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Марина Спасојевић
(Београд)

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ ПРОУЧАВАЊА ЛЕКСИКЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕРАДЕ МЛЕКА

У РЕСАВСКОМ КРАЈУ
(на материјалу из Великог Поповића)

У ра ду се по лексико-семантичким гру па ма пред ста вља лек сич ки ма-
те ри јал из јед не обла сти ма те ри јал не кул ту ре – пре ра де мле ка при ку пљен 
у се лу Ве ли ки По по вић, у сред њем де лу сли ва ре ке Ре са ве. Пре зен то ва ни 
ма те ри јал се ана ли зи ра са лек сич ког ста но ви шта: из два ја ју се си но ним-
ски ни зо ви (пó длев–м㑼ја–с㒄ри ште), ука зу је се на кон ку рен ци ју лек сич ких 
је ди ни ца, по вла че ње и спе ци ја ли за ци ју по је ди них лек се ма и њи хо вих се-
ман тич ких ре а ли за ци ја (нпр. млек㑼ра ’фа бри ка за пре ра ду мле ка и млеч-
них пре ра ђе ви на; про сто ри ја са од го ва ра ју ћом опре мом за при ку пља ње и 
чу ва ње мле ка у окви ру зе мљо рад нич ких за дру га и сл. фир ми’, а не ви ше 
’про сто ри ја/згра да у до ма ћин ству за чу ва ње и пре ра ду мле ка’). Не ко ли ким 
ди ја ле кат ским тек сто ви ма илу стру је се функ ци о ни са ње ове лек си ке у ет-
но граф ском и со ци јал ном кон тек сту.

Кључ не ре чи: ре сав ски го вор, лек си ка, зна че ње, пре ра да мле ка и 
млеч них про из во да.

Лек сич ки ни во је зи ка пред ста вља од раз ма те ри јал не и ду хов не 
кул ту ре јед ног на ро да. По све до че но лек сич ко бла го из на род них го во ра 
у раз ли чи тим реч ни ци ма и збир ка ма ре чи има вред ност из во ра не са мо 
за лин гви стич ка већ и со ци о ло шка, ет но кул ту ро ло шка, ан тро по ло шка и 
дру га ис тра жи ва ња. На не до вољ ност је зич ких ис пи ти ва ња, а на ро чи то 
лек сич ких, на про сто ру де тер ми ни са ном сли вом ре ке Ре са ве ука зао је 
С. Ре ме тић на XI Да ни ма срп ско га ду хов ног пре о бра же ња.1 Гра ма тич-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања са-
временог 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. Ре ме тић, Ре са ва у срп ској ди ја лек то ло ги ји, Ре са ва (Гор ња и До ња) у исто-
ри ји, на у ци, књи жев но сти и умет но сти II, Да ни срп ско га ду хов ног пре о бра же ња XI, 
Де спо то вац, 2003, стр. 125–134.

УДК:  
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ки опи си ре сав ског го во ра об у хва ти ли су про зо диј ски, фо нет ско-фо но-
ло шки и мор фо ло шки ни во је зич ке струк ту ре, нај пре, у нео бја вље ном 
ру ко пи су про фе сор ског ра да М. Ив ко ви ћа, ко ји до но си гра ђу из пр ве де-
це ни је ХХ ве ка,2 а по том су пред ста вље ни у мо но гра фи ји А. Пе це и Б. 
Ми ла но ви ћа.3 Лек си ка из ре сав ског кра ја ушла је у гра ђу за Реч ник СА-
НУ, а при но сни ци лек сич ког ма те ри ја ла с кра ја XIX ве ка би ли су Н. Да-
ни чић (Дан. Н. – збир ка ре чи из се ла Ку пи нов ца), Ђ. Ме лен ти је вић (Мел. 
1 – збир ка ре чи из Сви лајн ца и Ре са ве), Д. Ми тро вић (Ми тр. Д. – збир ка 
ре чи из па ра ћин ског, де спо то вач ког и ре сав ског сре за), на пре ла ску у ХХ 
век И. Ми ло са вље вић (Ми лос. И. – збир ка из око ли не Ја го ди не) и А. 
Пе цо и Б. Ми ла но вић (П–М – збир ка ре чи из Ре са ве) 60-их го ди на ХХ 
ве ка.4 Гра ђу за про у ча ва ње лек сич ких ка рак те ри сти ка го во ра овог кра ја, 
осим РСА НУ, ну ди и осам на ест на род них при по ве да ка ко је је за бе ле жио 
М. Ив ко вић, а ко је су об ја вље не у збир ци у СЕЗб-у XLI 1927. го ди не,5 те 
и са ма ет но граф ска сту ди ја С. Ми ја то ви ћа о ре сав ском кра ју.6 Скро ман 
до при нос по зна ва њу лек си ке ре сав ског кра ја да ли смо у при ло зи ма о 
си сте му на зи ва вер ских пра зни ка, во де нич кој лек си ци, ко ров ској фло ри 
и етницима и ктетицима на овом те ре ну.7 У окви ру про јек та Ди ја лек-
то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра Ин сти ту та за срп-
ски је зик СА НУ проф. др Ра да Сти јо вић и доц. др Дра га на Ра до ва но вић 

