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УДК 811.163.41°373.21

МАРИЈАН ЈЕЛИЋ

(Педагошки факултет, Сомбор)

СУФИКСИ ЗА ГРАЂЕЊЕ КТЕТИКА

(ОД ОЈКОНИМА У ВОЈВОДИНИ)

У овом раду обрађени су суфикси за грађење ктетика за ојкoниме у Војво

дини. Утврђено је да се углавном свега неколико суфикса употребљава у овој

функцији -ски, -ачки, -{ј}ански (централни). Поред ових постоји и десетак дру

гих који се веома ретко употребљавају (периферни). Представљена је дистрибу

ција ових суфикса и указано на факторе који утичу на употребу одговарајућег

суфикса.

Кључне речи: творба, ктетици, суфикси, ојкoним.

У раду су посматрани ктетици само за називе насеља (ојкони

ми), и то само за она која имају такав статус према попису становни

штва из 1991. године (464 насеља).

Раније се мислило да се ктетици граде само суфиксом -ски. Та

ко, на пример, Светозар Николић у одговору на постављена питања у

часопису Наш језик каже: „Од имена места (топонима) придеви (кте

тици) по правилу се граде наставком -ски. То је једини наставак за из

вођење ових придева“ (Николић 1954: 121).

Нешто касније овом суфиксу је придружен и суфикс -ачки.

Утврђујући језичку регуларност ктетика козарачки, Божо Ћорић наво

ди: „Лако је утврдити постојање суфикса -ачки у творби ктетика.

Творби помоћу овог суфикса припадају ктетици као што су: краље

вачки — Краљево, валповачки — Валпово и сл. Очито је да творба кте

тика суфиксом -ачки није непозната језичком систему ...“ (Ћорић

1984: 158).

У новије време помиње се и суфикс -(i)aнски. О томе сазнајемо

у књизи Ивана Клајна Творба речи у српском језику: „Увођењем сло

женог придевског суфикса -{ј}ански омогућава нам да придеве врањан

ски, новљански, пророчански, поштански итд. изводимо — у складу с

њиховим значењем — из Врање, Нови, пророк, пошта. С простим су

фиксом -ски, напротив, морали бисмо први да изводимо из Врањан-ац,

други из Новљан-ин, трећи из пророчан-ство, док четврти уопште не

можемо да објаснимо“ (Клајн 2003: 13).

Творба ктетика типа мeђански (< Међа) раније је тумачена као

творба од основе етника (Међан-ин) и суфикса -ски. Сада смо у ситуа
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цији да творбу ктетика другачије прикажемо: ктетици се граде од ој

конимске (топонимске) основе и суфикса: -ски, -ачки, -(ј)ански (то су

суфикси који се често јављају у творби ктетика и стога их називамо

централним). Овакав опис чини нам се бољим јер он творбени систем

ктетика чини једноставнијим, а исто тако поједностављује се нормира

ње ове групе речи. Наиме, ако бисмо рекли да се ктетици творе само

помоћу суфикса -ски, тада бисмо имали велики број нерегуларних или

мање регуларних облика, слична је ситуација и када творби ктетика

додамо суфикс -ачки, с тим да би ситуација на неки начин била још

компликованија јер бисмо имали немали број ктетика који се не граде

ни са једним од два поменута суфикса, те би сви они били нерегулар

ни, иако се на сваку ојкoнимску основу може додати суфикс -ачки.

Може се рећи да се ктетици граде помоћу суфикса -ски и суфик

са изведеним од овог суфикса. Суфикс -ачки настао је вероватно оса

мостаљивањем завршетка великог броја ктетика (нпр. Петровац - Пе

тровац + ски Х петровачки). Велики број ктетика има завршетак

управо -ачки (од ојкoнима чија се основа завршава на к, ч и ц: -ка,

-ак, -ци, -ац и сл.).

Наше испитивање показује да је суфикс -ачки за грађење ктети

ка у Војводини сасвим обичан и да се јавља прилично често“.

