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Ма ри ја на Ђу кић1

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Бе о град

ИЗ КУ ЛИ НАР СКЕ ЛЕК СИ КЕ  
СЕ ЛА РОВ НИ У ВА ЉЕВ СКОЈ  

ПОД ГО РИ НИ2

У ра ду се пред ста вља лек сич ка гра ђа из те мат ске обла сти 
под на зи вом Мле ко, млеч ни про из во ди и је ла са мле ком ко ја је 
за бе ле же на у се лу Ров ни у Ва љев ској Под го ри ни. На осно ву 
те о ри је се ман тич ких по ља вр ши се лек сич косе ман тич ка ана
ли за при ку пље ног ма те ри ја ла. У ра ду се да ју и оп шти је твор
бе не на по ме не у ве зи са кор пу сном гра ђом и при ка зу је се тре
нут на упо треб на и је зич ка вред ност од ре ђе них лек се ма, бу ду ћи 
да је тех но ло шки на пре дак, као је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца 
при вред ног раз во ја др жа ве, до при нео да мно ге тра ди ци о нал не 
ре а ле ме иза ђу из упо тре бе, па се, след стве но то ме, и лек се ме 
ко је их име ну ју по вла че на пе ри фе ри ју лек сич ког си сте ма и 
жи ве је ди но још у се ћа њу нај ста ри јих пред став ни ка се о ске 
сре ди не. Осим то га, на не ким ме сти ма се ука зу је на то ко је су 
лек се ме спе ци фи ко ва не са мо за те ма ти ку у ве зи са пој мом 

1 Ma ri ja na.Bog da no vic @isj.sa nu.ac .rs
2 Овај рад је на стао у окви ру про јек та Реч ник го во ра Ва љев ске Под

го ри не, чи ји је но си лац Ма ти ца срп ска, а ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, и про
јек та 178009 Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског књи жев ног 
је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка 
СА НУ, ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



110

мле ко, а ко је има ју упо треб ну функ ци ју и ван ис пи ти ва не те
мат ске обла сти. Функ ци о ни са ње за бе ле же ног лек сич ког ма
те ри ја ла у кон тек сту по твр ђу је се не ко ли ким ди ја ле кат ским 
тек сто ви ма, при ло же ним на кра ју ра да.

Кључ не ре чи: Ва љев ска Под го ри на, лек си ка, зна че ње, мле
ко, млеч ни про из во ди и је ла са мле ком.

1. Увод не на по ме не. 

Пр ви под сти ца ји за те рен ска ис тра жи ва ња лек си ке тра
ди ци о нал не кул ту ре до ла зе из но во сад ске ди ја лек то ло шке шко
ле, у окви ру ко је се вр ше си сте мат ска и ор га ни зо ва на ис тра
жи ва ња на род не лек си ке на под руч ју Вој во ди не. Ка ко ис ти че 
Љи ља на Не дељ ков (2009: 192), ме тод ова квих ис пи ти ва ња мо гао 
би се ока рак те ри са ти као лин гво кул ту ро ло шка ге о гра фи ја, под 
ко јом се под ра зу ме ва „те рен ско лин гви стич ко ис тра жи ва ње 
тра ди ци о нал не кул ту ре по мо ћу упит ни ка за ис пи ти ва ње те
мат ске лек си ке на од ре ђе ном аре а лу, са ци љем да се при ку пи 
ком пле тан лек сич ки из раз за од ре ђе ну сфе ру чо ве ко вог жи
во та, да се лек сич косе ман тич ки об ра ди при ку пље на лек сич
ка гра ђа, да се она лек си ко граф ски офор ми, као и да се лин гво
ге о граф ски пред ста ве од ре ђе не лек се ме ко је ре пре зен ту ју 
ис по ља ва ње лек сич ких раз ли ка у окви ри ма јед не је зич ке те
ри то ри је, усло вље не ти пом кул ту ре у по је ди ним ре ги о ни ма .ˮ 
Ре зул та те ова квих ис тра жи ва ња пред ста вља ју раз ли чи те 
мо но граф ске сту ди је о ар ха ич ним те р ми но ло шким си сте ми
ма, ко је, уз ди ја ле кат ске реч ни ке оп штег ти па, пред ста вља ју 
дра го цен до при нос упо зна ва њу са лек сич ким бла гом срп ских 
на род них го во ра.3

3 У ис црп ној би бли о гра фи ји ко ју су са чи ни ле Љ. Не дељ ков и Б. Мар
ко вић (Не дељ ков и Мар ко вић 2015) дат је по пис штам па них де ла ко ја се 
ба ве лек си ко граф ском об ра дом ди ја ле кат ске лек си ке на про сто ру срп ско
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Овај прилог је настао у оквиру нашег рада на пројекту 
из ра де речника говора Ваљевске Подгорине. Како у својој антро
погеографској студији истиче Љубомир Павловић (1907: 349), 
Подгорина је географска, етнографска, историј ска и адми ни
стративна целина која обухвата горњи ток реке Колубаре, 
Јадра, Тамнаве и њихових притока. Гласовни и облички систем 
говора Ваљевске Подгорине детаљно је представљен у студи
ји Д. Радовановић (Радовановић 2014: 7–336), а тренутно се, 
у оквиру наведеног пројекта, ради на прикупљању и лексико
графској обради лексичког блага ове области.4

За потребе израде поменутог речника лексичку грађу на 
терену бележимо на неколико начина: према терминолошким 
областима, на основу постојећих упитника за прикупљање лек
сике традиционалне културе, затим прављењем аудиозаписа 
континуираног разговора са информаторима на унапред за
дату тему, уз повремена подстицајна питања, као и успутним 
регистровањем маркираних лексичких јединица. По зна ва ње 
кул тур ноисто риј ских, ет нич ких, лин гви стич ких и екс тра
лин гви стич ких чи ње ни ца од ре ђе ног под руч ја ва жан је фак
тор при ди ја ле кат ским лек сич ким ис тра жи ва њи ма5, те смо 
из бор пој мов ноте мат ског кру га чи ја ће се лек си ка ис пи ти
ва ти на од ре ђе ном аре а лу вр ши ли на осно ву на ших зна ња о 
ти пу тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја је за тај аре ал ка рак те ри
стич на.

хр ват ског је зи ка, од по чет ка XIX ве ка до 1992. го ди не и у пост ју го сло
вен ском пе ри о ду од 1992. до 2014. го ди не. Те р ми но ло шки лек си ко граф ски 
ра до ви са про сто ра срп ског је зи ка пред ста вље ни су у Не дељ ков 2012, а 
по пис и при каз ди ја лек то ло шких реч ни ка (пре ма ди ја ле кат ским зо на ма 
чи ју лек си ку пре зен ту ју) дат је у Сти јо вић 2018.

