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САЊА Ж. ЂУРОВИЋ                   Оригинални научни рад
(Филолошко-уметнички факултет,     Примљен 15. новембра 2016. г. 
Крагујевац)                    Прихваћен 9. децембра 2016. г. 

ИЗРАДА РЕЧНИКА ПИСАЦА КАО ДОПРИНОС 
ПОЗНАВАЊУ ЛЕКСИКОНА  

(на примеру прозе Видосава Стевановића)

У раду се указује на значај изучавања лексике писаца, а затим 
се на примеру речника обележене лексике Видосава Стевановића 
представља корпус који може послужити и за даља истраживања. На 
основу литературе истичу се отворена питања у вези са анализом лек-
сике писаца, пре свега, методолошки проблеми, али се истиче и вели-
ки значај израде речника писаца као допринос познавању лексикона.  

Кључне речи: лексика, маркирана лексика, речник писца. 

1. У србистици се данас све више посвећује пажња изучавању 
лексике писаца. Многи лексиколози указују на значај изучавања лек-
сике писаца, али се често поставља питање на који начин то учинити 
или, боље речено, која је методологија најпримеренија. Рајна Драги-
ћевић истиче да се често као темa семинарских и магистарских радо-
ва даје маркирана лексика неког писца, али да се до маркиране лек-
сике у тим радовима чешће долази интуитивно него по утврђеним 
критеријумима (Драгићевић 2007: 61). 

 sdjurovic74@gmail.com
 Овај рад је настао у оквиру пројекта Динамика структура 

савременог српског језика (бр. 178014), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Тако М. Тешић каже: „Лексички фонд пишчева језика у основи 
је део свеукупног лексичког фонда његовог матерњег језика. Тиме се 
не губи потреба за израдом описног речника језика одређеног писца, 
нити у већој мери олакшава такав лексикографски подухват. Оправ-
даност израде оваквих речника не треба посебно истицати. Они су 
довољно корисни и када само региструју значење пишчеве лексике, а 
од методологије израде зависи да ли ће се степен њихове корисности 
и увећати. Овакви речници омогућују разноврсне лингвистичке и 
стилистичке анализе, а ако их има и више, онда се поређењем лекси-
ке појединих писаца, исте или друге епохе, може много штошта рећи 
о одликама и развоју лексике једног писца. Једноставно, то би било 
инспиративно тле за разнолике, и не само језичке анализе“ (Тешић 
1982: 301).

У србистици имамо бројне радове о различитим лексичким 
слојевима код појединих писаца и они могу послужити као уводна 
истраживања за детаљнија бављења лексиком писаца.1 Најчешће се 
као циљ истиче да се покажу основни типови пишчеве лексике и ње-
гов допринос богаћењу општег лексичког фонда српског књижевног 
језика. Наташа Вуловић је, обрађујући Лексику у приповеткама Лазе 
К. Лазаревића детаљно описала лексику једног писца и представила 
један од начина описа лексике. 

Значај ове теме огледа се и у покретању интердисциплинарног 
пројекта под називом „Језик писаца југоисточне Србије“ у оквиру 
Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, под 
руководством Недељка Богдановића. У вези са тим С. Ристић истиче: 
„Сама израда речника једног писца или неког његовог дела нема ве-
лику традицију у нашој лексикографској пракси, али већ на основу 
оног што је урађено код нас и у свету, као и на основу лексиколо-
шких истраживања, неопходно би било установити општу методоло-
гију израде таквих речника, а отворена питања, чији број није мали, 
решавати у току рада уз редовну проверу пред компетентном науч-
ном и стручном јавношћу“ (Ристић 2001: 135). Остаје отворено и пи-
тање да ли треба представљати само диференцијалну лексику или сву 
која се јавља код неког писца. Ту се треба одређивати према специ-
фичности лексике која је одабрана за корпус, односно према специ-
фичности језика самог писца. 

Описати и представити лексику писца подразумева маркирање 
лексике у тексту, дефинисање, и покушај одређења статуса лексичке 
јединице у систему. Већина дела савремених писаца ушла су у кор-

1 Консултовани радови дати су у оквиру литературе. 
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пус РСАНУ па су тако и лексичка одређења лакша, али није сва лек-
сика ушла у грађу. 

2. Циљ овог рада јесте указивање на значај изучавања лексике 
писаца на примеру израде речника обележене лексике у прози Видо-
сава Стевановића који се као корпус може искористити за даља ис-
траживања. Циљ је и лексиколошка анализа корпуса и лексикограф-
ска обрада маркираних речи и израза. У формулисању значења лексе-
ма ослонили смо се на Речник САНУ2 и Речник МС3, с тим да је на-
ведено само оно значење које је В. Стевановић употребио. Од велике 
помоћи било је и то што је много лакше анализирати лексику живог 
писца, па смо за многе спорне и семантички непрозирне примере 
консултовали самог писца.  

Лексика В. Стевановића делимично је ексцерпирана и унета у 
Речник САНУ, што ће нам олакшати лексикографску обраду лексе-
ма. Наиме, у Речнику САНУ унета је лексика из Тестамента, Рефуз 
мртвака и Периферијских змајева. 4

3. Обрадити лексику једног писца значајан је и захтеван посао, 
а нарочито лексику писца код кога је лексика често обележје стила. 
Проза Видосава Стевановића обилује необичном лексиком; с једне 
стране, застареле и заборављене речи, регионализми и дијалектизми, 
а с друге стране, врло често нове речи, кованице, жаргонизми и сл. 
Због свега наведеног, можемо да нагласимо да је језик В. Стеванови-
ћа погодан за лексичку анализу.

Предмет рада јесте речник маркиране лексике, карактеристич-
не са становишта савременог књижевнојезичког стандарда за припо-
ведање Видосава Стевановића, као и представљање богатства лекси-
ке. 

Под маркираном лексиком подразумевамо ону коју у општем 
речнику можемо наћи са ознакама архаично, покрајински, дијалекат-
ски, индивидуално, жаргон и сл. или је речници књижевног језика не 
бележе (па је маркирана њиховим одсуством у њима). Маркираним 
смо сматрали и лексеме настале непродуктивним творбеним модели-
ма, затим лексеме са незабележеним и ретким значењем, као и оне са 
функционалностилском обележеношћу. 

2 РСАНУ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика,
Српска академија наука и уметности, 1–19, Београд, 1959–2014. 

3 РМС – Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, 
Нови Сад, 1967–1976. 

4 Подаци преузети из РСАНУ, књ. 16, Допуна скраћеница објављених 
у књ. 8, стр. XI, Београд, 2001. 
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Маркирана лексика карактеристична је зато што има стилску 
функцију, што је одраз креативности писца и што представља лек-
сички потенцијал ако је направљена по продуктивним творбеним мо-
делима. 

С обзиром на то да није било могуће у једном оваквом раду 
представити целокупну лексику из књижевног опуса Видосава Сте-
вановића, у речнику је представљена само маркирана лексика из не-
колико изабраних прозних дела. Чињеница да је уз роман Нишчи дат 
„Речник мање познатих речи и израза“ довољно говори о самосвести 
писца и његовом односу према језику.5 Наведено је око 700 лексема, 
што потврђује изразиту маркираност лексике Видосава Стевановића. 
Из наведеног речника обрадили смо неке лексеме6 које су се пона-
вљале и у другим делима. 