Покушаћемо дати одговор на питање шта је утицало на то да

овај суфикс настане. Суфикс -ачки настао је на сличан начин као и су

фикс -чанин. Прво, овај суфикс се јавио из потребе да се отклони

основни недостатак суфикса -ски: немогућност да се додаје на све то

понимске основе. Друго, суфикс -ачки настао је као резултат одређе

ног процеса у творби ктетика. Наиме, велики број топонима завршава

се на -ц и -к (мислимо на завршетке -ци, -ац, -ка, -ак и сл.) и када се

на ове завршетке дода суфикс -ски, добија се завршетак -ачки, који се

током времена осамостаљивао и почео понашати као суфикс за грађе

ње ктетика. Прикупљени материјал упућује управо на овакав закљу

чак. У грађи -ачки се јавља као завршетак којем претходи сонант у 99

ктетика. У 87 ктетика у којима је несумњиво реч о суфиксу -ачки

творбена основа се такође увек завршава на сонант. Да би се о овом

могло говорити поузданије, било би добро испитати историјску грађу,

јер то што лингвисти раније нису помињали суфикс -ачки, не значи да

тог суфикса није ни било.

Поред поменута два суфикса често се јавља и суфикс -(i)aнски.

Тај суфикс, као и остали суфикси за грађење ктетика (осим суфикса

-ски), настали су перинтеграцијом“. Тако је, на пример, суфикс -(i)aн

ски настао од „суфикса“ (одн. завршетка) -ан из етника који се инте

грише са суфиксом -ски.

* Стјепан Бабић у својој великој студији о творби речи у хрватском књижевном

језику каже за овај суфикс да је „neplodan i da dolazi samo u nekoliko prideva“ (Бабић

1986: 371).

* „Термин перинтеграција употребљава се у литератури још од ХIX века да

означи процес којим се размењује фонетски материјал између основе и суфикса“

(Клајн 2003: 11).
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Главни суфикс за грађење ктетика јесте суфикс -ски и њиме се

најчешће граде ктетици од имена места у Војводини (385 ктетика,

примере наводимо према завршном гласу ојкoнимске основе како би

смо лакше могли да упоредимо дистрибуцију суфикса).

П

Суфикс -ски

топски (Тоба), љупски (Љуба),

: степски (Војвода Степа),

: арадски (Арадац), барандски (Баранда), башаидски (Башаид), бео

градски (Мали Београд), виноградски (Бачки Виногради, Сланкаме

начки Виногради), гредски (Велика Греда), кикиндски (Кикинда),

ливадски (Велике Ливаде), новосадски (Нови Сад), санадски (Са

над), шидски (Шид);

баванишки (Баваниште, Мало Баваниште), белоблатски (Бело Бла

то), босутски (Босут), велебитски (Велебит), делиблатски (Дели

блато), избишки (Избиште), колутски (Колут), маргитски (Марги

та), орловатски (Орловат), реметски (Велика Ремета, Мала Ремета),

pитски (Вршачки Ритови), сигетски (Сигет), сотски (Сот), таван

кутски (Горњи Таванкут, Доњи Таванкут),

перлески / перлешки (Перлез);

