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ПРИЛОЗИ

ИЗ ФИТОНИМИЈЕ РЕСАВСКОГ КРАЈА
(коровска флора)*
У раду се представља и са лексиколошког, творбеног и структурног аспекта анализира инвентар лексема које се у области Горње Ресаве
користе за номинацију реалија из сфере коровских биљака.
Кључне речи: фитоним, коровска флора, ресавски говорни тип.

0.1. Прикупљање и анализа назива биљака у народним говорима1
важан је сегмент познавања лексике не само одређеног дијалекта него
и одређеног језика у целини, као и његове дијалекатске диференцираности, јер дескриптивни речници књижевног језика не морају да доносе као одреднице или као секундарне семантичке реализације све
покрајински маркиране ботаничке називе (уп. Драгин 1998: 11–12).
Ботаничку терминологију ресавског краја само делимично и расуту можемо наћи у РСАНУ,2 у који је ушло пет збирки са овог терена. Три су с краја ХIХ века: збирка речи из села Купиновца Николе
Даничића (Дан. Н.), затим збирка речи из Свилајнца и Ресаве Ђорђа
Мелентијевића (Мел. 1) и збирка речи из параћинског, деспотовачког и
 Овај рад се прештампава из зборника Дијалекат – дијалекатска књижевност
3, ур. Р. Жугић, Лесковачки културни центар, Лесковац, 2011, 166–172 због техничких
грешака. Рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и
народног језика САНУ, који у целини финансира Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије.
1
Допринос који су српски дијалектолози дали развоју фитолингвистике није
занемарљив и огледа се, пре свега, у представљању инвентара и анализи мотивације
и структуре назива биљака, превасходно, у војвођанским говорима (в. Драгин 1984,
Шпис-Ћулум 1995, Вуковић 1994, Недељков 2000) или говорима призренско-тимочке
говорне зоне (в. Марковић 1997, ФП 1996, ФП 1998 итд.).
2
И када се у речницима какав је овај тезаурус наводи покрајинска ботаничка терминологија немогуће је навести све изворе, тако да се не може увек пратити
територијална распрострањеност неког назива.
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ресавског среза Дамњана Митровића (Митр. Д.), четврта збирка је са
преласка у XX век Илије Милосављевића (Милос. И.), а петом збирком свој прилог бележењу лексике 60-их година прошлог века дали су
лингвисти Пецо и Милановић (уп. РСАНУ ХVII: VIII–CX). Имајући у
виду низак степен истражености лексичких особености ресавског говора (Реметић 2003: 125–134),3 овом приликом пажњу ћемо усмерити
на називе биљака раширених у овом крају.
0.2. Овим прилогом представићемо инвентар лексичких јединица
које се користе за номинацију коровске флоре у области Горње Ресаве.4
Под коровском флором подразумевамо самоникло биље које расте у
пољу на некултивисаним и култивисаним површинама. Грађа ће бити
изложена према формалном критеријуму (по структури фитонима),
најпре, у виду глосара, а онда анализирана са творбеног и лексиколошког аспекта. За идентификацију назива коришћен је Ботанички речник Д. Симоновића (1959) и Атлас корова И. Комљеновића. Међутим,
неколико биљака нисмо успели да идентификујемо по латинском називу. Такође, ни наши информатори нису знали називе за сваку реалију,
што није необично, јер оне биљке које својим својствима не привлаче
пажњу човека не морају имати име (уп. Шпис-Ћулум 1995: 405).
1.0. За означавање самониклих зељастих биљних ентитета уопште
у овом говору користи се општи назив трáва. Он се, поред назива к㚊р
㖊в, користи и за именовање биљака које угрожавају усеве (Окопaвамо
о тр㙼в㖁). Уколико самоникле биљке цветају, именују се и лексемом цв
㖁ће, али се у том контексту употребљава и сингулативни назив тр㕼вка,
нарочито ако се има у виду лековита или магијска (обредно-обичајна)
вредност биљака (уп. исказе: 㑤демо у п㒊ље да б㒁ремо за Ђ㖏рђевдан
цвeће / На бељ㑼ни пéтак б㑼бе б㒁ру тр㕼вке).
1.1. Једночлани фитоними на овом ареалу су:
бóца f 1) Cirsium arvense = паламида; 2) Onopordon acanthium
3
Описи ресавског говора углавном су обухватили прозодијски, фонетско-фонолошки и морфолошки ниво језичке структуре, како у монографији А. Пеце и Б.