Корпус за анализу чине следећа дела: Рефуз мртвак, Нишчи, 
Константин Горча, Тестамент, Сибила и Дневник самоће I. Изабра-
ли смо шест прозних дела из различитог периода пишчевог стварала-
штва и покушали да утврдимо има ли и тај сегмент, период стварала-
штва, везе са употребом лексике.

Свака одредница у овом речнику садржи основне граматичке 
информације (о роду, броју, виду и сл.), затим се даје дефиниција 
значења лексеме и, на крају, примери, тј. контекст у коме се јавља 
лексема, са назнаком дела и бројем стране. Лексеме које су забележе-
не у РМС и РСАНУ дефинисане су помоћу понуђених дефиниција у 
овим речницима, а оне лексеме које нису забележене у описним реч-
ницима дефинисали смо на основу контекста. Карактеристични изра-
зи и фразеолошке јединице које Стевановић често бележи као сложе-
нице, дате су издвојено у додатку речника. 

4. О значају језика писаца свесни су и сами писци па тако Ви-
досав Стевановић у Дневнику самоће пише: „Једну сам ствар научио 
од српских надреалиста, мада надреалиста нисам постао: у литерату-
ри је језик све, треба га изазвати да се игра и поигравати се њиме. 
Неочекивани звук и изненађујуће метафоре нису случајности већ 
подсвесни пут према новим значењима и ритмовима. И њиховом сам 
рецепту ’аутоматског писања’ прибегавао увек кад нисам знао шта 
ћу са собом, речи су се тражиле и налазиле, одбијале и привлачиле, 

5 О значају језика у роману Нишчи В. Стевановић у Дневнику самоће
писац каже: „И ’Нишчи’ – књига моје младости, заноса и оданости, та поема 
српском језику и састављена од језика – пропаде у процепу између љутње 
Партије и гнева Чаршије“ (ДС, 235).  

6 У овом корпусу нашле су се и многе лексеме из романа Нишчи које 
нису забележене у поменутом „Речнику мање познатих речи и израза“. 
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спајале се против граматичких правила – и одједном би створиле 
спрегу новог смисла која је са своје стране доносила унутрашњу рав-
нотежу и смирење. Свет се дао поднети после таквих открића. 

Себи сам касније, борећи се такорећи на два фронта, против 
неодређености и против вишка конкретности – формулисао правило:
стил почиње тамо где престаје граматика или, тачније речено, у тре-
нутку кад се граматика, научена правилност и навике заборављају. 
Стил није понављање истог – то је само манир који неки критичари 
бркају са стилом, а неки писци се због таквих похвала препуштају ле-
њости духа – већ откривање новог у познатом, стварање неочекива-
них веза међу речима и вишеструко појачавање пренесених значења. 

Стил је средство, вазда променљиво и увек друкчије, да се от-
крију и употребе највише могућности језика, пре свега његова безма-
ло божанска способност за врхунску тачност и за суштинску поетич-
ност. У тим тренуцима језик говори кроз писца као што се музика из-
ражава кроз музичара: непосредно, чулно и у љубавном заносу. На 
врхунцу своје вештине писац се не служи језиком већ ради у њему и 
с њим, богатећи га и богатећи се“ (Стевановић 2008: 88). 

5. На основу анализиране лексике могу се издвојити два језич-
ка модела, као што констатује и Јовић (1975): 

1. преношење оригиналних модела из дијалекта, жаргона и 
осталих језичких слојева и 

2. прерађивање постојећих модела и стварање оригиналних ре-
чи, спојева и сл. које су искључиво у стилској функцији и прилагође-
не садржају. 

У оквиру анализиране лексике показало се да је убедљиво нај-
више маркиране лексике из категорије именица (око 220), затим при-
дева (око 26), глагола (11) и најмање из категорије прилога (2).  

На основу анализе корпуса истакнућемо битне одлике лексике. 
То су: 

– преузимање старије лексике (најчешће из црквенословенског 
језика): вознесеније, воздигнути, премежденије, преображеније, ро-
жденије, самосазданије итд.; 

– елементи фолклора и народне књижевности (срмали долама, 
срмали прслук);

– бројни регионализми из говора Крагујевца и околине; 
– бројне позајмљенице: из турског, француског, енглеског, грч-

ког, италијанског итд.; 
– честа употреба жаргонске лексике својствене припадницима 

друштвене периферије.
Ако анализиране лексеме сврстамо у уже лексичко-семантичке 

групе могу се издвојити следеће: 
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– лексеме које се односе на занимања и носиоце занимања ра-
зних заната, радњи, а данас се углавном не употребљавају (или се 
срећу врло ретко и ограничено). Најбројније су именице типа nomina
agentis изведене суфиксом -џија: абаџија, бозаџија, бурегџија, кал-
дрмџија, кестенџија, кириџија, леблебџија, рабаџија, симиџија, сода-
џија, чаругџија, шећерџија и изведене другим суфиксима: бакалин,
инџилир, кломфер, позамантер, помељар, таљигаш, ћеманист итд.; 

– лексеме које означавају разне типове кућа нпр. лепара, пле-
тара, сандучара, чатмара,чатрља, уџерица итд.; 

– именице (често турског порекла) које означавају разне старе 
предмете: басамак, букагије, витло, губер, каруца, мотовило, наћве, 
ћерамида, чабрић, чекетало, шамија, штрањга. Чести су турцизми у 
пишчевом језику или у језику његових ликова типа абаџија, бакалин, 
банбадава, басамак, билмез, гунгула, кованлук, муфљуз итд.; 

– стари народни називи за месеце и црквене празнике: благове-
штенски, биљар, брезен, брзосок, великогоспођински, жетвар, лучин-
ски, коледар, митровски, прабражденски, сушац, унор, царски, цве-
тањ, цветен итд.; 

– различити, углавном погрдни, народни називи за Роме7: Бан-
кулешти, Габељи, Гегавци, Голомпари, Заврачи, Запари, Лабинари, 
Мадарени, Мађупи, Метери, Сргаљи, Тамари, Урсари, Фирани, 
Шманге, Шунте;

– погрдни називи за жене најчешће са суфиксима -уша, -уља,
-арка: војникуша, дајка, дромфуља, забунжена, кајмакуља, калашту-
ра, карађорђуша, пијачарка, папричарка, сокачара, уличарка, рашче-
пуља, фракафуља, фукса, шанкуша итд., али и за мушкарце: бузер, 
билмез, драмосер, лумпер, муфљуз итд. 

Пишчеве иновације у лексичком погледу су:
а) велики број придева који имају статус индивидуализама или 

мање распрострањених речи: вејкаст, гњидичаст, кукат, лакорумен, 
многопадајући, мелеман, облогуз, окљоцан, сулудаст, споромислећи, 
чисмен и сл.;

б) придевске сложенице настале од антонимских парова (глад-
нежедни, јавнотајни, ружнолеп), које представљају специфичан вид 
творбе придева; 

в) негиране именице типа: неколега, неписац, нечовек, које су 
изразито маркиране и контекстуално условљене;

г) сложенице према моделу: један део сложенице према савре-
меном језику, а други део из старијег језика и у том споју постиже се 
необичност (певидрузи, плачидрузи, блатољупци);

7 Сви примери су из романа Нишчи.
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д) изразито продуктивне сложеница са префиксом полу- у свим 
анализираним делима, али најчешће из Дневника самоће (преко 30 
лексема): полуаматер, полубиће, полубог, полубоем, полубудан, полу-
вековни, полугладан, полуграђанин, полузабрањен, полузаборављен, 
полуилегално, полуинтилигентан, полујаван, полујезик, полумисао, по-
лумушкарац, полунемоћ, полунемоћан, полунемушт, полуосмехнут, 
полуписац, полупрезимењак, полупрезриво, полусан, полусвет, полу-
свесно, полусит, полуслеп, полуфиктивно итд.  

