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3 Детаљније о историјском прегледу контакта немачког и српског језика в. Вулетић-Ђурић, 
2011: 501–502.
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4 Од нем. Spalier (Клаић, 1979: 1302). Према Вујаклији (2006: 1022) од итал. spalliera, односно 
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од нем. spalier – ...2. ред воћака поред зида или ограде.
5 …„prijelog ‘neugarena njiva’= praslav. prělogь, praslavenski poljoprivredni termin „ Gereut, ugar“, 
koji posudiše Rumunji: pîrlog i Madžari parlag, parrag, pallag. Mađarski ili rumunjski slavizam ušao 
je ponovo u hrv.-srp. na istoku: párlog ‘zanemaren vinograd, zemlja’ = odatle zaparložen“... (Скок, 
1972: 282). У РСЈ је парлог мађ. – запуштен виноград; пусто необрађено земљиште (2007: 914).
6 Он нем. Pelzer – калем, цијеп; pelcovati, -ujem – цепити, калемити (Клаић, 1979: 1026). 
7 Од нем. pelzen – ..., 2. агр. оплеменити, оплемењивати биљку (биљке) (нпр. воћку, винову 
лозу, ружу) уз помоћ пелцера, калема, (из)вршити калемљење, (на)калемити... (РСАНУ, 2014: 
644).  
8 Ј. Кашић (1971: 163) указује на страно порекло ове лексеме, истичући да у нашем језику није 
могућа секвенца -јз (нем. edel – племенит, изврстан, калемљен, das Reis – гранчица, младица, 
изданак.
9 Од нем. Kosten – 1. кушати (јело)... (Клаић, 1979: 745).
10 Од нем. Krampe –  трнокоп, пијук, будак... (Клаић, 1979: 749). 
11 Од нем. Farbe (Клаић, 1979: 411).
12 Од нем. spannen – натегнути, напети, натезати, растезати... (Клаић, 1979: 1302).
13 Од нем. Spritze – ...2. шмрк, бризгалица, штрцаљка (Клаић, 1979: 1305). Према Скоку (1973: 
343) štrcaljka = strcâljka, Spritze > šprica (germanizam) = poimeničen par. perf. akt. strcalica (Vuk) 
= štrcalica (Budmani, Dubrovnik)...
14 Од нем. spritzen – штрцати, прскати (Клаић, 1979: 1305). 
15 Од мађ. csákány – чекић, клепало...(Клаић, 1979: 241). Према Скоку (1971: 289) то је 
свеславенска посуђеница из  турског (аварског) çakan од çakmak ‘ударити’... У  мађ. csákány 
(14. в.) са истим самогласом, за разлику од буг. и рум. где се јавља о уместо а – буг. čókan, рум. 
ciocan...
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16 Од нем. Spitze – чипка, семенка (Вујаклија, 2006: 1023).
17 Од нем. Riesling – врста белог грожђа и вина... (Клаић, 1979: 1171).
18 Реч је добила име по имену места Трамин у Тиролу (РЈАЗУ, 1962–1966: 530).
19 Назив према нем. граду Хамбургу. Клаић (1979: 516) бележи облик hamburger – ..., 2. врста 
винове лозе и грожђа. 
20 Од мађ. gyöngy – бисер (уп. Кашић, 1971: 161). То је стара рана сорта грожђа са бобицама у 
облику бисера, по чему је и добила назив.
21 Међу сортама винове лозе има винских и стоних. Винске су оне од којих се производе бела 
и црна вина, док су стоне сорте оне чије се грожђе користи у свежем стању или се прерађује.
22 Од нем. Kanne – 1. лимена посуда особита облика за воду, млеко и сл. обично са ручицом за 
ношење... (Клаић, 1979: 657).
23 Од нем. quetschen (уп. Кашић, 1971: 173). 
24 Према Скоку (1972: 158–159) води порекло од нем. Korb < лат. corbis ‘котарица од врбе’; 
медитеранска реч. С прелазом у лат. деклинацију, а млет. corba > kôrbe f. pl.
25 Од нем. Lade (Клаић, 1979: 779). Скок бележи (1972: 258) облик lad m (17. век, једна потврда), 
са дем, суфиксом -ица ladica (Хрватска), од облика lada (такође чеш., пољ.и мађ.) у значењу 
‘ковчег, шкрабија, фиока, чекмеже, шкрињица, сандук, кофан, скопница’, а  одатле и  нови 
деминутив са истим суфиксом – ladičica. Овамо и рум. ladă и дем. на лат. –uceus > uţă laduţă. 
