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БРАНКИЦА МАРКОВИЋ1Институт за српски језик САНУ, БеоградО називима посуда за ракију у Војводини и северној Метохији(једно кратко поређење)У раду се на основу грађе са терена дају називи посуда за ракију у Војво-дини и упоредо анализирају са стањем у северној Метохији (на основуграђе из монографије Терминологија куће и покућства у северној Метохи-ји и из Речника говора северне Метохије Милете Букумирића), с циљем дасе покаже које су сличности, а које разлике у ова два удаљена региона.Кључне речи:српски језик, дијалектологија, називи посуда за ракију, Војводина, север-на Метохија. Чутуром се преграби и највеће буре.Српска пословица
1. УВОДВојводина2 је део Србије северно од Саве и Дунава и административна је-диница са статусом аутономне покрајине, која заузима територију од22.572 км2. На западу се граничи са Хрватском, на северу са Мађарском, а наистоку са Румунијом. Јужна граница је природна и чине је реке Сава и Дунав.1 brankicama@gmail.comРад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора(178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РепубликеСрбије.2 Подаци су преузети из Српске енциклопедије, Том II В-Вшетечка), Нови Сад: Матица срп-ска – Београд: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2013, 576–636.
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Као плодна и пространа равница изузетно је погодна за разноврсну пољо-привредну делатност: ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство. С друге стране, Метохија као део јужне српске покрајине, простире се на4329 км2. Смештена је између планина Мокра, Жљеб, Копривник, Коритник,Шара, Језерска, Жар, Црнољева и Дреница (Букумирић 2012: 5). „Дели се насеверну, или праву и јужну Метохију“ (Букумирић 2012: 5). Северна Метохијазаузима око 55% од укупне површине, а простире се на југу до Швањског мо-ста на Дриму (десетак километара јужније од Ђаковице) (Букумирић 2012: 5).Досадашња истраживања у домену дијалекатске лексикографије везана заова два подручја резултирала су следећим значајним терминолошким речни-цима већег обима (монографијама): Српскохрватска лексика рибарства (Ми-хајловић, Вуковић 1977), Војвођанска коларска терминологија (Вуковић и др.1984), Пастирска терминологија Срема (Бошњаковић 1985), Терминологијакуће и покућства у Војводини (Вуковић 1988), Ратарска и повртарска терми-нологија Шајкашке (Драгин 1991), Фитонимија југозападне Бачке (Шпис-Ћу-лум 1995) и Архаична пчеларска лексика у Војводини (Недељков 2009); Пастир-ска терминологија Пећког Подгора (Јашовић 1997), Терминологија куће и по-кућства у северној Метохији (Букумирић 2006), Речник говора севернеМетохије (Букумирић 2012) и Тамнич на Тимоку: лексика и ономастика (Ја-шовић 2012). Исто тако, постоји и велики број терминолошких речника мањегобима (прилога у часописима), као што су: Грађа за природописну номенкла-туру и за рибарско оруђе (Медић 1891), Додатак грађи за природописну номен-клатуру и за рибарско оруђе (Медић 1895а), Други додатак грађи за природо-писну номенклатуру и за рибарско оруђе (Медић 1895б), Други додатак грађиза природописну номенклатуру и за рибарско оруђе (свршетак) (Медић 1896),Називи делова кола (Банат) (Ђапић 1968), Виноградарска лексика у Срему (Ка-шић 1971), Терминологија коровске флоре у Шајкашкој (Драгин 1984), итд.3; Изратарске лексике Гораждевца (код Пећи) (Букумирић 1983), Прилог познавањулексике села Гораждевца (Букумирић 1991), Пастирска лексика села Гора-ждевца (Букумирић 1992), Терминологија неких игара на подручју горње Мето-хије (Букумирић 2001), Из воденичарске лексике горње Метохије (Букумирић2002), Сточарски термини и лексика турског и арбанашког порекла у говоруСрба старинаца Пећког Подгора (Јашовић 2008) и др.4Како једно тематско поље у домену виноградарске терминологије носи на-зив Судови за вино и ракију и може се повезати са тематском целином Су-дови из терминологије куће и покућства, било ми је интересантно да напра-вим једно кратко поређење везано за називе посуда за ракију у два удаљена3 Детаљније о овоме в. у раду Дијалекатска лексикографија у Војводини (Марковић 2013).4 Опширније в. у Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (од 1818. до 2014. године)– библиографија (Недељков, Марковић 2015).
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региона – Војводини и северној Метохији, с циљем да се прикажу сличностии разлике. Прикупљена лексика за терен Војводине део је ширег корпуса задокторску дисертацију Виноградарска терминологија Војводине која је одбра-њена у септембру 2016. године на Одсеку за српски језик и лингвистику Фи-лозофског факултета у Новом Саду, док је за терен северне Метохије кори-шћена грађа ексцерпирана из монографије Терминологија куће и покућствау северној Метохији (Букумирић 2006) и из Речника говора северне Метохије(Букумирић 2012). Поређена грађа у оквиру лексичко-семантичке анализесврстана је у три тематска поља: Посуде у којима се држи ракија/ комина/кљук, Делови посуде у којој се држи ракија (делови бурета) и Судови укојима се држи и из којих се пије ракија, а ради боље прегледности пред-стављена је у табелама након којих су дата објашњења.
2. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА2.1. Посуде у којима се држи ракија/ комина/ кљук