ђ) велики број је кованица и оказионалне лексике, која је често 
настала спајањем фраза у сложеницу (гргућућепиштећи, дисецкам, 
дупљескам, идимидођими, једаниједандва, назлонаводитељ, насилубо-
га, сумасишавши, трилошаубишемилоша) или неким другим моде-
лом (аргоженска, београдцентризам, полалуд);

е) употреба необичних израза: дерни накарети (срушене нака-
зе), дерни доњоземци (запуштени становници подземља света) и сл.; 

ж) јављају се необични и стилски маркирани глаголи (бобоња-
ти, заринглати, џеџети), као и деминутивни глаголи (течурати, де-
рекати итд.); 

з) бројне полусложенице8 које карактерише необичност споје-
ва: забун-караконџула (Н, 469); человек-мајмун (Н, 469); стамен-кре-
мен (Н, 21); јагањце-првенце (Н, 22); пумп-чакшире (Н, 188); жене-зе-
чице (С, 44); орах-лице (Р, 185); забун-аскер (Н); земљи-мајци (Н, 
271); кућерине-дериње (Н, 241) итд. 

Употреба ових лексема има изразито упечатљив стилски ефе-
кат и у језичком и у семантичком погледу. То потврђује колико је 
лексика код Стевановића пажљиво бирана и са јасним циљем употре-
бљена.  

Стевановићева и језичка и уметничка креативност не оставља 
читаоца равнодушним. Неоспорно је да умешно користи језик и када 
га преузима и када га ствара. Лексичко богатство не огледа се само у 
броју коришћених лексема, већ и у семантици лексема, јер се често 
за познате појмове користе нова, обично фигуративна значења, као и 
употреба бројних кованица које речници не бележе. 

Често су значења речи измењена и, понекад, тешко препозна-
тљива, јављају се необични спојеви, а све у циљу необичности изра-
за.  

Анализирана лексика представља спој старокњижевне, с једне, 
и савремене лексике, с друге стране, спој традиционалног и савреме-
ног у језику. Ако упоредимо лексику свих шест прозних дела, може 
се закључити да је лексика најбогатија и најразноврснија у Нишчима

8 Полусложенице нису представљене у речнику. 
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и Рефузу, док је у осталим анализираним делима лексика „обичнија“, 
али и ту не без занимљивих лексема. Важно је истакнути да се често 
исте лексеме срећу у свих шест анализираних дела, па се може за-
кључити да, поред бројних књижевнотеоријских елемената прозе, В. 
Стевановића има и специфичан, по лексици, препознатљив језик. 
Стевановић бира речи и исказе и избор лексике има изузетне стилске 
ефекте било да је реч о дијалекатској лексици или оказионализмима. 
Иако је лексика разноврсна и богата, она је уз то савршено уклопље-
на и нигде нема ефекат намерно убачених и нагомиланих елемената. 

6. На основу свега претходно изнетог, може се закључити да 
изучавање лексике писаца има велики значај и представља грађу за 
многа истраживања. Само као пример представљања лексике писца, 
а у циљу представљања корпуса, у прилогу је дат речник обележене 
лексике шест дела Видосава Стевановића.

Прилог: Речник обележене лексике 

Скраћенице за романе: Р (Рефуз мртвак), Н (Нишчи), Т (Теста-
мент), КГ (Константин Горча), С (Сибила) и Д (Дневник самоће). Техничке 
и лексикографске скраћенице преузете су из РСАНУ. 

акопрем св. покр. премда, мада, иако. – сви они, знани и незнани 
… за које немамо ни времена ни хартије, акопрем јесу били живи, напаћени, 
зли, никакви, опаки и покварени као и остали, овде описати, да им ликови и 
судбе не пропадну у ветру, који све носи (Н, 398). 

алаука ж ков. јак ветар, обично са снегом и кишом; мећава. – Ни-
сам очекивао ништа. Управо ништа - понајмање какву алауку (КГ, 207).

аргоженска ж жарг. жена која се брзо да освојити, скувати.9 – Да 
не чекаш неку аргоженску? (Р, 312). 

атреса ж дијал. адреса. – На моју атресу неколико месеци су стиза-
ли тешки пакети (КГ, 20).  

багажа ж (фр. bagage) неуоб. гомила, руља, хрпа, мноштво. – Нима-
ло књижевна, али подупрта књижевницима, новинарима, целом багажом 
што се назива културним и јавним радницима (Д, 1). Сва та багажа професи-
оналаца, полуаматера, волонтера … (Д, 321). 

батргати (се), -ам (се) несврш. несигурно и тешко ходати, поводи-
ти се у ходу, тетурати. – … распамећена слаботиња која се батрга у жи-
вом блату неизвесности (Р, 17).

9 Настало по моделу аргосупа, која се брзо припрема.
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безлобивост ж безазленост, добродушност. – Беше јој дао отказ 
смерни станар Калеа, тији опанчарчић, драмојед и драмосер, по безлобиво-
сти неупоредив са свим шареноликим келнерима … (Н, 183).  

безјак м пеј. глупак, блесавко, простак, незналица. – … изроди све 
саме Јевтиће, голаће и безјаке, који ће остати без спомена и без речи међу 
нама (Н, 12); И уловиће мужа шувака и безјака … (Н, 129). 

беловинаст, -ста, -сто који је боје белог вина. – … са рупицом на 
бради, са неколиким прамичцима беловинасте косе изнад избразданог чела 
(Н, 416). 

белозуб, -а, -о који је белих зуба. – Тај сан је био бесмртан као што 
су били и њих двоје – она и тај белозуби младић (С, 18). 

београдоцентризам м ков. схватање по коме је Београд центар 
света; тежња, настојање ка томе да се свеукупан друштвени, политички, 
економски и сл. живот одвија у Београду. – То се зове београдоцентризам 
(Д, 4).  

блатољубац м погрд. особа која воли све што је ниско и прљаво. –
… али они остадоше овде доле, смерни блатољупци (Н, 13).  

блесавлук м блесаваљење, глупирање. – Нечији страх и себичност и 
суровост и срамота, Агатјине бубе и Теофилов блесавлук – ништа више (Р, 
177).

близнак м близанац; двојник. – … плод горчине, младар ноћних 
утварности, близнак себе самога … (Н, 191). 

бобоњати, -ам несврш. неразговетно говорити, мрмљати. – … бо-
боњали су крупни калуђери, синови околних села … (Н, 24). 

бозаџија м онај који прави и продаје бозу. – … огуглале на пијану и 
успаљену дреку фабричких радника, носача … бозаџија, коцкара, сецикеса 
и џепароша … (Н, 162). 

бузер м жарг. хомосексуалац. – Прозваше ме цепидлаком, задрибал-
дом … уходом, пешкиром, и то бузером (Н, 413). 