Од нем. Lade, деминутив Ladel > ladljin m ‘фиока’.
26 Ова лексема забележена је само у Вршцу и означава кацу која, према речима информатора, 
служи само за превожење кљука и одлагање комине. 
27 Од нем. Reiber (Клаић, 1979: 1128).
28 Скок наводи (1973: 87) облике puta и putar ‘носач путе, бренте у берби грожђа’. Друга варијанта 
је putna f  (Белостенец, хрв.-кајк.), а трећа putunja (Србија) – ‘као сепет од дасака за преношење 
гноја, грожђа, пепела’. Налази се и  у  чеш. putna, пољ. putnia и укр. putyno, putnja. Стара 
посуђеница putnia = putunja < stvnem. putinna, budina, nvnem. Butte > puta, fr. botte. Завршетак  
-unja измењен је  у  –ura (уп. bokara и  чеш. моравско   putyra); putura (новопазарски Санџак) 
‘посуда за воду, млеко, масло’...Није извесно да ли су putunja = putura стари германизми, јер би 
могли бити и грецизми – гр. πυτιυη = βμτιυη. Највероватније је да су се на Балкану унакрстили 
позајмица из ствнем. и грецизам. И герм. рефлекси се своде на гр.– лат. butina.
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29 Од нем. Treber – ком, троп, дрожђе, масуљ, комина (Клаић, 1979: 1370).
30 Од нем. Falz – прегиб, руб, утор, жлеб (Клаић, 1979: 408).
31 Од нем. Fuge – зглоб, спој, жљеб, саставак; жљебић између двеју дасака, плочица... (Клаић, 
1979: 457).
32 Од нем. Zöger (од Ziehen – вући) – торба с ручком (за ношење намирница)... (Клаић, 1979: 215).
33 Од нем. Schlauch – мијех, мијешина, цев; 1. гумена цев за поливање баште, за вађење вина 
из бурета и др. (Клаић, 1979: 1298).

34 Ова лексема потрђена је у РСГВ (само у Вршцу) у значењу велика када у коју се прихвата 
измуљано грожђе из бурета којим је допремљено из винограда  (св. 10, 2010: 180).
35 Према Скоку (1971: 21) àkov, gen. ákova (Вук) = hákov (Орфелин) m – ведро, винска мера. 
Говори се у  Славонији и  Србији. Одатле је  и  облик àkōvče, àkōvčeta n образован помоћу 
суфикса –če. Орфелин познаје и придев hákovan и збирно образовање hákovčad. Из хрв.-срп. 
су Румуни посудили acóv, у истом значењу у Банату и Мехединти, али у другим крајевима 
Румуни говоре acău, што указује на то да су тај облик посудили из старијег мађарског akou 
(1368)... Мађаризам из старијег времена, иде у исти ред као и parlog и čobanja.
36 Од мађ. hordo – буре, бачва (Клаић, 1979: 95).
37 Од мађ. bödön – буре, бачва, лагав, каца (Клаић, 1979: 134).
38 Према Скоку (1973: 671–672) облик čvan није потврђен у нашем народном говору, већ у рус. 
čvan и у стслав. čьvanъ. Сугласник ж, џ настао је из ч, како се види из стслав. čьbanъ. Такав 
облик се налазио у панонско-слав. што се види из мађ. облика  csóbany, које је дошло у наш 
језик – чобања f (Вук, Рељковић, Болић, Славонија, Срем)...
39 Од мађ. sajtó (Клаић, 1979: 1286).
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40 Од нем. Bafel – 1. лоша роба, лош производ... (РСАНУ, 1962: 80).
41 Од нем. (mischen – мешати); смеса, мешавина свега и свачега; у загребачком говору назив 
за напитак од пола вина и пола минералне воде, исп. шприцер (Клаић, 1979: 475). Од нем. 
Gemisch – ..., б . шприцер, чаша вина разблаженог минералном водом или содом (РСАНУ, 
1965: 235). 
42 Од нем. Dunst – ..., 2. укувано воће, компот (Клаић, 1979: 330).
43 Од нем. Kirsche – трешња (Клаић, 1979: 691).
