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ДРАГО ЋУПИЋ (Београд)

ДЕМИНУТИВНА 0Б РА 30В А Њ А  У 
РЕЧНИКУ ГОВОРА 3 АГАРАЧА

Познато је да се додавањем посебних наставака на именску, гла- 
голску или прилошку ријеч (или стављањем префикса испред демину- 
тивне или друге ријечи) добија увећано или умањено значење основне 
ријечи. Отуда аугментација - увећано значење, и деминуција - ствара- 
ње ријечи са умањеним значењем. Уз деминутивна образовањ а често 
иду и хипокористици, који су својеврсни деминутиви. Отуда и терми- 
ни: аугментативи, деминутиви и хипокористици. Ријеч, дакле, не мије- 
ња облик само деклинацијом или конјугацијом, већ и језичким проце- 
сима о којима говоримо - аугментацијом и деминуцијом, каткад и хи- 
покористичношћу. Те промјене дају нове ликове ријечима, тако да и 
они, с обзиром на деклинацију и конјугацију, постају основни и могу 
да се даље моционо или творбено мијењају. Прва промјена настаје твор- 
бом а сљедећа деклинацијом или конјугацијом. А ко ријеч из које од 
ових категорија настаје од непромјенљиве ријечи, она не постаје де- 
клинабилна или конјугативна (нпр. м алачко, што је прилош ка вријед- 
ност, као што је и у лексеми м ало ), или ако се од замјеничке или при- 
дјевске ријечи образује деминутивна ријеч, и тада је она, наравно, ин- 
деклинабилна (нпр. колицнб, према колик, малецкб, према мали, ма- 
лен и сл.).

У Речнику Говора Загарача  јавља се богата деминутивна лексика. 
Наравно, има много лексема нормалног образовања којима у Речник  
нијесу унесени деминутивни ликови а имају их, јер аутори нијесу ишли 
на исцрпно назначавање свих могућих таквих образовања. У Речнику
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смо нашли преко 200 деминутива, мсђу које смо као деминутивно обра- 
зовање уврстили и тзв. деминутоиде.1

У даљем разматрању узимаћемо у обзир и категорију деминуто- 
идних ријечи.

Структура ових ријечи је разнолика, те коријенска или основин- 
ска морфема, однвсно коријен или основа, може бити:

а) именичка: абет-ић (често је т о  и позитив),бадња-чица, беб-ица, 
вин-штица, па-че итд.;

б) придјевска: весел-ица (може бити и глаголска основа), гр-чица, 
јар-ица, што су све деминутоиди, затим: крњ-атак, лад-њикав, љеп- 
ушкас, мла-чица, мрч-о-њица  (и именска основа), неја-чица, поган-че, 
плач-ко-њица  (и глаголска основа), руњав-че, сирома-шак, слинав-че 
(и глаголска основа), шого-њица, затим префиксална образовања: по- 
крат-ак, по-мањи и сл.;

в) глаголска: весел-ица (и придјевска основа), Греб-ица, копил-ица, 
што су деминутоидна образовања, затим: лупеш-че, пад-уц-кат, плач- 
ко-њица (и придјевска основа), под-вез-ица (и именичка основа), прц- 
уљ-ак, вајд-ица (и именичка основа), затим префиксална образовања 
типа: за-виј-ут-ак, за-лад-ак, за-ран-ак, ис-прд-ак, под-ор-ак, при- 
служб-ица (и именичка основа) итд.;

г) замјеничка: коли-цно, коли-чак, коли-чко, оволи-цан, оволи-шан;
д) прилошка: мал-а-чко.
У овим лексемама се јављају неколике категорије:
1. Основа је самостална ријеч: брдун-чић, ваГан-чић, Габељ-че, го- 