бурегџика ж жена бурегџије. – Сматра се да су доцније постале се-
мењарке… бурегџике, трукерке, содаџике, праље у хотелима … (Н, 187). 

васионац м замишљени становник васионе; свемирац, ванземаљац. 
– Нисам васионац (С).

вејкаст, -а, -о налик вејки, малој сувој гранчици. – … дошао да ту 
умре, сед као овца, окљоцан, вејкаст … (Н, 35). 

ветрогоња м пустолов, авантуриста, човек немирног духа. – Човек 
од кога све почиње, Младен Лазаров … био је људина над људинама, по-
друг и ветрогоња, мрзилац Турака … (Н, 21).

вештигара ж аугм. и пеј. од вештица. – … дошљак се … за триде-
сетак динара уселио у собичак Иконије Сакаџике, маторе вештигаре … 
(Н,153). 

витло с воденично коло. – Једни кажу да је са кнез Милошеве воде-
нице на чамцима и са големим витлом … (Н, 73). 

војникуша ж она која се забавља са војницима око касарни, курва. 
– … да је плод Циганина Царанца из Румуњске, пређе роба, и масногузе бу-
гарске војникуше, копиљаре … (Н, 21). 
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врбопуц м време кад врба цвета и листа. – Марковићи весшто пле-
ли котарице и батаре од витког прућа младе врбе, у време врбопуца … (Н, 
50).

вуновлачара ж машина за влачење вуне. – … на подводном земљи-
шту испод дрваре, Влајковићеве вуновлачаре … (Н, 185). 

глаткоклизав, -а, -о ков. који је уједно и гладак и клизав. – … упара-
ђивале се дамски и балски на глаткоклизавој равни међу благострмим, ара-
бескама украшеним падинама златом оивичених тацница-пратиља … (Р, 
181).

гњидичаст, -ста, -сто10 који је као гњидица ситан. – Најзагонетнији 
је био натпис на левој нози, исписан сићушним писменима, гњидичаст … 
(Н, 169). 

голотрб, -а, -о који је гола трбуха; слабо одевен. – Голотрба дечур-
лија украде му шарени качкет … (Р, 42).

гурбетар, -ара м онај који одлази у гурбет, у туђину, печелбар. – …
и других гурбетара без имена и презимена, без стана и занимања, које луди 
ветар доноси и односи без трунке жаљења и обзира … (Н,174). 

дажд м заст. киша. – Пролеће се сручило на улицу кестенова као 
дажд (С, 22). 

дајка ж жарг. жена лаког морала, курва. – … иначе увек услужне 
дајке, вазда готове на сестринске услуге ноћницима и успаљеницима … (Р, 
77).

дебелоусан, -сна, -сно ков. који има дебеле, пуне усне. – … дебелоу-
сни дечак … (Н, 356). 

дежмекаст, -а, -о омален, а подебео, здепаст, трунтав, незграпан. –
Дежмекасти уредник је рекао … (С, 28). 

дилбердика м ков. онај који воли да се удвара, љубавник. – Не била 
ја мог оца ћер, ако тај дилбердика ноћом не ргњава на женскадију! (Н,157). 

добеглица м и ж особа која је негде добегла, дошла склањајући се 
испред нечега. – Они су синови добеглице и арамије Младена Лазарева … 
(Н, 11). 

донжуанчина м аугм. и пеј. од донжуан. – Несрећник је тај, разбој-
ник, донжуанчина, види се одмах … (Р, 186). 

дочетак, -тка м свршетак, крај. – … која беше почетак и дочетак, 
срамотија и слава … (Н, 393). 

драмојед м вулг. онај који има малу плату, који оскудева у храни. –
Беше јој дао отказ смерни станар Калеа, тији опанчарчић, драмојед и драмо-
сер … (Н, 183). 

драмосер м вулг. тврдица, циција, цепидлака. – … и безјака што 
живе по законима и прописима, ко драмосери, јер су ништавни и пудљиви 
ко живина (Н, 32). 

дупеувлака м и ж жарг. вулг. улизица, ласкавац. – Али, диктатор је 
био стар и болестан, очекивала се његова смрт, ни генерал Љубичић, епска 
дупеувлака, није веровао у његову бесмртност (Д, 78). 

10 Према РМС индивидуализам који је забележен код О. Давича. 
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женскадија ж зб. женска чељад, жене. – Не била ја мог оца ћер, 
ако тај дилбердика ноћом не ргњава на женскадију! (Н,157). Однеше нам ло-
вани женскадију (Р, 78). 

жертва ж арх. жртва. – … ортак и жертва Игњата Срдановића (Н, 
14).

задрибалда м тврдоглав, задрт човек. – Нек се зна да ја нисам за-
дрибалда као џелати под вешалима (Р, 245). 

зарана прил. рано поподне, пре мрака, вечери. – Још зарана, око пет 
сати после подне, праћен раштрканим мукањем говеда … (Р, 6). 

заринглати, -ам сврш. жарг. затворити, залупити. – Заринглај 
врата, Војине! (Р, 15).

зверлад ж зб. звери, зверад. – У дубинама морскијем живију ћораве, 
пљоснате, провидне чудовишне рибе, немушта зверлад мрака (Н, 405).  

злочинитељ м онај који чини зло. – … Војин је прво помислио да су 
то свакако лопови, пљачкаши, војни бегунци, зликовци и злочинитељи (Р, 
7).

зовом, -а, -о сткњ. зван, именован. – … који се батргаху у прегреја-
ној, накривљеној, паду склоној пећи између Сушице и Бреснице, Шумарица 
и Становљанског Поља, зовомој Крагујевац … (Н, 398). 

зубекања ж аугм. и пеј. од зуб. – … зубекање ђаволске … (Н, 321). 
зуболомац м ков. онај који поправља и вади зубе, зубар. – … перви 

зуболомац и разарач вилица (Н, 334). 
јавка ж рус. војн. уговорена тајна реч (или реченица) која се упо-

требљава у стражарској служби у војсци, или у конспиративном раду, ло-
зинка. – … крештав глас мушкарца долетео испод прага, нимало сачињен од 
таме и несна већ јасан и одређен, чврст као пушчана цев у руци – присна и 
братска јавка из тамног вилајета блатњаве водурине и пропишталог глиба 
(Р, 14).  

кајмакуља ж погрд. она која је неопрана, уличарка, прљавуша. – …
спазише дебелу сељанчуру Сибинку, по свим околним селима разглашену 
кајмакуљу и папричарку, брбљиву пијачарку, жену свињара у земљораднич-
кој задрузи… (Р, 80). 

калаштура ж тур. погрд. раскалашна, разуздана жена. – Мислили 
су како би кудикамо боље било отерати све калаштуре у материну и лепо 
отићи на спавање (Р, 129).

калдрмџија м онај који праве калдрме. – … да се татица Трпко кроз 
кључаоницу не увуче у ходник онако дебео као јоркширац и сипљив и зно-
јав као калдрмџија (Р, 246). 

каруца ж (често мн.) врста кола на четири точка, с кровом и висо-
ким седиштем за кочијаша; лака кола, кочија. – … задржавао каруце са два 
бедна пастува … (Н, 23). 

кестенџија м онај који пече и продаје кестење. – … нашавши неког 
блесавог, ширег него дужег кестенџију, отерала (Р, 55). 

