1.5.3.1. Последице непоштовања одговарајућег правила: кшиа.
1.5.4. Утицати на то да супружник буде психички здрав: певати.
1.5.4.1. Последице непоштовања одговарајућег правила: луд.
1.5.5. Утицање на надмоћност у браку:
1.5.5.1. Општа лексема: прешпшати.
1.5.5.2. Постизати надмоћност: провући се, прдтур“ти шећер,учепи- 

ти, чепати.
1.5.5.3. Предмети и делови тела помоћу којих се може утицати на 

надмоћност: десна рука (1 ),јулар.
1.5.5.4. Особе које помажу у придобијању надмоћности у браку: мла- 

д“на стрпна, млад“на тетка.
1.5.5.5. Особа која спречава постизање надмоћности у браку: зет

(2).
1.5.5.6. Онемогућавати надмоћност: чувати младджењу.
1.5.6. Нанети зло младенцима: закључати, урећи, псећи чашап.
1.6. Одевање:
1.6.1. Општа лексема: одело.
1.6.2. Женска одећа: бдшча/бдшча, зубун, јелек, кецеља, кошуљак, 

марама, памуклија, пдлувер, рекља, сукња, трпкд, шамија.
1.6.3. Мушка одећа: гаће, гуњ, гуњ"ћ, капа, копдран, налталдне,руб"~ 

на, тдзлук, шајкача, шајкачица.
1.6.4. И мушка и женска одећа: дбојак, пдјас (1), стајаће одело, чд- 

рапе (1).
1.6.5. Врста материјала од којег се израђивала одећа: дебелп без, пдт- 

канп без, сукно, чдја, шајак.
1.6.6. Боја одеће: бела.
1.6.7. Украс на одећи и мушкој и женској: гајтан.
1.6.7.1. Само на женској одећи и деверском пешкиру: пзмет, штрп- 

ка.
1.6.8. Накит: белензука, велка нпска, мала нпска, напалпдн, нпз дука- 

та, нпска дуката (1).
1.7. Обување:
1.7.1. Општа лексема: дбућа.
1.7.2. Називи и за мушку и за женску: гумењаци, дрвењаци, дпанак, 

прешњаци, точкаши, точкараши, цппеле.
1.7.3. Само за мушку: шиљани, шиљкани.
1.7.4. Украс на обући и мушкој и женској: преплет.
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1. У прво семантичко поље сврстане су све лексеме које се односе на 
живот младих пре брака, почев од детињства па закључно са љубавном 
магијом и одевањем и обувањем младих у Рађевини.

1.1. Први период у животу сваког појединца јесте време пре полне 
зрелости.

1.1.1. Као општи назив за тај временски период употребљава се из- 
веденица детпњство.

1.1.1.1. У ову скупину сврстани су називи за особе у најранијој до- 
би, с тим што су у посебне поткатегорије издвојени називи за женску, 
односно мушку особу.

1.1.1.1.1. У свим испитиваним пунктовима, изведеним именицама 
девдјчица, женскара, цур“ца именује се женска особа у најранијем пери- 
оду живота. Девдјчица и цур"ца су деминутиви и могу се увек чути, али 
не и пејоратив женскара јер је семантички обојен. Употребљава се као 
'погрдан назив за женско дете‘, и то првенствено у ситуацијама кад ро- 
дитељи имају више кћерки, а немају мушких потомака. То говори о томе 
колики се значај придавао мушким потомцима у односу на женске. Пре- 
ма речима Тихомира Ђорђевића, у нашем народу су се само мушка деца 
сматрала као наставак породичне лозе и домаћег култа, а женска нису 
задовољавала циљ брака (Ђорђевић 2002: 40).

1.1.1.1.2. Мушка особа у најранијој доби именује се трима изведе- 
ним именицама словенског порекла из општеупотребне сфере: дечак, 
дечачић, мушкарчић.

1.1.1.1.2.1. У овој скупини су лексеме које се односе на знаке у вре- 
мену пре полне зрелости.

1.1.1.1.2.1.1. Посебно је дат знак који се односи само на дечаке. У 
питању је придев турског порекла ћелав. Наиме, дечак који није сматран 
полно зрелом особом обавезно је био подшишан на ћелаво. То је физички 
и најуочљивији знак да ли је мушка особа стасала за брак или није.

1.1.1.1.2.1.2. Сложени придев голдглав односи се и на мушку и на 
женску децу. Једино у периоду детињства дечаци су могли да иду без ка- 
пе, а девојчице без мараме. Начин ношења косе за девојчице исти је пре 
времена полне зрелости и за време полне зрелости. Оне су увек имале 
дугу косу, за разлику од дечака.

1.1.1.1.3. Лексема дете одговара семеми ’назив за мушку и женску 
децу у времену пре полне зрелости1.18

1.2. Овај диференцијални знак односи се на време полне зрелости.
1.2.1. Именица младбст је општи назив за период полне зрелости.
1.2.1.1. Семема 'постати зрео‘ именује се лексемом стасати.
1.2.1.1.1. У овој групи су називи који се односе на женске особе.

18 Детаљније о детету у свадбеним обичајима Јужних Словена в. Плотникова 1998.
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1.2.1.1.1.1. У Рађевини се за семему 'женска особа која је полно зре- 
ла, а није удата‘ напоредо употребљавају именице девбјка и цура. Код 
лексеме цура по редупликацији се види да се ради о детињој ономатопеји 
(5кок I: сиса, 279).

1.2.1.1.1.2. Семема 'период полне зрелости за женскеособе4 наиспи- 
тиваном подручју именује се глаголском именицом девдвање.

1.2.1.1.1.3. Бити у девојачком добу у свим обрађеним пунктовима 
именује се глаголима девдвати, задевбјчити се.

1.2.1.1.1.4. Перифрастичним глаголским лексемама везати мараму, 
извдд“т иу народ, пуштатиу вашер исказује се зрелост девојке. Радњом 
означеном као везати мараму девојка сама показује своју зрелост. Рад- 
њама исказаним лексемама извддти у  народ и пуштати у  вашер неко 
други, обично родитељи, показујући девојку у јавности сигнализирају 
да је она полно зрела, самим тим и спремна за брак. На испитиваном под- 
ручју није забележена проста лексема којом би се именовало показивање 
полне зрелости већ само ове вишечлане типа г л а г о л  + и м е н и ц а  и 
г л а г о л + п р е д л о г  + и м ен иц а .  Сложени назив везати мараму имену- 
је девојачко показивање своје зрелости, јер она у детињству није носила 
мараму.

1.2.1.1.1.4.1. Девојчице, а касније и девојке, носиле су дугу косу, ни- 
су се шишале, али им коса није слободно падала. У посећеним пунктови- 
ма забележено је пет именица којима се именује начин обликовања косе 
које су девојке имале: впт“ца, кпка, плетен“ца, плетен“чица, пунђа.

1.2.1.1.1.5. Придевима девојачкп и цурскп исказује се однос у стату- 
су зреле женске особе.

1.2.1.1.2. У овој групи су лексеме које се односе на мушку особу у 
периоду полне зрлости.

1.2.1.1.2.1. Семема ’мушка особа која је полно зрела‘ именује се лек- 
семама дечкпћ, ђувегија, младпћ, мдмак, мдмчина, мдмчић. Лексемама 
дечкпћ амдмчић именује се 'момак у најранијој доби’, који је тек почео 
да излази најавна места и скупове. Именицом мдмчина изражен је афир- 
мативни став говорника, а ђувегија и мдмак имају експресивну употребу. 
Примарно значење ђувегије јесте да је то момак с којим девојка, а и он с 
њом, планира брак.

1.2.1.1.2.2. Бити у момачком добу именује се глаголском именицом 
мдмковање.

1.2.1.1.2.3. Семема ’постати полно зрео‘ именује се глаголима за- 
момчавати се, замбмчити се, момкдвати.

1.2.1.1.2.4. Момци су своју полну зрелост показивали и преко фри- 
зуре тако што су престајали да се шишају као кад су били деца: враћати 
кдсу узбрдо, гајење кдсе, гајити кдсу, пуштати кдсу. У питању су сло-
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жене лексеме од којих је једна чак трочлана типа глагол + именица + 
прилог,  а две су двочлане глагол + именица.

Не постоје лексеме којима се именује да неко показује момка као 
полно зрелу особу, као што је то случај са девојкама.

1.2.1.1.2.4.1. Вишечлане лексеме пдлаз"тиу вашер и пдћи у  вашер 
односе се и на момка и на девојку и означавају радње којима се показује 
да су они полно зрели чим су се почели појављивати на јавним местима 
и скуповима. Ови вишечлани називи су из области општеупотребне лек- 
сике, али су исто тако веома значајни за свадбену терминологију.

1.2.1.1.2.5. Придев мдмачкп служи за исказивање односа у статусу 
зреле особе мушког пола која још није ступила у брак.

1.2.1.1.3. Семема ’назив за мушке и женске особе у периоду полне 
зрелости1 именује се лексемама: дмладина, дпарда и палбција. Занимљи- 
ва је семантика именице палбција. У РЈА, као и у РМС она означава ’чове- 
ка особитог мађарског племена‘, а у Шапцу се наводи да значи 'мршава 
свиња‘. У Рађевини, исти мађаризам означава људе приближних година. 
Именица дпарда њен је синоним, с тим што ни у једном од коришћених 
речника није нађена потврду за њу тако да се не може ништа рећи о могу- 
ћим другим значењима.

1.3. Посебним диференцијалним знаком ’упознавање младих‘ обу- 
хваћено је неколико семема које се тичу места и времена њиховог упо- 
знавања.

1.3.1. Места где су се виђали зависила су од више услова.
1.3.1.1. Један од њих је и присуство родитеља. У прошлости овога 

краја било је уобичајено да родитељи буду присутни на местима где су 
њихова деца излазила и дружила се.

1.3.1.1.1. У случају да су били присутни момци и девојке, имамо две 
могућности: ради забаве и ради помагања у неком послу.

1.3.1.1.1.1. Семеми 'места где су се састајали момци и девојке ради 
забаве‘ одговарају именице: вашер, вашерић, вддица, пгра, пгранка, седе- 
ње. У овој групи је и лексема пгра кдло. То је окамењени облик који је 
информаторима синоним за место састајања и забаве. Овде смо, такође, 
уврстили и прилошки израз прет црквбм, јер је сваки од информатора 
на питање где су се виђали, давао одговор да су се окупљали ту за неки 
мањи црквени празник. У прошлости овога краја, вашер је био најбоља 
прилика да се млади виде и склопе нова познанства. Ова окупљања обич- 
но су била за неки велики празник. Тада су родитељи посебно пазили 
на своје кћерке до којег момка ће да играју у колу. Деминутиви вашер“ћ 
и вдд“ца означавају мањи скуп омладине, такође на празник. На таквим 
скуповима обично присуствују млади из села где се то и одржава, али не 
буде омладине из удаљенијих села. Именице пгра и пгранка именују ску- 
пове који се одржавају у нечијој кући. Ако се организују после обавље-
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ног посла, онда је то обично у летњим месецима. Постојале су и пгранке 
током зиме које су се одржавале такође у нечијој кући, и то уочи празни- 
ка. Вероватно да су се баш тад одржавале јер се сутрадан није радило. 
Глаголска именица седење именује скуп који се одржавао обично зими, 
увече, на неки празник.

1.3.1.1.1.2. Места где су се млади виђали и при томе помагали у не- 
ком послу именују се лексемама жетва,моба, прело, прело свака себи. У 
прошлости Рађевине било је уобичајено да се мештани узајамно помажу 
у обављању неког посла. У помоћ су на жетву и мдбу ишли и момци и 
девојке. Посебна пажња обраћала се на то ко ради покрај кога, када су у 
питању младић и девојка, али тај однос није лексикализован. Лексемом 
прело именује се ’помоћ у предењу4 што су радиле само девојке, док су 
момци били присутни ради забаве и сусрета са девојкама. Вишечлана 
лексема прело свака себи, такође, означава скуп где су се млади окупља- 
ли. Овога пута девојке и жене раде, преду, али за себе, не за газдарицу 
у чијој кући је окупљање. Вишечлани израз је мотивисан управо том се- 
мантиком.

1.3.1.1.2. Двочланом лексемом дањскд прело именујесе ’прелона ко- 
ме су биле присутне само девојке и жене‘. Уврстили смо је у грађу јер су 
жене, мајке које су имале одрасле синове, и на оваквим местима тражиле 
девојку за свог сина. Ова лексема обрађена је као сложена јер је у свадбе- 
ној терминологији битно у које доба дана је то прело.

1.3.1.2. Рађевци су се у прошлости доста бавили сточарством, те је 
једна од обавеза младих било чување стоке. На питање где су се виђали, 
од свих информатора, без изузетака, прво се добијао одговор код оваг/а, 
кот стдке. Именица шума обично означава место где су се виђали, али у 
случају да им је љубав била забрањена од стране родитеља.

1.3.2. Подразумевало се које времеје погодно за одржавање скупова 
за младе. Било је то зпми и увече празнпка. Овде се мисли на скупове ко- 
ји се организују у кућама код појединаца. Претпостављамо да су се одр- 
жавали зпми јер тад нема неког посла, а увече нразнпка јер се сутрадан 
могло одмарати пошто се не ради.

1.3.3. У прошлости су видови забаве за младе били далеко скромни- 
ји у поређењу са данашњим.

1.3.3.1. Општи називи за основни вид забаве су: кдло, кдлце.
1.3.3.2. Постоји неколико врста кола.
1.3.3.2.1. Сложеним лексемама: женскд кдло, мешдвитд кдло и му- 

шкд кдло именују се кола према полу учесника. У женскдм кдлу играју 
само девојке, у мушкдм кдлу само момци, а у мешдвитдм кдлу и једни 
и други. Сва три вишечлана назива су типа придев + именица.  Изоста- 
вљањем било којег детерминативног дела уз именицу у овим вишечла-



Л ексика свадбених обичаја у Рађевини 27

ним називима губи се прецизан смисао који ови вишечлани називи имају 
у вези са свадбом.

1.3.3.2.2. Даљом поделом овог диференцијалног знака, кола се пре- 
ма типу игре називају: босанчица, радикалчица, тројанац, чарлама, ша- 
кајдд, шумадпнка. Лексеме босанчица и шумадпнка мотивисане су гео- 
графским пореклом игре; прва потиче из Босне, а друга из Шумадије. За 
именицу тројанац нисмо добили податак чиме је мотивисан њен назив.19 
Информатори памте само назив, али не знају како се играло то коло, да 
ли утроје или другачије тако да нисмо сигурни која је мотивација овог на- 
зива. Када су у питању лексеме чарлама и шакајдд, за које у речницима 
нисмо нашли потврде, једино смо добили податак да су се та кола играла 
брзо и да нису могли сви да их играју јер су кораци били компликовани. 
Према неким подацима из литературе, игра шакајдд је позната и шире у 
северозападној Србији (Васић 1990: 488).

1.3.3.2.3. Простом именицом кец и сложеном кдловођа именују се 
обавезни учесници у колу. Било мало или велико коло, мора постојати 
неко ко игра на челу колоне, ко је води, па отуда и назив кдловођа\ поред 
њега обавезно је присутво играча на зачељу -  кец. Обе лексеме забележе- 
не су на целом испитиваном подручју.

1.3.3.2.4. Посебним диференцијалним знаком обједињени су нази- 
ви за улоге/задатке које поједини учесници имају у колу. У питању су 
две перифрастичне глаголске лексеме и два глагола: вддити кдло, држа- 
ти крај, пграти, кецпрати. Вишечлана лексема вдд"ти кдло односи се 
на коловођу. Занимљива је семантика вишечланог назива држати крај. 
Она означава семему 'играти на трећем месту у колу‘ у случају да је из- 
међу њих девојка коју је коловођа изабрао. Коловођа игра на челу коло- 
не. Момак који је позиван да држп крај обично је био друг коловођин. 
Његов задатак био је да не дозволи да се неко ухвати у коло покрај те 
девојке. Овај момак, односно онај који држп крај, имао је још и задатак 
да не престане да игра уколико остали учесници престану пре завршет- 
ка кола. У том случају он би био на последњем месту, постао би кец. 
Сваком коловођи било је важно да се коло које он води одигра до краја 
и да изабрана девојка одигра с њим до краја. Било је момака, обично 
богатијих, који су на скуповима по више пута водили коло. На то се та- 
кође обраћала пажња у систему вредновања момака у традиционалној 
култури Рађевине. Водило се још рачуна и о томе кога коловођа бира да 
му држи крај, да ли је то момак из неке угледније породице у селу или 
није. Не постоји лексема за именовање особе која држи крај. Лексикали- 
зован је само њен задатак.

19 Постоји истоимена народна игра код Влахау којој момак игра између двеју девојака.
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1.3.3.2.5. Семема ’резервисати коло и девојку‘ означава се перифра- 
стичним изразима: загово$ти кдло и заговоЈзти цуру. Определили смо се 
за вишечлане називе јер сам глагол заговбрти у Рађевини има друго зна- 
чење.20 У свадбеној терминологији вишечлане лексеме заговбрти кдло и 
заговбрти цуру значе: 'заказати термин код музичара да свирају за тебе, 
односно резервисати девојку за одређену игру‘. То је био мотив да за ову 
семему, као лексичку реализацију, издвојимо вишечлану лексему.

1.3.3.3. Посебно смо издвојили семему ’врста игре само за мушкар- 
це‘. Она се именује лексемом пурко. Нисмо забележили лексему за име- 
новање игре која се односи само на девојке.21

1.3.4. Под овим диференцијалним знаком окупљени су називи му- 
зичких инструмената који су се у прошлости користили. На терену смо 
сакупили шест именица: поред словенских двбјнпце и свпрала, остале 
су страног порекла -  гајде односно гадље, ћимане и филпна. Наведени 
музички инструменти су се користили на скуповима да би се омладина 
разонодила играјући кола. То је био критеријум на основу којег смо их и 
уврстили у грађу.

1.3.5. У овој групи су лексеме које се односе на време кад су млади 
почињали да излазе. На основу прикупљеног материјала, почетак пока- 
зивања младих у јавности диференцира се на основу два критеријума. 
Један је узраст младих, а други је доба године када је било погодно и по- 
жељно почети са појављивањем у јавности.

1.3.5.1. Постојала је старосна граница за младе оба пола која се по- 
штовала када су изласци били у питању. Та семема на испитиваном тере- 
ну није лексикализована.

1.3.5.1.1. Што се девојака тиче, добили смо податак да су оне с из- 
ласцима на јавна места почињале када су имале петнес-шеснес гддпна. 
Забележена је, према исказу информатора, само семема ’старосна доб 
девојака које су почеле излазити‘. Ни у једном пункту нисмо чули назив 
за девојку, цуру која је у тој старосној доби.

1.3.5.1.2. Момци су са изласцима почињали нешто касније: шеснес- 
-седамнес гддпна.

1.3.5.2. Када су изласци били у питању, поред старосне доби и годи- 
шњи циклус је имао одређеног значаја.

Бджић и Веденије су празници када се отпочињало с појављивањем 
у јавности. У овом крају на Божић се почињу сви радови, па је разумљи- 
во зашто се баш на овај празник и девојка почиње показивати у јавности.

20 'Ометати некогау послу‘.
21 У детињству смо чули да су девојке са својим другарицама палиле сватове. При- 

ликом рада натерену нисмо потврдили ову врсту забаве за девојке. Перифрастични израз 
палити сватове не налази се у грађи јер немамо описа како се то радило. Суштина је 
била V томе да се сазна за кога ће се девојка, која пали сватове, удати.
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Црквени празник Ваведеније у Рађевини је познат као Веденије. Тога да- 
на у јавности су се први пут појављивале сасвим младе девојке. Постоја- 
ла је разлика у изласцима за ова два празника. На Веденије млади су се 
састајали испред цркве после богослужења, а за Бджић скуп је био негде 
у селу јер је тад одржаван прави вашар. Девојка која је за Божић ишла на 
вашар и после тога обично одлази на готово све скупове. Она је уведена 
у ред одраслих и зрелих девојака. Она која је, међутим, на Веденије иза- 
шла, почеће да посећује мање вашаре.

1.3.5.3. Постојало је правило које се односило на време повратка 
кући. Оно је важило искључиво за девојке. Вишечална лексема ддћи 
за впда и синтагматски спој две именице смпрај сунца означавају доба 
дана до којег су се девојке морале вратити кући. Ово се не односи на 
забаве одржаване зими у кућама. Сматрало се да је чак сам повратак 
кући по мраку, без контакта с мушкарцем, довољан да се девојка више 
не сматра честитом. Иако се у прошлости овога краја веома пазило на 
девојачку част и невиност, овај обичај повратка кући пре мрака није 
лексикализован.

1.3.6. У овој тематској целини налазе се лексеме које се тичу ис- 
казивања међусобних симпатија. У питању је једна глаголска именица 
турског порекла бегенисање и девет глагола: бегенисати, бегенисати се, 
вдлти, завдлти, завдлти се, загледати се, љубав“ти, састајати се,удва- 
рати се. Уочава се трајан, свршен и повратни облик истог глагола.

1.3.6.1. Лексемама бесед“ти, стајати, стдјати (2) означава се даје 
двоје младих људи у љубавној вези. Наведени глаголи само у свадбеној 
терминологији имају ово значење, а у истом овом крају у општој употре- 
би имају друго значење, које за нас није од интереса.

1.3.6.2. У прошлости се веома обраћала пажња на то ко поред кога 
игра у колу јер су то двоје младих сматрани за љубавни пар. Лексички из- 
рази за ову семему су синтагматски спојеви пграти до кдловође и пграти 
једно дд другдг. Они, у суштини, имају исто значење. Девојка која пгра 
до кдловође сматрала се његовом девојком. Моралне норме биле су веома 
строге и нису дозвољавале да младић и девојка буду не само сами, већ ни 
да стоје близу једно другог. Коло је једна од ретких ситуација када је било 
дозвољено да момак и девојка буду у непосредној близини и поразговара- 
ју без присуства родитеља.

1.3.6.3. Перифразама бпти насамо, бпти размакнут, бпти ублпзу, 
љуб“ти се, прекуч“ти се показује се колико се пазило на девојку и њену 
част.22 Толико се обраћала пажња на то да младић и девојка нису чак сме- 
ли ни да стоје близу једно другом. Морали су бити мало удаљени јер се 
говорило да девојка може да затрудни чак и од момковог даха. Идеал чед-

22 О девојачкој невиности в. Ћорђевић 1928: 14-19.
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ности усађиван је у девојке још од малих ногу. У томе је најбитнију улогу 
имала мајка. Она је женску децу подучавала да је чист образ предуслов 
не само брачне, већ и животне среће.23

1.4. Следећим диференцијалним знаком обједињене су лексеме које 
су у вези са припремама за брак. Деле се на три начина: на оне које се 
односе на девојку, на момка и на обоје.

1.4.1. Лексеме које се односе на девојку.
1.4.1.1. Подразумевали су се послови и вештине које је девојка, ста- 

сала за удају, морала знати. То се именује глаголима: вести, гдтовити, 
еклати, изаткати, изачети, одачети, плести, ткати, чети.

1.4.1.2. Да би се девојка боље удала, било је пожељно да поседује 
и особине које се означавају следећим придевима: виђена, вредна, наочи- 
та, поштена, радна, уметна, цењена,24

1.4.1.3. Семема 'материјално стање на основу којег се девојка у тра- 
диционалној култури Рађевине високо ценила‘ именује се синонимима 
миражпнка, миразуша као и лексемом једпница. Прве две именице моти- 
висане су лексемом мираз. Види се несразмера када су у питању лексеме 
којима се именују њене особине (уп. 1.4.1.2) и ове које се тичу њеног 
материјалног стања. Материјална страна је при склапању брака играла 
велику улогу. Наведена лексичка несразмера, међутим, говори да се од 
девојке најпре очекује да има моралне и духовне вредности. Оне ће јој 
помоћи да се боље и богатије уда.

1.4.2. Лексеме које се односе на припрему момка за женидбу не по- 
стоје.

1.4.2.1. Једина припрема у вези са женидбом јесте изградња у двори- 
шту посебног дрвеног објекта, који се именује лексемом вајат на целом 
терену. Намена тог објекта је да брачни пар спава у њему.

1.4.2.2. Међутим, и за момка је било пожељно да ужива одређени 
статус у друштву. То се именује лексемама: газда, домаћинЈедпнац. Ове 
именице, такође, указују на то колика се пажња обраћала на материјални 
статус приликом склапања брака. Старији, односно родитељи, сматрали 
су да су сви проблеми око удаје кћерке решени ако је удају за некога ко 
је богат. Посебно би се могло нешто рећи о именици једпнац. Једпнцем 
се сматрало и једино мушко дете и једино мушко дете без обзира на то 
колико је било и женских потомака.

23 О полном животу младих пре брака в. Павићевић 2000: 62-69.
24 У досадашњим испитивањиматематске лексике ни једнасемема нема придев као 

лексичку реализацију. У овом случају одговори информатора били су такви да су у први 
план истакнуте особине које се исказују придевима.
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Ако посматрамо диференцијални знак ’припрема младих за брак‘, 
уочавамо несразмеру у лексикализованости појединих семема. Она зави- 
си од тога да ли су у питању момак или девојка.

Код семеме ’припрема девојке за брак‘ приметна су два типа лекси- 
кализације. Придевским лексемама се прецизно исказују пожељне особи- 
не за девојку, а именицама какав статус би требало да има девојка како 
би се добро удала.

С друге стране, када је у питању припрема младића за брак, ни у 
једном пункту лексички се не реализују духовне особине које би биле 
пожељне за њега. За младића је битно да испуњава одређене материјалне 
захтеве. Код мушкараца је морална страна потиснута у други план, док је 
код девојака она на првом месту.

1.4.3. Диференцијални знак, који је у вези и са младићем и девојком, 
садржи у себи две семеме.

1.4.3.1. Семема 'духовне особине које је било пожељно да поседу- 
ју и младић и девојка' именује се јединственом лексемом фамилијаран. 
Овај придев односи се на порекло породице из које потичу младић или 
девојка.

1.4.3.2. Лексема прплка у вези је са материјалном страном будућих 
младенаца. Богатији младић тражи богатију девојку ради брака и обрну- 
то. Поред материјалне сличности, под овом лексемом подразумевају се и 
друге врсте сличности. Девојка, или момак, са неким телесним недостат- 
ком или, на пример, са дететом из претходног брака, обично су тражили 
неког себи сличног.25 Ово је, разуме се, важило за идеалан модел свадбе. 
Наравно да је било изузетака и одступања.

1.5. Као посебну тематску целину издвојили смо љубавну магију. 
Ту се запажа неколико диференцијалних знакова по различитим критери- 
јумима. Лексика свадбеног обреда, као једног од најсложенијих ритуала 
наше традицијске културе, на тај начин се употпуњује лексиком којом се 
именују поступци мотивисани могућношћу магијског придобијања осо- 
бе супротног пола. Будући да је у патријархалним условима међусобно 
договарање представника двеју заједница често претходило склапању 
брака између лица која о томе нису непосредно одлучивала, наклоност 
према другој особи настојала се изразити помоћу одређених радњи из 
домена љубавне магије (Јовановић 1993: 111).

1.5.1. Овде ћемо дати лексику којом се изражава део свадбеног риту- 
ала који је у вези с магијом. Она се може поделити на основу неколико 
критеријума. У питању су диференцијални знакови придобијања накло- 
ности особе супротног пола, предузимање радњи које ће поспешити, убр-

25 У вези с тим, у овом крају је у живој употреби изрека: „Свака крпа нађе закрпу".



Мирјана Петровић-Савић

зати улазак у брак, утицање на повољне временске услове за свадбу и по- 
стизање надмоћности у браку.

1.5.1.1. Општи називи у вези са придобијањем наклоности неке осо- 
бе јесу: враџбина, гатање, гатња, урок. Овде је реч о поступцима онога 
који хоће да помогне у томе. Љубавно врачање је првенствено магија ко- 
јом појединац, или његов посредник, настоји да утиче на жељену особу 
ради придобијања њених осећања (Јовановић 1993: 117).

1.5.1.2. Именицама врачара, гатара и жентурача означавају се ли- 
ца која се баве магијом. У питању су именице женског рода, што наводи 
на закључак да су се љубавном магијом бавиле најпре жене. Мушки ин- 
форматори су на питања о магији углавном одговарали да су то „бабине 
гатње“ и да неку жену треба питати за то (Петровић М. 2003: 199). Према 
подацима из литературе, такође, у извођењу љубавне магије првенствено 
су учествовале девојке и жене, а мање мушкарци. Разлог за то је магиј- 
ско-религијске природе и то што је љубавна магија, као и бајање уопште, 
везана за култ земље, односно воде и растиња (Мијушковић 1985: 5).

1.5.1.3. Глаголима врачати, гатати, потурати,уврачати,угатати 
именују се магијске радње. Њихов циљ био је да се придобију осећања 
извесне особе, и то обично против њене воље. Ако се има у виду да су 
обично старији одлучивали о склапању брака, постаје јасније зашто је то- 
лико било распрострањено веровање у магијско придобијање симпатија 
изабраника. Обично су девојке овоме прибегавале уз помоћ жена из села 
које су се бавиле тиме. Овај метод освајања младића нарочито су приме- 
њивале девојке које је отац удавао за богатог момка, а он је хтео да жени 
другу. Ови глаголи у вези су и са љубавном магијом ради придобијања 
надмоћности у браку.

Радње којима се потврђује надмоћност у брачном животу извођене 
су на сам дан венчања. Као што су се девојке бориле да придобију срце 
младића, залагале су се и за главну реч у новој породици.

1.5.1.4. У овој тематској целини налазе се лексеме за именовање 
предмета који су се употребљавали у магијске сврхе.

1.5.1.4.1. Семема ’предмети који су се употребљавали за стицање 
симпатија одређене особе‘ именује се лексемама: крпло, мртвачкп пр- 
стен. Ови предмети сматрани су изузетно утицајним у испуњењу циље- 
ва. Општа именица крпло односи се на крило слепог миша. У анализи 
ове лексике за ову семему није довољно навести значење саме лексеме. 
У овом терминолошком скупу мора се обратити пажња на њен значај у 
културном коду који се анализира. По свом општем, основном значењу, 
ове две лексеме не спадају у овај терминолошки систем, већ по значају 
који имају у култури која се испитује. Крило се најпре осуши и такво су- 
во момак или девојка носе са собом на скуп где очекују присуство особе

■ж-епе за себе. Ако 1е она ту. чекају погодну прилику да је погледају
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кроз то крило. Верује се да је довољан само један кратак поглед и да се 
изабрана особа јако заљуби у оног ко ју је погледао. Љубинко Раденко- 
вић каже да „ниједна животиња није у тако великој мери заступљена у 
љубавним чинима као слепи миш“ (Раденковић 1996: 174).26 Вишечла- 
ном лексемом мртвачкп прстен означава се прстен који је скинут с руке 
покојника. Његова намена била је иста као и у случају крила. Употреба 
предмета са изразитим хтонским обележјем даје љубавној магији знатно 
дубљу димензију која се тиче покушаја везивања за други свет. Тако се 
кроз прстен скинут са руке умрлог гледа жељена особа у циљу њеног 
придобијања. Кругом кроз који се посматра жељена особа, врши се њено 
одвајање од уобичајене реалности и довођење у везу са хтонским светом. 
Овај чин подразумева симболичко усмрћивање оног виталног, суштин- 
ског аспекта личности који реално спречава њено придобијање. Хтонски 
елементи у љубавној магији треба само делимично да обеснаже разум 
и расуђивање одређене особе како би се она лакше придобила и тиме 
остварила жеља вршиоца магијске радње (Јовановић 1993: 115-116). Ет- 
нолошко тумачење значаја ових предмета у љубавној магији учвршћује 
лингвисту у опредељењу за избор ових лексема у овај терминолошки 
скуп, а такође ови етнографски подаци утичу на лексикографску обраду 
ових лексема.

1.5.1.4.2. За семему 'подстицање уласка у брак‘ на целом терену ја- 
вља се лексема ћбшак. Колико се пазило да момак или девојка не остану 
неудати, односно неожењени, најбоље говори веровање које је у вези са 
поменутом именицом. На терену смо добили податак да се строго водило 
рачуна о томе да момак или девојка не седе за столом на углу, ћдшку, јер 
се веровало да ће у том случају остати неожењен, односно неудата. То је 
било срамота не само за њих већ за целу њихову фамилију. Средина их 
је одбацивала. Сматрало се да имају неки недостатак чим за себе нису 
нашли супружника.

1.5.1.4.3. Лексемом крајка обележава се семема 'утицање на хармо- 
ничност односа са женином родбиномћ Ова именица односи се на мом- 
ка. Било је распрострањено веровање да би момак требало да једе крајку 
како би га волела жена жениног брата, пуница.

1.5.1.4.4. Перифрастични израз кључ и катанац означава семему 
'предмет којим се могло онемогућити млади да има породћ Ови предме- 
ти су се користили тако што се на једну страну стави кључ, а на другу 
катанац. Чим би између њих прошли младенци, катанац би се закључа- 
вао. Веровало се да се на тај начин и млада „закључа“ да не може да 
роди.

26 Детаљније ољубавној магији в. Мијушковић 1985.
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1.5.2. Сложене лексеме напити се впна, напити се чутуре, повући 
за нбс забележене су за семему 'предузети нешто како би што пре дошло 
до склапања брака‘. Оне, такође, говоре у прилог томе колико се пазило 
на то да момак или девојка не остану неожењени, односно неудати. Прве 
две перифрастичне лексеме односе се искључиво на момке, док се трећа 
односи и на девојке и на момке. Одојче -  беба повуче се за нос да би бр- 
же и боље напредовало. Исто се ради и са стасалом младом особом како 
би што пре ступила у брак.27 Разлика је једино у томе што дете за нос 
повуче било која старија особа кад га види први пут. Момка или девојку 
за нос повуче млада или младожења на дан свог венчања. То повлачење 
има ефекта само за оног који је први повучен. У овој тематској целини 
је и глагол наздрав“ти (2). Он се односи и на младиће и на девојке. Упо- 
требљава се у ситуацијама када је нека млађа особа у фамилији склопила 
брак. Да би то урадили и остали из фамилије, неко им каже да им је тај, 
који је склопио брак, наздравио. Сада би и они требало да крену његовим 
стопама.

1.5.3. Семема ’утицати на временске прилике на дан свог венчања1 
именује се перифрастичним изразом лпзати карл"цу. Обично су мајке 
забрањивале деци, посебно кћеркама, да лижу посуду у којој је млеко. Ве- 
ровало се да ће у том случају падати киша за свадбу, што је лош знак.

1.5.3.1. Именицом кпила означава се семема 'последица непошто- 
вања правила у вези са утицањем на лепо време за дан венчања‘ (уп.
1.5.3.).

1.5.4. Негирањем глагола певати именује се семема ’имати психич- 
ки здравог супружникаЧ Наиме, старији у породици опомињали су млађе 
да не певају за време оброка да им супружник не би био психички поре- 
мећен.

1.5.4.1. Придевом луд именује се семема 'последица непоштовања 
правила у вези са налажењем психички здравог супружника4 (уп. 1.5.4).

1.5.5. Раније су се девојке више од момака трудиле да помоћу магије 
постигну надмоћност у браку. Лексеме које су с тим у вези, налазе се у 
овој тематској целини.

1.5.5.1. Префиксацијом добијен глагол прешпшати реализује семе- 
му ’бити главни, имати одлучујућу улогу и реч у браку‘.

1.5.5.2. Глаголи провући се, прдтур"ти шећер,учепити, ченати име- 
нују магијске радње. Њима се исказивала семема ’утицати на надмоћност 
у браку‘.28 Глагол провући се именује обичај младиног проласка испод

27 У Рађевини је постојало веровање да кад се роди девојчица, на бабине треба ићи 
што пре да би се она раније удала, да не остане дуго неудата. А кад би се родио дечак, 
није се журило, јер, како кажу, он се и овако жени кад он хоће.

28 О постизању надмоћности у браку и у другим крајевима в. Ћорђевић 2002: 300-304.
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младожењине руке, кад први пут улази у кућу након венчања. Веровало 
се да ће се на тај начин младожењи омогућити главна, водећа реч у зајед- 
ничком животу. Вишечлана лексема прдтур“ти шећер доводи се у везу 
са младином фамилијом. Неко од њених настојао је да провуче шећер 
кроз поводац младожењиног коња и после га истим тим шећером послу- 
жи. Према народном веровању Рађеваца младожења у том случају „неће 
знати ништ ко гбд кбњ“. Млада ће бити доминантнија у браку. Глагол 
учепити, односно чепати у вези је са веровањем да ће главну реч у браку 
имати онај који свог супружника први згази ногом у цркви на венчању.

1.5.5.3. Семема ’део тела и предмет којим се, по народном веровању, 
могла постићи надмоћност у браку‘ именује се лексемама: десна рука (1) 
и јулар. Овде се јасно види опозиција десно/лево. Младожења је младу, 
кад улази у кућу, требало мало да удари десном руком како би га боље 
слушала. Лексемом јулар именује се поводац младожењиног коња. Њега 
је младина родбина могла употребити у магијске сврхе како би се утица- 
ло на то да она има надмоћност у браку. У случају ако се нешто провуче 
кроз тај поводац и да се младожењи да поједе или попије, веровало се да 
је тиме млада постигла главна реч у браку.

1.5.5.4. Вишечлане лексеме млад“на стрпна и млад“на тетка име- 
нују семему ’особе које су млади помагале у постизању надмоћности у 
браку‘. Биле су задужене да нешто од хране или пића провуку кроз пово- 
дац младожењиног коња. Тако би га слуделе и он би млади препустио да 
управља њиховим браком.

1.5.5.5. Именица зет (2) забележена је за семему ’особа која спре- 
чава млади задобијање надмоћности у браку‘. Насупрот младиним стри- 
нама и теткама које су се трудиле да магијским радњама придобију над- 
моћност у браку, зет је пазио да то неко не уради младожењи. Он није 
примењивао никакве магијске радње. Подразумевало се да је младожења 
тај који има главну реч. Све друго било би нарушавање равнотеже и он се 
трудио да до тога не дође, мотрећи на поступке њене родбине.

1.5.5.6. Вишечлани назив чувати младджењу односи се на зета. Он 
пази да младина родбина не учини нешто како би она доминирала у бра- 
ку. Занимљиво је да зет, чувајући поводац младожењиног коња, чува мла- 
дожењу.

1.5.6. Глаголи закључати иурећи и вишечлана лексема псећи чашап 
именују радње којима се младенцима могло нанети зло. Имитативном 
магијом закључавања кључа и катанца веровало се да се на тај начин и 
млада ’закључава‘, да јој се онемогућује да има порода. Глаголом урећи 
именује се наношење било каквог зла младенцима. Од тога су се они, по- 
себно млада, пазили за време свадбеног ритуала. Вишечлани назив псећи 
чашап магијски је поступак који, по народном веровању, доводи до не- 
плодности младенаца. Уколико је неко на дан венчања на средини исекао
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стољњак који је био на столу за време свадбеног обреда, младенци неће 
моћи да имају деце.

1.6. У овом семантичком пољу налазе се лексеме које се односе на 
традиционално одевање. Иако тема није традиционално одевање и обува- 
ње младих, сматрали смо да своје место у потпуном опису ове тематике 
треба да има и изглед одеће и обуће тога времена. Нагласили бисмо овом 
приликом да се ови одевни предмети не односе само на млађи свет.

1.6.1. Општа лексема за одевне предмете на целом терену Рађевине 
је одело. Даља диференцијација лексема дата је на основу пола и врсте 
материјала од којег се одећа израђивала. У овој тематској целини налазе 
се и лексеме у вези са накитом.

1.6.2. Семема ’женски одевни предмети‘ исказује се именицама: бб- 
шча/бдшча, зубун, јелек, кецеља, кошуљак, марама, памуклија, пдлувер, 
рекља, сукња, трпкб, шамија. У женској народној ношњи био је каракте- 
ристичан кошуљак. Израђивао се од домаћег платна као и већина одев- 
них предмета. Марама је била обавезни део женске гардеробе. Помоћу 
ње се исказивао и статус женске особе. Девојка која носи мараму, даје 
јасан знак да је стасала за удају. Девојчице, носећи мараму, скрећу па- 
жњу на то да су ушле у круг девојака. Међутим, исти тај одевни предмет, 
марама, показује околини да ће девојка ускоро прећи у статус удате жене 
у случају када је не носи за неки већи вашар. Шамија је врста мараме 
коју су девојке носиле. Именице бдшча/бдшча и кецеља су синоними и 
могу се напоредо чути. Оне су се обавезно носиле када се нешто ради. 
Девојка је за вашар могла да изађе и без тога, али на местима где се ради, 
ниједна девојка се без бошче или кецеље није појављивала. То говори и 
о томе колико је девојка бринула о свом изгледу. Када су у питању одев- 
ни предмети, који се именују лексемама зубун и јелек, знало се да су 
они одраз вишег материјалног статуса девојака које их носе. Некада се 
дешавало, али веома ретко, да сиромашнији родитељи, који имају једну 
кћерку, некако успеју да јој набаве јелек да би на тај начин уживала веће 
поштовање у друштву и тако се и богатије удала. Обраћала се посебна 
пажња на то која девојка имајелек]ер је то знак да њени родитељи имају 
боље материјалне услове. Пдлувер и трпкд су одевни предмети девојака 
које су скромније живеле.

1.6.3. Мушки одевни предмети именују се следећим именицама: га- 
ће, гуњ, гуњ“ћ, капа, копдран, палталдне, руб“на, тдзлук, шајкача, шајка- 
чица. Лексемом гаће се означавају ’широке мушке панталоне од белог 
платнаћ Њих су момци у прошлости обично носили у летњим месецима, 
за разлику од палтачдна, које су се носиле кад је хладније време. Оно 
што је за девојке марама, то је за момке била капа. Она је била обавезни 
део гардеробе за стасале мушке особе. Најчешће се носила шајкача, шај-
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качица.29 Посебно би се могла истаћи лексема тдзлук јер је то део гарде- 
робе који припада старијој традицији и данас је непознат.

1.6.4. Лексемама дбојак, појас (1), стајаће одело, чдрапе (1) именује 
се семема ’и мушка и женска гардероба‘. Оббјци су врста улошка који је 
ношен у обући да би била удобнија и топлија током зиме. Преко кошуље 
су и момци и девојке опасивали вунени ткани пдјас (I),30 а на ногама су 
носили чдрапе. Вишечланом лексемом стајаће одело именује се одело у 
којем су млади излазили или се чак и венчали. Нису сви били у могућно- 
сти да купе себи одело за ту прилику.

1.6.5. Да би био јаснији изглед традиционалне одеће, која је осим 
своје основне и примарне функције -  заштите човековог тела, имала и 
другу функцију и значај, посебно је издвојена семема 'материјал за изра- 
ду одеће‘. Рађевци су у прошлости махом носили одело домаће израде. У 
овом пољу су именице: дебелп без, пдтканп без, сукно, чдја, шајак. Као 
што се и види, овде се налазе два вишечлана назива: дебелп без и пдтка- 
нп без. Оба ова материјала су домаће израде. Разлика је у томе што се од 
дебелог беза прави гардероба која се обично носи сваки дан, а од потка- 
ног беза свечанија одећа јер је он тањи, лепши и пријатнији за ношење.

1.6.6. Придевом бед именује се најчешћа боја одеће у прошлости 
испитиваног терена.31

1.6.7. У оквиру диференцијалног знака одеће, издваја се посебан 
диференцијални знак специфичне класе ’украси на одећи‘ који се дели 
на две семеме: ’украси на мушкој и женској горњој одећи‘ и ’украси на 
доњој женској одећи и деверском пешкиру4. Именицом гајтан, која је 
турског порекла, означава се украс и на мушкој и на женској одећи. Одсу- 
ство различитих лексема којима би се означавао украс на одећи говори о 
томе да се гардероба одликовала једноставношћу.

1.6.7.1. Именицама пзмет и штрпка означава се семема ’украс на 
женској одећи и деверском пешкиру‘. Реч је о хекланом додатку на краје- 
вима пешкира или на доњем рубу сукње. Девојке на чијим сукњама се то 
налазило, важиле су за вредне и веште у ручном раду.

1.6.8. Као саставни део украшавања издвојен је накит који је у про- 
шлости био оскудан. За његово именовање имамо две просте лексеме, бе- 
лензука и напалпдн, од којих је прва турског, а друга француског порекла, 
и четири вишечлане: велка нпска, мала нпска, нпз дуката, нпска дуката 
(1). Накит је показивао материјални статус девојке и њених родитеља.

29 У Рађевини постоји и капа шубара. Она се није нашла у нашој грађи јер тај пода- 
так нисмо добили на терену. Претпостављамо да информатори нису поменули ову капу 
јер се носила у зимским месецима, док је свадба у Рађевини била почетком јесени.

30 „Најдубља семантика појаса као одевног предмета лежи у ’сили, снази, моћи‘, 
пре свега у ’моћирађања (деце)‘“ (Бјелетић 1999:61).

31 О значају беле боје у свадбеним обичајима Рађевине в. ниже (5.13.1).
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Само богате девојке су носиле дукате у низу. Девојка која је поседовала 
накит била је запаженија и пожељнија као добра прилика за удају. То 
опет показује колико је материјална страна била важна приликом склапа- 
ња брака.

1.7. У овом семантичком пољу налазе се лексеме које се односе на 
обување Рађеваца у прошлости.

1.7.1. Општа лексема је дбућа.
1.7.2. Именицама: гумењаци, дрвењаци, дпанак, прешњаци, точка- 

иш, точкараши, цппеле именују се и мушка и женска обућа. Треба нагла- 
сити да су цппеле носили само богатији момци и девојке и то искључиво 
за нека већа окупљања или на дан свог венчања. Најчешће су ношени 
дпанци. Именице гумењаци, дрвењаци и прешњаци мотивисане су мате- 
ријалом од којег се правила та врста обуће. Дрвењаци су прављени од 
дрвета, подсећали су на данашње кломпе. Прешњаци су прављени од 
свеже, односно пресне коже, па им отуда и назив. Гумењаци су се изра- 
ђивали од гуме и они су касније настали. Точкаши, односно точкараши 
представљају врсту обуће која се, вероватно, правила од гуме са точкова, 
па им је отуда и назив. Мада, назив је могао долазити и отуда што су под- 
сећали на точак.32

1.7.3. Именице шиљани, односно шиљкани означавају обућу коју су 
носили само мушкарци.

1.7.4. Као што се одело Рађеваца одликовало једноставношћу, исти 
случај био је и са обућом. Јединствена лексема преплет означава украс 
-  како на мушкој тако и на женској обући.

2. Начин склапања брака

2.1. Типично склапање брака:
2.1.1. Склопити брак: узети се.
2.1.1.1. За девојку: доћи, дтпћи, поћи, удавати се, удати се.
2.1.1.2. За момка: довести, жен"ти се, ожен"ти се, узети у  кућу.
2.1.2. Начин склапања брака: са договдром.
2.1.3. Редослед при склапању брака: по старештву, редом.
2.1.4. Пресудна улога родитеља:
2.1.4.1. За девојку: давати, дати, пдгаз"ти, удати, уддм“ти.
2.1.4.2. За момка: жен"ти, джен"ти.
2.1.5. Митска бића која одређују избор супружника: судбина, усуд.
2.1.6. Одредити супружника:усуд"ти.

32 Нисмо добили прецизне информације каква је то обућа. Само смо забележили
лексеме V вези с тим.
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2.2. Нетипично склапање брака:
2.2.1. Својевољно ступати у брак:
2.2.1.1. Од стране девојке: бегати, пдбећи.
2.2.1.2. Од стране момка: крађа девбјке, красти девбјку, украсти 

девдјку.
2.2.1.3. Од стране и момка и девојке: обрећи се.
2.2.2. Присилити некога да склопи брак: натрати, обећати.
2.2.3. Не дозвољавати некоме да ступи у брак: бран"ти.
2.2.4. Преварити некога при склапању брака: пдтур“ти младу.
2.3. Склапање брака:
2.3.1. Опште лексеме: венчање, регистрација.
2.3.2. За девојку: удаја.
2.3.3. За момка: женидба.
2.3.4. Статус особе која је склопила брак:
2.3.4.1. Женска: удата.
2.3.4.2. Мушка: жењен, джењен.
2.3.4.3. И мушка и женска: венчан, -а.
2.3.5. Статус особе која није склопила брак:
2.3.5.1. Женска: неудата.
2.3.5.2. Мушка: нежењен, неджењен.
2.3.5.3. И мушка и женска: невенчан.
2.3.6. Склопити брак:
2.3.6.1. Црквени: венчати, венчати се.
2.3.6.2. Грађански: завести се, регистровати се.
2.3.7. Место склапања брака:
2.3.7.1. Црквеног: црква.
2.3.7.2. Грађанског: ддбор.
2.3.7.3. Предмети који се употребљавају при склапању брака: астал, 

венац (2), впно (2), крст, свећа.
2.3.8. Бити у брачној заједници: жпв“ти.
2.3.9. Прекинути брачну или љубавну везу: разпћи се, растати

се.

2. У овом семантичком пољу налазе се лексеме којима се означавају 
појмови у вези са начином склапања брака.

2.1. У првој групи су лексеме за именовање идеаланог модела скла- 
пања брака, за који не постоји општи назив.

