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На та ша Ми ла нов1

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град2

ПО СУ ДЕ И ПРЕД МЕ ТИ СА  
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ НА МЕ НА МА У ИС ХРА НИ  

У СЕ ЛУ БО ГА ТИЋ КОД ВА ЉЕ ВА

У ра ду се на осно ву лек сич косе ман тич ке ана ли зе пред
ста вља лек си ка ко ја озна ча ва пред ме те за при пре му и др жа ње 
хра не у се лу Бо га тић код Ва ље ва. Уз лек се ме ће би ти да ти и 
из во ди из тран скри па та на осно ву ко јих се мо же са гле да ти 
функ ци ја ана ли зи ра не лек си ке у ет но граф ском и со ци јал ном 
кон тек сту. На осно ву раз ма тра ња мо ћи ће да се из ве де за кљу
чак и о то ме да ли је ана ли зи ра на лек си ка до ма ћег по ре кла 
или има и по зајм ље ни ца. 

Кључ не ре чи: тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства, лек си ка 
ко ја озна ча ва пред ме те за при пре му и др жа ње хра не, лек сич
косе ман тич ка гру па, твор бе на мо ти ва ци ја. 

1 na ta sa.mi la nov @isj.sa nu.ac .rs 
2 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: 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 (178009), 
ко ји 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, као и про јек та.
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Увод

На зи ви за по кућ ство пред ста вља ју ва жан сег мент ма те ри
јал не кул ту ре сва ког на ро да. Раз ли чи ти лек сич ки сло је ви ко је 
сре ће мо у тер ми но ло ги ји за по кућ ство от кри ва ју нам кул тур не 
ути ца је ко ји су за сту пље ни у од ре ђе ном аре а лу. По себ но је ва
жно по пи си ва ње ста ри јег сло ја лек си ке ове обла сти у ери са вре
ме ног до ба. Но во вре ме је и у се о ске сре ди не до не ло мо дер ни је 
спра ве и уре ђа је, што је по сле ди ца са вре ме ног на чи на жи во та. 
Са не стан ком пој мо ва ко ри шће них у тра ди ци о нал ном се о ском 
жи во ту и са ме лек се ме ко је су та кве пој мо ве име но ва ле при бли
жа ва ју се сло ју исто ри за ма. Због то га је ве о ма ва жно са чу ва ти 
од за бо ра ва тра ди ци ју и кул ту ру жи вље ња у из вор ном об ли ку.

Из обла сти тер ми но ло ги је ку ће и по кућ ства за по тре бе 
ра да ода бра ли смо лек си ку ко ја озна ча ва пој мо ве за при пре му 
и др жа ње хра не.3 Пред ста ви ће мо овај лек сич ки слој упо тре
бљен у го во ру се ла Бо га тић, се лу ко је ле жи на ју го и сточ ној 
гра ни ци Ва љев ске Под го ри не, на ле вој оба ли ре ке Гра дац.4

Ис тра жи ва ња у обла сти лек си ке ку ће и по кућ ства спро
ве ли су, из ме ђу оста лих, Г. Ву ко вић (1988), М. Бу ку ми рић 
(2006), Ј. Ко јић (2006), Д. Цр њак (2006), а зна ча јан до при нос 
овој обла сти да ју и де скрип тив ни и ди ја ле кат ски реч ни ци у 
ко ји ма је по пи са на и опи са на број на тер ми но ло шка лек си ка 
ко ја се од но си на кул ту ру ста но ва ња.

По де лу ана ли зи ра не лек си ке на лек сич косе ман тич ке 
гру пе из вр ши ли смо по угле ду на по де лу да ту у сту ди ји Гор

3 Ка ко је на ве ла Љ. Не дељ ков, у ис пи ти ва њу лек си ке у Вој во ди ни 
нај гу шћа мре жа пунк то ва по сто ји за тер ми но ло ги ју ку ће и по кућ ства, 
због то га што је за ову те му ин фор ма тор мо гао би ти би ло ко ји по зна ва лац 
тра ди ци о нал не кул ту ре, по што су тра ди ци о нал на ку ћа и по кућ ство пред
ста вља ли са став ни део жи во та ком плет не по пу ла ци је у про шло сти (Не
дељ ков, 2009: 193).