клуподер м погрд. онај који дере туђе клупе, чека по предсобљима, 
доколичар. – После смрти постао је сладуњава и простачка легенда, наш Бо-
ра, кафанска дангуба коју својата сваки клуподер и пијанац … (Д, 296).  
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књигочија м књижевник, писац. – Који ово записује, Константин 
Горча, истинословац и књигочија … (Н, 153).  

комунац м припадник неке комуне, заједнице. – Прозваше ме цепи-
длаком, задрибалдом … комунцем, капиталистичким доушником … (Н, 
413).

котлокрпа м човек који крпи, поправља котлове и друге металне 
судове. – Цигани котлокрпе и сумасишавши што лутају по нашем крају (С, 
65).

крвопилац, -лца м крвопија, онај који пије, сише крв. – … крвопи-
лац, који снагу изобилу обнавља кољући зубима јагањце-првенце … (Н, 22).

крвоследник м ков. човек који испитује туђу крв, туђе порекло по-
пут ловачког пса који по крвавом трагу проналази рањену дивљач. – И амби-
циозни су крвоследници отишли подвијена репа, морали су се задовољити 
грађанском тужбом (Д, 23). 

крпигуз м погрд. који једва саставља крај с крајем. – Постио је за 
време мрса и мрсио за време поста, глаголајући да су стеге и закони за мр-
љеше, метиљавце и крпигузе … (Н, 26). 

кукат, -а, -о необ. који има велике кукове. – Силно се зарадоваше 
другари видевши је онако сисату, плећату, кукату и трапаву … (Р, 80). 

лакорумен, -а, -о ков. који је помало румен. – … који носаше зла-
тоткане барјаке,разне утвари … лакорумена старачка лица око цркава, беше 
Игњату до појаса (Н, 394). 

леблебџија м онај који прави и продаје (х)леб, пекар. – … рече ле-
блебџија Глигор, гледајући Филипа са врата своје радионице … (Р, 36). 

лецати се, -ам се несврш. покр. једва се кретати од малаксалости, 
вући се; бити болешљив, куњати. – Лецаће поред плотова ко и сваки од нас 
(Н, 23). 

локал м саобраћајно, прометно средство (трамвај, воз и др.) које 
саобраћа на краткој релацији. – Око пола шест ујутру кроз мркли мрак про-
тандркао би локал са радницима … (Р, 5).

ломиврат м онај који ломи врат. фиг. одвише смео човек. – Човек 
од кога све почиње, Младен Лазаров … био је људина над људинама, по-
друг и ветрогоња, мрзилац Турака, Гангрца и Манџука, слаботиње, млека и 
мршавих жена, убојица, ломиврат и стамен-кремен (Н, 21). 

лончарка ж лончарева жена. – Затим га је лончарка, нашавши не-
ког блесавог, ширег него дужег кестенџију, отерала (Р, 55). 

лумпаџија м онај који лумпује, весели се. – … сукњари и блудници, 
лумпаџије … (Н, 342). 

лумпер м жарг. онај који лумпује. – Грађани Крагујевца придружи-
ли су се том лумперу и разбијачу који је постао јунак дана и протествовали 
су против моје књиге која је „увредила град-херој и град-жртву“ (Д, 5). 
Главну мушку улогу обнашао је Чича Илија Станојевић, стари лумпер … 
(С, 270). 

мазарија ж пеј. рђава слика. – … иза дречавих мазарија на зиду 
што представљају град у развоју (Р, 213). 
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мазија ж метална полуга; који сија као та полуга на ватри. – фиг.
… да се, стојећи под усијаном мазијом сунца, која неће доказати ничију и 
никакву правду … (Н, 396).  

маргиналац м онај који је на маргини, са стране, мање битан. –
Политика је нека врста посвећене вештине за изабране и посвећене, разби-
брига за лењивце и маргиналце … (Д, 13). 

меденогласни, -а, -о ков. који је лепог, слатког гласа. – Драгиша … 
роди лепотана Игњата Срдановића, подмитљивога … златоустога и медено-
гласнога змаја са удом великијем (Н, 12). 

мелеман, -мна, -мно који делује као мелем, који ублажава бол; ле-
ковит. – … док су рођаци мртвосани хркали у слами на гувну и бауљали до 
бунара са мелемном водом (Н, 23).

милокрвни, -а, -о добре крви, доброћудан. – Драгиша, милокрвни и 
мирни … роди лепотана Игњата Срдановића, подмитљивога … златоустога 
и меденогласнога змаја са удом великијем (Н, 12). 

мнити, мним несврш. заст. мислити, размишљати. – Мним: горе су 
брда, округласта, обрасла боровима … (Н, 446). 

многопадајући, -а, -е необ. који пада у великој количини (о киши и 
сл.). – Тих дана се док су се одасвуд сливале многопадајуће кише, док је на-
бујала Лепеница плавила поља јовановачка … (Н, 177).  

молбеница ж молба. – Ово му дође као молбеница за опроштај мај-
чици нашој … (Н, 14).  

мрзилац, -иоца м онај који мрзи некога или нешто, непријатељ. –
Човек од кога све почиње, Младен Лазаров … био је људина над људинама, 
подруг и ветрогоња, мрзилац Турака, Гангрца и Манџука, слаботиње, млека 
и мршавих жена, убојица, ломиврат и стамен-кремен (Н, 21).

надлукавити, -им сврш. победити неког у лукавству. – Надлукави-
ти лукавога, то значи прихватити његова средства и, најзад, његове циљеве 
(Д, 114). 

најсамљи, -мља, -мље суп. необ. превише сам. – Кад си најсамљи и 
најуплашенији, кад те нико не воли и не следи, кад не видиш ни трачак на-
де, кад себе опажаш као безвредну честицу у безмерном простору, онда си 
можда једини прави и поседујеш последњу вредност: немоћ (Д, 347). 

наколмован, -а, -о увијен у коврче, увојке, таласаст (о коси). –
Огледало … оцртавало је: један нервозан профил … наколмовану косу ис-
под танке црне мрежице, златне минђуше у ушима … (Р, 184). 

намастир м манастир. – … која се под старост вукла по намасти-
рима и саборима … (Н, 13).  

нарикача ж женска особа која нариче на гробљу. – … и плакала 
ружно као просјакиња на гробљу, навикло као нарикача, тек реда ради, тек 
да ни она, онемоћала болесница, не лежи беспослена док се около смуца не-
што непознато … (Р, 15). 

народовољац м онај који угађа народу. – Срби, Хрвати и Словенци 
– њихово нагло национално освешћени централни комитети, интелектуалци 
и народовољци … (Д, 327).  
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натрагођа м онај који иде натрашке.11 – Чедомир Трајковић, звани 
Калеа, натрагођа, војнички шкарт, опанчар крагујевачки … (Н, 14).  

недотупаван, -вна, -вно неразуман, несхватљив. – Тај фантазам 
распирује недотупавне одлуке нове хрватске власти и београдска пропаган-
да које, радећи једна против друге, раде једна за другу (Д, 369). 

недоук м онај који није доучио до краја оно што је почео. – По све-
дочењу многих, мудраца и недоука, свезналаца и сврзислова … (Н, 77). 

незнан ж оказ. непознато место. – Какав се то талас диже из не-
знани и прети да ме прогута? (Т, 5). 