2.1.1. Под овим диференцијалним знаком специфичне семантич- 
ке класе је лексема узети се која је општи назив за семему 'склопити 
брак‘.
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2.1.1.1. Семема ’удати се‘ именује се глаголима: дбћи, дтпћи, пб- 
ћи, удавати се, удати се. Ово су називи за идеално склопљен брак, од- 
носно када је девојка послушала предлог и жељу својих родитеља и уда- 
ла се, по њиховом мишљењу, лепо. У Речиику индоевропских устаиова 
Емил Бенвенист каже да не постоји заједнички глагол који би означио 
удају. За то се може навести само латински пибеге ’удавати се‘. Осим 
тога што је ограничен на латински, пићеге се у свом основном значењу 
односи само на покривање невесте велом, што је свадбени обред (Бен- 
венист 2002: 158).

2.1.1.2. Глаголи довести, жен"ти се, ожен"ти се и вишечлани назив 
узетиу кућу означавају да је мушка особа склопила брак. Вишечлана лек- 
сема узети у  кућу говори да је момак, након женидбе, прешао да живи 
у кућу девојчиних родитеља, односно они су њега узели себи у кућу. То 
се обично дешавало ако девојка нема ни браће ни сестара или ако има 
сестре, а она је као најмлађа остала последња да се уда и онда њен муж 
прелази код ње. За момке је било понижавајуће да иду да живе у жениној 
кући. На то су обично пристајали они сиромашнији, а посебно ако су уз 
то имали и доста браће.33

2.1.2. За семему 'склапање идеалног модела брака‘ нема назива ко- 
јим бп се именовао сам појам. Као одговор на то питање информатори 
су употребљавали прилошки израз са ддговдром. Њиме се именује скла- 
пање брака уз сагласност обеју страна, и момачке и девојачке, то јест њи- 
хових родитеља.

2.1.3. У ранија времена било је веома битно којим редоследом се 
ступа у брак. То се означава прилошким изразима по старештву, редом. 
Строго се поштовало правило да млађи брат или сестра не сме да се оже- 
ни/уда пре оног старијег. Тихомир Ћорђевић каже да по подацима које 
је сакупио В. Богишић у свим нашим крајевима женидба и удаја браће 
и сестара бива по реду по којем су се рађали (Ђорђевић 1984: 157). Ђор- 
ђевић наводи и мишљење Г. Е. Вестермарка, чувеног проучаваоца брака 
код примитивних и полупримитивних народа, да мисли како обичај же- 
нидбе и удаје по реду лежи на идеји да људи морају ступити у брак чим 
им дође време за то и да је непријатно за старијег брата или сестру да 
остану нежењени кад млађи стигну за брак. Такво схватање присутно је 
и на испитиваном терену, само што је гледиште нашега народа појачано 
још једним разлогом да се ’прежењивање‘ узима као знак да је старије 
’чељаде‘ неспособно или недостојно брака. Збогтога се женидба или уда- 
ја мимо реда сматра као потцењивање и увреда старијег брата односно 
сестре (Ђорђевић 1984: 159).

33 У РМС глагол приженити има исто значење као овај вишечлани назив.
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2.1.4. Посебним диференцијалним знаком издвајају се лексеме који- 
ма се наглашава пресудна улога родитеља у склапању брака своје деце. 
У питању су глаголи који се деле у две групе према полу особе за коју 
родитељи одлучују да ступи у брак.

2.1.4.1. Глаголи који се односе на девојку, а у вези су са одлуком 
родитеља (оца) или брата о њеном ступању у брак јесу: давати, дати, 
пдгазити,удати,уддм"ти. Отац, или брат, има право да да невесту младо- 
жењи. Глаголи давати, дати, удати и уддмити стављају жену у положај 
објекта, а не субјекта (Бенвенист 2002: 158). Према Бенвенистовим речи- 
ма, одсуство одговарајућег глагола, указује да невеста не ступа у брак, 
већ да у њега бива уведена. Удајом она сама не врши чин, већ се њен 
положај мења (Бенвенист 2002: 158).

2.1.4.2. У Рађевини је и за момка, мада ипак мало ређе, родитељска 
(очева) жеља при склапању брака била одлучујућа. Глагол жен"ти и ње- 
гов свршен облик джен“ти управо то и потврђују.

2.1.5. У прошлости се веровало да постоје митска бића која утичу на 
избор супружника и именују се лексемама судбина и усуд. Она, по народ- 
ном веровању, одређују какав ће бити нечији живот. Често се може чути: 
„Така му судбина била. Судбина му је да са њбм живи“.34

2.1.6. Глагол усуд"ти односи се на митска бића и значи да је свакоме 
по рођењу одређено како ће и с ким провести свој животни век.

2.2. Поред идеалног модела склапања брака постојао је и нетипичан 
начин склапања брака, о чему ће бити речи у овој тематској целини. У 
оквиру овог диференцијалног знака уочава се неколико критеријума по 
којима се издвајају семеме у вези с нетипичним склапањем брака.

2.2.1. У прошлости су старији, обично отац, одлучивали о избору су- 
пружника, мада је било и случајева када су се млади својевољно узимали 
и без дозволе родитеља.

2.2.1.1. Семема ’својевољно ступати у брак, од стране девојке1 име- 
нује се глаголима: бегати и пдбећи.

2.2.1.2. Именичка фраза крађа девбјке35 и глаголске фразе красти 
девдјку и украсти девбјку односе се на младића који се жени девојком 
против жеље њених родитеља. Према речима Сретена Петровића, код 
Словена се пре примања хришћанства венчање и склапање брака одигра- 
вало откупом невесте од оца или отмицом (Петровић С. 2004: 643). Треба 
нагласити да овде није реч о правој крађи, односно отмици девојке каква

34 Занимљиво је да у Рађевини шта год да се некоме деси, каже се да је таква судби- 
на и да се ништа против тога не може, па било то нешто лепо или ружно. Изузетак је кад 
се девојка уда за неког ко није по жељи њених родитеља. У том случају готово нико неће 
рећи дајето судбина, већ ће н.у осуђивати да није знала да изабере себи правог супружни- 
ка, а родитеље није хтела да слуша. Ово важи и у данашњем времену.

35 О крађи невесте као и о древном облику брака уп. Гамкрелидзе 1984: 756.
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је описана у Вуковом Рјечнику из 1852. године (Вук II: отмица, 660). 
Крађа девојке је само утолико што се она искраде од својих родитеља 
да би пошла за свог изабраника. Иако је то привидна крађа, у Рађевини 
се говорило да је он њу украо. Младић и девојка који се воле, а љубав 
им је из неких разлога била забрањена, договоре се кад и где да се нађу. 
Он у договорено време дође и одведе је својој кући. Зато се и каже да 
ју је украо, јер није питао њене родитеље и она је отишла без њиховог 
допуштења. Занимљиво је да је једино девојка могла да се одважи на та- 
кав корак и уда се против воље својих родитеља. Младићи такав корак 
нису чинили, или је то било веома ретко, ако је њима било забрањено 
да се ожене својом изабраницом. Разлог за то је врло једноставан. Де- 
војка је удајом напуштала своју кућу и, условно речено, и могла је да 
се посвађа са својима јер неће ту живети. Ако би се младић, међутим, 
оженио противно родитељској жељи, он с њом не би имао где да живи 
и то би била додатна невоља.

2.2.1.3. Глагол обрећи се односи се на младића и девојку који су јед- 
но другом дали реч да ће се узети, ступити у брак, без обзира на то да ли 
ће се њихови родитељи сложити с том одлуком или неће.

2.2.2. Семема 'присилити некога на склапање брака‘ означава се гла- 
голима натрати и обећати. Они говоре о томе какав су положај и право 
на избор супружника раније имале девојке. Отац их натра да се удају јер 
их је ббећб. Морале су да прихвате његов избор, без обзира на то да ли 
су волеле или желеле неког другог. Мали је број девојака које нису послу- 
шале родитеље.

2.2.3. Не дозвољавати некоме да ступи у брак означава се глаголом 
бран"ти.

2.2.4. Семема 'преварити младића и његову породицу при избору 
будуће младе‘ изражава се перифрастичним обликом пдтур“ти младу. 
Ако у породици има ружна девојка, теже јој је да се уда. У том случају 
родитељи би, ако имају још једну кћерку, на прошевини обећали ту лепу. 
Међутим, кад би била свадба и кад би девојка са сватовима требало да 
иде младожењиној кући, они би извели ту ружну, која није ни испроше- 
на. Младожења у већини случајева није ни ишао у прошевину и не зна 
која је испрошена и не може да се буни, а његов отац би прећутао како 
би се избегла срамота.36 Обрнут случај, да се девојка обмане од стране 
момка и његове родбине, нисмо забележили на терену.

2.3. Диференцијалним знаком опште семантичке класе који се може 
дефинисати као ’чин ступања у брак‘ обједињене су све лексеме које се

36 Овај податак добијен је од информатора који је познавао човека ожењеног на тај 
начин. Ззнимљиво је да нико други, иако је одлично познавао гај пар, није хтео да прича 
о томе ни на наше инсистирање.
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тичу овог семантичког круга, а потврђене су на испитиваном терену. Се- 
меме се у овом појмовном скупу деле према неколико критеријума: ста- 
тус и пол особе која ступа у брак, место где се обавља венчање, предмети 
који се употребљавају у те сврхе.

2.3.1. Опште лексеме за семему ’склапање брака‘ јесу именице: 
ветање и регистрација. Разлика између њих је у томе што се венчање 
односи на црквени брак, а регистрација на грађански. У традиционалној 
култури Рађевине, црквени брак је био обавезан и венчање је регуларно 
склапање брака. Чин венчања значајан је и због одређених магијских им- 
пликација заснованих на веровању да ће младенце у животу пратити све 
оно што са собом носе за време трајања овог ритуала (Јовановић 1993: 
145).

2.3.2. Именицом удаја означава се склапање брака за женску особу. 
Жене информатори наглашавале су да пре удаје никако нису смеле да бу- 
ду саме са момком у друштву, па чак и ако је то био њихов вереник.

2.3.3. Лексемом женидба именује се склапање брака за мушку осо- 
бу. За разлику од девојака, за момке није важило ограничење да не смеју 
да буду насамо са девојком пре женидбе.

2.3.4. Диференцијални знак ‘статус особе која је склопила брак‘ има 
две семеме у зависности од тога да ли се ради о мушкој или женској осо- 
би. Иако су информатори спомињали две институције у којима се склапао 
брак, исказивање статуса особа у браку односи се само на црквени брак. 
Статус особе која је склопила грађански брак није лексикализован.

2.3.4.1. Придевом удата означава се семема ’статус женске особе 
која је ступила у брак‘.

2.3.4.2. Придеви жењен и джењен означавају статус мушке особе 
која је ступила у брак. Постојала су ограничења за особе које су ступиле 
у брак да не могу бити девер на свадби.

2.3.4.3. Придевом венчан, -а именује се семема 'статус мушке и жен- 
ске особе која је склопила брак‘. Прелаз у нови статус код мушкараца, 
као и код жена, утицао је на промене функција у односу на оне које је 
имао у претходном статусу.

2.3.5. Семема ’особа која никад није ступила у брак‘ дели се на три 
подврсте у зависности од тога да ли се ради о женској или мушкој особи. У 
прошлости се сматрало за велику срамоту ако се неко није оженио/удао.

2.3.5.1. Придевом неудата именује се женска особа која није скло- 
пила брак.

2.3.5.2. Придевима нежењен и неджењен именује се мушка особа 
која није ступила у брак.

2.3.5.3. У овом пољу налази се и лексема невенчан, која се односи на 
мушке и женске особе које нису ступиле у брак.
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2.3.6. Семема 'склопити брак‘ дели се на две подгрупе у зависности 
од тога да ли је реч о црквеном или грађанском склапању брака.

2.3.6.1. Глаголи венчати и венчати се односе се на склапање брака 
у цркви.

2.3.6.2. Глаголи завести се и регистровати се односе се на грађан- 
ско склапање брака.

2.3.7. Семема која се односи на ’место склапања брака‘ дели се, пре- 
ма институцији где се брак склапа, на две подгрупе.

2.3.7.1. Место црквеногвенчањаје црква. Уколико супружници при- 
падају различитим парохијама, венчање се врши у парохијској цркви из 
које је младожења.

2.3.7.2. Именицом ддбор именује се место где се склапао грађански 
брак.

2.3.7.3. Именицама: астал, венац (2), крст и свећа именују се пред- 
мети који су се употребљавали при црквеном склапању брака. Астал је 
део црквеног намештаја око којег младенци три пута обилазе за време 
венчања. Венац, круна која се младенцима ставља на главу за време вен- 
чања, најважнији је атрибут младенаца, а у његовој основи је биљна сим- 
болика. Заокружујући главе младенаца венци симболично ограђују мла- 
денце и обележавају границе породице у њеном најужем значењу ’везе 
између мушкарца и жене‘ (Иванова 1998: 10). За време венчања свеште- 
ник је обавезно, идући испред младенаца, држао крст. Кум и стари сват 
су на венчању обавезно држали свећу.

2.3.8. На испитиваном подручју није забележен термин „брак“, већ 
се глаголом жпв"ти означава семема ’бити у брачној заједници‘. У Реч- 
нику индоевропских установа Емил Бенвенист каже да је проучавање 
индоевропског речника сродства показало да у домену брачних односа 
положаји мушкарца и жене нису имали ничег заједничког, тако да су и 
термини који означавају њихов узајамни однос били сасвим различити. 
Из тог разлога и нема индоевропског термина за брак. Он наводи да је и 
Аристотел запазио за свој језик да нема назив за заједницу мушкарца и 
жене (Бенвенист 2002: 157).37

2.3.9. Глаголи разпћи се,растати се говоре да је прекинута брачна
веза.

3. Брачне сметње

3.1. Сродство као брачна сметња:
3.1.1. Крвно: рддбина, својпна, својта, фамилија.
3.1.2. Духовно: кумство, стард кумство.

37 Детаљније о индоеврпским изразима за брак в. Бенвенист 2002: 157-160.
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3.2. Физички недостатак као брачна сметња: мандвит.
3.3. Дете из ванбрачног односа као брачна сметња: кдппле.
3.3.1. Добити дете у ванбрачном односу: окоппл“ти се.
3.4. Претходни брак као брачна сметња:
3.4.1. Назив за децу из претходног брака у односу на новог супру- 

жника: пасторак, пастбрка, пастбрче.
3.4.2. Статус супруге према деци из претходног супруговог брака: 

маћија.
3.4.3. Статус мужа према деци из претходног супругиног брака:

дчув.

3. У посебно семнатичко поље издвојене су лексеме којима се озна- 
чавају појмови који су у нашој традиционалној култури реметили или 
онемогућавали склапање брака.

3.1. Најчешћи вид брачне сметње јесте сродство.38
3.1.1. Семема ’крвно сродство као брачна сметња4 означава се име- 

ницама: рддбина, својпна, свбјта и фамилија. Када је у питању дозво- 
љени степен сродства за склапање брака, у већини етнографских извора 
помиње се забрана узимања до осмог, односно деветог колена (Павиће- 
вић 2000: 45). Цитирајући Николу Пантелића Александра Павићевић 
каже да се у Јадру нису узимали сродници до деветог колена, али се и 
после те границе избегавало склапање брака јер су се стари плашили 
за пород (Павићевић 2000: 46).39 Информатори нису правили разлику 
између сродника потеклих од истог претка и оних који су то постали 
склапањем брака. Претпостављамо да се они у Рађевини поистовећују 
са крвним сродством јер у ком степену крвног сродства се налази један 
супружник са својим крвним сродницима у истом је степену крвног 
сродства и други супружник (Таноцки 1986: 9). Фрањо Таноцки каже да 
сродство настаје склапањем брака, женидбом или удајом. До својачког 
сродства долази између родбине једног и другог супружника (Таноцки 
1986: 9). Александра Павићевић наводи да црква разликује неколико 
врста сродничких односа: сродство по крви или једнородно, сродство 
пријатељско или двородно, трородно итд. и сродство духовно или по 
крштењу (Павићевић 2000: 42).40

3.1.2. Семема 'духовно сродство као брачна сметња‘ означава се 
именицом кумство и вишечланим називом старб кумство. Кумство се 
заснива на идеји о новом рођењу онога који се крсти, при чему се кум сма-

38 Детаљније о овоме в. Јовановић 1936: 48-76 и Брачна правила 1933.
39 Овде се дају подаци из Јадра, јер од наведених крајева географски је најближи 

Рађевини.
40 Још о сродству и сродничким односима в. Павићевић 2000: 42-57.
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трао његовим духовним оцем. Изреке „Ббг па кум“ и „Ббг па небу, кум на 
земљи“ које су живе у Рађевини, говоре о томе колики је значај кумства 
у традицији испитиваног краја. У вези с тим Александра Павићевић ми- 
сли да је духовно сродство снажније него оно по крви (Павићевић 2000: 
49). На испитиваном терену обичај је да се не склапају бракови не само 
између кумова и њиховог потомства, него и између фамилија чији су се 
чланови окумили.

3.2. Придевом мандвит означава се особина онога ко има физички 
недостатак, било да је реч о момку или девојци. Особа са неком физич- 
ком маном, теже је могла да нађе себи супружника. Према идеалном мо- 
делу свадбе брак се склапао обично између двоје младих који су истог 
или приближног материјалног стања. Слична ситуација је била и када су 
телесне особине у питању. Важило је неписано правило да онај ко има 
неки недостатак, тражи себи сличног супружника. Било је и изузетака, 
па се дешавало да се лепа девојка уда за неког с маном и обрнуто. До тога 
је обично долазило ако је она у свом крају окарактерисана као неморална 
особа. Исто тако могло се десити да се леп, али сиромашан момак ожени 
девојком с неким телесним недостатком. Овде опет долази до изражаја 
материјални моменат који је при склапању брака често био пресудан.

3.3. Именицом кдппле именује се дете (и мушко и женско) рођено 
у ванбрачном односу. Олег Трубачов каже да се у судбини речи *кору1в/ 
*кору1в/*кору1о види продирање земљорадничке идеологије: значење 
’непотребан, сувишан изданак (који се сече, кида)‘ као и 'ванбрачно де- 
те‘; такође од *кораб, овде одсецати (Трубачов 2005: 218). У Речнику уз 
преписе Лествице (прилог познавању српске средњовековне лексикогра- 
фије) уз одредницу тднинтнцљ, копнлнцј стоји не сот прдвб жене (Трифуновић 
1982: 83, 86).41 Жена са ванбрачним дететом није се могла лако удати јер 
се чедност подразумевала. Таква жена обично се удавала за доста стари- 
јег мушкарца коме је или умрла жена или се због неког недостатка није 
женио.

3.3.1. За семему 'родити дете пре брака‘ употребљава се глагол око- 
пплити се. То се веома ретко дешавало, а када би се десило, представља- 
ло би сметњу, препреку за удају. Једино су девојке постајале обележене у 
друштву, а мушкарци, очеви такве деце нису, или бар не ни у приближној 
мери као девојке.

3.4. Претходни брак мушкарца или жене, који је из неког разлога за- 
вршен, такође је могао бити брачна сметња. Жена или човек који су већ 
били у браку, тешко су поново успевали да нађу супружника. Мушкарац

41 Затакво дете Арнолд ван Генеп каже даје достојно највећег презира и дасе деша- 
ва чак и да га избаце из куће. Он то објашњава тиме да је дете задржало особине и мане 
којима се заразило јер је  зачето у нечистом периоду (Генеп 2005: 155-156).
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који се женио, обично је могао после наћи сиромашнију девојку са неким 
недостатком или неку која се, као и он, удавала или има ванбрачно дете.

3.4.1. За семему ’дете из претходног брака‘ забележене су три лексе- 
ме сва три рода изведене од исте основе: пасторак, пастбрка и пастбр- 
че. Све три се могу чути на целом испитиваном терену.

3.4.2. ЈТексема маћија забележена је за семему ’супруга према деци 
из претходног супруговог брака‘. Лексема с овим дијалекатским фонети- 
змом позната је на целом терену и углавном има негативну конотацију.

3.4.3. Именицом бчув на целом терену означава се семема ’муж пре- 
ма деци из претходног супругиног бракаћ И за њега, као и за маћеху, ва- 
жило је да је суров и строг према деци која нису његова.42

4. Предсвадбени период

4.1. Посредовање у упознавању младих:
4.1.1. Опште лексеме: наводаџисање, проводаџисање.
4.1.2. Посредовати између момка и девојке: наводаџисати, насдч1" 

ти, проводаџисати, сдч“ти.
4.1.3. Особа која посредује: наводаџија, проводаџија.
4.2. Ометање узимања младих:
4.2.1. Општа лексема: куђење.
4.2.2. Ометати упознавање младих: куд"ти, пдкуд"ти, скуд"ти.
4.3. Прва посета момкових родитеља девојчиним:
4.3.1. Опште лексеме: прдсидба, прдшев"на.
4.3.1.1. Учесници: матер, мати, дтац (2), прдсац, прдсибц,рдд"те- 

љи, ујак.
4.3.1.2. Понудити брак: дати капару, дати паре, дднети капару, 

испрдс"ти, капар"сати, пптати, прдс"ти, уговдрти свадбу.
4.3.1.3. Прихватити понуду: прпмити дукате, прпм“ти паре, узети 

дукате, узети наре.
4.3.1.3.1. Предомислити се у вези са прихваћеном просидбом: врат“ти 

дукате, врат"ти паре.
4.3.1.4. Поклони при просидби:
4.3.1.5. Општа лексема: капара.
4.3.1.5.1. Остали поклони које девојка добија: велкп дукат, ду- 

кат,јабука (4), малп дукат, нпз дуката, нпска дуката (2), паре (1).

42 Двоумили смо се да ли лексеме пасторак. пасторка, пасторче, маћија и дчув 
дати у тематској целини која се тиче родбинских односа насталих склапањем брака. Мо- 
жда би се могле дати и тамо, али стоје овде, јер су се оне, ипак, тицале важнијих брачних 
сметњи.
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4.3.1.5.2. Дати поклоне: даривагпи, дардвати.
4.3.1.5.3. Поклони којима девојка дарује просце: кдшуља (1), пешкпр 

(1), чдрапе (2).
4.3.2. Девојка којој су били просци: прбшеиа.
4.3.2.1. Статус девојке која је прихватила прошевину: пспрошена, 

капар“сана.
4.4. Друга посета момкових родитеља и прва посета момка девој- 

ци:
4.4.1. Опште лексеме: прстен (2), прстеновање.
4.4.1.1. Учесник: прстенџија.
4.4.1.2. Озваничити предбрачни договор: заруч“ти, заруч“ти се, пр- 

стеновати.
4.4.1.3. Поклон који девојка добија од младића: прстен (1).
4.4.2. Особа која је прихватила понуду:
4.4.2.1. Женска: заручница.
4.4.2.2. Мушка: заручнпк.
4.4.2.3. Статус женске особе којаје прихватила брачну понуду (вере- 

на): заручена, прстенована.
4.5. Време одржавања веридбе: Госпо/пна, Мала госпо'пна, празнпк, 

празнпчић.
4.6. Потврђивање сагласности за ступање у брак:
4.6.1. Општа лексема: пспит, испитпвање.
4.6.2. Потврђивати сагласност ступања у брак: испптати, испитп- 

вати.
4.7. Обавештавати се о материјалном статусу младожење: гледати

дбм.
4.8. Позивање гостију на свадбу:
4.8.1. Особа која позива: дтац (1).
4.8.2. Особе које се позивају на свадбу: узов.
4.8.3. Позивати госте: звати (1), сазвати.
4.8.4. Реквизити којима се позива: буклија,јабука (3),ракија (2), чу- 

тура.
4.8.5. Прихватити позив: ддл“ти чутуру, дтпити чутуру.
4.8.6. Одбити позив: врат"ти чутуру.
4.8.7. Поклони који се дају када се позива на свадбу: банка, пешкпр 

(3), чдрапе (3).
4.8.8. Време позивања:
4.8.8.1. Пожељно: непаран (1), понедљак (2), понедељнпк (2).
4.8.8.2. Непожељно: међудневице.
4.9. Поклони које девојка доноси у нову кућу:
4.9.1. Општа лексема: девојачка спрема.
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4.9.2. Остали поклони: бошчалук, врећа,губер, дар, даровнина, девер- 
скп пешкпр,јастук,јастуче,јастучић, кдшуља (2), марам"ца, напрстак, 
пешкпр (2), полутбрба, пртара, ручнп рад, сватдвскп пешкпр, сламљача, 
тдрба, тдрбица за наконче/накоњче, ћплим, част, чдрапе (4), шареница.

4.9.3. Предмети који су украшавали кола са девојачком спремом: 
брбнза, звдно.

4.9.4. Део намештаја у којем се налазила девојачка спрема: сандук.
4.9.4.1. Материјал од којегје направљен: чамбв, чамовина.
4.10. Непокретности које девојка наслеђује: мпраз.

4. У овом семантичком пољу налазе се лексеме које се односе на 
предсвадбени период, а које се даље деле на неколико појмовних целина 
сложених хронолошким редом. Под посебним диференцијалним знаком 
издваја се: посредовање у упознавању младих, посете момкових родите- 
ља и његова посета девојци. Свака од ове две посете изражава се кроз 
различите семеме, од којих за сваку имамо забележене лексеме на терену. 
Даље следе различите припреме за свадбу, које су издвојене у посебне 
диференцијалне знакове.

4.1. У прошлости је било уобичајено да се млади упознају преко 
посредника.

4.1.1. Задатак посредника именује се глаголским именицама: наво- 
даџисање и проводаџисање. Није у питању само посредовање између 
младих, односно момка и девојке, него се на овакав начин посредује и 
између двеју породица.

4.1.2. Семема ’учествовати у чину посредовања између двоје мла- 
дих, заправо њихових породица1 означава се синонимним глаголима на- 
водаџисати, насдчити, проводаџисати, сдчити. Особа која има улогу по- 
средника, било мушка или женска, одлази у кућу где имају девојка или 
момак стасали за удају, односно женидбу, и хвали им оног другог. Зани- 
мљиво је, мада и очекивано, да се акценат опет не ставља на момка или 
девојку, већ на њихове родитеље и породицу уопште. Смисао и намера 
јесте да се родитељима, у чијој се породици налази посредник, допадне 
породица која се представља, односно хвали. Бројни обичаји показују да 
склапање брака у патријархалном друштву првенствено има колективан 
карактер. Пре се може окарактерисати као остваривање сродничких веза 
између двеју породичних заједница (куће, задруге) него веза између две- 
ју јединки. Само се тако могу објаснити ангажовања којом обе породице 
учествују у сложеном процесу орођавања, а која кулминирају у послед- 
њој и најважнијој етапи тога процеса -  свадбеном ритуалу (Бандић 1980: 
344). Наш лексички корпус то и потврђује.

4.1.3. Двема именицама наводаџија и проводаџија именују се лица 
која имају улогу посредника у упознавању младих. Ако се узме у обзир
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чињеница да је улога родитеља при склапању брака била пресудна, са- 
свим је разумљиво присуство посредника при упознавању младих. Про- 
водаџија или наводаџија обично је био неко из фамилије момка или де- 
војке, или добар породични пријатељ. Ту улогу могле су имати и мушка 
и женска особа. Како је то обично био неко близак родитељима, он је, 
самим тим, и посредовао у упознавању по њиховој, родитељској жељи. 
Дешавало се да проводаџија живи у другом селу, те је у том случају он 
могао да предложи родитељима који би то човек из његовог краја могао 
да им буде „пријатељ". Посебна пажња се обраћала на материјални ста- 
тус породица, односно да ли по том принципу одговарају једна другој. 
Физички изглед младих, као и њихове симпатије и осећања, били су за- 
постављени.

4.2. Као посебан диференцијални знак, постоји ’ометање‘ у упозна- 
вању младих. Лексика која је у вези с тим, подељена је на две подгрупе.

4.2.1. Општа лексема која се односи на сам чин ометања јесте глагол- 
ска именица куђење.

4.2.2. Семема ’ометати упознавање младих4 исказује се глаголима 
слозенског порекла: куд"ти, пдкудити, скуд“ти.43 Распрострањено је ве- 
ровање да је изузетно велики грех скудити некоме момка или девојку. 
Куђење је један од најтежих грехова јер покуђени тешко може избрисати 
печат приписаних негативних особина које могу бити пресудна препрека 
у проналажењу супружника (уп. Јовановић 1993: 118). Не постоје лексе- 
ме којима се именује особа која ово чини, а могао је бити било ко. У овом 
случају обично се не ради о пријатељу или родбини. На терену смо доби- 
ли информације да неко, ко из одређених разлога не воли дату породицу, 
оде код девојке која је испрошена или је пред прошење, и исприча о том 
момку који је њу испросио и о његовој породици све најгоре. У таквим 
случајевима често није долазило до брака иако је све било уговорено. По- 
некад би, међутим, родитељи, обично девојчини, замолили некога из сво- 
је родбине да девојци о момку, у којег се она заљубила, напричају ружне 
ствари, а да с друге стране нахвале неког кога су они изабрали.

4.3. У тематском кругу који се односи на прву посету момкових ро- 
дитеља девојчиним, има неколико лексичких подгрупа и оне су класифи- 
коване по својим значењима.

4.3.1. Именицама прдсидба и прдшев“на, које су мотивисане глаго- 
лом просити, именује се општи назив за прву посету момкових родитеља 
девојчиним.

4.3.1.1. Именицама матер, мати, дтац (2), прдсац, прдсиоц, рдд‘" 
тељи и ујак означава се семема 'учесници просидбе4. Момак, односно 
будући младожења, у већини случајева није присуствовао овом чину.

43 О претпоставци да је чудо у етимолошкој вези са кудити в. Лома 2002: 26-27.
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Именица прдсибц односи се на све учеснике просидбе. Посебно треба 
издвојити ујака као учесника овог догађаја. Ово је период патријархалне 
заједнице, а ујак је, као што се зна, сродник с мајчине стране и имао је 
веома значајну улогу у свадбеном ритуалу (о ујаковој улози старог свата 
в. 5.2.2). То је потврђено и у литератури.44 45

4.3.1.2. Семема 'уговорити брак‘ на целом терену исказује се пери- 
фрастичним изразима: дати капару, дати паре, дднети капару, уговдрти 
свадбу и глаголима испрдс"ти, капар"сати, пптати, прдс"ти. Њима се 
изражава да је девојка, а што је још и битније и њени родитељи, приста- 
ла на склапање брака. Раније је био обичај да отац иде да тражи дозволу 
од девојчиних родитеља да се она уда за његовог сина. Било је случајева 
да се млади први пут виде тек на дан венчања. Глаголске перифразе43 
дати капару, дати паре, дднети капару и глагол капар"сати синоними 
су и означавају даје девојка испрошена. То је потврђено тиме што је при- 
хватила новац од њих. У ову тематску целину сврстали смо и глаголску 
перифразу уговдрти свадбу. Двоумили смо се око тога да ли је уврстити 
овде или не. Ипак смо је унели у ово тематско поље јер се датум свадбе 
одређивао кад се девојка испроси, то јест када јој се дају паре.

4.3.1.3. Перифразама прпм"ти дукате, прплУти паре,узети дукате, 
узети паре означава се семема 'прихватити брачну понуду (девојка)4. 
Пре би се могло рећи да су њени родитељи пристали на понуду јер је она 
само симболично питана. Старији су одлучивали да ли је тај момак за њу 
или није.

4.3.1.3.1. Семема 'предомислити се у вези са прихваћеном просид- 
бом‘ лексички се реализује двема двочланим лексемама: врат"ти дука- 
те, врат“ти паре. Постојале су две могућности за овај преокрет. Први 
и чешћи разлог јесте тај да је неко у међувремену дошао девојчиним 
родитељима и испричао ружне и обично нетачне ствари о момку и ње- 
говој породици (уп. 4.2.2). У таквим случајевима дешавало се да родите- 
љи, или родбина уопште, позову неког другог момка за којег знају да је 
заинтересован за њихову кћерку, а уз то је и богат, да дође да је одведе, 
да се ожени. О томе обично није обавештаван момак за којег је она била 
испрошена. Он је то сазнавао из гласина које би почеле да круже. Када 
би отишао да провери шта се заиста дешава, добијао би не сасвим исти- 
нит одговор. Обично би му говорили да је девојка својевољно побегла 
за некога или да је једноставно нестала. Није се никад говорило да га је 
неко скудид, али и то би се временом открило. Други разлог било је от- 
казивање девојке: девојка која је испрошена заиста би побегла од својих

44 У овоме се открива појава покровитељства мајчиног рода, конкретније 
над сестрићем (Иванова 1998: 8).

45 Термин преузет од Мразовић -  Вукадиновић 1990: 166.

УЈака
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родитеља за момка којег она воли. Такав поступак је средина осуђивала 
и девојка би тиме изгубила покровитељство своје породице. Они би се 
љутили на њу, осећали се осрамоћеним. Љутња је обично трајала дуго и 
веома често се девојци и касније пребацивало због тога. Родитељи би се 
у крајњем случају мирили са својом кћерком, али ипак никада нису били 
задовољни. Изузетак би био ако би она побегла за неког угледног и бога- 
тог момка. У том случају, краће би трајали незадовољство и бес.

4.3.1.4. Као посебан диференцијални знак издвајају се ’поклони при 
просидби‘ са три подгрупе.

4.3.1.5. Именица капара је општа лексема за поклоне при прошеви- 
ни. Приликом прошевине капару су обично представљале паре. Богатије 
породице су давале и дукате као знак да је девојка испрошена. Тај при- 
мљени дар је и знак њеног новог статуса, знак да је обећана и да би треба- 
ло да припадне свом веренику (уп. Јовановић 1993: 128).

4.3.1.5.1. Семема ’остали поклони које девојка добија при прошеви- 
ни‘ исказује се лексемама: велкп дукат, дукат, јабука (4), малп дукат, 
нпз дуката, нпска дуката (2), паре ( 1 ) .  Поклоне добија од породице мом- 
ка за којег је просе, а од њега лично је само јабука (4) коју он шаље по 
свом оцу. Јабука представља симбол девојчиног пристанка на брак, знак 
њеног новог статуса и обавеза које преузима у вези са закључењем спо- 
разума између њихових породица, дакле знак успостављања везе међу 
њима.46

4.3.1.5.2. Семема 'девојачка уздарја на просидби4 именује се глаго- 
лима дарпвати и дардвати.

4.3.1.5.3. Именицама кдшуља (1), пешкпр (1), чдрапе (2) именује се 
семема 'поклони којима млада дарује учеснике прошевине1. Свадба је ри- 
туал у којем дар прати уздарје, што се и потврђује у овом обичају.

4.3.2. Придевом прдшена именује се статус девојке која је имала 
брачне понуде, којој су долазили просци.

4.3.2.1. Придевима пспрошена и капар“сана именује се статус девој- 
ке која је прихватила прошевину.

4.4. У оквиру предсвадбеног периода, као посебна лексичко-семан- 
тичка група, издвојила се целина у вези са посетом момкових родитеља 
девојци, али овога пута уз присуство младожење. Није било ретко да се 
будући супружници тек тад први пут виде и упознају.

4.4.1. Општи називи за семему ’друга посета момкових родитеља де- 
војчиним и његова прва‘ јесу именице: прстен (2) и прстеновање.

4.4.1.1. Именицом прстенџија означава се семема ’учесник овог до- 
гађаја‘, прстеновања.

46 Још о симболици јабуке в. Словенска митологија: јабука, 233-234.
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4.4Л.2. Семема 'озваничити предбрачни договор4 именује се глаго- 
лима: заруч"ти, заруч"ти се, прстеновати.

4.4.1.3. Именицом прстен (1) именује се поклон који девојка добија 
на веридби. Јабука се доноси или шаље када је прошевина, а сада се де- 
војци даје прстен као знак да је верена.

4.4.2. Под овим диференцијалним знаком налазе се лексеме којима 
се именују особе које су се званичним вереништвом обећале једна дру- 
гој. Даљом диференцијацијом издвајају се групе лексема које се односе 
на девојку с једне и на момка с друге стране.

4.4.2.1. Именицом заручница означава се семема ’назив за особу 
женског пола која је верена1.

4.4.2.2. Именицом заручнпк означава се семема ’мушка особа која је 
верила девојку1.

4.4.2.3. Придевима заручена и прстенована исказује се семема ’ста- 
тус женске особе која је верена‘. На терену се увек могло чути да је она 
верена и заручена, а он је тај који ју је верио, заручио. Дакле, и овде је па- 
сивна улога девојке, за разлику од младића. Према речима Сретена Петро- 
вића, обичај заруке „имплицира" стављање руке невесте у младожењину 
шаку, а порекло му је индоевропско (Петровић С. 2004: 644).

4.5. Посебним диференцијалним знаком издвојене су лексеме који- 
ма се именује време погодно за одржавање веридбе: Госпо>пна, Мала го- 
спсбпна, празнпк и празнпчић. Имајући у виду чињеницу да су се свадбе 
правиле у јесен, логично је да су веридбе, које претходе свадби, одржава- 
не крајем лета, почетком јесени.

4.6. Као посебан диференцијални знак у предсвадбеном периоду из- 
дваја се потврђивање сагласности за ступање у брак.

4.6.1. Општеупотребним лексемама пспит и испатпвање именује 
се свештеникова провера да ли младенци добровољно ступају у брак или 
не. Провера, односно испити, могли су се обављати и у цркви и код куће. 
Осим тога што се будући младенци проверавају да ли добровољно и без 
присиле желе склопити брак, и људи који присуствују овом чину, питају 
се за исто. Тачније, свештеник од њих тражи да одговоре да ли је тај пар, 
можда, у каквом сродству или да ли неко од присутних зна да је једно од 
будућих младенаца под присилом пристало на склапање брака. Провера 
о добровољном ступању у брак, иначе, врши се најмање три недеље пре 
венчања, односно ,гибра да прбђу трп службе“. То конкретно значи да 
од самог испитивања на следећа три богослужења свештеник, условно ре- 
чено, обавештава вернике да ће доћи до склапања брака између одређене 
девојке и момка и очекује од њих да му кажу знају ли за какву препреку 
том будућем браку.

4.6.2. Свршени глагол испптати и несвршени испитпвати јесу лек- 
сичке реализације које се односе на свештеникову проверу будућих мла-



54 Мирјана Петровић-Савић

денаца о добровољном ступању у брак. Сви информатори су потврдили 
овај чин, али у исти мах и нагласили да се одговор знао унапред. Нико од 
њих тад ни пред свештеником није смео рећи да то није на добровољној 
основи.

4.7. Вишечлани назив гледати дбм односи се на девојчину породи- 
цу. Реч је о томе да њени родитељи одлазе да виде у каквим ће матери- 
јалним условима живети њихова кћерка. Истина је да су се они и раније 
добро обавестили о томе, обично преко посредника, али ипак ово је било 
обавезно када је девојка већ верена.

4.8. Као посебан диференцијални знак, издвојило се позивање гости- 
ју на свадбу, што се даље дели на мање потцелине.

4.8.1. Семема ’особа која позива госте на свадбу4, како сину, тако и 
кћерци, представљена је именицом дтац (1).

4.8.2. Јединственом лексемом узов именује се семема ’гости који се 
позивају на свадбено весељећ

4.8.3. Семема 'позивати госте на свадбу‘ означава се глаголима зва- 
ти (1) и сазвати.

4.8.4. Синонимима страног порекла буклија и чутура означава се 
семема ’реквизит којим се гости позивају па свадбу4. Реч је о посуди, 
обично дрвеној, коју отац носи у торби о рамену. У овом пољу налази се 
и именица ракија (2) јер се то пиће налазило у буклији, односно чутури 
за време позивања на свадбу. Полифункционална именица јабука (3) од- 
носи се на позивање гостију, али када се прави свадба женском детету. 
Разлика у односу на позивање гостију када је у питању мушки потомак, 
син, јесте у томе што се за кћерку поред буклије, то јест чутуре, носи и 
јабука (3). Њена намена јесте у томе да свако ко буде позван на весеље 
забоде металну новчаницу у њу јер ће млада исту ту јабуку бацати на дан 
венчања.

4.8.5. Понашање учесника у овом делу свадбеног ритуала, као и у 
свим другим сегментима свадбе, било је унапред одређено. Семема ’при- 
хватити нечији позив за свадбено весеље4 именује се перифрастичним 
изразима: ддлити чутуру и дтпити чутуру.41 Постоји правило да чутура 
увек мора бити пуна, што се постиже поштовањем обичаја да домаћин, 
који се позива на свадбу, мора да долије у чутуру ону количину ракије 
коју је и попио.

4.8.6. Семема 'одбити позив за свадбено весеље, или не бити у да- 
том моменту код куће‘ именује се вишечланим изразом врат"ти чутуру. 
У Рађевини је присутно веровање да то доноси несрећу будућим младен- 
цима. У вези с тим ваљало би рећи да онај који позива на свадбу, обично 47

47 Ове две лексеме нису дате хронолошки зато што су, као и све остале, даване 
азбучним оедом.
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унапред „заговара“ када ће кога доћи да позове. То се радило како се не 
би десило да код куће не затекне никога да отпије из чутуре, то јест да не 
врати чутуру.

4.8.7. Било је уобичајено да се као одговор на позив за свадбу дају 
банка, пешкпр (3), чдрапе (3). Ове именице означавају семему 'поклон 
који се најчешће даје ономе ко позива на свадбућ48

4.8.8. Семема ’време позивања на свадбу‘ дели се на пожељно и не- 
пожељно.

4.8.8.1. Придевом непаран (1) означава се пожељно време за позива- 
ње на свадбено весеље. Реч је о народном веровању да би позивање гости- 
ју требало да траје непаран број дана. Фонетским ликовима понедљак (2) 
и понедељнпк (2), именују се дани који су пожељни за почетак позивања 
гостију на свадбу. Почетак недеље је у овдашњим свадбеним обичајима 
сматран пожељним и позитивним.

4.8.8.2. По народном веровању, постојало је доба године када се ни- 
шта није почињало радити, ако се до одређеног времена то не може за- 
вршити. Што се свадбе тиче, именицом међудневице именује се семема 
’период кад се обично није позивало на свадбућ Тачније, тада се могло 
позивати на свадбу само у случају да се и започне и заврши док трају 
међудневице.

4.9. У предсвадбеном периоду издвојио се и диференцијални знак 
’поклони које девојка доноси у нову породицу4.

4.9.1. Општа лексема која се односи на те поклоне јесте вишечлани 
назив типа придев + именица девојачка спрема.

4.9.2. Следећим лексемама именују се поклони које млада доноси 
у нову породицу: бошчалук, врећа, губер, дар, даровнпна, деверскп пе- 
шкпр, јаст ук, јастуче, јастучић, кдшуља (2), марам"ца, напрстак, пе- 
шкпр (2), полуторба, пртара, ручнп рад, сватдвскп пешкпр, сламљача, 
тдрба, тдрбица за наконче/накоњче, ћплим, част, чдрапе (4), шарен"ца. 
У овој тематској целини налазе се 24 лексеме од којих су четири вишечла- 
на назива, при чему је један од њих трочлан (тдрбица за наконче/накоњ- 
че). Ово је у ствари нелексикализовано, не постоји назив за тај предмет, 
већ се даје његова употребна вредност уместо конкретног назива.49

Посебно бисмо се осврнули на лексеме дар, даровнпна. Оне се одно- 
се на све ове лексеме заједно, односно сви поклони које млада донесе у 
нову кућу, могу се назвати дар или даровнпна. Лексема бошчалук одно- 
си се на поклоне које добије кум за свадбу и ту се обавезно морају наћи:

48 Информатори су под лексемом банка сматрали папирну новчаницу, којаје билау 
оптицају у време њиховог детињства или ране младости.

44 Овде је сврстана и лексема част која, може бити, и не припада ту јер се односи 
на поклоне који се добијају на дан свадбе, али смо желели објединити све поклоне на 
истом месту.
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кдшуља (2), пешкпр, чдрапе (4),марам"ца, а код богатијих и нешто више. 
Вероватно да су ти поклони првобитно били увијени у бошчу, те отуда и 
мотивација за номинацију.

Издвојили бисмо и обичај који је у вези сајастуком, односнојасту- 
чићем и јастучетом. Млада је, наиме, када се врати са венчања, седала 
свекрви у крило, и то управо на јастук који јој је даровала.

Као што смо раније истицали, готово у свим сегментима свадбе мате- 
ријална страна има значајну улогу, па је тако и у овом делу који се односи 
на поклоне које млада доноси у нову породицу. Девојка, која потиче из 
богатије породице, доноси више поклона који су уз то и вреднији, док ће 
она, која је из сиромашније куће, донети мање. Управо од тих поклона 
зависи какав ће имати статус, да ли ће је и колико поштовати. Девојка са 
вреднијим и већим бројем поклона уживала је већи углед и поштовање.

4.9.3. Именицама брбнза и звдно именују се предмети којима су се 
украшавала кола на којима је превожена девојачка спрема младожењиној 
кући. Постоје два разлога због којих су ови предмети били присутни. Пр- 
ви разлог јесте тај што су они производили буку и самим тим, веровало 
се, терали зле силе које су могле негативно утицати на будуће младенце. 
Други разлог био је тај да би се видело колика је та девојачка спрема. 
Мештани, када чују буку коју производе брбнза и звдно, излазе да виде 
колико има девојачке спреме у колима, што ће се касније у селу препри- 
чавати.

4.9.4. Именицом сандук означава се семема ’део намештаја у којем 
се налазила девојачка спремаћ

4.9.4.1. У Рађевини се знало од каквог материјала би требало да буде 
направљен сандук за девојачку спрему. То се именује двема лексемама: 
чамбв и чамовина.

4.10. Именицом мпраз, којаје турског порекла, именују се непокрет- 
ности које девојка наслеђује од своје породице. Реч је о земљи коју она 
добије кад се уда, али само у случају да нема брата.50

5. Свадба

5.1. Свадбено весеље:
5.1.1. Општи називи: весеље, свадба.
5.1.2. Код девојачке куће: женска свадба.
5.1.3. Код момачке куће: мушка свадба.
5.1.4. Прослављати склапање брака: прав"ти весеље, прав"ти свад- 

бу, ћевпрати.

50 О установи мираза в. Станимировић 1998.
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5.1.5. Врсте кола која су се најчешће свирала на свадбама: млад"но 
кдло, пдвоз, прдлдмка.

5.2. Учесници на свадби:
5.2.1. Општи називи за учеснике: сватови, свадбарош.
5.2.2. Обавезни: барјактар, брат, гадљар, гајдаш, девер (2), ђевер, 

женпк, женпклија, кум, млада, младенци, младджења, муштулугџија, на- 
конче, накоњче, пдп, ручнп девер, старп сват, стардјко, чајо, чауш.

5.2.2.1. Помоћно особље: ашчија, главна редара, редара.
5.2.3. Необавезни: кума, стардсват"ца.
5.2.4. Пожељне особине неких од учесника на свадби: здрав, шалп-

џија.
5.3. Помагати у спремању и услуживању гостију: ашчпјати.
5.3.1. Помагање: ашчплук.
5.4. Исказивање односа у статусу младог брачног пара:
5.4.1. За жену: младпн.
5.4.2. За мушкарца: женпкдв, младджењпн.
5.5. Храна:
5.5.1. Која је млади била дозвољена: купус, купус прдкуле, паприкаш, 

супа, чдрба.
5.5.2. Која је млади била забрањена: брављет"на, грднпк,месо, уво.
5.6. Пиће: варена, варен“ца, впно, ддлија, медљана ракија, ракија

( 1).
5.7. Награда једном од учесника на свадби: јабука (1), муштулук, ће-

вап.
5.8. Време одржавања свадбе:
5.8.1. Пожељно: јесен, Митровдан, недља, пддне, понедљак (1), по- 

недељнпк (1), уторак, уторнпк.
5.8.2. Непожељно: пдноћ, пдснп дан, пост, субота.
5.9. Обавезни реквизити у свадбеном весељу: барјак, венац (1).
5.10. Заштита младенаца:
5.10.1. Биљни свет: белп лук, бршљан, венац папрпка, глдг, глдгдв 

трн, глдговина, глдшчић, јабука (5), рузмарин, цвет.
5.10.2. Животињски свет: бравче, вд, коњ, рдгат дван.
5.10.3. Предмети: вал (1), дувак, леб, превез, ражањ, рало, рбг, сб, 

фал, црвенп кднац, џак (2), шарена капа.
5.10.3.1. Особина и начин употребе појединих предмета за заштиту: 

пзвраћен, наизврат.
5.10.3.2. Место на којем је млада држала предмете за заштиту: недра 

(1), пдјас (2).
5.10.4. Заштитити младенце: враћати се пстпм путом, гледати 

младу, дати на цвфће, закитити, закитити се, кпт"ти, обувати младу,
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дбути младу, откупити цппелу, преказпвати бравче, спремати младу, 
украсти цппелу, чувати младу, чувати снау.

5.11. Имати здрав и бројан пород: блпзнити се, лупати на врата, 
огледати се, отвдрти прдзор, претурти се.

