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УЖИЧКА ЛЕКСИКА У БУКОВОМ Р1ЕЧНИКУ ИЗ 1852.
И поред неких специфичности (меЬу копима су посебно
занимллте, и драгоцене, етнографске, фолклорисгичке, исторщске и друге диптресще уз под' едине одреднице),1 Вук }е у своме
Р]ечнику применивао и многе лекеикографске поступке сво]ствене савременим општим речницима нашега дезика. 1едан од
нлх де и навоЬензе географске оэнаке уз подедине регионално
или локално ограничене лексеме (или семантеме), тд. ььихова
локализацида.2 Уз такве се речи одн. значена срепу, као што де
добро познато, ознаке: у Боци, у Далм[аци}и], у Лгаци, у нах[иди]
Рудн[ичкоЛ, у Славон[иди], у Сридему, у Хр«[атскод], у Щрнод]
г[ори], у 1Дутм[адиди] итд., итд.8
МеЬу „скрапенидем ридечима", и у самоме речнику, налази
се и ознака „(у) Уж[ич|КОд] нах[иди]".4 Не би, наравно, било некога великог ралзога да се посебно говори о лексици из овога
крада да се она не одликуде дедном занимлтивом специфичнош1 Тако 5е Вук чинно дош у прост иэдан>у — „на Копитареву ини
циативу" (П. ИвиК, Поговор уз другу гоьигу Сабраних дела Вука КарациЬа, Српски. р)ечник, Просвета, Београд 1966, 94).
* Сличай поступак применен де, нпр., и у великом Речнику српскохрватског кнмжевног и народног )езика САНУ.
3 ,ДСао и у I иэдан»у за велики део речи не стоди нарочито отс
лежено за код'и крад тюсебице (вреде: оне су, свакако, речи Вукова матераег 1 езика за коде де он нретпосгааио да се могу смагграти као општесрпоке.
Према тим речима, коде де Вук од куЬе своде понео, одреЪуду се у
н>сга све остале речи као ди.]'алекатаке, пакрадинаке.
Таквих речи има у овом иэдан»у Вукова речника врло много: оне
чине велики део целсига речника, дер их има преко 6600 (и специдално
дидалекатских речи и речи само са другим эначешима у дидалектима)"
<А. Белий, Вукова борба за народни и кн>ижевни )език, Београд 1948, 161).
БелиЬ, иначе, наводи статистичке податке за сваки крад посебно
(исп. стр. 165—168).
4 То де облает кода де захватала дугоэападни део београдског пашалука еда. устаничке Орби|е, приближио од Букова и Мальена («а северу)
до дужних падина Златибора (на дугу) и од изворишта Беглшье (на за
паду) до кеног унта у Моравицу (на истоку).
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пу — пютпуном тематском офаниченошпу. Найме, с в е апелативне речи (односно эначен>а) уз ко]е сгода ознака „у УжичКО] нахщи" тичу се наэива в о К а к а. То су: а) ^абуюе: авд.]ли]а, будймка, кисёлмна, кралица, мёкача, памуклща, сарщлика,
там\анка, {х)ама)лща*> шарёника, шекёрлща; Ь) норушке: беганица, бидгратка, б]елщанка, жутица, инцйрица, ]ёсгуьача,
камензОна, мирйсавка, мшикётйнка, озймача, округлица, Свилаица, тврдща, топузли]а; аЬ) ]абуке одн. крушке: видовача, кадуманка с) трендьа: зворнйклща; а.) шл>иве: мацарка, трновача,
щёпача.6 Од 31 наведете лексеме7 11 има и неко друго значенье
(или нише ньих), али без ознаке „у Уж. нах."
Нще лако сдховорити на питан>е откуда у Р]'ечнику само
помолошко називл>е из ужичког кра^а. На]вероватни]е ]е да
Вук и гоце био у ньему (а ]ужно од Бетшье готово сигурно),
или, бар, (ни]е тамо сакупл>ао речи за сво^ речник. У супротном
— било би веома тешко сфаснити такву ньегову селективност
у прикупл>авьу и уношеньу речничке граЬе, тим пре што она ни]е
запажена у другим случа]евима, Т]. код речи из неких других
наших кра]ева.
Ово] иретпоставци иде у прилог и уочлдява оскудност оно
мастике из ужичке нахи)е: Арйле, п. эидине од великога старот «амастира у Орбищ у нахи]и УжичкО] на утоку Рзава у Моравицу;8 Букови, т. р1. планина у Срби)и измеЬу иахИ)е Вал»евске и Ужичке; Бётишг, г. ри]ека што тече кроз Ужице; МёЬеЬнйк, т. Вегд т ЗегЫеп (иэмеЬу Вал»евске и Ужичке нахи]е); Пдникве, кава., г. р1. 1) пол>е у Ужичко^ нахи]и: Поникве
* X )е сгавиъено у зашраду зато што Вук има и одредницу ама]лща,
ко)"у упуЬу)е на хама\ли]а.
• Нн)едан од ових назива «и]'е забележан у I издаоьу Р]ечника.
