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ИЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ ПРОУЧАВАЊА ЛЕКСИКЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕРАДЕ МЛЕКА
У РЕСАВСКОМ КРАЈУ
(на материјалу из Великог Поповића)
У раду се по лексико-семантичким групама представља лексички материјал из једне области материјалне културе – прераде млека прикупљен
у селу Велики Поповић, у средњем делу слива реке Ресаве. Презентовани
материјал се анализира са лексичког становишта: издвајају се синонимски низови (пóдлев–м㑼ја–с㒄риште), указује се на конкуренцију лексичких
јединица, повлачење и специјализацију појединих лексема и њихових семантичких реализација (нпр. млек㑼ра ’фабрика за прераду млека и млечних прерађевина; просторија са одговарајућом опремом за прикупљање и
чување млека у оквиру земљорадничких задруга и сл. фирми’, а не више
’просторија/зграда у домаћинству за чување и прераду млека’). Неколиким
дијалекатским текстовима илуструје се функционисање ове лексике у етнографском и социјалном контексту.
Кључне речи: ресавски говор, лексика, значење, прерада млека и
млечних производа.

Лексички ниво језика представља одраз материјалне и духовне
културе једног народа. Посведочено лексичко благо из народних говора
у различитим речницима и збиркама речи има вредност извора не само
за лингвистичка већ и социолошка, етнокултуролошка, антрополошка и
друга истраживања. На недовољност језичких испитивања, а нарочито
лексичких, на простору детерминисаном сливом реке Ресаве указао је
С. Реметић на XI Данима српскога духовног преображења.1 Граматич* Овај 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, просвету и
технолошки развој Републике Србије.
1
С. Реметић, Ресава у српској дијалектологији, Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности II, Дани српскога духовног преображења XI,
Деспотовац, 2003, стр. 125–134.
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ки описи ресавског говора обухватили су прозодијски, фонетско-фонолошки и морфолошки ниво језичке структуре, најпре, у необјављеном
рукопису професорског рада М. Ивковића, који доноси грађу из прве деценије ХХ века,2 а потом су представљени у монографији А. Пеце и Б.
Милановића.3 Лексика из ресавског краја ушла је у грађу за Речник САНУ, а приносници лексичког материјала с краја XIX века били су Н. Даничић (Дан. Н. – збирка речи из села Купиновца), Ђ. Мелентијевић (Мел.
1 – збирка речи из Свилајнца и Ресаве), Д. Митровић (Митр. Д. – збирка
речи из параћинског, деспотовачког и ресавског среза), на преласку у ХХ
век И. Милосављевић (Милос. И. – збирка из околине Јагодине) и А.
Пецо и Б. Милановић (П–М – збирка речи из Ресаве) 60-их година ХХ
века.4 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 СЕЗб-у XLI 1927. године,5 те
и сама етнографска студија С. Мијатовића о ресавском крају.6 Скроман
допринос познавању лексике ресавског краја дали смо у прилозима о
систему назива верских празника, воденичкој лексици, коровској флори
и етницима и ктетицима на овом терену.7 У оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора Института за српски језик САНУ проф. др Рада Стијовић и доц. др Драгана Радовановић
З. Живковић Христић, Милош Ивковић и његово проучавање ресавских говора –
посебно у области Горње Ресаве, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и
уметности II, Дани српскога духовног преображења XVIII, Деспотовац, 2011, стр. 169–196.
3
А. Пецо, Б. Милановић, Ресавски говор, Српски дијалектолошки зборник XVII,
Београд, 1968, стр. 241–351, в. и М. Спасојевић, О акценту варошице Велики Поповић, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Посебно издање посвећено
проф. М. Вукићевићу, Косовска Митровица, 2009, стр. 495–507.
4
Речник српскохрватског књижевног и народног језика I–XVIII, САНУ, Београд, 1959–, за наведене изворе уп. књ. ХVII, Београд, 2006, VIII–CX. Опширније о
овим сакупљачима и лексици која је забележена в. Р. Стијовић, М. Стијовић, Скупљачи
народног блага Ресаве, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, стр. 265–278. Свакако, у
Речнику САНУ могу се наћи и речи из овог краја које су забележили сакупљачи који су
ту случајем боравили и чија збирка носи шири ареални назив, уп. нап. 17.