муљ-ица, Грозд-ић, ђаво-л-ица, кошет-ић, кош-ић, кућа-рица, ласта-

1 Под деминутоидима подразумијевамо лексеме које по форми личе на демину- 
тиве, које су у ствари некада и биле деминутиви, али су постале "нормалне", основне 
ријечи, које, дакле, немају другу основну ријеч према којој су или од које су образова- 
не, или је ријеч од које су образоване нормална именска ријеч али другог рода него 
што је деминутивна ријеч. Такве су, нпр. лексеме: Главица, Гомуљица, јабучица, јаГ- 
њица, кошница, ошвица и сл., дакле све именице ж. рода. То више нијесу деминутиви, 
оне само носе извјесну "дозу" деминутивности. Ту се јавља цио низ именица ж. рода с 
наставком -ица, који и наговјештава деминуцију, али то ипак није она, или не макар у 
потпуности. Јер, нпр. бичица није мали бик него јуница или крава која има особине 
бика, која је немирна и бикаста. Врџопица није мали врџопац, већ одраслија дјевојчи- 
ца, адолесценткиња, која има особине врџопца (та лексема носи и извјесну пежора- 
тивност). Али деминутоиди средњега рода са суфиксом -че у ствари су прави демину- 
тиви, јер нпр. Габељче је мали габељ, а оно што је у овој лексеми деминутоидно јесте 
што се ради и о особи која има негативне особине које се приписују габељима; Гаче је 
мали гад, али и лице са особинама које карактеришу лице средњег рода лошег пона- 
шања; чобанче је мали чобанин, али и чобанин уопште; пашче је мали пас, али и оп- 
шти назив за пса, и назив за загрижљиву особу; поганче је мала погана особа, али и 
било која особа са негативним моралним особинама. Говорећи о овој категорији ри- 
јечи, Рикард Симеон каже да се понекад "због честе употребе губи вриједност и зна- 
чење деминутива, те он има значење позитива" (Рикард Симеон, Енциклопедијски 
рјечник линГвистичких назива, књ. I, Загреб 1969,220).
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вица, лупеш -че  (извршена асимилација по звучности),мећан-ица, мом- 
че-це, паш-че (извршена асимилација по мјесту творбе), поган-че, пу- 
шка-рица, руњав-че, сакет-ић, слинав-че, сом-ић, а међу деминутои- 
дима: трнокоп-ица, труп-ица, фркун-ица  (фркун(ч)ић је деминутив). 
чобан-че, шума-р-ак.

2. На крају основе дошло је до гласовне промјене сугл. к  или г, иза 
чега је демунитивни суфикс: бадња-ч-ица (:бадњ ак),би-ч-ић  (:бик), Гу- 
ч-ица (:гуска), дру-ж-ица (:друг), јабу-ч-ица  (:јабука), кла-ч-н-ица  
(:клак), клобу-ч-ић  (:клобук), круш -ч-ица  (:крушка), ку-ч-ица  (:кука), 
мла-ч-ица (:млак, млака), мра-ч-ак (:мрак), неја-ч-ица (:нејак).

3. Н а крају ријечи је додат деминутивни суфикс, при чему је умје- 
сто заврш етка који означава род дошао самогл. и: бал-и-ца (:бала), 
вајд-и-ца (:вајда), вод-и-ца (:вода), Глав-и-ца (:глава), Груд-и-ца (:гру- 
да), Гур-и-ца ОгУРе > гурић), долам-и-ца (:долама), лим-и-ца  (:лима).

4. Испред основе је префикс: по-кратак, по-мањи, по-стоп-ица, 
при-служб-ица. Осим у последња два примјера, префикс је носилац де- 
минутивности, а у последња два примјера префикс геминира демину- 
тивни облик. То значи да префикси могу носити извјесну деминуцију, 
али без неког деминутивног суфикса или моционог знака ту функцију 
не би могли имати, а деминутивни суфикс уз префикс може бити и 
неки номинативни наставак: по-мањи, за-сенак, за-ранак, по-својче, по- 
стопица, под-орак.