5.11.1. Негативне особине потомства: балав, глув, урочљив.
5.11.2. Имати дисајне проблеме (потомство): крч"ти.
5.12. Утицати на материјално стање младенаца: бацати зоб, бацати 

паре, пдгледати кро-с-пто, ући празнп руку.
5.12.1. Предмети који симболишу богатство: впно (3), лптар, паре, 

ситнпна, спто, сдмун, цак (1).
5.12.2. Бројеви који симболишу богатство и срећу: два, трп, трппут, 

трп пута.
5.13. Остварити успешан и складан брак: бацати јабуку, бац“ти 

на крдв, везати руке, забац“ти спто/џак, издтварати врата и прдзоре, 
мењати венце, наздрав“ти (1), наздрављати, окренути једно другдм, 
дтварати врата и прдзоре, повести кдло, послуж“ти младу и младдже- 
њу, послуж"ти свекра и свекрову, пребац“ти јабуку, разбити, слагати 
се, слушати.

5.13.1. Предмети који симболизују успех и хармоничност у браку: 
бвла марам“ца, бвлд платно, вал (2), здрав“ца, мед, недра (2), шећер.

5.13.2. Начин извођења неких магијских радњи ради постизања успе- 
шног брака: преко себе.

5.14. Препреке које сватови морају да савладају:
5.14.1. Код младине куће:
5.14.1.1. Поставити препреке: пдд“ћи јабуку, прддати сестру.
5.14.1.2. Савладати препреке: куп“ти младу, плат“ти младу, скпнти 

јабуку.
5.14.1.3. Предмети који представљају препреку: врата, јабука (2), 

капија.
5.14.2. Код младожењине куће:
5.14.2.1. Предмет који представља препреку: праг.
5.15. Опозиција десно/лево:
5.15.1. Десно: десна рука (2), десна страна, десна цппела, деснд ра- 

ме.
5.15.2. Лево: лвварука, лева страна.
5.16. Уважавање гостију:
5.16.1. Општа лексема: пдштовање.
5.16.2. Уважавати госте: вечерати, вдд“ти ред, двдрти, дочекпвати 

смуз“кдм, кумдвати, љуб“ти, одбпјати кумство, ддбити кумство, окум 
ти, послуж“ти, пдштовати, стдјати ( \),узети за кума, цен“ти.

5.16.3. Уважен гост: пдслужен, пдштован, старешина.
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5Л6.4. Предмети преко којих се исказује уважавање: кумдвска кдла, 
послужење, стардвска кбла.

5.16.5. Места преко којих се исказује поштовање: изамладе, изамла- 
дджење, предње чело.

5.16.6. Редослед којим се показује поштовање према некоме: првп.
5.17. Забране за младенце прве године брака: пречестити се, прече-

шће, пречешћпвати се.

5. У овом семантичком пољу налазе се лексеме које су у вези са са- 
мим свадбеним весељем. Под диференцијалним знаком ’свадба‘ окупље- 
на је велика група лексема. Појмови из ове групе на различите начине 
су повезани са свадбом. Тематска целина даље се дели на подгрупе које 
се односе на учеснике, радње, предмете, временске и просторне односе. 
Основну поделу лексема по различитим диференциј алним знацима углав- 
ном смо давали хронолошким редом.

5.1. ЈТексеме ове тематске целине односе се на свадбено весеље.
5.1.1. Опште називе за прослављање синовљевог и кћеркиног венча- 

ња представљају именице: весеље, свадба. Овај диференцијални знак да- 
ље се дели на подгрупе у зависности од тога да ли се та прослава одржава 
код девојчине или момкове куће.

5.1.2. Семема 'прослава која се приређује поводом венчања код де- 
војчине куће, а приређују је њени родитељи1, именује се вишечланим 
називом, типа придев + именица, женска свадба.

5.1.3. И славље које организује младожењина породица именује се 
вишечланим називом мушка свадба.

5.1.4. Семема шрослављати склапање брака свог детета‘ исказује 
се вишечланим називима: прав"ти весеље, прав“ти свадбу и глаголом 
турског порекла ћевпрати. Вишечлани називи прав"ти весеље и пр'ав"ти 
свадбу односе се обично на родитеље, односно на оне који финансирају 
тај догађај. Глагол ћевпрати, међутим, може се односити на било којег 
учесника на свадби који плаћа музици да би за њега свирала, а исто тако 
и на родитеље.

5.1.5. Семема ’врсте кола која су се најчешће свирала на свадбама1 
именује се лексемама пдвоз и прдломка. Назив пдвоз мотивисан је начи- 
ном играња -  лаганим играњем (уп. Васић 1990: 487). У овој тематској 
целини налази се и вишечлани назив млад"но кдло. У таквом колу на 
челу колоне игра млада. Оно се свира у часу кад она полази од своје ку- 
ће. То може бити било које коло, али зове се младино јер је она на челу 
колоне.

5.2. Следећи диференцијални знак, који се издвојио у самом дану 
свадбе, јесу учесници свадбеног ритуала. Он се даље грана на потцелине
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у зависности од тога да ли су ти учесници обавезни, необавезни, гости 
или помоћно особље.

5.2.1. Општи назив за учеснике свадбеног ритуала, и код младе и код 
младожење, јесу лексеме: сватови и свадбарош. Именица сватови среће 
се само у овом множинском облику, то јест не чује се облик у једнини 
сват, изузетак је вишечлани назив старп сват. Лексема сватови односи 
се на оне учеснике свадбе који су од младожењине куће ишли младиној 
и који су присуствовали венчању младенаца. За разлику од њих, лексема 
свадбарош односи се на оног учесника који је дошао на свадбу, али није 
ишао по младу нити је присуствовао венчању.

5.2.2. Семема ’обавезни учесници свадбеног ритуала4 означава се 
лексемама: барјактар, брат, гадљар, гајдаш, девер (2), ђевер, женпк, 
женпклија, кум, млада, младенци, младджења, муштулугџија, наконче/ 
накоњче, пдп, ручнп девер, старп сват, стардјко, чајо, чауш.

Главни ритуални субјекти свадбеног обреда су млада и младдже- 
ња, то јест женпк, женпклија, односно младенци. Понашање младе, као 
главног субјекта ритуала, врло је изражено у целокупном обредном кон- 
тексту везаном за истицање њеног ритуалног значаја. Иако је животна 
и друштвена промена карактеристична за оба субјекта ритуала, и младу 
и младожењу, њихов третман у свадбеном ритуалу је неједнак. Младо- 
жења је на периферији обредне радње, а млада је у центру пажње. Њен 
прелазак из своје куће у мужевљеву и промена улоге, јер функција удате 
жене потискује дотадашњу улогу кћерке, пропраћени су представама о 
њеној повишеној моћи. Моћ која се даје млади у свадбеном ритуалу обр- 
нуто је сразмерна њеном статусу у патријархалној породици, као што је 
и маргиналност младожење у време свадбе обрнуто сразмерна његовом 
реалном друштвеном статусу. Ритуално понашање младе и младожење 
у свадбеном ритуалу обрнуто је у односу на њихов будући статус у брач- 
ној заједници (Јовановић 1993: 136). Улога младожење у свим фазама је 
маргинализована. Он је по страни, истиснут из ритуалног процеса као 
неважна личност. Ако се сагледају све особине његовог статуса пре свад- 
беног обреда и након њега, јасно долази до изражаја ритуална инфери- 
орност као статусна инверзија његове стварне друштвене и породичне 
моћи. Поставља се питање зашто се млади придаје посебна моћ током 
свадбеног ритуала. Та моћ доводи се у везу са њеним положајем у тра- 
дицијском друштву и ритуалним правилима преласка из једног статуса 
у други. Према речима Бојана Јовановића: „Инвестирање мистичког на- 
боја у статус ритуалног субјекта вишеструко је мотивисано одређеним 
карактеристикама ритуала прелаза. За положај младе и младожење у свад- 
беном обреду карактеристична је инверзија њиховог статуса и улоге у 
профаној патријархалној друштвеној структури“ (Јовановић 1993: 137). 
Сила која се пциписује млади у свадбеном обреду у функцији је повише-
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ног значења њене ритуалне улоге условљене њеном статусном реграда- 
цијом у брачној заједници. Магијско истицање њене моћи у лиминалној 
обредној фази представља неку врсту надокнаде за касније преузимање 
подређене супружанске улоге (Јовановић 1993: 138).

Централна улога младе у свадбеном ритуалу условљена је тиме што 
је она предмет размене између двеју друштвених заједница (уп. ЈЈеви- 
-Строс 1977: 70). Бојан Јовановић истиче да је са аспекта младожење, 
одлазак у младину кућу привремен јер потом следи повратак у своју, 
као што и смањењу ритуалне улоге до степена маргиналности и дегра- 
дације следи повишен реалан друштвени статус (Јовановић 1993: 139). 
Насупрот томе, са становишта младе, постоји само одлазак из њене до- 
тадашње куће без могућности повратка. Она одласком не напушта само 
простор у коме је живела, већ и целокупан претходни живот и друштвену 
улогу. Удајом невеста престаје да буде члан породице у којој је рођена и 
постаје члан мужевљеве породице. Могло би се рећи да она изласком из 
куће умире за свој родни дом, а уласком у младожењину кућу поново се 
рађа. Њено ритуално кретање је једносмерно, па се у том смислу и може 
говорити о неким сличностима са посмртним обичајима (уп. ЈТевингтон 
1982: 95-96). Повишен статус младе ће се угасити преузимањем улоге 
супруге и успостављањем реалних социјалних односа у новој брачној 
заједници (Јовановић 1993: 140).

Осим њих, у овом обреду очигледно је присуство и других учесника 
са одговарајућим ритуалним улогама. Посебно се треба осврнути на уло- 
гу кума и стардг свата, односно старбјка у свадбеном ритуалу. Радост 
Иванова наглашава да свадба као симболизација социјално-родбинских 
односа представља род у процесу његовог преустројавања. Из тога произ- 
илази да учесници свадбе и њихове дужности или улоге имају изузетно 
важно значење за обредни чин. Пошто су породични обреди у принципу 
усредсређени на везу појединац -  друштво, у свадби се та веза одражава 
посредством односа међу младенцима (и сагласно њихових родова) као 
објеката обредног процеса, с једне стране, и кума, који је најважнији су- 
бјекат или главни посредник и руководилац обредних поступака, с друге 
(Иванова 1998: 7). Овим учесницима, а особито куму, придавала се по- 
себна пажња и почаст. Имао је функцију сведока на венчању младенаца, 
па је зато имао једну од централних улога у свадбеном ритуалу. Веза са 
њим одржавана је, како пре свадбе, тако и након ње, на нивоу вештачког 
сродства. Он се увек ословљавао са куме, док је старп сват своју улогу 
имао само за време трајања свадбеног ритуала. Са завршетком свадбе ње- 
гова улога престаје, а кумова и даље траје. Кум је први позиван на свадбу 
и имао је почасно место. Толико се поштовао да се раније кумови често 
нису ни виђали, јер би се могло десити да се кум због нечега наљути, а то 
никако не би било добро. О таквом поштовању сведоче изреке које су и
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данас присутне у Рађевини: Ббг па кум. Ббг на небу, кум на земљи. Кумов 
благослов има моћ заклетви с позитивним предзнаком и значењем (уп. 
Иванова 1998: 8).51

Улогу старбг свата, старбјка, као сватовског старешине, имао је 
младожењин ујак. Њега су сви учесници слушали и односили се према 
њему с посебним уважавањем. И кроз улогу старог свата долази до изра- 
жаја степен поштовања и уважавања кума: он се толико поштовао да му 
се чак није дозвољавало ни да заповеда осталим учесницима свадбе.52 
Функције које током свадбе врши стари сват показују да он поседује не- 
ке црте архаичног карактера. На првом месту је његова веза са родом 
младожење. Као младожењин ујак, старбјко није у крвном сродству са 
његовим оцем и веза са његовим оцем само је преко мајке. У овоме откри- 
вамо покровитељство мајчиног рода, конкретније ујака (авункулуса) над 
сестрићем, својствену многим народима у прошлости па и данас, која је 
нашла израз у улози старбјка као покровитеља младожење (уп. Иванова 
1998: 8). Андре Мартине мисли дајеједино пуноважно сродство оно које 
долази по мајчиној линији и да постоје очигледне крвне везе које сједи- 
њују ујака и дете (Мартине 1987: 242). Александар Лома у књизи Прако- 
сово каже да сижеи српске епике имају и социолошку димензију и да у 
очи пада средишње место које по правилу заузима сроднички пар ујак 
-  сестрић. Као пример за то наводи и цара Стјепана (Душана) и Милоша 
Војиновића (Лома 2002: 85).

Карактеристике кума и старбг свата су сличне, али и различите. 
Кумје. представник патријархалног, очевог рода, и има одлике статично- 
сти, озбиљног понашања, принципа светости. Насупрот њему, старбјко 
се формира као представник женске линије и као такав носилац је срод- 
ства, покрета, динамике, смеха. Кроз улоге кума и старбјка остварена је 
идеја двојства у свадби, као процеса који води стварању породице мужа 
и жене као јединства противречности. У основи симболизације њихове 
опште улоге одражена је цела семантика свадбе као процеса прелаза неве- 
сте у дом младожење и као настанак и промена социјалног статуса двоје 
младенаца и њихово примање у заједницу ожењених и удатих (Иванова 
1998: 8-9).

Улога девера (2), ђевера, или како се још може чути ручнп девер, у 
свадбеном ритуалу поверавана је младожењином брату или сестри. Услов 
који девер мора да испуни јесте да није ожењен, односно да није удата. 
Његов задатак је да се стара о млади, буде уз њу од тренутка преузимања

51 На терену смо забележили причу како је на дан венчања кум испао из кола, а ни- 
ко се није хтео вратити по његајер је био пијан. Он је тад рекао: ,Д а Бог да вам више не 
требо“. Кажу дати младенци нису имали породајер се обистинила кумова клетва.

52 Још о улози старог свата у свадбеним обредима в. Борели 1958: 71-86.
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од њеног брата, па све до свођења младенаца (уп. Јовановић 1993: 132). 
Добили смо, међутим, податак, и то од најстаријег информатора, који је 
препричавао своје искуство кад је био девер, даје девер у прошлости пр- 
ве брачне ноћи спавао између младенаца. Бојан Јовановић мисли да ноћ 
за младу у новој заједници представља статусну временску границу, као 
што праг представља просторну. Ноћ одваја дан у коме је млада била де- 
војка од дана у коме ће постати удата жена. Она јесте већ након венчања 
постала члан породице, али ће то стварно постати тек након чина свође- 
ња. Овај чин би требало да се догоди у првој брачној ноћи, али се настоји 
избећи баш због значења ноћи као временске границе у којој кулминира 
младина статусна неодређеност. Ноћ се као временски праг не може из- 
бећи, нити прескочити, али улажење у нови дан и нови статус може се 
учинити тако што се неће извршити свођење младенаца, управо оно што 
је и најкарактеристичније за прву брачну ноћ. Ритуал се у овом случају 
показује као начин прелажења статусне границе и превазилажења неиз- 
весности и опасности које увек прате овај процес (Јовановић 1993: 151). 
Могуће тумачење ове појаве лежи у посматрању свођења младенаца у 
светлу обреда прелаза. У том случају изолацију представља прва ноћ или 
неколико првих ноћи, које млада не проводи са супругом, а њена функци- 
ја могла би бити упућивање невесте, али и младожење, у брачне дужно- 
сти или једноставно отклањање психолошке напетости, која постоји у 
вези са првим брачним сусретом (уп. Павићевић 2000: 54—55).

Чауш је најзанимљивији међу сватовима. За њега се узима човек ко- 
ји се ничега не стиди нити устручава (уп. Мићовић 1952: 185). Личност 
чауша, чаје, у свадбеном ритуалу посебно је значајна. Необично окићен 
и обучен, чауш је својим изгледом оличавао некадашње прерушавање 
сватова и својим понашањем оличавао је дух свадбеног расположења. 
Јовановић за чауша каже: „Он је био аниматор расположења, иницијатор 
разноврсних шала, односно личност са улогом уношења нереда и потен- 
цирања хаотичности“ (Јовановић 1993: 132). Чауш је особа у сватовима 
која својим оделом, окретношћу и шалама привлачи општу пажњу, ка- 
ко би она била одстрањена од младенаца, посебно младе (уп. Ђорђевић 
2002: 249-250). И у Словенској митологији за чауша се каже да је један 
од истакнутих ликова свадбеног обреда чија је главна функција увесеља- 
вање гостију и заштита младих од злих сила и урицања (Словенска мито- 
логија: чауш, 576-577).

Барјактар је онај који носи заставу, барјак и иде на челу свадбене 
поворке. Он барјаком предводи колону до девојчиног дома, а такође и од 
њене куће до венчања, односно младожењине куће. Ова улога обично је 
поверавана зету.

У Рађевини, као и у нашем народу уопште, сматра се да су мушка 
деца прави циљ брака. Због тога и највећи број свадбених обичаја, који
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се врше ради деце, првенствено врше ради мушке деце. Због женске деце 
ништа се не чини. Мушко дете у свадбеним обичајима игра важну уло- 
гу.53 Према речима Тихомира Ђорђевића, у нашем народу мало је места у 
којима се млади, кад улази у младожењину кућу, не даје мушко дете да би 
рађала мушку децу (Ђорђевић 2002: 283). У постељи у којој ће спавати 
младенци прво се стављао дечачић да се мало ту ваља. Затим, било је рас- 
прострањено веровање да непосредно пре младиног уласка у кућу након 
венчања неко треба да уведе мушко дете како би млада родила дечака.

Најчешћа улога мушког детета јесте улога накончета, односно на- 
коњчета,54 На испитиваном терену наконче, односно накоњче предста- 
вља мушко дете које се даје млади кад сиђе с коња или с кола (коњских).55 
Она га узима у наручје и три пута подиже увис.

Присуство музичара на свадби било је обавезно. Гадљар, односно 
гајдаш заједно са осталим учесницима у свадби доприносе стварању га- 
ламе, буке, ритуалног хаоса, и то опет ради заштите младенаца, посебно 
младе.

Именицамуштулугџџја одговара семеми ’један од учесника на свад- 
би који је први стигао младиној или младожењиној кући након венчања, 
а заузврат је добио награду, муштулукћ Муштулугџија је био гласник 
који доноси лепу, радосну вест да иду сватови по девојку или да долазе и 
сватови и девојка -  млада.

5.2.2.1. Лексемама ашчија, главнаредара иредара именује се помоћ- 
но особље на свадби чије је присуство било обавезно. Именица ашчија 
односи се на мушке особе које помажу за време свадбе, а редара на жен- 
ске. Вишечлани назив главнаредара  односи се, обично, на најстарију же- 
ну која помаже и која је одговорна за укус куване хране која се припрема, 
јер су мушкарци били задужени за печена јела.

5.2.3. У овој тематској целини налазе се лексеме које су у вези са нео- 
бавезним учесницима на свадби. Именице кума и стардсватица односе 
се на госте без којих свадбено весеље може да прође, односно чије при- 
суство у свадбеном ритуалу није обавезно. Њихова улога је занемарива 
јер оне имају улогу пратиље кума, односно старог свата. Критеријум на 
основу којег смо их сврстали у необавезне учеснике свадбеног ритуала 
био је тај што нису имале никакву улогу у свадбеним обичајима.

5.2.4. Лексеме здрав и шалпџија односе се на пожељне особине не- 
ких од учесника у свадби. Придев здрав имитативном магијом се дово-

53 Уопште о детету у свадбеном ритуалу в. рад Плотникова 1998.
54 О другим именима у народу за наконче в. Ћорђевић 2002: 283.
55 „Примарни назив био је наколенче (због своје несумњиве везе са коленом), док 

се наконче, које Скок стављаз. V. копј (5кок II: 143), може сматрати секундарним образо- 
вањем, насталим као резултат синкопе која је довела до контракције“ (Бјелетић 1999: 59, 
фуснота 34).
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ди у везу са накоњчетом и будућим породом младенаца, односно да би 
потомство, што и јесте основна сврха брака, било здраво, за накоњче се 
узима дете које је здраво. Именица шалпџија односи се на чауша на свад- 
би, који мора да буде по природи шаљив човек како би својим досеткама 
забављао госте и тиме штитио младенце од утицаја злих сила.

5.3. Семема ’помагати у спремању и услуживању гостију за време 
свадбе‘ именује се глаголом турског порекла ашчпјати.

5.3.1. Турцизмом ашчплук именује се семема 'помагање у спремању 
и услуживању гостијућ

5.4. Као посебан диференцијални знак издвојиле су се лексеме ко- 
јима се исказује однос у статусу младог брачног пара. Овај знак се даље 
дели с обзиром на то да ли се ради о мушкој или женској особи.

5.4.1. Присвојним придевом младпн исказује се однос у статусу же- 
не -  младе.

5.4.2. Однос у статусу младог ожењеног мушкарца именује се приде- 
вима: женпкбв и младджењпн.

5.5. Називи за храну која се припремала на свадби издвојили су се 
као посебан диференцијални знак. Он се даље дели на подгрупе у зави- 
сности од тога шта је млади било дозвољено да једе на дан венчања, а 
шта није.

5.5.1. Семема 'храна коју је било дозвољено да млада једе на дан 
венчања‘ означава се лексемама: купус, купус прбкуле, паприкаш, супа, 
чбрба.

5.5.2. Именицама брављет"на, грднпк, месо и уво означава се семе- 
ма ’храна којаје млади била забрањена да је једе на дан венчања1, јер се 
веровало да на тај начин она постиже да јој будући пород буде здрав и 
леп. Та храна једино је млади била забрањена, не и младожењи. Он није 
учествовао у постизању пожељних особина за будуће потомство, већ је 
за то била задужена искључиво млада као будућа мајка. И овде долази до 
изражаја маргинализована улога младожење у свадбеном ритуалу.

5.6. У овој тематској целини смештене су лексеме за семему ’пића 
која су се у прошлости пила на свадбама‘: варена, вареница, впно, ддлија, 
медљанаракија, ракија (1). У питању су лексеме за именовање две врсте 
домаћих пића, вина и ракије. На именовање ракије односе се лексеме: 
варена, варен“ца, ддлија, медљанаракија. Вишечлани назив медљанара- 
кија мотивисан је придевом медљани (заслађен медом).

5.7. ИменицамаупбуЈШ (1), муштулук и ћевап именује се семема ’по- 
клон који се даје оном свату који први стигне младиној, или младожењи- 
ној кући после венчања‘. Награду за донету вест представљају јабука (1) 
и ћевап, који се обједињено називају муштулук.

У прошлости је био обичај да, кад се крене по девојку, на одређеном 
месту сватови чекају док неко од њих оде девојачкој породици да прове-
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ри да ли су они расположени за сватове, иако су се раније већ о свему 
договорили. Ако се тај изасланик врати са муштулуком, значи да сватови 
могу да наставе пут девојачке куће, они су прихваћени и добродошли.

5.8. У овој тематској целини налазе се лексеме које се односе на вре- 
ме одржавања свадбе.56 У тадиционалној култури уопште велики значај 
придавао се времену које је сматрано погодним/непогодним за одржава- 
ње свадбе. У овом диференцијалном знаку лексеме су подељене у две ка- 
тегорије у зависности од тога да ли се ради о повољним или неповољним 
данима у вези са прослављањем венчања.

5.8.1. Именицама јесен, Митровдан, недља, пбдне, понедљак (1), 
понедељнпк (1), уторак, утбрнпк означава се семема ’време које је по- 
жељно за одржавање свадбе‘. Оне су се одржавале у јесен и то, изгледа, 
из практичних и економских разлога. Тада су прибрани годишњи пло- 
дови, те се има и времена и средстава за свадбена весеља. Митровдан 
представља црквени празник после којег су престајале да се праве свад- 
бе. И извесни дани у недељи имају значаја за одржавање свадбе.57 Неки 
се сматрају за срећне, а неки за несрећне. Најповољнији дани за то су 
били: недља,понедљак(\ )/понедељнпк(\),уторак/утбрнпк. Претпоста- 
вљамо да су понедељак и уторак пожељни јер представљају почетак 
седмице, а тад се и иначе започињу послови. Ако се свадба одржава 
почетком седмице, кад она напредује, веровало се де ће то утицати на 
то да будући брак буде бољи и успешнији. И то је, на неки начин, ими- 
тативна магија. Свадбе су се највише правиле у недељу зато што је то 
за цркву најсвечанији дан у седмици и зато што се тога дана не ради. 
Радост Иванова наводи да се формирање временских чинилаца заснива 
на цикличном понављању догађања. Она каже да се у свадби оцртавају 
два типа понављања: ритам рода и ритам природе. Њихово пресецање 
у једној тачки у датом тренутку одређује како време свадбе као пре- 
кидање и замену профаног времена сакралним тако и осмишљавање 
сакралног времена као процеса који има почетак и крај. Природни ри- 
там не регулише само радни живот људи, већ и празнични. Време када 
природа „спава“ и прикупља силе за нови препород, то јест касна јесен 
и зима јесу кризни период. Тачка пресека ритма рода и ритма природе 
јесте време за свадбу (Иванова 1998: 11).

У овој тематској целини налази се и лексема пддне. Она је у вези са 
пожељним временом у току самог свадбеног ритуала. По прописима хри- 
шћанске цркве пддне је доба дана пре којег треба обавити венчање. Овај 
црквени пропис слаже се и са погледима нашега народа, који као год што

56 О времену одржавања свадбе в. Ђорђевић: 2002: 305-312.
57 О срећним и несрећним данима у вези са одржавањем свадбе в. Ђорђевић 2002: 

307-308.
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прави свадбе док месец расте и док недеља напредује, исто тако обавља 
венчање пре подне, док дан иде унапред (уп. Ђорђевић 2002: 311).

5.8.2. Лексеме пдноћ, пдснп дан, пбст и субота означавају семему 
’дан, односно део дана кад није било пожељно одржавати свадбеЧ Тихо- 
мир Ђорђевић наводи да се по црквеним прописима брак може закљу- 
чити у свако доба (године), али се свадбе не могу држати кад се хоће. 
Свадбе су увек у вези са лармом, галамом и грешним уживањем. Због 
тога оне ни не могу бити у дане који су црквом одређени за савлађивање 
тела. То су дани поста. Такође, свадбе се не могу правити ни у оне дане 
кад су хришћани дужни оставити све земаљске послове и проводити их 
у духовном светковању и духовном весељу, као што су то дани великих 
црквених празника (Ђорђевић 2002: 305). Такав је случај и у Рађевини. 
За време поста свадбе се нису правиле, као ни средом и петком јер су то 
пдснп дани. Важило је и правило да се свадбе не праве суботбм јер је тај 
дан посвећен мртвима.

Заједно са лексемама које се односе на непожељно време за одржа- 
вање свадбеног ритуала уврстили смо и лексему ндноћ. Она је у вези са 
непожељним временом на сам дан свадбе. Поноћ се сматра за време де- 
мона и нечистих сила и због тога је било правило да кум и стари сват са 
свадбеног весеља обавезно оду пре поноћи.

5.9. Посебно је издвојена семема 'обавезни реквизити у свадбеном 
весељу‘ и означава се именицама барјак и венац (1). Барјак је реквизит 
који на челу колоне носи један од учесника на свадби. У основи свадбе- 
ног барјака је биљна симболика и он је симбол поворке, свадбе у момен- 
ту кретања од младожењиног до невестиног дома и обратно (Иванова 
1998: 10). Радост Иванова за барјак још додаје: „Барјак је обредна вари- 

јанта дрвета живота што актуелизује митске представе живота у свим 
његовим варијантама. У његовој семантици истичу се животна сила, бе- 
смртност, вечност у природи и друштву, неразрушива веза и хармонија 
између природне и социјалне сфере у животу. Компоненте из природе су 
најизразитији тумач вечности. Компоненте из сфере културе -  тканина, 
уносе конкретизацију у значење дрвета живота и претварају га у дрво па- 
тријархалног рода, у симбол рода. У центру плодног дрвета су атрибути 
младенаца. Под њима је барјактар -  веза између покојних и живих пред- 
ставника рода који прате поход младожење по невесту. Над њима је плод 
-  потомство“ (Иванова 1998: 10). Тихомир Ђорђевић каже даје улога бар- 
јака на свадби била заштита од злих очију, не само за младенце, него и за 
сватова уопште. Он мисли да је уместо барјака првобитно ношено нешто 
друго, много простије, из чега се могла развити застава. То је могло бити 
грана или стабло од дрвета (Ђорђевић 1985: 143).

Други свадбени реквизит је венац (1). Иванова наводи да је биљна 
симболика у основи и венца -  најважнијег атрибута младенаца. У њима
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је она повезана са симболом круга као основне форме, а такође и са њи- 
ховим носиоцима, младенцима. Повезивање човека и биљке пружа ан- 
тропоморфну варијанту дрвета света, чија двојна структура, коју чине 
мушкарац и жена, симболизује брачну везу у процесу образовања. Зао- 
кружујући главе младенаца, венци симболично ограђују саме младенце, 
и обележавају границе породице у њеном најужем значењу ’везе између 
мушкарца и жене‘ (Иванова 1998: 10).

5.10. У посебну тематску целину издвојили смо лексеме које се одно- 
се на магијску заштиту младенаца у свадбеном ритуалу. Овде се налазе 
лексеме којима се именују биљке, животиње, предмети, као и радње које 
се предузимају како би се младенци заштитили од злих сила. Ђорђевић 
наводи да је код свих народа ниске културе врло раширено мишљење да 
су млада и младожења у непрестаној опасности у току свадбе. Нарочито 
су изложени нападима злих духова, магијским радњама (чинима), или 
неким тајанственим уроцима од којих може доћи зло. Управо зато се ве- 
лики део свадбених обичаја може свести на обичаје који штите од зла, 
или којима се ослобађају од њега; односно на профилактичке (заштитне) 
и катартичне (очишћавајуће) обичаје.58

5.10.1. Нарочити значај у заштити младенаца имале су поједине 
биљке: белплук, бршљан, венац папрпка, глдг, глдгдв трн, глдгов"на, глд 
шчић, јабука (5), рузмарин и цвет. Капија, као место пролаза, била је 
окићена бршљаном. Ова биљка симбол је здравља и дуговечности, игра 
улогу посредника између људског света и натприродних бића. У свадбе- 
ном ритуалу има симболички значај, јер се сматрало да се посредством 
имитативне магије може утицати на будућност нове породице (Словен- 
ска митологија: бршљан, 55-56). Бршљан као растиње са увек зеленим 
лишћем упућује на идеју бесмртности, симбол је верне љубави и прија- 
тељства због „умиљатости“ и збијености његових врежа (Бидерман 2004: 
бршљан, 48).

Млада је на дан венчања носила уз себе белплук. Он спада у ред уни- 
верзалних заштитника и има широку примену у народној магији. Његова 
апотропејска снага везана је за јак укус и специфичан мирис (Раденковић 
1996: 213).

Вишечлани назив венац папрпка је предмет за заштиту који је чауш 
носио око врата. Ове паприке су обично љуте и нанизане на конац. Слич- 
но као и код белог лука, апотропејска моћ је у вези са оштрим укусом.

Глдг, глдгов трн, глдгов"на и глдшчић представљају посебан круг 
растиња који магијске функције добија по обележју бодљикавости. До- 
датни разлог да ова биљка добије медијаторску функцију јесте облик ње- 
ног стабла, које није вертикално изједна, већ обично расте у виду грма.

58 Још о заштити младенаца в. Тихомир Ђорђевић 2002: 244-272.
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Због свега тога глог је моћан утук против нечисте силе (Раденковић 1996: 
208-209).

У овој тематској целини је и именица јабука (5) која је имала своју 
заштитничку улогу у свадбеном ритуалу и налазила се на барјаку и рого- 
вима печеног овна.

Рузмарин је биљка која се стављала сватовима на одело да би и њих 
и младенце штитила од негативних утицаја јер се веровало да због свог 
изразитог мириса има заштитничку моћ. Постојало је веровање да би сви 
сватови изгинули уколико не би били закићени рузмарином. Именица 
цвет односи се на било који цвет којим се украшавала чутура. Претпоста- 
вља се да је и то рађено ради заштите младенаца.

5.10.2. Поред биљака, било је и животиња које су, по народном веро- 
вању, штитиле младенце: бравче, вб, кбњ, рдгат дван.59 Именицом брав- 
че именује се печени ован којег сватови носе са собом младиној кући или 
њени родитељи када јој други дан свадбе долазе у посету. То је морао 
бити рдгат дван јер је роговима штитио младенце од негативних утица- 
ја. Вб је домаћа животиња која се користила да би се превезле младине 
ствари у њен нови дом. Она је на дан свадбе ишла на кдњу како би се, на 
тај начин, заштитила одоздо.60 И младожења и млада ишли су на коњу, 
али битно је нагласити да је девер водио коња на којем ће млада од своје 
куће ићи на венчање. Дакле, пре ње нико није седео, бар не тога дана, на 
том коњу. Девер је тај који и после води коња док она седи на њему.

5.10.3. Значајну семему у свадбеном ритуалу представљају и ’пред- 
мети за заштиту младенаца‘ који се означавају лексемама: вал (1), дувак, 
леб, превез, ражањ, рало, рбг, сд, фал, црвенп кднац, џак (2), шарена 
капа. Одевни предмет по којем је млада и препознатљива звао се: вал, 
дувак, превез и фал (уп. Лич 2002: 84).61 Било је, дакле, обавезно да мла- 
да носи нешто преко лица, али значајну улогу играла је и дужина тог 
одевног предмета (в. вал (2) у пољу 5.13.1). Младино покривање лица 
опште је и готово универзално обележје свадбеног ритуала код многих 
народа (уп. Ђорђевић 1985: 117). Заклањање лица један је од начина за- 
штите младе. Она се велом, најпре, штити од злих погледа и злих духова, 
којима је у време свадбе највише изложена, али се у исто време настоје 
заштитити сватови од њеног урокљивог погледа који добија у периоду 
трајањаовогритуала(уп. Јовановић 1993: 133-134). Младаје под свадбе- 
ним велом за време трајања прелазног периода, од тренутка напуштања 
дотадашње одвојене просторије и извођења пред сватове, до тренутка

59 О животињамау љубавној магији в. Антић 1997: 221-225.
60 О заштити младенаца одоздо в. Ђорђевић 2002: 257-272.
61 У литератури се наводи да су младе на овом простору некада носиле капе. То нам 

није потврио ниједан од најстаријих информатора натерену. О младиним капама в. Зега 
1926: 68-75.
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свођења и преузимања нове друштвене улоге. Могла је да скине вео тек 
пошто кум и стари сват оду кући. Откривање лица и скидање вела јесте 
знак да је извршен прелаз из једног у други статус, из једне улоге у другу. 
Скидањем вела потврђује се да је млада добила своје место у новој поро- 
дици (Јовановић 1993: 135).

По речима информатора, магијску функцију у свадбеном ритуалу 
имале су две основне животне намирнице: леб и со које је млада на дан 
венчања носила уз себе ради заштите. Ове две намирнице, када се кори- 
сте заједно, у свадбеним обичајима имају функцију апотропеја. За сб се 
сматра да одбија зле силе својим оштрим укусом (Словенска митологија: 
со, 502-503).

Именицаражањ је из сфере општеупотребне лексике, али сам пред- 
мет има заштитничку улогу, вероватно због тога што је са једне стране 
заоштрен, што штити младенце од негативних и злих утицаја. На ражањ 
се пребацују дарови које је млада донела у младожењину кућу и тако се 
показују осталим учесницима на свадби.

Постојало је правило да млада, кад силази са коња, прво треба да ста- 
не на рало ради заштите од негативних утицаја са земље. Гвожђе у овом 
случају има апотропејску моћ (Шневајс 1927: 25). Наглашено је избега- 
вање додира са тлом на дан венчања, опет ради заштите од злих утицаја. 
Поред рала, које је у свадбеном ритуалу употребљавано ради заштите 
одоздо, исту намену имао је џак (2). Неки од информатора су говорили да 
се при силаску с кола, прво стајало на џак (2) у којем је била донета зоб.

Рбг је, такође, имао своју улогу у заштити младенаца. Употреба овог 
предмета за заштиту била је у вези са ликом чауша који је био задужен 
за шалу и добро расположење. Због тога је чауш требало да изгледа што 
смешније и зато су му и рогови стављани на главу. Веровало се да ће ши- 
љатост рогова отерати зле силе.

Распрострањено је веровање да црвена боја штити од урока и уоп- 
ште злих утицаја, па се отуда, очекивано, нашао и вишечлани назив ти- 
па придев + именица црвенп кднац у нашој грађи. Наиме, хлеб који 
младина мајка доноси у кћеркину нову кућу при првој посети обмотан 
је црвеним концем ради заштите. Љубинко Раденковић мисли да црвена 
боја даје концу обележје хтонског елемента и присуство хтонске стране 
(Раденковић 1996: 298).

Вишечлана лексема шарена капа односи се на одевни предмет чау- 
ша који је носио на глави да би привукао пажњу на себе и тиме (одвраћа- 
њем пажње) заштитио младенце.

5.10.3.1. Поред постојања самих предмета за заштиту младенаца, 
важан је био и начин њихове употребе -  постојало је правило како се 
шта користи ради заштите. У овом тематском пољу је придев пзвраћен и
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прилог наизврат, што је у вези са функцијом заштите младе. Превртање 
неког дела одеће може се разумети као стицање магијског имунитета од 
утицаја који би могли неповољно деловати и покварити ритуал, чије је 
правилно извршавање било услов читавог обредног процеса (Јовановић 
1993: 131).

5.10.3.2. Семема ’место на коме је млада на дан венчања носила 
предмете за заштиту4 означава се именицама недра (1) и пдјас (2). Из 
података добијених на терену, види се да је било важно да предмети за 
заштиту буду уз тело особе коју су штитили.

5.10.4. Као посебна тематска група диференцијалног знака ’зашти- 
та младенаца’ јесу лексеме које се тичу радњи чији је циљ заштитити 
младенце: враћати се пстпм путом, гледати младу, дати на цвсће, за- 
китити, закитити се, кпт"ти, обувати младу, дбути младу, откуп"ти 
цппелу, преказпвати бравче, спремати младу, украсти цппелу, чувати 
младу, чувати снау. У овој целини налази се четрнаест лексема од којих 
је чак десет вишечланих назива и једна је нелексикализована (враћати 
се пстпм путом). Као време, и простор у свадби има конкретне димен- 
зије: центар и периферију. Центар је место где се ствара нова породица, 
младожењин дом, а периферија је невестин дом, крајња тачка до које 
стиже свадбена поворка. Стигавши у крајњу тачку свог пута, свадбена 
поворка, али овог пута са невестом, наставља свој пут обратно ка центру, 
имитирајући кружно кретање. Радост Иванова каже да уколико је боље 
маркиран пут, ако су боље оцртане границе, у том случају је простор 
организованији, боље се истичу значења центра и периферије (Иванова 
1998: 13). Нелексикализовани обичај враћати се пстпм путом описује 
веровање Рађеваца да се са венчања није пожељно вратити путем којим 
се и отишло. Ђорђевић каже да је избегавање враћања истим путем раши- 
рено на читавом нашем простору, а све са циљем заштите младенаца од 
злих чини (Ђорђевић 2002: 269).

Вишечлани назив гледати младу, у свадбеној терминологији значи 
'водити рачуна, бринути се о млади‘, односи се на старог свата, који је за- 
дужен да помаже млади и нађе јој се при руци када се она пење и силази 
с коња, односно коњских кола. То су моменти када се она одваја од своје 
породице улазећи у нови живот и сматра се да је тад подложнија негатив- 
ном утицају са стране.

Да свадбу и свадбени ритуал прате дар и уздарје, потврђује и лек- 
сема дати на цвеће која се односи на све учеснике у свадби. Они дају 
симболичну суму новаца девојкама које их заките цвећем. То се радило 
ради заштите младенаца и свих учесника на свадби. Неки од учесника се 
и сами заките. Било је обавезно да се на свадби кпте не само учесници 
већ и капија и чутура кад се позива на свадбу.
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Лексеме обувати мпаду, дбути младу говоре о заштити младе одо- 
здо. Поред овог, девер је морао чувати младу, односно чувати снау као и 
откуп“ти цппелу ако је неко укрд цппелу, у случају да он није био уз њу.

Спремати младу, такође, говори о заштити младе, али могло би се 
рећи да је овде у питању заштита младожење, односно њега и његове род- 
бине од тога да неко од њених не учини нешто како би она имала главну 
реч у кући. На такав закључак наводи нас податак да је некада било пра- 
вило да младу спрема неко од младожењине фамилије.

У ову тематску целину увршћена је и лексема преказпвати бравче. 
Циљ овог показивања животиње јесте заштита младенаца. За то је, наи- 
ме, узимана причљива и духовита особа. Та особа би увек говорила да 
је у питању јелен, а не ован, као што и јесте. Том измишљеном причом 
жели се привући пажња да би се заштитили младенци, с тим што и само 
помињање јелена може имати своје митолошко оправдање.

5.11. Под посебним диференцијалним знаком издвојене су лексеме 
које се односе на магијске радње у свадбеном ритуалу да би се рађало по- 
томство којеје у прошлости било један од основних разлога за склапање 
брака.

Семема ’имати здрав будући пород‘ означава се вишечланим нази- 
вом лупати на врата, као и глаголима огледати се, претурти се. Поред 
тога што се на дан свадбе одређеним магијским поступцима желело ути- 
цати на потомство, и то пре свега мушко, водило се рачуна и о томе да 
оно буде и здраво. Вишечлани назив лупати на врата односи се обично 
на свекрву која би, када младенци легну у брачну постељу, руком куцну- 
ла у врата. Веровало се да ће се тако постићи здрав слух код будућег по- 
томства. Млади је на дан венчања било строго забрањено да се дгледа да 
јој дете не би било склоно негативним утицајима са стране. У овој темат- 
ској целини нашле су се и лексеме блпзнити се, претурти се и отвдрти 
прдзор. Реч је о веровању да млада на дан венчања не сме да падне, да се 
претурп, јер у том случају у браку дуже времена неће моћи да затрудни. 
Постојао је обичај да млада на дан венчања, при поласку од своје куће, 
треба да дтворп прдзор, али битно је да то буде само један део, једно кри- 
ло, јер тако неће, наводно, рађати близанце, блпзнити се.

5.11.1. Даљом диференцијацијом лексике која се односи на магијске 
радње, издваја се група лексема које се односе на последице по потом- 
ство уколико млада на дан венчања не буде поштовала одређене забране. 
У одељку који је посвећен храни, наведено је да млади није било дозво- 
љено да једе све врсте хране. Будући пород биће балав ако је мајка на дан 
венчања јела месо. Веровало се да пород може бити глув ако младенцима 
нико није куцнуо у врата прве брачне ноћи, односно урочљив, ако се мла- 
да огледала на дан свог венчања.
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5.11.2. Будући пород може имати и дисајних проблема, може крч"~ 
ти, ако је млада на дан венчања јела месо од врата свиње.

5.12. У овој тематској целини издвојили смо лексеме у вези са магиј- 
ским радњама за постизање бољих материјалних услова у браку.

Семема 'учинити да младенци имају бољи материјални статус‘ озна- 
чава се вишечланим називима: бацати збб, бацати паре, пдгледати кро- 
с-пто и нелексикализованим обичајему/Ги празнпруку. Лексичка једини- 
ца бацати збб односи се на младу. Кад дође кући са венчања, један од 
њених задатака јесте да три пута баца зоб, јер се веровало да на тај начин 
утиче на то да она и супружник богатије живе. Она из цака узима пуне 
руке зоби и баца. Нелексикализовани обичај ући празнп руку, такође се 
односи на младу. Реч је о веровању да када млада први пут улази у свој 
нови дом, треба да унесе нешто, а овде су то хлеб и пиће. То је имитатив- 
на магија да би и њихова кућа увек била пуна плодова као и њене руке 
тад. И овде долази до изражаја млада као средишња личност, преко ње 
се утиче на бољи будући живот. Младожења је на маргини, његова улога 
је небитна, бар када су у питању одређене магијске радње. Такође се и 
трочлана лексема пдгледати кро-с-пто односи на младу. У тренутку кад 
сватови улазе у двориште, она из своје собе гледа младожењу кроз сито. 
Информатори овај обичај тумаче на два начина. По једнима, то ради да 
они не би оскудевали, да не би гладовали, што је народна етимологија. 
Други, пак, ово тумаче као њен покушај да задржи мужа крај себе, да јој 
буде веран, да не пожели неку другу жену. Поред младине личности која 
је била задужена да одређеним магијским радњама утиче на боље матери- 
јалне услове у браку, и кум је имао такав задатак. Лексема бацати паре 
односи се на њега. Након венчања кум је бацао ситан новац да би младен- 
ци у браку увек имали пара.

5.12.1. Семема ‘предмети који у свадбеном ритуалу симболишу бо- 
гатство‘ означава се именицама впно (3), лптар, паре, ситнпна, спто, 
сдмун и џак (1). Именица лптар именује посуду у којој је млада уносила 
впно (3) када први пут улази у свој нови дом. Сваки информатор је казао 
да млада уноси лптар, али се подразумева да је у њему впно. Поред лптра 
уноси и сдмун. То је хлеб који је за те прилике мешен од пшеничног 
брашна, док је у свакодневној употреби био хлеб од кукурузног брашна. 
Лексема џак (1) означава платнену кесу (врећу) чији је простор испуњен 
до врха, у овом случају брашном, јер је млада из таквог џака узимала бра- 
шно када први пут меси хлеб у новој породици.62 Именица паре нашла је 
своје место у овом пољу јер се веровало да ако млада на дан свог венчања

62 Мада се џак односи на период после свадбе, сврстали смо га у ову групу пошто 
се тиче магије стицања богатства у браку.
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стоји на парама, брачни пар ће их увек имати. Из истог разлога је девер 
на дан венчања млади у ципелу стављао пара.

5.12.2. Поред предмета и радњи, посебан диференцијални знак у ма- 
гијском утицању на боље материјалне услове јесу и неки бројеви који, 
по народном веровању, симболишу богатство, а срећу се у свадбеном ри- 
туалу: два и трп. У магијској пракси парност се често, али не увек, вред- 
новала негативно. За предмете који симболишу плодност у свадбеном 
ритуалу, важило је правило да их мора бити два. Реч је о хлебовима и 
пићу које млада уноси у кућу. Овом парношћу постиже се циљ: плодност 
и богатство у браку. Прилошка одредба трппут, трп пута такође је свр- 
стана у ову тематску целину, јер смо сматрали да би требало обрадити 
заједно бројеве два и три, односно прилог трппут, трп пута са бројем 
два. Број три је у магији најзначајнији елемент бројног низа. Симболизу- 
је довршеност и целину неког тока, има почетак, средину и крај. Магиј- 
ске радње се често обављају три пута. У свадбеном ритуалу из чутуре се 
напија ракијом три пута онај ко се позива, млада накоњче баца три пута, 
она и зоб баца три пута, а на венчању у цркви младенци око стола оби- 
лазе три пута. О симболици броја три говори и изрека: „Трећп пут и Ббг 
пбмаже“,63

5.13. У овој тематској целини посебно су издвојене лексичке једини- 
це којима се именују магијске радње, којима се на разне начине покуша- 
вало утицати на успешност брачне заједнице.

Семема 'утицати на успешност и хармоничност брака‘ означава се 
лексемама: бацати јабуку, бацити на крбв, везати руке, забац"ти спто/ 
џак, издтварати врата и прдзоре,мењати венце, наздрав“ти (1), наздра- 
вљати, окренути једно другбм, дтварати врата и прдзоре, повести кд- 
ло, послуж"ти младу и младджењу, послуж"ти свекра и свекрову, преба- 
ц“ти јабуку, разбити, слагати се, слушати.

Већину лексема из ове скупине чине вишечлани називи. Информато- 
ри нису умели тачно да објасне због чега је млада требало да бацп јабуку, 
али тај обичај је био обавезан на свадбама у овом крају. Неки су кратко 
одговарали да је то због лепшег живота, складнијих односа. Пошто је 
јабука симбол плодности, здравља, љубави, а млада је баца преко себе 
пре него што уђе у младожењину кућу, то се може довести у везу са риту- 
алом одвајања: она, бацајући јабуку преко себе, оставља свој пређашњи 
живот за собом и улази у нов. Ту јабуку није било довољно само да баци, 
требало је и да пребацп јабуку (преко куће), јер је то пребацивање значи- 
ло да ће она и остати у новој породици. У вези са овим обичајем битно 
је истаћи то да јабука која се баца јесте иста она којом се позивало на 
свадбу (кћерци). Лексеме бац“ти на крдв и забац“ти спто/џак именују

63 О бројевима два и три в. Словенска митологија\ број 2 и број 3, 54.
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исти обичај и веровање у вези с њим. Реч је о обичају да предмет, у којем 
је млади принета зоб, а то може бити сито или џак, она треба да баци, 
односно забаци на кров. То бацање на кров довођено је у везу са опстан- 
ком брачне заједнице: веровало се да уколико бачени предмет остане на 
крову, и брак ће опстати, односно млада ће остати у тој породици, неће се 
вратити својој. Мишљење Е. Шневајса у вези с бацањем на кров јесте да 
на крову живе духови који доносе несрећу. Према његовим речима, уко- 
лико се бачени предмет скотрља с крова, значи да духови нису примили 
дар који је требало да их умилостиви (Шневајс 1927: 25). С друге стране, 
обичај бацања сита или џака на кров Сретен Петровић сматра као жртву 
прецима (Петровић С. 2004: 644).