5
Српске народне приповетке, Српски етнографски зборник XLI, Београд, 1927.
6
С. Мијатовић, Ресава, Српски етнографски зборник XLVI, Насеља 26, Београд,
1930, стр. 97–239.
7
М. Спасојевић, О називима верских празника у ресавском крају, Дијалекат –
Дијалекатска књижевност, Лесковац, 2009, стр. 203–214; иста, О воденичкој терминологији ресавског краја, Савремена проучавања језика и књижевности I/1, ФИЛУМ,
Крагујевац, стр. 2009, 185–192; иста, Из фитонимије ресавског краја (коровска флора),
Дијалекат – Дијалекатска књижевност 3, Лесковац, 2011, стр. 166–172 (рад је прештампан у овој књизи); иста, Прилог познавању лексике ресавског краја – етници и ктетици, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, стр. 279–295.
2
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управо обављају теренска истраживања на ресавском подручју, те се могу очекивати нови резултати о стању и променама у овдашњем говору.8
Овом приликом пажњу ћемо усмерити на лексику9 везану за област прераде млека. Наиме, традиционални начин привређивања и преживљавања на простору Балкана, подразумевао је различите видове земљорадње и сточарства, те је допринео богатству речи из ове сфере.10
Такође, ако имамо у виду чињеницу из првих деценија ХХ века, коју
нам доноси Станоје М. Мијатовић,11 да се у Ресави сматрао сиромахом
онај ко има између 30 и 50 брава оваца, може се претпоставити развијеност и богатство лексике везане за млеко и његову прераду. С обзиром
на чињеницу да се начин чувања стоке, избор гајених животиња (краве,
овце, козе) и њихова бројност разликују у нижим и вишим пределима
слива Ресаве, разликује се и начин прераде млека, па и сама лексика.
Детаљна обрада овог проблема изискује много више простора, те ћемо се овом приликом ограничити само на лексику која је прикупљена
снимањем на једном пункту – у Великом Поповићу, варошици у средњем делу слива Ресаве. Циљ нам је да представимо грађу и укажемо на
неке специфичности, иновације у смислу померања значења у оквиру
полисемне структуре неких лексема, повлачења појединих лексема под
утицајем модерног начина живота итд., али и на очувања неких старих
речи и значења, и тако подстакнемо детаљније изучавање лексике из
ове области на целом простору Ресаве. Посебно би значајно било обрадити ову лексику у вишим планинским пределима, у којима се још увек
негује бачијарење,12 и где је овај лексички слој још разгранатији него на
посматраном терену.
8
Већ се појавила једна студија из синтаксичке проблематике в. Р. Стијовић, Ширење аналитизма у говору Горње Ресаве (на примеру статуса инфинитива), Јужнословенски филолог LXIX, Београд, 2013, стр. 417–428.
9
О одређењу терминолошких спојева семантичко поље, лексичко-семантичка
група, тематска група в. Р. Драгићевић, Лексикологија српскога језика, Београд, 2010,
стр. 235–241.
10
Уп. А. Н. Соболев, Из названий молочных продуктов в пиперскем говоре, Зборник Института за српски језик САНУ I, Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд, 2008, стр. 555–565; Д. Црњак, Називи за млијеко и мљечне
производе у околини Лакташа, Лексикологија, ономастика, синтакса, Зборник у част
Гордани Вуковић, Филозофски факултет, Нови Сад, 2011, стр. 283–292. Такође, ова лексика је саставни део ширих лексичких група као што је сточарска или пастирска лексика,
в. радове на ове теме: М. Божовић, Сточарска терминологија Ибарског Колашина, Прилози проучавању језика 20, Нови Сад, 1984, стр. 189–192; Ж. Бошњаковић, Пастирска
терминологија Срема, Нови Сад, 1985; С. Ракић-Милојковић, Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, Српски дијалектолошки зборник XXXIX, Београд, стр. 11–148,
Г. Јашовић, Пастирска терминологија Пећког Подгора, Приштина, 1997.