4 Љ. Па вло вић (1907: 562) на во ди се да је Бо га тић осно ван пре по
чет ка 17. ве ка, ка да се Јо ван Бо га ти нац до се лио на овај про стор из До њег 
Ко ла ши на у да на шњој Цр ној Го ри.
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да не Ву ко вић, Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни, 
те смо на осно ву то га фор ми ра ли те мат ске гру пе. При ли ком 
иден ти фи ко ва ња зна че ња ана ли зи ра них лек се ма кон сул то
ва ни су Реч ник СА НУ, Реч ник Ма ти це срп ске, Реч ник стра
них ре чи и из ра за ау то ра И. Клај на и М. Шип ке, као и Рјеч ник 
тур ци за ма А. Шка љи ћа (1973). Ин фор ма тор за при ме ре била 
је Ми ле ва Мар ко вић (1928).

Циљ ра да је по пи си ва ње лек си ке ко ја озна ча ва ре а ли је 
из обла сти при пре ме и др жа ња хра не, утвр ђи ва ње твор бе не 
мо ти ва ци је и ети мо ло ги је ана ли зи ра них лек се ма, као и ука
зи ва ње на нор ма тив ни ста тус овог ти па лек си ке. Овим ис тра
жи ва њем же ли мо и да да мо до при нос бо га ће њу лек сич ког 
фон да срп ског је зи ка, бу ду ћи да не ки од на зи ва ни су за бе ле
же ни у до са да шњим тер ми но ло шким по пи си ма лек си ке ове 
гру пе или су за бе ле же ни у дру гом зна че њу.

Лек сич косе ман тич ка ана ли за

У ра ду ће мо ана ли зи ра ти те мат ско по ље лек се ма ко ји ма 
се озна ча ва ју по су де и пред ме ти са раз ли чи тим на ме на ма у 
ис хра ни, а у ко је спа да ју ле ке ме што озна ча ва ју раз ли чи те 
по су де и спра ве за при пре му и кон зу ми ра ње хра не, пре ра ду 
мле ка и во ћа и сл.

Посудезакувањеипечење.Лек си ка за бе ле же на у овој 
гру пи име ну је ре а ли је ко је се и да нас нај че шће упо тре бља
ва ју са истим на зи вом. Оп шти на зив за по су де за ку ва ње и 
пе че ње су судо ви, суђе. Ме ђу по је ди нач ним на зи ви ма за бе
ле жи ли смо сле де ће:

– по су де за ку ва ње од ба кра: котао/кото, котлић; 
– зе мља не, ту ча не или емај ли ра не по су де: лонац (зе мљани 

лонац), лон чић, шер па, ту чана шер па са три ноге, тигањ; 
(Пре се у зе мљаним лон ци ма носио ручак ради ни ма у 
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њи ву; Имо тигањ, пекли се уштип ци, за пр жава ло се са 
њим, то је купљен тигањ; Ми узмемо кром пира па туримо 
у нај лон чић и оно се ис пе че; Ако ш ђуве че да правиш, 
то има ла ту чана шер па са три ноге оздо);

– ду бок ме тал ни или ба кар ни суд за то пље ње ма сти: рани ја 
(Треба скину ти рани ју с тава на да сутре то пимо маст);

– ме тал на по су да са др шком за ку ва ње цр не ка фе: ђезба, 
ђезби ца (Тури у ђе збу воду за кафу; Ис па ла ми ђезби ца 
те се раз би; Плека на ђезба била од обич ног плека);

– емај ли ра на по су да за гре ја ње во де: хибрик (Увек је било 
топле воде у хибри ку);

– по су де за пе че ње од раз ли чи тог ма те ри ја ла: плек, тев
си ја/теп си ја, пеку ља зе мљана, ђу веча ра (Има ли су они 
и бакре ни плек округал, па кад печу питу озго туре плек 
неки да не би жар упо; Пеку ља, пече се под њом лебац, 
али на ог њишту; Била је пеку ља зе мљана, на њу се тури 
прасе, па се пече у вруни; Теп си ју туриш под пеку љу, па 
озго жар);

– гво зде ни суд под ко јим се пе че хлеб, кром пир и дру га 
је ла: сач (Под сачом се пекло и лебац на ог њишту; Сач 
је од лима, а пеку ља од земље); 

– де ло ви по су да за ку ва ње: дршка, покло пац, руч ка, уво 
(Поклоп цом се по клапа ли лон ци и шер пе; Тигањ има 
дугач ку дршку).