врбаски / врбашки (Врбас),

ц: адашевачки (Адашевци), арадачки (Арадац), бановачки (Нови Ба

новци, Стари Бановци), барички (Барице), батровачки (Батровци),

бачиначки (Бачинци), бегејачки (Бегејци), брестовачки (Банатски

Брестовац, Бачки Брестовац), буђановачки (Буђановци), буковачки

(Буковац), вашички (Вашица), витојевачки (Витојевци), вишњевачки

(Вишњевац), владимировачки (Владимировац), влајковачки (Влајко

вац), војводиначки (Војводинци), врбички (Врбица), вршачки (Вp

шац), гардиновачки (Гардиновци), гибарачки (Гибарац), голубиначки

(Голубинци), госпођиначки (Госпођинци), грабовачки (Грабовци),

грачачки (Бачки Грачац), гргуревачки (Гргуревци), гребеначки (Гре

бенац), гудурички (Гудурица), деспотовачки (Банатски Деспотовац),

добриначки (Добринци), добрички (Добрица), дубички (Банатска Ду

бица), дубовачки (Дубовац), жарковачки (Жарковац), загајички (За

гајица), засавички (Засавица I, Засавица II), зобнатички (Зобнати

ца), илиначки (Илинци), јарковачки (Јарковац, Јарковци), јермено

вачки (Јерменовци), каменички (Сремска Каменица), карловачки

(Банатски Карловац, Нови Карловци, Сремски Карловци), кнеже

вачки (Нови Кнежевац), ковачички (Ковачица), краљевачки (Краљев

ци), крњешевачки (Крњешевци), крушчички (Крушчица), кукујевачки

(Кукујевци), лаудоновачки (Лаудоновац), лединачки (Лединци), лов

ћеначки (Ловћенац), малопијачки (Мале Пијаце), марковачки (Мар

ковац), мартиначки (Мартинци), меленачки (Меленци), митровички

(Сремска Митровица), михаљевачки (Сремски Михаљевци), мора

вички (Стара Моравица), никиначки (Никинци), новокозарачки (Но

ви Козарци), обровачки (Обровац), омољички (Омољица), орешачки
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ћ:

(Орешац), оџачки (Оџаци), павловачки (Павловци), петровачки

(Бачки Петровац, Доњи Петровци), пећиначки (Пећинци), пивнички

(Пивнице), плочички (Плочица), попиначки (Попинци), пригревички

(Пригревица), пушиначки (Путинци), радиначки (Велики Радинци,

Мали Радинци), раковачки (Раковац), ривички (Ривица), риђички

(Риђица), рогатички (Горња Рогатица), сивачки (Сивац), скорено

вачки (Скореновац), соколачки (Банатски Сoкoлaц, Бачки Сoкoлaц),

стејановачки (Стејановци), суботички (Банатска Суботица, Суботи

ца), томашевачки (Томашевац), тополовачки (Равни Тополовац),

трешњевачки (Трешњевац), чортановачки (Чортановци), хајдучички

(Хајдучица), хртковачки (Хртковци), шатриначки (Шатринци), ша

шиначки (Шашинци), шимановачки (Шимановци), шишатовачки

(Шишатовац),

: кањишки (Кањижа), обрешки (Обреж), стражански (стража),

: белегишки (Белегиш), богарашки (Богараш), ботошки (Ботош), гу

нарошки (Гунарош), дивошки (Дивош), иђошки (Иђош, Мали Иђош),

мартоношки (Мартонош), павлишки (Павлиш), салашки (Средњи

Салаш), самошки (Самош), свилошки (Свилош), селеушки (Селеуш),

силбашки (Силбаш), тарашки (Тараш), товаришки (Товаришево),

торњошки (Торњош), хоргошки (Хоргош), шајкашки (Шајкаш);

бикићки (Бикић До), визићки (Визић), вишњићки (Вишњићево), зи

монићки (Зимонићки), карловчићки (Карловчић), каћки (Каћ), кру

шчићки (Крушчић), кусићки (Кусић), лалићки (Лалић), маглићки

(Маглић), месићки (Месић), милетићки (Српски Милетић, Светозар

Милетић), моровићки (Моровић), орешковићки (Орешковић), па

лићки (Палић), раденковићки (Раденковић), радичевићки (Радиче

вић), станишићки (Станишић), фекетићки (Фекетић), филићки (Фи

лић), черевићки (Черевић), шантићки (Алекса Шантић);

бачки (Бач), бегечки (Бегеч), брестачки (Брестач), кисачки (Кисач),

оборњачки (Оборњача), селеначки (Селенча), сибачки (Сибач);

брешки (Бачки Брег), гргетешки / гргетечки (Гргетег), иришки

(Ириг), парошки (Параге), сиришки (Сириг), футошки (Футог), че

стерешки (Честерег), чурушки (Чуруг);