2 З. Жив ко вић Хри стић, Ми лош Ив ко вић и ње го во про у ча ва ње ре сав ских го во ра – 
по себ но у обла сти Гор ње Ре са ве, Сред њи век у срп ској на у ци, исто ри ји, књи жев но сти и 
умет но сти II, Да ни срп ско га ду хов ног пре о бра же ња XVI II, Де спо то вац, 2011, стр. 169–196.

3 А. Пе цо, Б. Ми ла но вић, Ре сав ски го вор, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XVII, 
Бе о град, 1968, стр. 241–351, в. и М. Спа со је вић, О ак цен ту ва ро ши це Ве ли ки По по-
вић, Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, По себ но из да ње по све ће но 
проф. М. Ву ки ће ви ћу, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2009, стр. 495–507.

4 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка I–XVI II, СА НУ, Бе о-
град, 1959–, за на ве де не из во ре уп. књ. ХVII, Бе о град, 2006, VI II–CX. Оп шир ни је о 
овим са ку пља чи ма и лек си ци ко ја је за бе ле же на в. Р. Сти јо вић, М. Сти јо вић, Ску пља чи 
на род ног бла га Ре са ве, Ми то ло шки збор ник 29, Ра ча, 2013, стр. 265–278. Сва ка ко, у 
Реч ни ку СА НУ мо гу се на ћи и ре чи из овог кра ја ко је су за бе ле жи ли са ку пља чи ко ји су 
ту слу ча јем бо ра ви ли и чи ја збир ка но си ши ри аре ал ни на зив, уп. нап. 17.

5 Српске на род не при по вет ке, Срп ски ет но граф ски збор ник XLI, Бе о град, 1927. 
6 С. Ми ја то вић, Ре са ва, Срп ски ет но граф ски збор ник XLVI, На се ља 26, Бе о град, 

1930, стр. 97–239.
7 М. Спа со је вић, О на зи ви ма вер ских пра зни ка у ре сав ском кра ју, Ди ја ле кат – 

Ди ја ле кат ска књи жев ност, Ле ско вац, 2009, стр. 203–214; иста, О во де нич кој тер ми-
но ло ги ји ре сав ског кра ја, Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти I/1, ФИ ЛУМ, 
Кра гу је вац, стр. 2009, 185–192; иста, Из фи то ни ми је ре сав ског кра ја (ко ров ска фло ра), 
Ди ја ле кат – Ди ја ле кат ска књи жев ност 3, Ле ско вац, 2011, стр. 166–172 (рад је пре штам-
пан у овој књи зи); иста, При лог по зна ва њу лек си ке ре сав ског кра ја – ет ни ци и кте ти-
ци, Ми то ло шки збор ник 29, Ра ча, 2013, стр. 279–295. 
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упра во оба вља ју те рен ска ис тра жи ва ња на ре сав ском под руч ју, те се мо-
гу оче ки ва ти но ви ре зул та ти о ста њу и про ме на ма у ов да шњем го во ру.8

Овом при ли ком па жњу ће мо усме ри ти на лексику9 везану за об-
ласт пре ра де мле ка. На и ме, тра ди ци о нал ни на чин при вре ђи ва ња и пре-
жи вља ва ња на про сто ру Бал ка на, под ра зу ме вао је раз ли чи те ви до ве зе-
мљо рад ње и сто чар ства, те је до при нео бо гат ству ре чи из ове сфе ре.10 
Та ко ђе, ако има мо у ви ду чи ње ни цу из пр вих де це ни ја ХХ ве ка, ко ју 
нам до но си Ста но је М. Ми ја то вић,11 да се у Ре са ви сма трао си ро ма хом 
онај ко има из ме ђу 30 и 50 бра ва ова ца, мо же се прет по ста ви ти раз ви је-
ност и бо гат ство лек си ке ве за не за мле ко и ње го ву пре ра ду. С об зи ром 
на чи ње ни цу да се на чин чу ва ња сто ке, из бор га је них жи во ти ња (кра ве, 
ов це, ко зе) и њи хо ва број ност раз ли ку ју у ни жим и ви шим пре де ли ма 
сли ва Ре са ве, раз ли ку је се и на чин пре ра де мле ка, па и са ма лек си ка. 
Де таљ на об ра да овог про бле ма из и ску је мно го ви ше про сто ра, те ће-
мо се овом при ли ком огра ни чи ти са мо на лек си ку ко ја је при ку пље на 
снимањем на јед ном пунк ту – у Ве ли ком По по ви ћу, ва ро ши ци у сред-
њем де лу сли ва Ре са ве. Циљ нам је да пред ста ви мо гра ђу и ука же мо на 
не ке спе ци фич но сти, ино ва ци је у сми слу по ме ра ња зна че ња у окви ру 
по ли сем не струк ту ре не ких лек се ма, по вла че ња по је ди них лек се ма под 
ути ца јем мо дер ног на чи на жи во та итд., али и на очу ва ња не ких ста рих 
ре чи и зна че ња, и та ко под стак не мо де таљ ни је из у ча ва ње лек си ке из 
ове обла сти на це лом про сто ру Ресаве. По себ но би зна чај но би ло об ра-
ди ти ову лек си ку у ви шим пла нин ским пре де ли ма, у ко ји ма се још увек 
не гу је ба чи ја ре ње,12 и где је овај лек сич ки слој још раз гра на ти ји не го на 
по сма тра ном те ре ну.