На ве де ни при ме ри по ка зу ју да су на зи ви за ову гру пу 
пред ме та уо би ча је ни и да се углав ном ни су ме ња ли ни до 
да нас. На зи ви за по су де углав ном се са сто је од јед не лек се ме 
(ђе зба, ло нац, плек), ре ђе су то дво чла ни на зи ви (пе ку ља зе
мља на, зе мља ни лон ци), а за бе ле же на је и опи сна кон струк ци
ја (ту ча на шер па са три но ги це). Лек се ме су са син хро ниј ског 
ста но ви шта углав ном твор бе но не мо ти ви са не, не ке су из ве
де не од гла гол ске (др шка, пе ку ља, по кло пац) или име нич ке 
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осно ве (ђе зби ца, ђу ве ча ра). Не ки од на зи ва сре ћу се у фо нет ски 
мо ди фи ко ва ном об ли ку у од но су на на зи ве за бе ле же не у реч
ни ци ма и дру гим из во ри ма: ђе зба > џе зва, хи брик > ибрик.

На зи ви за по су де на ме ње не ку ва њу и пе че њу углав ном су 
стра ног по ре кла, нај ви ше тур ског: ђе зба (< тур. ce zve), ђу ве ча ра 
(< тур. güveç), хи брик (< тур. ibrik), сач (< тур. saç)), теп си ја/
тев си ја (< тур. tep si), ти гањ (< тур.). На зи ви плек/плех, шер па 
су вар ва ри зми по зајм ље ни пре ко не мач ког је зи ка.

Посудезаводу.У овој под гру пи су ве ћи ном на зи ви ко ји 
се да нас не упо тре бља ва ју, јер су и пој мо ви на ко је се од но се 
ве ћи ном иза шли из упо тре бе:

– на зи ви за по су де за др жа ње и но ше ње во де: тиква, врг, 
бар дак, тести ја (Носи ли у тиква ма воду на њи ву да пију; 
Бар дак је имо криву дршку, а врг праву и ши року; Бар дак 
је мало украшен, скупљи, а тести ја проста).

Бар дак и те сти ја су зе мља не по су де, док су ти ква и 
врг од пло да вр сте ти кве (би ља ка из по ро ди це La ge na ria 
vul ga ris).

– на зи ви за др ве не, ме тал не и сл. по су де за др жа ње и пре
но ше ње во де и дру гих теч но сти, за ва ђе ње во де из бу
на ра и др.: бреме ни ца, видри ца, кан та, кофа (Кофа је 
малирана, а кан та од чистог лима; Носи ла се вода за пиће 
у видри ца ма по три кило метра; Па су има ли бреме ни це, 
ко има коња с коњом да дого ни воде; Бреме ни ца, то је 
плосна то, па се тури на коња, затво ре но са обе стране, 
с јед не има да се точи и ис таче вода);

– на зив за по су де од ме та ла, ста кла и сл. из ко је се пи је во да 
и дру га теч ност: бокал, чаша, лон че, цимен та, шољи ца 
ка мена (Лон че има ло код ку ће, а код коле бе нека цимен та, 
од плека, јев тини је; За кафу биле шољи це ка мене);

– по моћ не спра ве за но ше ње во де: обрани ца (Упр тим обра
ни цу на ра ме па ајд’ у Градац на во ду).
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Ме ђу лек се ма ма ове под гру пе има ви ше из ве де ни ца од име
ни ца: ви дри ца (< ве дро), обра ни ца (< ра ме), бре ме ни ца (< бре ма), 
дан це (< дно) итд. На зив обра ни ца „по ви је на мот ка са за ре
зи ма на кра је ви ма за но ше ње су до ва пре ко ра ме на“ мо ти ви сан 
је на чи ном на ко ји се овај пред мет ко ри стио.