Суфикс, као "модификатор значењ а основе"2 мијења облик рије- 
чи, а уз то по правилу и значење. Он се не може појавити у самостал- 
ној функцији, што значи да је као морфема несемантичан знак, иако 
носи семантичност. Он кад носи семантичност, може да има једно или 
више значења, тј. може да буде једновалентан или поливалентан.3 Бу- 
дући да у нашем корпусу нијесу заступљене само коријенске ријечи са 
наставком, већ има и изведеница на које је додат деминутивни суфикс,4 
веома се теш ко утврђује морфонолош ка структура ријечи, што значи 
да се не може увијек, или не макар увијек лако, одредити шта је у да- 
том облику ријечи суфикс а шта његов дио, односно непотпуна суфик- 
сална морфема. Тако, нпр., у изведеној лексеми водица која је демину- 
тив, али и нормална ријеч, позитив (рецимо - свештеничка, црквена 
водица којом се чини какво освеш тавањ е предмета односно објекта)

2 Уп. Стјепан Бабић, Творба ријечи у хрватском књижевном језику. Нацрт за 
Граматику, ЈАЗУ, Загреб, 1968, 24.

3 Исто.
4 О деминутивним суфиксима детаљно говори Р. Бошковић у дјелу Развитак 

суфикса у јужнословенској језичкој заједници (Библиотека ЈФ 6, Београд 1936). Он 
каже да елементи к и ц у суфиксима -ица и -ика су диференцијални међу јужносл. 
језицима (кје бугарско ац осталих јужнослов. језика), наједној страни, и између ових 
и осталих слов. језика (источних и западних), код којих је само елеменат к.
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имамо у ствари изведеницу са двије суфиксалне морфеме: -и- и -ца (од 
којих је друга сама по себи деминутивна), а у деминутиву су спојене у 
један суфикс: -ица. На сличан начин овај суфикс можемо посматрати 
код других деминутива или деминутоида (винш тица: вин-ш т -и-ца), 
гдје коријенска морфема може бити именског или глаголског порије- 
кла.

У посматрању суфикса нећемо залазити у њихов историјат, јер то 
није задатак овог рада, а то је иначе сјајно урадио проф. Бош ковић у 
цитираном дјелу. Чак нећемо ни наводити све суфиксе из нашег кор- 
пуса, већ ћемо само скренути пажњу на неке.

У нашем корпусу најчеш ће је заступљен суфикс -ица, и код деми- 
нутивних и код деминутоидних образовања.5 Код ових других се упо- 
требљ ава "и у служби где је ово значење ослабило или се сасвим изгу- 
било".6 У ствари, ту је ријеч о различитим бићима и предметима који 
немају ни деминутивно ни хипокористично значење: зипица  је овећи 
камен који се може бацити замахом руке, а позитив му је зипа - већи 
камен (што би могло да значи да ова лексема има у суштини аугмента- 
тивно значење), клачница  је кречана, грађевина и мјесто гдје се пече 
креч, клупица  није мања столица него клупа (дакле, и ту има аугмен- 
тативног значења), ноздрица  није мала ноздрва него друго име за њу, 
ошвица  јесте и мања ошва, али је то именовање за украс извезен на 
дијелу женске одјеће, суженица, није мала жена, већ мушка особа са 
женским особинама, плашљива мушка особа, слабић, кукавица, дакле 
- особа слична по особинама неким карактеристикама жене. Свуда су 
у питању основне ријечи које су изведене од именица женског рода.7 
Деминутиви са овим суфиксом граде се од именица женског рода, али 
и од именица м. рода, што потврђују и наши примјери: балица  (:бала), 
вајдица (:вајда), Главоњица (:главоња), грудоњица (:грудоња), куро- 
њица (журоња), мрчоњ ица  (:мрчо, мрчоња), плачкоњ ица  (:плачко, 
плачкоњ а), а деминутоиди од именица сва три рода: бичица (:бик), вин- 
ш тица  (:вино), Гробница (:гроб), Гучица (:гука) и сл.

И нтересантан је у нашем корпусу суфикс -че, којим се граде име- 
нице-деминутиви средњег рода које значе младунче животиње или ет-

5 Говорећи о наставцима -ица и -ка, Бошковић (Суфикси 84) каже да у примјери- 
ма типа: шипка, Анка, Станка, и сл. данас суфикс -ка има само историјску вриједност. 
Тај наставак је био у широј употреби у прасловенском језику, а данас је у широј упо- 
треби само у источним и западним словенским језицима, а од јужносл. језика - у бу- 
гарском.

6 Уп. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик. Граматички си- 
стем и књижевнојезичка норма, I, Научна књига Београд, 1970, 525.