11
С. Мијатовић, нав. дело, стр. 176.
12
Уп. исто, стр. 154–155.
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На основу прикупљеног материјала, издваја се неколико лексичко-семантичких група: 1. називи за млеко и млечне производе, 2. лексеме
којима се именују предмети за прераду млека и израду сира, 3. потом
лексеме којима се именују процеси и радње у преради млека, 4. лексеме којима се именује место за складиштење млека и млечних производа и, најзад, 5. лексеме којима се именују лица која се баве прерадом
млека.
1. За млечне производе уопште на подручју Ресаве користи се
синтагма б㖁ли м㖌с. Централно место у овој лексичко-семантичкој
групи заузима лексема млéко, која је на овом простору забележена самостално или у различитим синтагматским спојевима. Најпре, у синтагмама структуре конгруентни атрибут + именица за врсте млека
према пореклу: кр㑼вље млéко, 㒊вче млéко, к㒊зје/к㒊јзе млеко, (по)м㖁шано млéко. Исту структуру имају синтагме којима се исказује квалитет,
јачина млека: мáсно млéко, м㖌сно млéко, јáко млéко, деб㒁ло млеко, п㒏но
млéко, одно сно п㒊сно млéко, сл㑼бо млéко, т㑼нко млéко. Че сте су и
синтагме са атрибутски употребљеним трпним глаголским придевом:
бл㕼жено/разбл㕼жено, к㕼љено млéко за млеко у које је сипана вода. Уп.
Н㑼јслаб㒄је је кр㑼вље млéко, а нај㑼че к㒊зје; Кад млéко деб㒁ло, 㒊но 㒄ма
к㑼јмак за п㒌с итд.
Млеко се именује још и синтагмом сл㑼тко млéко, а чује се и св㒁же
млéко, пр㖁сно млéко. Из употребе се повлачи лексема варен㒄ка – ’свеже
или кувано’. Она информаторима није непозната, али је у пасивном лексичком фонду, с обзиром на то да у исказу бележимо и навођење синонима, вероватно из потребе да се млађем саговорнику објасни значење
те речи: за веч㒁ру јéмо варен㒄ку – млéко. Посведочен је неколико пута
и атрибут ски употребљен трпни придев у синтагми в㕼рено млéко:
надр㒊бимо в㕼рено млéко. Међутим, у употреби је раширена синтагма:
кuвано млéко, чији је антоним, поред синтагме са негираним трпним глаголским придевом нек㒏вано млéко, и синтагма ж㎄во млéко. Поменимо
још деминутивно-хипокористичка образовања млéкце и млекáнце.
Прототип млечних производа представља свакако сир, али се у
овом крају уопштио и за номинатив облик партитивног генитива с㒄ра
(као и л㒁ба и л㒏ка13). Што се синтагматских спојева са лексемом с㒄ра тиче, забележили смо врсте сира према млеку од ког се праве. Дакле, у грађи су се нашле структуре придевски конгруентни атрибут + именица:
кр㑼вљи с㒄ра, 㒊вчи с㒄ра, к㒊зји с㒄ра, м㖁шан с㒄ра. Затим, према степену
зрења, за врсте сира синонимно се користе синтагме: мл㕼д(и) с㒄ра, не13
А. Пецо, Б. Милановић, нав. дело, стр. 331 и Б. Милановић, О облику и деклинацији имена места типа Бошњане, Рибаре у савременом књижевном језику, Наш
језик XIII/3–5, Београд, 1963, стр. 149.
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превр㒁о с㒄ра, м㒁к с㒄ра, н㒁слан с㒄ра, односно превр㒁о с㒄ра, ст㕼ри сiра.