4 Спи сак пунк то ва из ко јих се са би ра лек сич ки ма те ри јал дат је у 
Ра до ва но вић 2014 (стр. 13, кар та бр. 1).

5 Ну жност по зна ва ња тра ди ци о нал не кул ту ре за лек сич ка ис тра жи
ва ња пред ста вље на је на за ни мљи вим при ме ри ма из прак се у Бар јак та
ре вић 1984.
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2. Пред мет, циљ и ме то де ис тра жи ва ња. 

У овом раду биће представљено једно тематско поље из 
Упит ника за прикупљање кулинарске лексике, који је  своје
вре мено за подручје Војводине сачинила Гордана Вуковић. 
Наиме, за потребе израде речника говора Ваљевске Подгори
не ми смо поменути Упитник прилагодили овој антропогео
графској микрорегији и попунили га у целости, а у овом при
логу ће бити представљена тематска целина која у Упитнику 
носи назив Млеко, млечни производи и јела са млеком.6 При
том ће мо се огра ни чи ти на лек сич ки ма те ри јал ко ји је сни мљен 
у јед ном пунк ту – у Ров ни ма, се лу у Ва љев ској Под го ри ни.7 
Ин фор ма то ри су би ле ста ри је же не у чи јем жи во ту је ис пи
ти ва на те ма ти ка би ла ак ту ел на ка ко у мла до сти, та ко и да нас. 
Зна чај не ин фор ма ци је о ста ту су по је ди них лек се ма у ак ту ел
ном је зич ком тре нут ку до би ли смо и из раз го во ра са мла ђим 
чла но ви ма до ма ћин ства.8 Ка ко са ми ин фор ма то ри на гла ша
ва ју, про це ду ра об ра де мле ка je ду го трај на и об у хва та до ста 
фа за и по сту па ка у ра ду. То им пли ци ра и бо гат ство лек сич ког 
фон да ве за ног за ову те ма ти ку.9

6 Ка ко се тер ми но ло шки упит ни ци сма тра ју са мо на цр том, од но
сном рад ном вер зи јом за те рен ска ис тра жи ва ња (Ра до ва но вић 2011: 228), 
при ку пља ње лек сич ког ма те ри ја ла од ре ђе не тер ми но ло ги је под ра зу ме ва 
знат но ши ре ис пи ти вач ке „зах те веˮ (а он да и до би је не по дат ке) од оних 
ко ји су пред ви ђе ни пи та њи ма у упит ни ку. 

7 По да ци о се лу Ров ни мо гу се про на ћи у По по вић 1907: 922–925.
8 Ука зу ју ћи на не до вољ ну ис пи та ност го во ра шу ма диј сковој во ђан ског 

ди ја лек та, Ж. Бо шња ко вић и Д. Ра до ва но вић (2009: 229) ис ти чу по тре бу 
што ско ри јег ис пи ти ва ње не ис тра же них обла сти у ду ху и тра ди ци ји срп
ске ди ја лек то ло ги је, али и уз при ме ну ме то да со ци јал не ди ја лек то ло ги је 
ка ко би се до би ла ре ал на сли ка ста ња да на шњих на род них го во ра ко ји су 
из ло же ни ути ца ју шко ле, ме ди ја и град ских иди о ма.

9 Бу ду ћи да ку ли нар ство пред ста вља јед ну од фун да мен тал них 
обла сти људ ског жи во та и ра да, а исто вре ме но и област ма те ри јал не кул
ту ре ко ја је нај по дло жни ја про ме на ма, ви ше стру ко је зна чај но ре ги стро
ва ње и лин гви стич ка об ра да ре чи из сфе ре ку ли нар ства на це ло куп ном 
под руч ју срп ске је зич ке те ри то ри је. На овом ме сту на во ди мо не ке од 
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Циљ ово га ра да је сте да се си сте ма тич но пред ста ви лек
сич ка гра ђа ве за на за област пре ра де мле ка ко ја је за бе ле же на 

ра до ва у ко ји ма је пред ста вље на лек си ка у ве зи са мле ком и млеч ним 
про из во ди ма. То мо гу би ти ра до ви по све ће ни ис кљу чи во овој лек сич кој 
гра ђи или ра до ви у ко ји ма је ис пи ти ва на лек си ка део од ре ђе ног тер ми но
си сте ма – ку ли нар ског, као и па стир ског или сто чар ског. У дру гом слу
ча ју, у за гра ди ће би ти на ве де не стра не на ко ји ма је пред ста вљен лек сич
ки ма те ри јал ко јим се ре фе ри ше на пој мо ве у ве зи са мле ком и млеч ним 
про из во ди ма. 

Д. Цр њак, „На зи ви за мље ко и мљеч не про из во де у околи ни Лак та ша ,ˮ 
Лек си ко ло ги ја, оно ма сти ка, син так са, Збор ник у част Гор да ни Ву ко вић, 
Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011, стр. 283–292;

М. Спа со је вић, „Из про бле ма ти ке про у ча ва ња лек си ке из обла сти прера
де мле ка у ре сав ском кра ју (на ма те ри ја лу из Ве ли ког По по ви ћа) ,ˮ у: Средњи 
век у срп ској на у ци, исто ри ји, књи жев но сти и умет но сти, IV, Гор да на Јова
но вић (ур.), Де спо то вац: На род на би бли о те ка „Ре сав ска шко ла ,ˮ 2013, 257–266; 

С. То мић, „Сто чар ство и пре ра да мле ка код Ср ба ,ˮ Гла сник Ге о граф
ског дру штва, св. 7 и 8, Бе о град, 239–260 (на стра на ма 258. и 259. да ти су 
крат ки при ло зи под на зи ви ма: су ди за пре ра ду мле ка, вр сте мле ка, млеч ни 
про из во ди);

Д. Ра до ва но вић, „Из ку ли нар ске лек си ке Са на да и Мо кри на ,ˮ Лек
си ко ло ги ја, оно ма сти ка, син так са, Збор ник у част Гор да ни Ву ко вић, 
Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011, стр. 227–237 (те мат ско по ље мле
ко и млеч ни про из во ди пред ста вље но је на стра ни 232);

Р. Ми ри лов, „Ку ли нар ска тер ми но ло ги ја Вој во ди не ,ˮ док тор ска ди
сер та ци ја, Но ви Сад, 2016 (сег мент ра да под на зи вом Мле ко, млеч ни про
из во ди и је ла од мле ка на ла зи се на стр. 38–43);

М. Бо жо вић, „Сто чар ска тер ми но ло ги ја Ибар ског Ко ла ши на ,ˮ При
ло зи про у ча ва њу је зи ка, бр. 20, 1984, стр. 189–192 (на зи ви за мле ко и млеч
не при зво де, као и на зи ви основ них су до ва ко ји се ко ри сте у мле кар ству, 
да ти су на стр. 191–192);

Ж. Бо шња ко вић, „Па стир ска тер ми но ло ги ја Сре ма ,ˮ Но ви Сад, 1985 
(те мат ско по ље мле ко пред ста вље но је на стр. 68–74); 

Г. Ја шо вић, „Па стир ска тер ми но ло ги ја Пећ ког Под го ра ,ˮ При шти на, 
1997 (те мат ско по ље мле ко и млеч ни про из во ди пред ста вље но је на стр. 78–85);

С. Ра кићМи лој ко вић, Па стир ска тер ми но ло ги ја Кри во вир ског Ти
мо ка, у: Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник, бр. XXXIX, 1993, стр. 11–148 
(те мат ско по ље мле ко и млеч ни про из во ди пред ста вље но је на стр. 58–63).