И у окви ру ове те мат ске под гру пе нај ви ше је по зајм ље ни
ца из тур ског је зи ка. Та кви су на зи ви бар дак (< тур. bar dak), 
кан та (< тур. ka na ta), ко фа (< тур. ko va), те сти ја(<тур. te sti). 
За бе ле же на су и два на зи ва ла ти ни ског по ре кла: ци мен та 
(< лат.) и та ли ја ни зам бо кал (< тал. boc ca le). 

Посудеипредметизамлекоимлечнепроизводе. У 
окви ру овe подгрупe за бе ле же ни су сле де ћи на зи ви:

– на зив за др ве ну или ме тал ну по су ду за му жу: котлић, 
кан та (Музло се у плека не кан те; Кан та била или котлић 
за кување млека);

– на зив за пли ћи, ду гу љаст др ве ни суд ко ји слу жи за раз
ли ва ње мле ка: кар ли ца (Млеко се раз ли је у кар ли цу па 
тако стоји да се ува ти кај мак);

– на зив за др ве не по су де са обру че ви ма, са гор ње стра не, 
отво ре не за др жа ње млеч них про из во да: каца, качи ца, 
ћупић, чабар, чабрић, чабри ца (Кај мак скине тамо у чабри
цу; Качи ца има две горе као дршке; Туре сир у ћупић, 
па он да преку ва ју пресо и наспу);

– пред ме ти за спра вља ње млеч них про из во да: врг, груд
ња ча, груда ра, зада нак, кутла ча дрве на, крпа (Груду 
мет неш у груд ња чу и свежеш, па прити снеш озго зада
нак да се оцеди; Вргом се купи ла сурут ка; По музу ов це 
и козе, па он да процеде кроз крпе. Ткале крпе жене од 
куде ље, беза, ћете на … само су неке има ле да купе груд
ња чу код ткача; Раз ли ва ли, има ли врг, као нате га, само 
округло, вели ко, а вам има дршку. Раз ли ју млеко с оним 
вргом, али он се не мо ре да опе ре, оно се ува ти ло на њ 
га и из нутра и око ло; Ис ко пана груда ра од дрве та).
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Код на зи ва по су да за са ку пља ње си ра и кај ма ка при ме ћу је 
се да го то во увек по сто ји ди фе рен ци ја ци ја пре ма ве ли чи ни: 
за сир су ве ће по су де (ка ца, ча бар), а за кај мак ма ње (нпр. ка
чи ца, ча брић), што је озна че но и на фор мал ном пла ну де ми ну
тив ним су фик си ма. При ме ри по ка зу ју да се се ман тич ка ди фе
рен ци ја ци ја лек се ма ове под гру пе углав ном вр ши твор бе ним 
сред стви ма (у пр вом ре ду су фик са ци јом), као и да се у овој 
обла сти упо тре бља ва ју нај че ше ће на зи ви до ма ћег по ре кла. 
Та ко ђе, ову гру пу чи не нај че шће јед но чла ни на зи ви (груд ња
ча, ка ца, ча брић итд.), рет ко опи сне дво чла не кон струк ци је 
мо ти ви са не на зи вом ма те ри ја ла од ког је пред мет на пра вљен 
(др ве на ку тла ча, пле ка на кан та).

Посудезадржањеалкохолнихидругихпића. Оп шти 
на зи ви за ове по су де су влаша, флаша. Ме ђу по је ди нач ним 
на зи ви ма за бе ле жи ли смо сле де ће:

– на зив за ста кле ни суд са гр ли ћем: влаша/флаша, балон, 
ба лон че (Балон је око ло био по плетен прућом);

– на зив за раз ли чи те су до ве за но ше ње ра ки је и ви на: бар
дак, букли ја, чуту ра, чуту ри ца (Чуту ри ца је други обим, 
она вата литар, а бар дак вата нај мање пет литара; Бар дак 
је од земље, а чуту ри ца дрве на; С букли јом су са зива ли 
свато ве; Тести ја је зе мљана ко и зе мљане ћасе, она је 
проста);

– на зив за ста кле не по су де раз ли чи те за пре ми не у ко ји ма 
се др жи ра ки ја: литар, полу литар, по луки ла, по луки ли ца 
(У полу литру је љута, у литру је шљиво ви ца);

– на зив за по су ду из ко је се пи је ра ки ја: чаши ца, ракин ска 
чаши ца, сатљик, чокањ, чо кањ чић, чуги ца (Сатљик је од 
стакла, мањи, двеста грама вата; Чокањ вата две чаши
це, исто и чуги ца);