Лексема везати руке односи се на венчање у цркви и свештеника 
јер он младенцима везује руке током венчања. Тихомир Ђорђевић каже 
да састављање руку младенаца представља почетак њихове брачне зајед- 
нице и да је то једна од главних брачних церемонија међу свим индое- 
вропским народима. Он додаје да је састављањем руку млада предавана 
младожењи или је долазила под његову власт (Ђорђевић 2002: 225).

Вишечлани називи издтварати врата и прбзоре и дтварати вра- 
та и прдзоре симболизују да млада жели да јој пут даље у животу буде 
отворен, да јој све иде од руке, да јој живот буде без препрека, што лагод- 
нији.

Обичај да младенци мењају венце у Еези је са црквеним венчањем. 
То мењање венаца можда симболизује касније обједињавање материјал- 
них добара и помагање у свему једно другом.

Глаголи наздрав"ти и наздрављати могу се односити на било којег 
учесника на свадби. Наздрав“ти младенцима или за младенце значи ’по- 
желети им срећу и успех у заједничком животу‘. Најчешће им наздравља 
отац, посебно у моменту кад сватови крећу од куће; он наздравља младо- 
жењи кад полазе по младу желећи му при том да се с успехом врати, то 
јест са женом. Даље, кад сватови с младом крећу од њене куће, њен отац 
наздравља сватовима, посебно својој кћерци, са жељом да јој у новом 
дому буде још боље него у његовом што јој је било. Затим, кад после 
венчања долазе кући, младожењин отац наздравља обома са жељом за 
срећан и успешан живот.64 Овим наздрављањима обично се придружују 
и кум и стари сват.

У овој тематској целини имамо и један нелексикализован обичај 
окренути једно другдм. Ради се о томе да онај ко испрати младенце на 
спавање, а обично је то радила свекрва, окрене их да леже лицем у лице. 
Било је присутно веровање да ће тако увек бити једно уз друго, да ће се

64 Ова наздрављања представљају, у ствари, давање благослова.
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ослањати једно на друго. Имитативна магија је присутна и у овом веро- 
вању.

Стари сват је посредник при испуњавању жеља за лепшим животом 
младенаца. Кад сватови са венчања дођу кући и млада уђе унутра, стари 
сват има задатак да пдслужп младу и младджењу да би им живот био 
сладак. Младин задатак је да пдслужп свекра и свекрову. Она овим по- 
ступком симболизује слагање у новој породици и своју понизност према 
мужевљевим родитељима јер ће се тако боље слагати ако их буде слуила- 
ла. У овом тематском пољу налази се и глагол разбити. Био је обичај 
да млада на поласку од своје куће разбије нешто, обично чашу у којој је 
шећер. Информатори овај обичај тумаче као утицање на срећу младена- 
ца. Бојан Јовановић сматра да разбијање чаше подвлачи границу између 
девојчиног дотадашњег живота у породици и њеног одласка у нову сре- 
дину, породицу (Јовановић 1993: 128-129).

У овој тематској целини налази се и вишечлани назив повести кд- 
ло. Постојао је обичај да млада при поласку са сватовима од своје куће 
поведе кдло. Информатори нису знали да кажу зашто се то радило. У 
литератури постоји податак да коло које млада поведе пред полазак са 
сватовима симболички наговештава завршетак ритуалног круга, сепара- 
ционих ритуалних радњи (Јовановић 1993: 128).

5.13.1. Семема 'предмети који симболизују успех и складност у бра- 
ку‘ означавају се лексемама: бела марамица, белб платно, вал (2), здра- 
в“ца, мед, недра (2), шећер. Симболично спајање руку младенцима на 
венчању појачавано је тиме што су им руке везане белбм марам"цом или 
белпм платном. По правилу, кум доноси марамицу којом се младенцима 
вежу руке. У случају да је заборави, свештеник је имао у цркви белб плат- 
но и тиме би се младенцима везивале руке. Марамица није случајно бела 
јер то је боја која симболизује невиност и неисквареност, а подразумева- 
ло се да девојке невине ступају у брак. Атрибут бео у народним песмама 
врло је чест и означава чистоту и лепоту, док је везивање беле боје за мла- 
ду одлика савремених европских обичаја (Раденковић 1996: 288). Поред 
тога што је вео био обавезни део младине гардеробе, битну улогу играла 
је и његова дужина. Веровало се да од дужине вела зависи и дужина 
брака, па је стога и разумљиво зашто је вео морао бити дуг, а не кратак. 
Именица здрав“ца представља набрајање жеља које неко од присутних 
свечано изговара уз испијање пића у част младенаца. Српске ритуализо- 
ване здравице саставни су део народних обреда (Лома 2002: 164). Здрави- 
цу држи онај ко наздравља, а о томе је било речи у делу испред (уп. 5.13). 
Многим свадбеним обичајима намена је да утичу на слогу, љубав и срећу 
младенаца у будућем брачном животу. У њима главну улогу играју мед и
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шећер.65 Не каже се увек зашто се то чини, али очевидно је настојање да 
се постигне сласт и угодност у будућем животу младенаца.66

Именица недра (2) у вези је с обичајем да свекрва себи у недра стави 
шећер који би млада узела када након венчања послужи свекра и свекрву. 
Узети шећер млада остави да би сутрадан ујутру њиме засладила кафу 
члановима нове породице. Симболика недара, по нашем мишљењу, јесте 
у томе да је мајка свог сина одгајила на тим недрима, а затим снаха са 
тих недара узима шећер да заслади кафу како би се са члановима нове 
породице лепо слагала.

5.13.2. Прилошки израз преко себе означава начин на који се може 
утицати на успешност брака. Кад дође младожењиној кући, млада преко 
себе баца сито/џак и јабуку коју јој тад дају. Бацајући те предмете преко 
себе, она оставља дотадашњи живот за собом и улази у нови.

5.14. Посебан диференцијални знак у свадбеном ритуалу предста- 
вљају 'препреке које сватови морају да савладају1. Даљом диференција- 
цијом издвајају се подгрупе у вези с тим да ли се препреке налазе код 
девојачке или момачке куће. Женидба с препрекама јесте један од најоми- 
љенијих сижеа српске епике. Да би одвео невесгу, младожења мора сам, 
или уз помоћ својих сватова, да изврши неколико узастопних задатака 
(уп. Лома 1998: 196).

5.14.1. Препреке су постојале како код младине тако и код младоже- 
њине куће. У овој тематској целини су лексеме које се односе на препре- 
ке код њене куће. Удаљавајући се од центра ка периферији, сватови наи- 
лазе на препреке које морају да савладају како би узели невесту, а самим 
тим и овладали простором њеног дома (Иванова 1998: 12).

5.14.1.1. Семема ’поставити препреке за младожењу и његове сва- 
тове‘ означава се перифрастичним изразима: пддићи јабуку, прддати се- 
стру. На самом улазу у двориште, на капији се постави прва препрека за 
сватове. Њена родбина пддигне јабуку високо на неко дрво изнад капије. 
Док се та јабуке не погоди, или не скине, сватовима није дозвољен улаз 
у двориште. Брат је у прошлости продавао сестру, девер није могао да је 
узме док је не откупи.

5.14.1.2. Семема 'савладати постављене препреке‘ изражава се пери- 
фразама: скпнти јабуку и купити младу, плат“ти младу. Прва, која је и 
елиминаторна, јесте да морају скпнти јабуку како би добили дозволу за 
улазак у двориште. Касније, да би добили невесту, морају купити, одно- 
сно нлатити младу.

5.14.1.3. Семема ’предмети који у свадбеном ритуалу представљају 
препреке за сватове1 именује се лексемама: врата, јабука (2) и капија.

65 О категорији укуса у свадбеном ритуалу в. Гура 2008.
66 О срећи у браку в. Ћорђевић 2002: 295-300.
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Капија представља прву препреку која им се указује јер сватови не могу 
да уђу у двориште док неко од њих не погоди, не скине јабуку која се 
налази високо на дрвету изнад капије. Овде је изражена граница „свог“ 
и „туђег“ простора (Скарић 1931: 108-109). Као део стамбеног простора 
који је у народној култури везан за симболику границе и семантику ула- 
за и излаза, врата су та која се односе на границу животног простора и 
имају везу са спољашњим светом (Словенска митологија: врата, 97-98). 
Представа границе најбоље је означена функцијом врата. Радост Ивано- 
ва каже за врата: „Осим излазне функције, врата испуњавају и функцију 
улазних тачака. Што се свадбена поворка више удаљава од центра, то се 
више врата претварају у тешко савладиве препреке... Сватови су прину- 
ђени да савлађују отпор силом, вештином, умешношћу, откупом итд.“ 
(Иванова 1998: 13).

5.14.2. Као што су код младине куће постојале препреке за младоже- 
њу и сватове, исти случај је и са младом кад долази његовој кући. Како 
се невеста приближава средишту, све се више улазна врата младожењи- 
ног дома претварају у граничну препреку за њу. Она треба да их савлада 
показујући знање, потчињеност и поштовање како би дошла до брачне 
постеље (Иванова 1998: 13).67

5.14.2.1. Семема ’препрека замладу код младожењине куће‘ исказа- 
на је именицом праг. Прелажење прага, као дела врата, представља не- 
посредни израз улажења у нови свет. Праг је место прекида просторног 
континуитета, место разграничења светог од профаног, граница између 
два значењски супротстављена света, али и место њиховог преклапања. 
Будући да је тај простор детерминисан двосмисленошћу и неодређено- 
шћу због преклапања два референтна поља и немогућности њиховог 
прецизнијег разграничења, имплицира зону појмовног и семантички не- 
чистог, па зато и опасног. Због тога прелажење прага и јесте регулисано 
ритуалом, а избегавање непосредног додира са њим условљено семан- 
тичком неодређеношћу која је праћена неизвесношћу и страхом (Јовано- 
вић 1993: 148-150). У српској традицијској култури невеста, дошавши 
младожењиној кући, прескаче кућни праг строго пазећи да га не додирне 
ногама, што је и у Рађевини био случај. Млада овим одаје поштовање ду- 
ховима предака новог дома у који улази, настојећи да се са својим новим 
домом и његовим светим традицијама, његовим душама предака трајно 
повеже (Петровић С. 1999: 21-22). Поред овог постоје и мишљења да 
млада прескаче праг да би избегла зле силе окупљене на њему као и из 
страха од подметнутих чини (Јовановић 1993: 148).

67 Иванова наводи мишљење Бајбурина и Левингтона да врата као гранична црта 
дома корелирају са гениталијама невесте и њихово отварање у контексту свадбе одговара 
дефлооисању (Иванова 1998: 13).
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5.15. Као посебан диференцијални знак издвојила се 'опозиција де- 
сно/лево у свадбеном ритуалуЧ Десно и лево су две стране које чине двој- 
ни систем, при чему се предност, најчешће -  мада не увек, даје десној 
страни и она се тумачи као позитивна. Од свих опозиција које се тичу 
људског тела, најчешће је уочавана она која се тиче његове десне и леве 
стране.68

5.15.1. ЈТексеме које су у вези са десном страном јесу: десна рука (2), 
десна страна, десна ципела, деснб раме. Десна рука у свадбеном ритуалу 
значајна је и због тога што се прстен на њој носио тек након венчања. 
Девојкама је строго било забрањено да прстен носе на десној руци пре 
удаје. Веровало се да то доноси несрећу.69 Десна страна је део тела на 
који се учесницима на свадби стављао рузмарин код младожењине куће. 
Десно се узима као добро, позитивно, и то је мушка страна (Раденковић 
1996: 23). У односу на младожењу и старог свата, кум је седео с десне 
стране. Из наведених лексема види се да је десна страна сматрана пози- 
тивнијом, боље вреднованом и пожељнијом. Постојао је обичај да девер 
стави симболичну суму новца у младину десну ципелу. Деснб раме је део 
тела на којем деверу стоји пешкир и на којем се носи чутура кад се пози- 
ва на свадбу.

5.15.2. Лева рука, лева страна јесу лексеме које се доводе у везу са 
левом страном у опозицији десно/лево у свадбеном ритуалу. Када су ин- 
форматори објашњавали обичај приликом младиног уласка у кућу, гово- 
рили су да се младожења „вакб дслонп на врата“. То је значило да се он 
левбм рукбм ослони тако да би му десна остала слободна јер је требало 
да њом мало удари младу кад улази у кућу. Лева страна је женска, што 
је потврђено и тиме да су се сватови код младине куће китили на леву 
страну. У свадебеном ритуалу јасно се види да је лева страна женска, а 
десна мушка. Младожења је на свадби, у односу на старог свата, седео с 
леве стране, а кум са десне. Стари сват је, дакле, служио као оријентир 
око којег су се постављали младенци и кум. На известан начин он је био 
средишња фигура у односу на коју се организује свадбени обред. На дан 
свадбе он, уосталом, и преузима улогу домаћина (в. 5.16.3).

5.16. Посебан диференцијални знак у вези са свадбеном лексиком 
тиче се уважавања гостију.

5.16.1. Општа лексема којом се изражава уважавање гостију јесте 
пдштовање. Сваки од информатора је наглашавао да се у прошлости кум

68 Још о десној и левој страни в. Бидерман 2004: десно (лево), 151-152, Бандић 
1991: 117, Раденковић 1996: 23.

69 Према речима информатора: „Сунце трппут задрктп каду цуре впдп прстен на 
деснбј руци."
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посебно и највише поштовао, и то не само за време свадбе него и иначе 
(в. о томе 5.2.2).

5.16.2. Семема 'уважавање учесника и гостију у току свадбеног ри- 
туала‘ означава се лексемама: вечерати, вдд"ти ред, двдрти, дочекпвати 
смузикбм, кумдвати, љуб“ти, одбпјати кумство, ддбити кумство, окум“' 
ти, послуж"ти, пдштовати, стдјати ( \),узети за кума, цен“ти.

Глаголи вечерати, двдрти, стдјати (1) односе се на младу и њено 
исказивање пажње према учесницима, а посебно према куму и старом 
свату. Постојала ја забрана да она вечера пре него што кум оде кући. 
Млада је за време оброка морала да стоји, двори госте, нарочито кума и 
старог свата.

За време свадбеног ритуала старом свату се поверавало да вддп ред, 
да буде главни у сваком смислу (уп. 5.15.2). Кум јесте личност која се 
поштује више од старог свата, али управо због тога што се он толико по- 
штује и цени, њему се то није поверавало да га не би тиме оптеретили и 
увредили. Окум“ти, или узети за кума представља највеће изражавање 
поштовања и уважавања не само појединца већ и целе његове породице 
и фамилије.

Кад се неко пита да буде кум, њему се на тај начин исказује по- 
штовање. Ако се одбије кумство, то је знак изневереног очекивања и 
поштовања. Чак је постојало и веровање да се никако не сме ддбити 
кумство у случају да те нико раније за то није питао, односно ако већ 
некоме ниси кум.

Вишечлана лексема дочекпвати с муз“ком показује поштовање и 
према куму и према старом свату. Оно се изражава тако што их домаћин 
на капији чека у присуству музичара.

Глагол љуб“ти показује поштовање према било ком учеснику на 
свадби, па је љубљење било обавезно уз поздрав приликом нечијег дола- 
ска на весеље.

5.16.3. ЈТексеме пдслужен и пдштован говоре да гост на свадби ужива 
поштовање од стране домаћина. У овој тематској целини нашла се и име- 
ница старешина која се односи на старог свата као главног учесника на 
свадби. Њему се, као што је и напоменуто, поверавала улога домаћина.

5.16.4. Семема ’предмети преко којих сеуказује уважавање и пошто- 
вање према учесницима свадбеног ритуала1 исказују се лексемама, од 
којих су два вишечлана назива: кумдвска кдла, послужење, стардвска 
кдла. Ако се има у виду да је средишња личност на свадби млада, а кум 
лице које се посебно поштује и уважава, онда је јасно зашто се млада 
обавезно возила у кумдвскпм кдл“ма, а младожења у стардвскпм кдл“ма. 
Након венчања обоје иду кући у кумдвскпм кдл“ма.

Свака званица која дође на свадбу, добија послужење.
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5Л6.5. Семема ’положај/место којим се у свадбеном ритуалу исказу- 
је поштовање према куму и старом свату‘ исказује се прилошким изрази- 
ма: иза младе, иза младджење и предње чело. За време венчања у цркви 
од значаја је било место где ко стоји: изамладе је стајао стари сват, а иза 
младджење кум. Предње чело је део стола окренуто истоку где су седели 
кум, стари сват, младенци и девер.

5.16.6. Посебан диференцијални знак представља ’редослед позива- 
ња на свадбу1. Важило је правило да се кум обавезно позива првп. Од тог 
правила се није одступало, а тако је и данас.

5.17. Семема 'забране које су се односиле на младенце у првој години 
брака‘ означавају се лексемама: пречестити се, пречешће, пречешћпвати 
се. У првој години брачне заједнице младенци су сматрани нечистим и 
нису могли да се причешћују.

6. Породични односи настали склапањем брака

6.1. Који се односе на младу:
6.1.1. Статус младе у браку: жена, сна, сиава, снаја, снајица, снајка.
6.1.2. Опште лексеме за све чланове породице: задруга, укућан.
6.1.3. Родбински називи којима невеста ословљава чланове нове по- 

родице:
6.1.3.1. Мушке:
6.1.3.1.1. Млађе: бато, брато, деверко, ђешо, златан.
6.1.3.1.2. Старије: тајо, тако, тата, чикарин, чпко.
6.1.3.2. Женске:
6.1.3.2.1. Млађе: лепдцвеће, сеја, сејица, селе, сеша, цвеће, шећер- 

ка.
6.1.3.2.2. Старије: мама, мама, нака, нана, нпна.
6.1.3.3. Међусобно ословљавање супружника: 6н, дна.
6.1.4. Именовање новог степена сродства чланова породице према

њој:
6.1.4.1. Мушки:
6.1.4.1.1. Млађи: девер (1).
6.1.4.1.2. Старији: свекар.
6.1.4.1.2.1. Исказивање односа: девердв, свекрбв.
6.1.4.2. Женски:
6.1.4.2.1. Млађи: заова,јетрова.
6.1.4.2.2. Старији: свекрова.
6.1.4.2.2.1. Исказивање односа: заовпн, јетровпн, свекровпн.
6.2. Који се односе на младожењу:
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6.2.1. Лексеме којима се именује његов нови статус према њеној род- 
бини: зет (1), пашањац, пашеног, пуљез, свбјак, уљез, чбвек.

6.2.2. Именовање новог статуса чланова породице према младоже-
њи:

6.2.2.1. Мушки:
6.2.2.1.1. Млађи: шурак.
6.2.2.1.2. Старији: старац.
6.2.2.2. Женски:
6.2.2.2.1. Млађи: пун"ца, сваја, свастика.
6.2.2.22. Старији: баба
6.2.3. Лексема којом се именује статус младине родбине према мла- 

дожењи: тазбина.
6.3. Међусобни родбински односи родитеља брачног пара:
6.3.1. Општи назив: прпјатељи (1).
6.3.2. Мајка: прпја.
6.3.3. Отац: прпјатељ, прпко, прпша.

6. Као посебна тематска целина у лексици свадбених обичаја испи- 
тиваног краја издвојила се лексичка група која се односи на породичне 
односе настале склапањем брака.70 Та целина даље се дели на мање под- 
групе према томе да ли се односи на младу или младожењу, затим на 
мушке или женске чланове нове породице, на његову или њену родбину 
и да ли су у питању млађе или старије особе. У овој групи има доста 
хипокористика, посебно у вези са називима које је млада морала да да 
члановима нове породице.71 Сродство настаје и склапањем брака, одно- 
сно женидбом и удајом.72 Њега чини родбина оба супружника. Фрањо Та- 
ноцки за такво сродство каже да је својачко (Таноцки 1986: 9).73 Својачко 
сродство је верна слика крвног сродства.74 У ком степену је један супру-

70 О сродству по браку в. Бенвенист 2002: 161-166. Нешто о називима сродства по- 
гледати и Меје 1965: 213-214.

71 Термини за обраћање најчешће су деминутиви и хипокористици изведени од но- 
минационих термина (Бјелетић 1994: 202).

72 Види Јовановић 1936: 77-92. Ту се налазе уазбучени сроднички називи.
73 Млађим генерацијама у начелу нису познати сви термини који означавају срод- 

ство. Фрањо Таноцки у свом Рјечнику родбинских назива каже: „Тому су узрок измијење- 
не социолошке прилике. Док су сродници у прошлости живели у блиским родбинским 
везама у истом селу или патријархалној задрузи, у данашњим увјетима, нарочито у град- 
ским срединама, нематога природнога додира те долази до слабљења родбинских веза и 
губљења свијести о родбинској повезаности, што се одражава и језично на сустав родбин- 
ских назива“ ( Таноцки 1986: 11).

74 Марта Бјелетић у раду Терминологија крвног сродства у  српскохрватском језику 
каже да ову терминологију чини, с једне стране, аутохтона словенска лексика, а с друге 
позајмљенице, углавном из суседних говора. Позајмљенице се претежно јављају у пери-
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жник са неким својим сродником, у истом степену је и други супружник 
(Таноцки 1986: 9).

6Л. Диференцијални знак ’породични односи настали склапањем 
брака који се односе на младу‘, деле се на мање групе. Груписање зависи 
од тога да ли је у питању именовање њеног новог статуса, њеног ословља- 
вања чланова нове породице или именовање степена сродства чланова 
нове породице према њој.

6.1.1. Семема ’младин нови статус‘ означава се именицама: жена, 
сна, снава, снаја, снајица, снајка. Овде је лексема жена у значењу ’су- 
пруга‘, јер не постоји посебан термин за именовање овог појма, као што 
је у латинском ихог (Бенвенист 2002: 162). Удајом она као да постаје вла- 
сништво свога мужа. Није редак случај да је представљају, па чак и она 
сама да каже да је жена тог и тог. Дијалекатски облици сна, снава, снаја, 
снајица и снајка именују њен статус према његовој фамилији.

6.1.2. Општа лексема за све чланове породице је задруга, а за поједи- 
ног члана укућан.75

6.1.3. Као диференцијални знак специфичне класе, издвојили су се 
називи којима невеста ословљава чланове нове породице. Невеста је мо- 
рала сваког појединачно ословљавати неким називом, а не његовим пра- 
вим именом. У многим српским крајевима, па тако и у Рађевини, млада 
избегава да изговара поред мужевог и имена осталих чланова ове поро- 
дице. Од самог почетка она мужевљевој родбини надева надимке и тако 
их зове целог живота (Бандић 1980: 326). Занимљиво је да младожења, 
с друге стране, није имао обавезу да даје надимке њеној фамилији. Та 
разлика вероватно потиче одатле што он и неће живети са њеном родби- 
ном већ она с његовом. Он се задовољава да их означи општим називом 
(Бенвенист 2002: 136—137).

6.1.3.1. Надимци који се односе на мушке особе деле се у две групе 
зависно од тога да ли је реч о млађим или старијим мушкарцима.

6.1.3.1.1. Семема 'називи којима млада ословљава млађе мушке чла- 
нове нове породице' исказује се именицама: бато, брато,16 деверко, ђе- 
шо, златан. Пошто је у прошлости једну задругу чинило више породица, 
ове лексеме су се односиле на младожењину браћу и рођаке.

феријским говорима. Само су турцизми продрли у унутрашњост српскохрватске језичке 
територије (Бјелетић 1994: 204).

75 Окупљајући најчешће 20-ак чланова, каткад 30, задруга је  знатно већа заједни- 
ца од појединачних породица какве данас срећемо. Она обједињује онолико појединих 
породица колико има синова који живе на заједничком огњишту. Та породица је строго 
патријархалног типа (уп. Бенвенист 2002: 144).

76 Добили смо податак даје читаваједна фамилија у селу Шљивови добила надимак 
Братићи јерје било доста браће који су живели заједно и невесте су их ословљавале: „Бра- 
то двај, Брато днај, а млдго и бипо и дни су такб и данас дстали Братићи.“
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6.1.3.1.2. Семема ’називи којима млада ословљава старије мушке 
чланове нове породице1 означава се именицама: тајо, тако, тата, чика- 
рин и чпко. Лексеме тајо, тако и тата показују како је млада ословља- 
вала мужевљевог оца. Сваки од информатора, а посебно жене, наглашава- 
ли су да је то била младина обавеза. Било је случајева да муж свога оца 
ословљава именом, али то њој ни у ком случају није било дозвољено. На 
тај начин показивала је посебно поштовање према својој новој породици. 
Она се, уједно, утапала у нову средину јер је сад његове родитеље осло- 
вљава као некад своје. Синонимне лексеме чикарин и чпко обично су у 
функцији ословљавања младожењиног стрица.

6.1.3.2. Како мушким, млада је морала и женским члановима поро- 
дице дати неки назив. И овде је било разлике у ословљавању млађих и 
старијих женских чланова.

6.1.3.2.1. Семема 'називи које млада надева млађим женским члано- 
вима нове породице4 означава се лексемама: лепдцвеће, сеја, сејица, селе, 
сеша, цвеће, шећерка.

6.1.3.2.2. Семема 'називи које млада надева старијим женским чла- 
новима нове породице1 именује се именицама: мама, мама, нака, нана, 
нпна. Млада је свекрву најчешће ословљавала са мама. Могла је и са 
нака, нана, а нпна се углавном односи на друге жене (обично стрине) у 
породици.

6.1.3.3. У Рађевини, као и иначе код Срба (и многих других народа) 
било је распрострањено схватање да жена никако не треба да дозива мужа 
правим именом, нити да то име помиње пред другим људима (уп. Бандић 
1980: 325). Жена је на тај начин штитила мужа од злихутицаја (уп. Бандић 
1991: 108). Супружници су једно о другом говорили бн, односно дна.

6.1.4. Као диференцијални знак опште семантичке класе издваја се 
’степен сродства нове породице према млади‘ који се даље дели на потце- 
лине у зависности од тога да ли се односи на мушке или женске чланове.

6.1.4.1. Диференцијални знак специфичне семантичке класе, који се 
односи на степен сродства мушких чланова према млади, даље се дели у 
зависности од тога да ли се ради о млађим или старијим мушкарцима.

6.1.4.1.1. Именицом девер (1) именује се младожењин брат. Очитаје 
старина овог термина, али његово изворно значење измиче.77

6.1.4.1.2. Термин свекар односи се на младожењиног оца.78
6.1.4.1.2.1. Присвојни придеви девербв и свекрбв служе за исказива- 

ње односа младожењиног брата и оца према млади.

77 Анализа структуре речи *с1а1уег- немогућа је јер се не види од којег би се индо- 
европског корена могла извести, иако показује образовање на -г- које га везује са више 
других термина сродства (Бенвенист 2002: 165).

78 На индоевропској равни мушки род *5\^екигоз стајао је у пару са женским *5\уе- 
кги5 (Бенвенист 2002: 164).
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6Л.4.2. Диференцијални знак специфичне семантичке класе, који се 
тиче степена сродства женских чланова према млади, даље се дели у зави- 
сности од тога да ли се ради о млађим или старијим женским члановима 
младожењине породице.

6.1.4.2.1. Термином заова именује се младожењина сестра према 
млади. Постоји и термин који одређује везу сродства између „жена бра- 
ће“: јетрова,79

6.1.4.2.2. Термином свекрова именује се младожењина мајка. Као 
што је младожења маргинализован у односу на младу, исти случај је и 
са свекром у поређењу са свекрвом. Он нема никакву улогу у свадбеном 
ритуалу, што није случај и са свекрвом. Куцањем на врата младенцима 
прве брачне ноћи, она утиче на то да будући пород буде здрав. Уопште је 
за невесту важнија свекрва од свекра. Млада ће све што јој није јасно и 
што не зна учити од свекрве, усмерена је на њу јер су обе жене.

6.1.4.2.2.1. Исказивање односа младе према младожењиној мајци је 
присвојним придевом свекровпн, а према мужевљевој сестри и жени ње- 
говог брата: заовпн и јетровпн.

6.2. Диференцијални знак ’породични односи настали склапањем 
брака који се односе на младожењу* деле се на мање групе у зависности 
од тога да ли се именује његов нови статус или статус који младина поро- 
дица добија према њему.

6.2.1. Терминима: зет (1), пашањац, пашеног, свдјак, чдвек именује 
се његов нови статус. Овде смо уврстили и термине уљез и пуљез.80 Тач- 
но је да и они означавају зета, али то је зет који је дошао да живи у кућу 
жениним родитељима. У прошлости је било понижавајуће да неко оде 
и живи у женином дому јер се тиме нарушава патријархални поредак.8' 
На то су обично пристајали сиромашнији момци и богатије девојке, ко- 
је нису имале браће. Такве младожење су мање цењени и поштовани, а 
девојке, жене, уживале су висок углед у друштву. Лексемама пашањац и 
пашеног именује се муж женине сестре, а свдјак је сестрин муж (сестри). 
Не постоји лексема којом се посебно именује муж,82 већ се употребљава 
именица чдвек у том значењу.83

79 Јетрву Бенвенист реконструише као*уеп°1ег- / *уп1ег- где се види образовање на 
-Јег, али нема начина да се протумачи корен (Бенвенист 2002: 165).

80 До ове лексеме и њеног значења дошли смо кроз разговор са свештеником Алек- 
сандром Ђурђевом. Мали број информатора знао је тачно рећи шта она значи. Говорили 
су да су чули, али нису били сигурни шта би могло бити.

81 У Херцеговини је некада био обичај да домаћин, који намерава да приведе зета 
својој кући, на сеоском збору затражи одобрење мештана села (Петровић С. 2004: 650).

82 И Гамкрелидзе наводи да лица, која улазе у брак, могу да се означавају општим 
терминима (Гамкрелидзе 1984: 758).

83 Бенвенист каже да је термин тагћиз својствен само латинском језику, а да други 
индоевропски језици немају посебне речи у значењу „муж“ (Бенвенист 2002: 162).
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6.2.2. У овој тематској целини налазе се лексеме за именовање новог 
статуса чланова младине породице према младожењи.

6.2.2.1. Посебно су дати називи за мушке чланове.
6.2.2.1.1. Лексемом шурак именује се женин брат.
6.2.2.1.2. Именица старац означава жениног оца у новонасталим 

родбинским односима према младожењи.
6.2.2.2. Лексеме смештене у ову целину односе се на нови статус 

женских особа из младине породице према младожењи.
6.2.2.2.1. Именице пун"ца, сваја и свастика обично се односе на мла- 

ђе женске особе.
6.2.2.2.2. Семема 'женина мајка‘ означава се именицом баба.
6.2.3. Именицом тазбина именује се статус целе младине родбине 

према младожењи. Занимљиво је што је ова именица изведена од таст, а 
ту лексему нисмо забележили. С друге стране, не постоји лексема којом 
би се именовала цела његова родбина према њој.

6.3. Женидбом сина, односно удајом кћерке и родитељи су у новона- 
сталим родбинским односима добијали нови друштвени статус.

6.3.1. Општи назив за родитеље младенаца означава се именицом 
прпјатељи (1).

6.3.2. Именица прпја односи се на мајку, било младину или младоже- 
њину, према родитељима и уопште према фамилији оног другог.

6.3.3. Лексеме: прпјатељ, прпко, прпша односе са на очеве младе- 
наца.

7. Обичаји који следе након свадбе

7.1. Непосредно после свадбе:
7.1.2. Међусобно посећивање породица: повођани, првине, прпјате- 

љи.
7.1.3. Време одржавања посета: другп дан, трећп дан.
7.1.4. Обредни предмет: кдлач, пријатељскп кдлач.
7.1.5. Исказати повезаност двеју породица: лдм"ти колач.
7.1.5.1. Начин исказивања повезаности породица: преко главе.
7.1.6. Број учесника: непаран.
7.2. Прва година брака:
7.2.1. Општа лексема: Младенци (2).
7.2.2. Обележавати тај дан и обавештавати о томе родбину и пријате- 

ље: прав"ти Младенце.
7.3. Бивши момак с временске дистанце: старпнац.
7.4. Обавезе младе у новој породици:
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7.4Л. Показивати поштовање према члановима нове породице: др- 
жати пешкпр, звати (2), пћи на воду, љуб“ти руку, пдливати свекру, по- 
љуб"ти руку, прати ибге, презвати.

7. Догађаји за означавање семема у вези са периодом после свадбе 
окупљени су у овом семантичком пољу унутар којег се може издвојити 
неколико диференцијалних знакова: догађаји који се дешавају непосред- 
но после свадбе, они који су у првој години брака, обавезе које млада има 
у новој породици.

7.1. У овој тематској целини налазе се лексеме којима се именују 
обичаји непосредно после свадбе, а у вези су са узајамним посетама две- 
ју орођених породица.

7.1.2. Забележени су обичаји узајамне посете двеју орођених породи- 
ца непосредно после свадбе и то се именује лексемама: пбвођани, првине, 
прпјатељи. Синоними пбвођани и првине односе се на младине родите- 
ље и њихову родбину, а прпјатељи су у вези с њеном новом фамилијом 
с којом она, први пут након венчања, долази родитељима у посету. Мо- 
тив номинације код пбвођана јесте долазак у походе, посету (пбвођани 
су ’особе које неког посећују, походе‘), а код лексеме првине је редослед 
доласка.

7.1.3. У свадбеном ритуалу строго се водило рачуна о времену оба- 
вљања неких радњи. Прилошки изрази другп дан и трећп дан говоре о 
томе кад се нешто одржавало у односу на дан венчања -  другп дан били 
су повођани или првине, а трећп даи пријатељи.

7.1.4. Један од главних обредних предмета у свадбеном ритуалу је- 
сте кдлач, пријатељскп кдлач. Он симболише рађање нове породице и 
прелазак младенаца у нови социјални статус (Словенска митологија: ко- 
лач, 274-276). Реч је о хлебу специјалне намене. Месила га је младина 
или младожењина мајка и то од пшеничног брашна.84 Вишечлани назив 
пријатељскп кдлач вероватно је мотивисан обичајем да га ломе очеви 
младенаца, пријатељи.

7.1.5. Постојао је обичај да се лдмп кдлач чији је лексички израз са- 
мо ова перифраза. То се односи на очеве младенаца који су, ломећи колач, 
симболизовали повезаност не само младенаца већ и њихових породица и 
фамилија уопште. Када се тај колач изломи, свако од присутних узме по 
парче да поједе.

7.1.5.1. Битноје нагласити да се тај колач ломио преко главе- прија- 
тељи га изнад својих глава окрећу у круг три пута и онда га изломе.

84 С друге стране, у обичним приликама Рађевци су се у прошлости највише храни- 
ли кукурузним брашном.
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7.1.6. У свадбеном ритуалу велика пажња се посвећивала броју уче- 
сника, који је морао да буде непаран.

7.2. ’Прослављање црквеног празника Младенци у првој години бра- 
ка‘ издваја се као посебна семема у оквиру лексике обичаја који следе на- 
кон свадбе. Био је обичај да овај празник прославља сваки млади брачни 
пар, али само прве године брака.

7.2.1. Општа лексема за тај обичај именује се именицом Младенци 
(2). У питању је црквени празник који су младенци славили само прве го- 
дине брака. Занимљиво је да се на Младенце не позива, већ уместо пози- 
ва обавештавају се родбина и пријатељи да се тај дан обележава. Мотив 
за такав поступак могао је бити у заштити младенаца.

7.2.2. Вишечланим називом прав"ти Младенце именује се просла- 
вљање истоименог празника од стране младог брачног пара, младенаца. 
Овај празник младенци су обележавали само прве године брака. Претпо- 
стављамо да то има везе с тим што се жена док не роди дете називала 
млада. Вероватно се, дакле, примењивала логика да овај празник обеле- 
жавају парови док још не добију децу.

7.3. Лексемом старпнац именује се бивши младић.
7.4. Доласком у нову породицу, младу очекују одређене обавезе, че- 

му је и посвећен овај диференцијални знак. Овде су обједињени сви нази- 
ви за дужности које је млада била обавезна да испуњава када дође у нову 
породицу.

7.4.1. Вишечланим лексемама: држати пешкпр, пћи на воду, љуб"ти 
руку, пдливати/полпвати свекру, пољуб"ти руку, прати ндге и глаголима 
звати (2) и презвати показује се поштовање младе према члановим нове 
породице. Пошто су људи у то време живели у задрузи, млада је морала 
посебно поштовање исказивати према мушкарцима, нарочито старијим. 
0  томе сведоче и лексеме држати пешкпр, љуб"ти руку, пдливати/полп- 
вати свекру, пољуб“ти руку, прати ндге. Младин задатак био је и да пде 
на воду и тиме показује поштовање према старијим женама у породици 
које су ту дужност обављале пре ње. Глаголом презвати именује се оба- 
веза младе да свим члановима нове породице додели неки назив. Није јој 
било дозвољено да их зове њиховим правим именом. Овде се ради о свим 
члановима, без изузетка, било да су стари или млади.



III. ЗАКЉУЧАК

Предмет истраживања у овом раду био је однос између језика и 
културе изражен у једном делу животног циклуса, кроз свадбу у Рађе- 
вини. Такав однос најчешће се назива антрополошком лингвистиком, а 
употребљавају се и други термини: етнолингвистика, металингвистика, 
макролингвистика, етнодијалектологија, али им сви испитивачи не дају 
једнаку вредност.

Циљ овог рада био је да се лексика традиционалних свадбених оби- 
чаја са лингвистичке тачке систематски сакупи и анализира како би се 
сачувала од заборава. Такође, овим радом настојали смо да допринесемо 
етнолингвистичким истраживањима на нашим просторима.

У раду се налази шест целина: Увод, Лексичко-семантичка анализа, 
Закључак, Појмовни речник, Дијалекатски текстови и Литература.

У уводном делу говори се о предмету истраживања, о појму етнолин- 
гвистике и досадашњим истраживањима код нас, о методологији истра- 
живања, говори се о географском положају и становништву овога краја, 
дате су основне дијалекатске црте, а на крају је дат списак пунктова и 
информатора.

Лексичко-семантичка анализа обухвата седам семантичких поља 
различитих по величини, по броју лексема које се налазе у сваком од 
њих. По узору на етнолошку литературу, грађу смо овде представили хро- 
нолошким редом: Живот младих пре брака, Начин склапања брака, Брач- 
не сметње, Предсвадбени период, Свадба, Породични односи настали 
склапањем брака и Обичаји који следе након свадбе. У изради овог рада 
концепцијски смо се придржавали принципа из осталих терминолошких 
радова са наших простора (Терминологија куће и покућства у  Војводи- 
ни, Пастирска терминологија Срема, Војвођанска коларска терминоло- 
гија). Код њих је у лексичко-семантичкој анализи примењивана теорија 
семантичких поља Никите Иљича Толстоја за представљање лексике. 
Применљивост те теорије долази до посебног изражаја у успостављању 
таксономија које се тичу класификовања (на пример животиње, биљке). 
Она је, међутим, мање примењива на духовну културу.
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Семантичко поље Живот младих пре брака највеће је и има око 230 
лексема, од којих су 52 вишечлани називи. У овом семантичком пољу по- 
себну пажњу привлаче лексеме које су у вези са припремама за брак. Као 
што смо у раду и рекли, у свадбеним обичајима младић и девојка нису 
имали једнаку улогу. Не постоји ниједна лексема којом се именује како 
се младић у прошлости Рађевине припремао за брак. Трима лексемама 
газда, домаћин и једпнац истичу се само особине које су биле пожељне 
за њега. Прве две именице у овом низу у вези су и са његовом породицом 
и њиховим материјалним стањем. Насупрот младићу, за девојку постоји 
девет глагола (вести, гдтов“ти, еклати, изаткати, изачети, одачети, 
плести, ткати, чети) којима се именује шта је све требало она да зна 
пре него што ступи у брак. Поред тога, за њу је било битно да је вредна, 
радна,уметна, цењенајер су то особине на основу којих се и вредновала 
У друштву.

У овом семантичком пољу забележене су три лексеме за које нисмо 
нашли потврде у речницима којима смо се служили: днарда, чарлама и 
шакајдд.

Тематска целина Начин склапања брака броји око 60 лексема. У 
овом семантичком пољу посебну пажњу привлаче два диференцијална 
знака: типично и нетипично склапање брака. Први диференцијални знак 
односи се на идеалан модел склапања брака, а други на изузетке. Зани- 
мљив је податак да се једино девојка могла одважити, у неким ретким 
случајевима, да при избору супружника поступи на своју руку, противно 
жељи родитеља.85

Најмања тематска целина у овом раду јесу Брачне сметње, са свега 
14 лексема. Двоумили смо се да ли да је оставимо овако, или да је припо- 
јимо некој другој тематској целини, на пример Начину склапања брака. 
Остала је ’самостална‘ јер тако више долази до изражаја у лексици свад- 
бених обичаја. И овде се истичу разлике у улогама мушкарца и жене. 
Лексемом окопплити се реализује се семема ’добити дете у ванбрачном 
односу1, али овај глагол односи се само на жену, не и на мушкарца.

Семантичко поље Предсвадбени период са стотинак лексема треће 
је по величини. Овде је најуочљивији диференцијални знак 'посредова- 
ње у упознавању младихћ У прошлости су се у Рађевини бракови углав- 
ном склапали по жељи родитеља, посебно оца, а не младих. Диференци- 
јални знак ’друга посета момкових родитеља девојчиним родитељима и 
прва момкова1 потврђује податак да је раније веома често био случај да

85 Мада не треба искључити да је тако могао поступити и младић. Такав случај ни- 
смо забележили на терену, а нисмо ни инсистирали баш на томе, што не значи да таквих 
случајева није било.
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младић и девојка и не знају с ким треба да склопе брак, све до веридбе, а 
понекад и до самог венчања.

Када су у питању лексеме за реализацију семантичког поља Свад- 
ба, и овде долази до изражаја разлика између женских и мушких улога у 
свадбеном ритуалу. За младу су важиле одређене забране (да не једе одре- 
ђену врсту хране), она је одређеним магијским радњама утицала на бољи 
и успешнији брачни живот, она је била та која се трудила да им будући 
пород буде здрав. Уопште млада је била задужена за магијске радње. У 
нашој традиционалној култури обично се жена бавила магијом, па је оту- 
да и сматрана нечистом. Мушкарци су се, најчешће, држали по страни. 
У грађи се налази податак да је улога зета на дан свадбе била да чува 
младожењу -  да пази да неко од младине родбине не уради нешто због 
чега би она (млада) имала водећу реч у кући. С друге стране, види се да 
младожења није чинио ништа, него се покушавао ’заштитити‘ од очеки- 
ваних магијских радњи.

Поред младе, којаје била средишњаличностнасвадби, веома значај- 
ну улогу имао је и кум.т

Из података добијених на терену, види се да не постоји лексема која 
би одговорала семеми 'законита заједница мушкарца и жене‘. Такође, ни- 
је постојао ни индоевропски термин за брак (уп. Бенвенист 2002: 157).86 87

Семантичко поље Породични односи настали склапањем брака има 
близу 60 лексема којима сереализују разне семеме. У овој тематској цели- 
ни пажњу привлачи велики број хипокористика који се односе на младу 
и њено ословљавање чланова нове породице. Младожења није имао оба- 
везу да даје овакве називе њеној фамилији, а ни потребу, вероватно због 
тога што он у начелу и није живео с њеном родбином, већ она с његовом. 
Мада, и у случају када би младић живео у кући жениних родитеља, ни- 
смо наишли на податак да је имао обавезу да неким посебним називима 
ословљава чланове њене породице. За њу је, међутим, и тада важило пра- 
вило да мора презвати његову фамилију.

86 У старословенском Миклошичевом ЈТексикону бележе се и дужи и краћи облик: 
1ашот|п> и коуиг (Миклошич 1963). За овај краћи облик у РЈА стоји да није јасно како је 
настао. У московском Старословенском речнику (СС) постоји једино именица кгуотрд, и 
то као хапакс, а кум није забележен. Када је у питању именица кума, у РЈА нема значење 
као код нас 'кумова супруга‘, већ ’жена кум‘, јер је некада мушкима на крштењу био кум, 
а женској деци је била кума, жена.

87 Лексема нрдк-ћ, међутим, постоји још у старословенским јеванђељским тексто- 
вима, али са значењем ’свадба‘ (СС: врдкг, 100). Придев крдткнћ има значење ’свадбен‘, 
’свечан‘, па отуда у Миклошичевом Лексикону као израз уз одредницу срдкк стоји од!ннк 
крднкно 'свечано одело‘ (Миклошич 1963: 44). Старословенски израз шнове крдтћннн одго- 
вара семеми 'учесници на свадби' која се у нашој грађи реализује лексемом сватови. Ми- 
клошич је забележио и изразе: вкддтн дкштерк нд врдкк (Миклошич 1963: ккддтн, 81), ддтн кк 
врдкоу дкштерк (Миклошич 1963: ддтн, 154).
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Скренућемо пажњу на то да лексичка грађа са терена до које смо 
дошли, може бити подстицајна за даља поређења са сачуваном историј- 
ском грађом. Примера ради, само успутно сравњивање с историјским па- 
ралелама показује нарочито семантичке разлике, поред оних основних 
-  у лексичком инвентару. Примери пред нама само су илустрација за те 
појаве. У историјским речницима којима смо се користили, нема потврда 
за лексему пун“ца ’супруга жениног брата‘ с изузетком у РЈА, где она има 
значење ’женина мајка‘, док множински облик пунице у РЈА значи ’жени- 
на женска својта, женин род‘. ЈТексема баба ’младина мајка младожењи‘ 
у Миклошичевом Лексикону (1963) има значење 'старија женска особа; 
мајка једног од родитеља‘, у Даничићевом Рјечнику (1962) ова лексема 
бележи се само као топоним, а у московском Старословенском речнику 
(СС) има значење ’дојкиња, дојиља; хранитељка1. У РЈА лексема баба 
као секундарно значење има ’свекрва, ташта‘. Нашој семеми 'младина 
мајка младожењи1 одговара лексема тгцјд (тгштд), таичпа, за коју смо на- 
шли потврде у свим овим речницима.

Приликом обраде тематске лексике и лексике уопште, потребно је 
погледати, макар и успутно, и историјске изворе.88

Забележили смо и двадесетак лексема које се односе на Обичаје ко- 
ји  следе након свадбе. Диференцијални знак ’младине обавезе у новој 
породици‘ говоре да је она уз нови статус добијала и нове задатке и оба- 
везе у породици. Не постоји диференцијални знак којим би се именова- 
ле младожењине обавезе јер он и после женидбе, наиме, остаје у својој 
породици.

У овом раду се налази Појмовни речник. Он броји око 700 одредни- 
ца које су дате азбучним редом. С обзиром нато да смо истраживали изра- 
жајне могућности за представљање појмова који се тичу свадбе и који су 
сви равноправни у појмовном свету -  зато одредница и може бити једна 
реч, две речи, синтагма.

Лексеме смо давали у основном облику, затим смо давали њихово 
граматичко обележје (ако је именица, наводили смо наставак за генитив 
једнине; код глагола смо давали наставак за прво лице једнине презента; 
уз придеве поред мушког рода давали смо и наставке за женски и сред-

88 Највише материјала налази се код Миклошича, који се обилато користио упра- 
во српским споменицима, на пример преписом Крмчије (Законоправипа) Светог Саве 
(1262). У приређеном фототипском издању ове књиге (1991), у поглављу Објашњења 
речи из садржаја Законоправша, наилазимо на ране потврде за извесне специфичне ста- 
ре српске термине у вези са нашом темом: в-ћно ’мираз‘, ддрк ’дар, поклон1, дћтнцљ ’дете‘, 
ндвркљеннк ’побачај‘, идцкрм ’маћеха‘, пркстенк ’прстен‘, пр-ћждеЕрдткнв ’предбрачни‘, рдстдКгн 
'обешчастити, одузети невиност, упропастити1, рдадгћшеннк ’развод, раскид, разреше- 
ње‘, сестр-Кннцд ’свастика‘, снкуд ’снаха‘, сродвство ’сродство‘, стрвшд ’стрина‘, тсгкд ’тетка‘, 
ШБрорсннк ’веридба, заручење1.
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њи род; вишечлане лексеме наводили смо само у основном облику) и 
дефиницију. После дефиниције долази пример -  контекст у којем је дата 
лексема употребљена. На крају, у загради се даје број параграфа у којем 
се у лексичко-семантичкој анализи говори о тој одредници. У Појмовнам 
речнику се налазе и празне одреднице. Њихова улога је да се олакша сна- 
лажења у самом речнику. Код ових, празних, упућивачких одреница, није 
давана дефиниција.