Од ет но граф ске ли те ра ту ре за ову те ма ти ку зна ча јан је рад Пер си де 
То мић о сто чар ству у Ја дру: П. То мић, „При вре да – сто чар ство ,ˮ Гла сник 
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, бр. 27, 1964, стр. 71–78 (оде љак под на
зи вом Пре ра да мле ка на ла зи се на стр. 70–71).
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у на ве де ном пунк ту, за тим да се из вр ши лек сич косе ман тич
ка ана ли за при ку пље ног ма те ри ја ла, уз да ва ње оп шти јих 
на по ме на о твор би лек сич ких је ди ни ца из кор пу са, као и да 
се при ка же тре нут на упо треб на и је зич ка вред ност од ре ђе них 
лек се ма, бу ду ћи да је тех но ло шки на пре дак, као је дан од нај
ва жни јих чи ни ла ца при вред ног раз во ја др жа ве, до при нео да 
мно ге тра ди ци о нал не ре а ле ме иза ђу из упо тре бе, па се, след
стве но то ме, и лек се ме ко је их име ну ју по вла че на пе ри фе ри ју 
лек сич ког си сте ма и жи ве је ди но још у се ћа њу нај ста ри јих 
пред став ни ка се о ске сре ди не. Осим то га, на не ким ме сти ма 
ће мо ука за ти и на то ко је су лек се ме спе ци фи ко ва не са мо за 
те ма ти ку у ве зи са пој мом мле ко, а ко је има ју упо треб ну 
функ ци ју и ван ис пи ти ва не те мат ске обла сти.

У скла ду са уо би ча је ним ме то до ло шким и кон цеп циј ским 
по ступ ци ма при ана ли зи лек си ке од ре ђе не тер ми но ло ги је, 
као по ла зна осно ва за при каз и се ман тич ку ана ли зу за бе ле же не 
лек сич ке гра ђе по слу жи ла је те о ри ја се ман тич ких ми кро по
ља ру ског ет но лин гви сте Ни ки те Тол сто ја (1963: 30–45; 1966: 
16–36). Ка ко би при каз обим ни је и ра зно род ни је лек сич ке 
гра ђе био си сте ма тич ни ји и еко но мич ни ји, ова те о ри ја је у 
ра до ви ма по све ће ним срп ској ар ха ич ној тер ми но ло шкој лек
си ци уне ко ли ко мо ди фи ко ва на.10 Уме сто се ман тич ких ми кро
по ља ко ја пред ла же Ни ки та Тол стој, у ра ду ће мо, у скла ду са 
мо ди фи ко ва ним ме то до ло шким прин ци пом ра да, кон сти ту
и са ти се ман тич ка по ља. Она ће ме ђу соб но би ти ди фе рен ци
ра на на осно ву ин те грал ног се ман тич ког зна ка, ко ји ујед но 
пред ста вља и на зив да тог по ља. Под ди фе рен ци јал ним се ман
тич ким зна ком под ра зу ме ва ће мо све осо бе но сти на осно ву 
ко јих се раз ли ку ју се ман тич ки са др жа ји (се ме ме) у окви ру 
јед ног се ман тич ког по ља. Се ме ме ће мо пред ста вља ти кроз 
од ре ђе ни по ре дак бро је ва, ко ји тре ба да по ка же хи јар хиј ски 
рас по ред се ман тич ких са др жа ја и њи хо вих лек сич ких ре а ли
за ци ја у окви ру од ре ђе ног се ман тич ког по ља.

10 В. нпр. Ву ко вић 1988, Ра кићМи лој ко вић 1993, Ми ри лов 2016. 
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3. Лек сич косе ман тич ка пре зен та ци ја гра ђе.

У ве зи са те мат ским по љем мле ко, млеч ни про из во ди и је ла 
од мле ка мо же се уста но ви ти пет се ман тич ких по ља:

1. На зи ви за ста ња, рад ње и осо би не жен ки жи во ти ња у 
ве зи са мле ком

2. На зи ви за рад ње у ве зи са пре ра дом мле ка
3. На зи ви за мле ко и млеч не про из во де
4. На зи ви за по су ђе и при бор у мле кар ству
5. На зи ви за је ла и на пит ке од мле ка

1. НА ЗИ ВИ ЗА СТА ЊА, РАД ЊЕ И ОСО БИ НЕ ЖЕН КИ 
ЖИ ВО ТИ ЊА У ВЕ ЗИ СА МЛЕ КОМ 

1.1. Се ме ма „ви ме на ра сте и отврд не услед на до ла же ња 
мле ка (обич но због не ре дов не му же)ˮ из ра жа ва се гла гол ском 
лек се мом на брек ну ти.

1.2. Зна че ње „хра ни ти сво јим мле ком (о мај ци)ˮ из ра жа
ва се гла гол ском лек се мом доји ти (вид ски пар њак по доји ти). 

1.3. Се ман тич ка ре а ли за ци ја „на хра ни ти мла дун че мле
ком из ви ме на пр ви пут по ро ђе њуˮ од го ва ра гла гол ској лек
се ми за доји ти. 

1.4. За из ра жа ва ње се ман тич ког са др жа ја „не при кри ва
ти, не скри ва ти мле коˮ упо тре бља ва се лек се ма спусти ти 
(уп.: Неће да спусти млеко, теле ис ту ца сво виме, а то бид не 
обич но кад крава оће бика, пред вођење).

1.5. Се ме ми „по че ти да ва ти ве ћу ко ли чи ну мле ка не го 
ра ни јеˮ од го ва ра гла гол ска лек се ма по јача ти. 

1.6. За се ме му „пре ста ти лу чи ти мле ко (о кра ви)ˮ ре ги стро
ва но је не ко ли ко лек сич ких ре а ли за ци ја: пре горе ти, пре капи
ти, за суши ти, пре суши ти, пресе ћи.

1.7. Под по себ ним ди фе рен ци јал ним се ман тич ким зна ком 
да је мо лек се ме ко ји ма с озна ча ва ју кра ве с об зи ром на не ке 
осо би не у ве зи са мле ком.
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1.7.1. У за ви сно сти од ди фе рен ци јал ног зна ка „кра ва ко ју 
је ла ко му сти : кра ва ко ју је те шко му стиˮ по сто је кон струк
ци је мека(на ) на мужи и тврда на мужи.

