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I. УВОД

A) О ГЕОГРАФСКОМ ПОЛОЖАЈУ И СТАНОВНИШТВУ

1. Село Бастаси (етници Басташан/Басташанин и Басташанка, кте-
тик басташки) налази се у доњем Ливањском пољу, на тромеђи ливањске, 
граховске и гламочке општине, а административно припада граховској оп-
штини. Према садашњем, најновијем политичко-географском уређењу 
Босне и Херцеговине то је насељено мјесто које се налази у Кантону 10 
Федерације Босне и Херцеговине. Смјештено je на ободу Ливањског поља 
(највећег крашког поља у бившој Југославији) на јужним падинама планине 
Старетине, отприлике на половини пута између Ливна и Босанског Грахова. 
Просјечна надморска висина Бастаса износи око 720 метара, са минималним 
варирањем изохипса гдје се налазе стамбени објекти. Простире се на дужи-
ни од приближно седам километара између 44° 01′ 10″ и 44° 05′ 30″ сјеверне 
географске ширине и 16° 38′ 45″ и 16° 41′ 50″ источне географске дужине. 
На западу се граничи са граховским селом Нуглашицом, а на истоку са Бог-
дашима, који припадају ливањској општини.

2. Саобраћајно-географски положај насеља је неповољан – кроз насеље 
пролази саобраћајница која повезује насеља на ободу Ливањског поља. Од 
магистралног пута Босанско Грахово – Ливно село је удаљено седам кило-
метара.

У подножју планине Старетине извире периодична ријека Басташица, 
дужине два и по километра, која се улијева у Ждраловац (мочварно подручје) 
и у вријеме љетних мјесеци пресуши. На ријеци се налази неколико воде-
ница, које су служиле за мљевење житарица у периоду када је било воде 
(јесењи и зимски период). На простору насеља постоји неколико извора и 
понора. Извори као и ријека у току љетних мјесеци пресуше, док вода у 
прољећним мјесецима из Ливањског поља и Ждраловца понире у земљу (па-
рафразирано према Марковић Ј. 1967).
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3. У седамдесетим и осамдесетим годинама прошлог вијека инду-
стријализација је допринијела да се до тада тешки услови живота умногоме 
промијене набоље. Године 1972. у Бастасима је почело напајање електричном 
енергијом, у приближно исто вријеме започета је експлоатација чувеног ждра-
ловачког тресета, почетком осамдесетих година асфалтирана је комплетна 
саобраћајница у подножју Старетине на путном правцу Челебић – Црни Луг 
(гдје су смјештени и Бастаси), успостављен је редовни аутобуски превоз, ма-
совно је почела набавка пољопривредне механизације... Све су то били пред-
услови и да се радно способно становништво запошљава у оближњу Фабрику 
тресета „Ждраловац“ или да редовним превозом одлази на рад у најближе ур-
бане центре – Ливно и Босанско Грахово. Тренд побољшања животног стан-
дарда настављен је све до почетка грађанског рата у бившој СФР Југославији.

4. Упркос таквом тренду напретка, Бастаси су остали депопулационо, 
аметанастазичко подручје. И прије посљедњег рата демографски показатељи 
указивали су да је становништво имало велики пад у бројности, а такође и 
велике промјене у структурним обиљежјима. Према попису становништва из 
1961. године на простору насеља Бастаси живјела су 424 становника. Након 
тог пописа број становника константно се смањивао: 1971. године у селу су 
пописана 373 становника, 1981. године 276 становника, а 1991. године 195.

Суштински, према националној и вјерској структури становнишво 
је искључиво српско православно, а формално гледано (према пописима) 
– српско становништво представља већину од укупног броја становника: 
1961, 1991. и 2013. године 100% становника изјашњавали су се као Срби, 
1971. године било их је 372 који се изјашњавају као Срби и један као остали, 
а 1981. године Срба је било 148, Југословена 127 и један остали (в. Станов-
ништво 1995 и Попис 2013).

5. Због ратних збивања, крајем 1994. године комплетно становништво 
било је расељено, а куће мање-више у потпуности уништене. Као посљедица 
избјеглиштва и расељавања становништва данас су Бастаси готово пусто 
мјесто. Према попису из 2013. године у селу је живјело 20 становника, који 
су уз помоћ међународне заједнице обновили имовину и вратили се на своја 
огњишта. С обзиром на то да је повратничко становништво углавном старије 
животне доби, природна селекција учинила је своје, тако да у вријеме 
закључивања овог рада у селу живи свега седам становника.

6. У Бастасима (као и на читавом простору доњег Ливањског поља) 
становништво се у предратно вријеме бавило екстензивним сточарством и 
пољопривредом. Од стоке су се највише узгајала говеда и овце, од перади 
углавном кокоши. Међу пољопривредним културама истицале су се разли-
чите врсте житарица, кромпир, купус, пасуљ, мрква, репа и лук. Воћарство 
је било секундарна грана пољопривреде.
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Радно способно повратничко становништво наставило је да се бави ис-
тим дјелатностима, али у много мањем обиму. У поређењу са предратним 
стањем, нешто је интензивније бављење пчеларством.

Бастаси – положај између општина
Извор: Војногеографски институт, Београд. 1985, лист 4417 Јајце.
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Бастаси – положај између насеља
Извор: Војногеографски институт, Београд. 1985, лист 4417 Јајце.
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Извор: Становништво Босне и Херцеговине – народносни састав по насељима 
(1995), Државни завод за статистику Републике Хрватске, Загреб.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. 
године – резултати пописа (2016), Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 

Сарајево.

Табела 1: Кретање броја становника насеља Бастаси, општина Босан-
ско Грахово

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2013.

Број становника 424 373 276 195 20

Извор: Становништво Босне и Херцеговине – народносни састав по насељима 
(1995), Државни завод за статистику Републике Хрватске, Загреб.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. 
године – резултати пописа (2016), Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 

Сарајево.

Кретање броја становника насеља Бастаса, општина Босанско Гра-
хово
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Б) ИЗ ИСТОРИЈЕ

7. Важне информације о насељима у Ливањском пољу из турског вре-
мена налазимо у неколико турских пописа. У дефтерима из 16. вијека први 
подаци о селима доњег Ливањског поља односе се на Црни Луг: „U svom 
putopisu kroz Bosnu 1574 godine Šibenčani Frano Butrišić i Ivan Divnić spominju 
polje Seramisevo u koje su došli putujući jedan dan Livanjskim poljem prema 
zapadu. U spomenutom polju je ’šuma sa drvećem u vodi koja se proteže od kuća, 
tako da izgleda kao neko veliko jezero koje se u materinjem jeziku zove Carni lug’ 
[...] Očigledno je da se tu radi o današnjem selu Crni Lug, koje se tada nalazilo u 
nahiji Sarumiše spomenutoj već 1528 godine“ (Петрић 1960–1961: 33).

За још нека насеља из доњег Ливањског поља сазнајемо из пописа 
од почетка 17. вијека. Тако се из тог периода за подручје нахије Сарумише 
помињу „Prhovo (Provo) i Sanković (Sajković)“ (исто).

8. Према Петрићевим подацима, у сјеверном дијелу Ливањског поља, 
које настањује српско ијекавско становништво, живи 175 родова, што чини 
15,9% од укупног броја родова у Ливањском пољу: „Narodna predaja ovog 
stanovništva je vrlo živa, štaviše, kod nekih rodova zalazi u daleku prošlost. 
To se odnosi u prvom redu na one rodove koji su se doselili iz Vrličke krajine 
u Dalmaciji. U narodnoj predaji većine rodova često se spominje ’bježanje u 
Dalmaciju za vrijeme kugе’, te ponovo vraćanje u stara naselja kad bi prestala 
epidemija. Ovo će biti jedan od razloga zbog čega se starosjediocima smatraju 
samo oni rodovi koji se u prošlosti nisu udaljavali nigdje iz svojih sela. Takav su 
rod Dokići u Vrbici, koje drže za prave starosjedioce“ (исто: 37).