IV. ПОЈМОВНИ РЕЧНИК

А

ЛСТАЛ, -ала м предмет црквеног намештаја око којег су младенци 
три пута обилазили приликом венчања. Венчање је у цркви. Младенци 
три пута обилазе око астала. (2.3.7.3)

АШ ЧИЈА, -е м конобар, кувар на свадби. Пајо је у нас на пуно 
места био ашчија на свадби. (5.2.2.1)

АШ ЧИЈАТИ, -ам несврш. бити конобар на свадби, послуживати 
госте. И не знам де сам све ашчијб. (5.3)

АШЧЕШУК, -а м помагање у послуживању гостију и припремању 
хране за свадбу. Ко нас је гбд зваб у ашчилук, ишли смо. (5.3.1)

Б

Б А Б А , -е ж младина мајка младожењи, ташта. Драгутин се са 
Вер"цбм ожен"јб, а баба га никад није вблла. (6.2.2.22)

БАЛАВ, -а, -о који има бале, слинав; веровало се да ће дете бити 
балаво ако млада на дан венчања једе овчије месо. Не знам је л ’ истина, 
ал ’ ја нисам јела кат сам била млада брављетину да не би сутре има- 
ла балаво дете. Мати весела, вели: „Да ти не би била деца балава 
нембј јести тб месо“. (5.11.1)

ВА НКА , -е ж папирна новчаница којом су даровали чутуру они 
који се позивају на свадбу. Чутура се китнла цвећом, даровала се пара- 
ма, банка се да. (4.8.7)

БА РЈА К , -а м штап са натакнутом јабуком и платно које се причвр- 
шћује за штап, застава; обавезан реквизит на свадби. Барјак нбси бнај 
кб је зет. (5.9)

БА РЈА КТА Р, -ара м онај који носи барјак и иде први у сватовској 
колони. Нама је барјактар биб Перо Мићукин. Он је носиб барјак
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ка-сам се удавала. Обично први би требо д-иде барјактар. Зет  буде 
барајактар. (5.2.2)

БА ТО , -е м име којим млада ословљава мужевог брата, уп. брато, 
ђешо. Такб сестре његове често зове цвеће, сејица, а браћу брато, 
бато, ђешо. (6.1.3.1.1)

БА Ц А ТИ  ЗО Б  испуштати изнад главе зрна зоби (млада по дола- 
ску са венчања). После венчања, ка-дбђе кући, млада баца збб. Оста- 
ла је та традиција и са-да млада баца збб. (5.12)

Б А Ц А ТИ  ЈА БУ К У  испуштати преко себе са замахом јабуку пре 
уласка у кућу (млада по доласку са венчања), уп. пребац"ти јабуку. Па 
бндак кад јој дају наконче, после јој дају јабуку и она је баца. Баца 
јабуку да се забуне сватови да млада сиђе с кбња. Тб је биб тај бби- 
чај бацања јабуке. Е, бнда кад млада дбђе кући са венчања, она баца 
јабуку. Сад има да се баца јабука, али тб није истб. Ову сад што баца- 
ју јабуку донесе кум и бн и забоде пара у ту јабуку и бндак је млада 
баца. А пре је било другб, није кум донбсиб јабуку што млада баца. 
(5.13) ^

Б А Ц А ТИ  П А РЕ испуштати метални новац пред црквом после 
венчања (кум). Има тбга и сад, ко и пре да кум баца паре кад излази 
ис цркве. (5.12)

Б А Ц ИТИ Н А  КРОВ забацити на кров џак или сито (млада) у којем 
је донета зоб након што је она три пута баци, а остатак проспе на земљу. 
Отај џак де је била збб млада треба да баци на крбв. Било је лако, 
куће биле мање, нису биле волке ко сад. (5.13)

БЕГЕН И СА Њ Е, -а с симпатисање између момка и девојке. Џаба 
је и тб наше бегенисање кад мени мбји нису дали за њега да пођем. 
(1.3.6)

БЕГЕН И СА ТИ , -шем несврш. бирати по свом укусу особу за себе. 
Пре игра коло и ту мбмци бегенишу девбјке и бне њи. (1.3.6)

БЕГЕН И С А ТИ  СЕ свиђати се једно другом. Ја и моја покбјна 
Заја смо се бегенисали у свакбм вашеру док је нисам и ожениб на 
крају. (1.3.6)

Б1сЗ, беза м * в. дебели без, поткани без.
БЕЛ Е Н ЗУ К А , -е ж наруквица. Тб што ви сад зовете наручни- 

ца, ми смо то пре звали белензука. Било је цура да нбсу белензуку. 
( 1-6 . 8)

БЕС ЕД ИТИ, -им несврш. бити с неким у љубавној вези, уп. стаја- 
ти, стбјати (2). Ја сам беседила с Момчилом. Моји нису ни знали да 
ми беседимо, не би ми ни дали. (1.3.6.1)
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БђГА ТИ , -ам несврш. удати се кришом, без дозволе родитеља, уп. 
побећи. Пре се девбјка удавала или са договбром или је бегала ако 
јој не дају за кога она бће. (2.2.1.1)

БЕЈТА М АРАМ ИЦ А  марамица беле боје којом су се младенцима 
везивале руке на венчању, а коју је доносио кум, уп. белб платно. Руке 
су им везане белбм марам"цбм. А ту марам"цу кум донесе. (5.13.1)

БЕЈ1И Ј1УК биљка коју је млада на дан венчања носила уз себе 
ради заштите од злих утицаја. Млада носи уза се бели лук, а пбсебно 
она која је лепа. Кад има млада уза се бели лук, бнда јој нико ништ 
не море науд"ти. (5.10.1)

БЕЛО  ПЛАТНО мање парче памучне беле тканине којим су се 
младенцима везивале руке на венчању, уп. бела марам"ца. Руке су им 
везали белим платном ил’ марам"цбм, сведно. (5.13.1)

Б ђ О , бела, бело који је беле боје; у прошлости је гардероба младих 
била у тој боји. Није пре одело било вакб шарено и сваке боје ко сад, 
знало је се, бело, такб је било и мбмцима и цурама. (1.6.6) в. бела 
марам"ца, белб платно, бели лук.

БН ТИ  НАСАМ О бити у друштву особе супротног пола без при- 
суства других, што је било строго забрањено младићу и девојци. Ђаво- 
ла сам могла бити насамо с мбмком, а сат по целу нбћ буду једно з 
другим. (1.3.6.3)

БЦ ТИ  РА ЗМ А КН УТ бити удаљен, одмакнут од некога; раније 
су младићи и девојке морали да стоје одмакнути једно од другог, јер се 
веровало да девојка може остати трудна ако стоји близу момка, уп. бити 
ублизу, прекуч"ти се. Кад је вашер, ил’ вакб нешто, момак је мало 
био размакнут от цуре. (1.3.6.3)

БЦ ТИ  У БЛ И ЗУ  в. бити размакнут. Састајали смо се, а тб не 
буду ублизу момак и девбјка. Мбрају да будну размакнути, данас 
јбк, сат се држе за руке, па се љубе иако има и другбг света поред 
њи. (1.3.6.3)

БЛ И ЗН И ТИ  СЕ, близним се несврш. рађати близанце; веровало се 
да ће тако бити ако млада, при поласку од своје куће, отвори оба прозор- 
ска крила, те је стога отварала само једно. Отварале су младе прбзоре, 
ал ’ само једно крило. Кажу, ако отвори оба крила, бнда ће се млада 
пбсле близнити. (5.11)

БО Ж И Ћ , -а м велики црквени празник (25. децембар, односно 7. 
јануар) дан када су девојке почињале ићи на вашар. За  Ббжић, бнда 
девбјке првбм пблазе у вашер. (1.3.5.2)

БО СА Н ЧИ Ц А , -е ж врста народног кола. Обично су се играла 
бва кбла, шта ја знам, била је босанчица звана, кбло. (1.3.3.2.2)
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БОШ ЧА/БОШ ЧА, -е ж врста одеће различитог кроја која се облачи 
преко одела, покрива предњу страну и чува од непрљања; представљала 
је обавезни део женске гардеробе, уп. кецеља. Носиле су бошче, јесу. 
То је једно, само што неко зове бошча, а неко кецеља. (1.6.2)

БОШ ЧАЛУК, -а м дар за кума; састоји се од кошуље, чарапа, 
пешкира, марамице, који су увијени у стољњак. Кум је се знало да 
се обавезно дарује бошчалуком. Ту буде обавезно кошуља, чора- 
пе, пешкир, марамица, а ко је мало већи домаћин, нађе се ту још 
понешто, ал’ ово је обавезно. (4.9.2)

БРА В Љ ЕТ иНА, -е ж овчије месо које се припремало за свадбу и 
које млада није смела да једе да јој деца не би била мусава. Н е сме да 
једе брављетину, оћу деца да јој бидну балава. (5.5.2)

БРА В Ч Е, -ета с печен ован на чијим се роговима налази по једна 
јабука; носили су га сватови кад пођу по младу, као и пријатељи други 
дан свадбе. Има да пријатељи донесу колач и бравче донесу прија- 
тељи. А и сватови кад иду по младу они носу бравче и то бравче 
обавезно мора д-има рогове и на њима је јабука. (5.10.2) в. прека- 
зивати бравче.

Б РА Н иТИ, браним несврш. спречавати, не дозвољавати брак 
између младића и девојке. Мени је покојни отац бранио да пођем за 
Драгог. Џаба, сви су ми бран"ли и ја сам побегла и било ми је лепо 
са њим. (2.2.3)

БРА Т, -а м крвни сродник из исте генерације од истих родитеља 
или једног истог родитеља; у ширем смислу и рођак; изводио је младу и 
предавао је деверу од кога је за узврат примао симболичну суму новца. 
Брат је и пре ко и сад извбдио младу и даје је деверу. Девер брату 
мора да плати младу и да му нешто пара. (5.2.2)

БРА ТО , -е м в. бато. Мој човек никад није био кбт куће, а з 
братом сам се лепо слагала. (6.1.3.1.1)

Б Р б Н З А , -е ж бронзано звоно; стављало се на волове када се возе 
младине ствари, уп. звоно. А кад вблови вучу младине ствари, на њи 
се обавезно туре бронзе. (4.9.3)

БРШ Љ АН, -а м биљка пузавица; од ње се правио венац који се 
стављао на капију када је свадба. Начини се венац од бршљана и стави 
се на капију. (5.10.1)

БУКЈШ ЈА , -е ж в. чутура. Неко каже буклија, а неко вели чуту- 
ра. То је једно, дијете. (4.8.4)
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В

ВАЈАТ, -ата м дрвена зградица поред куће; вајат је прављен 
младићу стасалом за женидбу да би у њему спавао са својом женом. Кад 
момак треба да се жени, њему је посебно грађен вајат. Ваши Петро- 
в"ћи су имали пе-шес вајата. (1.4.2.1)

ВАЛ, -а м танка и прозрачна тканина која је била обавезни део 
младине гардеробе, уп. дувак, превез, фал; 1. млада га је носила преко 
главе и низ леђа на свом венчању и могла га је скинути тек пошто кум 
и стари сват оду кући. Кат сам ја била млада, у мене се вал вукб по 
земљи. Млада носи вал до испот кблена. Очо кум, очб стари сват, е, 
бнда млада скида вал. А сад, сат се није ни венчала, а вал је скинла.
(5.10.3) 2. веровало се да од његове дужине зависи дужина брака. Није 
пре вал биб кратак ко сат што нбсе кратак вал, дугачак. Онај вал 
биб вам вакб дужи, јок кратак ко сат што има. Кат сам била млада, 
у мене је биб дуги вал. Имала сам вал -  ко сад венчан"ца скоро је 
биб дуг. (5.13.1)

ВАРЕНА, -е ж в. варенмца. Највише се и пила варена. Није било 
вблкб пића ко сад. (5.6)

В А РЕ Н ИЦА, -е ж кувана ракија; била је најчешће пиће на свадбама, 
уп. варена. Како су се свадбе правиле у јесен, доста се и варен"ца 
пила. (5.6)

ВАШЕР, -а м скуп продаваца и купаца на одређеном простору у 
селу на дан каквог црквеног празника; био је и један од видова забаве за 
младе и место где су се састајали. Пре је бмлад"на ишла на вашере, 
ал’ никад девбјка није ишла сама. (1.3.1.1.1.1) в. полаз"ти у вашер, 
пбћи у вашер, пуштати у вашер.

ВАШ ЕРИЋ, -а м мањи вашар који се одржавао испред цркве за 
мањи црквени празник. Кад је служба на неки празничић, бнда је кот 
цркве вашер"ћ. (1.3.1.1.1.1)

В ћД Е Н И ЈЕ, -ија ж црквени празник (21. новембар, односно 4. 
децзмбар) када су девојке, стасале за удају, одлазиле на вашар који се 
одржавао код цркве. Кат су Веденије тад је вашер кот цркве и ту дбла- 
зе девбјке на Веденије на вашер. (1.3.5.2)

В Е ЗА Т И  МАРАМУ носити мараму на глави, што је била обавеза 
девојака које су почеле да излазе. Ка-девбјка пбчне ићи у вашере, на 
прела, она онда и мараму веже. (1.2.1.1.1.4)

ВЕЗА ТИ  Р ^ К Е  спојити белом марамицом или белим платном 
младенцима руке на венчању. Кад је венчање, младенцима вежу руке 
са белбм марам"цбм. (5.13)
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В ћЛ К А  Н ИСКА  огрлица од двадесет малих дуката и са једним 
великим дукатом на средини, који су нанизани на златан ланчић. Е, а 
била је и велка ниска. На тој велкој нисци будне двајес мали дуката 
и један велки. Исто су нанизани на златан ланчић. (1.6.8)

В бЛ К И  ДУКАТ златни новчић веће вредности који се даровао у 
одређеним приликама. С>ни су мене заводли. Ја сам Пају чекала из 
вбјске три год"не и покојни Мићо ми је, кат сам дошла, дао дукат -  и 
тб велки дукат ми је даб. (4.3.1.5.1)

ВЕСЕЉ Е, -а с в. свадба. Пре је било лако за весеље, не збве се 
ко сад. (5.1.1) в. прав"ти весеље.

ВЕСТИ, -зем несврш. украшавати, китити везом; подразумевало се 
да девојка стасала за удају зна да везе. Није ти пре било ни једне цуре 
да не зна вести. (1.4.1.1)

ВЕЧЕРА ТИ , -ам сврш./несврш. јести увече; млади није било 
дозвољено да вечера док кум не оде кући. Кад је у нас била свадба, 
докле год нам кум није бтишб кући, ја нисам јела. Није млада пре 
мбгла за Криста Ббга вечерати до-кум не оде кући. (5.16.2)

ВЕН А Ц, -нца м 1. украс сплетен од бршљана и цвећа који може, 
а не мора да буде у облику круга и који се обавезно налазио на капији 
код младине и младожењине куће на дан свадбе. На капији је ббавезно 
стбјб венац. А  бне венце што стбје на капијама праве девбјке. (5.9) 
2. круна која се ставља младенцима на главу приликом венчања у цркви. 
Кад је венчање, пбп им стави бне венце на главу. Има тбга и данас.
(2.3.7.3) в. венац паприка, мењати венце.

В ЕН А Ц  П А П РИ К А  огрлица од паприка нанизаних на конац; 
чауш га је носио око врата да би отерао зле силе. Чаушу метну и венац 
паприка. (5.10.1)

В ђН Ч А Н , -а, -о који је склопио брак; није могао да буде девер на 
свадби, уп. жењен, бжењен, удата. Нама није биб девер његбв брат 
затб што је биб венчан и не море да буде девер ако је венчан неко.
(2.3.4.3)

ВЕН ЧА Њ Е, -а с обред склапања брака у цркви. Венчање је било 
у цркви. (2.3.1)

ВЕН ЧА ТИ , -ам сврш. извршити над неким обред венчања. Пбп 
неће да венча кад је пбст. (2.3.6.1)

ВЕН ЧА ТИ  СЕ, -ам се сврш. склопити црквени брак. Ја и Борани- 
ја кат смо се венчали, ваша Заја је се била удала. Она је била млада. 
Удала се за онбга Витомира Петр"ћа. Тамте и бвамте и Вида пбквари 
бнај вал. б н а  бће у цркви да се венча, а бн не сме, биб у партији. 
Тамте и бвамте и бн уђе у цркву и венча се. (2.3.6.1)

ВИД ’видело‘ м в. дбћи за вида.
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ВРГБЕН, -а, -о в. цењен. Јела је била виђена и цењена девојка. 
Она је у то време била једна од виђенији цура. (1.4.1.2)

ВИНО, -а с врста пића домаће производње; 1. пило се на свадбама. 
Било је и вино да се пије на свадби, ал’ мање нег ракија јел је и вино- 
града било мање (5.6). 2. давало се младенцима на венчању. У цркви 
кад нас венчава, поп нам да и мало вина те се напијемо. (2.3.7.3.) 3. 
уносило се у кућу након венчања (млада). А у кућу кад улази млада, 
дају јој два литра са вином д-унесе. Ретко да се да ракија, вино је у 
тим литровима. (5.12.1). в. напити се вина.

ВИ ТИЦА, -е ж в. кика. Нос"ле смо вит"це. (1.2.1.1.1.4.1)
В б  , вола м домаћа животиња; користила се да би се довукле млади- 

не ствари у њену нову кућу. Волов"ма се довлачила младина спрема. 
(5.10.2)

ВОДА, -е ж в. ићи на воду.
В б Д иТИ КС)ЛО бити на челу кола. Гледало се и који момак 

води коло. Момчило води коло, а ја не смем д-играм до њега, не да 
ми отац. (1.3.3.2.4)

ВС)ДИТИ РЕД бринути се о нечему, заповедати; на свадбама је то 
био задатак старог свата. Главни је био стари сват. Он је тај који води 
ред. (5.16.2)

ВОДПЦА, -е ж место окупљања младих за неки мањи црквени празник, 
али не испред цркве. На Младу недљу биб скуп, вод"ца била. И пођемо 
ја и моја Грбзда и нас пуно пође тамо на ту вод"цу. (1.3.1.1.1.1)

вблти , волим несврш. осећати емотивну везаност за особу суп- 
ротног пола; на ово се у прошлости приликом склапања брака није об- 
раћала пажња, уп. заволти. Јбј, ја сам водла једнбг момка, а отац ме 
није теб дати за њега, нег за Грујицу, а воЈтла сам другбг момка. Зец 
бнај је мене волиб млбго. (1.3.6)

ВРАТА, -а ж отвор на зиду кроз који се пролази; у свадбеном риту- 
алу представља граничну семантику улаза и излаза. Брат изведе младу 
и на врат"ма је да деверу. А код момачке куће бн стане на врата да је 
мало ошине кад улази у кућу. (5.14.1.3) в. изотварати врата и прбзо- 
ре, лупати на врата, отварати врата и прбзоре.

ВРАТИТИ  ДУКАТЕ предомислити се након прихватања брач- 
не понуде и вратити новац и дукате добијене на просидби, уп. врат"ти 
паре. Било је које су врат"ле дукате, ал’ ја тб нисам. Кат сам узла 
готово је, нема назад. (4.3.1.3.1)

ВРАТИТИ  П А РЕ в. врат"ти дукате. Ја сам испросијб и она ми 
пбсле врат"ла паре, а не знам штб. (4.3.1.3.1)

ВРА ТИТИ ЧУТУРУ одбити позив на весеље или не бити код куће 
у часу позивања; сматрало се да то доноси несрећу младенцима. Ако



102 М и р ја н а  П е т р о в и ћ -С а в и ћ

неш д-идеш на свадбу, нембј, ал’ нембј да вратиш чутуру. Не ваља. 
Ј^стб не ваља ка-ти збвеш на свадбу, а тад никбг не буде кбт куће 
и ти, бндак, мбраш да вратиш чутуру, а не ваља да се врати чутура. 
Сад је згбдно, бвај телефбн има и јавиш каш дбћи. (4.8.6)

ВРА Ћ А ТИ  КОСУ У ЗБРД О  терати косу нагоре; начин на који 
су се момци чешљали. Па кат се замбмчимо, бнда смо, тб је се знало, 
враћали кбсу узбрдо. (1.2.1.1.2.4)

ВРА Ћ А ТИ  СЕ Р1СТИМ ПУТОМ ићи на претходно место путем 
којим се и отишло, што је сватовима било забрањено. Сватови се са 
венчања не враћају истим путом нег мало измену. (5.10.4)

ВРА ЧА РА , -е ж в. гатара. Било је тизи врачара па уврачају, 
каже, бн пбсле не зна ништ, само у њу гледа. (1.5.1.2)

ВРА ЧА ТИ , врачам несврш. в. гатати. Обично су тб стрине ил’ 
тетке те девбјке, младине тетке врачају да бн њу, веле, слуша, јбк 
бна њега. А де је тб било да жена не слуша човека, мбш врачати и 
гатати, ал ’ мбраш га слушати кат си дбшла за њега. (1.5.1.3)

В РА Џ БИ Н А , -е ж в. гатање. Било је враџбина млбго. Зет  је тај 
кбји чува младожењу од враџбина. (1.5.1.1)

ВРЕДАН, -дна, -дно в. радан. Јбрданка је била вредна и така је 
и бстала цеб живот. (1.4.1.2)

В РђЋ А , -е ж овећа кеса без рукохвата начињена од конопље, џак; 
обавезан део девојачке спреме који девојка или њена мајка отка. Ја сам 
код мбје Збре, кад је се удала, и врећу јбј ставила. (4.9.2)

Г

ГАДЉ АР, -ара м в. гајдаш. Није пре била муз"ка ко сад. Сбич- 
но су тб били гадљари. (5.2.2)

ГАДЉ Е, - и  м н о ж . ж  в . гајде. На свадбама пре, тб је ббавезно, 
буду гадље. (1.3.4)

ГАЗДА, -е м в. домаћин. Отац дбшб и видиб да је бвај газда и ја 
сам мбрала пбћи за њега иако га нисам вблла. (1.4.2.2)

ГАЈДАШ, -аша м онај који свира у гајде, уп. гадљар. Тб је се знало 
да буду гајдаши. (5.2.2)

ГАЈДЕ, - и  м н о ж . ж  дувачки музички инструмент, уп. гадље. Тб је 
тб, неко каже гајде, а неко гадље. (1.3.4)

ГА ЈЕЊ Е КОСЕ пуштање косе. Кад симбмчић, бнда већ отпбчи- 
ње тб, што ти ја реко, гајење кбсе. (1.2.1.1.2.4)
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ГАЈИТИ КОСУ пустити косу да расте; то је био знак да се дечак 
замомчио, уп. пуштати косу. Е, онда почињеш, вако, меко да се за- 
момчаваш и онда гајиш косу. (1.2.1.1.2.4)

ГАЈТАН, -а м везени украс на оделу, обично на јелеку или гуњу. Тб 
су били гуњеви, а по њима све гајтан вакб. (1.6.7)

ГАТАЊ Е, -а с поступак онога који гата, уп. гатња, враџбина. Б ијто 
је гатања и за то да се ти удаш за некбг иако ниси тела. (1.5.1.1)

ГАТАРА, -е ж особа, обично женска, која се бави љубавном ма- 
гијом и магијом уопште, уп. врачара. Па и гатара истб тб ради. Угата, 
каже, да се удаш за некбг. (1.5.1.2)

ГАТАТИ, гатам несврш. чинити нарочитим магијским радњама да 
се неко и мимо своје воље заљуби, уп. врачати. Јбј, пре је било и тога 
да се гата, па веле бн се заљубиб, а до јуче није теб ни да чује за њу. 
Пре су жене гатале. А мени то нико није радиб, и бпет сам добро 
прбшла. (1.5.1.3)

ГАТЊ А, -е ж в. гатање. То и јест та гатња. Она угата , тббоже, 
и бн сат ка не зна ништ. (1.5.1.1)

ГА Ћ Е, гаћа множ. ж врста мушких широких панталона од белог 
платна. Па ено, и Ббрки сам ишб у тим што су звали гаће. Оздбл се 
облаче и бвде се веже. (1.6.3)

ГЈГАВНА РЕДАРА најстарија редара; одговорна је за укус хране 
која се припрема за свадбу. Обично бна која је најстарија от свију редара 
је главна редара. Ове млађе мбрају њу да слушају. (5.2.2.1)

ГЛДДАТИ ДОМ ићи у младожењину кућу с намером да се упо- 
зна материјално стање његове породице. Мене Јован испрбсиб и моји 
ондак ишли да гледају дбм. Знали су они како бн живи, ал’ тб је пре 
било ббавезно да се гледа дбм. (4.7)

ГЛ ћДА ТИ  м л А д у  водити рачуна о млади у одласку и поврат- 
ку с венчања (стари сват). Старбјко гледа младу док се пење у кола. 
(5.10.4)

г л О г , глога м в. глогов трн. Имала је пре свака млада уза се 
глог. (5.10.1)

г л О г о в  ТРН оштра израслина на глоговом дрвету; млада га је 
носила уз себе јер се веровало да штити од негативних утицаја, уп. глог, 
глогов"на, глошчић. Јесам и ја сам ко млада нос"ла уза се глогбв 
трн. Метнем га за појас и носим. (5.10.1)

Г Л бГО В иНА, -е ж в. глогов трн. Кад будеш млада, ти си лепа, 
стави за појас мало глогов"не и не ббј се да ће те неко моћи урећи.
(5.10.1)

ГЛОШ ЧИЋ, -а м в. глогов трн. Једино сам нос"ла глошчић.
(5.10.1)
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ГЈ1УВ, -ува, -уво који има оштећење слуха; веровало се да ће таква 
бити деца оних родитеља којима се, као младенцима, није куцнуло на 
врата. Па лупали су нам на врата, није то млого лупано, већ мало, 
каже да не би деца била глува. (5.11.1)

ГОД11НЕ, -ина ж в. петнес-шеснес година, шеснес-седамнес 
година.

ГОЛОГЛАВ, -а, -о који нема покривену главу; у прошлости се 
строго пазило да мушкарци носе капе, а девојке мараме; једини изузетак 
за девојке био је већи вашар оне године када ће се удати. Гологлава 
су ишла само деца. Мушкарци су, знало се, нос"ли капе, а жене и 
девбјке мараме. Мараму, ја како. Нисмо ишле гологлаве. Само о 
вашеру, некбм главнбм, кат се бће д-уда девбјка оту гбд"ну, иде го- 
логлава, авиш е јбк. (1.1.1.1.2.1.2)

ГОСПОЈИНА, -е ж црквени празник (8. септембар, односно 21. 
септембар) тад су се, обично, правиле веридбе. Нису се пре свадбе прав"‘ 
ле ко сад, целу гбд"ну. Знало је се да се свадбе почињу прав"ти пбсле 
Госпо'ине. Цура која је на Госпоћшу ишла у вашер, она пбслен мбре 
д-очекује просце. Знало је се које цуре иду на Госпо'ину у вашер. 
Нису бтац и мати дали да се иде ако нећу да те удају. Ја ка сам се 
удавала, мени је прстен био на Госпо'ину. (4.5) в. Мала госпоЈина.

Г 0Т О В иТИ, -им несврш. спремати јело, кувати; то је било обавезно 
да знају девојке стасале за удају. Тб да цура зна да готови, тб не треба 
ни да помињем. Сад једва да зна и јаје д-упржи. (1.4.1.1)

г р С н и к , -ика м месо од свињског врата које млада није смела да 
једе на дан венчања да јој деца не би имала дисајних проблема. Ако 
млада кад је, једе од гроника, бћу деца да јој крче. (5.5.2)

ГУБЕР, -ера м вунени ткани покривач који је млада доносила у 
својој спреми кад се уда. Ми смо пре ткали губере и ја сам бвде дбнла 
један. (4.9.2)

ГУМ ЕЊ АЦИ, -ка множ. м врста опанака направљених од гуме. Па 
ето, није то било неке нарочите одеће и обуће, дијете, ако је младић 
мбжда имо једне ципеле који су били мало отменијт и опанци. Цбич- 
но су били гумењаци. (1.7.2)

ГУЊ, гуња м мушкајакна од сукна. Није пре било ко данас одела. 
Мушкарци, и момци и бни мало стари'и, нос"ли су гуњеве. (1.6.3) 

ГУЊ ИЋ, -а м део мушке одеће од сукна, без рукава, украшен везом. 
У тебе ђед Пајо је имб леп гуњ"ћ. (1.6.3)
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Д

ДАВАТИ, -јем несврш. према дати. Мене су давали за другбг 
мбмка, а ја нисам тела. За кога сам ја тела, ја сам и пббегла и бчла.
(2.1.4.1)

ДАЊ СКО ПРЕЛО окупљање жена и девојака преко дана ради по- 
моћи при предењу. Било је да се прело прави преко дана, па се то 
прело звало дањскб прело. (1.3.1.1.2)

ДАР, -а м предмет који се поклања, дарује. И бнда млада наконче- 
ту ббеси тбрбицу. Ту су дарови за њега. (4.9.2)

ДАРИВАТИ, даривам несврш. према дарбвати. Кад су мене 
прбсили, ја  сам даривала све њи кблко и је дбшло, кбме шта, ал ’ сам 
и даривала. (4.3.1.5.2)

ДАРОВАТИ, дарујем сврш. давати поклоне, дарове приликом про- 
сидбе, уп. даривати. Даровала сам све, ко гбд је дбшб на прбшевину 
-  ја сам га даровала. Дарује свекра и свекрову бнда. Нека да кбшу- 
љу, нека чбрапе. Кб шта има. Дарује. Такб је бнда било. (4.3.1.5.2) 

ДАРОВНИНА, -е ж поклони које млада доноси младожењиној 
породици. Ништа пре није било купбвно. Даровнина, све је то биб 
ручни рад. (4.9.2)

ДАТИ, дам сврш. удати кћерку без њене сагласности, уп. давати. 
Мене је бтац даб за њега, а ја га нисам вблла. (2.1.4.1)

ДАТИ КА П А РУ в. капар"сати. Ка-дођу да те прбсу, дају ти 
капару и ти си бндак испрошена. (4.3.1.2)

ДАТИ Н А  Ц ВЕЋ Е дати извесну суму новца онима који ките сва- 
тове гранчицом рузмарина. А бнима што ките сватове, њима се даје 
на цвеће. (5.10.4)

ДАТИ П АРЕ в. капар"сати. Ка-дођу у прбшев"ну, бни њој дају 
паре. (4.3.1.2)

ДВА број који је обавезан за количину неких предмета у свадбеном 
ритуалу. Кад улазим у кућу, дају ми две влаше и два сомуна д-унесем 
у кућу први пут кад улазим. (5.12.2)

Д В бЈН И Ц Е , -а множ. ж дрвени музички инструмент од две цеви. 
Двбјнице, свирала, шта било, ал’ се свирало и ми смо играли. (1.3.4) 

Д В бРТИ , -им несврш. послуживати госте стојећи, што је била оба- 
веза младе за време ручка, уп. стбјати (1). Кад је ручак, то је се знало 
да млада и девер стбје, не седе. Они двбре гбсте. Истб пбсле, двори 
свекра и свекрову. (5.16.2)

ДЕБЕЈ1И ВТЗ платно од којег се шила одећа. Ја сам, кат пбђем 
на игру, нбсила сукњу од дебелбг беза. (1.6.5)

ДЕСНА  РУКА 1. један од горњих удова са десне стране тела 
којим је младожења мало ударао младу кад улази у кућу не би ли га боље
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слушала. Јест, ја њу вако десном руком ударим малко по леђима да 
би јој бијо ја старешина, а јок она мени. (1.5.5.3) 2. рука на којој је 
млад носила бурму кад се уда. Прстен иде на десну руку кат се уда. 
(5.15.1.)

ДЕСНА СТРАНА 1. страна тела на коју се стављао рузмарин код 
младожењине куће. Кат се ките сватови па рузмарин кат се меће, 
тб је се водило рачуна на коју страну се меће. Код момкове куће 
рузмарин иде на десну страну, а код младне на леву. Тб је остало и 
данас такб. (5.15.1.) 2. место на којем је седео кум у односу на старог 
свата. Кум седи старбм свату з десне стране, кум з десне стране седи. 
(5.15.1.)

ДЕСНА ЦИПЕЈ1А ципела у коју је девер млади стављао симбо- 
личну суму новца. Е, а било је и тб да девер, кат се млада обувт тури 
јој у десну ципелу пара, ал’ тб је било мало, није тб нешто, не знам 
млбго, нег накб. (5.15.1.)

ДЕСНИ, -а, -б в. десна рука, десна страна, десна ципела, деснб 
раме.

ДЕСНО РАМ Е раме о којем деверу стоји пешкир и о којем се носи 
чутура када се позива на свадбу. Кад зовеш на свадбу, чутура ти је 
на деснбм рамену. Кат ставља пешкир деверу, она га стави преко 
деснбг рамена. А  бтај пешкир што носи девер, бн је на деснбм раме- 
ну, а веже се испод леве руке. (5.15.1.)

Д ђВЕР, -ера м 1. младожењин брат, уп. уп. ђевер. Мбј Јбван није 
имб браће, па ја нисам ни имала девера. (6.1.4.1.1) 2. онај који је од 
младиног брата прихватао младу, куповао јој обућу и вео, прве брачне 
ноћи спавао између младенаца и водио коња на којем ће млада од своје 
куће доћи младожењиној, уп. ручни девер. Девер од брата привати 
младу, купује јој ципеле и вал. Кат сам ја дошла вбд за Мићу и бтб 
првб вече што ти велиш, међу нама је спавб девер. Девер је тај кбји 
вбди кбња за младу. Од његове фам"лије неко је девер. И ја сам, тб 
јес девер, спавб са младбм првб вече. Ја сам спавала, мбј рбђак кад 
је се женијб, са младбм. Целу нбћ је бн вам, прекб мене тура руку. 
Она била дб зида, а ја у средни. А тб је била лудиња. (5.2.2)

ДЕВЕРКО, -а м хип. од девер. Ја сам се с мбјим деверком лепо 
слагала. (6.1.3.1.1)

ДЦВЕРОВ, -ова, -овб који припада деверу. Девер ми је биб дббар, 
а деверова жена ни с ким се није слагала. (6.1.4.1.2.1) в. деверски 
пешкир.

ДЕВЕРСКИ ПЕШ КИР пешкир беле боје украшен везом, који је 
млада поклањала деверу на дан свадбе и везивала му о раме. Млада деве- 
ра дарује деверским пешкиром. (4.9.2)
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ДЕВОВАЊ Е, -а с време девојаштва. Ја сам била сирота и моје 
девовање ми је пресело. Стално сам била слуга, све док се нисам 
удала. (1.2.1.1.1.2)

ДЕВОВАТИ, девујем несврш. бити девојка. Ја и твоја бака 
заједно смо девовале. Само, нису пре цуре задуго девовале ко сад.
(1.2.1.1.1.3)

Д ЕВО ЈА ЧКА  СПРДМА поклони (ћилим, шареница, пешкир, гу- 
бер, чарапе) које су девојка или њена мајка спремале (ткале, плеле, везле) 
да би млада, када се уда, имала чиме даровати нову родбину. Јбј, пре је 
се тб гледало шта ћеш у девојачку спрему. Тб спремају девбјке саме 
или им и мати помаже. (4.9.1)

Д ЕВО ЈА ЧКИ , -а, -б који припада девојци, односи се на девој- 
ку и на период девојаштва, уп. цурски. Девбјке су се пре цен"ле и по 
девојачкбј спреми. Ја сам мојим свима причала да не журе с удајбм. 
Ја сам пожурла и лепо сам жив"ла, ал’ бпет тб није кб девојачки.
(1.2.1.1.1.5) в. девојачка спрема.

ДЕВОЈКА, -е ж особа женског пола од петнаест-шеснаест годи- 
на која није удата, уп. цура. Сад је све другб. Иде се у шкблу, а пре 
кад имаш петнес-шеснес гбдина ти си већ девбјка. Било је да немају 
ни петнес гбдина, а били им прбсци. (1.2.1.1.1.1) в. крађа девбјке, 
красти девбјку, украсти девбјку.

ДЕВОЈЧИЦА, -е ж дете женског пола. Сватове су китиле девојке 
и девојчице. (1.1.1.1.1)

ДЕТЕ, детета с дечак или девојчица у најранијој доби. Ја сам била 
дете кад је у мене мати умрла и бндак је бтац пбсле узеб неку жену 
и ја  сам с маћијом одрасла. (1.1.1.1.3)

ДЕТИЊ СТВО, -а с најранији период живота све до момаштва, 
односно девојаштва. Како ми је било детињство, и не пантим. Знам 
само да је сву децу мати, весела, стално гонла да радимо да нас бтац 
не би грдиб кат се врати кући. (1.1.1)

ДЕЧАК, -ака м в. мушкарчић. У тај кревет де ће они лећи, првбм 
се метне неки дечак. (1.1.1.1.2)

Д ЕЧ А Ч И Ћ , -а м в. мушкарчић. За  наконче је се узимб дечачић.
( 1.1. 1. 1.2)

Д ЕЧК И Ћ , -ића м в. мбмчић. Шта сам ја тад биб дечкић, а бна је 
била мало старија бд мене. (1.2.1.1.2.1)

ДОВЕСТИ, -дем сврш. оженити се. Ја сам Зају дбвеб, а нико ни 
пбјма није имб. (2.1.1.2)

д О г о в о р , -а м в. са дбговором.
ДОЛИЈА, -е ж в. медљана ракија. Дблија се пила, а тб ти је исто 

што ти ја реко бнб медљана ракија. Тб је једно истб. (5.6)
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Д б Л иТИ ЧУТУРУ досути ракије у чутуру, када се зове на свадбу, 
онолико колико се попило из ње. Кат се чутура отпије, онда домаћин 
мбра да је долије нолко колко је попијо. (4.8.5) 

дОм, дома м 4 в. гледати дбм.
ДОМ АЋ ИН, -а м ботат, имућан човек, уп. газда. Ја нисам волла 

тбг мбмка, ал ’ бтац, каки, ни да чује да нећу. Он домаћин, вели, иди 
ка-те оћу. А мбји су тад били добри домаћини. (1.4.2.2)

ДО Н ЕТИ  КА П А РУ  в. капар"сати. Донесу ти капару, паре, а 
вакб -  ко је мало већи домаћин -  бни и дукат дају. (4.3.1.2)

ДОЋ И, дбђем сврш. удати се. Ја сам за Пају дбшла, а њи браће 
и сестара била пуна кућа. И бпет сам се лепо уклбп"ла, а данас нећу 
да трпе ни бца и матер ако има. Лакше се бжени ко нема живе бца и 
матер. Сад је такб, а није лепо, не ваља. (2.1.1.1)

ДО Ћ И  З А  ВИДА вратити се кући пре мрака, што је посебно ва- 
жило за девојке. Кући се мбрало дбћи за вида. Те цуре није било кбја 
је ноћу тумарала. (1.3.5.3)

ДО ЧЕКЈЈВА ТИ  С М У ЗиКОМ  чекати кума и старог света на ка- 
пији с музичарем. Кстб ка-долази кум и стари сват, они су, ббавезно 
је њи домаћин дочекивб с муз"кбм. (5.16.2)

ДРВЕЊ АЦ И, -ка м врста обуће која се правила од дрвета. Ја се 
сећам ко деца да смо нбс"ли неке дрвењаке. Гадно је тб било, сачу- 
вај Ббже. Па и после кат сам била цура, било је они који су и тад 
нос"ли дрвењаке. (1.7.2)

ДРЖ АТИ КРА Ј играти с друге стране девојке која игра до ко- 
ловође; момак који води коло бирао је свог друга да му држи крај. И 
знаб је се момак који је игрб з друге стране цуре, тб је зван: „Да ми 
држиш крај“. Ја играм до Мирослава, а Мишо му је, баш, и држб 
крај. (1.3.3.2.4)

ДРЖ АТИ ПЕШ КИР показивати поштовање према старијем муш- 
карцу у породици држећи му пешкир док се умива (млада). Млада кат си 
и онда кат се бви мушкарци умивајуј ти им држиш пешкир. (7.4.1) 

ДРУГИ ДАН дан након свадбе; тад је млади први пут долазила 
њена девојачка породица у нову кућу. Пре је се знало да су повођани 
други дан свадбе. (7.1.3)

ДУВАК, -вка м в. вал. У мене је на глави биб дувак. Имала сам 
једну слику де се види отај дувак и дадо онбм Пантелићу кад је писб 
неку књигу 6 Шљиови. (5.10.3)

ДУКАТ, -а м златни новац који се у одређеним приликама даровао. 
Мени је свекар даб дукат кат су ме испрос"ли. (4.3.1.5.1) в. велки 
дукат, врат"ти дукате, мали дукат, низ дуката, ниска дуката, прим"' 
ти дукате, узети дукате.
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Ђ

Ђ ћВ ЕР, -ера м в. девер. Овај сат што оде и јес ми ђевер. (5.2.2) 
ЂЕШ О, -е м хип. од девер; један од назива који је млада давала де- 

веру (оном ко је имао ту улогу у свадбеном ритуалу) или младожењиној 
браћи, уп. бато, брато. Девер се често још зове и ђешо. Онда ти је 
девер. Ђешо звали пре. Ко је девер зваб се ђешо. (6.1.3.1.1)

ЂУВЕГИЈА, -е м момак с којим се девојка дружи и планира брак. 
Ја ишла с Јбваном у вашер, а мене пбкојна Пела пита је л ’ ми он 
ђувегија. (1.2.1.1.2.1)

Е

Е к л а т и , -ам несврш. хеклицом (иглом са кукицом) израђивати 
ручне радове; подразумевало се да то зна девојка стасала за удају. П ре су 
цуре и еклале и знаш како је то било лепо. Кака је то цура кбја не 
зна д-екла. (1.4.1.1)

Ж

Ж ЕН А , -е ж особа женског пола које је удата, супруга. Мбј дијете, 
није сат ко пре. Жене су пре слушале свбг човека. (6.1.1)

Ж ЕН И Д БА , -е ж ступање мушкарца у брак. Знам, и за Пегину 
женидбу било је другб. (2.3.3)

Ж ЕН И К, -ика м в. младожења. Е)нај женик што је, бн стане на 
врата и мало удари младу кад улази у кућу. (5.2.2)

Ж ЕН И КОВ, -а, -о в. младбжењин. Жеников бтац иде кад је 
прбшевина. (5.4.2)

Ж ЕНИКЛИЈА, -е м в. младбжења. Мене је бтац оженио младог, 
па сам био млад жениклија. (5.2.2)

Ж Е Н НТИ, женим несврш. налазити сину девојку за брак, што су 
радили родитељи, најчешће отац. Мени бтац вели: „Морам те жен”ти, 
нема нам кб лебац мес"ти“. Ја твбјбј матери велим: „Штб, Дуле, не 
жениш Мићу“? (2.1.4.2)

Ж ЕН ИТИ СЕ несврш. ступати у брак (мушкарац). Ја сам теб да се 
женим са Цветбм, ал’ бтац пбкојни вели: „Неће бна тети доћи овде. 
Она је из равнијег места“. (2.1.1.2)

Ж ЕН СКА  СВАДБА весеље у младиној кући поводом њене удаје. 
Кад је женска свадба, кад оде млада, после је и гбтово. (5.1.2)



110 М и р ја н а  П е т р о в и ћ -С а в и ћ

Ж ЕН СКА РА, -е ж аугм. назив за женско дете. Нас је било четри 
сестре. Нисмо имале браће. Отац је увек викб: „Ове моје женска- 
ре“, а ми нисмо никако волле ка-такб каже. (1.1.1.1.1)

Ж ЕН СКО  К 0 Л О  коло у којем играју само девојке. А бпет било 
је и женскб кбло. Тад играју само девбјке. (1.3.3.2.1)

Ж ЕН ТУ РА ЧА , -е ж аугм. од жена, првенствено се односи на ону 
која се бави негативном магијом. Била је, веле, жентурача која је само 
гледала да науди некоме, а пбсебно младенцима. (1.5.1.2)

Ж бЊ Е Н  само за м в. венчан. Пајо је биб жењен кат сам ја дбшла 
у Петров"ће. (2.3.4.2)

Ж ћТВ А , -е ж жњевење (српом) и скупљање жита; једно од места 
где су се млади виђали. Пре се ишло на жетву, тб је било кб сад у 
вашер ићи на жетву. Ту је и бмладина. Како је то пре било лепо. 
(1.3.1.1.1.2)

Ж И ВИТИ, живим несврш. бити у брачној заједници. Ја сам с мбјим 
Мбмчилом лепо жив"ла. Са Драгим сам жив"ла скбро тријес гбдина 
и било ми је лепо. (2.3.8)

3

ЗА Б А Ц ИТИ СИ ТО /Џ АК бацити џак или сито у којем је била зоб 
на кров да би брак био успешан (млада). Кат сам сашла с кбла, онда су 
ми дбнли збб у џаку. Првб бацам збб, а бнб што бстане/ саспем на 
земљу и забацим џак на кућу. Мени су збб донли у ситу и ја сам истб 
забацнла сито на крбв. Забацим џак и сито истб. (5.13)

ЗА ВЕСТИ  СЕ, -дем се сврш. в. регистровати се. Завели смо се 
тамо де се и сад заводе. {Јстб је била месна концелар"ја. (2.3.6.2)

ЗА В бЛ Т И , заволим сврш. према вблти. Ја сам Јбвана и заволла 
код оваца. Мени моја пбкбјна стрина вели: „Јбј, Зајо, па завблћеш 
ти њега кат се удаш“. (1.3.6)

ЗА ВО ЛТИ  СЕ сврш. почети се волети. Ми смо стално чували 
стбку заједно и такб смо се и завбдли, а нису нам бран"ли наши да 
се узмемо. (1.3.6)

ЗА ГЛ ЕДА ТИ  СЕ, -ам се сврш. заљубити се у некога. К ат сам се 
замбмчиб/ првбм сам се биб загледб у Цвету, матер онбг Марка. 
(1.3.6)

з а г о в О р т и  к Ол о  договорити се са музичарима да свирају 
за одређену особу. Ка-дбђем, ако бћу да водим кбло, ја мбрам да за- 
гбвбрим коло. (1.3.3.2.5)
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ЗА Г О В бР Т И  ц Ур у  договорити се са девојком да игра до неког 
момка; момак који хоће да води коло, унапред се договори са девојком, за 
коју би желео да игра до њега. Е, а цура је, обавезно си моро заговбр"' 
ти цуру. (1.3.3.2.5)

ЗА Д ЕВ О ЈЧ И ТИ  СЕ, -им се сврш. постати девојком (обично од 
петнаест-шеснаест година). П а јест, ми смо пре, ја кат сам била, ми се 
раније задевбјчимо нек сад. (1.2.1.1.1.3)

ЗАДРУГА, -е ж породица у којој је било више генерација и која 
је често бројала и преко двадесет чланова. Моја Драг"ца је се удала у 
задругу. Била је двајес четврта. Он је имо млого браће и сестара, а и 
чича и ђед су ту жив"ли. Вида је у Петрићима у задрузи била двајес 
бсма, а сад је у целим Петрићима деветоро живе душе. (6.1.2)

ЗА К И ТИ ТИ , -им сврш. украсити цвећем. Ко иде у сватове, њега 
обавезно заките. (5.10.4)

ЗА К И ТИ ТИ  СЕ, -им се сврш. украсити се цвећем. Онај ко иде у 
сватове бн се мало закити цвећом. Девбјке су тб рад"ле. (5.10.4)

3 АКЈБУЧАТИ, -ам сврш. учинити враџбином да млада не може да 
има порода, а то се постизало тако што се с једне стране стављао кључ, 
а с друге катанац и када би млада прошла између та два предмета, они 
се закључају. Ако млада прбђе између тбг кључа и катанца и ова за- 
кључа, бна не море род"ти. Закључала је да не море рађати. (1.5.6) 

ЗА М О М ЧА ВА ТИ  СЕ, замомчавам се несврш. почињати са 
момковањем. Е, бндак почињеш вакб меко да се замомчаваш.
(1.2.1.1.2.3)_

ЗА М О М ЧИ ТИ  СЕ, -им се сврш. постати момком (од шеснаест- 
-седамнаест година). Кат се замбмчиш, бнда мало пушташ кбсу, изла- 
зиш у вашере, идеш на игранке, прела. (1.2.1.1.2.3)

ЗА О В А , -е ж мужева сестра. Ја нисам имала заову. У мене Јован 
биб сам. (6.1.4.2.1)

ЗА О В И Н , -а, -о који припада заови. Моја заова је била стари- 
ја од њега и заовин син ми је и биб девер кад нам је била свадба.
(6.1.4.2.2.1)

3 А РУ Ч ЕН А  само за ж в. прстенована. Јесам била дуго заручена.
(4.4.2.1)

ЗА Р У Ч ИТИ, заручим сврш в. прстеновати. Мене је Пајо заручиб 
кад је теб пбћи у вбјску. (4.4.1.2)

ЗА Р У Ч ИТИ СЕ, заручим се сврш. везати се датим прстеном и 
речју (момак или девојка), верити се. Ја смо се и Пајо заруч"ли пре 
његове вбјске. (4.4.1.2)
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ЗА РУ Ч Н И К , -а м момак који је испросио девојку за себе. Ја сам 
Драгцу испросио и као њен заручник опет нисам ишо ја на славу нег 
мбј отац. (4.4.2.2)

ЗА РУ Ч Н И Ц А , -е ж девојка која је испрошена. Ја сам три годне 
била заручница. Пајо је у вбјску бтишб четрес девете, а педесет друге 
се узели. (4.4.2.1)

ЗВА ТИ , збвем несврш. 1. позивати кога да дође, уп. сазвати. На 
свадбу збве бтац или неки други мушкарац из фамилије ако нема 
бца. (4.8.3) 2. ословљавати неким називом; млада чланове нове породице 
није смела ословљавати њиховим правим именима. Кад млада дблази у 
кућу, бна укућане мбра да збве неким именом, јбк накб како се бни 
збву. (7.4.1)

З В 0 Н О , -а с в. брбнза. Тизим вбловима се ббавезно натуре 
звбна на вратове да би се чуло кат се вбзи младина спрема. Па било 
је, тб се излази да се види кблко има девојачке спреме. Има жена 
кбје су тб вбдле да виде, па пбслен причају вблкб одвукли, нблкб 
одвукли. (4.9.3)

ЗДРАВ, -а, -о који није болестан, обавезна особина накоњчета. 
Наконче је здрав, крупан мушкарчић да и ти таке рађаш. (5.2.4)

ЗД РА В ИЦА, -е ж краћи говор или формула од неколико речи уз 
чашу која се испија за нечије здравље, у част или за успех нечега. Пре 
је било, а има и сат само мало ређе, биле су здрав"це на свадби.
(5.13.1)

З ћ Т , -а м 1. кћеркин или сестрин муж. Па мбј зет је Мишо. Мбја 
Мара се за њега удала. (6.2.1) 2. особа чији је задатак био да на дан 
венчања чува младожењиног коња, а самим тим и младожењу од врачара 
и да увече пред сватовима покаже младине поклоне за нову породицу; 
његов задатак је био и да довезе девојачку спрему. Зет те свадбе, бн је 
ббавезно чувб младбжењинбг кбња и јулар због врачара. Кб има 
зета бнда зет, иде по девојачку спрему, јбк младбжења. Те дарове 
што је млада дбнла, дбносе зетови прет сватове да сви виде шта је 
млада дбнла кадједбш ла. (1.5.5.5)

ЗЦ М И  прил. док траје зима -  време када су се одржавале игранке. 
Зими, увече празника су биле игранке. (1.3.2)

ЗЛ А ТА Н , -а м назив којим млада ословљава мушке чланове нове 
породице, обично младожењиног брата. Мијо је биб мали и њега сам 
презвала златан. (6.1.3.1.1)

З б Б ,  збби ж в. бацати збб.
ЗУБУН , -уна м дужи сукнени прслук; носиле су га богатије девојке. 