Такође, под утицајем новог начина прераде имамо антонимски синтагматски пар са падежним атрибутом: с㒄ра на ст㕼ри нáчин : с㒄ра на нoви
нáчин. Док је првом члану овог пара синоним превр㒁о с㒄ра, синоним
за други члан је изведеница брз㕼к, семантички мотивисана краћим временским периодом потребним за његово добијање, па смо забележили и
синтагму с㒄ра на б㖌зи нáчин и синтагму са атрибутивом с㒄ра брз㕼к. Усирена маса још се назива с㒄рење, а према казивању неких информатора
и пóдлев. Течност, сок који отпушта сир назива се с㒏рутка, а скувана и
расхлађена слана вода у којој стоји сир – пр㚁с㒊лац. Иначе комади исеченог сира именују се лексемама вел㒄је или парч㒄ћи, ређе према облику
к㒊цке или кр㖄шке.
Од млечних производа домаће радиности раширено је к㒄село
млéко, што представља сложени назив. Иначе, прост збир ових лексема односи се на покварено млеко. Међутим, у том случају квалитативни придев к㒄сео ретко се користи у овој синтаксичкој позицији, већ у
позицији именског предикатива: т㖊 је млéко к㒄село. За исказивање истог семантичког садржаја најчешће се користе префиксирани глаголи:
укв㕼ри се, покв㕼ри се, ук㒄сели се14: јуч㖁р ми се млéко ук㒄селило, као и
према њима образовани трпни глаголски придеви: укв㕼рен, поквaрен,
ук㒄шељен и у атрибутској и у предикативној функцији. Неретко се користи глагол прев㖏рда се15 са значењем ’згрудвати се, згрушати се (о
поквареном)’: ка(д) дуг㑼чко стоји, па 㒊ћеш да ск㒏ваш млéко, 㒊но се
прев㖏рда. Такође се и за сир користе лексеме ук㒄сели се, покв㕼ри се,
укв㕼ри се, а лексема разбол㖄 се има значење ’добити гљивице приликом процеса врења (о сиру)’.
Лексема к㑼јмак овде се употребљава у два значења. Она најпре
значи ’корица млечне масноће која се ствара на прохлађеном свежем
или куваном млеку’. Њено друго значење односи се на млечни производ који настаје скупљањем овог слоја, с тим што се у вишим, планинским пределима прави кајмак,16 а у нижим пределима не: Кад се
скuва млéко, па се ол㕼ди, т㑼д 㒄ма к㑼јмак, али м㖄 т㖊 н㎄смо сак㚏пљ㑼
ли кaјмак. Т㖊 т㑼мо у план㒄ну, овд㖁, а и ов㖄 Зл㙼т㒄ни, 㙜ц㒄ни [околина
Бруса] … к㒏пе к㑼јмак, н㒊се на Зл㑼тибор, т㖊 кајм㑼ци, к㕼же. Па млéко
ост㑼не п㒊сле п㒊сно, па подл㒄ју с㒄ра, а м㖄 т㖊 н㎄смо к㒏пили н㒄кад …
Пошто је у овом говору инфинитив углавном ишчезао, користићемо 3. лице
једнине презента, уп. Р. Стијовић, нав. дело.
15
Уп. P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika III, JAZU, Zagreb,
1973, s.v. urda (реч је раширени балканизам непознатог порекла). У планинским селима
Горње Ресаве и данас се припрема вурда ’јело од куване сурутке’.
16
Према сведочењу С. Мијатовића, нав. дело, стр. 177, на свилајначкој пијаци је
био чувен стрмостенски кајмак и јеловачки сир.
14
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Так㖊 смо ј㒁ли т㖊 млéко, са св㒁 т㕼 к㑼јмак. Према степену зрења, кајмак,
као и сир, може бити мл㕼ди и ст㕼ри, превр㒁о.
Од назива савремених млечних индустријских производа овде су
свакако у живој употреби ј㒊гурт и (к㒄села) п㑼влака, што представља
иновације у лексичком систему. Лексема м㑼слац такође се користи за
индустријски производ,17 а качкав㕼љ се данас овде спрема и у кућној
радиности.