– на зив за ве ћу по су ду у ко јој се чу ва ал ко хол но пи ће: 
буре, бу рен це од десет кила, бурић, вучи ја (Држала се 
раки ја у бу ради ма; Од прошћа напра ви ону вучи ју, тријес 
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кила вата; Неки ставио буре са раки јом на таван и кад је 
дошо пред Ђур ђев дан да узме, оно све из ве три ло, из дуво 
ветар);

– на зив за по су ду, пред мет за пре та ка ње ра ки је: гума, натега 
(Точи ла се раки ја нате гом, ни је има ла гума);

– де ло ви бу ре та и уоп ште по су да од др ве та: дан це, дно, 
дуга, дужи ца, зад но, обруч, уто ри (Бурад су се прави ла 
од дуга; За уто ре но, уда ре но дно као на каци; Дужи це су 
мале на ча брићи ма; Уто ри се уре жу у дуге, па се ту 
умет не зад но).

На зи ви свр ста ни у ову под гру пу по ка зу ју да у обла сти 
лек си ке ко јом се име ну ју по су де за др жа ње ал ко хол них пи ћа 
по сто ји ве ли ка лек сич ка раз у ђе ност, усло вље на ве ли ким бро
јем раз ли чи тих пред ме та, а при ме ри по ка зу ју да су го вор ни
ци ма би ле ва жне ди мен зи је по су да из ко јих се слу жи ло ал
ко хол но пи ће. На зи ви су нај че шће јед но чла ни (ба лон, ли тар, 
чу ги ца), рет ко дво чла ни или ви шеч ла ни (бу рен це од де сет 
ки ла, ра кин ска ча ши ца). 

У овој гру пи зна тан је број на зи ва стра не ети мо ло ги је, 
од ко јих мно ги има ју де ри ва те: ба лон (< фр. bal lon), бу кли ја 
(< грч. bôkalion; лат. ba u ca lis), са тљик (< нем.), чо кањ (< тур. 
çokal), фла ша (< нем.).

Посудезачувањенамирница. У окви ру овe подгрупe 
мо же мо ус по ста ви ти сле де ће на зи ве:

– на зив за ве ли ке по су де у ко ји ма се др же на мир ни це: ка ца, 
сан дук, стубли на (Пасуљ су држали, има ли од дрве та 
напра вљен сан дук; Или, осе чен је јавор, шупаљ, и зад не 
га оздо, а озго сипа ју брашно, пасуљ, то је стубли на; 
Купус тура ли да се кисе ли у каце);

– на зив за по су де од раз ли чи тог ма те ри ја ла и раз ли чи тог 
об ли ка у ко ји ма се чу ва ју на мир ни це: котао зе мљани, зе
мљана ћаса, кан та плека на, тегла, ћуп, ћупић (У ћупо ве 
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тура ли папри ке да се кисе ле; Маст се држала у кан та ма 
обич ним, плека ним).

Лек се ме ове под гру пе углав ном су до ма ћег по ре кла, а што 
се ти че фо р мал не стра не, има и јед но чла них (ка ца, сан дук, ћуп) 
и ви шеч ла них на зи ва ко ји су мо ти ви са ни ма те ри ја лом од ког 
је пред мет на чи њен (зе мља ни ко тао, пле ка на кан та).

Посудезапрерадувоћаињиховиделови.У окви ру овe 
подгрупe мо же мо ус по ста ви ти сле де ће на зи ве:

– на зив за обао др ве ни суд с отво рен гор ње стра не у ко ме 
се др жи не пре вре ло во ће: каца (Шљиве су се купи ле у 
ка цу; Неко је имо и кацу од двајес казана);

– на зив де ло ва апа ра ту ре за пе че ње ра ки је: казан, лам пек, 
табар ка, табар ка дрве на, чуча вац (Казан није мого свак 
има ти, само ко је богат; Табар ка била од дрве та; Чуча вац, 
дрве на му табар ка и дрве но горе куд из ла зи раки ја, од 
бакра само де се сипа коми на);

– део по су де: лула, капак (Лула била бакре на, капак исто 
од дрве та).