Биб зубун, јашта је. Зубун је вакб, дбл низ леђа и тб су бве мало бо- 
гатије цуре нбсиле. Тб је било вакб мало отменије тај зубун. (1.6.2)
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И

ИГРА, -е ж в. игранка. Тад се викало на игру тбм и тбм домаћ"' 
ну. (1.3.1Л.1.1)

Р1ГРА К&ЈТО разонода за младе уз музику, песму и игру, обично 
кад је неки црквени празник. Сваке недеље код Рађева камена игра 
коло. Кад је неки празник и вашер кад је игра коло. (1.3.1.1.1.1)

И ГРАНКА, -е ж разонода уз музику, песму и игру -  забава за мла- 
де увече по кућама после обављеног посла и уочи црквеног празника, 
уп. игра. Увече кад се заврши мбба прави се игранка. Баш  у Мила- 
новој кући била игранка. Игранке су биле зими увече празника.
(1.3.1.1.1.1)

ИГРАТИ, играм несврш. знати вештину играња кола, што је у про- 
шлости било обавезно за младиће и девојке. Тб је пре било реткост да 
мбмак ил’ девбјка не зна д-игра. (1.3.3.2.4) в. играти до кбловође, 
играти једно дб другбг.

ИГРАТИ ДО К вЛ О В О Ђ Е  играти у колу поред момка који води 
мешовито коло (девојка) на његов позив; често је то био знак да су то 
двоје у вези. Кат сам ја коловођа, ил’ било ко други, д-игра до кбло- 
вође мбре само бна цура којЗ' сам ја заговбриб. Јбј, па ја дбђем на 
вашер и кад Сређо вбди кбло зна се да ја играм до коловође. Гледа 
се и која цура игра до кбловође. Мене су мбмци тели и увек сам игра- 
ла до кбловође. (1.3.6.2)

ИГРАТИ ЈЕДНО ДО ДРУГОГ играти у колу покрај особе суп- 
ротног пола; сматрало се да су то двоје младих у љубавној вези. Кад 
мбмак и цура играју једно до другбг, бнда је се тб гледало кб да је 
бн њен момак. Такб је тб било, чим играш до њега, бн је твбј момак, 
веле да са њим беседиш. Гледало се, тб се страшно гледало ко до ко- 
га игра. Ја и Момчило смо једнбм играли једно до другбг и отац ме 
теб уб"ти после. (1.3.6.2)

И ЗА  МЛАДЕ место на којем је за време венчања у цркви стајао 
стари сват. Кад је венчање, иза младе стојзГстари сват. (5.16.5)

И З А МЛАДС)ЖЕЊЕ место на којем је за време венчања у цркви 
стајао кум. Кат се венчавамо у цркви, иза мене је стајб кум, а иза 
Заје стари сват. (5.16.5)

И ЗА ТК А ТИ , -ам сврш. наткати много, односно направити ткањем, 
уп. изачети, одачети. Кблко сам само шаренГп(а изаткала док се нисам 
удала. Цен"ла се пре цура и по тбм кблко донесе чега кат се уда.
(1.4.1.1) '

И ЗА Ч Е Т И , изачем сврш. в. изаткати. Ја изачем ћилим, а мати 
велтда дам Рбси, она је старија. Прва ће се удати. (1.4.1.1)
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и з в 0 д ит и  у  н А р о д  показивати другима да у породици има 
девојка стасала за удају. Кат се ти, препостави, задевојчиш, бнда те 
почињу изводнти у народ. (1.2.1.1.1.4)

И ЗВ РА Ћ ЕН , -а, -о који је с наличја, а самим тим штити од злих 
утицаја. Млада кат сам била, ја сам имала извраћене чорапе. Тб ми 
је моја мати тако рекла. (5.10.3.1)

И ЗМ ЕТ, -а м в. штрика. Ја сам за мбг девера ткала, а дол на дну 
био је измет. (1.6.7.1)

И ЗО ТВА РА ТИ  ВРАТА И П Р бЗО Р Е  отворити сва врата и про- 
зоре по поласку од куће (млада). Она изотвара врата и прбзоре кат 
полази. И ја сам тб раднла. Веле да ти такб живот послен буде отво- 
рен. (5.13)

И С ЕЋ И  ЧАШ АП направити прорез у облику круга на средини 
стољњака који је био на столу испред младенаца, како млада не би могла 
да роди. Било је да неко исече чашап и она, јадн"ца, не море да роди. 
(1.5.6)

ИСПИТ, -а м испитивање младенаца од стране свештеника да ли 
добровољно ступају у брак; то се радило после веридбе доласком све- 
штеника у кућу, или одласком младенаца у цркву, уп. испитивање. До- 
веде се поп и прави се испит. Тат поп испитује младенце да л ’ и није 
ко натрб да се узму. Море испит да буде и у цркви. (4.6.1)

ИСПИ ТА ТИ , испитам сврш. сазнати да ли младенци добровољно 
ступају у брак постављајући питање (свештеник), уп. испитивати. Кад 
је испит, поп испита те младенце је л ’ и натрб ко да се узму. Ја сам 
мбрала рећи да није, а јес ме бтац натрб. Ја сам другбг момка вблла, 
ал’ џабе. (4.6.2)

И СПИ ТИ ВА Њ Е, -а с в. испит. Али мене је Боранија, кат сам ја 
пбшб на испитивање, ја се спремио, она ишла у цркву и срела мене. 
Пбп врши тб испитивање да л ’ није неко натрб девбјку ил’ младића.
(4.6.1)

ИСПИТИВАТИ, испитујем несврш. према испитати. Поп је ис- 
питивб младенце истб, па биб испит у цркви ил’ кбт куће. (4.6.2)

И С П Р бС иТИ, испросим сврш. добити пристанак девојке за удају. 
Перо Стан”мировић отишб у Шљиову и там испросиб девбјку.
(4.3.1.2)

{ЈСПРОШ ЕНА само за ж в. капарисана. Кад је цура испрошена, 
бна ондак ако иде у вашер, иде са тизим што је испрбсиб. (4.3.2.1)

Р1СТИ, -а, -б в. враћати се истим путом.
И Ћ И  НА  ВОДУ одлазити на бунар или извор ради доношења воде 

у кућу, што је била младина обавеза првог јутра после свадбе у новој по-



Л ексика свадбених обичаја у Рађевини 115

родици. К ат сам устала јутри, није се спавало ко сад, ја сам морала 
ићи на воду. (7.4.1)

Ј

ЈА БУ К А , -е ж плод истоименог дрвета који је симбол плодности, 
здравља, љубави, лепоте; знак брачне везе, здравог потомства 1. у од- 
ређеним приликама користила се као знак захвалности и поклон за доне- 
ту вест. Ко први дбђе^ бн добије муштулук и њему се да и јабука. (5.7)
2. на дан свадбе код младине куће јабука се стављала на високу грану 
изнад капије и сватови су морали да је скину, обично оружјем, како би 
им био дозвољен улазак у двориште. На капији мбтка и на њбј јабука. 
У авлију не улази нико от сватбва док се јабука не скине. (5.14.1.3)
3. јабуку је носио са собом онај ко зове на свадбу и свако у њу забоде 
метални новац и исту ту јабуку млада је бацала кад дође кући са венчања. 
Пре је било да се нбси и јабука кат се зове на свадбу и бндак ка-ти 
неког зовеш, а бн ти у ту јабуку заббде и неку пару. Сад се више 
не носи јабука кат се зове на свадбу. (4.8.4) 4. младожењин поклон 
девојци ако не иде у прошевину, који шаље по свом оцу. У мене је бтац 
ишб да прбси бту Драг"цу, а ја нисам н онда сам по њему послб јабу- 
ку, те јој бн даб. (4.3.1.5.1) 5. воћка којом се китио барјак као и рогови 
печеног овна којег носе сватови или пријатељи. На барјак се ббавезно 
метне јабука. Тб је такб и данас бстало да на барјаку буде јабука. На 
отбм бравчету, на рогбв"ма будне по једна јабука. (5.10.1) в. баца- 
ти јабуку, под"ћи јабуку, пребац"ти јабуку, скинти јабуку.

ЈАСТУК, -а м део постељине који се налазио у девојачкој спреми 
и на који је млада седала свекрви у крило кад се врати с венчања. Дбнла 
сам им по јастук кат сам дбшла, а истб сам им дбнла и по мање јасту- 
че. (4.9.2)

ЈА СТУЧЕ, -ета с дем. од јастук. Ка-дбђемо са венчања, свекро- 
ви метнем у крило јастуче и онда јој седнем у крило на тб јастуче.
(4.9.2)

ЈА СТУЧИ Ћ , -а м дем. од јастук. Дала сам и по један јастучић и 
на тај јастучић што сам јој дбнла ја сам јој и села у крило. (4.9.2)

ЈЕДИ Н А Ц , -нца м једино мушко дете својим родитељима; сматран 
је добром приликом за удају. Мбји су војјли да се удам за Јбвана, бн је 
биб јединац. (1.4.2.2)

ЈЕДИ Н И Ц А , -е ж једино женско дете својим родитељима; сматра- 
на је добром приликом за женидбу. Моји нису имали никбг сем мене, а
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њи је било млого и браће и сестара, па су његови и волли што сам ја 
јединица, имаћу леп мираз. (1.4.1.3)

ЈЕДН О  ДР5ТО М  в. бкренути једно другом.
ЈЕЈ1ЕК, -ека м део женске одеће без рукава украшен везом; носиле 

су га богатије девојке. Гроздана Момчилова што је имала леп јелек. 
Није свака цура ни имала јелек. (1.6.2)

ЈћС Е Н , -ени ж годишње доба између лета и зиме кад су се у про- 
шлости правиле свадбе. Нису се пре свадбе правиле ко сад него се 
знало, кад је јесен, онда су се и свадбе прав"ле. (5.8.1)

ЈЕТРОВА, -е ж жена мужевог брата. Мбј је Јбван био сам, па 
нисам ни јетрову имала. (6.1.4.2.1)

ЈЕТРО ВИН , -ина, -ино који припада јетрви. Моја и јетровина 
деца су се млого лепо слагала, а и нас две смо лепо биле. Мало је 
било такб. Слабо се слажу јетрове, па онда и њина деца се не воле. 
(6.1.4.2.2Л)

ЈУЛАР, -ара м поводац за коња који је младина родбина у свад- 
беном ритуалу употребљавала у магијске сврхе да би млада имала над- 
моћност у браку. Јулар од отбг коња што младожења иде са њим у 
сватове ббавезно је чувб зет. Имало је тб да са отим јуларом угатају 
да бн слуша њу. (1.5.5.3)

К

КА П А , -е ж обавезан део мушке гардеробе који се носи на глави. 
Девбјке су носнле мараме, а момци капе. (1.6.3) в. шарена капа.

КА П А РА , -е ж поклони (обично новац и дукати) који се дају де- 
војци при прошевини. Мени су тад дбнли капару и ја тб нисам тела 
погазити. (4.3.1.5) в. дати капару, донети капару.

К А П А РИСА НА  само за ж која је примила паре као знак пристанка 
на удају; након тога се није могла појављивати у јавности без свог момка, 
уп. испрошена. Кад је цура капар"сана, она кад иде у вашер, знало је 
се да са тим момком иде. Није више ишла сама. (4.3.2.1)

К А П А РИСАТИ, -ишем сврш. дати девојци извесну суму новца 
као знак да је испрошена, уп. дати капару, дати паре, донети капару. У 
прошев"ну долази младожења и његови родитељи. Они тад девбјку 
капар"шу, дају јој паре. Тат се и свадба уговбри. Онда дошли изне- 
нада и капар"сали ме. (4.3.1.2)

КА П И ЈА , -е ж улазна врата у двориште; изнад ње се, као границе 
улаза и излаза у свадбеном ритуалу, стављао Еенац од бршљана. Кад је 
свадба, на капију се стави венац од бршљана. (5.14.1.3)
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КАРЈ1иЦА, -е ж в. лизати карл"цу.
КА ТА Н А Ц , -анца м ♦ в. кључ и катанац.
КЕЦ , кеца м играч који је на последњем месту у колу. На леву 

страну је тај што држи крај и мбмци и сви, а кец се звао бнај на кра- 
ју. (1.3.3.2.3)

К ЕЦ ЕЉ А , -е ж в. ббшча/ббшча. Пре су облачиле сукње и кеце- 
ље су се носиле истб. (1.6.2)

КЕЦ И РА ТИ , кецирам несврш. играти на последњем месту у колу. 
Замолиш ти неког и на кецу, неће свако да кецира. (1.3.3.2.4)

КИ КА , -е ж коса чешљем подељена у три дела од којих је међу- 
собним уплитањем створена једна плетеница; начин на који су девојке 
раније носиле косу, уп. витица, плетеница, плетеничица. Мени је моја 
мати сплетала кбсу у кику. (1.2.1.1.1.4.1)

КЦ ТИТИ, -им несврш. украшавати, чинити да неко или нешто из- 
гледа лепше; то се у свадбеном ритуалу чинило ради заштите младенаца 
и осталих учесника. И сад је остало да се кити и капија и чутура и 
сватови. Пешкир“ма су се кит"ла сва кбла што иду у сватове. Свато- 
ви су се кит"ли рузмарном.Чутура се кит"ла цвећом и сватови су се 
истб китили цвећом. Препбстави, сад мени дођу да ме збву на свад- 
бу, бнда ја китим чутуру. (5.10.4)

КЦШ А, -е ж атмосферска падавина у облику водених капи за коју 
се веровало да ће падати на дан венчања ако је једно од младенаца, као 
дете, лизало посуду у којој је било млеко. Мени мбја мати није давала 
да лижем карл"цу да ми не би падала киша на венчању. (1.5.3.1)

КЉ УЧ И К Л ТА Н А Ц  справа за затварање и отварање браве; 
употребљавала се у магијске сврхе тако што се кључ и катанац ставе раз- 
двојено да би млада прошла између њих, након чега се они закључају и 
у том случају младенци неће имати порода. Било је и жентурача, ставе 
кључ на једну, катанац на другу страну куд зна да ће млада прбћи, и 
кад бна прође, бна, жена та, закључа то и бна не море пбсле да рбди. 
(1.5.1.4.4)

КО Д ОВАЦ А  место где су се чувале овце; то је било и место 
састајања младих, уп. код стбке. Чувале се пре бвце и састајали смо 
се код оваца највише. Мене је баш Перо Ђурћа тео и једнако ме 
пито де чувам бвце да дбђе код оваца да се састане са мнбм. Ја нисам 
тела за њега. (1.3.1.2)

К О Т СТСЖЕ место где се чувала стока; то је било једно од главних 
места састајања момака и девојака, уп. код оваца. Де смо се виђали? 
Нисмо вако ишли ко сад што иду н-умем ни да рекнем де. Виђали се 
кот стбке ббично. Кот стбке, код оваца, ет де смо се ми пре виђали.
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Отрам стбку да чувам, а он зна де сам и дође мени кот стбке и мало 
беседимо. (1.3.1.2)

КОЛА, кбла ж в. кумовска кбла, старбвска кбла.
КО ЛА Ч, -ача м округли хлеб од пшеничног брашна који је млади- 

на мајка доносила када долази кћеркиној новој кући други дан свадбе, 
уп. пријатељски колач. Данас свадба, сутре пбвођани, тб сам рекб, е 
тад прија, млад"на мати доноси кблач. (7.1.4) в. лбм"ти кблач, при- 
јатељски кблач.

К 5Л О , -а с народна игра са више учесника који се држе за руке и 
крећу се у круг. Обично гајдаши свирају. Они нису знали млбго бтизи 
кбла ко сад. (1.3.3.1) в. вбд"ти кбло, женско кбло, заговорти кбло, 
игра кбло, мешбв"то кбло, млад"но кбло, мушко кбло, повести 
кбло.

КОЛОВОЂА, -е м онај који води коло. Кад мени свираЈу, ја вбдим 
кбло, кбловођа, и бирам цуру кбја се мени свиђа д-игра крај мене.
(1.3.3.2.3) в. играти до кбловође.

КОЛЦЕ, -а с дем. од коло. То је се знало, де је четворо, петоро, 
бдма је ту и колце. (1.3.3.1)

кОњ, кбња м домаћа животиња на којој је млада долазила мла- 
дожењиној кући. Мића, причај детту како је баба Мирићија за ђеда 
дбшла на кбњу. Пре није било нити путева ни кбла. Млада дблази 
на кбњу. У мене баба дбшла на кбњу ис Пбповића. А мени је мбја 
баба причала да бна кад је била млада, на кбњу је дбшла. Није било 
ни ови кбњски кола, млада на кбњу дође. (5.10.2)

КО ПИ ЛЕ, -ета с незаконито дете рођено изван брака. Она је рбди" 
ла кбпиле и никад се није пбсле тела удати. Теже је се било д-удаш 
ако имаш кбпиле, нико није тео. (3.3)

К О П 0Р А Н , -ана м врста мушке јакне од чоје; носили су је само 
имућнији момци. Бивало је и копбран, ал ’ то су нбс"ли само бни кбји 
су били вакб мало ббљи домаћини. (1.6.3)

КОСА, -е ж в. враћати кбсу узбрдо, гајење кбсе, гајити кбсу, 
нуштати кбсу.

КОШ УЉА, -е ж материјал за истоимени одевни предмет који се 
даровао у оквиру свабе; 1. на прошевини. Његовбм бцу сам дала кбшу- 
љу кат су ме прбс"ли. Свима сам дала нешто. (4.3.1.5.3) 2. обавезни 
део девојачке спреме. У девојачкој сиреми је ббавезно да буде кбшу- 
ља и тб не само једна, по неколко кбшуља, зав"си кблка је задруга.
(4.9.2)

КОШ УЉ АК, -љка м део женске одеће сличан данашњој блузи. Јбј, 
кошуљци били, кошуљак, такб се звало. Ја сам тб нбс"ла и не само 
ја -  све девб)ке. (1.6.2)
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КР АЂ А ДЕВОЈКЕ женидба девојком чији родитељи то нису одоб- 
равали чи знали, а она је добровољно пристајала на такав начин удаје. 
Его тЗ Ш како сам се оженијб, тб ти је била крађа девбјке. Они јој 
нис]  даЈ-И и ја сам је укрб. Тб је крађа девбјке. (2.2.1.2)

КРАЈ, краја м в. држати крај.
КРА ЈКА , -е ж окрајак хлеба; требало је да га једе мушкарац да би 

био драг супрузи жениног брата. Кат сам ја бијб мбмак, а Милна је 
имала брата, мени су сви викали да једем крајку да би ме вбЈЈла пун"' 
ца. (1.5.1.4.3)

КРАСТИ (ДЕВОЈКУ) несврш. према украсти девбјку. Грбздани 
нису дали да пбђе за мене и ја сам је мбрб красти. Један кбмшија у 
мене стајб са некбм и у њ е  рбднтељи истб нису дали њбј за њега, ал ’ 
бн није теб да је краде. Мбжда би бн њу и укрб, ал’ његбв бтац тб 
није теб да да. (2.2.1.2)

КРИЛО, -а с орган за летење слепог миша; употребљавао се у ма- 
гијске сврхе: веровало се да, ако се неко погледа кроз то крило, тај ће се 
јако заљубити у особу која га је погледала. Кад уватиш слепбг миша, ти 
бнб једно крило бстави и кбга крбс тб пбгледаш, бн је твбј. Мени је 
мбја пбкбјна баба говбрла да узмем крило и да га бставим, па крбз 
њерада^пбгледам мбмка кбјег ја бћу. Нисам ја то тела, веле да је за 
тб крило слепбг миша, јбк вакб некб крило. (1.5.1.4.1) 

к р О в , крбва м в. бац"ти на кров.
кДст, крста м симбол и предмет култа хришћанске религије који 

поп држи у руци за време венчања. Пбп иде напред и нбси крст, а за 
њим млада, младбжења, кум и стари сват. (2.3.7.3)

К РЧ ИТИ, -им несврш. имати дисајних проблема (дете) до којих до- 
лази ако је мајка на дан свог венчања јела месо од свињског врата. Јбј, 
било је пре свашта. Веле не смеш јести од гроника да ти деца не би 
пбсле крч"ла. (5.11.2)

КУДИТИ, -им несврш. говорити ружно о неком — обично девојци о 
момку или обрнуто да не би дошло до брака између њих, уп. п6куд"ти, 
скуд"ти. Ми смо били и испр6с"ли, бн је тб знаб, и бпет је ишб и кудиб 
мене код њени и бна је пбсле и врат"ла дукате нама. (4.2.2)

КУЂ ЕЊ Е, -а с оговарање момка или девојке родбини оног другог 
како не би дошло до брака. Он је мрзиб нашу кућу и бтишб је у Шува- 
је, тб је било у Баставу и тамо је испричб све најгбре б нама. Све 
што је мбгло бити гбре и ружније и тб се збве куђење. (4.2.1)

КУМ, -а м први сведок на венчању. На свадбу се првб збве кум. 
То је бстало и данас. Пбкојни Мића Пбповић биб кум и ја га вбзиб 
са кбб“лбм. (5.2.2) в. узети за кума.
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КУМА, -е ж кумова жена. Срејо се те гбдне и оженијсу па нам је 
Милка и била кума. (5.2.3)

КУМ ОВАТИ, кумујем несврш. бити кум. Кат смо се ми венчали, 
нама су Бардаковци кумовали. (5.16.2)

КУМ ОВСКА КОЛА кола (раније коњска) којима је кум долазио 
на свадбу и у којима се млада заједно с њим возила на венчање, а младо- 
жења тек након венчања. Млада треба да седи у кумовским колма. Кат 
се венчају, е онда и младожења седа исто у кумовска кола. (5.16.4) 

КУМСТВО, -а с узајамни однос међу кумовима који се веома пош- 
тује. Кумство се цени и поштује. Тб је било и остало. Нама су наши 
стари тако оставили да поштујемо кумство. Ми смо имали кума и 
нисмо тели другбг д-узмемо. Тб је кумство и тб се поштује. Кумство 
се, дијете, поштује. (3.1.2) в. одбијати кумство, одбити кумство, 
старб кумство.

К У П ИТИ МЛАДУ дати симболичну суму новца (девер) младином 
брату кад је преузима од њега, уп. платнти младу. Брат младу даје деве- 
ру, ал’ девер мбра да купи младу од брата. (5.14.1.2)

КУПУС, -а мјело од купуса; припремало се на скромнијим свадбама 
и млади је било дозвољено да га једе. А они мало сиромашнији они 
скуваЈу сам купус, нема меса. (5.5.1) в. купус прокуле.

КУПУС п р О к у л е  укисељен купус у главицама који се кувао са 
димљеним месом за свадбе и који је млада могла да једе. Није се пре са- 
вијала сарма за свадбу, кувб се купус прокуле. (5.5.1)

К ^ Ћ А , -е ж * в. узети у кућу.

Л

Л ђ Б , -а м основна животна намирница добијена печењем теста; 
хлеб је у свадбеном ритуалу имао и магијску функцију и због тога га је 
млада на дан венчања и носила уз себе ради заштите. Млада је уза се 
обавезно имала и мало леба. Тб је свака млада морала имати уза се.
(5.10.3)

Л бВ А  РУКА  рука на којој су девојке носиле прстење пре удаје. 
Није цура пре, ко сад, могла да носи прстен на десној руци. Тб је се 
знало, ако ниси удата, а имаш прстен, обавезно је се носијб на левој 
руци. Никако на десној није смело. (5.15.2)

ЛЕВА СТРАНА 1. страна тела на коју се стављао рузмарин код 
младине куће. Кат сватови дбђу младиној кући, е онда им се рузмарин 
меће на леву страну. (5.15.2) 2. место где је седео младожења у односу 
на старог свата. Младожења није седиб између кума и старог свата
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ко данас, него је био старом свату с леве стране. Младожења с леве, 
а кум з десне стране старог свата седи. (5.15.2)

ЛЕВИ, -а, -б в. лева рука, лева страна.
ЛЕП О Ц В ЕЋ Е, -а с назив који млада даје једној од млађих женс- 

ких особа када дође у нови дом. Нашу Радојку, Гроздана кад је дошла, 
она је тамо твбја, њу је презвала лепоцвеће. (6.1.3.2.1)

Л И ЗА ТИ  КА РЛИЦУ потрљати лизањем дрвену посуду у којој се 
држало млеко. У мене је падала киша за свадбу и мати ми вели да сам 
лизала карлицу кат сам била мала. Веле да је тако. Има да матер 
није дала детту да лиже карл"цу. (1.5.3)

ЛИТАР, -тра м стаклени суд за течност запремине око литра; у 
њему се налазило вино и млада га је носила у кућу, држећи га испод 
пазуха, након венчања. Није пре било влаша ко данас, литрови били. 
Кад млада дбђе кући, они јој дају два литра и она тб унесе у кућу. Те 
литрове држи пот пазуом. (5.12.1)

лОмити  К бЛ А Ч  поделити на више делова округао хлеб који је 
младина мајка доносила када је долазила други дан свадбе својој кћерци; 
свако од присутних требало је да узме по парче. Ломи се онај колач 
што га је донла млад"на мати. Тб се зове пријатељски колач јер га 
пријатељи и ломе. Младин и младожењин отац га лбме. (7.1.5)

ЛУД, луда, лудо који је умно поремећен, такав ће бити брачни друг 
ономе ко пева за време оброка. Моја мати никад није дала да певам з- 
асталом. Она ми није тела рећи штб, ал’ чула сам да веле да је затб 
да ти човек не би биб луд. Не верујем ја, дијете, у тб. (1.5.4.1)

ЛУП АТИ  Н А  ВРАТА куцнути у врата собе где спавају младенци 
да им се не би рађала глува деца. Мени и Јовану су мало увече лупали 
на врата. Веле да се тб ради да се не би рађала глува деца. И вала 
Ббгу, род"ла сам седморцу синбва и сви су ми добро. Јединб ми се 
један није оженијб, а вакб су ми сви дббри. (5.11)

Љ

Љ У БА В ИТИ, -им несврш. бити у љубавној вези са неким. Па и ми 
смо пре љубав"ли, мислиш да нисмо, само није то пре било ко сад. 
Мислиш да је мене момак смеб загрл"ти ко сад што иду кроз народ 
загрљени. Није тбга било. Љубав"ли смо јашта, ал’ је било више по- 
штовања него данас. Данас нико никбг не поштује. (1.3.6)

Љ У Б ИТИ, љубим несврш. исказивати поштовање према некоме 
љубећи му образ или руку. Ка-долазиш на свадбу, тебе љуби домаћин 
или кб се задеси ту ка-дбђеш. (5.16.2)
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Љ У Б ИТИ СЕ, љубим се несврш. наслањати усне на усне друге осо- 
бе, то је раније младима било строго забрањено. Мислиш да је пре било 
вако ко сад што се љубе ова деца. Нема тб поштовања ни према 
коме. Ја пре да се пољубим с момком! Могла би само после тбга 
отац да ме убије. Ниси пре могб вид"ти момка и цуру да се љубе, 
а данас, немој ми замерти што ћу бвб касти, данас се љубе и пред 
оцом и матербм. (1.3.6.3)

Љ У Б иТИ РУКУ показивати према некоме најдубље поштовање 
љубећи му руку. Јбј, дијете, пре је то било глупост, ја сам мбрала 
и свекру и свекрови да љубим руку. А пбсле моји синови ка су се 
ожен"ли, тбга више није било, а ја сам мојим љуб"ла. И било је и то- 
га да се љуби рука старијем мушкарцу иако ти није свекар. Толкб је 
тб пбштовање било пре. (7.4.1)

М

МАЛА ГОСПОјИ НА  в. Госпо'ина. 6,во иде Госпо'ина мала, 
цуро моја, не узимај пара. Е, Мала госпоЈина је, просидбе су гбтове 
и сат се пбчињу да праве свадбе кб је уговбриб. Свадбе су се пбчи- 
њале прав"ти по Госпо'ини. Обично је бивало да будне прбсидба ил’ 
прстен на Малу госпсМну. (4.5)

М АЛА Н ИСКА  огрлица од десет малих дуката и са једним вели- 
ким на средини; дукати су нанизани на златан ланчић. Тетка Грбзда је 
имала малу ниску дуката. Она је тб пбсле пет дуката дала Дари, а 
пет Рују, а онај велки дукат и ланчић је дала Митру. (1.6.8)

МАЛИ ДУКАТ златни новчић мање вредности који се у одређе- 
ним приликама даровао. Гадна Ува ми је дала мали дукат, а пбкбјни 
Мићо велки. (4.3.1.5.1)

МАМА, -е ж в. мама. Заја је нашу Уву звала мама. (6.1.3.2.2) 
МАМА, -е ж назив којим је млада ословљавала свекрву, уп. мама. 

Мислиш да је млада могла, ко сад, свекрову да збве именом, него 
мама, нана, мама, нака. А сад збву како стигну. Данас нико никбг не 
поштује, па реко ја тбич. (6.1.3.2.2)

М АНОВИТ, -а, -о који има неки умни или телесни недостатак, 
што је представљало сметњу за склапање брака. Она вакб кад је гледаш 
лепа цура, никад не би рекб да је мановита, а бна, јадна, имала једну 
нбгу краћу. Такб се рбднла. (3.2)

МАРАМ А, -е ж четвртасти комад тканине за покривање или укра- 
шавање главе; у прошлости су и жене и девојке носиле мараме. Ја сам
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и кб цура стално нбс"ла мараму, а пбсле и да не гбвбрим. (1.6.2) в. 
везати мараму.

М АРАМ иЦА, -е ж мањи четвртасти комад тканине који се даровао 
на свадби, налазио се у девојачкој спреми и стављао се младожењи на 
леђа и тако га носио до цркве. И марам"це су се исто донбс"ле ко дар 
на свадбу. А  те марам"це што се донесу, њи девбјчице качају мла- 
дбжењи на леђа и бн и нбси до прет цркву. (4.9.2)

МАТЕР, -е ж в. мати. И његова матер је била кад је била у мене 
прбсидба. (4.3.1.1)

МАТИ, -ере ж женски родитељ, уп. матер. Кад је прбшев"на, 
било је да и мати иде. (4.3.1.1)

М АЋ И ЈА , -е ж очева супруга детету из претходног брака. ТГаша 
маћија је нас јаднике гбнла кај Ббг ђавола. (3.4.2)

МЕД, меда м сладак пчелињи производ којим је млада на дан свад- 
бе послуживала свекра и свекрву и чиме је њу послуживао стари сват. 
Пре је се знало мед да млада пбслужи свекра и свекрову. (5.13.1) 

М ЕДЉ А Н А  РА КИ ЈА  ракија помешана са медом и сувим шљива- 
ма; користила се као пиће на свадбама, уп. дблија. Пре се пила ракија, 
медљана ракија. У ракију стави се мед и суве шљиве и затб се и збве 
медљана ракија због меда што се меће. (5.6)

М ЕЂУДНЕВИЦЕ, -ица множ. ж време од 15. августа, односно 28. 
августа до 8. септембра, односно 21. септембра; тад се није почињало 
звати на свадбу, или ако се почне у том периоду, мора и да се заврши. На 
свадбу се није пбчињало звати кат су међуднев"це, ил’ ако се пбчне, 
бнда се мора и да заврши. (4.8.8.2)

МЕСО, -а с печени или кувани делови животиње који служе као 
храна; млади је било забрањено да то једе на дан венчања да јој деца не 
би била балава. Нису пре младама давали да једу месо, оћу деца да им 
буду балава. Ц ја кат сам била млада, нисам јела месо док се нисам 
венчала. Тб је да ми деца не би била балава. (5.5.2)

М ЕЊ А ТИ  ВЕН Ц Е размењивати венце за време венчања. Венчање 
кад је, младенци тад мењају венце. (5.13)

м е ш О в и т о  к б л о  коло у којем играју и момци и девојке. Е, а 
кад игра мешбвитб кбло, бнда се ватају и мбмци и цуре. (1.3.3.2.1) 

М ИРА Ж И НКА , -е ж в. миразуша. Мбја је Кбса била ми- 
ражинка. (1.4.1.3)

М И РА З, -аза м непокретности које девојка добија од родитеља за 
удају у случају да нема брата. Мираз је земља, ледна кбја иде уз девбјку. 
Мираз је земља кбју нема кб да наследи код њене куће и онда је то 
њен мираз. (4.10)
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М ИРАЗУШ А, -е ж девојка која добија мираз; то је девојка која 
није имала брата, те је отуда сматрана добром приликом за женидбу, уп. 
миражинка. Која девбјка нема брата него је сама или има сестру, 
таке девбјке су се звале миразуше. (1.4.1.3)

М ИТРОВДАН, -а м (26. октобар, односно 8. новембар), црквени 
празник после којег се престају правити свадбе за ту годину. Свадбе се 
праве у јесен, од Госпојине па до Митровдана свадбе су завршене. 
Кат прбђе Митровдан, више се свадбе не праве. (5.8.1)

МЛАДА, -е ж девојка на дан свог венчања, невеста. Нису се 
младе пре опремале вакб ко данас. (5.2.2) в. гледати младу, иза 
младе, куп"ти младу, обувати младу, обути младу, платнти младу, по- 
служити младу и младожењу, пбтурти младу, спремати младу, чува- 
ти младу.

М ЛАДЕНЦИ, -енаца м 1. млада и младожења, млад брачни пар. Ја 
и Јбван смо били млади ко младенци. Нисмо имали ни двајес гбдина.
(5.2.2) 2. црквени празник који се празнује 9. марта, односно 22. марта, 
и који младенци обележавају само прве године брака; на овај празник 
никоме се није упућивао позив, већ се само обавештавало да ће се тај 
дан обележавати. За  наше Младенце дблазила нам је само мбја мати, 
нико више није. Тад је било бнб рато и нико нам више није дблазиб. 
На Младенце се не збве. Ако ти правиш Младенце, ти ћеш рећи: 
„Правим Младенце“, а јок: „Дбђи на Младенце“. (7.2.1) в. правити 
Младенце..

МЛАДИН, -дина, -дино који припада млади, који се односи на мла- 
ду. Младина мати меси бнај пријатељски кблач. (5.4.1) в. младина 
стрина, младина тетка, младино кбло.

МЛАДиН А  СТРИНА жена младиног стрица; она је на дан вен- 
чања вршила магијске радње како би младожења слушао младу, уп. 
млад"на тетка. А тб да се гата да би младбжења слушб, тб ббично 
раде младине стрине и тетке њез"не. (1.5.5.4)

МЛАДиН А  ТДТКА сестра једног од младиних родитеља; она је 
на дан венчања вршила магијске радње како би младожења слушао мла- 
ду, уп. младина стрина. Нема Пере, а бно га одвеле младине тетке. 
(1.5.5.4)

МЛАДиНО К 0 Л О  коло на чијем челу је млада и које се играло кад 
је она полазила од своје куће. Е, а кат сватови пблазе од њезине куће, 
онда бна новеде коло и затб и веле младино коло. (5.1.5)

М ЛАДИЋ, -ића м в. мбмак. Ако је заинтересована девбјка, он 
буде са њбм, ако није, бна мбжда има другбг младића, бн прбдужи 
даље. (1.2.1.1.2.1)
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М ЛАДОЖ ЕЊ А, -е м младић, мушкарац у време своје женидбе, 
уп. женик, жениклија. У пр6шев"ну долази младожења и његови 
род"тељи. Кад је ручак, млада стоји, а младожења јок. (5.2.2) в. иза 
младожење, послуж"ти младу и младожењу, чувати младожењу.

М ЛАДОЖ ЕЊ ИН, -ина, -ино који се односи на младожењу, уп. 
жеников. Девер је био младожењин брат. И данас је тако, гледа се 
да је девер неко младожењин. (5.4.2)

МЛАДОСТ, -ости ж доба девојаштва и момаштва, младо доба. Моја 
младост је била друго. Оца нисам имала, мати јадна се намучила 
бко нас. Ја сам била најстарија и младбст ми је прошла и не знам 
кад. (1.2.1)

М б Б А , -е ж бесплатно помагање у већим сеоским радовима, а 
уједно и прилика када су се млади састајали. Кат пођеш на мобу, мало 
новије одело обучеш. Буде ту и момака и цура, па ти мало беседиш 
са твојим момком. (1.3.1.1.1.2)

М ОМ АК, -мка м млад неожењен мушкарац; онај који је стасао за 
женидбу, уп. младић. Ја сам имала другбг момка, а отац ме није даб 
ту, него за Грујицу. Грујица је биб бољи домаћин и отац ме затб и 
даб за њега. (1.2.1.1.2.1)

М ОМ А ЧКИ , -а, -б који се односи на момка. Ја сам реко мом 
Ивану: „Леп је момачки живот, ал’ жени се, време је због деце“.
(1.2.1.1.2.5)

М ОМ КОВАЊ Е, -а с период момачког живота. Пре је тб мбмко- 
вање било млбго левше, дружило се више него данас. (1.2.1.1.2.2) 

М О М К бВ А ТИ , мбмкујем несврш. бити момак. У моје време, 
кат сам ја мбмковб, није било ко данас д-бдаш са цурбм да те сви 
гледају, него се знало, са цурбм мбш само пред свима да причаш, јбк 
да је вбдиш у мрак ко данас што има. (1.2.1.1.2.3)

М ^М Ч И Н А , -е м момак изразитих квалитета. Шта сам ја тад имо, 
петнес-шеснес гбдина, а бн је тад биб момчина. (1.2.1.1.2.1)

М ОМ ЧИЋ, -а м момак у најранијој доби, уп. дечкић. Е, бнда већ 
као момчић, тб више идеш на те скупове. (1.2.1.1.2.1)

М РТВАЧКИ ПРСТЕН прстен скинут са руке покојника; упот- 
ребљавао се у љубавној магији ради придобијања особе супротног пола. 
Било је да су причали да се узме мртвачки прстен. Скину кад неко 
умре. Узму мртвач1 н прстен и веле да такб са њим погледаш, кроз 
бтај мртвачки прстен кб оћеш да пбђе за те. (1.5.1.4.1)

М У ЗИКА, -е ж в. дочекивати с муз"кбм.
МУШ КА СВАДБА весеље у младожењиној кући поводом његове 

женидбе. Ако је мушка свадба, онда идеш у сватове. (5.1.3)
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М УШ КАРЧИЋ, -а м мушко дете у најранијој доби; могло је бити 
накоњче на свадби, могло се ваљати у кревету у којем ће спавати младен- 
ци, или се уводити у кућу непосредно пре младе како би и она родила 
мушко дете, уп, дечак, дечачић. Не море цур"ца да буде наконче, не- 
го само мушкарчић. Кат се намешти младенцима кревет, онда се 
прво донесе мушко дете да се мало ваља, игра, да би и млада рађа- 
ла мушкарчиће. Ово ћу ти, дијете, рећи и знам да је тако. Кад је у 
овбг бвде Иве била свадба, па смо ја и Милена наша ишле и в6д"ле 
Љубу у нас и она повела Милана њинбг. Кат су сватови дошли, а 
нама њена свекрова, бте што је била млада, вели да ми пред њима 
са Љуббм и Миланом уђемо у кућу, они мушкарчићи. Ено ти, ти њу 
знаш, бна је и род"ла после два сина. (1.1.1.1.2)

МУШКО К 0 Л О  коло у коме играју само мушкарци. Знало се, кад 
игра мушкб кбло, ондак се девбјке не ватају у коло. (1.3.3.2.1)

МУШТУЛУК, -а м комадић печеног меса са јабуком који се дарује 
оном ко први стигне од сватова младожењиној кући после венчања. Кб 
први од сватбва стигнеЈ бн добије муштулук, а муштулук ти је ћевап 
и јабука, тб је пре биб муштулук. Није ко са-да дају и ћебе, а пре јбк, 
само ћевап и јабука. (5.7)

МУШ ТУЛУГЏИЈА, -е м особа која прва донесе радосну вест. 
Онај који први дбђе, зове се муштулугџија и бн и добије муштулук.
(5.2.2) "

Н

Н А И ЗВ РА Т наопако, на наличје обући нешто (млада) ради за- 
штите од злих утицаја. И девбјке су носиле нешто наизврат, ал’ није 
било обавезно, а младе су мбрале ббавезно д-имају нешто наизврат.
(5.10.3.1)

Н А ВО ДА Џ И ЈА , -е м онај који посредује при женидби или удаји, 
уп. проводаџија. Јован у нас је волиб да буде наводаџија. (4.1.3)

Н АВО ДА Џ И СА Њ Е, -а с посредовање у склапању брака, уп. про- 
водаџисање. Било је и тбг наводаџисања пре. (4.1.1)

Н АВО ДА Џ ИСА ТИ , -ишем несврш. посредовати у склапању бра- 
ка хвалећи породицу у којој има момак стасао за женидбу или девојка за 
удају, уп. насочити, проводаџисати, соч"ти. Било је бни који су ми на- 
водаџисали некбг, ал’ моји су тели да пођем за Јована. (4.1.2)

Н А ЗД РА В ИТИ, -им  сврш. 1. пожелети некоме добро — здравље, ус- 
пех, срећу уз испијање алкохолног пића, уп. наздрављати. Ко и сат што 
се наздрави, истб је такб и пре било за свадбу. (5.13) 2. склопити брак
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и тако подстаћи и остале чланове родбине да се одлуче на тај корак. Ет, 
Мика вам је сат свима наздрав"ла, па гледајте шта ћте. Изненад"ла 
нас, ми смо мислили првом ће се Јелена удати. (1.5.2)

Н ЛЗД РА ВЉ А ТИ , -ам несврш. према наздрав"ти (1). Наздравља 
се, него шта кад је свадба. Па и са-ти је тако има да се наздравља. 
(5.13)

Н А КА , -е ж назив од миља за мајку; један од назива којим је млада 
ословљавала свекрву, уп. нана. Мбја је нака вблла што сам се ја вер"' 
ла с Пајбм кад је пбшб у вбјску. А после сам и свекрову звала нака.
(6.1.3.2.2)

Н А К О Н Ч Е, -ета с мушко дете које дају млади у руке када дође 
кући с венчања и које она три пута подиже увис да би, по народном ве- 
ровању, имало мушко потомство, уп. накоњче. Кат сам дбшла кући, е 
бнда су ми дали наконче. А наконче ми је биб Срејо Видојев. (5.2.2) 

в. тбрбица на наконче.
Н А К О Њ Ч Е, -ета с в. наконче. Ја сам била ситна, а накоњче ми 

донли Перу нашег, а бн биб матор. Једва сам ја њега пбдигла. (5.2.2) 
в. тбрбица на накоњче.

Н А Н А , -е ж в. нака. Мбј чбек је његову матер зваб нана па сам 
онда и ја уз њега звала је такб. Није ми била лбша. Лепо смо се увек 
слагале. (6.1.3.2.2)

Н А О ЧИ Т, -а, -о који привлачи својим изгледом, леп. Јела Бориво- 
ја Ружића је била наочита девбјка. (1.4.1.2)

Н А П А ЛИ О Н , -бна м велики дукат који је био окачен на златан 
ланчић заједно с малим дукатима чинећи ниску; вредео је као пет малих 
дуката. Има ниска од десет и од двајес дуката. Тб је мала и велка 
ниска. Е, тб су мали дукати, а на средни буде један велки дукат и бн 
се збве напалибн. Тај напалибн ти је ко пет мали дуката. (1.6.8)

Н А П И ТИ  СЕ ВИНА попити мало вина из чаше након венчања; 
то је важило само за првог коме свештеник пружи чашу да би и њему што 
пре било венчање, уп. напити се чутуре. Било је да пбп некоме да да 
се напије вина. Па Петар кад је се женијб, Микаило је и зваб Мићу 
да му да да се напије вина. (1.5.2)

Н А П И ТИ  СЕ ЧУТУРЕ попити први мало ракије из чутуре којом 
се звало на свадбу након што се позову сви очекивани гости јер се веро- 
вало да ће се томе следећем звати на свадбу, уп. напити се вина. Кат се 
сазове на свадбу и кб се први тад напије чутуре, њему се следећем 
зове на свадбу. (1.5.2)

Н АП РСТА К, -тка м (чешће у множ.) део чарапе који се навлачи на 
прсте и који је млада доносила као поклон млађим члановима нове по- 
родице. Ја сам Брани напрстке дала. Њи је било млого и ја сам њему
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дбнла напрстке, а нисам то само ја, све су младе млађим доносиле 
напрстке. (4.9.2)

НАСАМ О в. бити насамо.
Н А С О Ч иТИ, насочим сврш. према сочити. У мене је свекрова 

волла да насочи девојку за момка. (4.1.2)
Н АТРАТИ, -ам сврш. присилити некога на склапање брака. Ја сам 

имала другог момка, ал’ џабе, мене је тајо натро да се удам за другог 
иако ја нисам тела. Боље је данас, удаје се ко за кога оће, а јок за 
кога отац и мати оћу. (2.2.2)

Н УВЕНЧАН , -а, -о који није ступио у брак и као такав могао је 
добити улогу девера на свадби, уп. нежењен, неожењен, неудата. Кат 
су дошли прет цркву, он био у партији и неће да се венча у цркви, а 
Вида неће невенчана у Петриће. Девер је могла да будне и цура, ал’ 
само ако је невенчана. (2.3.5.3)

НЕДЉ А, -е ж последњи дан у седмици, хришћански празник, на 
њега је било пожељно правити свадбу, уп. понедљак (1), уторак. Моја 
сестра кат се удавала, свадба јој била у недљу. (5.8.1)

НЕЖ ЕЊ ЕНсамозам в. невенчан. Мој братје и остб после неже- 
њен. (2.3.5.2)

Н ЕО Ж ЕЊ ЕН  само за м в. невенчан. Девер на свадби море да 
буде само онај момак који је неожењен, а ожењен јок. (2.3.5.2)

Н ћП А РА Н , -рна, -рно који није дељив са два; 1. позивање гостију 
на свадбу трајало је непаран број дана. На свадбу кат се зове, то је се 
пратило да буде непаран број дана. Па треба да се зове непарно, 
такб како ко одреди, само да будне непарно. (4.8.8.1) 2. младин отац 
доводио је непаран број гостију када је други дан свадбе ишао својој 
кћерци. Други дан свадбе су повођани. Младин отац доводи своју 
најужу фамилију, али он је мбрб да гледа да доведе непаран број 
повођана. Долазило је обично до десторо, али увек непарно: седмо- 
ро, деветоро, једанесторо. Нису тели парно тб никако да долазе. 
(7.1.6) 3. непаран број гостију је позиван на свадбу. Гледа се и тб кат се 
зове на свадбу да буде непарно, да не зовеш десторо, нег једанесто- 
ро и такб. (7.1.6)

Н ћУ Д А Т А  само за ж в. невенчана. Ксто ко и сад. Девер је исто 
могло да буде женско, ал ’ је се гледало да не буде удато. Само је 
неудато женско могло бити девер. Такб је и данас остало. (2.3.5.1) 

НДДРА, -ара с прса, груди; 1. део тела на коме је млада носила 
предмете за заштиту. Свака млада тури у недра мало соли и леба. Истб 
у недра метне и белбг лука. (5.10.3.2) 2. место где свекрва стави шећер 
да би га млада, кад дође с венчања, извадила и сутрадан тим шећером 
засладила кафу укућанима како би се добро слагали. Ја сам села код ње
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у крило и тур“ла јој руку у недра да извадим шећер. Тако је било. 
Свекрова тури шећер у недра, а млада га узме и остави. Е, онда ују- 
тру кад устане, она кува каву свима и слади бнизим шећером што је 
извад"ла из њез"ни недара. (5.13.1)

Н И З ДУКАТА в. ниска дуката. Низ дуката је тој цури дат у 
капару. (1.6.8)

НИНА, -е ж назив којим млада ословљава неку од старијих жена 
у новој породици. Кат сам се удала, ја сам тамо њи све поново през- 
вала. Сестре мужеве обично зове цвеће, сејица. Његову стрину сам 
звала нина. (6.1.3.2.2)

НИСКА , -е ж в. велка ниска, мала ниска, ниска дуката. 
Н Л С К А  ДУКАТА огрлица од дуката нанизаних на златан ланчић, 

уп. низ дуката. 1. богате девојке су је носиле као накит кад иду на неки 
скуп. Оне богатије девбјке су о вашеру нос"ле ниску дуката. Грбзда 
је имала ниску дуката. На њбј је било десет дуката и тб су нанизани 
на ланчић. Јбј, то је се причало да нека цура има ниску дуката, тб 
значи да је она богата чим има ниску дуката. (1.6.8) 2. поклон који су 
богати домаћини давали девојци кадје испросе. Дата јој ниска дуката. Тб 
ти је било највеће исказивање домаћинства ка-даш ниску дуката. Та 
ниска дуката је била од десет мали и један велки дукат. (4.3.1.5.1) 

НОГА, -е ж в. прати нбге. 
нОс. нбса м в. повући за нос.