2. Материја која доводи до сирења именује се лексемом пóдлев,
ређе м㑼ја (обично за прављење киселог млека) и с㒄риште, а ово њено
значење је настало метонимијом према делу желуца говечета, од кога
се некад припремао раствор за сирење: Н㒁ки п㖏т н㒁ки, к㕼же, пр㑼вили
т㕼 пóдлев. М㒊ја м㕼јка н㒄је, 㒊на св㒁 куп㒊вала. Н㒁 знам т㑼мо од с㒄ришта од н㒁што, пот㒊пи се у в㒊ду, ја т㖊 н㒁 знам у㒊пште.
Издвојено је више лексема за именовање предмета који се користе у процесу прераде млека и прављења сира и других млечних производа. Лексема цед㒄ло, као дериват глагола цедити, значи ’комад танког
платна који служи за цеђење млека (обичног или усиреног)’: Цед㒄ло је
плáтно рéтко што се ц㖁ди с㒄ра у њ㒁га, и с㑼д 㒄ма да се к㖏пи цед㒄ло…
Као синоним ређе се користи лексема гáза. И лексема ц㖁дњак такође је
дериват поменутог глагола, а на овом терену користи се у два значења:
’решеткасти суд за цеђење млека’, али много чешће ’дрвени предмет у
облику троношца нагнут на једну страну, на коме стоји сир да се оцеди’. У тој функцији употребљава се и обични дрвени предмет – д㑼ска.
Осим судова, шéрпа, лóнац, к㒊фа, за чување сира користе се и дрвене
посуде, које се називају чабр㒄це: Им㑼ле чабр㒄це дрв㒁не. Др㒏го ч㑼бар за
слан㒄ну, др㒏го чабр㒄це. И 㒊ни св㒁 у т㖁 чабр㒄це дрв㒁не ч㚏в㑼ли.
3. Лексеме којима се именују радње везане за прераду млека су
бројне на овом терену. То је најпре глагол м㚏з㖁18 у свом основном значењу и у споју са префиксима из- и по-: м㚏з㖁, пом㚏з㖁, изм㚏з㖁: ј㕼 држiм
óвцу, м㒊ја б㑼ба пом㚏з㖁; м㚏з㖁мо млéко. Затим, се користе глаголи ц㖁ди,
прец㖁ди са значењем ’пропуштати/пропустити млеко кроз цедило’.
Данас је раширен глагол (с)к㒏вати, а његов синоним са периферије
17
У планинским селима се још увек прави масло и спрема макало ’отопљено
масло’. Некада је то можда била пракса и у нижим подручјима, о чему, рецимо, сведоче лексеме бућка ’суд у коме се бућкањем прави масло’, бућкало ’штап којим се
бућка млеко при прављењу масла’ забележене и у Свилајнцу према Речнику САНУ
(Тит. – Владимир Тителбах). Наравно, ово се мора узети са резервом, с обзиром на Мијатовићеве тврдње да су мештани горњоресавских села своје производе доносили на
свилајначку пијацу, С. Мијатовић, нав. дело, стр. 177.
18
Савремена технологија донела је и нове справе – апарате за мужу, који су у
овом крају, осим под овим синтагматским називом, познати и као музилице. Још један
податак привредно-економске природе је да се у овом селу обично чувају краве, док је
прерада овчијег млека (па и козјег) углавном у сећањима наших информатора.
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лексичког система је прасловенски глагол вари(ти): вaримо млеко, као
и префискиране творенице са по- и уз-: пов㕼римо млéко, т㒏ри млéко
да се узв㕼ри. Даље, у процесу прераде именује се радња прикупљања млечне масноће, кајмака: к㒏пи, ск㖏пља, сак㖏пља, ск㖄да к㑼јмак, што
овде није пракса.
