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Дра га на Ра до ва но вић1

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца
Гор да на Штр бац
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду

ЛЕК СИ КА ОКУЋ НИ ЦЕ У  
ВА ЉЕВ СКОЈ ПОД ГО РИ НИ2

У ра ду се на ма те ри ја лу са под руч ја Ва љев ске Под го ри не 
при ка зу је ин вен тар лек се ма ко је се од но се на окућ ни цу. Ове 
лек се ме при па да ју ши рој те мат ској гру пи ре чи ко јом се име
ну ју ре а ли је из до ме на тра ди ци о нал не кул ту ре ста но ва ња. 
Ана ли за по ка зу је да овај тип лек си ке пред ста вља уре ђен си стем 
са раз гра на том мре жом се ман тич ких од но са ме ђу чла но ви ма. 
У пр вом ре ду ус по ста вља ју се хи пе ро ним скохи по ним ски од
но си, за сно ва ни на ме ро ним ским (нпр. окућ ни ца : чар дак) и 
так со ном ским мо де ли ма (нпр. обје кат с по себ ном на ме ном : 
ам бар, кача ра, ма газа). Ис тра жи ва ња ова кве вр сте има ју не
дво сми слен лин гво кул ту ро ло шки зна чај, али у исто вре ме по
твр ђу ју у ли те ра ту ри већ за па жа на обе леж ја на род них тер ми но
си сте ма. 

1 dra ga na i li ja@g mail.com .
2 Рад је на стао у окви ру про јек та: Реч ник го во ра Ва љев ске Под го ри не 

(но си лац Ма ти ца срп ска), 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. Део ис тра жи ва ња спро ве ден је 
у окви ру про је ка та: Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про
сто ра (178020) и Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич ка и 
праг ма тич ка ис тра жи ва ња (178004), фи нан си ра них та ко ђе од стра не Ми
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: лин гво кул ту ро ло ги ја, тра ди ци о нал на кул
ту ра, окућ ни ца, лек сич косе ман тич ка ана ли за, Ва љев ска Под
го ри на.

1. Увод

1.1. У ан тро по ло шкој лин гви сти ци ја сно је ис ка за но ми
шље ње да је је зик део кул ту ре, али у исто вре ме и њен пре но
сник. Ин тер ак ци ја две ју ка те го ри ја зна чи да се оне уза јам но 
под ра зу ме ва ју, бу ду ћи да не по сто ји кул ту ра без је зич ког из
ра за ни ти по сто ји је зик без кул тур ног са др жа ја. Сва ки кул тур
ни код ис по ља ва се у је зи ку, а сва ки је зик при па да од ре ђе ном 
ти пу кул ту ре. Је зик од ра жа ва раз ли чи те аспек те кул ту ре 
та ко што се ње не осо бе но сти ис по ља ва ју у оп штој лек си ци, за
тим у спе ци јал ним тер ми но ло ги ја ма основ них обла сти чо ве
ко вог жи во та, као и у из ра жа ва њу ло ка ли за ма, ре ги о на ли за ма 
и ди ја лек ти за ма (Бу гар ски 2005: 16–20; Не дељ ков 2009: 190).

1.2. Тра ди ци о нал на кул ту ра нај бо ље се по ка зу је у обла
сти раз ли чи тих спе ци јал них тер ми но ло ги ја, што је у на шој 
прак си до бро пред ста вље но у окви ру но во сад ске лин гви стич ке 
шко ле под сти ца јем ру ске лин гви стич ке шко ле (Оле га Тру ба
чо ва и Ни ки те Тол сто ја) – са ку пља њем и пу бли ко ва њем тра
ди ци о нал не лек си ке ау тох то ног срп ског ста нов ни штва у Вој
во ди ни; уп. нпр.: Лек си ка ри бар ства (Ми хај ло вић и Ву ко вић 
1977), Ко лар ска тер ми но ло ги ја (Ву ко вић, Бо шња ко вић и Не
дељ ков 1984), Па стир ска тер ми но ло ги ја (Бо шња ко вић 1985), 
Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства (Ву ко вић 1988), Ра тар ска и 
по вр тар ска тер ми но ло ги ја (Дра гин 1991), Пче лар ска тер ми
но ло ги ја (Не дељ ков 2009) и др. 