1.7.2. У за ви сно сти од ди фе рен ци јал ног зна ка „кра ва ко ја 
има пу но мле ка : кра ва ко ја има ма ло мле ка ,ˮ ре ги стро ва не 
су лек се ме млеч на и немлеч на.

2. НА ЗИ ВИ ЗА РАД ЊЕ У ВЕ ЗИ СА ПРЕ РА ДОМ МЛЕ КА.

2.1. За се ме му „из вла чи ти, ис ти ски ва ти (ру ка ма или апа
ра том) мле ко из ви ме на, си саˮ ко ри сти се лек се ма мусти (вид
ски пар њак пому сти). По сту пак узи ма ња мле ка (ма ну ел но или 
ма шин ски) на зи ва се мужа. Под овом тач ком ће мо на ве сти и 
две лек сич ке ре а ли за ци је у ве зи са ди фе рен ци јал ним зна ком 
ко ји се од но си на свр ху рад ње озна че не лек се мом мусти.

2.1.1. Зна че ње „руч но по му сти ма њу ко ли чи ну мле ка из 
ви ме на до ма ће жи во ти ње ка ко би ви ме по ста ло мек ше и лак ше 
за до је ње или ма шин ску му жуˮ од го ва ра лек се ми од му сти.

2.1.2. Зна че ње „по му сти кра ву ка ко би се ви ме осло бо ди
ло ви шка мле каˮ од го ва ра лек се ми из му сти. Овај по сту пак се 
на зи ва из му жа.

2.2. Се ме ми „про пу шта ти мле ко кроз це ди ло ра ди пре
чи шћа ва њаˮ од го ва ра лек се ма цеди ти (вид ски пар њак – про
цеди ти). 

2.3. Се ман тич ки са др жај „за гре ва њем до во ди ти мле ко 
до кљу ча ња и чи ни ти да оно и да ље кљу чаˮ из ра жа ва се гла
го ли ма вари ти (вид ски пар њак уз вари ти) и кува ти (вид ски 
пар ња ци скува ти и уку ва ти).

2.4. За зна че ње „ску ва ти из но ва, на но во (мле ко, су рут ку 
итд.)ˮ ко ри сти се гла гол преку ва ти (вид ски пар њак пре ку
вава ти). 

2.5. Гла гол ском лек се мом спени ти име ну је се рад ња ски
да ња пе не ко ја се ства ра по по вр ши ни мле ка (обич но при ли
ком ку ва ња). 
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2.6. Се ман тич ки са др жај „по ку пи ти млеч ну ма сно ћу, тј. 
кај мак са охла ђе ног мле каˮ од го ва ра гла гол ским лек се ма ма 
скупи ти (вид ски пар њак скупља ти), од но сно скину ти (вид
ски пар њак скида ти).

2.7. Се ме ма „ста ви ти си ри ште у мле коˮ из ра жа ва се лек
се мом под ли ти (вид ски пар њак под лива ти). Као си но ни ми 
се ко ри сте лек се ме сири ти (вид ски пар њак заси ри ти). Овај 
по сту пак име ну је се име ни ца ма под ливање и сирење. 

2.8. Лек сич ка ре а ли за ци ја се ме ме „на су ти сла ну, пре ку
ва ну су рут ку пре ко си ра ка ко би се одр жао ду же вре меˮ је сте 
гла гол ска лек се ма нали ти (вид ски пар њак на лива ти).

3. НА ЗИ ВИ ЗА МЛЕ КО И МЛЕЧ НЕ ПРО ИЗ ВО ДЕ.

3.1. У пр вом де лу овог се ман тич ког по ља из дво је ни су 
на зи ви за мле ко.

3.1.1. Цен трал но ме сто у овом се ман тич ком по љу, и уоп
ште у ана ли зи ра ној те мат ској обла сти, за у зи ма лек се ма сло
вен ског по ре кла млеко, као „оп шти на зив за теч ност бе ле 
бо је ко јом жен ке си са ра хра не сво ју мла дун чад .ˮ 

3.1.2. Под ди фе рен ци јал ним зна ком „вр сте мле ка пре ма 
по ре клуˮ на во ди мо сле де ће сло же не лек се ме, мо ти ви са не 
на зи вом жи во ти ње од ко је се мле ко до би ја: кравље млеко, 
ов чи је млеко, кози је млеко, ма га реће млеко.

3.1.3. Се ме ма „тек по му же но мле коˮ из ра жа ва се сло же ним 
лек се ма ма јему жно млеко и неваре но млеко. 

3.1.4. За „све же, тек ку ва но мле коˮ упо тре бља ва ју се сло
же не лек се ме варе но мле ко и уз варе но млеко, а чу је се и кувано 
млеко. 

3.1.5. За се ме му „пр во мле ко по сле те ле њаˮ упо тре бља ва ју 
се лек се ме ко лострум и за четак. 

3.1.6. За „мле ко са ко јег је ски нут кај макˮ у упо тре би је 
сло же на лек се ма об рано млеко.

3.1.7. Се ме ма „фер мен ти са но мле коˮ из ра же на је сло же ном 
лек се мом кисе ло млеко.
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3.1.8. Се ман тич ки са др жај „мле ко ко је је са мо, без ква сца, 
про ки слоˮ озна чен је раз ли чи тим сло же ним лек се ма ма: ус ки
сло млеко, уси ре но млеко, про вришта ло млеко, уз вишта ло 
млеко, покваре но млеко. Ов де ће мо на ве сти и гла гол ске лек
се ме ко ји ма се из ра жа ва зна че ње „по ква ри ти се (о мле ку) :ˮ 
ус ки сну ти, уси ри ти се, про вришта ти, уз вишта ти.

3.1.9. По себ но је из дво је но још не ко ли ко лек сич ких по је
ди но сти чи ји де но та ти пот па да ју под ово се ман тич ко по ље.

3.1.9.1. „Пе ну ша ва ма са ко ја се ства ра при ли ком ку ва ња 
мле ка или за вре ме са ме му жеˮ из ра жа ва се про стом лек се мом 
пена.

3.1.9.2. За „та лог ко ји оста је на кон це ђе ња мле каˮ упо тре
би ће се лек се ма труње.

3.2. У дру гом де лу овог се ман тич ког по ља на ла зе се лек се
ме ко ји ма се ре фе ри ше на млеч не про из во де и дру ге пој мо ве 
у ве зи са њи ма.

3.2.1. Као оп шти на зив за све млеч не про из во де упо тре
бља ва се син таг ма бели мрс.

3.2.2. За про из вод до би јен си ре њем мле ка ко ри сти се лек
се ма сир. 