У процесу прављења сира издваја се више радњи. Глаголи подл㖁ва
(подл㖄ва)/подл㒄је значе ’стављати/ставити подлев, мају у млеко’: с㒄ра
се подл㒄је, али и: подл㖁вамо/подл㖄вамо млеко. Синоними су још и глаголи с㒄ри, ус㒄ри, који се ређе користе. Затим, у процесу у коме се одваја
сурутка издваја се неколико радњи, за које се употребљавају одговарајуће глаголске лексеме. Глаголи с㒄па/ис㒄па, с㖏не користе се са значењем ’стављати/преручити у нешто’: с㒄ра се ис㒄па у цед㒄ло. Глаголи
вeже/пов㖁же, св㖁же користе се у значењу ’стезати/стегнути везујући
крајеве нечега’, овога пута платна у коме је усирена маса. Тако увезана
маса ставља се у положај да би из ње лагано изашла сувишна течност,
што се исказује глаголима: к㑼па, иск㑼па, иск㑼пље, ц㖁ди, оц㖁ди: п㒊сем
м㒁тнеш с㒄ра да се иск㑼пље. Након тога, да би се од усирене оцеђене
масе добио колут, преко ње се ставља обично камен илио неки други
тежи предмет, што се именује глаголом прет㒄сне/прит㒄сне: с㒄ра се/
прет㖄ска/притиска с к㑼мен. Обликовани колут сира се вади из цедила,
а даље радње у процесу прераде исказују се глаголима: (и)с㚁ч㖁, (у)с㒊ли/
(по)с㒊ли се. За процес ферментације, врења употребљавају се глаголи
вр㖄, превр㖄/провр㖄: Пос㒊лиш п㒌во на дн㖊 шéрпу, па м㒁тнеш с㒄ра, па
одозг㖊 пос㒊лиш, па покл㒊пиш, 㒊но отп㒏шти с㒏рутку и т㖄 га сутрад㕼н
р㖁ђаш у с㖏д 㒏 шта ће да провр㖄 и с㖏неш он㖏 с㒏рутку м㑼ло преко њ㒁га.
4. У планинским селима честе су бач㒄је, зграде у близини торова
у којима се прерађује млеко и чувају млечни производи, док се у нижим подручјима то ради у оквиру домаћинства, а раније на трлима: ко
т㎌ла/ т㒌ла. Данас, у нижим пределима nomina loci млек㑼ра означава
’фабрику за прераду млека и млечних прерађевина; просторију са одговарајућом опремом за прикупљање и чување млека у оквиру земљорадничких задруга и сл. фирми’, а не више ’просторију/зграду у домаћинству за те намене’. Лексема млекарник није потврђена.
5. Веома је слична ситуација и са лексичко-семантичком групом
назива за именовање лица која се баве прерадом млека. Наиме, људи се
у средњој Ресави баве претежно комбиновано земљорадњом и сточарством, па лексеме мл㒁кар, мл㒁каџија служе да именују људе који држе
млекаре или се баве прикупљањем млека у склопу млекара као фирми,
док у планинској Ресави можемо очекивати лексеме попут бач и бачица, које наводи Мијатовић.19
19

С. Мијатовић, нав. дело, стр. 154.
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На основу изложене грађе, може се рећи да је лексика из области
прераде млека и назива за млечне производе један динамички лексички
слој. Он у себи још увек чува традиционалне називе, али није затворен
за нове. Тако се, рецимо, лексема вари(ти) са својим префиксалима и
дериватом варен㒄ка повлачи из употребе. Занимљиво је да је овде још
жива употреба лексеме в㑼риво за чорбаста јела. Показали смо такође
да промене у материјалној култури и друштвеном систему доводе до
извесних новина у лексичком систему и полисемној структури појединих лексема, на пример, нови називи за сир, или активирање лексема
из деривационог гнезда лексеме млéко: мл㒁кар, млек㑼ра, мл㒁каџија за
модерније појмове и занимања која доноси савремена подела рада и
развој технологије. Такође, навели смо и више синонимских низова (с
㒄риште–м㑼ја–пóдлев; с㒄рење–пóдлев), а издвојили смо лексеме које се
користе у више значења у овој тематској области као: к㑼јмак, ц㖁дњак, оц
㖁ди итд. Испитивање овог лексичког слоја на ширем простору Ресаве
дало би значајне лингвистичке и етнографске резултате – вредну дијалектолошку карту и свакако занимљив речник.
Изводи из текстова
Ј㕼 држ㖄м óвцу, oна [баба] пом㚏зe, прецeдимо млéко на цедiло,
им㑼о и цeдњак. Цедiло је плáтно рéтко што се цeди сiра у њeга, и с㑼д iма
да се к㖏пи цедiло... Прецeдимо и подлiје… не к㒏ва се, подлiје млéко.