1.3. Лек сич ка ис тра жи ва ња из до ме на тра ди ци о нал не 
кул ту ре ста но ва ња по твр ђу ју не ка оп шта обе леж ја го во ра 
Ва љев ске Под го ри не, у пр вом ре ду чу ва ње мно гих ар ха ич них 
је зич ких цр та. На и ме, уз ста ру вред ност ја та са чу ва не су и 
дру ге је зич ке по је ди но сти ко је има ју ду бо ку ста ри ну. То се 
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огле да и на мор фо син так сич ком, али и лек сич ком пла ну (в. 
Ре ме тић 1981; Ра до ва но вић 2014; Ра до ва но вић 2017; Ра до ва
но вић 2018). 

Бу ду ћи да је тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства је дан од 
тер ми но ло шких си сте ма ко ји до бро ре пре зен ту је ста ри је са
чу ва но ста ње у је зи ку од ре ђе не ми кро је зич ке за јед ни це и 
ње ног ар ха ич ног кул тур ног ко да, у ра ду се на осно ву ма те
ри ја ла из Ва љев ске Под го ри не при ка зу је ин вен тар лек се ма 
ко је се од но се на окућ ни цу, по ка зу ју се њи хо ва зна че ња и ме
ђу соб ни од но си. 

Гра ђа је са ку пље на на осно ву ин тер но са чи ње ног упит
ни ка и по лу струк ту ри ра ним ин тер вју ом, а пре ма уста ље ном 
мо де лу мо ди фи ко ва не те о ри је се ман тич ких по ља,3 и си сте
ма ти зо ва на на осно ву пред мет ноло гич ког кри те ри ју ма.4 

2. На зи ви за окућ ни цу и ње не де ло ве

2.1. Пре ма РСА НУ, лек се ма окућ ни ца озна ча ва: а. ‛зе мљи
ште око са ме ку ће, плац не по сред но уз ку ћу’; б. ‛зе мљи шни 
по сед обич но око ку ће где се са ди и не гу је по вр ће, во ће, ба шта, 
воћ њак и сл.’; в. ‛део зе мљи шта и објек ти у дво ри шту око ку ће 
ко је је зе мљо рад нич ко до ма ћин ство за др жа ло као при ват ну 
сво ји ну при сту па њу у се љач ку рад ну за дру гу’. 

На те ре ну Ва љев ске Под го ри не под окућ ни цом се под ра
зу ме ва ши ри зе мљи шни по сед ко ји окру жу је јед но до ма ћин
ство (или у тра ди ци о нал ном на чи ну жи вље ња јед ну се о ску 

3 Те о ри ја је уте ме ље на у два де се том ве ку, а уво ди је у об ра ди лек си ке 
Ни ки та Тол стој, пре ма ко ме тре ба ис пи ти ва ти оне те ри то ри је у ко ји ма се 
оче ку је да по сто ји пој мов ноте мат ски круг чи ја се лек си ка ис тра жу је, 
бу ду ћи да је циљ ре кон струк ци ја ста ри јег ста ња (Не дељ ков 2009: 192). 

4 Овај рад је део ши рих ис тра жи ва ња пред ста вље них у: Штр бац Г. 
и Штр бац С. 2019; Ива но вић Ба ри шић и Ра до ва но вић 2019, у ко ји ма је дат 
пре глед лек сич ког тер ми но си сте ма ко ји се ти че ку ће и окућ ни це у го во ру 
Ва љев ске Под го ри не. 
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за јед ни цу), за јед но са свим објек ти ма раз ли чи те на ме не: збри
ња ва ње сточ ног фон да, пре ра да и чу ва ње на мир ни ца и сл. У 
том сми слу лек се ма окућ ни ца хи пе ро ним је за све дру ге лек
се ме ко ји ма се име ну ју зе мљи шни и гра ђе вин ски еле мен ти 
у ње ном са ста ву. 