8 Већ се по ја ви ла јед на сту ди ја из син так сич ке про бле ма ти ке в. Р. Сти јо вић, Ши-
ре ње ана ли ти зма у го во ру Гор ње Ре са ве (на при ме ру ста ту са ин фи ни тива), Ју жно-
сло вен ски фи ло лог LXIX, Бе о град, 2013, стр. 417–428.

9 О од ре ђе њу тер ми но ло шких спо је ва се ман тич ко по ље, лек сич ко-се ман тич ка 
гру па, те мат ска гру па в. Р. Дра ги ће вић, Лек си ко ло ги ја срп ско га је зи ка, Бе о град, 2010, 
стр. 235–241.

10 Уп. А. Н. Со бо лев, Из на зва ний мо лоч ных про дук тов в пи пер скем го во ре, Збор-
ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ I, По све ће но др Дра гу Ћу пи ћу по во дом 75-го-
ди шњи це жи во та, Бе о град, 2008, стр. 555–565; Д. Цр њак, На зи ви за мли је ко и мљеч не 
про из во де у око ли ни Лак та ша, Лек си ко ло ги ја, оно ма сти ка, син так са, Збор ник у част 
Гор да ни Ву ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2011, стр. 283–292. Та ко ђе, ова лек-
си ка је са став ни део ши рих лексичких гру па као што је сто чар ска или па стир ска лек си ка, 
в. ра до ве на ове те ме: М. Бо жо вић, Сто чар ска тер ми но ло ги ја Ибар ског Ко ла ши на, При-
ло зи про у ча ва њу је зи ка 20, Но ви Сад, 1984, стр. 189–192; Ж. Бо шња ко вић, Па стир ска 
тер ми но ло ги ја Сре ма, Но ви Сад, 1985; С. Ра кић-Ми лој ко вић, Па стир ска тер ми но ло ги-
ја Кри во вир ског Ти мо ка, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XXXIX, Бе о град, стр. 11–148, 
Г. Ја шо вић, Па стир ска тер ми но ло ги ја Пећ ког Под го ра, При шти на, 1997. 

11 С. Ми ја то вић, нав. де ло, стр. 176.
12 Уп. исто, стр. 154–155. 
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На осно ву при ку пље ног ма те ри ја ла, из два ја се не ко ли ко лексичко-
 -семантичких гру па: 1. на зи ви за мле ко и млеч не про из во де, 2. лек се ме 
ко ји ма се именују пред ме ти за пре ра ду мле ка и из ра ду си ра, 3. по том 
лек се ме ко ји ма се име ну ју про це си и рад ње у пре ра ди мле ка, 4. лек се-
ме ко ји ма се именује ме сто за скла ди ште ње мле ка и млеч них про из во-
да и, нај зад, 5. лек се ме ко ји ма се име ну ју ли ца ко ја се ба ве пре ра дом 
мле ка.

1. За млеч не про из во де уоп ште на под руч ју Ре са ве ко ри сти се 
син таг ма б㖁ли м㖌с. Цен трал но ме сто у овој лексичко-семантичкој 
гру пи за у зи ма лек се ма млéко, ко ја је на овом про сто ру за бе ле же на са-
мо стал но или у раз ли чи тим син таг мат ским спо је ви ма. Нај пре, у син-
таг ма ма струк ту ре кон гру ент ни атри бут + име ни ца за вр сте мле ка 
пре ма по ре клу: кр㑼вље млéко, 㒊вче млéко, к㒊зје/к㒊јзе мле ко, (по)м㖁ша-
но млéко. Исту струк ту ру има ју син таг ме ко ји ма се ис ка зу је ква ли тет, 
ја чи на мле ка: мáсно млéко, м㖌сно млéко, јáко млéко, деб㒁ло мле ко, п㒏но 
млéко, од но сно п㒊сно млéко, сл㑼бо млéко, т㑼нко млéко. Че сте су и 
син таг ме са атри бут ски упо тре бље ним трп ним гла гол ским при де вом: 
бл㕼жено/раз бл㕼жено, к㕼љено млéко за мле ко у ко је је си па на во да. 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.