Кат се млéко подлiје, стој㖄 јeдно дв㕼 с㕼та и сiпа га у цедiло и напр㑼ви
сiра, претiснемо пoсле. П㒌во се к㑼пље с㖏нуто, па пoсле се стeгне, па
се претiсне и сеч㖏 се велiје сiра.
Т㕼 сiра кат се ис㚁чe, oдма на велiје, oдма се посoли и сп㑼кује
се у нeку тепсiју или шéрпу да стој㖄, дoкле он㑼ко пр㖄ми с㖊 и oнда
пaкујемо. Пре б㎄ле чабрiце, iма к㕼нте и л㖊нци, пак㒏је се и стој㖄 за двe
недeље док провр㖄. Дeсет д㙼н㕼 лeти, кад је з㖄ми, м㑼ло вiше. Кат проврi т㕼 сiра, узiмамо да јeдемо.
М㚁ш㑼ју oвче млéко и кр㑼вље млéко. К㖏ј нeма 㖊вце, пoсе сам ја с㑼мо
кр㑼ву им㑼ла. М㚏зeм кр㑼ву, так㖊 подлeвам, сiрим сiра. Нeки п㖏т, нeки
к㕼же, пр㑼вили т㕼 пóдлев. Мoја м㕼јка н㎄је, oна све купoвала. Нe знам
тaмо од сiришта од нeшто, ја т㖊 нe знам уoпште, а с㑼д се куп㒏је пóдлев
у фл㑼шу и подлiјемо и так㖊. Ж㎄во се подлeва, с㑼м не в㑼ља кад мнoго
лáдно, нe ти се подлiје, да б㒏де млáко. За јeло к㒏вамо млéко. Дрoбимо.
К㖏ј вoли засл㕼ђено, к㖏ј вoли с кач㑼мак, к㖏ј вoли с кiсео лeба. М㖄 смо
вiк㑼ли кiсео лeба ов㕼ј жiтни лeба, прe нiје им㑼о мнoго жiтни лeба кат
сам ја б㎄ла дéте, па свe прóја и кач㑼мак. Јeли смо млéко и сiра млoго
кат смо б㎄ли дeца.
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Кат се ск㒏ва млéко, па се ол㕼ди, т㑼д има к㑼јмак, али м㖄 тo н㎄смо
сак㚏пљ㑼ли к㑼јмак. Т㖊 т㑼мо у планiну, ovde, a и ов㖄 Зл㙼тiни, 㙜цiни …
к㒏пе кaјмак, нoсе на Зл㑼тибор, т㖊 кајм㑼ци, к㕼же, па млéко ост㑼не пoсле
пoсно, па подлiјеш сiра. А м㖄 т㖊 н㎄смо к㒏пили нiкад. Кад млéко
дебeло, oно iма к㑼јмак за п㒌с. Так㖊 смо јeли т㖊 млéко са свe т㕼 к㑼јмак.
Сiра мáсан кад iма к㑼јмак кат подлiјеш.
Не к㒏вамо млéко, но так㖊. Мeшаш и подлiјеш, мáсан сiра кат
подлiјеш, за н㖊ж се в㑼та к㑼ко мáсан и лeп сiра. Јoш кад iма oвче млéко,
тв㖌д сiра – мoш се в㖌љиш сас велiју.
Кад б㎄ли м㖊ј б㑼ба и дeда, oни свe кот т㎌ла т㖊 р㙼дiли. Н㎄су кот
кuће стoку држ㑼ли. Им㑼ле чабрiце дрвeне. Др㒏го ч㑼бар за сланiну,
дрuго чабрiце. И oни свe у тe чабрiце дрвeне ч㚏в㑼ли.
Кад ми подлeвамо, м㖄 свe он㖊 што из㕼ђе из сiра, м㖄 т㖊 с㖏немо
у лóнац, па н㎄је с㖏в – с㒏рутка. Ов㖊 се зовe пр㚁сoлац: 㒏знеш вoду и
посoлиш дoбро, провр㖄ш т㖏 вoду и да ју ол㕼диш да б㒏де лáдна, па
прелiјеш онe велiје, онe проврe и лéпо.