Како се може видети из табеле, неколико поља на страни северне Метохијеје остало празно. То је због тога што тамо аутор у свом упитнику, вероватно,није имао питања којима се прецизира величина, односно запремина буре-та, те није забележио одговоре, што не значи да их на том терену нема. Разли-ке су присутне код семема ‘дрвена посуда у којој се држи ракија’ која се у Вој-
ВОЈВОДИНА СЕВЕРНА МЕТОХИЈА‘дрвена посуда у којој се држи ракија’: 

ковче, бреа, бурнце, половàче; рàкӣјско бре, рàкӣјско бурнце
а Подвучене су лексеме које се јављају и у Војводини и у северној Метохији. 

‘суд за ракију са два утора а испупче-ним дугама’: бреб, ардв, рдв
б Према Ј. Кашићу ова именица је романског порекла, што објашњава доводећи је увезу са итал. barile, лат. bareta и фр. burette (в. 1971: 168).

‘буре од 50 л’: ков, ковче, половàче, полóвче, полòвк; мло бре ‘буре мање запремине са два утора’: ардвче, рдвче‘буре од 100 л’: двјка‘изузетно велика бачва (преко 1000 л)’: 
àрдв, бчва, бдањ, лтвоз ‘буре које стоји водоравно положено’: бре, бчва‘буре које стоји усправно’: кца, кда, возиòница, возѝоница, вòзнӣк, штлфоз ‘већи дрвени суд са дугама, користи се за комину и млечне прерађеви-не’: кца
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водини означава, поред основне лексеме бре, ширим спектром, већиномдеминутивних лексема – ковче, бурнце, половàче и вишечланом лексемомрàкӣјско бурнце. У северној Метохији је поред основне лексеме бре у упо-треби и синонимна лексема, позајмљеница из мађарског ардв5 са фоноло-шким ликом рдв, и то углавном код старијег становништва. Интересантноје да је у северној Метохији лексема ардов синонимна лексеми буре, док се уВојводини њоме означава ‘изузетно велика бачва (преко 1000 л)’. Исто тако иза означавање семема ‘буре од 50 л’ и ‘буре мање запремине са два утора’ ко-ристе се различите лексеме у Војводини – ков6, полòвк, деминутиви ковче,половàче, полóвче и вишечлана лексема мло бре и у северној Метохији –деминутивни облик ардвче са фонетским ликом рдвче. ‘Буре које стоји ус-правно’ у Војводини се именује следећим лексемама: кца, кда7, возиòница8,возѝоница, вòзнӣк и штлфоз.9 У северној Метохији забележена је само лексе-ма кца.2.2. Делови посуде у којој се држи ракија (делови бурета)
5 Од мађ. hordó – буре, бачва (Klaić 1979: 408).6 Од мађ. akó – 1. стара мера за течности (0, 56589 хл)... (Klaić 1979: 35).7 Према Ј. Кашићу каца и када су настале од истог корена и означавају посуде различите ве-личине. Обе су словенског порекла (уп. 1971: 169).8 У РСЈ возионица нар. – бачва, буре у коме се превози грожђани кљук за време бербе(2007: 163).9 Ова лексема забележена је у Вршцу (у Банату) и означава кацу која, према речима инфор-матора, служи само за превожење кљука (измуљаног грожђа) и одлагање комине. Реги-струје је и РСГВ (само у Вршцу) у значењу ‘велика када у коју се прихвата измуљано гро-жђе из бурета којим је допремљена из винограда’ (РСГВ, св. 10, 2010: 180).