бајмочки (Бајмок), ветернички (Ветерник), војачки (Војка), врднички

(Врдник), ердевички (Ердевик), ечки (Ечка), жеднички (Нови Жед

ник, Стари Жедник), јабланачки / jabлански (Јабланка), јабучки (Ја

бука), јазачки (Јазак), јаношички (Јаношик), јарачки (Бачки Јарак),

кленачки (Кленак), коначки (Конак), крајишнички (Крајишник), ку

пинички (Купиник), лочки (Лок), мраморачки (Мраморак), мара

дички (Марадик), козјачки (Нови Козјак), новоцрвеначки (Нова Цр

венка), паланачки (Банатска Паланка, Бачка Паланка), руменачки

(Руменка), сурдучки (Сурдук), сусечки (Сусек), телечки (Телечка),

товарнички (Доњи Товарник), црвеначки (Црвенка), шумарачки

(Шумарак), шупљачки (IIIупљак);

: жамски (Мали Жам), оромски (Ором), румски (Рума), шуљамски

(Шуљам);
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Н.

: беркасовски (Беркасово), биковски (Биково), богојевски (Богојево), бу

дисавски (Будисава), виловски (Вилово), вишњићевски (Банатско Ви

шњићево, Вишњићево), деспотовски (Деспотово), добричевски (До

бричево), доловски (Долово), дорословски (Дорослово), змајевски

(Змајево), јазовски (Јазово), кајтасовски (Кајтасово), калуђеровски

(Калуђерово), карађорђевски (Карађорђево), кљајићевски (Кљајићево),

лазаревски (Лазарево), лукићевски (Лукићево), марковићевски (Марко

вићево), милетићевски (Милетићево), милешевски (Милешево), ми

шићевски (Мишићево), његошевски (Његошево), оповски (Опово),

остојићевски (Остојићево), платичевски (Платичево), ритишевски

(Ритишево), светићевски (Светићево), челаревски (Челарево);

алибунарски (Алибунар), баношторски (Баноштор), бочарски (Бо

чар), гибарски (Гибарац), елемирски (Елемир), идворски (Идвор), ка

луђерски (Калуђерово), крстурски (Крстур, Руски Крстур), куцурски

(Куцура), лежимирски (Лежимир), липарски (Липар), моношторски

(Банатски Моноштор, Бачки Моноштор), огарски (Огар), пачирски

(Пачир), прњаворски (Бешеновачки Прњавор), сомборски (Сомбор),

статарски (Стапар), црнобарски (Црна Бара), чантавирски (Чанта

вир), шушарски (Шушара);

бингулски (Бингула, Стара Бингула), великоселски (Банатско Велико

Село), добродолски (Добродол), ђалски (Ђала), крушедолски (Кру

шедол Село), кулски (Кула), лукиноселски (Лукино Село), молски

(Мол), новоселски (Банатско Ново Село, Бачко Ново Село, Ново

Село), петровоселски (Бачко Петрово Село), равноселски (Равно

Село), рускоселски (Руско Село), савиноселски (Савино Село), са

кулски (Сакуле), соколски (Бачки Сoкoлaц), тителски (Тител), то

полски (Банатска Топола, Бачка Топола), тотовоселски (Тотово Се

ло), чешкоселски (Чешко Село),

адорјански (Адорјан), апатински (Апатин), бездански (Бездан), бео

чински (Беочин), бођански (Бођани), ватински (Ватин), гложански

(Гложан), долински (Долине), дужински (Дужине), ђурђински (Ђур

ђин), зрењанински (Зрењанин), ивански (Иваново), јаблански (Јаблан

ка), јаменски (Јамена), книћанински / книћански (Книћанин), ковински

(Ковин), крчедински (Крчедин), кузмински (Кузмин), кулпински (Кул

пин), кумански (Кумане), купински (Купиново), купусински (Купуси

на), ловћенски (Ловћенац), мајдански (Мајдан), мокрински (Мокрин),

моловински (Моловин), мошорински (Мошорин), нерадински (Нера

дин), неузински (Неузина), нештински (Нештин), николински (Нико

линци), падински (Падина), петроварадински (Петроварадин), пла

вански (Плавна), привински (Привина Глава), растински (Растина),

сајански (Сајан), сефкерински (Сефкерин), сланкаменски (Стари

Сланкамен), србобрански (Србобран), стеријински (Стеријино), теме

pински (Темерин), уздински (Уздин), утрински (Утрине), фаркаждин

ски (Фаркаждин), хетински (Хетин), шурјански (Шурјан),

бегејски (Бегејци), бечејски (Бечеј, Нови Бечеј), гајски (Велики Гај,

Врачев Гај, Гај), дупљајски (Дупљаја), инђијски (Инђија), итебејски

(Српски Итебеј, Нови Итебеј), келебијски (Келебија), кривајски
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(Криваја), ноћајски (Ноћај), падејски (Падеј), панонијски (Панонија),

