
Дијалекти српскога језика:
истраживања, настава, књижевност 1

Зборник радова с међународног скупа
одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу

Уређивачки одбор:
др Радмила Жугић, научни саветник ◾ др Јордана Марковић, редовни 
професор ◾ др Веселинка Лаброска, редовни професор (Македонија) ◾ 

др Димитри Бело, редовни професор (Албанија) ◾ др Миодраг Јовановић, 
редовни професор (Црна Гора) ◾ др Михај Радан, редовни професор 

(Румунија) ◾ др Надежда Јовић, ванредни професор ◾ др Најда Иванова, 
редовни професор (Бугарска) ◾ др Стана Смиљковић, редовни професор ◾ 

др Сунчица Денић, редовни професор ◾ др Тања Петровић, ванредни 
професор (Словенија) ◾ Драган Радовић, технички секретар Скупа

Уредник:
Радмила В. Жугић

Лесковачки културни центар ◾
Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу

Лесковац – Врање
2016



Издавачи:
Лесковачки културни центар ◾

Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу

За издаваче:
Сања Цонић

Сунчица Денић

Рецензенти:
Драга Бојовић ◾ Михај Радан ◾ Стана Смиљковић ◾

Сунчица Денић ◾ Тања Петровић
 

Штампа:
Свен, Ниш

Тираж: 300

Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима:
http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik

http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Текст је припремљен уз помоћ система за коришћење карактера ЗРЦола (ZRCola) 
(http://ZRCola.zrc-sazu.si), који је у Научноистраживачком центру САЗУ у Љубљани 

(http://www.zrc-sazu.si) развио Петер Вајс.



5

Недељко Богдановић
Поздравна реч на отварању Скупа, Лесковац, 11. април 2014

Радмила В. Жугић
Уводна реч

I
Радмила В. Жугић
Брок као истраживач говора „најјужније Србије“

II
Јордана С. Марковић
Језик у делима Боре Станковића

Даница Т. Андрејевић – Ана М. Андрејевић
Поетска функција дијалекта у поезији Ратка Поповића

Најда И. Иванова
Путовање по Србији кроз поглед словеначког писца Антона Ашкерца 
(1856–1912): лингвистички аспекти имаголошке интерпретације

Јелица Р. Стојановић
Употреба инфинитива (и конкурентног средства да + презент)  
у Његошеву језику

Драгомир Ј. Костић
Књижевност старе или јужне Србије – особеност дијалекатског

Димитар Б. Пандев
Македонскиот дијалектен/народен јазик во македонската литература 
(во 19. и во првата половина на 20. век)

Валентина Ц. Бонджолова
Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии

Радмила В. Жугић
Дијалекатски творбени елементи у песничком језику Власте Ценића

Садржај

9

13

19

29

39

49

59

77

91

99

107



6 Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1

Марина Ј. Шафер
Анализа млађег икавског дијалекта у роману Snaš Kata na mrginju 
Габријеле Диклић

Драган В. Лилић
Дијалекатска фразеологија у делу Мана Лужничћи Драгослава  
Манића Форског

Голуб М. Јашовић
Анатомска лексика у збирци стихова Купен петл Драгана Радовића

Марина М. Николић – Сања С. Алексић
Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена

Ана М. Јањушевић Оливери – Драгана И. Радовановић
Функционалност дијалектизама у драми Пелиново Жарка  
Команина

Тања Ж. Антић – Гордана С. Драгин
Село гори и тако кроз социолингвистички и културолошки окулар

Сунчица М. Денић
Народно песништво у Речнику говора југа Србије Момчила  
Златановића

Стана Љ. Смиљковић
Дијалекатско језичко наслеђе у народној песми јужне Србије

Данијела М. Поповић
Елементи усмених тужбалица и погребних обредних манифестација  
у партизанским песмама

Драгана С. Новаков
Неке дијалекатске црте у тешањској Епистолији из XIX века

Душан М. Благојевић
Књижевноуметничке вредности комада Наша работа Сретена  
Динића

Радивоје М. Жугић
Дијалекти у новинарству

Милена М. Станковић
Симболика родног звука у делу Радосава Стојановића

III
Михај Н. Радан
Последице вишевековног развоја периферних српских говора  
на мултиетничком простору румунског Баната

115

125

135

145

159

171

181

189

197

211

217

221

229

241



Садржај 7

Предраг Р. Степановић
Кратак преглед српских говора у Мађарској (Ранија испитивања српских 
дијалеката у Мађарској)

Миљана-Радмила Ускату
Допринос румунских и страних слависта истраживању српских банатских 
говора

Владан З. Јовановић
О актуелним променама у језичкој структури српског говора  
у Батањи (Мађарска) и очувању српског језика уопште из угла 
социолингвистике

Миодраг В. Јовановић
Говoри дурмиторског краја у односу на норму савременог српског језика

Гордана С. Драгин
Иновације на прозодијском плану у српском језику

Веселинка Т. Лаброска
За некои морфосинтаксички промени во вратничко-полошките говори

Милица Љ. Стојановић
Полипрефигирани глаголи у говору тимочког краја

Зоран М. Симић
Конкурентност беспредлошког датива и генитива с предлогом код као 
формализаторā просторне адлативности у романијским говорима  
Старог Влаха

Стефан Ж. Милосављевић
Прилошка значења предлошко-падежних конструкција са предлогом од  
у говору младих у Лебану

Саша А. Савић
Енглески језик у свакодневној комуникацији младих у Власотинцу

IV
Марина С. Јањић
Афективне стрaтегије у настави акцената на подручју призренско-
тимочког дијалекта

Татјана Г. Трајковић
Дијалекатско окружење и настава српског језика као нематерњег  
код Албанаца

Бојана С. Милосављевић
Однос стандардних и дијалекатских облика неких речи са гласом х  
у говору студената Учитељског факултета у Београду