9. У селима доњег Ливањског поља највише је досељеника (96 rodova ili 
54,8%) поријеклом из Далмације: „Od toga iz Vrličke krajine 77 rodova (80,2%), 
iz okоlice Knina 7 rodova (7,2 %), od Drniša 5 rodova (5,2%), a iz Sinjske krajine 
4 roda (4,1% posto). Preostala 3 roda (3,1%) znaju da su porijeklom iz Dalmacije, 
ali ne znaju iz koje oblasti“ (исто). Досељено становништво се након доласка 
из Далмације углавном задржало ближе далматинској граници. У Нуглашици 
их је 65%, у Црном Лугу 60%, у Јарузи 50%, у Пржинама 57%, у Сајковићу 
64,7%, у Губину 56,2% и у Прову 66,6%. „Ovo stanovništvo vodi porijeklo od 
srpskih doseljenika koji su se u Vrličku i Кninsku krajinu doselili tokom XV, XVI 
vijeka i kasnije. Najveća seoba spominje se početkom XVI vijeka, u vremenu od 
1523 do 1527 godine, kada je po naredbi Turaka naseljeno u Kninskoj krajini, 
Bukovici i Kotarima, nekoliko hiljada srpskih porodica iz Bosne i Hercegovine i 
Stare Srbije“ (исто).

Другу по бројности миграциону струју чине досељеници из запад-
не и сјеверозападне Босне – 41 род или 23% од укупног броја родова код 
Срба настањених у доњем Ливањском пољу: „Iz Gerzova kod Mrkonjić Grada 
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doseljeno je 28% posto rodova, sa Glamočkog polja 20% posto, iz okoline Ključa 
11%, sa Kozare 11,1%, od Grahova 6,6%, iz Šuice 2 roda, od Banjaluke 1 rod. Iz 
Lijevča doselila su se dva roda“ (исто: 38).

Од укупног броја родова њих девет или 4,5% поријеклом је из Херце-
говине, а девет их је и из Црне Горе. „Vrlička krajina je tim doseljenicima bila 
posljednja etapa prije doseljenja u Livanjsko polje“ (исто).

Што се тиче осталих крајева, познато је да су два рода досељена из 
Лике.

За 15 родова (8,5%) непознато је поријекло.

10. Најинтензивнија исељавања из ових крајева била су у већ помињано 
вријеме у ком је харала епидемија куге (XVIII и почетак XIX вијека), када је 
становништво бјежало у сусједну Далмацију.

Појединачне сеобе нарочито су биле учестале крајем XVIII и у XIX 
вијеку. Нова дестинација углавном су били простори Гламочког и Купрешког 
поља. Сеобе су махом узроковала премјештања кметова на други посјед.

Послије Другог свјетског рата велики број родова плански је колонизо-
ван у Товаришево код Бачке Паланке.

Становништво Бастаса које се није вратило у завичај након посљедњег 
рата нови живот већином је наставило у Републици Српској и Србији. 
Највише их има у Бањој Луци и Кикинди.

11. Басташани углавном не знају ништа о поријеклу назива села, а када 
говоре о својим коријенима, већина каже како су од старијих чули да су се 
доселили „из Далманције“. Говорећи појединачно о насељима Ливањског 
поља, М. Петрић је конкретно за Бастасе навео сљедеће: „Seljaci pričaju da 
je selo dobilo naziv po potoku Bastašici, a i po tome ’što je ovdje bila nekakva 
rimska vojska koja se zvala Bas’. U selu, na mjestu zvanom Crkvina, otkopano 
je nekoliko fragmenata rimskih nadgrobnih spomenika. Ima i srednjovjekovnih 
nadgrobnih spomenika; svi su bez natpisa i ornamentike. Po svemu sudeći, ovdje 
je postojalo jedno staro naselje“ (Петрић 1960–1961: 72).

На истом мјесту Петрић је поменуо родове који живe у Бастаси-
ма, њихово поријекло и крсну славу: „Današnji rodovi su: Cvijani – koji su 
davno doselili od Šuice; slave sv. Jovana; Đapići – došli iz Bitelića kod Sinja 
(Dalmacija) gdje ih i danas ima. Slave Đurđevdan; Ivetići – doselili iz Vrličke 
krajine, iz Civljana; slave sv. Stevana. U Rudiće (Glamočko polje) Ivetići su 
doselili iz Bastasa u Livanjskom polju. Slave sv. Stevana; Kalabe – kažu da su od 
Crnog Vrha kod Glamoča; slave Stevanjdan; u Halapić (Glamočko polje) Кalabe 
su doselile iz Bastasa. Tamo im je beg Firdus bio oduzeo 500 ovaca i koza i 
’doćerao ih do jedne krave’; Kozari – došli iz Zastinja; zvali su se Lovrne. Po 
tome što je jedan od njih čuvao koze prozvani su Kozari. Došli su sa Petrova 
Vrela kod Glamoča. Slave Đurđevdan; Kozomare – od Kozare; slave Jovanjdan; 
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Lovre – iz Popovića kod Glamoča; slave Đurđevdan; Ljuboje – kažu da su doselili 
negdje od Ključa; slave Markovdan. U Prijane (Glamočko polje) Ljuboje su 
doselili iz Crnog Luga u Livanjskom polju u drugoj polovici 19. vijeka. Slave sv. 
Marka. Šegrt – bili ispod Livna, nekada su se zvali Deridaska. Ne znaju za dalje 
porijeklo. Slave Stevanjdan; Vukovići – iz Dalmacije, sa Cetine. Slave sv. Kuzmu 
i Damjana“ (исто).1

Петрићево упућивање на несумњиво релевантну историјску литерату-
ру приликом представљања различитих података о становништву Ливањског 
поља – добра је полазна основа да се већина овдје преузетих информација 
прихвати као веома поуздана.

В) O ДОСАДАШЊИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

12. Говор Бастаса (као ни говор осталих села доњег Ливањског поља) 
до сада није монографски описан. Прилози аутора овог рада: необјављени 
дипломски рад Фонетске особине говора села Бастаса (Козомара 2000), 
Млинарска терминологија Бастаса (Козомара 2002), Судбина вокалских 
скупина у говору Бастаса (код Босанског Грахова) (Козомара 2018), Вокал-
ске редукције у говору Бастаса (2019)2, те коауторски рад из дијалекатске 
лексике Ткачка лексика Бастаса (Црњак – Козомара 2018) – досадашњи су 
радови који су за тему имали искључиво говор Бастаса.3

Н. Рамић je, изучавајући јатовску проблематику у говорима југозападне 
Босне, дио дијалекатске грађе навео и из говора Бастаса, који су му, између 
осталих, били један од пунктова истраживаног ареала (обједињене радове в. 
у Рамић 2010). М. Дешић у студији о западнобосанским ијекавским говорима 
(Дешић 1976) допирао је до Бастасима сусједне Нуглашице. У вези са 
говором Бастаса треба поменути и рад Ђ. Чустовић о говору становништва 
Ливањског поља (1960–1961), гдје је нешто података (не баш поузданих) дато 
и о говорним особинама Срба ијекаваца, као и језичку анализу једне краће 
књижевно-умјетничке приче која одсликава говор становника Ждраловца 
(Козомара – Црњак 2020). У оквиру дијалекатских истраживања говора 
централне, југоисточне и југозападне Босне (БХДЗб 1990) Бастаси се нису 
нашли на списку пунктова, а најближе истражени пунктови српских говора 
били су већ помињано сусједно село Нуглашица и ливањско село Бојмунте, 
које је од Бастаса удаљено десетак километара источно према Ливну. И за 

1 Код Басташана који су се више интересовали за своје поријекло има и другачијег (не-
документованог) тумачења о досељавању становника у ово мјесто. 