туријски (Турија), црепајски (Црепаја), ченејски (Ченеј);

љ: бачкопољски (Бачко Добро Поље), жабаљски (Жабаљ), ковиљски

(Ковиљ), куштиљски (Куштиљ), надаљски (Надаљ),

њ: ашањски (Ашања), бусењски (Бусење), вогањски (Вогањ), глогоњски

(Глогоњ), дероњски (Дероње), подлокањски (Подлокањ), потпорањ

ски (Потпорањ), равањски (Равње), сечањски (Сечањ).

Суфиксу -ски конкурентни су суфикси -ачки и -{j}ански и само у

једном примеру имамо ктетике од сва три суфикса: љутски / љубачки /

љубљански (Љуба).

Погледајмо прво примере у којима се јављају напоредно суфик

СИ —СКИ И —(IчКИ:

б: љутски / љубачки (Љуба),

з: перлески / перлезачки (Перлез);

в: беркасовски / беркасовачки (Беркасово), биковски / биковачки (Би

ково), богојевски / богојевачки (Богојево), виловски / виловачки (Ви

лово), вишњићевски / вишњићевачки (Банатско Вишњићево, Вишњи

ћево), деспотовски / деспотовачки (Деспотово), доловски / доло

вачки (Долово), дорословски / дорословачки (Дорослово), змајевски

/ Змајевачки (Змајево), јазовски / jaЗовачки (Јазово), кајтасовски /

кајтасовачки (Кајтасово), карађорђевски / карађорђевачки (Карађор

ђево), кљајићевски / кљајићевачки (Кљајићево), лазаревски / лазаре

вачки (Лазарево), марковићевски / марковићевачки (Марковићево),

милешевски / милешевачки (Милешево), мишићевски / мишићевачки

(Мишићево), оповски / оповачки (Опово), остојићевски / остојиће

вачки (Остојићево), платичевски / плашичевачки (Платичево), рити

шевски / ритишевачки (Ритишево);

л: бингулски / бингулачки (Бингула);

н: дужински / дужиначки (Дужине), ивански / иваначки (Иваново), ја

менски / jaљменачки (Јамена), купусински / купусиначки (Купусина),

привински / привиначки (Привина Глава), сланкаменски / сланкаме

начки (Стари Сланкамен), утрински / утриначки (Утрине), фарка

ждински / фаркаждиначки (Фаркаждин);

ј: гајски / гајачки (Гај), кривајски / кривајачки (Криваја), итебејски /

uтебејачки (Српски Итебеј, Нови Итебеј);

њ: ашањски / ашањачки (Ашања), дероњски / дероњачки (Дероње).

Суфиксу -ски конкурентан је суфикс -(ј)ански у следећим приме

pима:

б: топски / тобански (Тоба),

п: степски / степански (Војвода Степа),

д: адачки / ађански (Ада), барандски / баранђански (Баранда), вино

градски / винограђански (Бачки Виногради), гредски / гређански

(Велика Греда),
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белоблатски / белоблаћански (Бело Блато), маргитски / маргићан

ски (Маргита), орловатски / орловаћански (Орловат), реметски /

ремећански (Мала Ремета), таванкутски / таванкућански (Горњи

Таванкут, Доњи Таванкут), баванишки / баваништански (Бавани

ште, Мало Баваниште), избишки / избиштански (Избиште),

добрички / добричански (Добрица), малопијачки / малопијачански

(Мала Пијаца), соколачки / соколчански (Банатски Сoкoлaц),

: товаришки / товаришански (Товаришево);

: месићки / месићански, (Месић), филићки / филићански (Филић);

брестачки / брестачански (Брестач), селеначки / селенчански (Се

ленча), сибачки / сибачански (Сибач),

брешки / брежански (Бачки Брег), парашки / паражански (Параге),

честерешки / честережански (Честерег);

бајмочки / бајмочански (Бајмок), војачки / војчански (Војка), ечки /

ечански (Ечка), жеднички / жедничански (Нови Жедник, Стари

Жедник), сурдучки / сурдучански (Сурдук), товарнички / товарни

чански (Доњи Товарник),

: шуљамски / шуљмански (Шуљам),

новоселски / новосељански (Банатско Ново Село);

њ: равањски / равњански (Равње).