257

269

275

285

303

313

319

331

343

355

369

381

393



8 Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1

Јелена Д. Михајловић
Усвајање нових знања из граматике учењем на погрешкама

Биљана Р. Мичић
Приче о речима (Бучумике Недељка Богдановића – могућност примене  
у настави лексикологије у трећем разреду средње школе)

V
Надежда Д. Јовић
О неким народним медицинским терминима у говорима југоисточне 
Србије

Драга И. Бојовић
Тумачења и перспективе семантизације фразеолошких јединица 
у дијалекатском рјечнику (са посебним освртом на сазнања у русистици)

Наташа М. Миланов 
О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима

Данијела С. Станић
Називи за боје у неким призренско-тимочким говорима

Dhimitri L. Bello – Merima H. Krijezi
Слaвизми у aлбaнском jезику и њихов aктуелни стaтус

Јадранка Ж. Милошевић
Клетве и благослови у долини Млаве са лингвистичког и етнолошког 
становишта

VI
Жарко С. Бошњаковић
Како би још могао изгледати дијалекатски текст

Бранкица Ђ. Марковић
Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи  
о пинтерском занату: село Буковац у Срему)

Тања З. Милосављевић
Рад Ане Плотњикове на етнолингвистичкој географији Јужних Словена

Марија Р. Илић
Вернакуларна аутентичност у српској дијалектологији:  
критичко преиспитивање

Тања Ж. Петровић
Дијалекат као перформанс

403

415

423

437

447

457

465

473

483

499

511

519

531



483

У раду се указује на велики, пре свега научни, а затим и културни значај дијалекат-
ских текстова, који представљају документарну подлогу сваког дијалектолошког ис-
траживања и најтежи део посла за дијалектолога, јер одлазак на терен и прикупљање 
грађе, као и каснија транскрипција аудио записа, захтевају од истраживача много 
мукотрпног рада, стрпљења и суочавања са разним екстралингвистичким фактори-
ма које мора да савлада. Због тога се, често неоправдано, дијалекатски текстови не 
вреднују у оној мери у којој они то заслужују, а заслужују много више, пошто су то 
аутентични записи говора казивача (информатора), чувари наших народних говора и 
старих обичаја, који се, у модерном добу све веће глобализације, неминовно губе и, 
нажалост, заборављају. Kао прилог грађи о пинтерском/бачварском занату, дају се 
дијалекатски текстови, који представљају транскрипте аудио записа говора пинтера 
из Буковца у Срему и краћа лексичко-семантичка анализа прикупљене грађе.

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, значај дијалекатских текстова, дијале-
катска лексика, пинтерски занат, село Буковац

1 Увод

Дијалекатска грађа преточена у дијалекатске текстове представља доку-
ментарну подлогу сваког дијалектолошког истраживања. Без њих не би 
било ниједног описа говора, ниједног дијалекатског речника. А иза сваког 
од њих стоји много мукотрпног рада истраживача на терену, који се често 
сусреће са низом екстралингвистичких фактора које мора да савлада, како 
би што успешније обавио своја истраживања. Чини се да је овај теренски 
део посла некада био много лакши – спорије и лепше се живело, биле су 
видљивије разлике између живота на селу и у граду, више се поштовала 
традиција, неговали обичаји, људи су имали више времена једни за друге. 
Данас, у модерном добу све веће глобализације, све је другачије. Нагли 
развој технологије и модерних средстава комуникације, као и убрзани тем-
по живота довели су до све мањег поштовања наше традиције и културе, 
заборављања обичаја и до пропадања села и старог сеоског начина живота. 
Све то је условило и знатно теже проналажење правих информатора, за 

Научни и културни значај 
дијалекатских текстова

(Прилог грађи о пинтерском занату: 
село Буковац у Срему)

Бранкица Ђ. Марковић*

 Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, бр. 178020 који у целости финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

* brankicama@gmail.com; Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија
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којима сваки дијалектолог трага. А и када их пронађе, многи од њих нису 
спремни за сарадњу, па је потребно и много истраживачеве довитљивости 
како би их убедио да су баш они ти информатори које он тражи.[1] Дакле, 
све су ово тзв. проблеми који дијалектолога чекају на терену и које мора 
да савлада, да бисмо на крају добили дијалекатску грађу, односно дијале-
катске текстове. Често су, и то неоправдано, дијалекатски текстови вред-
новани мање него што они то заслужују, а заслужују много више, пошто 
су то аутентични записи говора казивача (информатора), чувари наших на-
родних говора и старих обичаја. Такође, они представљају основу за даља 
лингвистичка, али и друга интердисциплинарна истраживања, о чему је 
говорио Ж. Бошњаковић у свом раду (в. Бошњаковић 2010), као и могућу 
основу литерарног казивања, на шта је указала Т. Милосављевић (в. Ми-
лосављевић 2011).