О

О БЕ Ћ А ТИ , -ам сврш. дати некоме пристанак за склапање бра- 
ка независно од воље своје кћерке, или сестре. Било је и тога да отац 
обећа ћер за некбг, а бна неће за тбг момка. Само је такб било, мало 
је било случајева да девбјка побегне сама за кбга бна бће. Било је, 
ал ’ није млбго. Слушб се стари. (2.2.2)

О б о ј а к , -ојка м (чешће у множ.) уложак за обућу. Кат се увече 
дбђе у кућу, оне оббјке из опанака млада извади, опере и метне и да 
се суше да би ујутру били суви кат се устане. (1.6.4)

О Б Р ћЋ И  СЕ, обрекнем се сврш. дати једно другом реч за скла- 
пање брака. Ја и Мбмчило смо стајали, а мени нису дали да пбђем за 
њега. Ми смо се обрекли и ја сам пбсле и пббегла за њега. (2.2.1.3) 

О БУВА ТИ  МЛАДУ несврш. према ббути младу. Ко буде девер, 
тај и обува младу. Има тбга и данас да девер обува младу. (5.10.4)
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О БУ ТИ  МЛАДУ навући млади обућу; то је био деверов задатак, 
уп. обувати младу. Кат се млада спреми, онда девер обује младу.
(5.10.4)

О БУ Ћ А , -е ж оно што се обува на ноге. Обућа се пре правила от 
кбже. Закољеш  нешто от стоке и направиш обућу. (1.7.1) 

бВ Ц А , -е ж в. код оваца.
ОГЛЕДАТИ СЕ, огледам се несврш. гледати свој лик у огледалу, 

што је млади било строго забрањено да јој деца не би била подложна 
утицајима злих сила. Нисам се ко млада огледала. Мати весела ми 
је стално пре причала да млада не сме да се огледа да јој деца не би 
била урочљива. А данас то нико не поштује. (5.11)

О ДАЧЕТИ, одачем сврш. в. изаткати. Ја одачем свима тамо 
њима по један ћилим. (1.4.1.1)

ОДБИ ЈА ТИ  КУМСТВО несврш. према одбити кумство. Веле да 
не ваља. Нисам одбијо кумство -  ко год ме је пито, престб сам. Никбм 
нисам теб одбијати кумство. Па сви знају кблко имам кумстава, ал’ 
нисам одбијб кумство никад. (5.16.2)

О ДБИ ТИ  КУМСТВО не прихватити нечију понуду за кума, што 
није било пожељно, посебно ако је то први пут, уп. одбијати кумство. 
Кумство не ваља да се одбије. Ако си некбм већ кум, бнда и мбреш 
д-бдбијеш, ал’ боље је да не одбијеш. А ако те нико пре није питб 
да му кумујеш, па кад те неко први пут пита, е бнда никако не смеш 
бдбити кумство. (5.16.2)

бД Б О Р , -а м место склапања грађанског брака, месна канцеларија. 
Венчаш се у цркви, а у бдбору се региструјеш. (2.3.7.2)

ОДЕЈТО, -а с одећа уопште. Није пре било одело ко данас што се 
нбси. Данас ни једну цуру неш вид"ти да нбси јелек, ни знају за јелек.
(1.6.1) в. стајаће одело.

О Ж ЕН иТИ, бженим сврш. наћи (сину) девојку за брак. Мени је 
мбј бтац нашб девбјку и ожениб ме. (2.1.4.2)

О Ж ЕН иТИ СЕ сврш. својом вољом ступити у брак (мушкарац). И 
ја сам се бнда пбсле оженијб са мбјбм Боран"јбм. (2.1.1.2)

С)ЖЕЊЕН само за м в. венчан. Девер на свадби не море да буде 
никако бнај кб је бжењен. Ожењен не море да буде девер. Па и данас 
је такб. (2.3.4.2)

ОКОПИЈ1иТИ СЕ, окбпилим се сврш. родити дете, а не бити у 
браку (девојка). Била је ту једна у комшилуку што је се окопил"ла и 
удала је се на једвите јаде. (3.3.1)

О КРЕНУТИ  ЈђД Н О  ДРАГОМ бити окренут лицем према су- 
пружнику прве брачне ноћи, на шта је пазио онај ко одводи младенце на 
спавање да их тако окрене, да би они цео живот били једно уз друго. Кат
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свекрова доведе младенце да спавају, она и окрене једно другом да 
цеб живот буду тако окренути једно другом. (5.13)

ОКУМ иТИ, окумим сврш. изабрати, питати некога да буде кум, уп. 
узети за кума. После рата отац је окумио Ббру Влајковића и они 
његови синови су нам и сат кумови. (5.16.2)

ОМЛАДиНА, -е ж момци и девојке уопште. Није пре омлад"на 
ишла ко данас, де га чујеш, де га видиш. (1.2.1.1.3)

ОН, О Н А  заменица којом су супружници ословљавали једно дру- 
го, не изговарајући име свог брачног друга чак ни када о њему причају. 
Јбј, вели, однесе кер његове бпанке. А и чбвек истб такб за њу вели 
да је бна нед бчла. За  нешто бна вели његовб, питај њега и такб.
(6.1.3.3)

О П А Н А К, -анка м врста плитке обуће која се раније највише но- 
сила. Пре смо већма нбсила бпанке. (1.7.2)

бП А РД А , -е ж в. палоција. Ми смо свуд били заједно, једна смо 
бпарда. (1.2.1.1.3)

С)ТАЦ, бца м мушки родитељ; 1. позива на свадбу. На свадбу збве 
бтац. То је бстало и данас да бтац збве на свадбу. (4.8.1) 2. иде на 
прошевину. Кад је прбшев"на, иде бтац. (4.3.1.1)

О т в а р а т и  в р А т а  и  п р Оз о р е  учинити доступним унутра- 
шњи део куће; млада је то обавезно радила кад са сватовима полази од 
своје куће. Она такб иде и редом бтвара врата и прозоре. (5.13)

о т в О р т и  п р О з о р  учинити доступним унутрашњи део куће, 
али само помоћу прозора, што је млада обавезно радила кад полази на 
венчање. Кат пође у цркву, да се венчају, бна поведе кбло и бндак 
уђе у кућу и бтвори прозоре, ал’само по једно крило. (5.11)

О ТИ Ћ И , бдем сврш. удати се. Нисам била јбш бтишла за њега 
кад је се наш Пего рбдиб. (2.1.1.1)

О ТКУ П иТИ ЦИПЕЛУ дати паре (девер) ономе ко је млади ски- 
нуо обућу у његовом одсуству. Ако девер оде од младе и неко млади 
украде ципелу, бн бнда мбра д-бткупи ципелу. (5.10.4)

6Т П И Т И  ЧУТУРУ напити се мало ракије из чутуре (онај ко се 
позива на свадбу). Препбстави сат кат сам ја мбм Ивану зваб на свад- 
бу и кат са чутурбм дођем у кућу да збвем домаћина, он бтпије чуту- 
ру и тб три пута. (4.8.5)

ОЧУВ, -а м муж деци из жениног претходног брака. Оца нисам 
упантила. Очув ми је биб стрбг, ал’ не мбгу рећи, није ме тукб.
(3.4.3)
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П

ПАЈТОЦИЈА, -е ж генерација, уп. опарда. Ја, твбј ђед Пајо, 
покбјни Живорад, ми смо једна палбција. (1.2.1.1.3)

ПАЛТАЛОНЕ, -а ж доњи део мушке гардеробе са ногавицама. 
Момци су носили палталбне ко и сад што носу, само што нису биле 
ваке кб бве данас. (1.6.3)

ПАМ УКЛИЈА, -е ж врста женског прслука који су носиле нешто 
богатије девојке. Онда гбр кб има памуклију, кб нема пблувер и кад 
је врућина -  скине. (1.6.2)

П А П РИ КА , -е ж в. венац паприка.
ПАПРИКАШ , -а м врста јела од упрженог црног лука и меса исец- 

каног на комадиће што се спремало на свадбама. Будне паприкаш и то 
знаш како се јело. (5.5.1)

П АРЕ, пара множ. ж симболична сума новца коју девер стави мла- 
ди у обућу кад се обува; веровало се да ће у том случају младенци имати 
боље материјалне услове. Онај кб буде девер, бн метне млади паре 
у ципелу. (5.12.1) в. бацати паре, вратити паре, дати паре, узети 
паре.

П АСТОРА К, -брка м син из претходног брака супружнику из но- 
вог брака. Никола се женијб пре мене и ја сам имала пастбрка кат 
сам дбшла за њега. (3.4.1)

П АСТОРКА , -е ж кћерка из претходног брака супружнику из но- 
вог. Ја сам била пастбрка и никад нисам ваљала мбјбј маћији. (3.4.1)

П А СТО РЧЕ, -ета с дете из претходног брака супружнику из новог. 
Тај очув није ми биб лош, ал’ џабе, ја сам се опет стално склањала. 
ГТастбрче је пастбрче. (3.4.1)

ПАШ АЊ АЦ, -њца м мужеви двеју сестара један другом, уп. па- 
шеног. Мбја је жена имала сестру. Тај њен човек је мени биб па- 
шањац. (6.2.1)

П АШ ђНО Г, -ога м в. пашањац. Јбван Светин је мбј пашеног.
(6.2.1)

ПЕТНЕС-Ш ЕСНЕС ГОДИНА време када су девојке почињале 
излазити. У вашере се пбчне ићи там от петнес-шеснес гбдина. Ја 
сам пбшла у вашер у петнес гбдина. (1.3.5.1.1)

ПЕШ КИР, -ира м комад платна за брисање руку и лица који се 
даровао у оквиру свадбе, убрус; 1. давао се учесницима просидбе. Истб 
и кад је прбшевина, давали су се пешкири. (4.3.1.5.3) 2. налазио се у 
девојачкој спреми. Тб је било ббавезно да будне пешкир у девојачкбј 
спреми. (4.9.2) 3. поклањао се ономе ко зове на свадбу: Пре је било 
обично да се да пешкир ка-те неко зове на свадбу. (4.8.7) в. деверски 
пешкир, држати пешкир, сватовски пешкир.
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П ђВ А ТИ , -ам несврш. изводити мелодије људским гласом; то није 
било дозвољено за време оброка да будући супружник не би био умно 
поремећен. Нису пре дали да се пева за асталом, веле да ће ти човек 
бити луд, ил’ жена ако момак пева док једе. (1.5.4)

П ИТАТИ, питам несврш. в. прос"ти. Долази отац, ја ту девојку 
само сам виђб, миразуша, и идемо једно вече да питамо. (4.3.1.2) 

П ЛА ТИТИ МЛАДУ в. куп"ти младу. Кад је узме од брата, девер 
плати младу. Има и данас тога да девер плати брату сестру. Девер 
ка-треба д-узме младу траже да плати. (5.14.1.2)

ПЛЕСТИ, -тем несврш. уплитати вунене конце двема дугачким игла- 
ма, што се подразумевало да зна девојка стасала за удају. А да плетем, 
тб ме мати првб научила. Није било цуре која не зна да плете. Нађи 
ми сад једну која зна. Тб је срамота. (1.4.1.1)

П Л Е Т ћН иЦА, -е ж в. кика. Пре је се знало, цуре су косу н6с"ле 
у плетен"цу. (1.2.1.1.1.4.1)

П Л ЕТЕН ИЧИ Ц А , -е ж в. кика. бдма оно почиње оне своје пле- 
теничице да носи. (1.2.1.1.1.4.1)

П О БЕЋ И , -гнем сврш. према бегати. Ја сам се тако и удала. 
Нису ми дали за Драгбг и ја сам побегла. Да је твоја прамбаба Була 
жива, моја имењакиња, и она би ти истб причала. Цстб просидба 
била, ал’ ја  сам побегла сама. (2.2.1.1)

ПО СТАРЕШ ТВУ редослед при удаји, односно женидби; строго 
се поштовало правило да у брак прво ступа старији брат или сестра, уп. 
редом. Није пре било ко сад што има да се првб уда млађа ћерка. 
Јбк, тб је се знало да се удаје по старештву. Исто су се такб и женли 
по старештву. Мбра првбм да се ожени најстарији брат. (2.1.3)

П О В ђС ТИ  КОЛО заиграти на челу кола; млада је обавезно мора- 
ла да поведе коло кад је са сватовима полазила од своје куће. Кат свато- 
ви пблазе, ондак млада поведе коло. (5.13)

П ОВО Ђ А НИ , -а м најужа младина фамилија која је са њеним 
родитељима долазила њој други дан свадбе, уп. прв"не. Ако је данас 
свадба, данас свадба, бнда сутре долазе повођани. Тб младин отац 
доведе најужу рбдбину. (7.1.2)

П 0 В О З , -а м врста лаганијег, споријег кола; свирало се кад млада 
излази из куће. Кад млада излази, кад је изводе, е бнда свирају пбвоз. 
Тб се кбло зове пбвоз. (5.1.5)

П О ВУ Ћ И  З А  НОС ухватити за нос (млада или младожења) де- 
војку или младића да би се пре удала, односно оженио. Било је пре и то- 
га да млада ил’ младожења повучу за нбс неку цуру ил’ момка. Веле 
да би се пре удала или ожениб. Дијете, није то ништа тачно. (1.5.2)
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П б Г А З иТИ, -им сврш. не испоштовати очеву реч ако је он већ 
обећао некоме руку своје кћерке. Мбј је отац такб рекб и ја тб нисам 
тела пбгаз"ти, а нисам, Ббга ми, ни смела. (2.1.4.1)

ПОГЛЕДАТИ КРО-С-14'ГО усмерити поглед ка младожењи (мла- 
да) кад сватови долазе девојачкој кући; тиме је млада настојала да муж 
буде цео живот заљубљен у њу. Она стбји у соби и само га пбгледа 
кро-с-ито и бнда бн ње буде сит крос читав живот. Друге га не инте- 
ресују. (5.12)

П б Д нЋ И  ЈА БУ К У  наместити јабуку високо на дрво покрај ка- 
пије (младина родбина). Њени гледају да подигну јабуку да се сватови 
намуче док је скину. (5.14.1.1)

П бД Н Е , поднева с средина дана када је сунце у зениту, време пре 
којег је требало да се заврши венчање. Није се пре ко сад венчавало 
-  кат стигнеш. Знало је се да се мбра венчати до пбдне. (5.8.1)

П бЈА С , -а м 1. део одеће који се носио око струка и који се у 
одређеним приликама даровао. Некоме је било да сам дала и пбјас кат 
су ми донли паре. (1.6.4) 2. место на којем је млада носила предмете за 
заштиту на дан венчања. Млада за појас стави белбг лука и глбгбв 
трн. (5.10.3.2)

п О к у д ит и , -им сврш. према куд"ти. Ја сам тео са њом да се 
женим, ал’ покудише ми и нисам. А мбжда сам и погрешиб. (4.2.2)

П 0 Л А З иТИ У ВАШЕР несврш. према пбћи у вашер. Препоста- 
ви, ти си девојчица и полазиш у вашер. Е, после већ девбјка.
(1.2.1.1.2.4.1)

ПОЛИВА ТИ  СВЕКРУ исказивати поштовање према свекру по- 
сипајући му воду на руке док се умива (млада). Јбј, млада је пре мбрала 
да пблива свекру кат се бн умива. (7.4.1)

ПОЛУВЕР, -а м џемпер без рукава и оковратника, уп. трико. Није 
пре свака цура имала памуклију, него су носиле пблувер. (1.6.2)

П ОЛУТОРБ А, -е ж врста ткане торбе која има дно и четири каиша 
са стране; често се налазила у девојачкој спреми. Било је да донесу и 
тбрбу и полутбрбу. (4.9.2)

П О Љ У Б иТИ РАКУ показати према некоме најдубље поштовање 
љубљењем у руку, што се очекивало од младе, и иначе од свих млађих. 
Ја кат сам била млада, биб је таки обичај да пбљубим руку и вакб 
некбм старијем. Свакб јутро кат се устане и увече, млада пољуби 
руку свекру и свекрови. (7.4.1)

П О Н ЕДЉ А К, -ељка м први дан у седмици; 1. тад су се правиле 
свадбе, уп. недља, уторак. Моја је свадба била у понедљак. (5.8.1) 
2. тад се почињало позивати на свадбу, уп. понедељник. Н а свадбу се 
почиње да зове понедељком. (4.8.8.1)
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П О Н ЕДЕЉ Н И К, -а м в. понедљак. 1. Пбслен је то пбчело субо- 
том. Ја знам да смо и ми прав"ли у понедељник свадбу. (5.8.1) 2. Ми 
смо Слави у понедељник пбчели звати. (4.8.8.1)

П О Н О Ћ , -и ж средина ноћи, време око 24 часа пре ког су кум и ста- 
ри сват морали да оду са свадбе. Кум није пре остајо целу нбћ ко сад. 
Мбра д-бде пре поноћи кући. Истб је такб и стари сват. (5.8.2)

ПОП, пбпа м свештеник. Пбп је кад је испит. Он нас и испитује. 
Истб је биб пбп Милан и бн нас је и венчб. (5.2.2)

ПОСЈТУЖЕН, -а, -о који је добио послужење. Сви који дбђу на 
свадбу будну пбслужени. И сад је такб, само је пре било мање људи 
нег данас и лако је да буду сви послужени. (5.16.3)

ПОСЈ1УЖЕЊЕ, -а с оно што се даје госту да поједе и попије не- 
посредно по доласку (обично мед и вода). Ка-дбђеш на свадбу, првбм 
ти дају послужење. Пре је ббично биб мед и дају ти вбде ко и сад. 
Е, а сад нема меда него ти дају бнај ратлук и тб ти накб бставе на 
асталу. (5.16.4)

ПОСЈ1УЖиТИ, пбслужим сврш. понудити, почастити некога. 
Пбслуже се сви кбји дођу на свадбу. Онда ујутру је млада дужна да 
тб бсббље пбслужи и бндак мора сваки да метне на бнај служавник 
пара. (5.16.2)

ПОСЈ1УЖиТИ МЛАДУ И М ЛАДОЖ ЕЊ У донети на тацни мед 
за младу и младожењу (стари сват) када уђу у кућу након венчања. Јест, 
било је и тога. К ат сам ушла у кућу, мене је послужиб стари сват, 
а ја сам бнда бне мбје послуж"ла, свекра и свекрову. Првбм стари 
сват пбслужи младу и младбжењу. (5.13)

ПОСЛУЖ иТИ СВЕКРА И СВ^КРО ВУ донети на тацни мед и 
воду за свекра и свекрву, што је била младина обавеза по доласку у кућу 
након венчања, како би владала слога у породици. Тамо седе свекар 
и свекрова да и пбслужи снаја. Млада пбслужи свекра и свекрову. 
Стари сват пбслужи младу и младбжењу, а млада пбслужи свекра и 
свекрову. Такб било слично ко и сад. (5.13)

П ОСН И  ДА Н  дан када се, по православним црквеним правилима, 
не једе мрсна храна; таквим данима се није почињало позивати на свадбу. 
Истб је се гледало да не буде пбсни дан кат се пбчиње са звањем на 
свадбу. (5.8.2)

пОст, пбста м уздржавање од мрсне хране у одређене дане које 
црква прописује својим верницима; тад се није женило нити су се прави- 
ле свадбе. За  време пбста се није прав"ла свадба. Ус пбст не ваља ни 
довести. (5.8.2)
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П бТ К А Н И  Б ћ З  врста финијег домаћег материјала од којег се 
правила свечанија одећа. Пбткани без је мало левши од дебелог беза 
и од њега је се правило одело што се не носи сваки дан. (1.6.5)

ПОТУРАТИ, потурам несврш. кришом радити нешто лоше ради 
придобијања особе супротног пола, али слабијег интезитета је од онога 
када се врача. Не знам, мени нису, а веле да је било и тога да су по- 
турали и ти пођеш за неког, а ни сањала ниси. (1.5.1.3)

Пђ)ТУРиТИ МЛАДУ на превару оженити момка девојком коју не 
очекује. Ја знам да је било да потуре другу. Један тамо ваш, из Беле 
Цркве, кад је се женијо, њему су потурили младу. Кад су дошли да је 
просу, они су и просили оту што је била лепа. Дали су они њбј и дука- 
те и уговбрили кад да дбђу да је воде. А кат су дошли да је воде, отац 
и мати су дали њену сестру. Та сестра је била ружна и они су онда и 
дали њу. Она, веселница, била ружна и нико је није теб, него јединб 
такб да је потуре јел је та сестра била млбго лепа и они су тб такб 
и урад"ли. Ти мбжда и знаш ту, она је тамо кб-тебе у Белбј Цркви. 
Гогово је тб било пбсле, бн је њу мбрб да вбди, џабе што је није теб. 
Ето, тб је било тб да се потури млада. (2.2.4)

П О Ћ И , пбђем сврш. удати се. Девбјку су крали ако она бће да 
пбђе за момка, а отац и мати не дају. Ако оћеш да пбђеш за мене, 
ако нећеш, ја сам вечерас решиб да се женим. (2.1.1.1)

П О Ћ И  У ВАШЕР почети са изласцима на јавна места, што је био 
знак зрелости за девојку или момка, уп. полазити у вашер. Моја сестра 
је била старија и она је пре мене пошла у вашер. (1.2.1.1.2.4.1)

ПОШ ТОВАН, -а, -о онај коме се указује посебна пажња (то се на- 
рочито односило на кума). ћ то  ти кблко се кум пбштовб да је и данас 
остала изрека Ббг па кум и Ббг на небу, кум на земљи. Нико се није 
пбштовб кб кум. И данас се кум пбштује, ал’ све је тб другб. Кум је 
пре биб пбштован. Њега је домаћин на капији дочекивб и тб са муз"‘ 
кбм. (5.16.3)

п О ш т е н , -ена, -ено моралан, честит. Јесам девовала задуго, 
ал’ сам била поштена. Ни с једним момком нисам била ко данас што 
има да буду. (1.4.1.2)

ПОШ ТОВАЊ Е, -а с исказивање посебне пажње према некоме, 
уважавање. Ниси се ти пре с кумом, ко сад што има, виђб сваки час. 
Јбк. Такб је тб пбштовање било да се и не виђате често. (5.16.1)

П 0Ш ТО В А ТИ , -ујем несврш. показивати поштовање према коме, 
ценити, уважавати некога. Е мбј дијете, кум је се пре пбштовб ббље 
од родитеља. Пре су се свекар и свекрова поштовали, а данас веле: 
„Они маториТ (5.16.2)



Л ексика свадбених обичаја у Раћевини 137

П РА ВИТИ ВЕСЕЉ Е в. прав"ти свадбу. И мени су моји прав"ли 
весеље кат сам се удала. (5.1.4)

П РА ВИТИ МЈ1АДЕНЦЕ обележавати црквени празник Младен- 
ци који се празнује 9. марта, односно 22. марта (млад брачни пар). Кат 
смо се узели, само прве годне смо прав"ли Младенце. (7.2.2)

П РА В ИТИ СВАДБУ прослављати дан синовог/кћеркиног вен- 
чања, уп. прав"ти весеље. Тачно се знало кат се прави свадба. Није 
било ко сад, него у јесен се прави свадба. (5.1.4)

ПРАГ, -а м греда од дрвета која лежи с доње стране улазних врата; 
млада није смела да је дотакне ногом кад улази у кућу. Није било пре ко 
сат што има да се млада уноси у кућу, а млада није пре смела доити- 
ти праг кад улази. В6д"ло се рачуна о прагу. (5.14.2.1)

П РА ЗА Н , -зно, -зно в. ући празни руку.
П РА ЗН И К , -а м дан посвећен неком хришћанском светитељу, по 

црквеном календару, када се не ради и када је обично прављена верид- 
ба. Гледало се да прстен буде кад је неки празник. (4.5) в. увече 
празника.

П РА ЗН И Ч И Ћ , -а м црквени празник мањег значаја кад није црве- 
но слово у календару; тад су се, такође, правиле веридбе. Бивало је да 
будне прстен и вакб на каки празничић. (4.5)

п р А т и  н О г е  показивати поштовање према некоме перући му 
ноге (млада). Тб је било мучење. Млада је мбрала да пере нбге свекру, 
а и свекрови ако је она неки баксуз. (7.4.1)

ПРВИ, -а, -б који је први у низу; у Рађевини је постојало правило 
да се на свадбу прво позове кум. Ц сад је ко и пре да се кум први зове 
на свадбу. Првбм се кум зове, па бндак други. (5.16.6)

П>ВИНЕ, -ина ж в. пбвођани. Не знам тачно кблко нас је ишло 
у првине Души. (7.1.2)

ПРЕЛО, -а с вечерње окупљање у нечијој кући преко зиме ради 
помагања у предењу; једна од прилика где су се састајали млади. Обич- 
но су се у зиму прав"ла прела. Ја предем и причам са њим, који ме 
момак вбли. (1.3.1.1.1.2) в. дањскб прело, прело свака себи.

ПРЕЛО  СВАКА СЕБИ  вечерња седељка зими где девојке и жене 
преду, али свака за себе; то је уједно и прилика где су се састајали млади. 
Било је прело, ал’ истб је било прело свака себи, де се истб састају 
момци и девбјке. Направи домаћин који бће прело свака себи. Будне 
и момака и девојака. Оне преду, а они бко њи. (1.3.1.1.1.2)

П РЕ Б А Ц ИТИ ЈА БУ КУ  сврш. према бацати јабуку. Треба да 
пребаци јабуку преко куће. (5.13)

П РЕВ ЕЗ, -а м в. вал. Нбсим глошчић све док превез не скинем. 
А превез ти је бнб што млада има на глави. (5.10.3)
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ПРВ.ДЊЕ ЧЕЛО  главни део стола окренут истоку; то је било мес- 
то где седе кум, стари сват, младенци и девер. У предњем челу седи 
кум, стари сват, младенци и девер. (5.16.5)

П РћД Њ И , -а, -е в. предње чело.
П РЕЗВА ТИ , -овем сврш. дати нови назив, надимак члановима 

нове породице (млада). Кад је дошла у нашу кућу, све нас је поново 
презвала. (7.4.1)

П РЕ К А ЗИ В А ТИ  БРА В Ч Е показивати свима донетог печеног 
овна; то ради неко од сватова или пријатеља који су га донели. Један од 
њиови сватова узме онб бравче и пбчне да прича: „Овај домаћин се 
добро постарб, преко велки планина, шума и брегбва дбшб, уватиб 
неде јелена па заклб и дбнеб бвбм домаћину на здравље и на част“. 
Такб се преказује бравче тб што се донесе. (5.10.4)

П РЕКО  в. преко главе, преко себе.
П РЕКО  ГЈ1АВЕ изнад главе; место где се ломио колач који донесу 

младини родитељи. &тај колач што су донли, бн се ломи преко главе. 
Остало је тб и данас да се тај кблач лбми преко главе. (7.1.5.1)

П РђК О  С ЕБЕ изнад себе, изнад главе бацити јабуку по доласку са 
венчања (млада). Дају јој јабуку и она је баца преко себе. (5.13.2)

П РЕ К У Ч НТИ СЕ, прекучим се сврш. в. бити размакнут. Јбј, 
како је било. Ниси се смеб прекучити момку. Жене су пре плашиле 
цуре -  ако се прекуче момку да ћу остати у другбм стању. Такб се 
пре плашило. (1.3.6.3)

ПРЕПЈ1ЕТ, -а м украс на опанцима. Јбј, кб има опанке са препле- 
том, тб ти је било млого мбдерно тад. (1.7.4)

П РЕТ ЦРКВОМ  испред цркве, порта, место где су се одржавали 
скупови када је неки светац. Кад је служба, бнда буде вашер"ћ прет 
црквбм и ту истб игра кбло. (1.3.1.1.1.1)

ПРЕТУРТИ СЕ сврш. пасти, свалити се на земљу, што се строго 
пазило да се не деси млади на дан венчања јер се веровало да у том слу- 
чају неће моћи дуже остати трудна. Кбја се ко млада претури, после 
дуже не море да понесе. (5.11)

П РЕЧЕСТИ ТИ  СЕ, пречестим се сврш. примити причест, што 
младенцима није било дозвољено прве године брака, уп. пречешћива- 
ти се. Ни ја ни Јован се нисмо пречест"ли прве гбдне. Вакб јесмо, 
ал’ тад нисмо. Нису нам дали да се пречестимо. Нико нам није рекб 
штб, само веле да не ваља. (5.17)

ПРЕЧЕШ Ћ Е, -а с обред примања причешћа; младенцима није био 
дозвољен у првој години брака. Нисмо мбгли ићи на пречешће бту 
годну ка смо се узели. (5.17)
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П РЕЧЕШ Ћ И ВА ТИ  СЕ несврш. в. пречестити се. Те гбдне 
младенци се нису пречешћивали, бни се нису пречешћивали. (5.17) 

ПРЕШ ИШ АТИ, прешишам сврш. водити главну реч у браку. 
Потурали су Јовану шећер, ал ’ никад није дао да га прешишам.
(1.5.5.1)

ПРЕШ Њ АЦИ, -ака м обућа лошијег квалитета; правила се од пре- 
сне животињске коже. Опанци који су се прав"ли от пресне коже, они 
су се звали прешњаци. У јесен се клало говече да би имала ббућа за 
зиму. Она се направи о-те пресне кбже, па бнда се и звали прешњаци. 
Сиромашнији су њи нос"ли, а бни богатији шиљкане. (1.7.2)

ПРИЈА, -е ж младина или младожењина мајка родитељима оног 
другог. Мене отац није дао де сам ја тела. Није тео да му Јока буде 
прија. (6.3.2)

ПРИ ЈАТЕЉ , -еља м младожењин или младин отац родитељима 
оног другог. Мбј бтац је тео да са Цветковим буде пријатељ и ја сам 
се мбрала удати за њега. Није ме ни питб оћу ли ја. Мбј дијете, друга 
су тб времена била. Кад се она удала, нисмо волли, пбсле су нам бти 
његови бтац и мати били пријатељи. (6.3.3)

П РН ЈА ТЕЉ И , -еља множ. м свечаност поводом посете удате кћер- 
ке са својом новом родбином својим родитељима трећег дана након свад- 
бе. Моји су бдма трећи дан прав"ли пријатеље и ми смо сад ишли кбд 
њи, а бни су дблаз"ли други дан свадбе кбд нас кат су били пбвођани.
(7.1.2)

П РИ ЈА ТЕЉ СКИ  КЦЛАЧ в. кблач. Она, прија, тај кблач што 
је дбнла, ми смо ббично звали пријатељски колач. (7.1.4)

П РИКО, -е м дем. и хип. од пријатељ. Ја и мбј прико смо се лепо 
договбрли. (6.3.3)

ПРИ ЛКА, -е ж особа супротног пола која је некоме пар, која му 
одговара по мерилима патријархалне заједнице. Ја сам волла другог, 
ал’ отац вели да бн није мбја прилка. Нисам ја вблла тог мбмка, ал’ 
тако, весели, вели мени да таку прилку нећу наћи и не вреди, пбшла 
за њега. (1.4.3.2)

П РИ М иТИ ДУКАТЕ в . узети дукате. И натра мене бтац, те ја 
примим дукате, а нисам вбдла тбг мбмка. (4.3.1.3)

П РИ М иТИ П АРЕ в. узети паре. Кат сам узла паре, пбслен је 
било гбтово, нема назад. (4.3.1.3)

ПРИША, -е м дем. и хип. од пријатељ. Приша у мене није ни дбла- 
зиб такб кбд нас. (6.3.3)

П РО ВО ДА ЏИ ЈА, -е м в. наводаџија. Дблазле су и проводаџије, 
ал’ ја сам била узла дукате и тб је гбтово. (4.1.3)
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ПРОВО ДА ЏИ СА Њ Е, -а с в. наводаџисање. Проводаџисања је 
било млого. Долазе, причају ваки је, наки је. Џабе њино проводаџи- 
сање ка-тако у мене оће да ме да за Грујицу и готово. Мору прово- 
даџисати, ал’ бн је такб мени рекб. (4.1.1)

Џ РОВОДАЏИСАТИ, -ишем несврш. в. наводаџисати. Мени су 
Јована проводаџисали. И да нису мене би мбји бпет дали за њега.
(4.1.2)

ПРО ВУЋ И  СЕ сврш. проћи између младожењине руке и врата на- 
кон венчања (млада) како би он водио главну реч у кући. Кад улази у 
кућу, млада се провуче испод младожењине руке да би га она слуша- 
ла, јбк бн њу. Човек се пре слушб, тб је се знало. Младожења метне 
руку на врата и она треба да се провуче испод његове руке и овај 
удари мало позади, а која је крепка, брза, не стигне бвај д-удари, она 
се провуче. (1.5.5.2)

ПРОДАТИ СЕСТРУ узети симболичну суму новца (брат) од де- 
вера приликом предаје сестре. Ка-дбђе девер д-узме младу, њему брат 
прода сестру. Девер му плати. (5.14.1.1)

П Р б ЗО Р , -а м в. избтварати врата и прбзоре, отварати врата 
ипрбзоре, отвбр"ти прбзор.

П РбЛ О М К А , -е ж врста кола које се свирало на свадби. Свирала 
се блага кбла: прблбмка, пбвоз. Такб, нека блага кбла. (5.1.5)

П РбС А Ц , -сца м момак који долази да тражи девојку да се уда за 
њега или то ради неко од његове родбине. Марко Милутинов је био мбј 
просац. Нису ми дали да пбђем за њега. (4.3.1.1)

П РбС И О Ц , -а м један од учесника на просидби. У мене је на 
просидби било једанесторо просибца. (4.3.1.1)

П РбС И Д Б А , -е ж в. прошев"на. Мени кад је била просидба, 
дошла петора кбла. (4.3.1)

П Р б С иТИ, прбсим несврш. тражити дозволу од девојке (младић, 
његови родитељи), мада чешће од њених родитеља, за склапање брака, уп. 
питати. Јашта су долазли нег просили, само ја нисам тела. Нисам тела 
за онбг ко ме просиб. Ја, вала Ббгу, знам, ја сам у памети. (4.3.1.2) 

П РбТ У Р иТИ Ш ЕЋЕР провући шећер на дан венчања кроз по- 
водац младожењиног коња како би млада имала главну реч у породи- 
ци. Ако оне протуре шећер кроз јулар и дају тај шећер њему, њега 
млада прешиша. (1.5.5.2)

П РбШ Е В иНА, -е ж тражење девојке за супругу, уп. просидба. 
Кад је у мене била прошев"на биб је Јован и бтац и мати му. (4.3.1) 

П РбШ Е Н А  само за ж која је имала брачну понуду. Ја сам у шеснес 
година била прбшена први пут. Колко је било прошени девојака у
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шеснес гбдина. Он је био у војсци, а ја сам била прстенована девојка 
и могла сам и боље да се удам. Нисам тела. (4.3.2)

ПДСТЕН, прстена м 1. врста накита који се у одређеним приликама 
даровао. Кад је прстеновање, та-ти момак донесе прстен. (4.4.1.3) 2. 
в. прстеновање. РГеко зове прстен, а неко прстеновање. Тб је једно 
исто, само неко вели вако, неко нако, а исто је. (4.4.1) в. мртвачки 
прстен.

ПДСТЕНОВАНА само за ж која је верена, уп. заручена. Ја сам 
три годне била прстенована зато што је Пајо три годне био у вбјсци.
(4.4.2.1)

ПДСТЕНОВАЊ Е, -а с веридба, уп. прстен (2). Дошли и донели 
ми прстен. Тб се збве прстеновање. Јбван донео прстен. (4.4.1)

ПДСТЕНОВАТИ, -ујем сврш. дати прстен девојци као знак да је 
испрошена, уп. заручити. Мене су прстеновали на Малу госпо'ину. Тб 
иду и прстенују је. Ја сам био дете кад је се чича Душан женио. Они 
су ишли у Ставе, те прстеновали стрину ми. (4.4.1.2)

П РСТЕН Џ И ЈА , -е м учесник на веридби. Кад је прстен, иде 
најужа родбина, до десет прстенџија. (4.4.1.1)

ПРТАРА, -е ж врста ткане торбе; обавезно се налазила у девојачкој 
спреми. Ту се спреми и која пртара. (4.9.2)

ПУЈБЕЗ, -а м онај који је након женидбе прешао да живи у кући 
жениних родитеља, с тим што је исто то раније урадио и његов таст. Кад 
уљез узме зета у кућу, тај зет збве се пуљез. (6.2.1)

ПУНЂА, -е ж спирално увијена плетеница на потиљку; начин 
на који су девојке носиле косу. Ја сам нбс"ла плетен"це, па у пунђу.
( 1.2 . 1. 1. 1.4 . 1)

П У Н ИЦА, -е ж супруга жениног брата. Она је имала два брата. 
Један се није жениб, а онај други јесте, тако да сам ја имо само једну 
пун"цу. (6.2.2.2.1)

ПУРКО, -а м врста игре за мушкарце. Кад дбђеш на игранку, ми 
младићи смо играли игру звани пурко, а тб је -  скинеш капу и онај ко 
кбмандује први: „Рече пурко да оремо, да оремо, да оремо“. Ми сви 
вичемо: „Да оремо, да оремо, да оремо“. Пап. Е, сад онај ко је реко 
пап, ми сви капама по глави -  фика, фика. Све што је реко пурко 
имаш право да кажеш, а што није реко пурко, ћутиш. (1.3.3.3)

ПУШ ТАТИ КОСУ в. гајити косу. Онда кат се замомчи, дечкић 
онда мало и пушта косу. Није се више шишо на ћелаво. (1.2.1.1.2.4) 

пУштати у  вАшер почети дозвољавати кћерци односно се- 
стри да излази. Онда там петнес-шеснес година, девојке се почињу 
пуштати у вашер. (1.2.1.1.1.4)
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Р

РАДАН, -дна, -дно који је вољан да ради, вредан (особина по којој 
су се девојке цениле), уп. вредан. Загорка Петрића је била радна и 
просци су јој долаз"ли и из други села. (1.4.1.2)

РАДИКАЈ1ЧИЦА, -е ж врста народног кола које се свирало на 
свадбама и забавама за младе. Свирала се и радикалчица, ал ’ мање је 
она о-тројанца и пбвоза. (1.3.3.2.2)

РАЖ АЊ , -жња м тање дрво заоштрено с једне стране преко којег 
је пребацивана младина спрема, тј. поклони које је она донела да би се 
показало свима на свадби. Тај дар, ту камару даровнине колко је њена 
мати спремила. што је донла, то се носи на ражњу прет сватове да 
виде колко је донето дара. (5.10.3)

РА ЗБИ ТИ , разбијем сврш. учинити да се нешто распадне, разло- 
ми, сломи (млада) кад полази од своје куће јер се веровало да ће у том 
случају младенци имати више среће. Кат полази, дају јо-једну чашу са 
шећером да разбије. Млада треба нешто да разбије кат полази от 
куће. (5.13).

Р А ЗИ Ћ И  СЕ разиђем се сврш. престати бити с неким у љубавној 
вези или у браку, уп. растати се. Распитују се и мени за Цвету ту, не 
знам, она је из равнијег места, неће се њој свид"ти у Ставама, и ми се 
разиђошмо. Није пре било ка са-да се разиђу. (2.3.9) 

РА ЗМ А КН УТ, -а, -о в. бити размакнут.
РА КИЈА , -е ж жестоко алкохолно домаће пиће: 1. највише се пило 

на свадбама. Ракија се највише пила јел је ње и било највише. (5.6) 
2. налазило се у чутури којом се позивало на свадбу. Онај ко зове, носи 
чутуру и у чутури је ракија. То је се знало да се ракија сипа у чуту- 
ру кат се зове на свадбу. Тако ти је исто и данас ракија. (4.8.4) в. 
медљана ракија.

РАЛО, -а с примитивни дрвени плуг на који би млада стала кад 
силази с коња. Пре је било да кад млада дође младожењиној кући, 
донесу јој рало кат слази с коња и она првом стане на рало, јок на 
земљу. Не би ти знала рећи што је се то тако рад"ло, ал’ знам да је 
било. И ја сам сашла на рало. (5.10.3)

РАСТАТИ СЕ сврш. в. разићи се. Иако су ти пре отац и мати 
налаз"ли момка није се пре растајало ка сад. Сат сами себи нађу и 
опет не мору да будну са њим, нег се растану. То је пре било ретко 
да се неко растане. Било је тб срамота, а данас нико не зна за сра- 
моту. (2.3.9)

РЕГИСТРАЦИЈА, -е ж склапање грађанског брака. Регистрација 
је вам у месној концелар"ји, а венчање је у цркви. (2.3.1)
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РЕГИСТРОВАТИ СЕ -ујем се сврш. склопити грађански брак, 
уп. завести се. Прво смо се регистровали, па онда ишли у цркву, ал ’ 
тб је сведно. (2.3.6.2)

РЕД, -а м в. водити ред.
РЕДАРА, -е ж жена која на свадбама помаже у спремању хране. 

Симана Драгина је била редара кат сам се ја удавала. (5.2.2.1) в. 
главна редара.

РЕДОМ  в. по старештву. Нас је било три сестре и редом смо 
се удавале. Милна је била најстарија и прва се удала. Послен смо 
Милка и ја истб редом. (2.1.3)

РЕКЉ А , -е ж женска блуза од куповног материјала. Е, а после, 
касније је рекља пбчела да се нбси. (1.6.2)

РОГ, рбга м шиљат израштај на глави неких врста животиња; у 
свадбеном ритуалу имао је заштитничку улогу. Ставе му и рогове на 
главу. Сви му се смеју. Сви гледају у њега. Мићи су мет"ли рбгове на 
главу кад је биб чауш. (5.10.3)

РОГАТ, -а, -о в. рогат бван.
РОГА Т б В А Н  печени ован са роговима, којег су сватови носили 

кад пођу по младу, као и младина родбина кад пође у пријатеље. Оба- 
везно је пре било да сватови нбсу рогатбг бвна. Сат тб ретко да кб 
нбси, а ја знам да је тб такб било. И моја Злата кад је се удавала, 
истб су бвде доносили рогатбг бвна, а и ми код ње кат смо ишли.
(5.10.2)

РО ДБИ Н А , -е ж лица са којима се неко налази у међусобном 
сродству и међу којима се не може склапати брак, уп. својина, свбјта, 
фамилија. Каки тб, није било да се у рбдбини узимају. Кад је свадба, 
рбдбина ббавезно долази. Е, бнда други дан свадбе њена та фамили- 
ја и рбдбина долази у пријатеље. (3.1.1)

Р б Д иТЕЉ И, -а множ. м отац или мајка; имали су одлучујућу улогу 
при склапању брака Ниси ти пре могла д-бдеш ко сад де ти ош, него 
де ти род"тељи рекну. Лстб и момак није мбгб да се жени ако роди‘ 
тељи рекчу да та цура није за њега. Тб је пре такб било. Пбштовало 
се, мбј дијете. Како ти рекну, такб мбраш и тб је готово. Џабе је 
што ти вблиш другбг ако ти род"тељи не дају. (4.3.1.1)

РУ БИНА, -е ж кошуља Ти играш, а бна руб"на омањује бко тебе. 
(1.6.3)

РУЗМ А РИ Н, -а м зимзелена биљка; стављала се сватовима на 
одећу. С)стб је рузмарин и данас. И дана-с-е сватови ките рузмари- 
ном. (5.10.1)

РУКА, -е ж в. везати руке, љуб"ти руку, пољуб"ти руку.
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РУЧНИ ДДБЕР в. девер (2). Мени Је ручни девер био ваш Пего.
(5.2.2)^ _ ’

РУЧН И  РАД ручно рађени предмети; по њима су се девојке цени- 
ле и уважавале. Цуре су се пре цениле и по ручном раду. Она лепа, а 
на њбј бела сукња, испо-д-на нешто извежено и тб ручни рад. Сви је 
гледају. Мати у мене вели да је она добра, ручнбг рада има. (4.9.2)

С

СА ДОГОВОРОМ  уз сагласност обеју страна (да се склопи брак). 
Ако се девбјка удаје са дбговбром, бнда буде прбшевина, ако бна 
оде сама, пббегне, тб није са дбговбром и нема прбшевине. (2.1.2) 

САЗВ АТИ, -овем сврш. према звати (1). Мање се пре људи звало 
на свадбу, па се пре и сазове. (4.8.3)

САНДУК, -а м дрвена кутија у којој је млада доносила своје ствари 
и оне које су на поклон члановима нове породице. Све што треба да по- 
несе млада потрпа у сандук. Ако има више, бнда у два, у три. (4.9.4) 

САСТАЈАТИ СЕ несврш. виђати се са неким. Код оваца, на 
жетви, на прелу, у вашеру, ет, мбј дијете, де смо се састајали. Нисмо 
нбћу ко данас. Недљбм пре увек нед игра кбло и ту смо се истб саста- 
јали. (1.3.6)

СВАДБА, -е ж прослава поводом склапања брака, уп. весеље. 
Свадбе су се ббично правиле у јесен. Сат се не зна крсни крај. Пре је 
се знало у јесен, а сад јбк, прави кат кб бће. Јесу правилп свадбу бв- 
д-е сам дошла, а де сам побегла од оца није правиб свадбу. (5.1.1) в. 
женска свадба, мушка свадба, правити свадбу, уговбрити свадбу.

СВАДБАРОШ , -а м учесник на свадби који не иде у сватове. Ти 
што долазе на свадбу, они се зову свадбароши. Другб су сватови, 
бни иду у сватове, а свадбароши не иду у сватове. (5.2.1)

СВАЈА, -е ж дем. и хип. од свастика. Њ егова сваја је била лепа, 
лепша от сестре, жене у њега. (6.2.2.2.1)

СВАСТИКА, -е ж женина сестра. Ббрка у мене није имала се- 
стру, па ја нисам ни имб свастику. (6.2.2.2.1)

СВАТОВИ, -бва множ. м учесници на свадби који са младенцима 
иду на венчање. Није било сватбва ко данас. Мање, млого мање буде 
сватбва. (5.2.1) в. стари сват.

СВАТОВСКИ ПЕШ КИР пешкир којим су се китила кола (раније 
коњска) којима се ишло у сватове. Пре су се ткали пешкири. Кат се 
иде у сватове, ките ти кола, па се тизи пешкири зову сватовски пе- 
шкири. (4.9.2)
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СВћКА Р, свекра м мужев отац. Са свекром сам се лепо слагала. 
Биб ми је дббар свекар и ја сам га поштовала. (6.1.4.1.2) в. полива- 
ти/поливати свекру, послуж"ти свекра и свекрову.

СВЕКРОВ, -а, -5 онај који се односи на свекра, који припада све- 
кру. Свекров брат није имо деце, па је са нама живијо. (6.1.4.1.2.1) 

СВбКРО ВА , -е ж мужева мајка. И  свекрова ми је била дббра. 
Сестра у мене никако није могла са њеном свекровом, а ја смо се и 
моја лепо слагале. Она имала само тог мбк сина, па је била и мени 
ко свекрова дббра. (6.1.4.2.2) в. послуж"ти свекра и свекрову.

СВбКРО В И Н , - в"на, -в"но онај који се односи на свекрву, који 
припада свекрви. Ја сам сачувала и свекров"не шарен"це и моје.
(6.1.4.2.2.1)

СВЕЋА, -е ж штапић ваљкастог облика од воска с провученим фи- 
тиљем кроз средину; кум и стари сват су је држали на венчању. Кум и 
стари сват држе по свећу у руци. (2.3.7.3)

СВИРАЈ1А, -е ж дрвени музички инструмент. Пре пбђеш от стбке 
кући, а бно се свирала чује. Мбмци нбсу свиралу и де гбд бни за- 
свирају, а ми се ватамо у коло. (1.3.4)

СВОЈАК, -а м сестрин муж (другој сестри). Мишо је свбјак у ме- 
не. Живка и ја смо сестре. (6.2.1)

СВОЈИНА, -е ж в. рбдбина. На свадбу дблази та својина, а јбк 
ко данас и Курта и Мурта. (3.1.1)

СВО ЈТА,-е ж в. рбдбина. Млада дарује свбјту свекрову и свекро- 
в"ну свбјту. (3.1.1)

СЕЈА, -е ж назив којим је млада обично ословљавала мужеву се- 
стру, уп. сејица, селе, сеша. Мбј имо једну и ја је звала сеја, а кад има 
више сеја, сејица, сеша, селе. (6.1.3.2.1)

СЕЈИ ЦА , -е ж в. сеја. Мене је мбја снаја звала сејица. (6.1.3.2.1) 
СЕЈ1Е, -а ж в. сеја. Драгцу сам звала селе. И сад је такб збвем. 