У си сте му на зи ва ко ји ма се обе ле жа ва ју ре а ли је ка рак
те ри стич не за окућ ни цу у Ва љев ској Под го ри ни мо гу се из
дво ји ти два ни за хи по ни ма: пр ви чи не лек се ме ко ји ма се 
обе ле жа ва зе мљи ште пре ма вр сти или на ме ни, а дру гу гру пу 
чи не лек се ме са зна че њем обје ка та или про сто ри ја од но сно 
гра ђе ви на ко је се упо тре бља ва ју у раз ли чи те свр хе. Сто га се 
мо же за па зи ти да је у хи је ра рхи за ци ји лек се ма ко је се од но
се на окућ ни цу и ње не де ло ве до ми нан тан хи пе ро ним ско 
хи по ним ски од нос ме ро но миј ског од но сно так со но миј ског 
ти па,5 што је ина че ка рак те ри стич но за тер ми но ло шке си сте ме 
уоп ште. 

2.2. Лек се ма имање, ко јом се обе ле жа ва уку пан по сед, тј. 
по љо при вред но до бро на ко јем се на ла зи ку ћа за ста но ва ње 
за јед но с пра те ћом еко но ми јом, хи пе ро ним је од но сно хо ло
ним ре чи окућ ни ца, док је гер ма ни зам плац име за ужи по јам 
бу ду ћи да се њи ме обе ле жа ва зе мљи ште на ко јем су из гра
ђе ни од го ва ра ју ћи објек ти. 

Уну тар про сто ра озна че ног као окућ ни ца мо гу се уо чи ти 
раз ли чи ти зе мљи шни де ло ви чи ји су на зи ви ме ро ни ми да те 
лек се ме. Они ме ђу соб но сту па ју у од нос ко хи по ни ми је на 
осно ву се ме на ме не. Да кле, по је ди ни де ло ви зе мљи шта око 
ку ће у ко јој се ста ну је има ју раз ли чи ту на ме ну па се сход но 
то ме ди фе рен ци ра ју и њи хо ви на зи ви: 

5 Так со но ми ја је вид суб ор ди на ци је ко ји под ра зу ме ва кре та ње од 
лек се ма са зна че њем нај оп шти јег пој ма ка лек се ма ма ко је обе ле жа ва ју 
по је ди нач не пој мо ве, при че му је хи пе ро ним са др жан у се ман ти ци хи по
ни ма. С дру ге стра не, ме ро но ми ја под ра зу ме ва ус по ста вља ње суб ор ди
на ци је по кон сти ту ент ском прин ци пу, тј. уре ђи ва ње лек сич ких је ди ни ца 
по обра сцу А је део Б (Šip ka 2006: 58).
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авли ја ‛дво ри ште’; 
башта/башча, гради на ‛зе мљи ште на ко јем се га ји по вр ће, 

во ће, цве ће и др.’;
гув но/гум но ‛за рав ње но, ута ба но зе мљи ште на ко јем се 

вр ше, ве је или мла ти жи то’;
др вљаник/цепа ло ‛ме сто у дво ри шту где су на сла га на др ва’. 
2.3. Дру гом хи по ним ском ни зу при па да ју на зи ви за 

објек те и дру ге гра ђе вин ске еле мен те уну тар окућ ни це ко ји 
има ју ра зно вр сну на ме ну. На зи ви за по је ди нач не објек те сту
па ју у од нос ме ро но ми је пре ма лек се ми окућ ни ца, али се на
ла зе у ме ђу соб ном ко хи по ним ском од но су ко ји се та ко ђе ус по
ста вља на осно ву се ме на ме не. У исто вре ме овој ску пи ни 
при па да ју лек се ме са зна че њем по је ди них де ло ва по пи са них 
обје ка та, ко је су у ме ро ном ском од но су пре ма да тим на зи ви
ма, та ко да се ус по ста вља ви ше стру ка хи је рар хи ја: про стор 
око ку ће : обје кат или гра ђе ви на као део про сто ра око ку ће : 
пред мет као део објек та или гра ђе ви не. 