Мле ко се име ну је још и син таг мом сл㑼тк о млéко, а чу је се и св㒁же 
млéко, пр㖁сно млéко. Из упо тре бе се по вла чи лек се ма ва рен㒄ка – ’свеже 
или кувано’. Она ин фор ма то ри ма ни је не по зна та, али је у па сив ном лек-
сич ком фон ду, с об зи ром на то да у ис ка зу бе ле жи мо и на во ђе ње си но-
ни ма, ве ро ват но из по тре бе да се мла ђем са го вор ни ку об ја сни зна че ње 
те ре чи: за веч㒁ру јéмо ва рен㒄ку – млéко. По све до чен је не ко ли ко пу та 
и атри бут ски упо тре бљен трп ни при дев у син таг ми в㕼рено млéко: 
надр㒊 би мо в㕼рено млéко. Ме ђу тим, у упо тре би је ра ши ре на син таг ма: 
кuвано млéко, чи ји је ан то ним, по ред син таг ме са не ги ра ним трп ним гла-
гол ским при де вом нек㒏вано млéко, и син таг ма ж㎄во млéко. По ме ни мо 
још де ми ну тив но-хи по ко ри стич ка обра зо ва ња млéкце и млекáнце.

Про то тип млеч них про из во да пред ста вља сва ка ко сир, али се у 
овом кра ју уопштио и за номинатив об лик пар ти тив ног ге ни ти ва с㒄ра 
(као и л㒁ба и л㒏ка13). Што се син таг мат ских спо је ва са лек се мом с㒄ра ти-
че, за бе ле жи ли смо вр сте си ра пре ма мле ку од ког се пра ве. Да кле, у гра-
ђи су се на шле струк ту ре при дев ски кон гру ент ни атри бут + име ни ца: 
кр㑼вљи с㒄ра, 㒊вчи с㒄ра, к㒊зји с㒄ра, м㖁шан с㒄ра. За тим, пре ма сте пе ну 
зре ња, за вр сте си ра си но ним но се ко ри сте син таг ме: мл㕼д(и) с㒄ра, не-

13 А. Пе цо, Б. Ми ла но вић, нав. де ло, стр. 331 и Б. Ми ла но вић, О об ли ку и де-
кли на ци ји име на ме ста ти па Бо шња не, Ри ба ре у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, Наш 
је зик XI II/3–5, Бе о град, 1963, стр. 149.
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пре вр㒁о с㒄ра, м㒁к с㒄ра, н㒁слан с㒄ра, од но сно пре вр㒁о с㒄ра, ст㕼ри сiра. 
Та ко ђе, под ути ца јем но вог на чи на пре ра де има мо ан то ним ски син таг-
мат ски пар са па де жним атри бу том: с㒄ра на ст㕼ри нáчин : с㒄ра на нoви 
нáчин. Док је пр вом чла ну овог пара си но ним пре вр㒁о с㒄ра, си но ним 
за дру ги члан је из ве де ни ца брз㕼к, се ман тич ки мо ти ви са на кра ћим вре-
мен ским пе ри о дом по треб ним за ње го во до би ја ње, па смо за бе ле жи ли и 
син таг му с㒄ра на б㖌зи нáчин и син таг му са атри бу ти вом с㒄ра брз㕼к. Уси-
ре на ма са још се на зи ва с㒄ре ње, а пре ма ка зи ва њу не ких ин фор ма то ра 
и пó длев. Теч ност, сок ко ји от пу шта сир на зи ва се с㒏рутк а, а ску ва на и 
рас хла ђе на сла на во да у ко јој сто ји сир – пр㚁с㒊лац. Ина че ко ма ди исе че-
ног си ра име ну ју се лек се ма ма вел㒄је или парч㒄ћи, ре ђе пре ма об ли ку 
к㒊цке или кр㖄шке.