7 С. Бабић наводи 29 суфикса у којима је завршна морфема -ица, и све их назива 
суфиксима, наравно - не све у деминутивној функцији, истичући да су веома плодни 
само -ица, -лица, -ница и -оница, "а остали су веома слабо плодни или су неплодни" 
(нав.дјело, 135).
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ника с именом, придјевом или глаголом  у основи: габељне, Гане, лупе- 
шне, марвинне, машне, пашне, поганне, посвојне, руњавне, слинавне, 
сустримне, нобанне - које поред тога што означавају младо биће од 
именице или придјева у основи (нпр. поганче: "поган и поган, руњав- 
че: руњав, слинавче: слинав и сл.), или глагола (нпр. лупешче: лупежа- 
ти, или лупеж, чобанче: чобановати и чобан(ин), посвојче: посвојити 
итд.) - могу да значе и одраслу особу, истина најчешће млађу, која има 
особине онога што значи именица, придјев или глагол у основи. Тако 
се и за одраслу особу може рећи да је гаче, лупешче, пашче и сл., осо- 
бито када хоће да се каже да се та особа понаша као младунче из основ- 
не ријечи, тј. ријечи из које је деминутив образован.

Н аставак -ак, који је такође доста чест у нашем корпусу, демину- 
тивног је али и хипокористичког карактера. Њиме је деминутивност 
изражена у мањем степену у односу на потпуну деминутивност. То се 
фино види из примјера типа: завијут ак  (за-виј-ут-ак) није потпуни за- 
вој, није потпуна кривина, већ ублаж ена особина основекрив, заладак  
је мањи хлад, али и вријеме када престаје да грије сунце,заперак  је дио 
биљке, мањи изданак који је изникао уз главнн,заранак  је рано устаја- 
ње, гдје лексем арано  није у свом пуном значењу, засенак]с мања хла- 
довина; испрдак  је нешто што нема вриједности основне ријечи него 
метафорично значи негативну особину у односу на основну ријеч; ко- 
линак  је деминутивно-хипокористичко образовање од замјенице ко- 
ли к , али је каткада и нормална ријеч стилски необиљеженог значења, 
крњ ат ак/крњ ет ак]е  остатак од зуба, нешто што је остало крње, што 
је окрњено, умањено, те има деминутивно значење; м омчуљ ак  је не- 
дорастао младић, још без особинамомка, одраслог м ладића;лрдч«кје 
први мрак, вријеме када се још није смрачило; окрљак  је дио крље 
дрвета, остатак крље; пинурак  је дјевојчица која се развија у дјевојку, 
са помало пежоративним значењем; пократшк је релативно кратак; 
попинак  је пежоративни деминутив од именице поп\ сиромашак је си- 
ромашна особа, али не само у материјалном него и у духовном смислу; 
шумарак је омања шума, итд.8 У свим случајевима се ради о демину- 
тивним образовањима насталим од основних ријечи, које су именице, 
придјеви, глаголи или замјенице. Н ека од ових образовања у семан- 
тичком смислу су основна а не деминутивна, али се у њима осјећа од- 
ређена деминутивност стилски необиљ еженог значења.

Наводимо и сљедеће суфиксе:
- анце: Гуванце\
- (че)це: момчеце\

8 "У српскохрватском има доста деминутивних образовања на ак. Али је међу 
њима врло мало правих деминутива. Данас су деминутиви на ак хипокористика; и 
махом су црта песничког језика", каже Радосав Бошковић, и међу хипокористике 
наводи: гроздак, ђаволак, цветак, стручак и сл. (наведено дјело, 95).
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- цан, -шан: оволицан, оволиш ан\
- чак, -чко, -цно: каминак, количак, количко, колицно - гдје је у 

ствари ријечи о деминутоидима са доста деминутивне семантичности, 
јер сваки наставак овдје умањује значење основне замјенице;

-ав: ладњикав',
-ас: љепушкас;
-ац: шегац;9 
-ета: калцета;
-ер: кућер;
-о, -оје: прцо, прцоје;
-ушка: перушка.
У корпусу имамо и нешто префиксално-суфиксалних образова- 

ња, каква су.завијутак, задланица, заладак, заперак, заранак, засенак, 
зачкољица, испрдак, оградица, окрљак, подвезица, подорак, пократак, 
помањи, посвојче, постопица, прислужбица, судолица, суженица, су- 
стопица, сустримче, иако се у неким случајевима не ради о деминути- 
вима него о деминутоидима. Како се види, префикси су предлози: за, 
из, о, под, по, при, с, тј. стари облик су.