2.3.1. На зи ви за оста ве и спре ми шта ме ђу соб но се ди фе
рен ци ра ју у по гле ду име но ва ња у за ви сно сти од вр сте на мир
ни ца ко је се у њих сме шта ју. Осим то га име но ва ни објек ти 
мо гу се раз ли ко ва ти и пре ма из гле ду: 

ам бар ‛др ве на гра ђе ви на у ко ју се сме шта зр на ста хра на’;6
кош ‛вр ста ам ба ра, спре ми шта за жи то, обич но за ку ку руз 

у кли по ви ма, са зи до ви ма од пле те ра, ле та ва и др.’; 
чар дак ‛кош за ку ку руз на сту бо ви ма’;
кача ра ‛згра да или про сто ри ја у ко јој се др же ка це, ба чве 

и дру ги су до ви за пи ће, ка зан за пе че ње ра ки је, млеч ни про
из во ди и др., и у ко јој се по не кад пе че ра ки ја’;

ма газа ‛згра да или про сто ри ја на чи ње на обич но од др
ве та или опле те ног пру ћа ко ја слу жи за по се бан сме штај жи
та, жи та ри ца, су вих шљи ва, ја бу ка, мле ка и млеч них про из
во да или че га дру гог’; 

6 У фор му ли са њу зна че ња лек се ма ко ри шће ни су РСА НУ и РМС. 
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Сли ка 1: Чар дак

Сли ка 2: Ма га за
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сена ра/сењак ‛згра да, про сто ри ја, уо ште про стор (отво рен 
или по лу о тво рен) где се спре ма, оста вља се но’.

И по је ди ни де ло ви ових обје ка та та ко ђе су обе ле же ни 
од го ва ра ју ћим на зи ви ма: 

око (мн. окета) ‛пре гра да у ма га зи, ам ба ру’;
појас ‛др ве на да ска ко јом је оба ви је на ма га за’.

2.3.2. По себ ни на зи ви ре зер ви са ни су за објек те у ко ји ма 
се спро во де ак тив но сти из сва ко днев ног жи во та до ма ћин ства, 
као што је спра вља ње млеч них про из во да, пе че ње хле ба, 
су ше ње ме са итд.:

вајат ‛спо ред на ома ња др ве на згра да у дво ри шту се о ске 
ку ће, на ме ње на мла ден ци ма или за др жа ње спре ме, во ћа и сл.’;

Сли ка 3: Ва јат, мле кар
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млекар/мљекар ‛згра да, обич но уз ку ћу, или про сто ри ја, 
оста ва у ко јој се мле ко др жи ра ди ску пља ња кај ма ка или се 
од ње га пра ви сир од но сно дру ги млеч ни про из во ди’;

мле карић ‛ома ња др ве на згра да по ста вље на на че ти ри 
др ве не но ге, обич но уз ку ћу у ко јој се мле ко др жи ра ди ску
пља ња кај ма ка или се од ње га пра ви сир од но сно дру ги млеч ни 
про из во ди’;

фуру на, пека ра ‛ози да на пећ за пе че ње хле ба и др.’;
пушни ца ‛су ши о ни ца за ме со или во ће’;
клозет ‛за ход, ну жник’;
згради ца, ку ћерак‛про сто ри ја у ко јој се при пре ма хра на; 

оста ва’.

Сли ка 4: Фу ру на
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Сли ка 5: Ку ће рак

Ту су и де ло ви та квих про сто ри ја:
приме та/преме та ‛др ве на мот ка пре ко ко је се да њу пре

ме ћу спа ва ће ха љи не да се про ве тре; уоп ште др ве на мот ка 
(об. у ва ја ти ма) пре ко ко је се од ла же оде ћа’;

леса ‛об. у мн. под ло га од да са ка за на ла га ње шљи ва у 
пу шни ци’.