Од млеч них про из во да до ма ће ра ди но сти ра ши ре но је к㒄се ло 
млéко, што пред ста вља сло же ни на зив. Ина че, прост збир ових лек се-
ма од но си се на по ква ре но мле ко. Ме ђу тим, у том случају ква ли та тив-
ни при дев к㒄сео рет ко се ко ри сти у овој син так сич кој по зи ци ји, већ у 
по зи ци ји имен ског пре ди ка ти ва: т㖊 је млéко к㒄се ло. За ис ка зи ва ње ис-
тог се ман тич ког са др жа ја нај че шће се ко ри сте пре фик си ра ни гла го ли: 
укв㕼 ри се, покв㕼ри се, ук㒄се ли се14: јуч㖁р ми се млéко ук㒄се ли ло, као и 
пре ма њи ма обра зо ва ни трп ни гла гол ски при де ви: укв㕼рен, поквaрен, 
ук㒄ше љен и у атри бут ској и у пре ди ка тив ној функ ци ји. Не рет ко се ко-
ри сти гла гол прев㖏рда се15 са зна че њем ’згру два ти се, згру ша ти се (о 
по квареном)’: ка(д) дуг㑼чко сто ји, па 㒊ћеш да ск㒏ваш млéко, 㒊но се 
прев㖏рда. Та ко ђе се и за сир ко ри сте лек се ме ук㒄се ли се, покв㕼ри се, 
укв㕼ри се, а лек се ма раз бол㖄 се има зна че ње ’до би ти гљи ви це при ли-
ком про це са вре ња (о си ру)’.

Лек се ма к㑼јмак ов де се употребљава у два зна че ња. Она нај пре 
зна чи ’ко ри ца млеч не ма сно ће ко ја се ства ра на про хла ђе ном све жем 
или ку ва ном мле ку’. Ње но дру го зна че ње од но си се на млеч ни про-
из вод ко ји на ста је ску пља њем овог сло ја, с тим што се у ви шим, пла-
нин ским пре де ли ма пра ви кај мак,16 а у ни жим пре де ли ма 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 … 

14 По што је у овом го во ру ин фи ни тив углав ном иш че зао, ко ри сти ће мо 3. ли це 
јед ни не пре зен та, уп. Р. Сти јо вић, нав. де ло.

15 Уп. P. Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp skog je zi ka III, JA ZU, Za greb, 
1973, s.v. ur da (реч је ра ши ре ни бал ка ни зам не по зна тог по ре кла). У пла нин ским се ли ма 
Гор ње Ре са ве и да нас се при пре ма вур да ’је ло од ку ва не су рут ке’.

16 Пре ма све до че њу С. Ми ја то ви ћа, нав. дело, стр. 177, на сви лај нач кој пи ја ци је 
био чу вен стр мо стен ски кај мак и је ло вач ки сир.
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Так㖊 смо ј㒁ли т㖊 млéко, са св㒁 т㕼 к㑼јмак. Пре ма сте пе ну зре ња, кај мак, 
као и сир, мо же би ти мл㕼ди и ст㕼ри, пре вр㒁о.

Од на зи ва са вре ме них млеч них ин ду стриј ских про из во да ов де су 
сва ка ко у жи вој упо тре би ј㒊гурт и (к㒄се ла) п㑼влака, што пред ста вља 
ино ва ци је у лек сич ком си сте му. Лек се ма м㑼слац та ко ђе се ко ри сти за 
ин ду стриј ски про из вод,17 а качкав㕼љ се да нас ов де спре ма и у кућ ној 
ра ди но сти.

2. Ма те ри ја ко ја до во ди до си ре ња име ну је се лек се мом пó длев, 
ре ђе м㑼ја (обич но за пра вље ње ки се лог мле ка) и с㒄ри ште, а ово њено 
значење је настало ме то ни ми јом пре ма де лу же лу ца го ве че та, од ко га 
се не кад при пре мао рас твор за си ре ње: Н㒁ки п㖏т н㒁ки, к㕼же, пр㑼вили 
т㕼 пó длев. М㒊ја м㕼јка н㒄је, 㒊на св㒁 ку п㒊ва ла. Н㒁 знам т㑼мо од с㒄ри-
шта од н㒁што, пот㒊пи се у в㒊ду, ја т㖊 н㒁 знам у㒊 пште.

Из дво је но је ви ше лек се ма за именовање пред ме та ко ји се ко ри-
сте у про це су пре ра де мле ка и пра вље ња си ра и дру гих млеч них про из-
во да. Лек се ма цед㒄ло, као де ри ват гла го ла це ди ти, зна чи ’ко мад тан ког 
плат на ко ји слу жи за це ђе ње мле ка (обич ног или уси ре ног)’: 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 си но ним ре ђе се ко ри сти лек се ма гáза. И лек се ма ц㖁дњак та ко ђе је 
де ри ват по ме ну тог гла го ла, а на овом те ре ну ко ри сти се у два зна че ња: 
’ре шет ка сти суд за це ђе ње мле ка’, али мно го че шће ’др ве ни пред мет у 
об ли ку тро но шца наг нут на јед ну стра ну, на ко ме сто ји сир да се оце-
ди’. У тој функ ци ји употребљава се и обич ни др ве ни пред мет – д㑼ска. 
Осим су до ва, шéрпа, лó нац, к㒊фа, за чу ва ње си ра ко ри сте се и др ве не 
по су де, ко је се на зи ва ју ча бр㒄це: Им㑼ле ча бр㒄це дрв㒁не. Др㒏го ч㑼бар за 
слан㒄ну, др㒏го ча бр㒄це. И 㒊ни св㒁 у т㖁 ча бр㒄це дрв㒁не ч㚏в㑼ли.