Прегледом наших публикованих дијалекатских текстова,[2] уочено 
је да их је највише објављено у часопису Прилози проучавању језика (в. 
Грковић 1971, Бошњаковић 1985; 2005, Ракић-Милојковић 1985 и Марко-
вић 2010), затим у часопису Српски језик (в. Станишић 1998 и Драгиче-
вић 2009; 2011), у Српском дијалектолошком зборнику (в. Секулић 1981 
и Реметић 1986; 2012), у Зборнику за филологију и лингвистику (в. Ивић, 
Младеновић 1964 и Собољев 1992), у Зборнику радова Филозофског фа-
култета Универзитета у Приштини (в. Радовановић 2010 и Станковић 
2010) и у Годишњаку за српски језик (в. Марковић 2013). У свима њима 
су казивања, односно приче из живота информатора о различитим темама, 
углавном везаним за свакодневене послове у кући и на њиви, за доживљаје 
из рата, за обичаје при прослави Божића, Ускрса, крсне славе, за задруге, 
за игранке и доживљаје из младости, за удаје и женидбе, за војску, за лов 
и риболов, за ручне радове, ткање, штрикање, хеклање и везење, за при-
премање старинских јела и зимнице, итд. Такође, у нашој литератури по-
стоји велики број радова (у којима је дат делимичан, краћи или дужи опис 
грађе), као и монографских описа говора, у којима су на крају приложени 
дијалекатски текстови, али они овде нису поменути, пошто су обрађени у 
раду Ка индексирању публикованих дијалекатских текстова српског је-
зика: осврт на постојећи корпус у Републици Србији (у коауторству са 
Станиславом Станковићем), који је у припреми за штампу. У овом раду, 
кроз дијалекатске текстове, представљен је разговор са једним занатлијом 
– пинтером и кроз његова казивања дат опис овог заната, од саме припреме 
дасака и израде буради, преко рогожења, парафинисања, набијања обруче-
ва, до неких ситнијих поправки. Пре самих дијалекатских текстова дата је 
и краћа лескичко-семантичка анализа прикупљене грађе.

[1] Ауторка износи ову тврдњу на основу сопственог искуства са терена, у претходне 
три године, када је, прикупљајући грађу за своју докторску дисертацију Виногра-
дарска терминологија Војводине, наилазила на велики отпор и несарадњу многих 
„потенцијалних информатора“.

[2] Односи се на радове у којима су дати само дијалекатски текстови, без описа грађе.
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2 Прилог грађи о пинтерском занату

У овом другом делу рада дају се дијалекатски текстови, који представљају транс-
крипте аудио записа говора пинтера из Буковца у Срему. Грађа је снимљена у 
септембру 2013. године у Буковцу, селу надомак Новог Сада, у кући мајстора 
Милана Ердељана, рођеног 1931. у Земуну. Разговор је вођен у форми интервјуа, 
тако што је истраживач постављао питања информатору, а он је кроз своја веро-
достојна казивања откривао тајне свог заната – како прави бурад, од које врсте 
дрвета, како обрађује дуге, шта од алата користи при раду, шта је шусвангла, шта 
је ајнциговање а шта парафинисање, итд. Према мајсторовом сведочењу, он је је-
дини пинтер на Фрушкој гори. Син и унук нису хтели да наставе тиме да се баве, 
тако да ће после њега овај занат изумрети, на шта је већ указао Блажа Раденковић 
у свом раду (в. Раденковић 1985). Ово је један од начина да се, кроз дијалекатске 
текстове, сачува од заборава прича о традиционалном начину израде и поправке 
буради у сремском селу Буковац, с обзиром на то да у литератури има мало радо-
ва из ове области (уп. Гојковић-Весковић 2007 и Радуловачки 1993).

2.1 Лексичко-семантичка анализа
Пре самих дијалекатских текстова представљена је лексика пинтерског/бачвар-
ског заната, која је прикупљена на основу упитника, који је формиран по узо-
ру на сличне, већ постојеће Упитнике за прикупљање терминологије других 
заната (нпр. ћурчијског) Института за српски језик САНУ и Питања за при-
купљање технолошких обичаја у српскога народа (в. Илић 1900), објављених 
у листу „Караџић“. Наиме, сама идеја о формирању овог малог Упитника за 
прикупљање терминологије пинтерског/бачварског заната појавила се сасвим 
спонтано. Скупљајући грађу за своју докторску дисертацију помоћу Упитника 
за бележење виноградарске лексике Института за српски језик САНУ, уочила 
сам да се извесна питања у том Упитнику односе на пинтерски занат и одлучила 
да их издвојим и, уз сугестије проф. др Слободана Реметића, допуним и тако је 
настао овај упитник. Пошто је овај занат, као и многи други, у фази нестајања, 
а познавајући поменутог пинтера из Буковца, решила сам да га посетим, разго-
варам са њим и забележим оно најбитније из његовог заната, како би се то све 
сачувало од заборава. Прикупљена лексика сврстана је у неколико семантичких 
група: А) Врсте дасака од којих се израђује буре, Б) Врсте буради, В) Делови 
бурета и пратећи елементи, Г) Називи радњи на бурету, Д) Прибор и алат који 
се користи за израду и поправку бурета и Ђ) Називи других дрвених посуда.

А) Врсте дасака од којих се израђује буре
Буре се израђује од уздужних кривих дасака које се називаје дге и од даске 
која улаз у састав дна бурета, а која се зове дно.

Б) Врсте буради
Б.1. Бурад према врсти дрвета од којег су направљена
Према врсти дрвета од којег су направљена разликују се: рстово и ддово 
бре. Буре може да се прави и од багремовог дрвета, али према речима пин-
тера оно није добро, зато што је горко. Најбоље за ракију је дудово буре, а за 
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вино добро је буре и од дуда и од храстовине. Информатор зна још и за ксте-
ново бре, које се прави у Далмацији, док га у Срему нема.
Б.2. Бурад према облику, односно положају у којем стоје
У зависности од положаја у којем стоје, разликују се бре које стоји водорав-
но – положено од онога које стоји усправно, а које може бити взионица, кда 
и кца. Возионица је најмања (запремине 250–300 л) и служи за преношење 
грожђа или кљука из винограда, затим иде када (500–1000/2000 л), која служи 
да се у њу сипа измуљано грожђе (кљк) и највећа је каца (од 1000 л па на-
више). Када и каца се разликују и по облику; када је ужа доле, а горе је мало 
шира, док је каца горе ужа, а на доле се шири.
Б.3. Бурад према запремини
Најмање је буре од 50 литара које се зове ковче, затим следи буре од 100 ли-
тара које се зове двјка, а потом следе бре од 150 лтра, бре од 200 лтра, 
бре од 300 лтра, бре од 400 лтра, бре од 500 лтра до оних највећих 
буради преко 1000 литара, који се зову ардви.