2 Посљедња два рада овдје су уврштена уз незнатне измјене.
3 Аутор овог рада истражујући говор Бастаса попунио је и Упитник за српскохрватски 

дијалектолошки атлас, а у штампи му је и рад Преношење акцената на проклитике у говору 
Бастаса.
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податке који су се тамо нашли мора се рећи (отприлике као и за оне које 
наводи Ђ. Чустовић) – да се морају критички процјењивати.4

Г) О ОВОМ РАДУ

13. Свестраније изучавање српских ијекавских говора западне Босне, 
којима припада и говор Бастаса, започето је монографијом о змијањском го-
вору (Петровић 1973). Три године касније објављена је најобимнија студија 
о западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 1976). Послије дваде-
сетак година описани су ијекавски поткозарски говори (Далмација 1997). 
Најновије монографско истраживање на простору који обухватају српски за-
паднобосански говори спроведено је на територији Шипова (Цукут 2021). У 
међувремену, а нарочито од почетка овог вијека, слика о говорном стању у 
српским западнобосанским говорима употпуњавана је и краћим радовима.

14. И прије детаљније анализе дијалекатског материјала за овај рад, 
на основу постојеће литературе приближно се могло одредити мјесто ба-
сташког говора у оквирима западнијих српских говора. Тако се поуздано 
зна да према општој класификацији (в. Драгичевић 1986: 226–228; Ивић 
1996: 146; Драгичевић 2001: 86–87), употпуњеној подацима добијеним из 
радова наведених у т. 12, говор Бастаса по својим особинама несумњиво 
припада источној скупини сјеверозападног огранка источнохерцеговачког 
(херцеговачко-крајишког) дијалекта.

Омеђеност овог говора као хомогене цјелине са говором осталих Срба 
ијекаваца у доњем Ливањском пољу, нарочито је јасна на територији гдје се 
сударају крајњи изданци ијекавских и икавских изоглоса. Наиме, у радови-
ма Н. Рамића о ливањско-дувањском говору и икавско-ијекавским говорним 
типовима прецизно су дефинисане дискриминанте које подвајају икавске и 
ијекавске говоре југозападне Босне. Осим примарне изоглосе – континуана-
та некадашњег вокала јат, ту су се нашле и друге важне изофоне (о којима 
ће бити ријечи у наредним поглављима), изотоне, изоморфе...

15. Сакупљање дијалекатске грађе у говору Бастаса аутор овог рада 
започео је прије четврт вијека. Интензивније истраживање спроводио је у 
периоду од 1997. до 2002. године и од 2017. године до данас. У међувремену, 
због рада на опису неких других српских говора, грађу је биљежио „у ходу“ 
– кад је било за то згодних прилика.

Највећи дио података који ће овдје бити предочени потиче са аудио-
-снимака и из личних забиљешки, насталих у распону од 25 година. Како је 
уобичајено у оваквим радовима, при сваком циљаном истраживању посебна 

4 Овакве оцјене података из поменутих радова аутор даје основано будући да је одра-
стао у Бастасима и добро му је познат говор Срба доњег Ливањског поља. 
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пажња посвећивана је избору информатора – настојало се да то буду говор-
ници који су сачували аутохтоне особине басташког говора. Посебно се во-
дило рачуна о том да из укупног дијалекатског материјала буде селективно 
ексцерпирана грађа која најреалније одсликава стање у овом говору.

16. Циљ рада је опис гласовног система говора села Бастаси и његово 
поређење са приликама које карактеришу друге говоре (више или мање 
сродне, у ближем или даљем окружењу), па су углавном коришћене дескрип-
тивна, компаративна и контрастивна метода. Укупно узевши, „бјелине“ на 
дијалектолошким картама српских руралних говора у периоду од око 120 
година, колико постоји наша научна дијалектологија, у доброј мјери су 
отклоњене и углавном су објашњени језички феномени који карактери-
шу српске говоре, те ће овдје предност бити дата дијалекатској грађи, а 
избјегаваће се коментари и понављања оног што је већ речено.

17. На крају овог дијела и ријеч-двије о плановима за даља истраживања. 
Ауторова је намјера да у што скорије вријеме започне истраживање и других 
нивоа језичке структуре говора Бастаса. Судећи према садашњој структури 
и броју становника, лако је закључити да за двије-три деценије међу живима 
више неће бити аутентичних представника овог говора.



II. ФОНЕТИКА

А. ВОКАЛИЗАМ

18. Говор Бастаса карактерише вокалски систем који чини пет основ-
них вокала а, е, и, о, у и силабичко р. Артикулација вокалских јединица 
креће се у границама просјека српских новоштокавских говора, што значи 
да је то вокализам који је близак оном стандардном. Сви вокали могу бити 
дуги и кратки, носиоци акцената и неакцентовани. Oсновна одступања од 
стандарднојезичких прилика своде се на честе редукције вокала и у постак-
ценатским позицијама, извјестан број вокалских замјена и факултативно 
отварање неакцентованих вокала средњег реда.

Вокализам говора Бастаса схематски се може приказати уобичајеним 
вокалским троуглом:

и                  у                      и                  у
       е           о + р                         е        о + р

  а                                          а

19. Примјери стандардне употребе вокала моћи ће се видјети кроз чи-
тав рад, а овдје издвајамо сљедеће5:

а: баба Милка, према нашој бари, има ватру, били гадови, Ђапе да-
леко, Жара Божин, задњи пут, од млађије људи, сваки дан, тањо дрво, цар 
Врањо, врућа чаја, чашу воде, Милојкова шапка;

баниће Урош, гази у блато, жалили се, запосли га, лаже ко пас, маже 
капљавину, направи кућу, пратијо га, спази ме;

ка-ћемо кући, лако му било, сат имам све, тамо живи, џаба му.
5 Ради увида и у друге нивое језичке структуре говора Бастаса, репрезентативни 

примјери најчешће ће бити навођени у групама ријечи (углавном у синтагмама), онако како 
су биљежени приликом прикупљања грађе. Из тог разлога прилажемо и нешто већи број 
примјера стандардне употребе вокала, а такав ће приступ бити и приликом анализе консо-
нантског система. 
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а: стари ајдук, Владимир Ловре, на вратилу, Ђапин Гаров, под јастук, 
у Калабами, од маме, држи правац, добра ракија, на тавану;

ајде сједи, почо басати, све зачадило, ти ћеш касапити, добро надоaшла, 
зна направити, све побацати, састали се, цакли се, вазда части;

вако ћу, данаске косе, за бабу, било шкакљиво ићи.

а: бивша власт, била глат, моја драга браћо, ја нећу, ни капи кише, до-
бар лат, покојни Мајстор, мали чека, у Накову, сат ода, њезин свак, слав-
ски колач, нема трага, пе-чаша, Шавија из Гламоaча;

варим гра, гадно дава (= смрди), даје ме, зва мене, јави кера, каже ми, 
лади се, ради у школи, сади се у јесен, свалимо се, фале га;

ај мени, право ладно, спарно данаске, стално прича.

а: баба Ањђа, Дара Невина, ђака пуна школа, нашо заклоaницу, то су 
катали, Тодорова Кулаша, мала била, кидали напор (= овчији ђубар), на вр 
пласта, у Рамићима, на састанак, на Таванак;

баци то, вагали шеницу, само навали, не мош му надавати, надали се, 
наоблачило се, помало окопавати, превалила је, ужарило се;

за њга, изјазила се на ме, ти то нагли радиш.