(6.1 3.2.1)
СЕСТРА, -е ж в. прбдати сестру.
СЕША, -е ж в. сеја. Милка је била мала кат сам дбшла и њу сам 

презвала сеша. (6.1.3.2.1)
СЕДЕЊ Е, -а с седељка у зимске вечери; једна од прилика где су се 

виђали млади. Била су пре и седења. Будну и старији, а и бмлад"на 
дође. Било је млбго ббље нег данас. (1.3.1.1.1.1)

СИТН ИН А , -е ж метални новац мале вредности; кум га је бацао 
кад излази из цркве након венчања. Кад излази, баца ситнину. И данас 
кум баца ситнину кад излази ис цркве. (5.12.1)

Ср1ТО, -а с предмет покућства; симболише богатство, плодност и 
изобиље. Веле да млада узме сито и пбгледа младбжењу крбс то и он
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пбслен само њу гледа. А не знам да л ’ је то тачно. Такб су причали. 
Нисам тб рад"ла, а бпет ме је вблиб мбј чбек. Ја знам да су ми рекли 
да је бтб сито да би били сити. Мени је моја мати такб рекла. (5.12.1) 

в. забац"ти сито, пбгледати кро-с-ито.
С К ћН Т И  ЈА БУ КУ  добити дозволу за улазак у младино двори- 

ште (сватови) тек пошто би погодили јабуку на дрвету изнад капије. Кат 
сватови дбђу, нема им уласка у авлију док не скину јабуку. Мбре 
да скида кб бће, само се мора скинти јабука, ако бћу у авлију. До- 
маћин, ббично, пбдигне јабуку висбко па никако не мору да је скину.
(5.14.1.2)

СКУДИТИ, -им сврш. према куд"ти. За ту Драг"цу, што сам ти 
причб, мене су кбд ње скуд"ли. Она вратн дукате и бде пбсле на дру- 
гу страну. А знам и кб ме скудијб. Кбмшија мој. Како би њему сад 
било да ја бдем и пбкудим његовбг Злају. Ја то никад не би урадијо. 
Никад не би цури кудијб мбмка. (4.2.2)

СЛАГАТИ СЕ, слажем се несврш. живети у слози. Кат сам дбшла, 
била сам осамнеста, ал’ бпет смо се лепо слагали. Нисам се ни с ким 
пбсвађала. (5.13)

СЛАМ Љ АЧА, -е ж велики кудељни џак у који се стављала слама 
да би се користио као душек; обавезан део у девојачкој спреми. Свака 
кбја бће да се удаје, мбрала је д-има сламљачу да понесе кат се уда.
(4.9.2)

с л У ш а т и , -ам несврш. бити послушан, што се подразумевало за 
младу и жену уопште. Млада је мбрала да слуша и не само млада, 
жене су пре млбго мбрале да слушају и старије и човека. (5.13)

СМИРАЈ СУНЦА залазак сунца; време до којег су се девојке мо- 
рале вратити кући с вашара. Па Бог те, што казб, Цветина је кућа 
бнде, ено је, а вашер кад је, смирај сунца, бна кући. Мбра. Смирај 
сунца, цуре кући. Такб је било. (1.3.5.3)

СНА, снаЈе ж в. снајка. Мене је мбја сна слушала, не мбгу да 
кажем. (6.1.1) в. чувати снау.

СНАВА, -е ж в. снајка. Не знам ја шта је бвб данас. И мбја снава 
се млада удала, ал ’ мало пбмало и науч"ла је уз мене све да ради. 
Милбјкина снава, нити зна да ради нит бће да научи. (6.1.1)

СНАЈА, -е ж в. снајка. Снаја у мене некад вакб, некад накб. Син 
ми је дббар, тб ми је важно. (6.1.1)

СН А ЈИ Ц А , -е ж дем. и хип. од снаја. У мене два сина. Ону од 
млађег сам звала снајица. (6.1.1)

СН АЈКА , -е ж синова, братова или унукова жена, уп. сна, снава, 
снаја. Мене су свекар и свекрова звали снајка, а ја сам њи мама и 
тата. (6.1.1)
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СО, сбли ж кристална материја особеног укуса која је имала за- 
штитну улогу на свадби за онога ко је носи и њено присуство на венчању 
утицало је да младенци имају боље материјалне услове. Млада је имала 
уза се и мало соли. Ничег се онда не боји. (5.10.3)

с О м у н , -уна м хлеб; као симбол плодности млади су давана два 
хлеба да их унесе кад уђе у кућу након венчања. Кад улази у кућу, дају 
јој се два сомуна испот пазува и две влаше П11ћа, да не уђе празни 
руку. (5.12.1)

сО чити, -им несврш. препоручивати момку девојку, или обрнуто, 
ради склапања брака, уп. насоч"ти. Ја кат сам била цура, соч"ли су ме 
и за Јована. (4.1.2)

СПРЕМ АТИ МЈ1АДУ помагати млади да се обуче; обично се 
пазило да то буде неко с младожењине стране. Овде је била покојна 
Андријана Петровић, она је вама и фам"лија, и она ме спремала ко 
младу. Она је мене спремала као младу. (5.10.4)

СТАЈАТИ, стојим несврш. в. бесед"ти. Ја сам знала да ме моји 
нећу дати за Момчила, а ја сам опет стајала са њим и после кат сам 
тела и побегла сам за њега. И  са другим сам стајала. (1.3.6.1)

С ТА ЈА Ћ Е ОДЕЛО одело које се носи само када се излази. Није 
пре било вако одела ко сад што се има. Имаш стајаће одело које 
обучеш кад нед пођеш и одма скинеш чим дођеш кући. Ниси вако 
мого да носиш ото стајаће одело. (1.6.4)

СТАРАЦ, старца м женин отац. Он што је имо старца, да му је 
отац, мање би му даво. (6.2.2.1.2)

СТАРЕШ ИНА, -е м први у некој хијерархији -  стари сват на свад- 
бама. Стари сват је био старешина, бн је главни. (5.16.3) 

СТАРЕШ ТВО, -а с в. по старештву.
СТАРИ СВАТ други сведок на венчању; обично је то био младо- 

жењин ујак, уп. старбјко. За старог свата се узме кб и сад ујак мла- 
дожењин.,(5.2.2)

СТАРИНАЦ, -нца м бивши младић. Мишо је мбј старинац. (7.3) 
СТАРО КУМСТВО однос између кумова, који се преноси с коле- 

на на колено. Бардакбвци су наше старб кумство. (3.1.2)
с т а р О в с к а  к &л а  кола (раније коњска) којима је стари сват 

долазио на свадбу и у којима се, заједно са њим, младожења возио на 
венчање. А младожења на венчање иде у старовским колма. (5.16.4) 

С ТА Р0ЈК О , -а м в. стари сват. Мијо нам је био старбјко. (5.2.2) 
СТАРОСВАТиЦА, -е ж жена старог свата. Кад је у нас била 

свадба, бн је биб са бнбм Марбм и она нам је била старосват"ца.
(5.2.3)
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СТАСАТИ, -ам сврш. дорасти за женидбу (момак). Кад момак 
стаса, ка-треба да се жени, њему је рађен вајат посебно. (1.2.1.1) 

с т О ј а т и , -им несврш. 1. в. двбрти. Мислиш да је млада могла 
сести док је ручак. Боже сачувај, има да стбји, јок да седи. А сад, сад 
првбм бна и седне. (5.16.2) 2. в. бесед"ти. Мало сам ја стојала са Јбва- 
ном. Нисам тела да стбјим са њим, а млого ме је вблиб. Нисам ни са 
ким стојала по неколко месеци. (1.3.6.1)

СТОКА, -е ж в. код стоке.
СУБОТА, -е ж шести дан у седмици кад се нису правиле свадбе. 

Свадбе се пре прав"ле у јесен, а сат све натрашке. Сат су свадбе и 
суботбм, а пре се никад свадба није мбгла прав"ти у суботу. (5.8.2) 

СУДБИНА, -е ж в. усуд. Судбина је била да ја пођем за Драгу. 
Ваљда нам је така судбина била и било нам је лепо. Лепо смо жив"‘ 
ли. (2.1.5)

СУКНО, -а с дебела вунена тканина за свакодневно одело. Од 
сукна се истб пре шило одело. Ја сам бтб што је от сукна нбсиб само 
кбт куће. (1.6.5)

СУКЊ А, -е ж обавезан доњи део женске гардеробе. Све су девојке 
пре нбс"ле сукњу, пре цуру у палталбнама ниси мбгб вид"ти. (1.6.2) 

СУНЦЕ, -а с в. смирај сунца.
СУПА, -е ж врста течног јела које се служило на свадби. Било је де 

буде супа, а више је било да буде чбрба. (5.5.1)

Т

Т А ЗБ И Н А , -е ж младини родитељи и уопште њена фамилија мла- 
дожењи. (Јна је била вбд близу и ја сам бнда стално ишб у тазбину.
(6.2.3)

ТАЈО, -е м в. тата. Тајо у мене је био млбго стрбг. Перо је њего- 
вбг оца зваб тајо, па сам и ја бнда такб кат сам дошла, звала га тајо.
(6.1.3.1.2)

ТАКО, -е м в. тата. Пбшла сам за кога је тако теб, јбк ја за ко- 
га сам тела. Свекар у мене је имб три снаје и све смо га звале тако.
(6.1.3.1.2)

ТАТА, -е м назив којим је млада ословљавала мужевог оца, уп. тајо, 
тако. Млада је пре свекра звала и тата. (6.1.3.1.2)

ТКАТИ, ткам несврш. знати вештину ткања, што је било обавезно 
за девојку која хоће да се уда, уп. чети. &на која се оће д-уда, бна је 
мбрала да зна ткати. Ја сам све шарен"це сама ткала кат сам дошла 
у П6пов"ће. (1.4.1.1)
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Т03Ј1У К, -а м (чешће у множ. тбзлуке, тбзлуци) део мушке оде- 
ће сличан чарапама, али без стопала. Тозлуке су ношене. Оне су од 
дбњег глежња до колена, тај деб покривају. Неко је викб тбзлуке, а 
неко тозлуци. (1.6.3)

т О р б а , -е ж платнена кеса са ручкама која се налазила у девојачкој 
спреми. Нису ту биле само кошуље, него и тбрбе и пуно коечега.
(4.9.2)

Т б Р Б И Ц А  ЗА  Н А К О Њ Ч Е/Н А К О Н ЧЕ мања, ткана торба која 
се давала накоњчету на поклон (млада). Торбицу за накоњче свака 
млада да накоњчету. Баци накоњче и да му пбсле бту торбицу за 
накоњче. У њбј има пуно којешта. Да торбицу за наконче. (4.9.2) 

ТОЧКАРАШ И, -а м в. точкаши Не знам ни ја тачно, точкаши, 
точкараши, такб су викали. (1.7.2)

ТОЧКАШ И, -а м врста опанака, уп. точкараши. Били су и неки 
точкаши, сећам се да су се такб звали, ал’ не знам ти рећи тачно 
каки су они били. (1.7.2)

Т Р ћЋ И  дАн дан када је млада са својом новом породицом одла- 
зила својим родитељима у госте. Трећи дан је кад млада сат са свУим 
и-с-ад њене друге куће иде оцу и матери у пријатеље. (7.1.3)

ТРИКО, -ова м в. полувер. Нос"ле су пре цуре трикове. (1.6.2) 
ТРИПУТ, ТРИ ПУТА прил. неке свадбене радње вршиле су се три 

пута: 1. из чутуре се напије ракије три пута кад се неко позива на свадбу. 
Чутура се пре ко и сад отпијала три пута. (5.12.2) 2. накоњче се баца 
три пута. Кад јој дају наконче, она га баца три пута. Узме, подигне 
га гбр трипут и пољуби. (5.12.2) 3. зоб се баца три пута. Кад јој донесу 
збб, она три пута баци зоби. (5.12.2) 4. младенци на венчању у цркви 
три пута обилазе око стола. У цркви се обилази трипут око астала.
(5.12.2)

ТРО ЈА Н А Ц , -нца м врста народног кола. Гајдаши су ббично 
свирали та лења кбла, обично тројанац, пбвоз. (1.3.3.2.2)

Ћ

Ћ ЕВ АП, -апа м комадић меса испечен на жару који се дарује оном 
ко први од сватова стигне младожењиној кући после венчања. А  онај кб 
је први, дају му ћевап. (5.7)

Ћ ЕВЦ РА ТИ , ћевирам несврш. плаћати музици да свира. Ћевира 
кблко кб мбре, кблко има пара. (5.1.4)

Ћ ћЛ А В , -а, -о ошишан до главе; овако су изгледали дечаци, а не 
момци стасали за женидбу. Док се нисам замбмчиб, биб сам ћелав,
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а пбсле више јбк. Ни један мбмак није ћелав. Шишање је било до 
шеснес-седамнес гбдина и то су дечаци били ћелави. Мене су ко 
дечака стално шишали и тб све на ћелаво. Пбсле више нису. Ко 
дечак, све док нисам мало се вакб замомчиб, ја сам се шишб и то није 
вакб ко сат што се шишају, ја сам се шишб на ћелаво. (1.1.1.1.2.1.1) 

ЋИЛИМ , -а м врста тканог вуненог покривача; код богатијих де- 
војака налазио се у девојачкој спреми, уп. шарен"ца. Било је и бни дево- 
јака кбје су и ћилим ткале и донбс"ле кат се удају. (4.9.2)

Ћ И М А Н Е, -а с в. филина. Данас збву филина, а то је се пре 
звало ћимане, ал’ пбсле стигло. (1.3.4)

ЋОШ АК, ћбшка м угао стола, на њему је било забрањено млади- 
ма да седе да не би остали невенчани. Мени је мбја мати говбрла да 
не седим на ћбшку да не би бстала неудата. Говбрло се такб и му- 
шкарцима да бни не би бстали небжењени. (1.5.1.4.2)

У

У БЛ И ЗУ  в. бити ублизу.
УВЕЧЕ П РА ЗН И К А  вече пре неког црквеног празника; то је 

било време када су се одржавале игранке. Ја пантим да је увече некбг 
празника истб било игранки. (1.3.2)

УВО, -ета с део печене свиње који млада на дан венчања није смела 
да једе да не би родила клемпаву децу. Има, ббично вбле да једу уво, 
ал’ и тб није смела, бћу деци буду клемпава увета. (5.5.2)

УВРАЧАТИ, уврачам сврш. нанети некоме зло врачањем, гатањем, 
чему је нарочито била изложена млада на дан венчања, уп. угатати, 
урећи. Не знам, причало се за ту Ружу да је њбј неко нешто уврачб. 
Мбгло је се пре д-уврача свашта. Пер"ној сестри су, сачувај Ббже, 
уврачали и бна умрла. Била се заљубила такб туде у једнбг мбмка, а 
његови нису дали да је узме. (1.5.1.3)

УГАТАТИ, угатам сврш. в. уврачати. Пер"ној сестри је неко 
угатб за некбг мбмка и бна умре. Кажу да су ту Милану угатали и 
бн се са њбм оженијб, а није је теб пре. (1.5.1.3)

У ГО В бРТИ  СВАДБУ одредити датум венчања. Кат су дбшли 
да ме капар"шу, тад смо и уговорли свадбу. Не мормо никако д- 
угбвбримо свадбу јел бни упали у неке трбшкове. (4.3.1.2)

УДАВАТИ СЕ, удајем се несврш. према удати се. Пре се девбјка 
удавала са дбговбром, нека пббегне. (2.1.1.1)

УДАЈА, -е ж ступање женске особе у брак. Ја с мбјим човеком 
нисам била никако насамо до удаје. Тб што ви сад велите спавала,
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каки тб док се не удаш за њега. Нисам смела ни помислити до удаје. 
Нисам га волла и 6 тбј удаји не волим ни да причам. (2.3.2)

УДАТА, -е само ж в. венчана. Ја нисам мбм брату била девер на 
свадби јел сам била удата. Удата кат си све је другб. (2.3.4.1)

УДАТИ, -ам сврш. дозволити кћерци или је натерати да ступи у 
брак, уп. удом"ти. Мене је отац удб за кога ја нисам тела. Пре је било 
таксц уда те за кога бн бће, јбк тебе да пита. Мене је мбј отац удб, 
мислиш да ме је питб бћу ли ја њега. (2.1.4.1)

УДАТИ СЕ, -ам се сврш. ступити у брак својом вољом (женска 
особа). Ја нисам тела никбг другбг и бнда сам се и удала за Драгбг. 
Нису ми дали, ал’ ја сам се бпет за њега удала. Ја сам се млада удала, 
а нисам мбрала. (2.1.1.1)

УДВАРАТИ СЕ, удварам се несврш. настојати задобити нечију 
наклоност. С)н је се мени удварб на свакбм вашеру, ал’ џабе, нисам 
га тела ни погледати. (1.3.6)

УДС)МИТИ, удомим сврш. в. удати. Јбј, били смо беде. Сећам се 
да је отац јадни стално говбрио: „Само да бве женскаре удомим“. 
(2-1-4-1)_

У ЗЕТИ  ДУКАТЕ прихватити брачну понуду узимањем дуката на 
прошевини (девојка), уп. прим"ти дукате. Ми смо ишли, она је узла 
дукате и бпет је побегла. Кат сам узла дукате, пбсле је било готово, 
удајем се за њега. (4.3.1.3)

У ЗЕТИ  ЗА  КУМ А в. окум"ти. Ми смо узели за кума покбјнбг 
Драгу Димитрића. И сат смо са њима кумови. (5.16.2)

У ЗЕТИ  П АРЕ прихватити брачну понуду узимањем новца на про- 
шевини (девојка), уп. прим"ти паре. Кат сам узла паре, пбсле је више 
било гбтово, удајем се за њега. (4.3.1.3)

У ЗЕТИ  СЕ сврш. склопити брак. Ја и Јован смо и сами тели да се 
узмемо, а и наши су вблли. Ми смо се узели на Митровдан. (2.1.1)

У ЗЕТИ  V КУЋ У примити зета да живи у кући (кад нема мушких 
потомака). Марко је зета узеб у кућу. Он није имб синбва па је зета 
узеб у кућу. (2.1.1.2)

УЗО В, -а м званице на свадби. Није пре биб узов велки ко данас 
што зову на свадбу. (4.8.2)

УЈАК, -а м мајчин брат; њему је у свадбеном ритуалу поверавана 
улога старог свата и био је обавезно присутан У прбшев"ну је ббавезно 
ишб ујак. (4.3.1.1)

УКРАСТИ ДЕВОЈКУ узети девојку за жену без знања и дозволе 
њених родитеља, али уз њену сагласност, уп. красти девбјку. Било је да 
отац и мати не дају и бндак момак украде девбјку. (2.2.1.2)
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УКРАСТИ ЦИПЕЈ1У скинути млади ципелу с ноге у случају да 
девер није крај ње. Девер мбра да буде једнако уз младу. Ако бн бде 
од ње, онда неко дбђе и млади украде ципелу. (5.10.4)

УКУЋ А Н, -а м члан породице који живи у истој кући. Кад млада 
дблази у кућу, она мбра укућане да зове неким именом, јок накб 
како се зову. (6.1.2)

У Љ ЕЗ, -а м зет који је после женидбе прешао да живи у кући же- 
ниних родитеља. Она је била миражинка и њени су тели да ме узму у 
кућу, ал’ ја нећу да будем уљез. (6.2.1)

УМ ЕТАН, -тна, -тно способан у пословима који се ручно раде; то 
је посебно било битно за девојке и њихов ручни рад јер су се и по томе 
цениле. Бела Грујића је била уметна да са њбм није било. Она што 
је имала сукње и блузе, па са њбм ни једна цура није мбгла. Кад бна 
извезе на блузи око рукава, па каки, ни једна тб не море. У свему је 
бна била уметна. (1.4.1.2)

УРЕЋ И , урекнем сврш. в. уврачати. Млада мбре лако да се урек- 
не. Затб и треба д-имаш уза се, кад будеж била млада, белбг лука, 
тат се не ббј кад имаш белбг лука уза се. (1.5.6)

УРОК, -а м поглед или радња који могу да донесу несрећу, невољу, 
од чега је младина мајка штитила младенце тако што је хлеб, који је носи- 
ла, обмотавала црвеним концем. Сад не раде такб, а пре мати кат пбђе 
и понесу кблач, бна га омбта црвеним кбнцом због урбка. (1.5.1.1) 

УРОЧЉ ИВ, -а, -о који је склон утицају негативних сила (дете ако 
му се мајка огледала на дан венчања). Нисам се смела огледати ко млада, 
веле да ћу ми деца бити урочљива. (5.11.1)

УСУД, -а м митско биће које одређује судбину, уп. судбина. Дете, 
шта ти је усуд рекб, за кога ћеш се удати, такб ће ти и бити. (2.1.5) 

УСУДИТИ, усудим сврш. одредити некоме какав ће му бити живот. 
Ако ти је усуд усудио да се лепо слажеш са човеком, такб ће ти и 
бити. Усуд је усудио и са ким ћеш жив"ти. (2.1.6)

УТОРАК, -брка м други дан у седмици, дан који је био пожељан 
за прављење свадби, уп. недља, понедљак (1), утбрник. Свадбе су се 
ббично прав"ле понедељком и утбрком. (5.8.1)

УТОРНИК, -а м в. уторак. Наша је свадба била утбрник. 
(5-8-1)

У Ћ И  П РА ЗН И  РУКУ не унети ништа у кућу након венчања, од- 
носно не унети хлеб и пиће (млада) јер то није било дозвољено. Млада 
у кућу није смела ући празни руку. Дају јој два сомуна и пиће да не 
уђе празни руку. (5.12)

У ЧЕП И ТИ , учепим сврш. према чепати. Мислила сам да ћеш ме 
тб питати. Тб каже д-учепи млада младбжењу, као да је не грди.
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Па мбре и младожења младу д-учепи, ал’ она њега ионако мора да 
слуша. (1.5.5.2)

Ф

ФАЛ, -а м в. вал. Онда су ми куп"ли веб. Ми смо тб пре звали 
фал. Мбј дијете, сад и не носе бнај фал како треба. Ја кат сам била 
млада, нисам подигла фал док се нисам венчала са њим, а скинла га 
кад је кум очб кући и старбјко. (5.10.3)

ФАМ ИЛИЈА, -е ж в. рбдбина. У пријатеље иде фамилија бба- 
везно. У нас је дбста фамилије, па кат смо Злати ишли у пријатеље, 
било нас је млбго. Сви смо фамилија, не мош једнбг да збвеш, а 
другбг јбк. (3.1.1)

ФАМ ИЛИЈАРАН, -рна, -рно који је од добре фамилије и као та- 
кав уживао је већи углед у очима родитеља који имају сина или кћерку за 
женидбу/удају. Гледало је се пре да је тај момак и фамилијаран, јбк 
накб неки. (1.4.3.1)

ФИЛИНА, -е ж виолина, уп. ћимане. Филина је пбсле пбчела да 
будне на свадбама. (1.3.4)

Ц

ЦВЕТ, -а м део биљке који се употребљавао за кићење чутуре. Ка- 
те домаћин збве на свадбу, ти ббавезно метнеш цвет на чутуру, заки- 
тиш је. (5.10.1) в. дати на цвеће.

Ц ВЕЋ Е, -а с назив који млада даје мужевој сестри. Никбг именом 
не збве. Цвеће ббично збве његову сестру. (6.1.3.2.1)

Ц Е Н ИТИ, ценим несврш. указивати некоме посебно поштовање. 
Кум је се пре цениб ка Гбспбд Ббг. Пре је се млбго гледало ако је 
девбјка миражинка, бнда се бна млбго цени. Цстб је се цениб мбмак 
кбји нема браће. Рачунало се да се нема са ким делти, па је бдма 
више цењен, пбсебно ко-девојачки рбдитеља. (5.16.2)

Ц ЕЊ ЕН , -а, -о који има углед, поштовање у друштву, уп. виђен. 
Миразуше су биле цењене девбјке. Оне цело вече играју до кблово- 
ђе, било у вашеру, било на игранци. Јела, цењена девбјка, игра дб 
мене. (1.4.1.2)

Ц И П ЕЛ Е, ципела ж врста обуће. Било је и ципела, ал’ мање нег 
сад. (1.7.2) в. откупити ципелу, украсти ципелу.

Ц РВЕНИ , -а, -б в. црвени кбнац.
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Ц РВЕНИ  КО Н А Ц  конац црвене боје; њиме је обмотаван колач 
који носе пријатељи јер се веровало да он има заштитну моћ. Тај колач 
што је она донла, она је њега омотала црвеним кбнцом због неки 
урока. (5.10.3)

ЦРКВА, -е ж богомоља, храм у коме се врши обред црквеног вен- 
чања. Региструјеш се у месној канцелари, а венчање је у цркви.
(2.3.7.1) в. прет црквом.

ЦУРА, -е ж в. девбјка. Кат сам ја била цура, друга су времена 
била нег данас, и било је млбго боље. Цуре су имале старешину, а 
данас нико никбг нит поштује ни се боји. (1.2.1.1.1.1) в. заговбрти 
ЧУРУ-

Ц У РИЦА, -е ж женско дете у најранијој доби; није могло бити 
накоњче на свадби. Цур"це не мору да будну наконче, него само му- 
шкарчићи. (1.1.1.1.1)

Ц ^РС К И , -а, -о в. девојачки. Ова пегла је бабина цурска.
(1.2.1.1.1.5)

Ч

ЧА ЈО , -е м дем. и хип. од чауш. Није увек биб чајо. Негде буде, 
а негде јбк. Таки ббичаји били д-има чајо. Мбј Милутин, там зет ми, 
бн више пута бидне чајо. Он вбли д-изводи и свашта мећу на њега.
(5.2.2)

ЧАМ ОВ, -ова, -ово који је од јеле, јелов. Девојачки сандуци за 
удају, бни су се прав"ли од чамове даске. (4.9.4.1)

ЧА М О В иНА, -е ж јеловина. Чамов"на је ббавезна за сандук за 
девојачку спрему. (4.9.4.1)

ЧАРЛАМ А, -е ж врста народног кола. Чарламу кад је свирнб, 
нбгама укрсташ, све назад на пету, ал’ на месту стбјиш. Јела, цење- 
на девбјка, игра дб мене и тб кбло чарлама и мени мало вратише 
снагу. И  тб ја сам увек биб захвалан тб-Јели. (1.3.3.2.2)

ЧАСТ, -и ж поклон који званице доносе на свадбу. Кб иде на свад- 
бу нбси част. Шта гбд донесеш, све се тб збве част. (4.9.2)

ЧАУШ, -а м један од гостију на свадби који својим изгледом, шала- 
ма и досеткама развесељава госте и на тај начин, привлачећи пажњу на 
себе, штити младенце од негативних утицаја. Пре је на свадбама биб 
чауш, чајо. Ставе му рбгове на главу, шарену капу, венац паприка 
бко врата. Биб је главни шалиџија за весеља. П а наките га, дијете. 
Паприка му нанижу и метну венац паприка. (5.2.2)

ЧАШ АП, -а м в. исећи чашап.
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ЧЕП А ТИ , чепам несврш. стати на ногу будућем супружнику за 
време црквеног венчања, уп. учепити. Ја, главно, нисам, ни ја њега, 
нит је бн мене чепб. (1.5.5.2)

чћти , чем сврш. в. ткати. Драгца у мене је рано науч"ла да че.
(1.4.1.1)

ЧИ К А РИ Н , -а м назив којим је млада ословљавала старије муш- 
карце у породици, уп. чико. Владету, Пајинбг чичу сам презвала 
чикарин. (6.1.3.1.2)

ЧИ К О , -е м в. чикарин. Пбсле кад јеМ ара дошла, она је чикари- 
на презвала чико. (6.1.3.1.2)

Ч бВ Е К , човека м супруг, муж. Ти слушај твбк човека и поштуј 
га. Ти си дбшла у његову кућу и затб га слушај. Ја сам мбг слушала, 
а и бн је биб дббар мени. Никад ме није ударијб. (6.2.1)

Ч б ЈА , -е ж врста меке, а чврсте фабричке вунене тканине од које су 
одело могли да носе само богатији младићи. Није свак мбгб д-има гуњ 
от чбје. Знало је се кб нбси чбју. (1.6.5)

ч О р а п е , чбрапа множ. ж 1. обавезни део мушке и женске 
гардеробе који се носи на ногама. Сви смо пре нбснли чбрапе ко и сад 
што се нбси. (1.6.4). 2. даровале су се учесницима просидбе. Дала сам 
им и по чбрапе кат су дбшли вбд да ме прбсу. (4.3.1.5.3). 3. даване 
су као поклон ономе ко позива на свадбу. Није пре на чутуру давано 
ко сат што се даје. Даш банку, чбрапе. (4.8.7) 4. биле су обавезни део 
девојачке спреме. И кат сам се удала, свима сам по чбрапе дбнла.
(4.9.2)

Ч б Р Б А , -б ж врста јела које се служило на свадбама. Није пре 
била супа ко сад него чбрба. Ретко је бивало да будне супа. (5.5.1) 

ЧУВА ТИ  МЈ1АДОЖЕЊУ пазити (зет) да неко не узме улар мла- 
дожењиног коња и на тај начин науди младожењи. Зет  је тај кбји чува 
младбжењу. Код њега је младбжењин јулар. (1.5.5.6)

ЧУВ А ТИ МЛАДУ бити стално уз младу (девер) и пазити да јој 
неко не скине обућу, уп. чувати снау. Девер је једнако уз младу, бн је 
чува, стално је крај ње. (5.10.4)

ЧУВА ТИ  СНАУ в. чувати младу. Девер је тај кбји чува снау. 
Има неко бће д-украде ципелу и затб је девер чува. (5.10.4)

ЧУТУРА, -е ж посуда за ношење пића којом је отац позивао госте 
на свадбу, уп. буклија На свадбу збве бтац чутурбм. Није пре било 
пбзивница ко сад, него све збве чутурбм. (4.8.4) 1 в. врат"ти чутуру, 
дбл“ти чутуру, напити се чутуре, бтпити чутуру.
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Џ

Џ АК, џака м 1. врећа до врха напуњена (брашном) из које је млада, 
кад први пут меси хлеб, требало да узме брашна. Ако млада почиње 
да меси леб, мбра узети ис пунбг џака, да буде пун џак, онда је цеб 
живот пуна кућа. (5.12.1) 2. предмет на који млада стане кад силази с 
кола. Устав"ли кола, а мени дбнли џак, те ја првб на џак стала, јбк 
бдма на земљу. Првб станем на џак. (5.10.3) в. забац"ти џак.

Ш

Ш АЈАК, -јка м вунена тканина домаће израде слична чоји. У мене 
је гуњ биб от шајка. (1.6.5)

Ш АЈКАЧА, -е ж капа коју су носили младићи. Ја се удесиб као 
младожења прави. Шиљкани, па шајкача се истб пре носила. (1.6.3)

Ш АЈКА ЧИ Ц А, -е ж дем. од шајкача. Накривио шајкачицу, па 
метнеш вакб. (1.6.3)

Ш АКАЈДО, -да м врста народног кола. Па игрб је се и неки 
шакајдб. „Ббрка, јеси ти играла шакајдб“? (1.3.3.2.2)

Ш АЈШ ЏИЈА, -е м шаљив човек; предуслов да неко од гостију 
на свадби буде чауш. За чауша се обично узме неко кб је шалиџија.
(5.2.4) ^

Ш АМИЈА, -е ж врста мараме коју су девојке носиле. Биле су неке 
мараме зване шамије. (1.6.2)

Ш АРЕНА К А П А  капа украшена шарама коју је чауш носио на 
глави да би развесељавао госте и привукао пажњу на себе, а самим тим 
штитио младенце. Чаушу се сви смеју. Тб буде неки шалиџија. Метне 
и неку шарену капу на главу. (5.10.3)

Ш АРЕНИЦА, -е ж в. ћилим. Ја сам и шес шареница дбнла из 
Ракића. (4.9.2)

Ш ЕСНЕС-СЕДАМ НЕС ГОДИНА узраст кад су дечаци постаја- 
ли момци. Шеснес-седамнес гбдина и почиње мало шире упознавање, 
излажење у вашер, на игранке. (1.3.5.1.2)

Ш ЕЋЕР, -а м кристална материја слатког укуса која се употребља- 
вала у одређене магијске сврхе; свекрва га је држала у недрима да би га 
млада узела и њиме сутрадан засладила кафу како би се сви у породици 
лепо слагали. Сутредан сам устала ко млада и скувала кафу са бним 
шећером што самузела и-свекровини недара. (5.13.1) в. протур"ти 
шећер.
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Ш ЕЋЕРКА, -е ж један од назива којима је млада ословљавала де- 
војчице из мужеве фамилије. Мара је била девојчица кат сам дошла и 
ја је презвала шећерка. (6.1.3.2.1)

Ш ИЉ АНИ, -а м в. шиљкани. А на ногама им шиљани. (1.7.3) 
Ш ИЉ КАНИ, -а м врста опанака које су носили богатији момци 

празником, уп. шиљани. На ногама, то је се знало, бољи момци, вако 
мало бољи, богатији, они носе шиљкане. (1.7.3)

Ш ТРИКА, -е ж украс, штрикан или хеклан, на сукњи, блузи, де- 
верском пешкиру, уп. измет. Бела сукња са штриком на дну. С обе 
стране на крајевима деверски пешкир има штрику. (1.6.7.1)

Ш ^М А , -е ж земљиште обрасло високим дрвећем; место где су се, 
обичио, виђали младић и девојка ако су њихови родитељи били против 
те везе. Мени нису дали да будем са њим и ми смо се све састајали у 
шуми. Ја чувам стоку и одемо у шуму да нас мој отац не би видијо.
(1.3.1.2)

Ш УМАДИНКА, -е ж врста народног кола које је свирано на 
свадбама, вашарима, игранкама. Шумадинка је се играла преко ноге.
(1.3.3.2.2)

ШУРАК, -ака м женин брат. Мој шурак је Марко Јованбв.
(6.2.2.1.1)





V. ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ

Има тб цеб дан да причам. У она времена били су чести ти ску- 
пићи, шта ја знам, прела, па чак и прело свака себи, препостави 
скупови. Чести су ти скупови били. Почиње да се излази на прела, 
па онда кола да се учи да се игра. Јел да игра, не мош ти само стати у 
ћошку и стајати. Тб је реткост пре било да момак ил’ девојка не зна 
играти. Знао је твбј ђед Пајо, препостави, баш кад је Бранко ваљд 
крштаван, бн и Владта Димитрић, запеваше кај девојке, сунце ти, 
људи шесетњаци и више.

Ондај, препостави, врзали су се туде скупови чобана. Јел у Рађе- 
в"ни, препостави, кот камена, кат се прожање и туде пбстаје већа 
простбрија за стоку и чобани скупљају се, доводе стбку, бвце на 
испашу. Е ту почиње сваке недље д-игра коло. Де је петоро, ако ико 
зна свирати у свиралу, кблце заигра. Одма је кбло. И пбчиње сваке 
недље.

А не знам, имо сам, а до шесете гбд"не руб"не су биле. После је 
пбчело да се овлађава бва мбда. Само је ђед Мићо бвде, њега Иван 
панти до смрти, био у руб"нама. Руб"не беле са пбјасом. Т6 је било 
све на вретено, није било купбвнбг.

Е онда почињеш вако меко да се замбмчаваш, онда гајиш косу. 
Шишање је било обавезно до шеснес-седамнес година, дечацима 
шишање. Е онда, кат си мбмчић, онда пбчиње гаЈење кбсе и пбчи- 
њеш враћати косу узбрдо. Капа се нос"ла обавезно, тб, тб, гологла- 
ва су ишла само деца, гологлава. Капа се нос"ла. С)нда почиње тб 
мало шире упознавање са девбјкама, почињеш пблаз"ти у вашер.

Мбј најбољи друг држи крај. Пази, коло се игра на десну страну. 
На леву страну је тај што држи крај и момци сви, а кец се звао онај 
на крају. Е  сад, замолиш некога и на кецу, неће свако да кецира 
тамо, па је кец сигуран. Ако случајно неко искочи, испушти се, онда 
бн премакне се и држи кец. Било је тб коло неколко редбва у круг. 
Није тб један и ти после разводиш. Ти разводиш кб око сача. И тај
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држи крај, знаш и бндај дблази цура, дблази туде између кбловође 
и тбга што држи крај. Е, бнда стаје музнка: „Деде нешто живље“. 
Обично се играла бва ситна кбла: босанчица, шумадинка је се игра- 
ла преко ноге, тројанац се игро. Игро је се и неки шакајдо. „Борка, 
јеси играла ти шакајдо“? К ат је смирај сунца иде се кући. Мбра се 
кући доћи за вида. Те цуре није било која је нбћу тумарала. Па, 
Бог те, што казб, Цветина је кућа онде, сунце, ма каки, пбвисоко 
јбште. Она иде кући, мора, рекли јој мама и тата да намири марву. 
И ништа, бна иде, бна је била вам на ву страну. Друге девојке исто. 
Чим смирај сунца, ту више нема никог.Тако је тб било, мало, дици- 
плине 6ршо. А мбја баба, бна је била у Врбићу там кбт цркве те врб"' 
ске садашње. Тад није било цркве, било само ббелсжје неко. И бна 
је, бни се узели тамо око девестбте, само је каже, видиб је Гвбзден, 
бтац од бтбг мог ђеда што је њу оженијб, бде, вели, кући, а сунце 
јбш висбко, а бна бде кући. Цен"ла се цура и у томе ако иде на време 
кући.

Ондај, дблази туде, рбд"тељи распитују се, чија је бна девбјка 
што игра с тбббм, кака јој је мати, каки ђед, како је порекло. Бајо 
мој, не море тб такб, знадеш. Распитују се и баш мени, Цвету ту, не 
знам, бна је из равнијег места, неће се њбј свидти бвд ако дође у Ста- 
ве, бвд брдбв"то, и ми се разиђошмо. Дблази мени бтац, рбд"тељи 
налаз"ли, у Баставу миразуша. Миразуша и идемо ми у прбшевину. 
Дблази бтац, ја  ту девбјку само сам виђб, миразуша, и идемо једно 
вече да питамо. Цдем, идем, ишб је младбжења, ал’ некад и није 
ишб младбжења. Ја сам итттб. Већинбм нису, ал’ ја сам ишб. И Ббк 
те видиб, бтишли смо ми да питамо цуру за ме, и да би капар"сали. 
Дбшли смо тамо ја и мој бтац и неки његбв дббар пријатељ. Тамо су 
нас дббро дбчекали, све је то било и све и да капар"шемо. И  свадбу 
д-угбвбримо, а бни не мору свадбу никако, упали у неке трбшкове, 
ал’ не мору ништа док не прбславе, а д-угбвбримо. Т6 била субо- 
та, а следеће недље идемо на испитивање кот пбпа. На испит кот 
пбпа. Дблази на службу и девбјка и њени бтац и мати и бни у цркву. 
Служба се ббаља по ономе, по црквенбм ббичају. Пбсле службе пбп 
тамо запали тамо кандила бна и тамо вамо и тб испит и тб је звано 
испит. Кат пита; он првб: „“јесте ли како србство, пбзнајеш ти њу, 
бћеш ти њу, пита њу такб истб бнб све редоследом и заказује се 
венчање, ал’ мора да прођу три службе од испита. Пбсле службе пита 
да л ’ су рбд какав тај и та, да л ’ мбру да се узму и такб три пута до 
свадбе, до венчања. Тб је ббавезно пре је тб било. Сат су пбпови бве 
ббичаје смањили. Изишли ми, уговорли са пбпом венчање. У тбм 
међувремену, Срећко Јефтић, кбмшија је мрзи'б нашу кућу и бтишб
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је у те Шуваје, тб је било у Баставу и тамо је испричб све најгоре 6 
нама. Све што је мбгло бити гбре и ружније и тб се зове куђење. Сти- 
шб је комшија комшији и скудиЈб. Тб је се звало куђење, тб се куди, 
да је бвим помутијб памет и они шаљу дете да јави, био дбл у Лбзни- 
ци један комшија који је се и пре интересовб за ту девбјку, да дбђе 
пот хитно да је вбди, бће да се уда и бни дбшли док је у мене отац 
биб кбд њи. Тб је било други дан, трећи дан припрема се за свадбу, 
ми се бвд припремамо, кад ето ти њенбг ујака иде и вели нама да је 
нестало Драг"це. Нестало и бтишла нед, такб нама вели њен ујак. И 
бнда у мене бтац и мати спремају се и бни и тамо њеним иду. Капар"' 
сали били њу, дато јој било низ дуката. Тб ти је било највеће, вакбпо- 
штовање и исказивање, исказивање домаћинства. Ниска дуката, ту је 
било десет мали и један велки дукат. Низ дуката је дат у капару тбј 
цури. У капару. Она је мбгла зграбити и тб и бднети, а није бднела. 
И понесу у мене бтац и мати ту капару што су јој дали.

(Мића Симић, Ставе)

Забаљ ала се са њим и пбсле се договбр"ли. Дбшли други дан 
Мале госпојине и мени дали паре. Дбшб Јбван, његбв бтац и још 
један кбмшија. Њи трбјица и мени дали паре. Не знам кблко нбвца, 
нисам запантила. А ја њима дала дарове. Свекру кбшуљу, чбрапе и 
пешкир и такб дала Јбвану и такб дала и бнбм кбмшији што је дбшб 
са њима. Такб је бнда било. Свадба нам је била трећи дан Ђурђица. 
&нда су дбшли сватови с кбл"ма. Мене су одвели, бтишли, венча- 
ли се, дбшли кући. Само ми киша била. У сватов"ма стари сват и 
кбмшије, рбдбина. Стари сват вбди ред, а кум седи у предњем челу. 
Он каже ка-треба да се пбђе са младбм и ка-треба дбл да се стигне. 
Он запбведа како треба, а кум седи кб кум. Бијб је чауш, само није 
свуда. Кбд мене није бијб. Њему направе гбре капу и метну на главу. 
Дају дара. Дарују га, веш, пешкир. Он прича, комендија, шали се, бу- 
дали се. Тб је бијб мушкарац.

Кат сам дбшла бвде у кућу, у Пбпов"ће, кат су ме довели и кат сам у 
колма устала, дали ми наконче. Ја га три пута пбдигнем и пбљубим. Да- 
м-у дарове. Веш, блбвку, свашта којечега, слаткиша. И бнда кад бни 
узму дете, ашчије донесу збб и метну спорет кбла и ја бнда сиђем, 
станем на збб. Такб је тб пре било. И бнда стари сват нас пбслужи, 
младу и младбжењу и бнда узмем збб, бацим гбр три пута, бацим џак 
на кућу, забацим. И бндак улазим у кућу. Дају ми два леба пбд руке, 
и два литра, бндак литрови били. ЈТитар дајЗ' вина. Такб унесеш. Кад
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улазиш на врата, младожења вако стави руку, млада пролази а бн 
вако учини рукбм по леђ"ма, и бндак уђем у кућу. Ондак онб бд ме- 
не узму, а лебове бдма, чим у кућу, лебови падају на земљу. Такб, 
д-уђе млада пуни руку, да буде сретна кућа, да буде пуна кућа, д-има 
среће. Онда там кад долазим, свекар и свекрова седе, а два јастуче- 
та пбнла сам, ја дбнела, метла свекрови у крило. И бндак свекрови 
седнем у крило и њу загрлим и метнем руку у недра и извадим шеће- 
ра и метнем у џеп. А свекра пбљубим у руку и пбљубимо се. Онда 
дбнесу бни мени послужење. Пбслужим свекра и свекрову. Онда 
редаре бнб бднесу. Онда бни устану, изађемо и идемо там асталу 
де је сео кум, стари сват и сватови. Није било шатре. Млада стбји 
спорет кума. Млада стбји, не седа з-астал. Двбри докле год вечерају. 
Кад вечерају кум, стари сват и сватови, бндак бна мало бдиђе. (ђде 
у собу њену да мало бдмори, па јој ту дбнесу да мало једе. Не вечера 
млада са сватовима. И пбсле игра се дбкле ко бће. Кад нећу", бдоше 
кући. Млада онда јадна скуњ"ла се. Сутредан сам устала кб млада. 
Пбчистила и средила кућу и све лепо средила. Скувала каву са оним 
шећером и засладила што сам узела из свекровини недара. И онда 
послужила свекра и свекрову и јбш гбстију што је било: редаре и 
ашчије. А  тб је, кажу жене, да се млада ббље слаже са свекром и 
свекровбм, са кућанима, са кбмшијама и са свима. Да буде лепо. Никат 
се нисам свађала ни с ким. Са свима сам лепо жив"ла, са свекровбм 
и са свекром, са кбмшијама и данас дању.

&нда венчанице нису пбстојале. &нда су ми куп"ли сукњу и блузу 
и све што треба, капут, кбстим. Онда су ми куп"ли и ципеле и вал. 
Ми смо тб пре звали фал. Фал до земље дугачак. Био је беб. У мене 
била ббрдбнска блуза, блуза ббрдбн, сукња плава, а гбр бвб кб сат 
кавелато, па гбр иде фал. Девер ми је била Јбванова рбђака. Мбг 
мужа рбђака. Његбве тетке ћерка. Она ми била девер. Њбј дала 
пешкир. Ја јој спремала дарове: кбшуљу и јбш пбнешто. Млада за 
свадбу првб дарује кума и старбг свата, девера, свекра, свекрову и 
кућане. Дарује свбјту свекрову и свекровину свбјту. Сестре, браћу, 
кбга има младбжења. Мбј није имб ни сестара ни браће. Ја нисам 
кад нисам имала ни девера ни заову.

(Љубица Поповић, Бела Црква)
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ЛЕКСИКА СВАДЕБНБ1Х 0ББ1ЧАЕВ 
В РАДЖЕВИНЕ

Резкше

Предметом настоиицего исследованил лвллетсл отношение между 
лзвшом и кулБтурои, встречаемои в однои части жизненного цикла, свл- 
занного с свадвбои на территории Раджевинвт Данное отношение чагце 
всего относитсл к тои части науки о лзвЈке, которал назвшаетсл антро- 
пологическои лингвистикои, хотл еств в употреблении другие терминвп 
зтнолингвистика, металингвистика, макролингвистика, зтнодиалектоло- 
гил, однако некоторвш исследователи не считашт их равноценнвши.

Целв даннои работв! собратв и проанализироватв лексику традици- 
ОННВ1Х свадебнв1х обмчаев с лингвистическои точки зренил, длл того что- 
бв1 она не бвша предана забвеник). Кроме того, мв1 старадисв внести свои 
вклад в зтнолингвистические исследованилх на наших просторах.

Настолпцал работа состоит из шести частеи: Введение, Лексико-се- 
мантическии анализ, Заклгочение, Словарв понлтии, Диалектнвго текствг 
и Литература.

Миршна Петрович-Савич
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У ЕДИЦИЈИ „МОНОГРАФИЈЕ”
О БЈАВЉ УЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
КОЈА СЕ СПРОВОДЕ У СКЛОПУ НАУЧНИХ 
ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ  НОСИЛАЦ 
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ.
ОНА ОБУХВАТАЈУ НАЈШ ИРУ 
ПРОБЛЕМАТИКУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,
КАКО КЊИЖЕВНОГ ТАКО И НАРОДНОГ,
У ПРОШЛОСТИ И У САДАШЊОСТИ.

У оквиру антрополошке лингвистике на плану испитивања лексике традиционалне културе 
ова монографија представља значајан допринос лингвистичком сагледавању једног од 
битних елемената породичног циклуса као што је свадба,а резултати ових истраживања 

значајни су за сагледавање српског језика као целине, нарочито у следећим дисциплинама: 
новоштокавска акцентуација, лексикологија са лексикографијом,дијалектологија, методика 

наставе српског језика, као и за друге науке антрополошког усмерења (етнологија са 
етнографијом, културологија, културна историја, социологија породице). Ова тематика није 

до сада обрађивана код нас у домену интердисциплинарног приступа какав је 
етнолингвистички и треба рећи да овај рад доприноси афирмацији 

интердисциплинарности.

Љиљана Нвдељков

Мирјана Петровић-Савић овом књигом прва, у овом обиму, излази из круга досад 
етнолингвистички обрађиваних тема, које су се по правилу тицале традиционалне 

материјалне културе. Она је овим истраживањима зашла у област обредног и обичајног. 
Наравно, ни овде не изостаје један део„материјално опредмећеног", оличеног у особама 

које се појављују у одређеним улогама и у предметима који имају у скпопу свадбених 
обичаја обредну или симболичку функцију. „Неопредмећени" пак део,условно узето 

апстрактног карактера (на„граматичком" нивоутосе показује,на пример,знатно већом 
заступљеношћу глаголских речи и тзв. сложених, синтагматских лексема), истраживача је 
ставио на испит идентификације„специфичних" поступака,обреда и обичаја, бележења 

њихове лексичке експликације и на крају примерене лексичко-семантичке анализе, 
друкчије него када се ради о материјалној култури.
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