В) Делови бурета и пратећи елементи
Свако буре састоји се од двета, односно дрвених дасака и брӯча (који 
су матални)[3]. Како је напред већ поменуто разликују се дно, које улази у 
састав дна бурета и дге уздужне, криве даске. Затим ту постоји и жљеб са 
унутрашње стране дуге у који се уклапа даска дна а који се зове тор и отвор 
на бурету кроз који се точи вино – рпа, где долази слвина. Чеп којим се за-
твара буре назива се врњ, а дрвене подлоге на којима стоји буре ради лакшег 
точења и чувања посуде од влаге зову се плије.

Г) Називи радњи на бурету
У пинтерском занату постоје одређене радње на самом бурету, чије сам на-
зиве такође, забележила у разговору са информатором. Тако се за радњу 
стављања дна на буре каже зднити бре, а за радњу мицања (горњег) дна са 
бурета каже днити, творити бре. За стављање чепа на одговарајући отвор 
на бурету каже се затврити бре са чèпом, док се за радњу квашења буради 
кад су расушена каже запарвати. За радњу стезања обруча на бурету каже 
се стéзати/стéћи/набјати. За бурад која су расушена толико да између дуга 
може да пролази течност каже се да су рсӯшена и да мра да се ргозе, а буре 
које не пропушта течност зове се справно бре.

Д) Прибор и алат који се користи за израду и поправку бурета
Сваки пинтер, према речима информатора, мора да има нковањ, а затим од 
алата још и: цвмангл, глтхбл, кмхбл, штмхбл, гртхбл, крмпајзн, 
грдајзн, цѝркл, сèкч, прбојац, нѝтнови за бручве, брдва, тèстера шт-
цек, ргоз, аусцглови, бнсег и брихтер. Ту су још чèкић којим се набијају 
обручеви на бурету и сцамер, метални предмет у који се удара чекићем при 
набијању обручева.[4]

[3] Информатор је чуо да су се обручеви правили и од лесковине, али веома давно.
[4] Детаљније о поменутом алату в. у приложеним дијалекатским текстовима.
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Ђ) Називи других дрвених посуда
Поред буради пинтери израђују и друге дрвене посуде које могу бити:
Ђ.1. Дрвене посуде за грожђе, вино и ракију
Приликом бербе грожђа у винограду иде путунџија који на леђима носи 
птуњу – дрвени суд од липе или чисте јеловине, у коју сви берачи сипају 
грожђе. Прави се од липе, јер треба да буде лака за ношење. Сада се праве 
од лима, металне, а некад су биле од дрвета. Када се пцигује (претаче) 
вино из бурета, испод бурета ставља се шсвнгла влна. За сипање вина 
у буре користи се лвак, који се ставља горе на буре, на отвор и сипа се 
кроз њега вино. Некад се правила и кпуња, дрвени суд од две, три ли-
тре са једном ручком који се користио за захватање вина из шусвангле. 
Касније се уместо ње користио лнчић. За сипање вина у левак па у буре, 
користио се дрвени суд од десет литара са две ручке – фтљ. Дрвени 
суд који се ставља испод казана да у њега цури испечена ракија зове се 
чбања, а постоје и чтурице дрвене у којима се носи и из којих се пије 
ракија.
Ђ.2. Дрвене посуде за сир
Међу дрвеним посудама нашле су се кчице за ср, које су се правиле од липе 
или од јеловине, меканог и чистог дрвета које не пушта никакав танин, однос-
но боју.
Ђ.3. Дрвене посуде за маст
Некад су се правили дрвени чброви за мст, да би их касније замениле 
глзӣране кнте.
Ђ.4. Дрвене посуде за купус
Дрвене посуде у којима се држи купус зову се кце за кпус или купсаре. 
Обично су са шкама и имају дрвене шрафове који се затежу, како би се при-
тискао купус.

2.2 Дијалекатски текстови
У Кменици сам чио зàнт тр гдине, код ттка мг. За мсец дна сам нàправио бурнце 
јѐдно од дсет лтра. Кàко сам бо шѐгрт, за мсец дна, толѝко сам спео да нàправим 
бурнце од дсет лтра. Кроз тр гдине рдили смо стлно, д, т тр гдине кко сам бо 
ченик, и св. Ѝшо у шѐгртску шклу у Кменици, бло нс трнајст шгта, рзних занта 
и св. то, псле сам ѝшо да плжем калфѐнски ѝспит, после калфѐнског мајстрски ѝспит, 
вкв бчвар.

Кад првим нво бре, мра матерѝјл бти св, мкар дв гдине да се сши у 
штóсевима, нпољу. Од т дге изрàђујем, т се штсује, сàставља се у брӯчје, длазе т 
птент-цгови за савјање, лжи се втра нӯтри, квси се коло свда и т се сàвӣја. Кад 
се т свије, нда се прѐвне т савијѐно бре, па се мће брӯчје преко тг птент-цга да 
би се стгла т стрна. Кад се т рди, нда се порѐзӣва тѐстером коло, брӯч се нàправи 
рвно да би мгло да се обѐлежи клко трба да се порѐзује, да бде јднко св. Тàко с 
дрге стрне, нда се први, ѝзнӯтра се изрàђује, нда се кмхóблом први флц тј за дн-
ди, с јѐдне стрне, са дрге стрне. Врàњача се прбӯши на средѝни брета и нда се прве 
днди – прдње дно и здње. Прдње је са рпом ди ѝде слàвина, здње је без. Е, псле се 
чисти са хбловима дгоре, да би бло глтко, лпо ѝзрђено. брӯчје се први, т се св 
забѐлежи, нàправи се од брӯча мра јѐдна, на кјј мра стји, за свки брӯч кко трба да 
стји. И дрго нма ншта.
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– Како сте обрађивали дуге?
Е дге, са хблвима сд. Нкад су бли као вѐлики штспанг. Сад ј рдим на àбрих-

теру кји тра лектромтр, не да грам. Д, нкад са брдвом св и са хóбловима тм, 
рчним хóбловима. Сд је св са елѐктричним хóблом, елѐктрични àбрихтер, бнсег за об-
резвање данди, св. Нкад се рдило св рчнм тѐстером, да се бреже дно т. А сад ј 
ѝмам бнсег и на бнсег св брежем т.