Као што видимо, суфикси -ски и -ачки конкурентни су, пре све

га, код основа које се завршавају на сонант, а суфикси -ски и -(i)aнски

код основа које се завршавају на сугласник.

Суфиксу -ски конкурентни су и следећи суфикси:

— чански: гајски / гајчански (Велики Гај),

— ински / -иначки: ђалски / ђалински / ђалиначки (Ђала),

— ански / -тански: павлишки / павлишански / павлиштански

(Павлиш).

Суфикс -ачки

љубачки (Љуба),

адачки (Ада), победачки (Победа),

сонтачки (Сонта), чентачки (Чента);

перлезачки (Перлез),

гранђеловачки (Банатско Аранђелово), багремовачки (Багремово),

čеркасовачки (Беркасово), бензеновачки (Бешенове), биковачки (Би
ј

7. богојевачки (Бcгојева), - У зимањићевачки

зво, Зишњиће -“

- --- - & г. са s = “,“ „“ s y: d

зачки Иванова, јазовачки
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јасеновачки (Јасеново), кајтасовачки (Кајтасово), каравуковачки

(Каравуково), карађорђевачки (Банатско Карађорђево, Карађорђево),

качаревачки (Качарево), кљајићевачки (Кљајићево), купиновачки

(Купиново), лазаревачки (Лазарево), љуКовачки (Љуково), љуто

вачки (Љутово), марковићевачки (Марковићево), милошевачки (Ново

Милошево), митровачки (Сремска Митровица), михајловачки (Ми

хајлово), мићуновачки (Мићуново), мишићевачки (Мишићево), мла

деновачки (Младеново), наковачки (Наково), оповачки (Опово), ора

ховачки (Ново Орахово), остојићевачки (Остојићево), пазовачки

(Нова Пазова, Стара Пазова), панчевачки (Панчево), плашичевачки

(Платичево), пригревачки (Пригревица), прховачки (Прхово), путни

ковачки (Путниково), раденковачки (Раденковић), радојевачки (Ра

дојево), ратковачки (Ратково), ритишевачки (Ритишево), свилоје

вачки (Свилојево), стајићевачки (Стајићево), старчевачки (Старче

во), степановачки / степановићевачки (Степановићево), хајдуко

вачки (Хајдуково),

р: дворачки (Банатски Двор),

Л. бингулачки (Бингула), кавилачки (Кавило);

н: дужиначки (Дужине), иваначки (Иваново), јаменачки (Јамена), купу

синачки (Купусина), сланкаменачки (Нови Сланкамен), привиначки

(Привина Глава), сланкаменачки (Стари Сланкамен), утриначки

(Утрине), фаркаждиначки (Фаркаждин), црвеначки (Црвена Црква);

ј: гајачки (Гај), загајачки (Загајица), итебејачки (Српски Итебеј), кри

вајачки (Криваја), црепајачки (Црепаја),

љ: омољачки (Омољица);

њ: ашањачки (Ашања), дероњачки (Дероње).

Као што видимо суфикс -ачки долази пре свега на основе које

се завршавају на сонант -в (чешће чак и од суфикса -ски), потом на -н

и тек у по којем примеру на друге сонанте одн. сугласнике.

Теоријски, суфикс -ачки може се додати на било коју ојкoним

ску основу, али у пракси то није случај. На основу коментара инфор

матора може се закључити да на путу таквог развоја творбе ктетика

стоје две велике препреке:

а) устаљена употреба других облика ктетика (мислимо пре свега

на оне грађене помоћу суфикса -(i)aнски) и

б) одређена образовања ктетика од ојкoнимске основе и суфикса

-ачки звучала би необично, те као таква нису ни заснована (нпр. Бајша

* *бајшачки, Гајдобра - *гајдобрачки, Иланџа Х. *иланџачки, Уљма >

*уљмачки итд.).