3.2.3. Под ди фе рен ци јал ним се ман тич ким зна ком „вр сте 
си раˮ из два ја се не ко ли ко сло же них лек се ма ко ји ма се озна ча
ва ју вр сте си ра ди фе рен ци ра не пре ма раз ли чи тим па ра ме три ма.

3.2.3.1. У за ви сно сти од мле ка од ко јег се пра ве, по сто је 
раз ли чи ти ти по ви си ре ва, а они су озна че ни сло же ним лек
се ма ма: крављи сир, ов чи ји сир, кози ји сир. 

3.2.3.2. У за ви сно сти од сте пе на зре ња, за вр сте си ра упо
тре бља ва ју се сло же не лек се ме млади сир и меки сир, од но сно 
стари сир и тврди сир. 

3.2.3.3. У за ви сно сти од сте пе на ма сно ће, из два ја се пуно
масни и полу масни сир. За по лу ма сни сир упо тре би ће се и 
лек се ма сир ко. 

3.2.4. „Сред ство (при род но или ве штач ко) ко је до во ди до 
си ре ња мле каˮ име ну је се лек се мом сириште. За си ри ште 
про из ве де но ве штач ким пу тем ко ри сти се и лек се ма маја.
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Лек се мом поси ра озна ча ва се „густ млеч ни са др жај ко ји 
се пр ви фор ми ра у по ступ ку пра вље ња си ра, по струк ту ри 
на лик на ки се ло мле ко .ˮ 

3.2.5. Се ман тич ки са др жај „млеч ни ко а гу лат, сир ко ји је 
још у јед ном ко ма ду и из ко га ни је ис це ђе на су рут каˮ пред
ста вљен је лек се мом груда.

3.2.6. „Теч ност ко ја се из два ја из мле ка по сле си ре њаˮ 
на зи ва се сурут ка.

3.2.7. За „по со ље ну и про ку ва ну во ду или су рут ку ко јом 
се за ли ва сир да би што ду же тра јаоˮ упо тре бља ва се лек се ма 
пресо.

3.2.8. На овом ме сту на во ди мо још не ко ли ко лек сич ких 
осо бе но сти у ве зи са ана ли зи ра ним се ман тич ким до ме ном.

3.2.8.1. Се ме ма „скра ма ко ја се на ку пља по си руˮ озна
че на је лек се мом тавла, а уко ли ко се ра ди о ма лој ко ли чи ни 
на ку пље не скра ме, упо тре би ће се де ми ну тив ни об лик тавли ца.

3.2.8.2. Се ме ма „по ква ри ти се (о си ру или гру ди)ˮ из ра
жа ва се гла го ли ма ушуји ти, про шуји ти, про шушта ти.

3.2.9. Лек сич ку ре а ли за ци ју се ме ме „ма сни слој или ко ра 
ко ји се од ви ја са тер мич ки тре ти ра ног (ку ва ног) и охла ђе
ног мле ка и ко ји се упо тре бља ва као по се бан млеч ни про из
водˮ у ис пи ти ва ном пунк ту пред ста вља ис кљу чи во лек се ма 
кај мак. 

3.2.9. Под ди фе рен ци јал ним зна ком „вр сте кај ма каˮ на
во ди мо по де лу ко ја за ви си од сте пе на зре ња кај ма ка.

3.2.9.1. За „кај мак ко ји се кон зу ми ра од мах на кон ски да
ња са мле каˮ ре ћи ће се млади кај мак.

3.2.9.2. За „кај мак ко ји на ста је по сле од ре ђе ног сте пе на 
зре њаˮ ре ћи ће се стари кај мак или зрели кај мак. 

3.2.10. Лек сич ка ре а ли за ци ја се ман тич ког са др жа ја „гу
ста млеч на ма са ко ја се оце ди из кај ма каˮ у ис пи ти ва ном 
пунк ту је сте лек се ма под ме шчац. За овај се кун дар ни про из
вод смо ре ги стро ва ли и лек се му макање. 
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4. НА ЗИ ВИ ПО СУ ЂА И ПРИ БО РА У МЛЕ КАР СТВУ

4.1. У пр вом де лу овог се ман тич ког по ља зна ком при ка
зу ју се на зи ви по су ђа и при бо ра за мле ко.

4.1.1. Др ве на по су да ко ја се ко ри сти за му жу сто ке на зи ва 
се видри ца. 

4.1.2. Под ди фе рен ци јал ним се ман тич ким зна ком из дво
ји ће мо при бор за це ђе ње мле ка. Оба на зи ва су мо ти ви са на 
зна че њем са ме рад ње, а ди фе рен ци ја ци ја се вр ши на осно ву 
ма те ри ја ла од ко јег се при бор на чи њен.

4.1.2.1. Се ме ма „кр па (нај че ће од га зе) ко ја слу жи за це
ђе ње мле каˮ из ра же на је лек се мом цеди ло.

4.1.2.2. Се ме му „мре жа ста по су да (од ме та ла или пла сти
ке) кроз ко ју се це ди мле коˮ по се ду је лек се ма цедиљ ка.

4.1.3. Се ме ма „по су да бла го из бо че ног дна у ко јој се не
ка да ку ва ло мле ко и ра зна дру га је лаˮ из ра же на је лек се ма ма 
котлић и бакрач. 

4.1.4. Се ман тич кој ре а ли за ци ји „ку ке на ко ји се ка чи ко
тлић или ба крачˮ од го ва ра лек се ма вери ге. 

4.1.5. Ду гу љаст и пли ћи др ве ни суд ко ји се упо тре бља ва 
за раз ли ва ње мле ка ра ди ску пља ња кај ма ка на зи ва се кар ли ца.

4.2. У дру гом де лу овог се ман тич ког по ља гру пи са не су 
лек се ме ко ји ма се озна ча ва ју по су де и при бор за млеч не про
из во де.

4.2.1. Се ме ма „рет ко плат но у ко је се умо та ва сир да се 
оце диˮ озна ча ва се лек се мом груд ња ча. 

4.2.2. У ис пи ти ва ном пунк ту ре ги стро ва на је и лек се ма 
груда ра, ко ја има зна че ње „др ве на на пра ва у об ли ку сто ли
чи це на ко јој се це ди ла гру да .ˮ

4.2.3. По себ но су из дво је не лек се ме об је ди ње не оп штим 
зна че њем „по су де за скла ди ште ње млеч них про из во даˮ

4.2.3.1. „Пли ћа др ве на по су да са по клоп цем у ко јој се но си 
сир у по љеˮ озна че на је лек се мом чанак, док се иста та ква по
су да за кај мак озна ча ва де ми ну тив ном фор мом чан чић.
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4.2.3.2. „Др ве на ве ли ка по су да у ко ју се скла ди шти сир 
на ду же вре меˮ на зи ва се чабар. За ча бар ма ње за пре ми не 
ко ри сте се лек се ме чабрић/чабрица, као на зив ре а ле ме ко ја 
слу жи за скла ди ште ње кај ма ка. 