Милановића (Пецо–Милановић 1968), тако и у необјављеном рукопису професорског
рада М. Ивковића, који доноси грађу из прве деценије ХХ века (Живковић Христић
2011). Грађу за проучавање лексичких карактеристика говора овог краја, осим РСАНУ,
нуди и осамнаест народних приповедака које је забележио М. Ивковић, а које су
објављене у збирци у Српском етнографском зборнику XLI 1927. године. Своје прилоге
познавању лексике ресавског краја дали смо у радовима О називима верских празника у
ресавском крају. – Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковачки културни центар,
Лесковац, 2009, 203–214 и О воденичкој терминологији ресавског краја. – Савремена
проучавања језика и књижевности I/1, ФИЛУМ, Крагујевац, 2009, 185–192.
4
Информатори су углавном из варошице Велики Поповић, али и из села
Стрмостен, Плажане и Роанда. Грађа је прикупљена помоћу упитника, као и снимањем
исказа.
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б㎏ла / б㖏лка f Papaver rhoeas
бун㒄ка f Hyosciamus niger
б㎏рјан m Sambucus ebulus
ветр㖊вља f Eryngium
вр㑼тич m Tanacetum vulgare
в㚏ч㖄нка f Aristolochia clemantitis
граор㒄ца f 1) Vicia; 2) Lathyrus
гр㒏шник / грушн㖄к m
д㑼ниноћ Viola arvensis.
дебељ㑼ча f Bryonia alba
ђурђéвак m Galium cruciata = жути ђурђевак
жилавл㕼к / жилов㕼к / жиловл㕼к m Plantago major, Plantago
lanceolata
зóва f Sambucus ebulus
з㎏ка f Typhia
јов㕼нче n Galium verum
кал㒊пер m Salvia officinalis = маточина 3
кам㒄лица f Matricaria chamomilla
кантари㖊н m Hyperecum performatum
коп㒄тњак m Aserum european
копр㒄ва f Urtica urens, Urtica dioca
к㎏кољ m Agrostemma githago
кукур㖁к m Helleborus odorus
кукуруз㕼к m Sorghum halepense = сирак = дивљи кукуруз = кукуруз
дивљак
купус㑼ра f Brassica oleracea
кук㒏та f 1) Conium maculatum; 2) Cuscuta europaea
лáстреж m Equisetum arvense
л㒁дињак m Ranunculus ficaria
л㒁пак m Galium aparine
љ㖏љ m Lolium parenns, Lolium temulentum
љ㒏тич m 1) Ranunculus acer, Ranunculus arvensis, Ranunculus repens; 2) Anthemis arvensis
маслáчак m 1) Taraxacum officinale = млечика 1 = жута рада; 2)
Senecio vulgaris = млечика 2
м㑼точина f 1) Melissa officinalis; 2) Melittis melissophyllum; 3)
Salvia officinalis
мед㎏нак m Lamium purpureum
мишј㑼киња f Stellaria media
мл㖁ч / мл㒁ч m 1) Euphorbia cycyparissias, Euphorbia helioscopia; 2)
Sonchus arvensis = млечика 3
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млеч㒄ка f 1) Taraxacum officinale = маслачак 1 = жута рада; 2)
Senecio vulgaris = маслачак 2; 3) Sonchus arvensis = млеч 2
м㒏вар / м㖏вар / мувар㒄ка m Setaria viridis, Setarisa glauca
н㎄кса f Scilla
овс㖄к m 1) Avena fatua, Avena pratensis; 2) Bromus arvensis
остр㖄к / оштр㖄к m Carex pseudocyperus
остр㒏га f Ribes grossularia = дивља купина
палам㒄да f Cirsium arvense = боца 1
пепељ㒏га f 1) Chenopodium album; 2) Atriplex patula
петоп㎌ста f Potentilla reptans
пир㕼к m / пир㒁вина f Аgropyron repens
п㒊дбео m Tussilago farfar
поп㒊нац m 1) Convolvulus arvensis; 2) Fallopia convolvulus
р㕼ван m Achillea millefolium = хајдучка трава
разл㎄чак m Centaurea cyanus
репуш㕼к m / реп㒏шина / репуш㒄на f Arctium lappa
с㎄рак m Sorghum halepense = кукурузак = дивљи кукуруз = кукуруз дивљак
срáмак m Daucus carota
тужн㖄че n Euphorbia cyparissias
ч㎄чак m 1) Xanthium strumarium 2) Lappa L. major
ч㎏кa f
чешљ㖄к m / чешљ㒏га f Dipsacus laciniatus
ш㑼ш / ш㕼ш m Carex hirta
шев㕼р m Tipha
ш㎄пак m Rosa canika
шт㒄р / шт㒄рак m Amaranthus retroflexus.