Ипак, изгледа да се ствари и ту мењају, јер неколико информа

тора саопштило је управо облике ктетика грађене суфиксом -ачки, за

које већина других испитаника каже да су необични и да зато они та

ко не говоре. Тако смо забележили и облике: адачки, победачки, сон

тачки, чентачки, поред обичнијих и чешћих: ађански, побеђански,

сонћански и ченћански.
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Суфиксу -ачки поред суфикса -ски конкурентан је суфикс -(ј)ан

ски: адачки / ађански (Ада), младеновачки / младеновљански (Младе

ново), победачки / побеђански (Победа), сонтачки / сонћански (Сонта),

чентачки / нентански / ченћански (Чента), и издвојени случајеви:

-чански — љуковачки / љуковчански (Љуково); -овски / -овачки — кави

лачки / кавиловски / Кавиловачки (Кавило).

Суфикс -ански

б: тобански (Тоба),

стeпански (Војвода Степа),

ц: сочицански (Сочица);

ш: павлишански (Павлиш), товаришански (Товаришево);

ђ: мeђански (Међа), филићански (Филић);

ћ: лукићански (Лукићево), месићански (Месић), милетићански (Миле

тићево), светићански (Светићево), стајићански (Стајићево);

ч: дебељачански (Дебељача), дечански (Деч), рачански (Сремска Рача),

брестачански (Брестач), сибачански (Сибач), хајдучански (Хајдучи

ца),

к: бокански (Бока), чокански (Чока);

сугл. групе: баваништански (Баваниште, Мало Баваниште), гради

штански (Бачко Градиште), суботиштански (Суботиште), средиштан

ски (Велико Средиште, Мало Средиште), житиштански (Житиште),

избиштански (Избиште), пландиштански (Пландиште), партански

(Парта), чентански (Чента), гајдобрански (Гајдобра, Нова Гајдобра),

иланџански (Иланџа), локвански (Локве), белоцрквански (Бела Црква),

црквански (Црвена Црква), црњански (Нова Црња, Српска Црња), рав

њански (Равње), селенчански (Селенча), уљмански (Уљма), чалмански

(Чалма), чонопљански (Чонопља), бајшански (Бајша).

јански

б: љубљански (Љуба),

: ађански (Ада), винограђански (Бачки Виногради), гређански (Велика

Греда), побеђански (Победа),

т: белоблаћански (Бело Блато), таванкућански (Таванкут, Доњи Таван

кут), ремећански (Мала Ремета), маргићански (Маргита), орловаћан

ски (Орловат);

ц: соколчански (Банатски Сoкoлaц), лечански (Стари Лец), добричан

ски (Добрица), ловћенчански (Ловћенац), малопијачански (Мале Пи

јаце), николинчански (Николинци);

и (Бачки Брег, горњобре.

, davaocaнски (Параге, чест

жански (Горњи Брег,

језисански (Честерег.
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к: жедничански (Стари Жедник, Нови Жедник), клечански (Клек), то

варничански (Доњи Товарник), малопешчански (Мали Песак), сурду

чански (Сурдук),

младеновљански (Младеново);

новосељански (Банатско Ново Село);

сугл. групе: баранђански (Баранда), порђански (Торда), бешчански (Бе

шка), сутјешчански (Сутјеска), вајштански (Вајска), војчански (Војка),

ечански (Ечка), сенћански (Сента), сонћански (Сонта), ченћански (Чен

та), житишћански (Житиште), јанковношћански (Јанков Мост).

У једном примеру јављају се обе варијанте суфикса: -ански /

=јански — житиштански / житишћански (Житиште).

Дистрибуција суфикса -ански и његове варијанте -јански, као

што видимо, није потпуно комплементарна, што указује на њихову из

весну аутономност и оправдава приказивање примера творбе за сваког

понаособ.