2.3.3. На зи ви за објек те у ко ји ма су сме ште не жи во ти ње 
ме ђу соб но се раз ли ку ју пре ма вр сти жи во ти ња ко је у њи ма 
бо ра ве: 

кочак, ко кошар ник ‛жи ви нар ник, пе ра дар ник’; 
коша ра, стаја, штала ‛про сто ри ја за сто ку’;
стан ‛лет ње сто чар ско на се ље с ко ли ба ма и то ро ви ма 

где се сто ка на па са и му зе’;
тор, обор ‛огра ђе но зе мљи ште где се за тва ра сто ка’. 
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Сли ка 6: Шта ла 

По себ ним лек се ме ма име но ва ни су де ло ви про сто ра на
ме ње ног жи во ти ња ма од но сно пред ме ти за њи хо ву пре хра ну:

леса (об. у мн. ле се) ‛вра та или огра да то ра, обо ра, са чи
ње на од ис пре пле те ног пру ћа, ре ђе да са ка, ле та ва’;

јасле ‛на пра ва од да са ка у об ли ку ко ри та обич но при чвр
шће на уза зид, ко ја слу жи за ста вља ње сточ не хра не’;

кори то ‛из ду бље ни, обич но пли ћи и ду гу љаст суд на чи
њен од др ве та и дру гог ма те ри ја ла ко ји слу жи за хра ње ње и 
на па ја ње до ма ћих жи во ти ња’;

рани ја ‛из ду бље на пли ћа ду гу ља ста по су да пра во у га о ног 
об ли ка на чи ње на од др ве та, ко ја слу жи за хра ње ње и на па ја ње 
до ма ћих жи во ти ња, ко ри то’;

слани ца ‛др ве на по су да пра во у га о ног об ли ка, ко ја слу жи 
за хра ње ње и на па ја ње обич но ова ца’. 
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Сли ка 7: Сла ни ца

2.3.4. Про стор ко ји при па да окућ ни ци јед ног до ма ћин
ства нај че шће је оме ђен та ко да су у го во ру Ва љев ске Под го
ри не за бе ле же ни раз ли чи ти на зи ви за огра ду, ус по ста вље ни 
на осно ву ње ног из гле да и ма те ри ја ла од ко јег је са чи ње на:

огра да ‛вр ста огра де од да са ка’
пер да/пер ди ка ‛огра да од да са ка’;
плот ‛огра да од пре пле те ног пру ћа или да са ка’;
тара ба ‛огра да од про шћа, да са ка или ле та ва’.

Сли ка 8: Огра да
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Сли ка 9: Пер да/Пер ди ка 

Сли ка 10: Плот

У овом го во ру по сто је раз ли чи ти на зи ви за де ло ве огра де 
од но сно за сту бо ве и гра ђу уоп ште од ко је је она са чи ње на. 
Они се ме ђу соб но ди фе рен ци ра ју пре ма из гле ду ре а ли је коју 
име ну ју: 
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баски ја ‛уска ду гач ка да ска ма ње де бљи не, гру бо из ра
ђе на, као гра ђа за раз не по тре бе’;

жежељ ‛ду жа да ска’;
колац ‛по ду жа, ја ча гре да, др ве ни стуб и сл., обич но за

ши љен на оба кра ја и на ме њен за по би ја ње у зе мљу или дру
гу под ло гу’;

кочић ‛ма њи ко лац’;
проштац/прошће ‛узан, с јед ног кра ја за о штрен ко лац, 

нај че шће као део огра де, пло та’.

2.3.5. Про сто ру окућ ни це при па да ју ме ста из ко јих се вади 
под зем на во да. Она су обич но ози да на и на њи ма је на пра ва 
по мо ћу ко је се то чи ни: 

бунар ‛ду бо ка вер ти кал на и окру гла, обич но ози да на јама 
из ко је се ва ди под зем на во да’;

ђерем ‛на пра ва, уре ђај за ва ђе ње во де из бу на ра, по ду жа 
дво кра ка по лу га при чвр шће на на вр ху управ ног ди ре ка ко јој је 
обич но на јед ном кра ју ока че на ко фа, а на дру гом не ки те рет’.

У исто вре ме име но ва ни су и де ло ви на пра ва по мо ћу ко
јих се ва ди во да из зе мље:

витло ‛вра ти ло са точ ком или па о ци ма ко је слу жи за 
цр пе ње во де из бу на ра’;

точак ‛пред мет кру жног, та њи ра стог об ли ка ко ји се окре
ће око осо ви не и слу жи за по кре та ње ме ха ни зма на бу на ру’. 