неколега м необ. онај који није колега; онај који је неколегијалан. – 
Кад се вратим на ову столицу, пред овај екран, поново ћу бити неко други, 
неки не ја, неписац и празноглавац који тражи изговор да устане и оде до 
Клуба књижевника на свој последњи књижевни посао, брбљање са колегама 
и неколегама (Д, 64). 

немак м необ. онај који је нем. – Мој пријатељ Цогољ, немак, жижа 
је свих задовољстава, утока сласти и бола (Р, 265). 

немац м необ. онај који је нем. – … ћутали су као немаци (Н, 122). 
неписац м онај који није писац; лош писац. – Кад се вратим на ову 

столицу, пред овај екран, поново ћу бити неко други, неки не ја, неписац и 
празноглавац … (Д, 64). То је горе него бити писац или неписац, ни постоја-
ти ни непостојати … (С, 29). 

несмајник м несрећник, неспретњак. – Несмајник, брат, и лична 
сенка, доњоземац, станује свуда где људски род допире … (Н, 177). 

нештедимице прил. не штедећи. – Трговци и фабриканти, осведо-
чени родољуби крагујевачки, нештедимице дадоше прилоге за војску, од-
брану земље … (Н, 387). 

нигденикоговић м онај који нема нигде никога, нема рођака. – По 
сунцу и киши, снегу и ветру, осорни и сурови надзорници, јакоже нигдени-
коговићи, запуштени и забрадатили као и раденици … (Н, 79). 

нишчи у им. служби: сиромашан, убог човек. – … сви они, знани и 
незнани, заслужни и незнатни, нишчи и височни, чисти и прљави … (Н, 
398).

облогуз, -а, -о који има облу задњицу. – … крстили се богобојазни 
старци и кришом у шамије уздисале облогузе сељанке … (Н, 23). 

окљоцан, -а, -о необ. отрцан, похабан. – … дошао да ту умре, сед 
као овца, окљоцан, вејкаст … (Н, 35). 

острагуша ж заст. врста пушке чија се цев пуни одостраг. – … јед-
ну пишку острагушу, оковану сребром … (Н, 46).

официруша ж жарг. жена официра. – Тамо су их предавали кр-
шним и наблајханим женама које смо звали официруше (Д, 407).  

оцко м отац. – Доцније их све ђутуре назваше Младеновићима, по 
страшном оцку им … (Н, 11). 

11 Вуков Рјечник. 
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паламудација ж бесмислица, глупост. – … који је пискао и лапарао 
као млинчић за кафу неке будалаштине и паламудације и зафрканције да ти 
се смучи … (Р, 254). 

папричарка ж погрд. она која продаје паприке. – … спазише дебе-
лу сељанчуру Сибинку, по свим околним селима разглашену кајмакуљу и 
папричарку, брбљиву пијачарку, жену свињара у земљорадничкој задрузи… 
(Р, 80). 

пасјалук м покр. пасје време, лоше време. – Чим по оваквом пасја-
луку клипшу, добро не раде и не мисле (Р, 20). 

патицврк м особа малог раста. – … не разумеде шта тај патицврк 
и патуљак хоће (Н, 162). 

певидруг м (мн. заст. певидрузи) другови у песми, у весељу. – Тако 
се заснова грана Трајковића, немоћника и џебрака, које доцније певидрузи и 
плачидрузи називаху и Жмарцима, и Кепама (Н, 13). 

пијачарка ж она која тргује и живи по пијацама. – … спазише де-
белу сељанчуру Сибинку, по свим околним селима разглашену кајмакуљу и 
папричарку … (Р, 80). 

плачидруг м друг у плачу, у жалости, у несрећи. – Тако се заснова 
грана Трајковића, немоћника и џебрака, које доцније певидрузи и плачидру-
зи називаху и Жмарцима, и Кепама (Н, 13). 

плачипизда м и ж вулг. размажена, премека особа; размаженко. –
У свачијим устима сам био дрипац … плачипизда (Н, 413). 

плачисинђер м (плачисунђер) онај који купи туђе сузе као сунђер. 
– … и од тога ми лакнуло јер не волим плачисинђере и сцене жалостиве (Р, 
313).

плетара ж кућица или стаја од плетера (прућа). – … подигла кући-
це плетаре за издавање сиротињи … (Н, 153). … а штале плетаре полако су 
утањале у пихтијасто тле (Р, 5).  

подруг (често непром.) м врло велики човек. – Човек од кога све по-
чиње, Младен Лазаров … био је људина над људинама, подруг и ветрогоња, 
мрзилац Турака, Гангрца и Манџука, слаботиње, млека и мршавих жена, 
убојица, ломиврат и стамен-кремен (Н; 21).

полакицошки, -шка, -шко напола кицошки. – … вазда у свом је-
динцатом полукицошком оделу (Н,158). 

полалуд, -а, -о инд. који је напола луд. – Значи, само кад сам у нево-
љи, изгубљен, растројен, полалуд (Д, 161). 

полаобучен, -а, -о који је напола обучен. – … не палећи свећу, пола-
обучен, и ту, пошто би се згрејао и раскравио … (Н, 154). 

полачовек м ков. онај који нема позитивних моралних особина, 
бескарактерна, слаба особа. – … да се тај наопаки гост, мрљавко, метиљав-
ко и полачовек, бусао у кокошија прса … (Н, 164). 

полу- као први део сложеница значи нешто што је само напола или 
само једним делом оно што значи други део или је по величини, вредности, 
трајању само половина онога што значи други део: полуаматер (Д, 321), по-
лубиће (Д, 305), полубог (Д, 8), полубоем (Д, 14), полубудан (Д, 103), полу-
вековни (Д, 292), полугладан (Д, 57), полуграђанин (Д, 14), полузабрањен 
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(Д, ), полузаборављен (Д, 254), полуилегално (Д, 350), полуинтилигентан (Д, 
80), полујаван (Д, 22), полујезик (Д, 305), полумисао (Д, 55), полумушкарац 
(Д, 116), полунемоћан (Д, 273), полунемушт (Д, 303), полуосмехнут (Д, 67), 
полуписац (Д, 380), полупрезимењак (Д, 122), полупрезриво (Д, 238), полу-
сан (Д, 12, 25), полусвет (Д, 18), полусвесно (Д, 71), полусит (Д, 57), полу-
слеп (Д, 333), полуфиктивно (Д, 242) итд.  

пољоделац м онај који ради у пољу, ратар, земљорадник. – … под-
мукао и потуљен сој пољоделаца, калемара, качара и штројача … (Н, 30). 

помељар м онај који довезе или донесе жито у млин и чека док му 
се самеље. – … глагољали су помељари у воденици … (Н, 34).  

порицатељ м онај који све пориче. – Био је то мој јунак из подзе-
мља, нихилист, порицатељ, противник свега … али истовремено и прогоње-
ни, кажњени, жртва, окружен самоћом коју је сам изабрао, горак, луцидан и 
немилосрдан (Д, 218).  

пособац м један од синова рођених један за другим без сестара међу 
њима. – Душан је имао четири сина пособца, и погинуо је од руке најмлађе-
га … (Н, 36). 

правдољубац м онај који заступа правду, који се залаже, бори за 
правду. – хроми правдољубац Ганди, са боцом у запучку, са полуцилиндром 
на шиљастој глави … (Н, 398). 

преководац м онај који живи преко воде; с друге стране реке. – …
јер је неки Радоња, преководац, путник намерник, намастирски послушник 
… (Н, 35). 