На ве де не лек се ме су углав ном јед но чла не, ре ђе дво чла не, 
мо ти ви са не на зи вом за ма те ри јал од ко га је пред мет на чи њен 
(та бар ка др ве на). Не ки од на ве де них ма ло број них на зи ва су 
по зајм ље ни це: ка зан (< тур. ka zan), лам пек (< тал. lam bic co), 
лу ла (< тур. lüle).

Посудеисправезамешењетеста. У окви ру овe под гру
пe ус по ста ви ли смо сле де ће на зи ве:

– на зи ви за др ве не или ме тал не по су де у ко ји ма се за ку ва
ва хлеб: ван гла, кар ли ца, кори то, наћу ве дрве не (Наћу ве 
има ли од дрве та, сковане или ис ко пане, неко имо и кар
ли цу за мање, али наћу ве за више леба; Сад месимо лебац 
у ван гли);
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– пред мет за раз вла че ње те ста: оклаги ја;
– под ме тач за об ли ко ва ње те ста: даска (На дасци се сме

сива лебац);
– пред мет за се ја ње бра шна: сито (Сеја ло се брашно на 

сито, неко имо чешће, неко ређе);
– на пра ва за ста вља ње хле ба у пећ: лопар, лопа та (Ставља 

се лебац са лопа те у фуру ну; Лопар се ко ристио кад се 
на мало пекло на ог њишту).

На ве де ни на зи ви су углав ном до ма ћег по ре кла, из у зе так 
је гер ма ни зам ван гла (нај ве ро ват ни је < нем. We i dling). Та ко ђе, 
на зи ви су ве ћи ном са ста вље ни од јед не ре чи.

Предметизаобедовањеисервирање.У окви ру овe под
групe мо же мо ус по ста ви ти сле де ће на зи ве:

– зе мља ни, пор це лан ски, ме тал ни или др ве ни суд из ког 
се је де: зе мљана ћаса, ћаси ца, празник, тањир, плека ни 
тањир, тац на (О сла ви су турани пра зници, а иначе се 
јело из ћаса; Ћаси ца за децу, ћасе за мато ре);

– зде ла за чор бу, су пу и сл.: чанак, чини ја, чор ба лук (Супа 
се служи ла у чан ци ма; Било је чор ба лука за сла ву, па 
ако немаш довољ но тражиш од оно га ко не сла ви);

– пред ме ти ко ји ма се је де, ва ди и се че хра на: бритва, веде
ме стер, виљу шка, каши ка, кутла ча, дрве на кутла ча, 
нож (Јели смо из ћаса сви зајед но дрве ним каши ка ма; 
Само за славу су каши ке купов не биле; Биле после од 
ал ми јуна и виљу шке и каши ке; Бритва, крив нож, то је 
моја баба има ла бритву, није има ла зубе па струга ла 
јабу ку, носи ла о по јасу; Отац је веде ме сте ром секо лебац, 
кад му затре ба неки канап);

– пред мет за др жа ње со ли од др ве та, ке ра ми ке и сл.: сланик, 
слани ца (Слани ца се држи на зиду).
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Све по зајм ље ни це из ове под гру пе по по ре клу су ту р ци зми 
(ка ши ка, ћа са, ча нак, чи ни ја, чор ба лук). Сре ћу се и јед но чла
ни и ви шеч ла ни на зи ви, та ко ђе мо ти ви са ни ма те ри ја лом од 
ко јих је пред мет на чи њен (др ве на ку ла ча, пле ка ни та њир). 

Разнесправекојесекористеприликомприпремања
хране. У окви ру ове под гру пе за бе ле жен је ма њи број на зи ва 
ко ји име ну ју ору ђа ко ја се ко ри сте за при пре му хра не: 

– за ту ца ње: аван, ступа, тучак (Била трешњо ва ступа, 
од дрве та ис ко пана и дрве ни тучак, тучеш крушац соли; 
После смо наба ви ли гвозде ни тај тучак);

– за ме ша ње: вар ја ча;
– за му ће ње: жица (Има ла жица, меша ли за тор ту);
– за мле ве ње: ва дени ца, жрвањ, млин (Био и жрвањ за 

мле вење соли; Ко ди је била ва дени ца за месо, секло се 
ножом);