Сли ка 11: Бу нар
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2.3.6. Лек сич косе ман тич ки од но си у си сте му за име но
ва ње окућ ни це и ње них де ло ва у го во ру Ва љев ске Под го ри
не мо гу би ти пред ста вље ни та бе лар но.

окућ ни ца 
зе мљи ште о бјек ти 

а вли ја
ба шта/ба шча, 

гра ди на
гув но/гум но

др вља ник/це па ло 

за чу ва ње на мир ни ца: ам бар, кош, чар дак, ка
ча ра, згра ди ца, ку ће рак, ма га за, се на ра/се њак
де ло ви: око, по јас 
за пре ра ду на мир ни ца и дру ге сва ко днев не 
ак тив но сти: ва јат, мле кар/мље кар, фу ру на, 
пе ка ра, пу шни ца, кло зет 
за сме шта ње жи во ти ња: ко чак, ко ко шар ник, 
ко ша ра, ста ја, шта ла, стан, тор, обор 
де ло ви: ле са, ја сле, ко ри то, ра ни ја, сла ни ца 
за оме ђи ва ње про сто ра: пер да/пер ди ка, плот, 
та ра ба
де ло ви: ба ски ја, же жељ, ко лац, ко чић, при ме
та/пре ме та, про штац/про шће, пре лаз, ћу при ја 
за на па ја ње во дом: бу нар, ђе рем
де ло ви: ви тло, то чак

3. За кљу чак

Спро ве де на лек сич косе ман тич ка ана ли за по ка зу је ра
зно вр сност на зи ва за ме ста и објек те сме ште не уну тар окућ
ни це у го во ру Ва љев ске Под го ри не. Овај ре пер то ар лек се ма 
од сли ка ва део тра ди ци о нал не кул ту ре ста но ва ња у да тој 
обла сти. Дру гим ре чи ма, те рен Ва љев ске Под го ри не до бро 
све до чи о јед ном тра ди ци о нал ном ти пу кул ту ре у ко јем се 
су че ља ва ју раз ли чи ти исто риј ски, ет но кул тур ни и лин гво
кул ту ро ло шки мо мен ти, ко ји сво ју пот пу ну из ра жај ност мо
гу до сти ћи у лин гво ге о граф ској пер спек ти ви, чи ме би се 
обез бе дио увид у уну тра шњу ди фе рен ци ја ци ју про сто ра и 
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на став ком ових ис тра жи ва ња аре ал ни рас по ред лек сич ких 
по ја ва на (се ве ро)за пад ном ср би јан ском тлу. 

Ме ђу тим, ова вр ста ана ли зе, у ко јој је лек си ка те мат ски 
рас по ре ђе на, исто вре ме но пру жа увид у ор га ни за ци ју по сма
тра ног сег мен та јед ног ши рег тер ми но ло шког си сте ма. По ка
зу је се да се и у на род ној тер ми но ло ги ји хи је рар хи ја ус по ста
вља на осно ву хи пе ро ним скохи по ним ских од но са у ко ји ма 
до ми ни ра ју так со но ми ја и ме ро но ми ја. Ве о ма је из ра жен од нос 
пар ци јал но сти (тј. од нос це ли на : део), ко ји на ме ће на чел ну 
ор га ни за ци ју лек се ма уну тар ове те мат ске гру пе. (окућ ни ца : 
де ло ви окућ ни це [земљиш те и објект и]). Так со ном ске ве зе ме ђу 
лек се ма ма, ко је под ра зу ме ва ју име но ва ње раз ли чи тих вр ста 
обје ка та или зе мљи шта (иа ко че сто у са мом го во ру не до ста
је хи пе ро ним ска лек се ма), по чи ва ју нај че шће на се ми на ме не, 
ре ђе из гле да од ре ђе ног објек та или ме ста. 

4. При лог: Ди ја ле кат ски тек сто ви

Спава ли смо, кући цу смо има ли са два одẹлẹ́ња. Баба и 
дẹ̋да у јед ном, чича и стрина у другом а ми смо у ва јату. 