а : Милош Главичаров, црније дана, сав за ђавла, спава ко заклан, каљав 
ко прасе, од нашога села, десет оваца, до Цвијана;

бијаше суша, све заваћамо, то ти се исповиједам, вазда копала, нема 
друге, ја му показа, не уради он, чушљали вуну;

ма напако, обарски ме зове, овда ћу назићи, па-нда ћу кући, гони одов-
да, немој сада.

е: убијо бега, било се весело, лијепa вече, добра ђетелина, зецови једу, 
кишно љето, мени ће то, некоме мош рећи, њега питај, гори пјесма, између 
редова, моја сестрана, трећа му година, четкица за зубе;

бјежи у кућу, вјерово му, метни у џеп, играло се и пјевало се, превали 
пут, резати купус, тегли вазда, нису ћели, чекали реда;

весело гори, ђе ће, жестоко га напо, љетос било, међу ноге, не рече.

е: велика му кућа, дјеца ко дјеца, стаде на ексеaр, то ми жеља, са жена-
ма, нова кецеља, његовије стрица, својој сестри, тежакг бијо, метно цераду, 
чепови за боце, у џепове, носи шешир;

донеси крув, мести кућу, нанеси дрва, очепи ми још једну, поледило 
поље, полети на њиву, полетити се, пребери то, рекли су, улетити у кућу;

бреж ње, далеко ићи, море једноч, не зна ме, посве ти то, није пресве.

е: берлав мали, ајде, Весо, купи греде (= камење), налети зец, има кера, 
њезине клетве, јањећо месо, ње нема, њеве куће, пета недиља, нас је рет, 
Свети Јован, седми пут, о, Стејо, тешке глади;
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веже уже, везла гоблене, нећемо ни ми, пеглала му кошуљу, ресли 
заједно, среди право, чепа га, шета кро-село;

ђе сат, еј, болан, тешко било, често пута.

е: онај блесо, о-жена, на леђа, у Невину плећину, о нашијем прелима, 
прима пемзију, за почетак, издо му решење, Стеву заболи, тежак живот, 
Симо Ћеверов;

завезала мараму, зацено се, нема га, окрено у шуму, опомено га, по-
вежи говеда, потезо пиштољ, ресте по зеру, учепила га крава;

е: бабе Анђе, боље цуре, у Велике њиве, има викендицу, до Горице, за 
кера, између куће и бараке, има доста овце, доста пиће (= сијена), око Свете 
Петке, по старе дане;

бане у кућу, вежемо га, ви-де га, дођемо често, изађе надво, летећи 
оде, о-сутра љепше, рекоше, смакне се он, траже да се све наведе;

боље би било, најдаље ми је туда, овдален ћу.

и: он ми је брига, била виђеaна, дида Луку, метно жицу, живино једна, 
камеaни зидови, поправљо кишобран, Милорада Радешина, ниједан дан, нико 
ништа не рече, писмен чек, правила сирац;

види чуда, све се здимило, ижињали на ме, ка-те станем личити (= тући), 
мисли да знаде, смислићу нешто, чисти буњиште;

високо лете, килаво то иде, ниђе никога, није никет, ситно самљевено.

и: то је витица, на толику даљину, плетећа игла, милина радити, Никола 
Козар, плаћа кирију, покојни Миланчина, његова половина, ризичан пут, сви-
лене кошуље, ситни купијери;

види се, ишли свукут, лијепо мирише, примиче се помало, нами припа-
дало, проширује кућу, добро се избистрило, посве ситни;

зимус гадно било, и ја, и синоћ, ни мени, ни теби.

и: бивша Југославија, задо ко бик, морете ви, очињок ми вида, биле 
дижве, нек је жив, Ћеверов зидт, мој Иле, има сто кила, опо лист, оћемо ми, 
њива говеда, силна војска, нема стида, тије људи;

би гадно, бирај за се, вазда виче, дирам га, зида код Милана, слатко 
кину, лижу со, сину од града, цикну ко леденица;

још видно, лијепо пишем, само нек је мирно.

и: држали бикове, наша дика, и данаж-жива, Иле из Грковаца, иде у 
Ливно, било му име Милоња, направимо офанзиву, стигло писмо, твоја прија, 
гони и у приторак, доста причања, да устане Тито;

била за њим, само му очи вире, дуго живијо, богами нисам, свашта се 
преживило, немој причати, честито му, шире се лопови;

зими лежи, види отприлике, прилично често.
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и: Жарко Божин, велики чојек, горњи Иветићи, данашњи момци, шта ће 
јадник, море с једнијем, који си ти, ђе и лањски снијек, од обадвоји, покојни 
стари, седми дан, ћаћин ћаћа, црније дана;

бруди га, не волимо, вазда голами, жђипи оно, никат не закасни, измами 
ме, јуначи се, коси око куће, отишо у Граво, тражи ђавла.

o: Бобине куће, ни говора, ова година, Јоја швајцује, играј коло, види му 
образа, пет овнова, на огради, осам пута, у нашом пољу, ода ко просјак, син 
ми професор, у собицу, ткала торбаке, у цокулама;

води Љубова, воли зиму, гоне нароaт, донесе ми каве, кољу се, моремо 
кашње, обађе око куће, поједе све, понијо ране, сово га ћаћа;

немој горе, доста за данас, од главу, ај одоaвда, оклен си ти, под раст.

о: држо воле и коње, добра жена, оће они, од оније, по поду, покојни 
Јовеша, немај посла ш њом, поштен чек, пробушена гума, распродај то, 
нема слободе, имала творило, долазе чобани, он је шофер;

не говоре, гони га, користи прилику, наоблачи се рано, натовари на 
леђа, обашо нас, остави то, погази обећање, преостало нам, просипље по 
себи;

боме нећу, није готово, до јутрос, биће добро, о ток нема ништа.

о: вазда бос, Војка Јовина, го ко миш, доњи камен, добрије му кола, воли 
лов, мој момче, овлики му нос, ноћ сатра, треба њози, чува овце, кат прође 
пост, твој син, то ми својта, то си тражила, Шолине куће;

вазда водај, гона краве, дођем ко-тебе, зовну га јуче, кочи га ћаћа, мо-
рам радити, носа га ваздан, пробај зеру, скљока се пјан;

са-си вољно, а јој, уради својски;

о: што би реко Божо, наишла војска, у Доцу, порени каријолу, лопови 
покрадоше, на мотору, то му је побро, то ми је проблем, врлетна Рога (овца), 
иза Собића кућа, нема способности, метно у торбу;

водали је свукут, ми дођи, и дођоше по ме, зовно ме, вазда нешто 
изводају, треба опробати, нек проносају, мало проодати, ујолијо се;

сједи овде, онде ћемо, горе по њу.

о: богдашко благо, каква нам је будућност, пет волова, десно раме, сто 
ђавола, зелено воће, младо чељаде, славе Светок Стевана, са соaбом, гадна 
старост, с тобом, ис Црнок Луга, от челичнок матријала;

бацо све, бијо рат, не дође често, дошо ћића, немој ми рећи, преброј 
добро, укочи ми се нога, убо се у руку, ушо у кућу;

вако ћу направити, добро је било, нако ти живијо, давно умро.
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у: пуше бура, дебо ко буре, дрндали вуну, ништа друго, баца ђубар, сва-
ко јутро, за кување, луковина за јаја, Љубица Милојкова, мука жива, висила 
пушка, доће Руси, прави трут, извући уши, шумски пут;

нека буде, вуцарали се, дурала вазда, жђубрило се, вјечито кука, лудово 
у младости, љуљни га мало, мучи се, нудили му посо;

тамо је вучарно, мучно му, уради мушки, немој чудо на сунцу.