Уз префиксално-суфиксална образовања, као сложенице, нашли 
смо само један примјер чисте сложенице: т рнокопица, састављене од 
именице т рн  и глагола копатш, дакле није у питању привидна сложе- 
ница већ потпуна чији први дио има именицу с превојним вокалом а 
други глаголску изведеницу.

Семантички посматрано, ова лексика има различите нивое деми- 
нутивности:

1. "Чисти" деминутиви: абет.ић,-бебица, Главоњица, ђинђувица, 
зГрадица, катанчић, лимица, мрвица, овнић, фашица итд.

2. Деминутиви који су истовремено позитиви у основном облику: 
вуница, Главица, Госпоче, јадоњица, картица, лимица, ошвица, посвој- 
че, свећица, таблица, фортица, чутурица, шољица. Н еке од ових лек- 
сема припадају и категорији под 1, а неке су деминутоиди.

3. Деминутивне ријечи које су по форми то, а семантички су ауг- 
ментативи: Гробница није мали гроб, већ посебно урађен гроб, с отво- 
ром који затвара посебна плоча, већи је од обичног гроба; клупица, 
како смо рекли, није мала клупа, већ напротив, посебна врста столице 
за више особа, кућер, иако има аугментативни наставак, у ствари је 
деминутив, јер означава специјално урађену кућицу у коју може да се 
смјести само један пас: шеГац је посебна врста тестере, у ствари то је 
ручна тестера којом тестериш е само један човјек.

9 Проф. Бошковић каже да "и међу деминутивима на ац у српскохрватском јези- 
ку има хипокористика; али много мање него код деминутива на ак", нпр. диздарац, 
изворац. прутац. гроздац и сл. (цит. дјело, 97-98).
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4. Деминутиви су по правилу именичке ријечи, али из нашег кор- 
пуса се видјело да они могу бити и придјевске, и замјеничке, и глагол- 
ске и прилошке ријечи.

Како се види, деминутивна образовања у говору Загарача не из- 
лазе из творбених модела деминуције у српском језику, што значи да 
прате и фонетске промјене које настају при творби деминутива у срп- 
ском језику. У Речнику Говора ЗаГарача релативно је богато засту- 
пљена деминутивна лексика. У процесу деминуције чест је образац: 
основна лексема + деминутивни суфикс, а основински дио може бити 
именски (именица, замјеница, придјев), глаголски или прилошки. У 
деминутивнној лексици се јављ а највише изведеница и нешто мање 
сложеница, и то најчешће сложеница: предлог (= префикс) + изведе- 
ница. Н еке сложенице су префиксално-суфиксална образовања. Нај- 
чешћи суфикс је -ица, затим: -(ч)ић  и -ак, а префикси: за-, под- и с(у)-. 
Суфикси су најчешће носиоци деминутивности, а префикси геминира- 
ју већ створену деминутивност.

Д Е М У Н И ТИ В Н А  О Б Р А ЗО В А Њ А  У 
РЕ Ч Н И К У  ГО В О РА  ЗА ГА РА Ч А  

(деминутиви и деминутоиди)

Регистар

абетић врџбпица

бадњачица
врџопчић
вуница

балица
бебица габељче
бичић гаче
бичица главица
брдунчић главбњица

ваганчић
гомуљица
госпоче

в/фајдица гребица
Варице гробница
веселица гроздић
винштица грудоњица
водица грчица
волтица* гуванце
воштаница гудица
врџопац гузоњица