1.1.2. Кaда је реч о творбеној структури ових фитонима, може
се рећи да доминира суфиксална творба. Запажа се богатство суфикса, али са ниском фреквенцијом. Једино се код именица мушког рода
могу уочити заступљенији творбени форманти, а то су -ак (са проширеним варијантама -áчак, -iчак, -㎏нак): ђурђéвак, л㒁пак, с㎄рак,
срáмак, ч㎄чак, ш㎄пак, шт㒄рак; маслáчак, разл㎄чак; мед㎏нак и -㙼к
(-њaк, -јaк): жиловaк, кукуруз㕼к, пир㕼к, репуш㕼к; коп㒄тњак; л㒁дињак.
Код већег броја фитонима мушког рода среће се суфикс: -㚄к (-н㚄к):
грuшник / грушнiк, овс㖄к, остр㖄к, оштр㖄к, чешљ㖄к; а у појединачним
случајевима: -ич: вр㑼тич, љ㒏тич; -ац: поп㒊нац; -㙼р: м㒏вар / м㖏вар,
шевaр. Велики број суфикса среће се код именица женског рода,
али ниједан није доминантан. То су: -ица: граор㒄ца, кам㒄лица; -ика:
бунiка, млеч㒄ка, мувар㒄ка; -ка: б㖏лка, -㚄нка: вуч㖄нка; -ина (-евина):
м㑼точина, пир㒁вина, реп㒏шина / репуш㒄на; -иња: мишј㑼киња; -ача:
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дебељaча; -ара: купус㑼ра; -уга: остр㒏га, пепељ㒏га, чешљ㒏га; -ца: бóца;
-ја: ветрoвља. Средњег рода су само два фитонима настала суфиксом
-че: јовaнче, тужн㖄че. Префикси су ретки: п㒊дбео, а посведочене сложенице су: д㑼ниноћ, жилавл㕼к / жиловл㕼к5, петоп㎌ста.
1.1.3. Стране лексеме се не срећу у великом броју: б㎏ла (тур.),
кантари㖊н6 (грч.), кук㒏та (рум.), лáстреж (нем.), палам㒄да (грч.) и
сл.
1.2. Од вишечланих фитонима издваја се неколико група у зависности од врсте речи којој припадају делови и синтаксичког односа
међу њима.
1.2.1. Најбројнији су свакако они фитоними синтагматског типа
структуре придев (атрибут) + именица (центар), као:
ајд㖏чка трáва Achillea millefolium = раван
б㖁ла рáда Bellis perennis
вр㑼њи / вр㕼њи л㒏кa Allium oleraceum = дивљи лука = лука дивљак
вр㑼пче јáје Lithospermum officinale
д㒄вљи здр㑼вац Saniculum europea
д㒄вља куп㒄на Rubus caesius = оструга
д㒄вља лéска Corylus colurna
д㒄вља л㒊за 1) Parthenocissus quinquefolia; 2) Vitis silvestris,
д㒄вљи л㒏кa Allium oleraceum = врањи лука = лука дивљак
д㒄вљи кук㒏руз Sorghum halepense = кукуруз дивљак = кукурузак
= сирак
ж㖏ти ђурђéвак Galium cruciata
ж㖏та рáда Taraxacum officinale = маслачак 1 = млечика 1
к㒊њски бос㒄љак Ocimum basilicum
лив㑼цко с㖁но Lovium perune
м㕼јчина душ㒄ца Thymus serpyllum
м㒁чкина шáпа Heracleum sphondylium
м㒌тва копр㒄ва 1) Lamium album, Lamium purpureum, Lamium
aplexicaule 2) Balota nigra
пл㕼ви ђурђéвак
п㚊п㒄но пр㕼се Hordeum marinum
р㒄бља ㎏ста Linaria vulgaris
црв㒁на д㒁телина Trifolium pratense.
5
Варијанте овог фитонима творбено се могу двојако тумачити – и као жил- +
-а-/-о- + влак- (<вући) + ǿ, и као жилав + -ак (уп. у РСАНУ живовљак, живовњак
поред жиловлак).