– Како сте дуге спремали?
Дге, изнтра се, кад и првим нда се ѝзнӯтра иску, с крја је до јѐдно тр сàн-

тиметра дбље, а вмо је тње. Т отпрлике ѝде на брету од птсто лтра, ѝде до дв 
сàнтиметра дебљѝне, скрз вуда. Средѝна и т, сàмо је с крја дѐбело до тр, тр ‿по 
сàнтиметра, с крја. Т се псле обрàђује. Ѝма, зве се крмпајзн, што обрàђујем т ѝзнӯтра, 
да би чистио и св, нда ѝде нј кмхóбл за флц. Е сд, ѝмм на лектромотóру за флц 
тј да првим, нѐ мрам рчно т да рдим, него тј фрзер на лектромотóру на освини, 
први тј флц. Д, нкад је бло јко тшко, мка вѐлика. Зàто нје то т нко ни да чи.

– Шта сте морали све да направите?
Мóро сам да рдим, и т бгами од зјутра, у чѐтир ста стајње, до двет-дсет 

сти да рдим вече. И лгање у радиóници. Ако ми је бо ттак, у радиóници спво, св. И 
мóро сам. Ттак ми је бо стрг, ал је бо јко дбар мјстор и зàто сам код њѐга изчио, и 
не‿бјӣм се упште мг занта, да би рдио. А чк тржили су ме у Слвнију за псловођу 
бчварске радиóнице, ал на нје тла да ѝде у Слвнију и ј сам одсто. Нћу ни ј да 
ѝдм.

Бради се рдила до ѝљаду лтра.
– Шта је било највеће што сте направили?
Бло је вћи још, али сам ј првио од ѝљаду лтра. то, т у Лдинце, кад сам джо 

у Кменици рдњу. Т сам нàправио тм пкјном Лли Дби из Лдинца. И нда првиле 
се т возинице, т је ѝшло стлно, љдима је трбало. Т су нда, взило се на влвским 
клима, т дв возинице по двста педст лтра или птсто лтра бадв, или по двста 
лтра кмад, и тàко. Т је ѝшло нјвише, и ппрвке. Урди – тмо трба јѐдна дга, тмо 
трба дв, тмо трба јѐдно дно. Тàко је т ѝшло, тмо трба брӯч да скртим, да се зà-
нитује, да се зàмне дрги. Птруне брӯч, па цри на св стрне. Бло је т љди ди ѝду, 
нѐуки мјстори. Па су рдили т ардóве, као деда Мксиму Лàзарићу. Па гршник чвек 
дђе нћу „Мле, млӣм те, млӣм те, јде цри вно, цри àрдв, св ће ми исцрити.“ 
Ј кжем „во стајем дма и ѝдм да рдим.“ И дем, и чвек ѝспрзни вно са пмпама 
нӣм рчним у кду, у чега бло, у кцу, ди бло и ј рдим, прѐвнемо тј àрдв и ј га 
поргозим и срдим, и спа чвек сгӯрно. то тàкв сам бо и дàнас дн, и нма, не бјӣм 
се нкад мг псла. Кад рдим ншто, да ће црити, н, нма т. Мже сàмо да га зàпари и 
ншта дрго. Мж да цри вуда.

– Како радите то рогожење?
во, т се ргози овàко. Кко стји, то скнем брӯчје с јѐдне стрне и т аусцгло-

ви, вчем свку дгу и ргозим, мћем ргоз, цвклови гвздени или двени и вај пгӯра се 
у тј тор ргоз. нда на дна ди гд је сстав мрам да дарим те цвклове да би рашрио 
да бцим ргоза у свки сстав. Е кад се т зàвши, нда рдом у свки сстав вмо ди су 
дге мра да се завче ргоз. Т се зве àјнцигвање.

– Значи, нисте Ви дезинфиковали бурад?
Н, н. Т сàмо мже да се парафѝнише, ако нко жѐли да се парафѝнише.
– Шта је то парафинисање?
Т је парàфӣн од свћа ви. А т ѝма у фàрбарама у тблама. Дѐбеле тбле по тр 

сàнтиметра, чѐтири, звиси. И т мже, то на јѐдно бре од птсто лтра трба јѐдно дсет 
до пѐтнјст кла. И нда се т греје у орàнији да цвчи, сто као мст и св. И нда т кад 
се греје...

– Значи радили сте по наруџбини?
По нàруџбини, дабме. Кме је шт трбало – од педѐст лтра, од ст лтра, од 

ст педѐст, од птсто лтра, звиси.
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– А шта сте најчешће правили?
А тржило се, од нјмање, од педѐст лтра па до птсто. Т се тржило нјвше, д. 

наче, ни вћи нје се тàко тржило, у т врме. А наче, óвде је бо виногрàдрски крј кад 
смо м дшли педст трће. Т су сми вѝногрди бли и вће. Е, псле су пчели јѐдно по 
јѐдно да вде, да сју кукруз, да сју јѐчам, да птај Бга. И вѝногрди зумли. Још ѝма‿и 
у Лдинци, ѝма‿и у Кменици, ѝма‿и у Крловци, у Бноштру, д.