Творба ктетика помоћу суфикса -{ј}ански јавља се пре свега код

два типа ојкoнима:

а) код ојкoнима чија се основа завршава сугласничком групом

(Гајдобра - гајдобрански, Бела Црква - белоцрквански итд.) и

б) код једносложних ојкoнимских основа које би се услед гла

совних промена деформисале (Бока * бокански / бокински, а не бочки,

Међа - међански, а не мећки, Луг - лужански, а не лушки, Клек Х

клечански, а не клечки, Чока * чокански, а не чочки итд.).

И код кгетика који се граде суфиксом -ски има доста основа ко

је се завршавају сугласничком групом, али ту је реч о два типа сугла

сничких група (код ојкoнима на -ка и -ци) које се при творби ктетика

разбијају уметањем вокала а (нпр. Црвенка - црвен-а-к 4 ски, Бачинци

> бачин-a-ц + ски), што није случај и са сугласничким групама о који

ма овде говоримо.

Навешћемо још неколико фактора који утичу на то да се ктети

ци граде суфиксом -(ј)ански, а не суфиксом -ски:

а) дисимилација, одн. потреба да се избегне нагомилавање истих

сугласника (Хајдучица Х хајдучански, а не хајдучички, Сочица Х сочи

цански / сочински, а не сочички),

б) хомонимија са другим речима (Ада Х ађански, а не адски),

в) идентичност завршетка ојкoнима и суфикса -ски (Вајска ? вај

штански, а не вајски, али: Салаш Ноћајских ноћајски, Мачванска Ми

тровица Х мачвански итд.).

Сви остали суфикси јављају се ретко (стога их називамо пери

ферним) и сви су (осим нултог суфикса) настали интеграцијом суфик

са -ски и -ачки и одређених секвенци етника:

— ејански: рабејански (Рабе),

— ејски: рабејски (Рабе),



Суфикси за грађење ктетика (од ојкoнима у Војводини) 63

— ијски: кевијски (Кеви),

— иначки: ђалиначки (Ђала), сочиначки (Сочица),

— ински: јашински (Јаша Томић), бокински (Бока), ђалински (Ђа

ла), крајишински (Крајишник), сочински (Сочица), турински (Турија),

— овачки: глоговачки (Глогоњ), кавиловачки (Кавило),

— овски: кавиловски (Кавило),

— тански: павлиштански (Павлиш),

— чански: вашчански (Вашица), гајчански (Велики Гај), јанков

чански (Јанков Мост), љуковчански (Љуково),

У неколико примера може се говорити и о нултом суфиксу (-a).

Реч је о ојкoнимима чији је завршетак једнак суфиксу -ски или честом

завршетку ктетика -чки:

Мачванска Митровица - мачвански,

Салаш Ноћајски - ноћајски,

Ечка – ечки,

Телечка 2 шелечки.

Овакве творбе нема код сличних ојкoнима Вајска и Сутјеска.

На крају ћемо табеларно приказати како изгледа квантитативна

дистрибуција централних суфикса за грађење ктетика (од ојкoнима у

Војводини):

Завршни

ГЛаС ОСНОВC

6

СЗ
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Завршни икс

ГЛaC ()СНОВČ

ћ

-{1}{C}{1! —}{I}{C}{if

()5

() ()

() ()

() ()

() 1

() ()

() ()

() ()

() 1

Сугл. групе
25 12

Укупно 45 43
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P e 3 КО М е

Маринн Елич

СУФФИКСБЈ ДЛА ОБРАЗОВАНИХ КТЕтиков

(НА МАТЕРИАЛЕ ОИКОНИМОВ ВОЕВОДИНБI)

В настоншећ работе охваченљи суффиксни дла образованих ктетиков от

оиконимов Воеводини. Автор пришел к вњиводу, что всего несколњко суффик

сов продуктивни в данноћ функции: основними авликотси суффиксни -ски,

-ачки, -(ј)ански. Нараду с ними встречаетса около десити менее продуктив

нњих, редко употреблиeмљIх суффиксов. Автором расcматриваетса дистрибуции

даннЊих суффиксов и указБиваетса на факторњи, оказБIвакошие Влижние на

употребление каждого конкретного суффикса.
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