3. Лек се ме ко ји ма се име ну ју рад ње ве за не за пре ра ду мле ка су 
број не на овом те ре ну. То је нај пре гла гол м㚏з㖁18 у свом основ ном зна-
че њу и у спо ју са пре фик си ма из- и по-: м㚏з㖁, пом㚏з㖁, изм㚏з㖁: ј㕼 држiм 
óв цу, м㒊ја б㑼ба пом㚏з㖁; м㚏з㖁мо млéко. За тим, се ко ри сте гла го ли ц㖁ди, 
прец㖁ди са зна че њем ’про пу шта ти/про пу сти ти мле ко кроз це ди ло’. 
Да нас је ра ши рен гла гол (с)к㒏вати, а ње гов си но ним са пе ри фе ри је 

17 У пла нин ским се ли ма се још увек пра ви ма сло и спре ма ма ка ло ’ото пље но 
ма сло’. Не ка да је то мо жда би ла прак са и у ни жим под руч ји ма, о че му, ре ци мо, све-
до че лек се ме бућ ка ’суд у ко ме се бућ ка њем пра ви ма сло’, бућ ка ло ’штап ко јим се 
бућ ка мле ко при пра вље њу ма сла’ за бе ле же не и у Сви лајн цу пре ма Реч ни ку СА НУ 
(Тит. – Вла ди мир Ти тел бах). На рав но, ово се мо ра узе ти са ре зер вом, с об зи ром на Ми-
ја то ви ће ве тврд ње да су ме шта ни гор њо ре сав ских се ла сво је про из во де до но си ли на 
сви лај нач ку пи ја цу, С. Мијатовић, нав. дело, стр. 177.

18 Са вре ме на тех но ло ги ја до не ла је и но ве спра ве – апа ра те за му жу, ко ји су у 
овом кра ју, осим под овим син таг мат ским на зи вом, по зна ти и као му зи ли це. 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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лек сич ког си сте ма је пра сло вен ски гла гол ва ри(ти): вaримо мле ко, као 
и пре фи ски ра не тво ре ни це са по- и уз-: пов㕼римо млéко, т㒏ри млéко 
да се узв㕼ри. Да ље, у про це су пре ра де име ну је се рад ња при ку пља-
ња млеч не ма сно ће, кај ма ка: к㒏пи, ск㖏пља, сак㖏пља, ск㖄да к㑼јмак, што 
овде није пракса.

У про це су пра вље ња си ра из два ја се ви ше рад њи. Гла го ли подл㖁ва 
(подл㖄ва)/подл㒄је зна че ’ста вља ти/ста ви ти под лев, ма ју у мле ко’: с㒄ра 
се подл㒄је, али и: подл㖁ва мо/подл㖄ва мо мле ко. Си но ни ми су још и гла-
го ли с㒄ри, ус㒄ри, који се ре ђе ко ри сте. За тим, у про це су у ко ме се одва ја 
су рут ка из два ја се не ко ли ко рад њи, за ко је се употребљавају од го ва ра-
ју ће гла гол ске лек се ме. Гла голи с㒄па/ис㒄па, с㖏не ко ри сте се са зна че-
њем ’ста вља ти/пре ру чи ти у не што’: с㒄ра се ис㒄па у цед㒄ло. Гла го ли 
вeже/пов㖁же, св㖁же ко ри сте се у зна че њу ’сте за ти/стег ну ти ве зу ју ћи 
кра је ве не че га’, ово га пу та плат на у ко ме је уси ре на ма са. Та ко уве за на 
ма са ста вља се у по ло жај да би из ње ла га но иза шла су ви шна теч ност, 
што се ис ка зу је гла го ли ма: 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. На кон то га, да би се од уси ре не оце ђе не 
ма се до био ко лут, пре ко ње се ста вља обич но ка мен илио не ки дру ги 
те жи пред мет, што се именује гла го лом прет㒄сне/прит㒄сне: с㒄ра се/ 
прет㖄ска/притиска с к㑼мен. Об ли ко ва ни ко лут си ра се ва ди из це ди ла, 
а да ље рад ње у про це су прераде исказују се глаголима: (и)с㚁ч㖁, (у)с㒊ли/
(по)с㒊ли се. За про цес фер мен та ци је, вре ња упо тре бља ва ју се гла го ли 
вр㖄, пре вр㖄/про вр㖄: По с㒊лиш п㒌во на дн㖊 шéрпу, па м㒁тнеш с㒄ра, па 
од озг㖊 по с㒊лиш, па покл㒊пиш, 㒊но отп㒏шт и с㒏рутк у и т㖄 га сутрад㕼н 
р㖁ђаш у с㖏д 㒏 шта ће да про вр㖄 и с㖏неш он㖏 с㒏рутк у м㑼ло пре ко њ㒁га.