у: у буњишту, Перо Вујева, добила дукат, дуге му лаче, стари ђутуруми, 
имо жутицу, извади зубић, стелна јуница, у кујини, немој бити љутица, лете 
мушице у очи, има праунука, иде сукрвица;

дугује му, заслужују да одемо, сутра кумује, свашта накупује, мораш 
научити, обузима ме стра, путује у суботу, све утувијо, чупа гра;

у кући, уз мене.

у: Здравко Вуковић, вију вуци, дужник ће вратити, бољо га зуп, направи 
зубаца, кумова кућа, луди нарот, људи моји, покојна Нуна, поједе пужш, ис-
пуцале ми руке, посве сужено, ту клипицу;

буни се, вуца се, гура пре-собом, кумим те богом, мужди лист, мутимо 
воду, пули се, ружи га, ручамо у пет, суши се лијепо, шуну јој ићи;

даназ бурно, погину лудо, ради мучки, пустија! (узвик за тјерање вуко-
ва), сједи ту, тужно, брате.

у: чуло се букање, оде на буће, само да му је у вуцање, у Дувну, кума 
Ружа, то је процедура, на прузи, било му суђење, тужна она, укљештење 
живца, покојна Цуја, она чупица, шупљо дно;

гукни, голубе, мораш се гурати, закупили земљу, затупило се, извуче се 
он, јаукала добога, купили џабе, љути се ти, вазда мучи, само шути;

уздај се у се, неће пуцати у те.

у: боцун ракије, увати голуба, један бијо Каћун (во), пршут за кума, не 
пере ногу, у округу, с ону страну, нема разума, у прошлу суботу, стару кућу, 
у Црну Гору, на чију страну, шупљу причу слушати;

бидну у селу, владају толико година, гледајући га, заврну ја рукаве, за-
пути се у Гламоч, јауче добоaга, помало кашљуца, сијечу редом;

двапут навраћо, залудт ти посо, пребаци трипут насуво, то ти је успут.

р: то су брдила, уз ово брдо, на вр Старетине, за грм, грч ме увати, било 
дрво, све и једно зрно, крштена дјеца, мршав ти бетон, радила у Прлуци, 
смрди ко прч, стршљени испише грожђе;

брзо ми сат, врцали мет, држало се благо, дркће ко прут, крчми месо, 
прсну ко леденица, стаде рзати, трговали са њима, црче о-смија;

овда врлетно, јеси се врло убијо, стрмо ти је туда, трке луч! (узвик 
при лучењу јагњади).
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р: снијек по брдима, има брчине, врбички пси, куца дрва (= цијепа), јадна 
је ова држава, засмрдише купијери, у Крчевини, попалише мрцине, ода бос по 
стрњишту, бијо трговац, права црница;

брсте лист, врти се око мене, држим једну козу, запржавам чорбу, 
крстили дјецу, одржава краву (= осјемењује), препржава месо, паметно 
тргује;

прци, прци! (узвик за дозивање оваца);

р: мој брко, бијо брс, грк ти сир, била дрнда, ко зврк, удари му крв на 
нос, крај крмака, бијели мрс, имала пржањ, убо га трн, осијеци оно трње, 
црна га штета појела, а сат црније дана;

врти нешто, дрндали вуну, мршти се, прва се (= рве се), пршће по 
мени, рче по сву ноћ, добро ли сркне, трчем за њим;

иде брзо, а ми трком, црно му било.

р: брко Милош, освојиле врбе, така врста, није посве грко, има доста 
дрва, онај зврко, море и посно и мрсно, онај мршо, ради нам Србо, стрван ли 
је, било црва у пршуту, има Штрбац;

доврши то, дотркала по ме, збрзићемо некако, крчили камење, накрко се 
побро, отрбала млада, попрско воће, разбркно се, стркаше се у кућу;

брзо ли уради;

р: у брзу воду, каже му у брк, од грдније рана, види му обрва, не у 
трње, ис Црнок Луга;

загрне кожун, изврти дрво, протрљај добро, насрну на ме, потврди ми 
књижицу, неће до-га не сврне, кадт уврти у главу, да се не угрдиш;

радили нацрно, биће убрзо.

О БОЈИ ВОКАЛА

20. У говору Бастаса дуги вокали, и акцентовани и неакцентовани, 
у принципу имају нормалноштокавску артикулацију, а приближно иста 
квалификација може се дати и за краће вокале који су наглашени – то су 
гласови чије су изговорне вриједности веома блиске онима у стандардном 
српском језику. Кад је у питању боја вокала, појава отворености неакценто-
ваних вокала средњег реда најбитнија је специфичност овог говора.

Овдје су потпуно непозната дифтонгизирања каква се срећу у 
територијално блиском ливањско-дувањском говорном типу (в. Рамић 1999: 
292, 295).

21. Одавно је Ј. Вуковић констатовао да је у вокалском систему бо-
санских говора у знатној мјери дошло до измјене боје дугих вокала а, о и е 
(Вуковић 1963: 24). Вуковићев закључак потврдили су каснији бројни моно-
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графски описи различитих говорних типова, при чему се као посебно изра-
зита карактеристика издваја затварање дугог а.6

22. За говор Бастаса карактеристично је да се у њему може понекад 
чути затвореније дуго а. Водећи рачуна о ограничености перцепције при-
ликом презентовања овако осјетљивих гласовних реализација и могућности 
да слушни утисак истраживача понекад може навести на погрешан траг, сма-
трамо да је овакво а најсличније оном које које се може чути у западнобосан-
ским ијекавским и личким говорима7, док је стање у змијањском говору знат-
но другачије.8 Из истих разлога које наводе Дешић и Драгичевић (в. фусноту 
7), ни овдје нису навођени примјери за наведену појаву.

23. Стандардну боју вокала у говору Бастаса најчешће нарушава 
помјерање артикулације кратких вокала е и о у правцу а. Анализирајући го-
вор Срба ијекаваца у Ливањском пољу прва је Ђ. Чустовић запазила да „не-
изразита боја вокала карактерише и овај крај“ (1960–1961: 109).

У раду о артикулационој вриједности вокала у ванакценатској позицији, 
Н. Рамић је на примјеру говора Срба доњег Ливањског поља показао да је у 
том говору изражена тенденција ка отварању ненаглашених кратких средњих 
вокала, навео карактеристичне примјере и дао образложења наведене појаве 
(Рамић 2004). Уз констатацију да је Д. Петровић детаљно анализирао арти-
кулационе вриједности кратких неакцентованих вокала у змијањском говору 
и да се стање у говору Срба доњег Ливањског поља подудара у много детаља 

6 Појава затвореног дугог а, у већој или мањој мјери, присутна је у ијекавскошћакавским 
говорима (Брозовић 1966: 137), у говору Змијања (Петровић 1973: 29), у икавскошћакавским 
говорима западне Босне (Пецо 1975: 87–90), у западнобосанским ијекавским говорима 
(Дешић 1976: 33–34), у икавскошћакавским говорима у околини Дервенте (Баотић 1983: 49), 
у међуријечју Ријеке дубровачке и Неретве (Халиловић 1996: 45–46). У српским говорима 
затварање дугог а нарочито је маркантна појава на простору између Врбаса и Укрине (Козо-
мара 2016: 36).

7 „На читавом терену Босанске крајине може се понекад чути мало затвореније а. Такав 
изговор имамо и кад је тај вокал под акцентом и кад није, и кад се налази уз сонанте и уз консо-
нанте. Тешко је утврдити у којим позицијама је ова појава чешћа, а није лако ни показати да ли 
је степен затворености вокала а исти у свим положајима у ријечи и у свим крајевима западне 
Босне. Због тога, а и због далеко бројнијих примјера у којима се а изговара као и у књижевном 
језику, нећемо ничим посебно обиљежавати затвореност тога вокала“ (Дешић 1976: 33). 