– Јел сарађујете Ви са њима свима?
Та дносе са свх стрна. Па нје ни бло. Бо је јѐдан у Беочну, стри је млго. У 

Крловци, тј што нје то да ми птпӣше за полгање спита мајстрског. Па бли стàрији 
млго. Бо је јѐдан у Крловци, што је рдио у Нàвипу, т у Петроварадну у Шфариковој 
лици. Т сам и ј за њ рдио. Јел, н је бо и њѐгов км, мј пр. Њѐгов км је бо незàин-
тересован за свј зàнт. И ни су тàко рдили, праве мжда по дв, тр брета за сам сти, 
прмне ил дгу јѐдну ил дв, ил дно, ил ншто. А ј сам рдио од зјӯтра до вече. Рдио 
зà‿нвце и од лтре. Погдио тлко од лтре и св, правим по сам бурди за дн. нда је 
бо јко влики звоз за Нѐмачку, за Рсију.

– Колко времена је потребно да се направи једно буре?
Па од птсто лтара првио сам за јѐдан дн. За јѐдан дн, од птсто лтара. У, дге 

су сàмо тесане и ншта дрго. За јѐдан дн бде гтово. Или дв кдице за кпус, купсаре 
т. Или дв лвка т влна, за вно. Лвак, д лвак за спање вна у бради. Ѝма крӯгли 
и влни.

– И то сте правили?
Д, д. Т је ѝшло, ал т се првило млго. Т је трбало свком виноградру, д. Да 

ѝма лвак, да спа у бради.
– И ове возионице?
Возинице од рàстовине. Возинице ѝду од рàстовине.
– Како сте њих правили?
Па сто као и бради. Сàвӣја се св, сто јѐдно дно се први, пклопац се први 

дгоре, нàправи се флц, скне се коло т као жљб и пклопац дђе т тàко да нѐ мож да 
се пљска кљк нј, што взе из вѝногрда, да. Е тàко се, т се рдило тàко.

– Јесте још нешто правили?
Д, д. Е нда птуње сам првио не што ѝду на лђа, са кјшевима, што ѝду кроз 

вѝноград и нј им спа из кнте.
– Од чега сте њих правили?
Е т је од лпе или од чсте јèловине. Д, од лпе. Па т сад прве, а нкад нсу 

бле. Нкад су св бле од лпе првљене, јел т је јко лко и дбро. А сд, сд су љди 
пчели као бради од рсфрја. Ал т бре од рсфрја нје нкад, од кад је свта и вка 
дво. У двету мра да сзре и вно и рàкија, и нда мож да се спа у рсфрај. Кад сзре, 
јел т рàкија кја се испѐче, во во ми је сд, т стји. Да је т сад у флши плàстичној или 
стàкленој, ста би бла као испод лле што цри. А док је т, сàмо мсец дна у двету, 
дбије дрги кус и св. Јел без двета нма ншта, д.

– Колка је њена запремина?
Па њна зпремина је мжда јèдно педèст лтра. За ншње по вѝнограду. нј 

путнџија кји нси птњу, да нси гржђе.
– Нисте ми још рекли за чутурице, какве сте правили?
Па чтурице, тàко са дгама на стргу.
– А ручно?
Т нàправим у дужѝни т дгице, исчем нда на кртко клко ми трба, д. И брӯч 

се нàправи и у брӯч се сàстави, т и нда се брди на àбрихтеру да бде рвно, јѐдна, дрга 
стрна, или на стрг. Ј ѝмм сад стргове и за тàко ншто и јѐдан мњи, кји први во, 
први т грлће, први слàвине, први т чѐпове.

– Које буради сте правили према врсти дрвета?
Бради се прве од ддовине и рстовине смо.
– У чему је разлика?
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Рзлика је, зто што ддовина пшта жти тнӣн, а рстовина плви тнӣн.
– Шта је то танин?
Т је бја из рстовине, т је бја од рстовине, кја ѝзбӣја из рстовине. Кад се 

пкваси нва дга рстова, нда поплви дма од тг танна. А од дда н, него бде жта 
ркија, у ддовом брету. Ддово је за ркију, а рстовина је и за вно и за ркију.

– Јесте правили још од неког дрвета? Багремовог?
Н, н, од бгреме не‿вља. Од бгреме је јко грко. Т сам јèднм
кмшији првио, т Коснцу и кзо сам му да не‿вља од бгреме, да је т као тров 

грко. Кже, смо т мèни нправи. Кад сам му нправио, н ме је зво да прбам ркију. 
Кад сам ј т прбо, шта сам ти кзо. Кже „ј ћу дти брту у Бсни“. Пдј њèму, нк се 
трје н, д.

– Које врсте буради разликујете према запремини? Које сте најмање правили? Како 
се зове?

Д, од педст лтра – ковче. нда вће од двста лтра, двста педст лтра, 
трста, чèтристо лтра, птсто лтра.

– Јел имају они неке називе?
Н, н. И нда ардвчиће од ѝљаду двста лтра. А наче сам прављо ардве по 

једнјст љда лтара, т кд‿нс у Бковцу.
– То су они што може да се уђе у њих?
Д, д. Т је на лазила нӯтра да збија дно, јел сам првио нво дно на тм 

ардву од једнјст љада лтра. зме чèкић од пт кла, нда кад збије дно, нда ј 
ргозим тј рдв, коло, дге св.

– Које врсте дасака постоје?
– Шта је дано?
А дно је во што се лази нӯтра.
– Оно доле?
Д, и ди је као на брету, ди је чп. Тко је дно. Т су днди, било на вèликом 

ардву, било на бурнцету од педст лтра.
– Шта су дуге?
Дге су но коло, крве.
– Јел се од истог дрвета праве и дано и дуге?
сто од рстовине, д. И т бде на тм ардву дно, дебљѝна по сам снтимтара, 

двет, дебљѝна, зато што је т грмно, ма пртисак влики, једнјст љада лтра. Јел 
т се дно полмило по пла, овко, зато што су Србијнци првили па су нправили тнко 
дно и пртисак вна рставило. Т бло кд‿нс у Бковцу у пдруму. Ј сам реко дѝрек-
тору да ће се т слмити, кже „н, т тèби трба нвца. И за мсец дна, т се слмило 
и св вно исцрило у пдрум, смо је срћа што је пдрум бо бетнӣран. Ѝмо је шхту 
јèдну бетнӣрану па су испèкли ркију ‿тг . Т је т.