гурица заранак
гучица засенак

зачкбљица
детлић зградица
дбкољенице зерица
доламица зипица
дружица

испрдак
ђа(в)олица
ђинђувица јабучица

јагњица
жабица јагодица
женица јаловица

завијутак
јадоњица
јарица

задланица јарчић
заладак јунчић
заперак

* Ријечи на којима су означена два акцента изговарају се с једним или с другим 
назначеним акцентом.
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калцета мазгалица
капица макањица
картица малачко
катанчић маљић/-иц
качица марвинче
квартић матица
квитица машице
клачница машче
клобучић метвица
клупица мећаница
кљусица млачица
кбзица мбмица
кокотић момчеце
колицно момчуљак
количак мрачак
количко мрвица
комуница мрчбњица
копилица мурица
корица
кошетић нарамчић
кошић невјестица
кошница невбљица
кошћелица нејачица
кошуљица ноздрица
кравица
кришчица овнић
крњ а/етак оволицан
куђељица оволишан
кураица бвчица
курвица бградица
куроњица о/ужичица
кућарица окрљ ак
кућер бшвица
кућица
кучица падуцкат

ладњикав
пашче
перушка

ладњикаво пиплић
ластавица пиплица
лимица пичурак
лозница плачкбњица
лупешче поганче

љепушкас
подвезица
подбрак

појатица ћевчица
пбкратак ћинтерац
пбмањи ћинтерица
попичак
посвбјче у/ожичица
постбпица
прислужбица

уметка

прцб ф/вајдица
прцоје фаслачић
прцуљ фастачић
прцуљак фашица
прцунчић фетица
пулица фбртица
пув/фица фркун(ч)ић
пушкарица фркуница

фркуничица
рошчић
рудица чобанче
руњавче чутурица
ручица

шегац
сабљица шмагица
сакетић шмигорица
свећица шогбњица
свиралица шбљица
сиромашак шумарак
скрамица
слинавче
сомић
стрелица
стризица
судблица
суженица
сустбпица
сустримче

таблица
талаушица
теслица
трнокбпица
трупица
тукица
тушица
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Ога§о Сирјс

БШ ИЧШ ЧУЕ РОДМАТКЖ Ш УО САВУТАКУ 
ОР 5РЕЕСН ОР 2А 0 А Д А С

5 и гп гп а г у

А11ћои§ћ ш Уосаћи1шу о/ЗреесИ о/2а§ага?  а!1 сћшЈпиПуе 1огтаПоп.с ас- 
согсћп§ 1о 1ће еп1г1е5 о! 1ће Уосаћи1агу \уеге по! гесогсЈес!, 1ће шеаћћ о! сћт1пи- 
руе 1ех1с5 т  1ће креесћ о! 2,а§ага? 1$ бШ1 по1ес! (1ће апа!у815 соуегес! т о ге  1ћап 
200 о! 5исћ 1ехете5). 1п аћсћДоп 1о сћттиИуеб 1ћеге а1бо \^еге 1геа1ес1 1ће 
сћт1пи1о1с18,1ехетеб \ућ1сћ аге по! 1ћа1 апу 1оп§ег ћи! опсе 1ћеу ћас! ћееп сћ- 
ттиЦуеб, апс! шћ1сћ аћо ргебепћу ћауе боте сћт1пиИуе сћагас!ег. Тћеге аге 
тап у  сћтјпићуеб \^ћ1сћ а! 1ће бате Н те аге ћуросог1б11с5. Тће сћттићуеб (апћ 
сћт1пи1о1с15) аге скббШесЗ 1п 1ће рарег ассог<ћп§ 1о 1ће 1огтб апс! теап1п§б о! 
1ће гоо!б ог б!ет о! 1ће сћт1пићуе, ассогсћп§ 1о биШхеб апс! 1о ргећхеб. 1п 1ће 
согрб 1ћеге аге е1етеп!агу\уогс15 ш!ћ сћт1пи!1уе биШхеб, (Зетаћуеб \ућћ сћ тти - 
Ше биШхеб, аб \уећ аб ргећх-биШх 1ехетеб о! сћт1пиИуе теап1п§. биШхеб 1ћа1 
оссиг тоб! ДециепИу аге: -ка, -(?)1? апс! -ак, апс! ргећхеб: га-,рос1- апсЗ з(и)-.