6
За ову биљку, као и за раставић Equisetum arvense (код наших информатора
лáстреж), изгубили су се стари народни називи.
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1.2.2. Вишечлани фитоними се могу састојати од две именице.
1.2.2.1. Те именице могу бити у саставном напоредном односу:
в㎄но и рак㒄ја / в㎄нце и рак㖄ца Arum (italicum i maculatum).
1.2.2.2. Други тип ових фитонима јесу синтагме у којима је центар именица која је и сама фитоним, а друга именица је детерминатив,
односно атрибутив:
кук㒏руз дивљ㕼к Sorghum halepense = дивљи кукуруз = кукурузак
= сирак
л㒏ка дивљ㕼к Allium oleraceum = врањи лука = дивљи лука.
1.2.3. Сложеније синтаксичке структуре са глаголском компонентом (редупликација и субјекатско-предикатска конструкција)
представљају фитоними:
㒊ћу-нéћу Capsella bursa-pastoris
пот㒌ч-гологл㕼в назив за маслачак са сасушеним цветовима.
1.2.4. Такође, од вишечланих назива биљака занимљива је група
у којој је центар синтагме фитоним, а атрибутом или атрибутивом се
спецификује врста: ајд㖏чка трáва, д㒄вљи здр㑼вац, д㒄вља л㒊за, дiвља
куп㒄на, м㒌тва копр㒄ва (уп. исказ: Копр㒄ва 㒄ма он㕼 што п㖌ли и мrтва
копр㒄ва он㕼 што не п㖌ли) итд. Нарочито се атрибутом дивљи или атрибутивом дивљак упућује на самоникли или некултивисани карактер коровске биљке наспрам гајене: кук㒏руз дивљ㕼к, д㒄вљи кук㒏руз : кукuруз
итд. Остали вишечлани фитоними састављени су од лексике која означава реалије ван биљног света и посредством различитих метафоричних асоцијација служе за именовање биљних ентитета, као: вр㑼пче јáје,
м㕼јчина душ㒄ца, п㚊п㒄но пр㕼се, р㒄бља ㎏ста итд.
2.0. Неки фитоними функционишу и самостално и са одредбеним чланом, када се жели спецификовати врста биљке именоване
једночланим називом. Нпр., у овом говору се лексема ђурђéвак користи
и за номинацију ове биљке са белим цветом која се гаји у баштама
Convallaria majalis, што је пит㒊ми ђурђéвак, и за две пољске биљне
врсте, али се оне некада диференцирају по боји цвета, те имамо синтагматске називе ж㖏ти ђурђéвак Galium cruciata и пл㕼ви ђурђéвак.
3.0. Мотивација7 је у неким случајевима врло прозирна, нпр.,
по боји цвета: директна асоцијација б㖁ла рáда, ж㖏та рáда, црв㒁на
дeтелина, индиректна асоцијација срáмак (црвена боја стида), по обли7

О мотивацији фитонима детаљно в. Шпис-Ћулум 1995: 411–425.
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ку м㒁чкина шáпа, р㒄бља ㎏ста8, петоп㎌ста, према времену цветања
ђурђéвак, јов㕼нче, тактилној перцепцији бóца, м㒌тва копр㒄ва, оштр㖄к.
У неким случајевима је са називом биљака скопчано народно веровање
у дејство биљке (обично магијско) тужн㖄че (исп. исказ: Тужн㖄че б㒁ру
дев㖊јке да м㖊мци т㚏ж㖁 за њ㒄ма), л㒁пак (опет, према исказу информатора: Б㕼ца се л㒁пак на м㖊мци и дев㖊јке да се л㖁пе за њ㖄) итд.
4.0. Значај оваквих инвентара фитонима је велики, јер се тако
може стећи увид у богатство ботаничке народне номенклатуре, затим
у распрострањеност појединих назива, тј. њихове изоглосе, с обзиром
на то да се, с једне стране, у различитим говорима користе различити
називи за исту биљку, а са друге, исти назив се у различитим крајевима
користи за различите ентитете. На ширем плану, ово је од користи не
само за историју српског већ и словенских језика јер називи биљака
спадају у најстарије лексичке слојеве.
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FROM PHYTONYMY OF RESAVA (THE TERMS FOR WEEDS)
In this paper, the author presents a collection of folk terms of wild
meadow plants growing in Resava region. The analyses included structure,
motivation and some lexical characteristics of this folk terms. The differentiation between the subdialects in designation of one and the same plant is
most frequently caused by different choice of motives for its naming.