– Шта је аковче?
Бурнце од педст лтра.
– Шта је ардов?
рдв је једнјст љада лтра. Т је рдв се зве.
– Шта је то утор?
тор је т ди дно лази нӯтра. Ди лази дно у бре, кад пскӣдам брӯчје. Т је 

жљб, д. Т се први, т ј првим са јèднӣм лектромотром кје ма тèстерицу и први 
смо жљб тј.

– Шта је врањача?
Врњача је гре ди се спа или у бурнце или у рдв гре, спа се вно или ркија. 

Т је ди чп ѝде, т је врњача. Дга је на брету, зве се врњача, зато што ѝма рпу т. 
Јèсте, са тм ди ѝде врњ, ди се зтвара. Т се зве врњача.

– Шта је када, а шта каца?
Кда је за брбу гржђа, ди се мће. на је, мже да бде мèтер ширѝне, мже да 

бде мèтер висѝне, а мже да бде ѝљаду лтра, мж да бде дв ѝљаде лтра. Т је за 



Бранкица Ђ. Марковић ◾ Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи ... 491

гржђе, за кљк. Кца је виска, кца бде по дв мтра висѝне, или по мтар ‿по, или 
дв ‿по мтра. Ј сам у сирћетни прављо од чèтири мтра кцу за сѝрће, четнајст 
љада лтра.

– Кажите ми каквог је облика каца, а каквог када?
На прмер, рзлика је јèдна у кци, што на ѝде дгоре жа, а на дле шра, а кда 

је мло жа доле, а гре је мло шра. И т је на прмер, висѝна од т кде нјвише до 
мтар висѝна, а ширѝна мж да бде и дв мтра прчник. А т м мамо св бручве 
што звемо клупи. У кје ћемо димèнзије кду да првимо, нправимо тј брӯч, кји 
ѝде са дјне стрне же, у т сставимо коло. И нда знмо св, кко ће бти, клко ће 
бти лтра.

– Шта сте још правили?
Први се шсвнгла влна, кја ѝде под рдв тј, кад се пцигује вно.
– Како изгледа шусвангла?
Т је двјст снтимтара, т је влно, во као вј ст, сто тко, смо што је мње. 

сто бде двдес снтимтара висѝне, шке гвздене на бручу. Јèдна шка бде т, дрга 
бде тмо. На бручу т м првимо, знитујемо св и то т је што се тче тга.

– Колка она буде?
Бде мтар дужѝне и двјест висѝне, двдесет, двјст пт снтимтара. Т бде по 

ст лтра, т шсвнгла, од осамдѐст до ст лтра
– Кажите ми шта је чобања?
Чбања је на кја се мће испод кзана да цри ркија ‿њӯ. Т је сто као кца 

што је, смо мло бде, од трѝест, четрдèст лтра. сто гре је же, а дле је шре. ма 
дно и јèдно и дрго, д.

– Шта је капуња?
Т се нкад првило, место лнчића да се зића вно из т шсвнгле, и са јèднм 

рчком двеном, што је сто дга т. Т је мло, кпуња је мжда дв, дв лтре, тр. Па 
се зића вно и спа се с‿тм. Двени сд.

– Шта је фртаљ?
Фтљ је од дсет лтра, са дв рчке. н слжи за спање вна у лвак, у бре. 

сто двено.
– Шта је качица?
Кчице су за ср. Мле кчице. Т се први од лпе или од јèловине. Мèкано дво 

и чсто дво кје нè‿пӯшта нкакав тнӣн, ншта. Зпремине по дв лтре, по тр, сва-
којки бде. Јел т ви овчри кји ѝмају ср, нда мћу не кпе нӯтра и ср стве и 
звжу.

– Шта је купусара?
Купсара је за кпус, на са шкама, д. на је ширка мжда осамдèс снтимта-

ра, седамдèст. Тко је и виска, јèдно седамдèст, осамдèст снтимтара. Т су кце за 
кпус, кје ѝмају двене шрфове не што се зтже, прèтӣска кпус.

– Шта од алата користите при раду?
во вди овко. Бчвар мра да ма нковањ, као квч, јел м нтујемо брӯчје, 

скрћӣвамо, нтујемо, св без нковња нè‿мже. Е нда од алта ѝде, лт је св по нèмач-
ком нзиву. ма овко: цвмангл, ма глтхбл, крмпајзн, грдајзн, кмхбл, штмхбл, 
гртхбл, ма цѝркл, ма сèкч, прбојац, нѝтнови за бручве, брдва, тèстера штцек, 
ргоз, аусцглови – с тм вчем дге д‿би ргозио.

– Шта је цвимангл?
Т је јèдан хбл кји ма плукрӯгли нж и вди ѝзнӯтра дгу.
– Шта је глатхобл?
Т се хблује дгоре. Кад бре ј нправим па пскӣдам св брӯчје, без јèднг 

брӯча и да га чистим дгоре.
– Значи, он служи за чишћење?
Јсте, јсте за св. И за држљице, први и св мгуће. Хбл нј кји се джи јèд-

нм рком, премда сд ма кд‿нс св елèктрични хбл.
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– Шта је крумпајзн?
Крмпајзн т је јèдна крва мклица, ма рчке као и прва мклица, ал је крво 

овко счиво да мже да вди на дгама ѝзнӯтра. Слжи за дге ѝзнӯтра да први влно 
овко, зато што је крв тко, удубљéње први.