– за си па ње теч но сти: левак (То су левак прави ли од др ве
та, нако напра ве че тврта сто вели ко, па точе воду крос то);

– за про се ја ва ње: протак, ре шето, сито (Протак, он има 
веће рупе нег сито);

– за рен да ње: рен де (Са рен де том се струга ла рот ква за 
сла ву);

– за раз гр та ње жа ра: ватраљ, маши це (Ватраљ је сличан 
ашо ву, само мали, гвозде ни);

– за при би ја ње жа ра уз зи до ве пе ћи: огара ча, гребло, крпа 
(Огара ча је мот ка што се њом раз гр ће жар у вруни; Гре
блом се згрне жар по ћошко ви ма; Крпа, то је на не кој 
мот ци старе дроње завезане, па се тиме чисти ог њиште, 
да није пепе ла).

На ве де ни при ме ри ма хом при па да ју оп ште у по треб ној 
лек си ци ко ја се и да нас ко ри сти у истом зна че њу.
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За кљу чак

На кон пред ста вља ња лек се ма ко ји ма се име ну ју де ло ви 
по кућ ства у ве зи са при пре мом и сер ви ра њем хра не мо же мо 
за кљу чи ти да по сто ји ре ла тив но бо гат и ра зно вр стан скуп 
на зи ва на ма лом аре а лу. На зи ви мо гу би ти до ма ћег и стра ног, 
нај че шће тур ског по ре кла. Та ко ђе, са фор мал не стра не, лек
се ме ове те мат ске гру пе углав ном су јед но чла не, док се код 
ви шеч ла них пр вим де лом син таг ме опи су је ма те ри јал од кога 
је пред мет на пра вљен (др ве на/зе мља на ћа са, пле ка ни та њир) 
или из глед ре а ли је ко ју лек се ма но ми ну је (ту ча на шер па са 
три но ге). Лек се ме се нај че шће ја вља ју у јед ном фо нет ском 
ли ку, а ре ђе у ви ше раз ли чи тих (плек/плех, теп си ја/тев си ја, 
вла ша/фла ша). Раз ли чи ти фо нет ски ли ко ви на ро чи то се ја вља
ју код лек се ма стра ног по ре кла, ко је су у свом раз во ју про шле 
кроз раз ли чи те фа зе адап та ци је (уп. Ву ко вић 1988: 105). До
ма ћи на зи ви че сто има ју ви ше ва ри ја на та, до би је них су фик
са ци јом мо тив не ре чи, ко ји ма се нај че шће пра ви ди фе рен ци
ја ци ја ме ђу по су да ма истог ти па с об зи ром на ве ли чи ну (нпр. 
бу ре, бу рић, бу рен це; ча бар, ча бри ца, ча брић).

На ве де не лек се ме углав ном се сре ћу и на дру гим те ри
то ри ја ма срп ског го вор ног под руч ја, али има и не ких ко је 
дру где ни су за бе ле же не (нпр. ога ра ча, по лу ки ла, чу ги ца) или 
су пак за бе ле же не у друк чи јем зна че њу (нпр. сту бли на).
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DISHES AND OBJECTS WITH DIFFERENT  
NUTRITION PURPOSES IN THE VILLAGE  

OF BOGATIĆ NEAR VALJEVO

Summary

Based on the lexicalsemantic analysis, the paper presents a lexicon 
that identifies food preparation and storage items in the village of Bo
gatić near Valjevo. After analyzing the lexemes, it was concluded that 
there is a relatively rich and diverse set of names in this small areal. The 
names can be of domestic, foreign, and mostly Turkish origin. Also, 
having in mind the formal side, the lexemes of this thematic group 
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consist of mostly one word, while the first part of the multiword lex
emes describes the material of which the object is made (plekani tanjir) 
or the appearance of the realities that the lexeme nominates (tučana 
šerpa sa tri noge). Common names often have multiple variants, obtained 
by the suffixation of a motive word, which usually differentiates dishes 
of the same type in terms of size (eg. bure, burić, burence). The analyzed 
lexemes are mostly found in other territories of the Serbianspeaking 
area, but there are some that have not been recorded elsewhere (eg. 
polukila, čugica) or have been recorded with a different meaning (eg. 
stublina).


	img20221125_0001
	milanov.posude.2019