Иначе, велика ньих позната ]е и данас у ужичком кра^у, а наводи их
1. МоловиЬ у члэику Имена вокака и домаких животигъа у ужичком
кра\у (Ужички зборник 5, Т. Ужице 1976, 315—355). У Моловипевом по
лису не_налазе се само ]абуке сарй/лика и хамо.)ли]а, крушке бидгратка,
мишНвтинка и свилайца и треипьа зворнйклща, док се према Буковом
там]анка Оабука) одн. беганица и тврдща (крушке) ^авл^у варианте:
тамл>ан(и)ка1тамн>ан(и)ка одн. бегановка/бегарка/беговача/беговка/бега и
тврдача/тврдица и сл.
Осям тога, код Вука ^е б]елй]анка и ц]ёпача, а код Моловипа
б(]')ели;анка (са / у загради) и цепача (дакле, екавски), што ]е V складу
с Моловипввам тврдаьом да :]е „саданпыг ужички говор . . . (и) ]акавско-екэвска мешавина, где се (и)]'акавство све више повлачи пред екавством" (Белешке о ужичком говору, Ужички зборник 2, Т. Ужице 1973,
285). Бийе, ипак, да се ту пре ради о типичном ерском „удешаван>у"
према .дххподскам" говору (а то тамо значи екавском) одн. према саговорнику.
7 До истог бра]а дошао 1е и А. Белил (нов. дело, 167).
8 Али, ни Рзава, ни те, Голщоке Моравице, нема у Р]ечнику.
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су дуге и широке, / Сара.)ли]е силне и би^есне;9 9жице, п. 51аск
ипа. Ре81ищ» ш ЗагЫеп;10 Чанци Кралевика Марка, т. рЧ у
нахи}и Ужичко] у планини Малану,11 на путу из Валуева у Ужи
не, у камвну као два чанка пуна хладне воде, ксуа нити прелази, нити се позна]е да ]е майе кад се пи^е, нити се види откуд
извире.1*
Тако Вук наводи Чанке КралевиНа Марка, а не помгаье
Ру\но или Злдгибор, и да о ман>е значащ ним топонимима (као
што су, нпр., насел>а ЧЩетину и Кос^ёриН одн. планине или вн
ести: Благата, Муртеница, Суб\ел, Тдрнйк, Црндкоса, Чйгота и
др.) и не говоримо.13
Да ]е Вук заиисивао речи у ужичком кра^у, у ььеговом би
се Р]ечнику ]амачно нашао и неки од ових топонима (као што
их има, нпр., из Црне Горе или тадра), а апелативна лексика
сигурно не би била сведена само на наэиве воЬака (и ших ]е,
свакако, и у н>егово време било више).
Како ]е, пак, Вук дошао до тих назива — може се, бар
према ономе што сада знамо, само нагаЬати. Познато ]е да ]'е
„многе . . . речи он записао сам, многе ]е преписивао из свешчица ко]е су му слате, многе ]е давао да се испису^у из извора у
ко}има су се находиле речи потребне за речник".14 Тако се, на
пример, веН зна да ]е речи из Баранке Вук добио од Адама Драгосавл>евиКа, а део речи из Срема од Аврама ПаниКа (из Ши• Умето управо эбог ових стихова.
10 И етник Ужичанин, Ужичка (а не, као данас, Ужичанка) и ктетик ужички.
11 МеЬутим, ни Махьена нема на одговара]уйам месту у речнику.
" Интересантно 1'е да Вук за Скрапеж каже да ^е .дицека у Срби)И
(у Руднимкои юаадци)", а и ДЬбршьа }е по Вуку „село у нахици Руднич
но] (гд1е се родио Милош Обреновий)". Домайи нагласак де, иначе, Добрйгьа (Горна, Доньа и Средн>а), у савременом адмишктративном ^езику
често и Добригье, т]. у средаьем роду.
" Вук $е 1822. године „исписао из арачкога тефтера" и имена села
у ужичко] нахиуи {меЬу н>има и све три Добртье) и об]ашио их, за]едно
са именима сстаяих села у .Дэи^опрадоком пашалуку" у Даници за 1827.
годину (стр. 63). Нека од тих села нису добро забележела или «мхов савременн лик ощетупа од онога ко|'и иалазимо код Вука, нпр. Рёчице
(В. Р]ечице), Р&добуЬа (В. Радобупа), Грйвска (В. _ Гривека, вероватно
штамларска грешка), Б/ёлуша (В. Б]елеуша), Дрй]ётан> (В. Дри^етан),
Мршёли (В. Мршелн), МйЬер (В. Мапер), Отан>, -тнл (В. Отан), Радбвци
(В. Радооовци).
Као што се види, «а]чешйа су одступаиа у вези с иалаталним сугласницима, што, у отвари, значи да те грешке лютичу ив тефтера.
14 И. И. Срезаевоки, цитирано према наведеном делу А. Белийа,
стр. 170.
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да),14 па ]е могуЬно да Кемо (од приреЬивача критичког изда
ва Сабраних дела Вука Караципа или од некога другог) сазнати и одакле Вуку лексика из ужичке наотце, а можда Ке за
ове нас то и надал>е остати та]на.
Мирослав НиколиН

м В. А. БелиТ), нае. дело, 170.