– Шта је градајзн?
Грдајзн, т је мклица прва са рчкама. Т је за рвно св што год би трбало тко 

ншто да се рди, да се деље рвно. За шта год трба да се рди на брету, да се скда 
ѝзнӯтра бре на брмшик мло коло, т је тј грдајзн.

– Шта је кимхобл?
Кмхбл, тј кји први флц нј рчни. Флц – ди дно ѝде нӯтра коло у брету. 

тор нј, е жљб тј што први, т је кмхбл. Т је двено, ма на шрфове ди се тпӯшта, 
клко трба да ѝде дубне и св. Нпрд ма дв ножћа кји сéку, а јèдн нзад кји вди.

– Шта је штемхобл?
Штмхбл, т ѝде дгоре, чсти бре одгре. Кад га прежем са тèстером, нда ч-

стим т дгоре да бде лéпо, глтко.
– Шта је секач?
Сèкч је што сéче бручве, бручве што сéчем кад трба. Мèтлно брӯчје.
– Шта је гартхобл?
Гртхбл, т ѝде ѝзнӯтра у брету ди се чсти, да буде глтко свда ди ѝде нј тор, 

ди се први. Т се рди све рчно, св се тра. Т је хбл јèдн, са јèднӣм нжом, као хбл 
бичан. коло смо трам, коло трам да у крг и чистим ѝзнӯтра и нда првим тј флц 
са кмхблом.

– Шта је циркл?
Цѝркл, т је за мрење днета. Цѝрклм у свко бре, клко год бло влико или 

мло шст пта ѝде, из јèдне тчке кад крнем, забдем у тор нј ди је жљб и трам шст 
пта тчно да дђе у т рпу. Е д, кад тко брежем дно, нда штмује у бре, јел дно 
нè‿може да се нштимује ако нма цѝркла. Шст пта је мра тчно одкле се пчне и т да 
дђе нј èксер кји је дарен у цѝркл.

– Шта је пробојац?
Прбојац је дршлг или прбојац за брӯчје кје бши за нѝтнове рпе на брӯчу.
– Шта је сецамер?
Сцамер је што се нбӣја брӯчје са мèтлним чèкићом п‿њӣм. Сцамер ма две-

но сђено. Т је за набјање свког брӯча.
– Шта је абрихтер?
брихтер, т нје бло нкад. Т ѝма сд, т ј ѝмам сд, т нѝсам ј ѝмо. Рдио сам 

ј св рчно, д. Т је хбл машѝна кја хблује св рвно, св, св днди кје рдим, свко 
прче, но прпустим јèдну стрну и дргу. Дрго мћем, вдим кко трба, јел нпрд јел 
нзад рвно. Прпӯштам како ћу, нвијем тко. Ѝде рдом дно, з‿тӯ шсвнглу, ако је 
толѝка. сто дно ѝде, св у парчдима, св јèдно н‿друго, т тплујем, од ексéри сéчем 
штѝтнове т и дарам. У јèдно прче дарим тр т тѝпла, ил чèтири, звиси, по ширѝни 
и мтем ргоз, нбијем и во дрго прче мћем и чèкићом и нбијем и но се стплује и 
рдом тко ѝде.

– Шта је типл?
Т је од ексéри, счене глве.
– Шта је бансег?
Бнсег је но нај вèлики бнсег, т је тркаста тèстера. Т, т сéчем св што год 

ћу, ћу‿л дске, ћу‿л да брежем дно, ћу‿л да ѝзвадим на дги но ди је с крја дбље, 
вмо тње и св ѝзвадим на тм бнсегу. А т се св мрало брдвом тсати.

– Шта је брадва?
Брдва је за тсање двета.
– Значи, Ви сте једини овде у селу? Јел има неко ко ће наследити?
Н, нје то ни сн ни нук. бадва шофри, возчи, нћеду. Па т је злтан псо. Ј 

сам јче рдио т у Крловци, па ј сам дно дв ‿по ѝљаде за ст, дв врмена.
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– Шта ће сви ови виноградари кад не буде више пинтера?
Па нѐ знм. Нма к. Нће нко. Нће нко. Нко нје то. Па зàнт трба ѝмати, па да 

је црев сн. Пво да ѝма зàнт, па нда св дрго да рди. Јел зàнт му нѐ‿мож нко тти.
– Страшно је што занати умиру!
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Summary

Scientific and Cultural Importance of Dialect Texts
(Contribution to the documentary material 

on barrel-making craft: Bukovac village in Srem)

Brankica Ð. Marković

This paper points to the great, first of all scientific, yet also cultural importance of dialect 
texts, which represent documentary data-base of every dialect research and the most diffi-
cult phase of work for a dialectologist. It is because the field-work and language material 
collection, as well as the subsequent transcription of audio files, require substantial effort 
of the researcher and a lot of patience while facing various extra-linguistic factors that need 
to be overcome. Dialect texts are therefore often, without a good reason, seriously under-
valued and yet they deserve much more than that since they represent authentic records 
of the local speeches of informants, keepers of our traditional folk speech and folkways, 
which are in the contemporary age of rapidly growing globalization, irrevocably lost and 
sadly forgotten. Furthermore, as a contribution to the documentary material related to the 
barrel-making craft, this paper gives some dialect texts that represent transcripts of au-
dio records of the barrel-maker’s speech from the Bukovac village in Srem. Through his 
authentic telling, the craftsman reveals us the secrets of his craft – the barrel production 
process, the type of wood that is used, stave processing technique, tools typically used and 
many others. This is one of the ways of how dialect texts can help preserve from oblivion 
tales of traditional barrel-making and repairing process in the aforementioned village in 
Srem, since in literature there are not many papers on this topic.
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