„Дуго а изговара се нешто затвореније од стандардног, мада не у свим позицијама и, 
чини ми се, не увијек у истим позицијама. Праву природу таквог а тешко је одредити без 
прецизнијих мјерења, а, исто тако, за утврђивање домашаја ове појаве потребна су знатно 
минуциознија испитивања од оних каква су у нашој дијалектолошкој пракси уобичајена и 
каква сам ја спровео. Због тога овдје ово запажање о артикулацији вокала а и не документујем 
посебним потврдама“ (Драгичевић 1986: 45).

8 „Дуго а, без обзира на то да ли је акцентовано или не, на знатном делу овог терена 
показује више-мање јасну тенденцију ка затварању, при чему је то најизразитије у суседству 
лабијалних консонаната и сонаната, али не и искључиво у њиховом суседству“ (Петровић 
1973: 29).
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са стањем које налази Петровић, Рамић додаје да разлике између ова два 
говора ипак постоје – у говору Змијања вокалски троугао је затворен (а → о 
→ е → а), а у говору доњег Ливањског поља средњи вокали се отварају (е → 
а ← о) (Рамић 2004: 458–460).

Парафразирано, Рамићева расправа о овом питању своди се на сљедеће:
За говор Срба доњег Ливањског поља карактеристично је да је изго-

вор кратког е и о у почетној и завршној позицији ријечи у границама што-
кавског просјека. У финалној позицији за чување вокалских разлика пре-
судан је морфолошки моменат. Помјерање артикулације најизразитије је 
у постакценатској позицији, а може се остварити и у осталим слоговима. 
Ту се ради о „неоштећеним“ фонемама, алофонима који имају дистинктив-
ну функцију као и оне фонеме чија је артикулација стандарднојезичка. 
Вриједности таквих алофона артикулационо су ближе вокалима е и о него 
вокалу а. Могуће је и помјерање у зону сусједног вокала, али тада је већ у 
питању вокалска замјена (исто: 458–460).

Рамић закључује да је појава факултативне природе, те да је утисак да 
се нормалноштокавске вриједности рјеђе остварују.

Да је све наведено карактеристично и за говор Бастаса, потврђује грађа 
коју смо прикупили за овај рад:

еа: Ајдеарова драга, болеастан, за вечеару, говеада се чувала, продава-
ти говеада, двадеасет, право дебеала, у Дебеаљацима, имо девеат синова, 
ђетеалина, нема ни зеаре, јунеатина, јучеашња чорба, кецеаља, кецеаље се но-
силе, кисеала вода, ни крајцеара, на кревеату, Марканоаве појеате, нема ко 
мрђеала, има најмеаник, несреаћо једна, појеата9, у пoјеати, дати прасеату, 
дошло прољеаће, то му је за рођеандан, са среаћом, мјерила темпеаратуру, 
шта се тереата видило, четеарест треће, четеарест четврте;

наћеарало га, док пребеару, право припеакло, укисеалила се;
изађе то навеалико, са-сам сербеас, супеар, увеаче.

оа: кула бегоава, Гламоачани, подијели се Ждралоавац, остала јалоава, 
Сима Козомоара, Љељоава, Милоаван Радин, од Милоарада, имо Милоарат, 
Маркоава, Никоала Козар, на том ту отоаману, њи петоаро, око Петроава, то 
су му синоави, сладоалет, прам соабом, у субоату, иде за тоабом, зови Тодоа-

ра, с Тодоаром, Урошоава кућа, четвоара кола, четвоаро и у кући;
дођоаше гладни, било затвоарено, милоавала га зеру, не моаре ништа 

окусити, не моаре собом, не моаремо, поједоаше, добро прођоашмо, радоаво 
се он;

етоа ти, и готоаво, некоалико пута, све утоаман.
9 Овакве реализације указују на замјену а → е.
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24. Отварање кратког акцентованог вокала о забиљежено је у два 
примјера – код истог информатора: оанда се коси, оанда у августу.

25. Високи вокали и и у веома су постојане фонеме.10 У грађи немамо 
примјера који указују на одступање од стандардне артикулације.  

ВОКАЛСКЕ ЗАМЈЕНЕ

26. У говору Бастаса супституције вокала најчешће су посљедице 
асимилације и дисимилације, понекад аналогије, а некад је пресудан 
нејезички, екстралингвистички чинилац. Поједине вокалске замјене могу се 
тумачити и као посљедица претходне помјерености артикулације појединих 
вокала, премда је у неким гласовним склоповима понекад тешко утврдити да 
ли је узрок супституције претходно отварање или затварање вокала или се 
пак ради о директној асимилацији односно дисимилацији према сусједним 
вокалима.11 Ипак, укупни подаци наводе на недвосмислен закључак: потпуне 
вокалске замјене ријетко се могу доводити у везу са претходним помјерањем 
артикулације јер би такви случајеви били потврђени много већим бројем 
примјера и у оним позицијама ријечи гдје нема услова за дјеловање асими-
лационо-дисимилационих процеса.

27. Замјенама су обично обухваћени кратки и неакцентовани вокали, 
веома ријетко дуги и акцентовани. За супституције знају и домаће и стране 
ријечи. Највише је потврда за замјене вокала а, подједнако често долази до 
замјена е, и, о, док су супституције вокала у скоро занемарива појава. Већина 
примјера који су се нашли у нашој грађи већ је раније потврђена.12

28. Супституције а у е обично су дисимилационе природе према а у 
сусједним слоговима:

наш армен, врли жито на армену, покојни Дамјен и Дамјеновка, доће 
димљечар, имам елергију, елергичан на перје, дођу жендари, одма лети 
по жендаре, иљеда, за иљеду година, један од иљеду, јеребица, кријо се у 
јеслама, пише летиницом, добар мајден, удари печет, била пуна појета, у 
појети, пријетељ13 Иле, тигер, Цинцер (= Цинцар – планина сјевероисточно 

10 „Међутим, кад је реч о високим вокалима, дифтонгизација представља облик 
отварања, будући да недостаје простор за даље сужавање“ (Ивић 1998: 262).

11 Нпр. мрђела   ͢мрђеала   ͢мрђала; осам  ͢ осаом  ͢ осом.  
12 Доста сличних или истих примјера може се наћи у радовима о сродним или 

територијално блиским говорима, гдје су већ дата образложења узрока наведених вокалских 
замјена. В. нпр.: Чустовић 1960–1961: 101–109; Петровић 1973: 29–45; Дешић 1976: 34–56; 
Драгичевић 1986: 45–69; Рамић 1999: 289–298; Цукут 2021: 25 и литературу на коју је тамо 
упућено.

13 О фонетским ликовима ове именице у ливањско-дувањском говорном типу в. Рамић 
1999: 291.
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од Ливна), иш Чепразлија, у Чепразлијама (= Чапразлије, село ливањске оп-
штине);

вазда мљецка, не мљецкај док једеш, опљечкало га;
је л де, је л де да лаже, је л де да нисам,14 ако икетд дође, сат или ни-

кет, никет за никет, никет му доста;
прођи се будалештине, слушати његову будалештину.15

Влада двојство облика џаба и џабе.
Према коријенима враб-, раст- и крад- овај говор припада другој 

Ивићевој зони (в. Ивић 1964: 383–393), те је: вреб-, рест-, крад.16

Примјери са ре који су се нашли у нашој грађи карактеристични су за 
говор најстаријих информатора:

вребац, не мош остати од вребаца, врепци навалили;
наресто велики, подресто му зуп, разресла се.
Код преосталих говорника који се и даље могу сматрати аутохтоним 

представницима басташког говора облици са ре све више се своде на спора-
дичну употребу.