4.2.4. Под овом тач ком на во ди мо још две лек сич ке ре а
ли за ци је ко је су у ве зи са ана ли зи ра ном те ма ти ком.

4.2.4.1. „Сме штај ни обје кат на пра вљен од др ве та ко ји слу жи 
за од ла га ње мле ка и млеч них пре ра ђе ви наˮ на зи ва се млекар. 

4.2.4.2. „Же на ко ја се у за дру жној се о ској ку ћи ба ви по
сло ви ма у ве зи са мле ком и из ра дом млеч них про из во даˮ 
на зи ва се ста нари ца.

5. НА ЗИ ВИ ЗА НА ПИТ КЕ И ЈЕ ЛА СА МЛЕ КОМ

5.1. Пр ви део овог се ман тич ког по ља са др жи на зи ве је ла 
ко ја се пра ве са мле ком / млеч ним про из во ди ма.

5.1.1. Гу сто ку ва но је ло од бра шна, ма сти и си ра име ну је 
се лек се мом цицва ра.

5.1.2. Је ло од пи рин ча ку ва ног у за сла ђе ном мле ку име
ну је се лек се мом сутли ја.

5.1.3. Се ман тич ки са др жај „мле ко са пар чи ћи ма хле баˮ 
из ра жа ва се сло же ним лек се ма ма удро бље но млеко и задро
бље но млеко.

5.2. У дру гом де лу овог се ман тич ког по ља да ти су на зи
ви на пи та ка од мле ка.

5.2.1. За на пи так од мле ка и ка фе ко ри сти се сло же на 
лек се ма бела кафа.

5.2.2. На пи так од упр же ног ше ће ра и мле ка име ну је се 
сло же ном лек се мом запр же но млеко.

4. За кључ на раз ма тра ња.

У ве зи се са те мат ском гру пом под на зи вом Мле ко, млеч
ни про из во ди и је ла са мле ком, на лек сич ком ма те ри ја лу из 
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се ла Ров ни у Ва љев ској Под го ри ни, из дво је но је пет се ман тич
ких по ља.

Пр во се ман тич ко по ље кон сти ту и са но је на осно ву ин те
грал ног де фе рен ци јал ног зна ка на зи ви за ста ња, рад ње и осо
би не жен ки жи во ти ња у ве зи са мле ком. У окви ру овог се ман
тич ког по ља пре зен то ва не су лек сич ке ре а ли за ци је за пој мо ве 
у ве зи са мле ком ко ји се од но се са мо на жен ке жи во ти ња (углав
ном на кра ву, као про то ти пич ну жи во ти њу ко ја се му зе и чије 
се мле ко ко ри сти за пре ра ду). Нај ве ћи број чла но ва овог се ман
тич ког по ља пред ста вља ју про сте гла гол ске лек се ме за ре фе
ри са ње на стањa или радњe ко је се ве зу ју за жен ке жи во ти ња: 
на брек ну ти, по до ји ти, за до ји ти, пре ка пи ти, пре су ши ти, спу
сти ти итд. Нај ве ћа лек сич ка ша ро ли кост ја вља се у ве зи са 
се ме мом „пре ста ти лу чи ти мле ко :ˮ пре ка пи ти, за су ши ти, пре
су ши ти, пре го ре ти, пре се ћи. По след ње две лек се ме нај че шће 
озна ча ва ју на гли пре кид да ва ња мле ка. Осим гла гол ских лек
се ма, у окви ру овог по ља су при бе ле же не при дев ске лек се ме 
и кон струк ци је за ре фе ри са ње на осо би не жен ке жи во ти ња 
у за ви сно сти од два кри те риј ска па ра ме тра. На и ме, ка да је 
по сре ди пр ви ди фе рен ци јал ни знак – „ла ка или те шка руч на 
му жаˮ – за сту пље не су ан то ни мич не кон струк ци је: ме ка(на ) 
на му жи : твр да на му жи. У ве зи са дру гим ди фе рен ци јал ним 
зна ком – „да ва ње ма ло или мно го мле каˮ – ре ги стру ју се анто
ни мич не при дев ске лек се ме млеч на : не млеч на.

Пре фик си има ју ди стинк тив ну уло гу, од но сно озна ча ва
ју свр ше ни и не свр ше ни вид гла го ла. У слу ча ју вид ског па ра 
до ји ти/по до ји ти, при сут на је и до дат на ни јан са у зна че њу: 
на и ме, пре фикс по ука зу је да је са ма рад ња до је ња омо гу ће
на од стра не од ре ђе не осо бе, те гла гол по до ји ти има и се ме му 
„пу сти ти мла дун че код мај ке да си саˮ (уп. при мер из сни мље
ног ма те ри ја ла: Послен имам да подо јим теле, из бацим бале гу, 
све то раде жен скиње).

Дру го се ман тич ко по ље кон сти ту и са но је на осно ву ин те
грал ног се ман тич ког зна ка на зи ви за рад ње у ве зи са пре ра дом 
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мле ка. У ње му су об је ди ње не лек се ме за име но ва ње рад њи 
ко је чо век спро во ди у по ступ ку пре ра де мле ка. Гра ђа је из ло
же на пре ма ре ал ном сле ду до га ђа ја. У пи та њу су гла гол ске лек
се ме, углав ном не спе ци фи ко ва ног ти па, ко је се мо гу од но си ти 
на рад ње у ве зи са би ло ко јом теч но сти (нпр. ску ва ти, це ди ти, 
пре ку ва ти, на ли ти), али и оне ко је су спе ци фи ко ва не са мо 
за рад ње из те мат ског до ме на у ве зи са пој мом мле ко (му сти, 
си ри ти). Ка да је по сре ди упо треб ни ста тус лек сич ких је дин ца 
из овог се ман тич ког по ља, мо же се ре ћи да се пра сло вен ски 
гла гол ва ри ти, од но сно уз ва ри ти, по вла чи на пе ри фе ри ју лек
сич ког си сте ма (и оста је ка рак те ри сти ка ста ри је по пу ла ци је), 
а на ме сто ње га се, по фре квен ци ји у го во ру пред став ни ка 
мла ђе ге не ра ци је, ис ти че гла гол из књи жев ног иди о ма – ку
ва ти (од но сно ску ва ти). Та ко ђе, при мет на је и упо треб на 
пред ност код гла го ла си ри ти у од но су на ње гов си но ним 
под ли ти. 