прекопута предл. наспрам. – … на чистини прекопута кланице … 
(Н, 393). 

прекопута прил. наспрамно. – Кроз прозор прекопута вириле су 
збабане уседелице Петковић … (Н, 417).  

премеждење с доба полног сазревања. – Премеждење илити прео-
браженије (наслов) (Н, 183). 

пресмакче с прерано рођено дете, недоношче. – Рођен је као пре-
смакче у ветровитој ноћи, правој салауковини (Р, 33). 

пресмакчић м дем. прерано рођено дете, недоношче – … узимао је 
нафору … освештане богојављенске водице … и служи запајању пресмакчи-
ћа … (Н, 25). 

притча ж арх. прича. – Лица и догађаји у овој домаћој притчи су 
измишљени (Н, 6).  

проблесак м трачак светлости који се појави на кратко време; 
блесак очију као одраз каквог унутрашњег стања. – Ангажовање на мојој 
страни коштало би га бар неколико дана, нема их превише, мора их штедети 
и користити за нешто важније, за последње проблеске живота (Д, 14).

протандркати, -андрчем свр. проћи тандрчући. – Око пола шест 
ујутру кроз мркли мрак протандркао би локал са радницима … (Р, 5). 

прцмољак, -љка м погрд. мали, ситан човек. – … запазише да тај 
смешни човечуљак, прцмољак, уредно, скоро сваке вечери, а недељом оба-
везно, одлази у Стару Цркву … (Н, 185).
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пујдати, -ам несвр. дражити на кога, нагонити. – Обесна сељачка 
дечурлија пујдала је псе на њега (Р, 43).

рабаџија м онај који се бави превозом робе теретним запрежним 
колима. – Жене су им, истини за вољу, уистину биле курве, и ваљале су се с 
ким стигну, најчешће с гурбертарима рабаџијама (Н, 57). 

разносемен, -а, -о који су потекли из различитог семена; несродни-
ци. – Господин Фрањо Туђман је Милошевићев разносемени брат близанац 
и један без другог не могу (Д, 404).  

ружнолеп, -а, -о ков. који је уједно и ружан и леп. – Тај ружнолепи 
град заробио ме за читав живот (Д, 151). 

рукоделни, -а, -о ков. који ствара рукама. – Најмлађи, и најмањи, 
младенов син, рожден уочи Госпојине, незнано које, рукоделни колар Трај-
ко … (Н, 12).  

сакалуда ж бесмислена, луда, неурачунљива особа. – … у којој пре-
бивају слепи мишеви, вампири, узнемирене душе, буљине, сакалуде, гуште-
рови и гад свакојаки (Н, 17). 

самоизоловати, самоизолујем сврш. необ. сам се изоловати. –
Остаје му да се самоизолује и да чека боља времена (Д, 3). 

самосазданије с арх. самонастајање, самостварање. – … по нало-
гу унутарњих прегалаца и правилима самосазданија … (Н, 21). 

сандучара ж кућа која је у облику сандука, слична сандуку. – Једно-
спратне куће сандучаре чувале су дремање послеподнева … (С, 16).

свуноћ прил. током целе ноћи. – … на подводном земљишту испод 
дрваре, Влајковићеве вуновлачаре … и свуноћ сложно крекетале жабе… (Н, 
185).

секадаша ж погр. женска особа лаког морала; лакодајка. исп. дај-
ка. – Све су такве, биле секадаше или Геновеве (Р, 177); … због једне дебеле 
… лажљиве и никакве секадаше (Н, 87). 

симиџија м тур. пекар који пече симите. – … огуглале на пијану и 
успаљену дреку фабричких радника, носача … симиџија, коцкара, сецикеса 
и џепароша … (Н, 162). 

скудоуман, -мна, -мно малоуман, слабоуман. – Они, будући ниско-
родни и скудоумни, нису прошли троделни пут нагоре, већ надоле, као та-
лог (Н, 13). 

слепчовођа м онај који води слепе. – … и несрећа као пакосни слеп-
човођа који се понекад цери себи у браду и заводи на странпутице (Р, 19). 

слугерања м погр. слуга. – Зар та дроњава женетина мисли да је он 
постао њен бедни слугерања и послушник … (Р, 30). … предодређен за слу-
герању и прљавка (Н, 473). 

смерт ж арх. смрт. – … и долазила им смерт свима иста и довољна 
(Н, 50). 

содаџија м занатлија који прави сода-воду, лимунаду и сл. – А ри-
ђобради Кокало содаџија може одселе сам да буде врло покварен у пролазу 
иза дрваре јер му је лимунада најако почела да смрди на црне чарапе … (Р, 
249).
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содаџика ж жена содаџије. – Сматра се да су доцније постале семе-
њарке… бурегџике, трукерке, содаџике, праље у хотелима … (Н, 187). 

сокачара ж погрд. жена лаког морала, уличарка. – … где су госте 
забављале некакве олињале, офуцане, нафракане сокачаре и фракафуље из 
различитијех крајева … (Н,162). 

сочињеније с арх. писана творевина, састав. – У ствари, ја сам пи-
сац тог сочињенија, ако је веровати гласинама које круже по граду са преци-
зношћу припремљеног сценарија, а разносе их искусни чаршијски чауши 
који обилазе места где има највише света и где су сви спремни да слушају 
било шта, нарочито такве гадости (Д, 8). 

споромислећи, -а, -е који споро мисли. – Ако ја, овако споромисле-
ћи, примећујем ту разлику, остали су је сигурно одавно приметили (Д, 34). 

срамотија ж арх. срамота. – … која беше почетак и дочетак, сра-
мотија и слава, тврда иловача … (Н, 393).  

србизам м став, идеја карактеристична за српски менталитет 
често национално обојена. – У најнижим регионима политиканства то је ср-
бизам, по кафанама познат као србовање (Д, 4).

србовање с исказивање, изражавање ставова, идеја често нацио-
нално обојених које се сматрају карактеристичним за Србе. – У најнижим 
регионима политиканства то је србизам, по кафанама познат као србовање 
(Д, 4). 

стрводер м лице које се стара о преносу угинулих животиња, ски-
дању коже са њих и њихову укопавању, мрцинар, живодер. – Можда му ко-
сти разнеше пси и вукови, и стрводери којекакви … (Н, 15). 

сукњар м погрд. онај који јури за сукњама, за женама. – … сукња-
ри и блудници, лумпаџије … (Н, 342). 

сулудаст, -а, -о који је помало луд, сулуд. – сулудаста Агатија, са 
краћом ногом и невестинским венцем … (Н, 397).  

сумњалица ж и м особа која лако подлеже сумњама, која је склона 
сумњичењу, која претерано сумња. – Сумњалице као што сам ја газе на пу-
ту, пљују и понижавају, потом иду даље (Д, 3).

таљигаш, -аша м возач таљига, онај који нешто превози на таљи-
гама. – … који су трунтавом чувару дрваре, таљигашима и носачима … 
представио као сопственик … (Н, 185).

танковрх, -а, -о ков. који има танак врх, који се оштро завршава. – 
… ново брдо се могло изједначити са танковрхим јаблановима из дрвореда 
према железничкој станици (Н, 394).  

текуница ж зоол. глодар из пор. веверица, витког тела, сиве или 
жућкастосиве боје, кратког репа и малих ушију, који живи по степама, 
тундрама и житним пољима и уништава усеве. – … мршуљава, зла, неу-
морна, хитра као текуница … (Н, 65).  