Редовно је красти и сл.: крадем богу дане, волијо красти, оће украсти.
Као у ливањско-дувањском говорном типу, и овдје је: жење, жењемо, 

жењи, пожевено и сл. и „секвенце -жњ- или вокала -а- у основи облика гла-
гола жети нема“ (Рамић 1999: 290).

29. Замјене а > о резултат су дисимилације и аналогије:
Госпова, двисто кила, дао им по двјесто марака, ђе она кобаница, узми 

кобаницу, на ливодама, по ливоди, митрољес, осом сати, стави на остал, на 
осталу, косила се отова, полаго отову, обукла жена пантоле, Иветића разво-
ла, иљеду и тристо, има уполу плућа, назо чорапе;

 не затворај;
долеко, брате; долеко ми, није долеко, једво-једвомице, једво дође, ма-

шола, дјетета.17

Осим у стандардном лику пола, овај количински прилог јавља се и у 
сљедећим фонетским варијантама: подијели пополи, узми поло, у полу осам.

30. Асимилационо-дисимилациони процеси у једном броју ријечи до-
воде до промјене е у а:

14 У конструкцији је л де (у овом говору непознато је је л да) ради се о дисимилацији 
према а из везника да који слиједи непосредно након такве конструкције: је л да да > је л де 
да. У форми де ова ријечца увијек се чува и ако се нађе на крају говорног такта.

15 И код Дешића је потврђен облик будалештина, за који он сматра да је настао 
додавањем суфикса -ештина (Дешић 1976: 37).  

16 Прецизне границе ове појаве између говора икавског и ијекавског становништва 
југозападне Босне в. у Рамић 2010: 37. 

17 Сличне примјере промјене о у е в. нпр. у Дешић 1976: 33–34.
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густа ли је ђеталина, нисам матаре ми, каже матари, нема ко мрђала, 
ако буде саламета, пукла му слазена, с тарасе зове, на тараси, би ли фа-
фарона, у новим ципалама, намажи ми ципале, бијела џигара, црна џигара, 
јањећа џигарица, он је шверцар18, о-шверцара купим.19

31. Промјена е у и углавном је биљежена у туђицама:
долазили гијометри, ај на иглену, унук ми ижињер, отишо у Инглеску20, 

поједе сикирација21, мало цимента, џак цимента;
мало игленишемо, море гума исплодирати, мора се исан сикирати.
И овдје је познат хиперикавизам миђу22: миђу ногама, стисне га миђу 

ноге.

32. Након дисимилације, замјена и у а записана је у облицима двију 
именица:

гони бацикло, па з бацикла, испала утачница, не дирај у утачницу, те у 
презенту глагола мирисати (у овом говору миришати): што лијепо маруши.23

33. Суптитуције и у е карактеристичне су за страну лексику:
ателерија, остала нова ветрина, држи у ветрини, интелегентан чек, 

неће сметати твојој интелегенцији, он је у Кекенди, иде у медецинску школу, 
увукла менђуше, месирача, прави пијонер, знам само ћерилицу.

Само је врешак, врешка и сл.: врешак ми крув, врешко месо.24

34. Смјењивање вокала и и у специфично је за облике властите имени-
це Аћим: покојни Аћим, звала Аћима; Аћум Цвијан, знам Аћума.

Дисимилацијом је формирана форма глагола помируши, а аналошког је 
поријекла облик именице полуклиника.

18 У говору Бастаса само је шверцар, док у западнобосанским ијекавским говорима 
„обично се јавља у изворном њемачком облику, а само ријетко са веома продуктивним на-
ставком -ар“ (Дешић 1976: 53). 

19 И ови примјери углавном су већ запажени у ранијим студијама. Исп. Петровић 1973: 
36–37; Дешић 1976: 53; Драгичевић 1986: 65 и др.

20 Исто је и у Чустовић 1960–1961: 109. За замјену е у и Ђ. Чустовић на истом мјесту 
наводи и провисур. 

21 Пецо сматра да је ово хиперикавизам (1975: 147).
22 Тако је и у Рамићевој грађи (1999: 294).
23 Овај облик потврђен је и у Рамић 1999: 297.
24 „Једино у врешко имамо е према тал. fresco, насупрот њем. frisch, што значи да је 

ријеч о два различита извора“ (Дешић 1976: 55)
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Данас је много чешће тањир него тањур.25

35. Супституције о у а најчешће су дисимилационе природе:
апатека, Света Богорадица, нисам Свете ми Богорадице, прозори од 

боравине, мећала у бураву воду, готав сам, је ли готав ручак, има и смрче и 
јелавине, немој заборавити конап, стегни конапом, лабараторија.26

Као код Дешића (Дешић 1976: 40), и овдје је: ета ти те ђавле, ета ти де, 
немој, така ти бога, де, така ти образа.

36. У већини говора читавог штокавског подручја у одричним облици-
ма глагола моћи понекад се умјесто вокала о јавља вокал (в. Ивић 1985: 16). 
Тако је и у говору Бастаса: не мере, не мерем, не мереш и сл.

Данас су све обичнији гласовни ликови именица гроб и гробље, а у 
говору аутохтоних информатора биљежена је углавном секвенца ре: ишли на 
гребље27, оде млат у греп и сл.

Као у ливањско-дувањским говорима, и овдје је стевена.28

37. Супституције о у у потврђују сљедећи примјери:
авијун, армуника, Јово армуникаш, ја ћу бацити бумбу, бућа, оћемо на буће, 

пун вагун, ишла доктуру, ис кувера, у куверу, печен купијер, огулити купијера, 
за милијун година, полук (= полог), метни у шифуњер, боли га штумак.

Замјене о у у позицијама уз назалне сугласнике, које су код Дешића и 
Драгичевића потврђене мноштвом примјера,29 нису битна одлика овог го-
вора. Као што се види из наведених примјера, и ако су се оствариле такве 
супституције, махом су у вези са туђицама, те је могуће да су неки ликови са 
у преузимани и без фонетске адаптације.

38. Умјесто у јавља се а у: пукла ми нараквица, купила јој нараквицу.

39. Супституција у у о извршена је у: истиска бобуљице, пржили коку-
рус, уватила се паочина, паочњак, у фебровару.

Смјењују се о и у у прилогу близу: близо ти је, ни близу и сл.
25 Већина информатора тврди да се сјећа кад се говорило само тањур. 
26 Код Ђ. Чустовић забиљежено је и слабода (1960–1961: 109).
27 У западнобосанским ијекавским говорима именице гроб и гробље углавном се 

јављају са секвенцом ро: „Само једном сам забиљежио гребље Пљ (= Пеуље – Д. К.), и то 
у југозападном дијелу Босанске крајине, у околини Бос. Грахова [...] Ту је утицај католика 
икаваца несумњив, пошто сам код њих биљежио: греп, гребље. Наравно, то се може сматрати 
и остатком старијег стања, због тога што и у Херцеговини, одакле су дошли Крајишници, 
имамо греб, гребље (поред гроб, гробље)“ (Дешић 1976: 40).

28 „Однос о ~ а ~ е претеже у корист вокала е у стевена“ (Рамић 1999: 296). 
29 В. Дешић 1976: 42–47 и Драгичевић 1986: 55–57. О изоглоси наведене појаве у го-

ворима сјеверозападног огранка источнохерцеговачког дијалекта в. Драгичевић 2001: 87. 
Најновија истраживања додатно су прецизирала Драгичевићеву изофону: „територијом Ши-
пова пролази граница распростирања ове појаве“ (Цукут 2021: 23). 
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ВОКАЛСКЕ РЕДУКЦИЈЕ

40. Укупни домашаји вокалских редукција у говору Бастаса, како је 
то показала презентована дијалекатска грађа, у суштини су у границама 
просјечности која влада у српским западнобосанским ијекавским гово-
рима херцеговачко-крајишког дијалекта, а у много појединости има поду-
дарности и са сусједним ливањско-дувањским говорним типом (исп. нпр. 
Петровић 1973: 29–62; Дешић 1976: 56–72; Далмација 1997: 35–42; Рамић 
1999: 299–302; Драгичевић 2000: 16–17; Црњак – Козомара 2015: 699–702; 
Цукут 2021: 33–39 итд.). Очекивано, потврђена је и несумњива припадност 
сјеверозападном огранку херцеговачко-крајишког дијалекта (в. Драгичевић 
1985: 85), као и чињеница да редукције које се срећу у овом говору нису 
типично босанске. Наравно, вокалске редукције одлика су кратких вокала.