Тре ће се ман тич ко по ље фор ми ра но је на осно ву ин те
грал ног ди фе рен ци јал ног зна ка на зи ви за мле ко и млеч не 
про из во де. По број но сти је ди ни ца ко је оку пља, ово по ље је 
нај ком плек сни је у до ме ну ис пи ти ва не те ма ти ке. У овом по љу 
се на ла зи лек се ма ко ја пред ста вља „оп шти на зивˮ за ана ли зи
ра ну те мат ску област – лек се ма сло вен ског по ре кла мле ко.11 
Што се ти че вр ста мле ка пре ма по ре клу, у ис пи ти ва ном пунк
ту до ми нант на је пре ра да кра вљег мле ка, ма ње се пре ра ђу је 
ов чи је мле ко, док се ко зи је и ма га ре ђе мле ко, по при чи ин
фор ма то ра, ко ри сти за ле че ње не ких бо ле сти (брон хи ти са, 
аст ме и сл.).

Ка да су по сре ди твор бе не фор ме лек сич ких ре а ли за ци ја 
из овог се ман тич ког по ља, у ве зи са ди фе рен ци јал ним зна ком 
„вр сте мле ка / млеч них про из во даˮ мо же се за па зи ти до ми
нант ност сло же них лек се ма (са струк ту ром при дев + име ни ца), 

11 Оп шти на зи ви ко ји се упо тре бља ва ју у ку ли нар ству го то во су увек 
до ма ће сло вен ске ре чи (осим у те мат ској обла сти Су пе и чор бе) (Ми ри лов 
2016: 103).
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ко је има ју раз ли чи ту мо ти ва ци ју (по ре кло: кра вље мле ко, 
ов чи је мле ко, кра вљи сир, ов чи ји сир итд.; сте пен зре ња: ме ки/
мла ди сир, твр ди/ста ри сир, мла ди кај мак, ста ри/зре ли кај
мак; сте пен ма сно ће: по лу ма сни сир, пу но ма сни сир). У ис пи
ти ва ном пунк ту чу ли смо са мо сло же не лек се ме је му жно 
мле ко и ва ре но мле ко, а по одговoрима ин фор ма то ра на на ше 
ди рект но пи та ње, ни су у упо тре би про сте лек се ме је му жа 
или ва ре ни ка/ва ре ни ца.12

Нај ве ћа лек сич ка ра зно ли кост при сут на је у ве зи са се
ме мом „по ква ре но мле ко :ˮ уси ре но мле ко, ус ки скло мле ко, 
про ври шта ло мле ко, уз ви шта ло мле ко, по ква ре но мле ко. У 
ис пи ти ва ном пунк ту за бе ле же но је не ко ли ко лек сич ких осо
бе но сти: име нич ка лек се ма та вла („скра ма по си ру и су рут киˮ), 
гла гол ске лек се ме ушу ји ти и про шу ји ти („по ква ри ти се (о 
си ру или гру ди)ˮ), као и лек се ме под ме шчац и ма ка ње. У ве зи 
са по след ње две на ве де не лек се ме тре ба ис та ћи да је под ме
шчац фо нет ска ва ри јан та ши ре рас про стра ње не лек се ме под
мле чац, док је лек се ма ма ка ње мо ти ви са на гла го лом ума ка ти, 
бу ду ћи да се овај се кун дар ни про из вод нај че шће кон зу ми ра 
та ко што се у ње га ума че хлеб. За ни мљи во је да смо у спон
та ном раз го во ру са мла ђим пред став ни ци ма ис пи ти ва ног 
пунк та за овај про из вод чу ли кон струк ци ју жи ди на из кај ма ка.

Че твр то се ман тич ко по ље кон сти ту и са но је на осно ву 
ин те грал ног се ман тич ког зна ка на зи ви за по су ђе и при бор у 
мле кар ству. Мно ге лек се ме из овог се ман тич ког по ља су, под 
ути ца јем тех но ло шког раз во ја, из гу би ле сво ју упо треб ну 
вред ност, што је усло ви ло и њи хо во по вла че ње на пе ри фе ри ју 
лек сич ког фон да, од но сно пре ла зак у ка те го ри ју за ста ре лих 
ре чи. Та ко се ви дри це, кар ли це, ча бро ви, ба кра чи го то во више 
не упо тре бља ва ју, већ се ко ри сте су до ви раз ли чи тог ма те ри
ја ла и ди мен зи ја по де сни за од го ва ра ју ћу рад њу (кан те, ко фе, 
шер пе, лон ци и сл.). Рет кост су и мле ка ри, др ве не про сто ри је 

12 Лек се ма ва ре ни ца се ко ри сти за ку ва но, вру ће пи ће, нај че шће ра ки ју. 
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на ме ње не за пре ра ду мле ка и скла ди ште ње млеч них про из
во да, а ре а ле ма ко ја та ко ђе ви ше ни је у упо тре би је тзв. гру
да ра („др ве на на пра ва у об ли ку сто ли чи це на ко јој се це ди ла 
гру да и ко ја има уре зан ка на лић са од во дом на јед ном де лу, 
кроз ко ји се од ли ва су рут каˮ). Про ме на на чи на при вре ђи ва ња, 
у скла ду са са вре ме ним усло ви ма жи во та, до ве ла је до по вла
че ња из упо тре бе ових пред ме та ма те ри јал не кул ту ре, па и лек
се ме ко ји ма се они име ну ју пред ста вља ју еви дент не ар ха и зме. 
Те ре а ле ме и њи хо ви на зи ви жи ве још је ди но у се ћа њи ма нај
ста ри јих ин фор ма то ра, док су мла ђим чла но ви ма до ма ћин
стви ма у нај ве ћој ме ри не по зна ти.

Не ке лек се ме из овог се ман тич ког по ља, као нпр. лек се
ме ви дри ца, ко тлић, ба крач ни су спе ци фи ко ва не ис кљу чи во 
за те мат ско по ље чи ји је оп шти на зив мле ко, већ има ју ши ру 
упо треб ну функ ци ју (за но ше ње би ло ко је теч но сти, од но сно 
ку ва ње раз ли чи тих је ла и сл.), док су ре а ле ме озна че не лек
се ма ма гру да ра, груд ња ча, кар ли ца, а у нај ве ћој ме ри и ча бар/
ча брић/ча брица, ве за не ис кљу чи во за те мат ски до мен у ве зи 
са мле ком и млеч ним про из во ди ма.

Пе то се ман тич ко по ље кон сти ту и са но је на осно ву ин те
грал ног се ман тич ког зна ка на зи ви за је ла и на пит ке од мле
ка. Ово по ље ни је бо га то – по ред про стих лек се ма су тли ја и 
ци цва ра, об у хва та још и сло же не лек се ме за дро бље но мле ко, 
удро бље но мле ко, за пр же но мле ко и бе ла ка фа. На ве де не сло
же не лек се ме мо ти ви са не су гла го ли ма за озна ча ва ње рад ње 
ко јом се да ти про из вод до би ја (удро би ти, за дро би ти, од но
сно (за)пр жи ти) или пак на зи вом јед ног са стој ка и бо јом 
дру гог са стој ка у про из во ду (бе ла ка фа).