ВОЈВОДИНА СЕВЕРНА МЕТОХИЈА‘уздужна даска (или више њих) од ко-јих је буре направљено’: дгаа
а Ј. Кашић наводи да се ова реч у српскохрватском употребљава од XVII века и ве-зује је за тал. doga (уп. 1971: 171).

‘даска у каци или бурету’: дга‘даска која се налази у саставу дна бу-рета’: дно, днце, плнта ‘доњи, хоризонтални део каце или ба-чве’: дн, днце‘жлеб са унутрашње стране дуге у који се уклапа даска дна’: жљб, жлб, тор, 
тор, тора, тура, тура, флц, фга, 
тичница, зрез ‘жлеб при крају дуге за дно каце или бурета’: тор‘обруч којим се стеже буре’: бруч, òбрӯч, текèрв, шне ‘дрвени или метални појас којим су стегнуте даске у каци или бурету’: 

бруч
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У другом тематском пољу највећа је подударност између испитиваних ре-гиона, што само говори о томе да су називи за делове бурета уједначени и уупотреби на ширем простору. Према Ј. Кашићу (1971, стр.171) од прасловен-ског дъно развила су се два облика дно и дано, који су забележени у испити-ваним регионима, као и деминутивни облик днце. Разлика је у томе што сеза означавање ове семеме (‘даска која се налази у саставу дна бурета’) у Вој-водини користи и лексема плнта. Већим бројем лексема регистрованих уВојводини именује се семема ‘жлеб са унутрашње стране дуге у који се укла-па даска дна’: жљб, жлб, затим облик тор са акценатским и морфофонет-ским ликовима тор, тора, тура, тура; зрез10 и две позајмљенице из не-мачког језика флц11 и фга.12 У северној Метохији регистрована је самолексема тор.
2.3. СУДОВИ У КОЈИМА СЕ ДРЖИ 