4. У пла нин ским се ли ма че сте су бач㒄је, згра де у бли зи ни то ро ва 
у ко ји ма се пре ра ђу је мле ко и чу ва ју млеч ни про из во ди, док се у ни-
жим под руч ји ма то ра ди у окви ру до ма ћин ства, а ра ни је на трлима: ко 
т㎌ла/ т㒌ла. Да нас, у ни жим пре де ли ма no mi na lo ci млек㑼ра озна ча ва 
’фа бри ку за пре ра ду мле ка и млеч них пре ра ђе ви на; про сто ри ју са од-
го ва ра ју ћом опре мом за при ку пља ње и чу ва ње мле ка у окви ру зе мљо-
рад нич ких за дру га и сл. фир ми’, а не ви ше ’про сто ри ју/згра ду у до ма-
ћин ству за те на ме не’. Лек се ма мле кар ник ни је по твр ђе на.

5. Ве о ма је слич на си ту а ци ја и са лексичко-семантичком групом 
назива за име но ва ње ли ца која се баве прерадом млека. На и ме, љу ди се 
у сред њој Ре са ви ба ве пре те жно ком би но ва но зе мљо рад њом и сто чар-
ством, па лек се ме мл㒁кар, мл㒁ка џи ја слу же да име ну ју љу де ко ји др же 
мле ка ре или се ба ве при ку пља њем мле ка у скло пу мле ка ра као фир ми, 
док у пла нин ској Ре са ви мо же мо оче ки ва ти лек се ме по пут бач и ба чи-
ца, ко је на во ди Ми ја то вић.19

19 С. Мијатовић, нав. дело, стр. 154.
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На осно ву из ло же не гра ђе, мо же се ре ћи да је лек си ка из обла сти 
пре ра де мле ка и на зи ва за млеч не про из во де је дан ди на мич ки лек сич ки 
слој. Он у се би још увек чу ва тра ди ци о нал не на зи ве, али ни је за тво рен 
за но ве. Та ко се, ре ци мо, лек се ма ва ри(ти) са сво јим пре фик са ли ма и 
де ри ва том ва ре н㒄 ка по вла чи из упо тре бе. За ни мљи во је да је ов де још 
жи ва упо тре ба лек се ме в㑼риво за чор ба ста је ла. По ка за ли смо та ко ђе 
да про ме не у ма те ри јал ној кул ту ри и дру штве ном си сте му до во де до 
из ве сних новина у лек сич ком си сте му и по ли сем ној струк ту ри по је ди-
них лек се ма, на при мер, но ви на зи ви за сир, или ак ти ви ра ње лек се ма 
из де ри ва ци о ног гне зда лек се ме млéко: мл㒁кар, млек㑼ра, мл㒁ка џи ја за 
мо дер ни је пој мо ве и за ни ма ња ко ја до но си са вре ме на по де ла ра да и 
развој тех но ло ги је. Та ко ђе, на ве ли смо и ви ше си но ним ских ни зо ва (с
㒄ри ште–м㑼ја–пó длев; с㒄ре ње–пó длев), а издвојили смо лек се ме које се 
ко ри сте у ви ше зна че ња у овој те мат ској обла сти као: к㑼јмак, ц㖁дњак, оц
㖁ди итд. Ис пи ти ва ње овог лек сич ког сло ја на ши рем про сто ру Ре са ве 
да ло би зна чај не лин гви стич ке и ет но граф ске ре зул та те – вред ну ди ја-
лек то ло шку кар ту и сва ка ко за ни мљив реч ник.

Из во ди из тек сто ва
Ј㕼 држ㖄м óв цу, oна [баба] пом㚏зe, прецeди мо 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... Прецeди мо 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, претiсне мо 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 по сoли 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 ча брiце, iма к㕼нте и л㖊нци, пак㒏је се и стој㖄 за двe 
недeље док про вр㖄. Дeсет д㙼н㕼 лeти, кад је з㖄ми, м㑼ло вiше. Кат про-
врi т㕼 сiра, узiма мо да јeде мо.