Иа ко за сно ва на на јед ном пунк ту, лек сич ка гра ђа из те
мат ског до ме на у ве зи са пој мом мле ко по ка зу је се као број на 
и ра зно вр сна, а пот пу на сли ка у ве зи са ана ли зи ра ним сег
мен том из кул ту ре ис хра не у Ва љев ској Под го ри ни сва ка ко 
ће се до би ти са би ра њем лек сич ког ма те ри ја ла из оста лих 
пунк то ва у гра ни ца ма ове обла сти.
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Из во ди из тек сто ва

Пре се музло руч но. Касе по музе, он дак се цеди, посеб
на има крпа којом се цеди, он дак се вари и тек су тредан се 
скида кај мак и он дак се сири. Ал ако га ниси уз варио на 
време ил ако је прља ва посу да, ако сисе ниси опро, убри со и 
пало ти оне бале ге, а ниси га про цедио кроз цедиљ ку од ма и 
ниси ставио на шпо рет да вариш, то вако про вришти, ус ки
сне. Исто тако игру ду ако не исечеш на време, буде у топлим 
да не ста виш у лад но, она може д ушуји, то поста ну оне рупи
це и поста не кисе ло.

Пре биле дрве не кар ли це, видри це, чабри це, и саде то 
негде има, ал се не користи, саде су ове шер пе, кан те пластич
не, пластич но посуђе. И тако се ставља у кан те и поста је се 
млади сир, до седам дана. Е послен мора да се скида са сира 
она тавла и он дак се преку ва пресо и да се нали ва и он дак 
поста не тврди послен пет несдваес дана. Ал то увек мораш 
послен опе сед ми дан да се пре кувава тај пресо, да се скида 
та тавли ца и он дак чисто да се нали је. 

Кар ли ца је била да се раз ли је млеко, она је надуж вако, 
о дрве та. А с јед не и друге стране је било оно као лев чић да 
може жена да вако наг не да не би под ли ва ло млеко. Сад варимо 
у шер пи, пре је варе но у котли ћи ма, на вери ге ставиш. И биле 
кан те, као бакар не, и послен су створе не кофе метал не, сад 
и пластич не. Саде музеш и у пластич ној кофи ко нема ове и 
он дак успеш у шер пу да вариш и у шер пи оста је. А пре си 
моро д уз вариш у тим котли ћу на жару и он дак да сипаш у 
ту кар ли цу. И пре нису жене косад ми што др жимо у шпај
зу ил соби, не го се имо млекар, дрве ни. Пре су се ов це музле, 
има ло по сто оваца, па су се ов це касе јагањ ци од би ју можда 
тамо у априлу месецу, од априла до јула. до Петров дана су 
се ов це музле. Вамо уз вару на вери га ма и у те кар ли це и по
себ но се носи ло у зграду млекар. У том мле кару ништа се 
није држало само чабро ви о сира, кар ли це, груд ња ча, цеди ло, 
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исто чабри це мање за кај мак. Чабро ви су били и до пе десет 
кила, а чабри це за кај мак до десет, зави си све коли ко је до ма
ћин ство. И то су биле жене које су се само бави ле млеком, то 
се звале ста нари це, јер било је пре задру га, кад има двејетр ве 
или свекр ва и снаја јед на кува ручак и носи у њи ву, а ова се 
бави само о тим белим мрсом.

(Слав ка Ра кић, 1935)

Пре прави ли сириште, саде има купов но сириште, маја. 
Гове ђе и свињ ско сириште, бураг, бравље није стављано, јер 
оће да се осе ћа у сиру. Али прво касе из ва ди из гове че та мора 
да се осуши, да се посо ли доста, да стоји један дан, два, па се 
он дак рашири на три четри дрве та. И тако исто свиње ће. А 
од свиња нај више су жене оста вља ле од Божи ћа, то је као бла
го сло вено и за Ус крс кад је се клало. И ви ше њи су клали пра
се за Божић, иа ко за Божић се коље јаг ње због Ису са Христа, 
што је у шта ли, ал су клали прасе да би има ли то сириште 
жене да сиру. Ал од гове че та је јаче то сириште, бо ље се опра
ви, ал рет ко је има ло од гове че та, па су он дак ставља ли од 
прасе та а од гове че та су по јед ну коц ку секли и то стоји у 
тегли, ту жене ставља ју јаје ко коши ње, само опе ру и ставу 
цело, оно се цело ис то пи, љуска, све, ко да не по стоји. И то 
стоји тако дваес један дан, можда месец, да то као надође, да 
то преври, да се опра ви та маја. И он дак кад жене проба ју по 
јед ну чаши цу је ли може да заси ри та смеса млеко, они он дак 
то процеду, из руче у влашу ста клену, и од ма ставља ју друго, 
док ово потро шу, ново да се опра ви. Та сиришта су се нали
ва ла с сурут ком од сира и он дак то надође. Е саде, ако има 
ново да пре нови тог сиришта, и јед ног и другог, то је боље, 
он дак ће пре то да стиг не, да надође. Ако нема, оне поно во 
ставу оно исто пар че само што нали ју нову сурут ку, само то 
мора да стоји месец и нешто дана, јер нема ја чину.

(Ра да Ра кић, 1945)
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Marijana Đukić

A PART OF THE CU LI NARY LE XIS OF ROV NI VIL LA GE  
IN VA LJEV SKA POD GO RI NA

Sum mary

The pa per pre sents le xi cal ma te rial from the se man tic area „Milk, 
milk pro ducts and milk me als” re cor ded in Rov ni vil la ge in Va ljev ska 
Pod go ri na. The le xi calse man tic analysis of the col lec ted ma te rial is 
ba sed on the the ory of se man tic fi elds. The pa per al so gi ves mo re ge
ne ral no tes abo ut the for ma tion of so me le xe mes from the analyzed 
cor pus and pre sents the cur rent use and lin gu i stic va lue of cer tain le xe mes 
in con tem po rary Ser bian lan gu a ge, be ca u se tec hno lo gi cal advan ces, as 
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one of the most im por tant fac tors in the eco no mic de ve lop ment of the 
co un try, had many tra di ti o nal re alms co me out of use, and con se qu ently, 
the le xe mes that de no te them are mo ved to the pe rip hery of the le xi cal 
system and li ve only in the me mory of the ol dest na ti ves of the ru ral 
area. Be si des that, the pa per al so in di ca tes which le xe mes ha ve been 
spe ci fied only for the to pic re la ted to the term milk and which ha ve a 
use ful fun ction out si de the to pic area exa mi ned. The fun cti o ning of the 
re cor ded le xi cal ma te rial in con text is con fir med by di a lect texts gi ven 
as an ap pen dix at the end of the pa per.

Key words: Va ljev ska Pod go ri na, cu li nary le xis, se man tic area 
„Milk, milk pro ducts and milk me als”, le xi calse man tic analysis.