И ИЗ КОЈИХ СЕ ПИЈЕ РАКИЈА

10 У РСЈ зарез – место које је зарезано, засечено, зарезотина, засек; урезано удубљење, жљеб(2007: 413).11 Од нем. Falz – прегиб, руб, утор, жлеб (Klaić 1979: 408). 12 Од нем. Fuge – зглоб, спој, жлеб, саставак; жљебић између двају дасака, плочица (Klaić 1979:457).
ВОЈВОДИНА СЕВЕРНА МЕТОХИЈА‘стаклени суд за ракију запремине до 2 л’: флша, двòлитра, бца, стàклнка, стаклнац, лтра, балóнче ‘мањи суд са уским грлом’: флша, арпка, рпка, рапша‘суд за ракију купастог облика од без-бојног стакла, запремине од једног литра’: килш, кӣлнча, белћ, стл’ик‘стаклени суд за ракију купастог обли-ка од пола литра’: полаклче, полоклче, белкче, рапкче‘стаклени суд за ракију (и вино) запре-мине више од 2 л’: бàлн, бòкл, демѝжн; стàклени бàлн ‘стаклени суд од 5, 10, 20 или 50 л’: балн, димиџна ‘земљани суд за ракију који има др-шку, већи отвор с горње стране и ма-њи при врху с бочне стране’: брика, бардкб‘стаклени суд за ракију који је опле-тен’: бàлн, демѝжн, плèтнка, плèтени бàлн, оплèтени бàлн, плèтена бца ‘стаклени суд запремине 5, 10 или 20 л оплетен прућем’: пл’етенца
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Треће тематско поље одликује највећа разлика у погледу забележених лек-сема у ова два испитивана региона. За означавање семеме ‘стаклени суд заракију запремине до 2 л’ у Војводини су у употреби следеће лексеме:стàклнка, стаклнац и позајмљенице флша13, бца14, лтра15 и демину-тив балóнче. У северној Метохији у употреби је лексема флша, која потиску-је архаичну реч, забележену у неколико фонетских ликова – арпка, рпка ирапша. Овде се посебним лексемама означавају семеме ‘суд за ракију купа-стог облика од безбојног стакла, запремине од једног литра’: килш, кӣлнча,белћ (изведенице којима је у основи именица кило и придев бео), стл’ик и‘стаклени суд за ракију купастог облика од пола литра’: полаклче, по-локлче, белкче, рапкче (деминутивни облици). Семеми ‘стаклени суд заракију (и вино) запремине више од 2 л’ у Војводини одговарају лексемебàлн16, бòкл17, демѝжн18 и вишечлана лексема стàклени бàлн, док су у се-верној Метохији у употреби лексеме балн (стаклени и пластичан) и ди-миџна (искључиво стаклена). За означавање семеме ‘стаклени суд за ракијукоји је оплетен’ у Војводини се користе лексеме бàлн, демѝжн, плèтнка ивишечлане лексеме плèтени бàлн, оплèтени бàлн, плèтена бца, а у север-ној Метохији лексема пл’етенца. За семему ‘чаша из које се пије ракија’ уВојводини се употребљава деминутивни облик чшица, вишечлана лексемачша за рàкију и позајмљеница из немачког штмпли.19 У северној Метохи-
‘чаша из које се пије ракија’: чшица, штмпли, чша за рàкију ‘стаклени суд из којег се пије ракија’: чша, сча‘већа чаша из које се, обично, пије ку-вана ракија’: фашча, врућра, внска, вл’ика, пл’есрка ‘бочица за ракију’: стљик, фѝћк, фћк, фѝћӯк, фрклић, пòлӣћ, чòкњ, чокњче,нучић, нуче, бутèљица, фртàљица, дци; дпли фѝћк, лбица за рàкију ‘стаклена бочица запремине испод пола литра’: шшеа Ибрик < тур. ibrik <  ар. ibriq < перс. brīz, слож. од перс. b – вода и riz, през. осно-ва од инф. riḫten – лити, пролијевати, сипати (Škaljić 1979: 339).б Бардак < тур. bardak  < перс. brdn – пехар, посуда за пиће (Škaljić 1979: 120).
13 Од нем. Flasche – стакленка, боца (Klaić 1979: 936).14 Од тал./ млет. bozza – 1. стакленка, флаша... (Klaić 1979: 182).15 Од гр. litra, лат. libra (Вујаклија 2006: 445).16 Од фр. ballon – бокаста боца за течност (Вујаклија 2006: 100).17 Од фр. шп. bocal, итал. boccale, грч. boklion – суд са уским грлићем, пехар, врч, већа чашас поклопцем (Вујаклија 2006: 122).18 Од енгл. demi-john, фр. damme–jeanne – стаклена боца за вино, сирће итд. разне величине(до 60 л), која је у неким земљама утврђена (Вујаклија 2006: 199).