Кiсело млéко, oни т㖊 в㑼тали т㖏 м㑼ју … прe кад нiје им㑼ло да се
куп㒏е, па ск㒏вају млéко, па в㒌ло млáко да б㒏де и на јeдну шéрпу, т㒏риш
као ов㖊 јeдна ч㑼ша што од јoгурта, так㖊 да б㒏де, па измeшаш, м㖏тиш,
мuтиш … и долeваш млéко и м㖏тиш… па напр㑼виш п㒏ну панiцу као
пeну и млéко и т㖏 м㑼ју, oндак с㖏неш у т㕼 лóнац што ће да пр㑼виш кiсело млéко, па с㚁чeш пoсле па к㖏саш к㑼ко лéпо.
(Косара Милорадовић, 1931)
Кат пом㚏зeш кр㑼ву, млéко млáко прецeдиш на цедiло у лóнац, а
м㚏зeш или у лóнче од л㖄тар или у кoфу. У лóнац се м㒏зло пре млéко,
кад нiје им㑼ла кoфа. Ст㑼виш у лóнче, м㚏зeш, па сiпаш у лóнац вeћи, из
лoнчeта у пл㑼стичну кoфу и пoсле прецeдиш млéко. Јeдан дeо, ак-oћеш
да ск㖏ваш да пiјеш бeлу кáфу или да дрoбиш са хлeбом. Ск㒏ва се, а јeдан
дeо се подлiје у лóнац. Млáко млéко се подлiје са пóдлев, сiриште, к㑼ко
oћеш. И кад стој㖄 на кр㕼ј шпорeта, п㒏шти с㒏рутку да га с㒏рутка огрeзне.
Пoсле се с㖏не у цедiло, па се ст㑼ви да се иск㑼пље. Зак㑼чиш ил
на нeку лeтву, ил на нeки eксер … па се пoсле претiсне. Ск㒏пи се као
лoптица и стeгне се и он㖊 се ицeди. Кат се оцeди на цeдњак, цeдњак
дрвeн, ако нeмаш т㖊, oнда д㑼ска. Дрвeн цeдњак iма тр㖄 нoге, м㑼ло
навијeн на јeдну стрáну, па iма де му изл㑼зи с㒏рутка на т㖏 стрáну и
претiснеш сiра … ч㖄м iмаш, тањ㖄р, па преко тањ㎄ра к㑼мен, или
нeшто шта iмаш, па претiснеш. Прe се ст㑼вљао сiра у чабрiце, сад у
кoфе, у пл㑼стичне к㕼нте.…
Посoлиш п㒌во на дн㖊 шéрпу, па мeтнеш сiра, па одозг㖊 посoлиш,
па поклoпиш, oно отп㒏шти с㒏рутку и т㖄 га сутрад㕼н рeђаш у с㖏д 㒏 шта

266

МАРИНА СПАСОЈЕВИЋ

ће да провр㖄 и с㖏неш он㖏 с㒏рутку м㑼ло преко њeга, oно сáмо отп㒏шти
с㒏рутку, не полeва се.
(Љубица Спасојевић, 1953)

Марина Спасоевич

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(на материале села Велики-Попович)
В работе представлен материал из одной области материальной культуры – переработки молока и видов молочных продуктов, собранный в селе
Велики-Попович, в средней части бассейна реки Ресава. Представленный материал анализируется и с лексической точки зрения: выделяются синонимические ряды (подлев–маја–сириште), указывается на конкуренцию лексических
единиц, вытеснение и специализацию отдельных лексем и их семантических
реализаций (напр. млекара ’завод по переработке молока и молочных продуктов; помещение с соответствующим оборудованием для сбора и хранения молока в рамках сельскохозяйственных кооперативов и подобных фирм’, а не
уже ’помещение/строение в хозяйстве с таким назначением’) и т. д. Несколькими диалектными текстами иллюстрируется функционирование этой лексики в этнографическом и социальном контекстах.