телалити, -им несвр. објављивати, оглашавати, разглашавати на 
јавном месту; извикавати на јавним лицитацијама. – Ако телалим по чар-
шији, себи ћу ископати гроб (Д, 95).
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течурати, -ам несвр. дем. од тећи. – А чудо другога реда беше: док 
је брдо расло у равна и побелела небеса … роморио, течурао … кошмарни 
сан сужања и домородаца … (Н, 398).  

топољак, -ака м место обрасло тополама, шума или гај топола. –
Кроз поплављене врбаке и топољаке промицале су надувене лешине паса … 
(Р, 5).

труковати, -кујем несвр. нем. варв. писати. – Пресавијем лист и 
трукујем дописе … (КГ,224). 

туцак, -ака м погрд. онај који се потуца по свету живећи од мило-
стиње, просјак. – У присуству неколицине ћоравих, ћопавих, губавих и гр-
бавих туцака, који измилеше из капеле … (Н, 373).

ћерамида ж грч. цреп за покривање кућа. – Ваља напоменути да у 
цветојевачкој Горњој Мали стоји оронула кућа, дериња, изваљених врата и 
прозора, разграђене ћерамиде … (Н, 17). 

ћопавела ж погрд. ћопава жена. – То је ћопавела Агатија, она бож-
јакиња с гробља! (Р, 173).

убојан, -јна, -јно који се односи на бој, бојни; ратни. – У месецу 
Септембрију, винородноме, путницима из возова причињавало се, док су с 
неверицом трљали разрогачене очи и буљили у шћућурени, убојани град, да 
брдо заклања целу Илину Воду, Милетину Чуку и читаву покорену Србију 
(Н, 394). 

униније с сета, малодушност. – Понижења сваковрсна прате нас и 
после смрти телесне, као претили црви тустога мрца, и нема краја јаду, беди 
и унинију (Н, 14).  

уџерица ж дем. од уџера; мала кућа од лошег материјала, чатрља, 
страћара. – Кровови на уџерицама испод цркве пропуштали су воду … (Р, 
5).

хомункулус м лат. човек из реторике; партијски ~; национални ~.
– Његови посланички хомункулуси побеђују свуда, и у провинцији и у глав-
ном граду, у касарнама и на планинама, на сваком гласачком месту (Д, 422).  

хромац, -мца м погр. хром човек. – Хромац и побегуља (наслов) (Н, 
93).

цекетан м жарг. ништарија, безвезњаковић. – Шта сам причао, це-
кетане? (Р, 178).

црљен, -ена, -ено покр. црвен; који је боје крви. – … таманио хрпе 
црљених лубеница, стојећи у води до паса и свакога часа мокрећи (Н, 25). 
Русини с округлим главама и црљеним образима (Н, 78).

чадољубац м инд. педофил. – … поред бубуљичавог чадољупца, 
Павла Тејета … (Н, 371). 

чанколиз м онај који се улагује из користољубља, који живи од ми-
лостиње онога коме се улагује, улизица, полтрон. – Беху прво синови и кће-
ри, потом чанколизи и надничари, на крају слуге свачије и робови свачији 
(Н, 13).

чаругџија м опанчар. – Чаругџија и крпа Калеа, главатији и унезве-
ренији него икада … (Н, 397). Највише ми се смејаху колеге чаругџије (Н, 
412).
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чаругџијски, -ска, -ско који се односи на чаругџију. – … дошљак је 
отворио опанчарску, или чаругџијску, радњицу … (Н, 153). 

чаршинлија м човек из чаршије, човек који ради у чаршији. – Како 
чаршинлије сазнају сваку бљувотину? (Д, 8). Волео сам његов корозиван 
дух и немилосрдне шале, подсмехе на рачун чаршинлија, прециоза и будала, 
оптимизам његовог лудила, његов неуморни чапкунско-злобни кикот (Д, 7).  

чатмара ж кућа са зидовима начињеним од прућа облепљеног бла-
том. – … док су синови здраво хркали у тесној чатмари, изваљени један по-
ред другог … (Н, 33).  

чекетало с дашчица у млину преко које зрно из коша клизи на жр-
вањ. – … мумлање камена горњака и доњца, и брборење чекетала (Н, 22). 

чисмен, -а, -о који воли чистоћу, који се брине за чистоћу. – Остала 
три Душанова сина беху благопристојни људи, чисмени сељани, који су, ис-
повеђени како доликује православцима, поумирали у креветима, од старо-
сти и слабости (Н, 36). 

чудило с чудо. – … спаривање два чудила … (Р, 323). 
  џебрак м покр. просјак, тврдица, циција. – Тако се заснова грана 
Трајковића, немоћника и џебрака … (Н, 13). 

џезвар м онај који прави бакрене посуде, ибрике за кување црне ка-
фе. – Што се мора није тешко, џезвари! (Р, 81).

џеџети, џеџим несврш. дуго стајати чекајући, дреждати. – Таљи-
гаши и носачи, поваздан беспослени, џеџећи на расушеним бурићима пред 
винским подрумом … (Н, 185). 

шалџија м онај који збија шале. – Дреждећи пред кафанама … шал-
џије, писци бенастога писма, превијали су се од смеха … (Н,160). 

шанкуша ж погрд. она који точи пиће и која послужује за шанком; 
она која стално седи за шанком. – Келнерице, шанкуше и куварице из пери-
феријских кафана … (Р, 77).

шећерџија м онај који прави и продаје колаче и др. посластице, по-
сластичар. – … перјара и шећерџија са препуним корпама и празним џепо-
вима (Н,173). 

широканлија м инд. човек широких плећа. – … и осам синова ши-
роканлија, изрођених за петнаестак првих година … (Н, 26).  

шувак, -ака м онај који се боље служи левом него десном руком, ле-
вак. – И уловиће мужа шувака и безјака … (Н, 129).
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Саня Ж. Джурович 

СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ПИСАТЕЛЕЙ КАК ВКЛАД В ЗНАНИЕ 
ЛЕКСИКОНА 

(на примере прозы Видосава Стевановича) 

Р е з ю м е  

Значение изучения лексики писателей неоспоримо, тот факт 
подтверждает и литература. Анализ осложняет неразработанная ме-
тодология, а также многочисленные вопросы, касающиеся объема и 
типа  анализированной лексики. На основе имеющихся работ о лек-
сике писателей сформировался хороший фундамент для будущих  те-
оретических (развитие методологии) и конкретных исследований 
лексики писателей, т.е. словарей. 

На основе проанализированной лексики В. Стевановича можно 
прийти к выводу, что словарный состав языка  отражается не только 
в количестве использованных лексем, но и в семантике лексем, так 
как известные понятия имеют новые, обычно переносные значения. 
Словарный состав языка отражается и в употреблении многочислен-
ных новообразованных слов, которые не зафиксированы в словаре. 
Их значение часто меняется до неузнаваемости, наблюдаются нео-
быкновенные сочетания и  необыкновенность выражения. Проанали-
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зированная лексика представляет собой сочетание старолитератур-
ной лексики, с одной стороны, и современной лексики, с другой сто-
роны, сочетание традиционного и современного в языке. 

Ключевые слова: лексика, маркированная лексика, словарь пи-
сателей. 
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