О НАЗИВИМА ПОСУДА ЗА РАКИЈУ У ВОЈВОДИНИ И СЕВЕРНОЈ МЕТОХИЈИ…

БРАНКИЦА МАРКОВИЋ 83

ји лексема чша, према речима М. Букумирића, потиснула је из употребетурцизам сча.20 Тамо постоји и ‘већа чаша из које се, обично, пије кувана ра-кија’, за коју постоји више назива: врућра, внска (када се њоме служи винопри верским обредима), вл’ика (ако је веће запремине) и фашча ипл’есрка (називи мотивисани изгледом чаше).21 За мању ‘бочицу за ракију’на терену Војводине употребљава се велики број лексема: стљик, фѝћк сафонетским ликовима фћк и фѝћӯк, фрклић22, пòлӣћ, чòкњ23, чокњче,ну-чић, нуче, бутèљица24, фртàљица, дци и две вишечлане лексеме дплифѝћк и лбица25 за рàкију, док се у северној Метохији јавља само турцизамшше.263. ЗакључакНа основу претходне анализе може се закључити да у називима посуда за ра-кију у Војводини и северној Метохији постоје извесне подударности, али да јевише разлика. Највише сличности показало се у оквиру другог тематскогпоља Делови посуде у којој се држи ракија (делови бурета), док су у остала дватематска поља – Посуде у којима се држи ракија/ комина/ кљук и Судови у ко-јима се држи и из којих се пије ракија, разлике веће. Лексеме које су у истомоблику забележене у оба региона су: буре, каца, дуга, данце, утор, обруч, фла-ша, балон, док су различити творбени ликови забележени код следећих лексе-ма: демижон: димиџана, плетенка: плетеница, чаша: чашица. Међу забеле-женим лексемама велики је број позајмљеница. Највише има германизама:лотвоз, олбица, фалц, флаша, фраклић, фуга, штамли, штелфоз и романиза-ма: балон, бокал, боца, буре, бутељица, демижон, дуга, литра, док су турцизми(бардак, ибрик, срча, чокањ, шише) и хунгаризми (аков, ардов) мање присут-ни. Евидентно је да су турцизми знатно више присутни у северној Метохији,а германизми у Војводини, што је последица различитих међујезичких, од-носно међукултурних утицаја у прошлости на овим просторима. То је само19 Од нем. Stämpfeli, Stamprel – мала чашица (каткад с ногом) за ракију, ликер и друга жесто-ка пића (Klaić 1979: 1307).20 Од тур. sirҫa – стакло (Škaljić 1979: 571).21 Према М. Букумирићу (уп. 2006: 403) „у говорима северне Метохије лексема фша, која сејавља и у лику фжга, синоним је лексеме линија, а с обзиром на то да су плесири набориправих паралелних линија на једној врсти сукње, чаша са таквим обликом асоцира и нањих, те се назива и хипокористиком плесирка.“22 Од нем. бав. frackele – мерица за жестока пића, обично од пола децилитра у бочици посеб-ног облика (Klaić 1979: 450).23 Чокањ < тур. ҫokal – стаклена бочица из које се пије ракија (Škaljić 1979: 179).24 Од фр. bouteille,  итал.  bottiglia – боца, флаша, стакло (Вујаклија 2006: 134).25 Од нем. halb – пола; стара мера за течност (Klaić 1979: 551).26 Шиша < тур. şişe  < перс. šiše – боца, флаша (Škaljić 1979: 590).
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потврда да је један лексичко-терминолошки систем са својим подсистемимаотворен и самим тим подложан утицају страних језика.ЛитератураБошњаковић, Ж. (1985). Пастирска терминологија Срема. Нови Сад: Филозофски фа-култет, Институт за јужнословенске језике.Букумирић, М. (1983). Из ратарске лексике Гораждевца (код Пећи), Прилози проучава-њу језика 19, Нови Сад, 71–105.Букумирић, М. (1991). Прилог познавању лексике села Гораждевца, Зборник Филоло-шког факултета у Приштини, бр. 1, Косовска Митровица, 113–137.Букумирић, М. (1992). Пастирска лексика села Гораждевца, Зборник Матице српске зафилологију и лингвистику XXXV/ 1, Нови Сад, 161–193.Букумирић, М. (2001). Терминологија неких игара на подручју горње Метохије, Збор-ник Филолошког факултета у Приштини, бр. 11, Косовска Митровица, 11–28. Букумирић, М. (2002). Из воденичарске лексике горње Метохије, Баштина, бр. 14, Ле-посавић: Институт за српску културу, 159–170.Букумирић, М. (2006). Терминологија куће и покућства у северној Метохији, Српскидијалектолошки зборник, LIII, Београд, 375–548.Букумирић, М. (2012). Речник говора северне Метохије. Београд: Институт за српски је-зик САНУ (Монографије; 15).Вујаклија, М. (2006). Речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.Вуковић, Г. (1988). Терминологија куће и покућства у Војводини. Нови Сад: Филозоф-ски факултет, Институт за јужнословенске језике. Вуковић, Г.,  Бошњаковић, Ж., Недељков Љ. (1984). Војвођанска коларска Терминологи-ја. Нови Сад: Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике.Драгин, Г. (1984). Терминологија коровске флоре у Шајкашкој. Прилози проучавању је-зика 20, Нови Сад, 193–197.Драгин, Г. (1991). Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, Српски дијалекто-лошки зборник, XXXVII, Београд, 621–707.Ђапић, С. (1968). Називи делова кола (Банат), Прилози проучавању језика 4, Нови  Сад,203–208.Јашовић, Г. (1997). Пастирска терминологија Пећког Подгора, ДК „Свети Сава, ЈП„Стари Колашин, Народна и универзитетска библиотека (Исток, Зубин Поток,Приштина).Јашовић, Г. (2008). Сточарски термини и лексика турског и арбанашког порекла у го-вору Срба старинаца Пећког Подгора, Баштина 24, Приштина –Лепосавић, 11–23.
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