Била је пушни ца и ог њиште, туд је се пекла проја, мет неш 
под сач. Имаш нешто од озгор округло овако и угрẹјеш ог њиште 
дол је цигла по пато ше на. Вери ге као шив ка кото и ту се кува. 
Тај је сач био округао, сад на премер као онај лонац тамо од 
веша само је шири и пличи и покри јеш од озгор ту проју, и 
од озгор наспеш жара на тај сач. И туде се под отим сачом 
ис пече проја. У ку ћи заку ваш тесто, прệ су биле наћу ве 
дрве не ду боко и у тим је се меси ло. /Иди узми кашчи цу/ Знаш 
кака је била фуру на. Тамо је озида та од цигле као она он де, 
а вам је био у другом одẹлẹ́њу као шпорет неки, исто и он 
зидани и ту ложи ла ватра и угрẹ́ва ло се и тамо и вамо.

* * *
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Јашта сам, ткала и прела и плела, штрика ла, екла ла. Да 
предем. Нисам, има у нас, било је то жена које у селу, која да 
снује и да навија пређу.

Има ла ја две младе свекро ве, оне су сновале и на вија ле 
пређу кад оће мо да ткамо ша рени це, је л постав.

Спава ла. „Де си спава ла прве ноћи са ђу веги јом?“ Пре 
био вајат, у ва јату спава ла. Није било зима уоште. Од чега је 
вајат? Од брв на, звао се брв нар. Од даски опра виш. Има то и 
сад море ва јата.

* * *

Јој, па појем на бу нар, па ја и Спомен ка, та моја јетро ва. 
Обру чо ви. Јутри кад уста нем, уђе мо у куј ну па погле дам која 
је чиста да поне сем воде. 

Јој, па неста не на бу нару. Има два кило метра. У ме не 
Стана мала. Оба дво је дẹ̀це мали. Јој, шта ће мо сад. А ја рани ла, 
ја нисам могла дои ти децу. Кувала рану, пекла брашно, узи ма ла 
криз. Пола млẹ́ко, пола вода. Пекла брашно, просẹјем  на често 
сито, па у тањир, па од озгонагњечам па покри јем па у рер ну. 
Па кад буде оно по жути ло брашно, ја он да њега вако рука ма 
и наспем у кути ју, у чисту кути ју и одатлен дете кад оћу да 
нараним – ја раним тим брашном. Пола воде, пола млека 
(музли ов це и краве).

* * *

Све сам ради ла. Ов ка сам дошла, нисам ка сам цура. У 
овој кући ов де, а био је млẹ̀кар, ми био там у Спомен чи ној 
авли ји. Сири ли, кар ли це биле. По три кар ли це воли ке, наме
сти ли вод поли цу де стоjе кар ли це. А вам је ог њиште, има 
вери ге. Котлић вако вели ки. Првом оно синоћ ње заси рим. 
Има сириште, там мећемо сириште.
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Оста ви се кад кољемо свиње. Тосе осуши, усо ли се, буде 
суво. Он да оста вимо пресо ис чабра нали јеш. Заси ри когод, 
не мош кутла чом да промешаш. То заси рим и оста вим на 
ог њишту и узмем кан ту и одем мусти ов це. По музем ов це дојем 
опет те процедим. Ми две краве, и мог оца довео је он краву 
и њего ве ов це.

То сам меша ла, боље се сири и кад дојем, до несем оно 
млеко, оно из ручим, опра вље на има поли ца и од озго опра вио 
Бог дан когод сан ду чић, мет нем ту, груд ња чу, крпу и ондаj 
ис котлићa све сипам, и то је се заси ри и он дај завежем тои
мало стане. А оно опет што сам музла јутри, ја опет саспем 
у кар ли це.

Има ли смо млекар, ку ћарак штоно зову. Оно штоно 
има ју вери ге, ог њиште. А то је у ме не било у млẹкару. Има ју 
не каки зе мљани лон ци, за ва тром. Покри јеш од озго и то ври 
и то скуваш.