44 Од нем. Lager (Клаић, 1979: 814). Мада Клаић не бележи ово значење, као ни Речник САНУ. 
Једино је у РСГВ (св. 4, 2004: 273) потврђено ово значење – логор ‘талог вина од којег се пече 
ракија’ (забележено у два пункта у Банату – у Вршцу и Јасенову).
45 Од нем. Most – младо вино, кљук, шира, прешевина (тј. вино испод преше)... (Клаић, 1979: 910).
46 Од нем. Rampes – киселкасто младо вино, мошт у врењу (који више није сладак, него је већ 
„цикао“) (Клаић, 1979: 1131).
47 Од нем. Zweier – двојка, знак броја два или неки предмет друге категорије... (Клаић, 1979: 240).
48 Од нем. Zuwage – ... отпадак (Вујаклија, 2006: 1008).
49 Од нем. Schieler – врста вина од белог и црног грожђа; опол; шилераст – боје попут шилера 
(румене) (Клаић, 1979: 1294).
50 В. фусноту 10. Код Клаића (1979: 1305) и шприцер – вино помешано са содом или киселом 
водом, тзв. уштрцак.
51 Од мађ. csiger – комињак, патока (настаје кад се на ком налије вода и  пусти да  проври) 
(Клаић, 1979: 247).
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52 Од нем. abziehen – ...4. у винарству: отакати, претакати (вино)... (Клаић, 1979: 84).
53 Пасовати од нем. passen – пристајати, бити прикладан... (Клаић, 1979: 1016).
54 Од нем. Kübel – чабар, кабао, ампер... (Клаић, 1979:686).
55 Према Скоку (1971: 678) h lba f (хрв.кајк., 18. век) = ljba мера за текућине, садржи око 
пола литре . Од нем. Halbe.
56 Од нем. Becher – 1. већа посуда за пиће у облику високе чаше; врч, крчаг, покал... (Вујаклија, 
2006: 677).
57 Од нем. (аустр. Seidel) – мера за текућину, четврт врча или пола холбе, у старо време; данас 
исто што и чокањ, фићок, мерица (обично за ракију)... (Клаић, 1979: 1186).
58 Фракл од нем. (бавар. frackele) – мјерица за жестока пића , обично од пола децилитра у 
бочици посебна облика; умањ. фраклић... (Клаић, 1979: 450).
59 Од нем. Flasche – стакленка, боца...(Клаић, 1979: 436).
60 Од нем. vierter Teil – четврти део; 1. четврт, четвртина, фртаљче – буренце од четврт акова; 
исто и фртаљић (поред тога и: боца од четврт литре, кварат) (Клаић, 1979: 456–457). Скок 
наводи (1971: 532) да је пореклом од мађ. fertály, а ово од нем. Viertel.
61 Од нем. Schaff , лат. Scahpium – 1. недубока дрвена посуда, обично за воду (са два уха за 
ношење)... (Клаић, 1979: 1285, 1295). Скок бележи (1973: 397) облик šk f, од ствнем. scaf,  од 
нвнем. Schaff. Од нем. деминутива  Schaffel > šavolj m (Вук, Војводина)...
62 Штампрл од нем. Stämpfeli, Stamperl – мала чашица (каткада са ногом) за ракију, ликер и 
друга жестока пића (Клаић, 1979: 1307).
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63 Од нем. Klotz (Клаић, 1979: 698).
64 Од нем. Schiene – ...2. дугачак комад профилираног челика који служи као носач... (Клаић, 
1979: 1294).
65 Од мађ. birhato – две греде спојене на крајевима, за спуштање буради у  подрум, одн. за 
гурање на кола при утовару (Клаић, 1979: 339). Према Скоку (1971: 156) у Срему је посуђен 
мађарски партицип birható ‘што се може носити’, али је испуштен партиципски суфикс -о, па 
је бирвати m pl ‘две јаке обле греде поврх осовине за бачве, склање’.
66 Нем. реч – бачвар, качар; исто и пинтар (Клаић, 1979: 1046). Кашић сматра (1971: 175) да 
ова реч потиче из немачког језика, али да је у наш језик дошла мађарским посредством – од 
нем. (Fass)binder, можда преко мађарског pintér.  
67 Од нем. zug – 1. вучење (имати дугачак цуг – моћи добро потегнути из чаше... цугати – 
пити, пијанчити (Клаић, 1979: 238).
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