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 пó длев. Мoја м㕼јка н㎄је, oна све ку пoва ла. Нe знам 
тaмо од сiри шта од нeшто, ја т㖊 нe знам уo пште, а с㑼д се куп㒏је пó длев 
у фл㑼шу и подлiје мо 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. Дрo би мо. 
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 прó ја 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 ча брiце дрвeне. Др㒏го ч㑼бар за сланiну, 
дрuго ча брiце. И oни свe у тe ча брiце дрвeне ч㚏в㑼ли.

Кад ми подлeва мо, м㖄 свe он㖊 што из㕼ђе из сiра, м㖄 т㖊 с㖏немо 
у лó нац, па н㎄је с㖏в – с㒏рутк а. Ов㖊 се зовe пр㚁сoлац: 㒏зн еш вoду и 
по сoлиш дoбро, про вр㖄ш т㖏 вoду и да ју ол㕼диш да б㒏де лáдна, па 
прелiјеш онe велiје, онe про врe и лéпо.

Кiсе ло 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 јoгур та, 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 лó нац што ће да пр㑼виш кiсе-
ло млéко, па с㚁чeш пoсле па к㖏саш к㑼ко лéпо.

(Ко са ра Ми ло ра до вић, 1931)

Кат пом㚏зeш кр㑼ву, млéко млáко прецeдиш на цедiло у лó нац, а 
м㚏зeш или у лóн че од л㖄тар или у кoфу. У лó нац се м㒏зло пре млéко, 
кад нiје им㑼ла кoфа. Ст㑼виш у лóн че, м㚏зeш, па сiпаш у лó нац вeћи, из 
лoнчeта у пл㑼стичну кoфу и пoсле прецeдиш млéко. Јeдан дeо, ак-o ћеш 
да ск㖏ваш да пiјеш бeлу кáфу или да дрo биш са хлeбом. Ск㒏ва се, а јeдан 
дeо се подлiје у лó нац. Млáко млéко се подлiје са пó длев, сiриште, к㑼ко 
oћеш. И кад стој㖄 на кр㕼ј шпорeта, п㒏ш ти с㒏рутк у да га с㒏рутк а 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 
лoпти ца 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 
на вијeн на јeдну стрá ну, па iма де му изл㑼зи с㒏рутк а на т㖏 стрá ну и 
претiснеш сiра … ч㖄м iмаш, тањ㖄р, па пре ко тањ㎄ра к㑼мен, или 
нeшто шта iмаш, па претiснеш. Прe се ст㑼вљао сiра у ча брiце, сад у 
кoфе, у пл㑼стичне к㕼нте.…

По сoлиш п㒌во на дн㖊 шéрпу, па мeтнеш сiра, па од озг㖊 по сoлиш, 
па поклoпиш, oно отп㒏шт и с㒏рутк у и т㖄 га сутрад㕼н рeђаш у с㖏д 㒏 шта 
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ће да про вр㖄 и с㖏неш он㖏 с㒏рутк у м㑼ло пре ко њeга, oно сáмо отп㒏шт и 
с㒏рутк у, не полeва се.

(Љу би ца Спа со је вић, 1953)

Ма ри на Спа со е вич

ИЗ ПРО БЛЕ МА ТИ КИ ИЗ У ЧЕ НИЯ ЛЕК СИ КИ ОБ РА БОТ КИ 
МО ЛО КА И МО ЛОЧ НЫХ ПРО ДУК ТОВ В РЕ САВ СКОЙ ОБЛА СТИ

(на ма те ри а ле се ла Ве ли ки-По по вич)

В ра бо те пред ста влен ма те ри ал из од ной обла сти ма те ри а ль ной ку ль-
ту ры – пе ре ра бот ки мо ло ка и ви дов мо лоч ных про дук тов, со бран ный в се ле 
Ве ли ки-По по вич, в сред ней ча сти бас се й на ре ки Ре са ва. Пред ста влен ный ма-
те ри ал ана ли зи ру ет ся и с лек си че ской точ ки зре ния: вы де ля ют ся си но ни ми че-
ские ря ды (под лев–ма ја–си ри ште), ука зы ва ет ся на кон ку рен цию лек си че ских 
еди ниц, вы те сне ние и спе ци а ли за цию от де ль ных лек сем и их се ман ти че ских 
ре а ли за ций (на пр. мле ка ра ’за вод по пе ре ра бот ке мо ло ка и мо лоч ных про дук-
тов; по ме ще ние с со о твет ству ю щ им обо ру до ва ни ем для сбо ра и хра не ния мо-
ло ка в рам ках се ль ско хо зя й ствен ных ко о пе ра ти вов и по доб ных фирм’, а не 
уже ’по ме щ е ние/стро е ние в хо зя й стве с та ким на зна че ни ем’) и т. д. Неско ль-
ки ми ди а лект ны ми тек ста ми ил лю стри ру ет ся функ ци о ни ро ва ние этой лек си-
ки в эт но гра фи че ском и со ци а ль ном кон тек стах.