А има ло у овој суша ри сто лệса. Знаш, ћери има ју оне 
лẹ̋се од прућа. Од прућа је било па то обо ри ли ту са прућом 
пушни цу, а он дај узео у ме не Бог дан и Милан ово циглом, 
узели мај сто ра те опра ве… оно са прућом ти је пушни ца.

Месо суши мо дол, у овој ма гази. Пре на тава ну, у ку ћи. У 
ку ћарак гор наме ште мот ке, ви ше ог њишта лệпо и туд напрẹ̄д 
мет ну слани не, на један ред, па он дај суво месо, па он дај она 
ребра. Уби јемо све по четри зи мине, и вепра уби јемо.

Коле бу. Има ли док се ја нисам удала. У задру зи. Јој, на 
три места: било кот ку ће јед на пушни ца, уТрип ко ви ћа башчу 
две, у Мар киће ву – четри пушни це, све по двајес леса. Тријес 
троје. Знаш и ти, чули с ваљ да: Воји сав, Лука, Драго, Паун, 
Љубо, Ми кај ло, Тоша, осам кућа. Све са децом но ћива ли, 
воли ки астал има ли. Па за малом округлом сини јом жене, па 
за малом округлом ми дẹ̀ца.

* * *
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Мага за... имамо тамо окета у ма гази, др жимо ту пшени цу, 
па др жимо брашно, па јар му и тако. Све намер ни це за стоку.

Пре је држана стока, коша ре биле. То је от дрве та било 
све уко пато нако у зе мљу и покри јеш с оном бујади и травом 
неком.

Послен смо мало пости гли боље, напра ви ли смо шталу. 
Ја ка сам дошла ов де, четрес прве ја сам била, напра ви ли смо 
шталу, напра ви ли циглу. Имамо гове да, сад има десе то ро 
говеда. 

* * *

Сириште има ли, ка де зако љемо посек – ми оста вимо 
сириште, опе ремо ли јепо и то исушимо и ставим ја у теглу и 
наспем оно га при јесо ла и то удође, са сириштом сири ла. Ни 
купо вала, саде купу је се маја. Ја нисам мају купо вала.

Има ла груд ња чу, па у груд ња чу сави јем. Има ла сам чабро
ве, ти да видиш да те уве дем тамо, да видиш коли ки су, саде 
не ку пимо, у чабар. Кај мак у чабар дрве ни се купи кај мак, па 
купи се ... ја сам на купља ла по сто кила сира. Има ли у ма гази 
муру зе, шени цу – има ју ока – туде се наспу у ока онај ... 
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Дра га на Ра до ва но вич
Гор да на Штр бац

ЛЕК СИ КА ПРИ У СА ДЕБ НО ГО ХОЗЯЙСТВА  
В ВА ЛЕВ СКОЙ ПОД ГО РИ НЕ

Резюме

В на стоящей ра бо те рас сма три ва ется лек си ка, от носящаяся к 
те ме при у са деб но го хозяйства и его ча стей в го во ре Ва лев ской 
Под го рины. Про ве денный лек си че скосе ман ти че ский ана лиз рас
крыва ет сег мент тра ди ци он ной культуры обитaния в дан ной обла
сти и од но вре мен но указыва ет на раз ве твлен ность ис сле ду е мой 
тер ми но си стемы.

Так же, как и в остальных тер ми но ло гиях, здесь то же мо жно 
за ме тить ги пе роги по ни ми че скую ор га ни за цию лек си ки, в ко то
рой в оди на ко вой сте пе ни до ми ни руют оба прин ци па: ме ро ни мия 
и так со но мия. Со от но ше ние це лое : часть навязыва ет общее диф
фе рен ци ро ва ние ис сле ду е мой лек си че ской си стемы (при у са деб ное 
хозяйство : его ча сти). В дру гом слу чае ие рар хия чаще все го 
ус тра и ва ется со гла сно мо де ли земля : разные виды зе мли со гла сно 
на зна че нию (на пр. зе мљи ште : гув но), т.е. объект : разные виды 
объек та со гла сно на зна че нию (на пр. обје кат : ма га за). 