41. Вокали а, е, о, у у говору Бастаса нису често подложни редукцијама. 
Уколико се јављају, оне се остварују у ограниченом броју ријечи и обично 
су потпуне.

42. Потврде неутралисања вокала а забиљежене су у сљедећим 
случајевима:

1) Иницијално а досљедно се губи у ријечима акумулатор, апетит и 
ашлама: купијо новф кумулатор, изашла киселина ис кумулатора, вазда је 
имо добар петит, немам петита, шламе вазда роде, на овој шлами повр 
куће.

Појаву губљења иницијалнога а, мада не и досљедно, потврђују и 
примјери: то нам Мерика ради, меричка посла; али: радијо у Америци, Аме-
рика је крива за ово зло.

2) У медијалним позицијама ријечи редовно неутралисање вокала 
а присутно је у облицима именице кравата: вазда на њему крвата, имам 
крвату, стави крвату.

Губљење се понекад спроводи и у именицама парадајз и срамота: 
прдајис никет не дозре ко ваља, купи прдајиза; то ти је срмота, не мош са-
крити срмоту. Ипак, ове именице чешће се употребљавају без извршене 
редукције.

У вокативу именице брат вокал а губи се у приснијој говорној 
комуникацији. Примјери овакве редукције вокала а биљежени су само код 
особа женског пола: није, брте, мореш, брте, још једну попити, ајде, брте, 
ка-си најала. У оваквим и сличним говорним ситуацијама „основно значење 
именице брат сасвим је изблиједјело и свело се на функцију узречице, тј. 
ријечи која се у приповиједању често употребљава и служи говорнику за 
успостављање ближег (братског!) односа са слушаоцем“ (Дешић 1976: 56).
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3) Ријечца нека обична је и у пуном облику и без финалног а: нека буде 
шта оће, нека иде, нека те с нами, нека ћаће жива; нек је дошо, нек си ти мени 
жив и здрав, нек иде кудт оће, нек плаче.

43. Редукције вокала е своде се на ове случајеве:
1) У почетним позицијама потпуне редукције се остварују у облицима 

именице ешкија, те именице електрика и њеним дериватима: прије се купо-
вала шкија, не мош наћи добре шкије; Мићо летричар, прођоше летричари, 
летрични шпорет.

У грађи се налази и један примјер неутралисања почетног е у именици 
економија: радијо на кономији.

2) Медијално е редовно се губи у облицима неколико именица: и сат 
је Младен ветринар, зови ветринара; сломило ми се вртено, направи ми 
вртено; матријал за кућу, матријал купити, не ваља вам матријал, треба 
још матријала; јављају метролози кишу, рвацки метролози најбоље погоде.

Недосљедно губљење медијалног е јавља се у формама типа: педес 
пута, и- Сарајва, у Сарајво, живили у Сарајву, седамдез година, четрес прве, 
шездест и два.

3) Финално е понекад се потпуно редукује у прилогу више и приједлогу 
(по)више: нећу виш никет, виш ништа немам; виш куће Божине, виси пушка 
повиш кревета, повиш куће пасу.

4) Дјелимичне редукције вокала е забиљежене су у мањем броју, а у 
свим примјерима биљежене су у медијалним позицијама ријечи: чувала по 
двадесет крава, не дај свог дјетета, мораш дати дјетету, сат му је тридесет 
година.

44. За редукције вокала о карактеристично је сљедеће:
1) У почетним позицијама ријечи вокал о најчешће се губи у формама 

показних замјеница и прилога:
вака љетина, вакије људи, војишна била, воличачки му нос, нака жена, 

ено наки; нако ти бог да, нако ти живијо.
Потпуне редукције иницијалног о редовне су и у неким туђицама: мог-

ла би клагија радити, клагијом развијам за питу, моро на парацију, совина от 
кола, пуче совина; иде се перисати, перисо брук.

2) И у медијалним позицијама неких показних замјеница и прилога до-
лази до неутралисања вокала о: овлика глава, овлики ћеш остати; овлико би 
ваљало.

У говору се може чути пртоколо, али је овај облик скоро потпуно по-
тиснула наранџа.
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3) Замјеница свако и везник него често се јављају без финалног о: свак 
се боји, свак ће те примити, нека свак своје гледа; љевши нек ти, није негк 
јутрос, прије нек је дошо.

Без крајњег о једном је забиљежено: вак-волики.
Редовно је траф-станица.

45. Редукције вокала у биљежене су само у медијалним позицијама 
ријечи.

1) У се редовно губи у сљедећим облицима ријечи: не волим жванце, 
умути два жванцета, струно желдац, кокошињи желдац, добро јтро, крат-
ка ми поткошља;

ај овда, онда ти је лашње, море одовда, одонда ми је жена, ајмо пре-
костра.

Може се напоредо чути бразер и буразер, а кукрзовина је рјеђа од 
хаплологијом формираног облика курузовина.

2) Потврда за дјелимичну редукцију пронађена је само у облицима 
именице доручак: доручак, до доручка, прије доручка.30

46. За разлику од осталих вокала, вокал и веома је често подложан 
редукцијама.

1) Дјелимичне редукције вокала и много су чешће од потпуних. 
У већини случајева оне се јављају у медијалним позицијама (рјеђе у фи-
налним) кад се вокал и нађе иза акцентованих вокала. Овакве редукције 
најизраженије су кад се такво и налази поред сонаната, мада нису ријетки 
ни случајеви редуковања уз друге сугласнике. О овој појави свједочи низ 
примјера:

има још снијега по брдима, велико чељаде, вилица му клапа, полаго воло-
вима, не дај гадовима, наслони на ме главицу, ова година, мореш кроз Дражицу, 
извади ми жавицу, Перо иде у Зеницу, пуна цима златице, гони на коњским 
колима, то је сиња кукавица, тамо у кућици, у ладици је нош, лисица покупила 
пилат, на Стојкину љеверину, видиж да је манит, чува материну робу, да ми је 
доћи, кума Милица, нами би одговарало, има недиљу дана, данашња омладина 
не ува у старе, ладују под орасима, излегла пилиће, растовина слабо гори, 
лежо у самици, закључала се у собицу, код нас је задња станица, да ти кажем, 
пилала се треница, неће моћи стати цјепаница, полегла шеница;

бацили пола, вадила купијере, возили га даље, веселили се ви, видићемо 
како, видићеш ти, видићете кашње, водићу те у Лијевно, возили камијон, гониће 
вактом благо, добити штогоћ, заратило се у априлу, косили ручно, купићемо 
под гредом, молићу га да ми скине челу, носили то, осјетила да нема телета, 

30 Због спроведене промјене -ну- > -ни- у глаголима III Белићеве врсте, изостаје и 
могућност редукција вокала у облицима типа кренути, скинути и сл. 
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остави ми расада, отишо у Ђапе, помози ми, проводило циркус, радили сву 
зиму, родила сина, рушили зит, ставићемо пуну кацу, немој тражити белаја, 
само ћемо га ћушнити, уватило га у леђима, частили нас свим и свачим, не 
да ђаво шутити;

волико ми треба, неколика пута, нолико народа итд.
2) Случајеви редукције у предакценатској позицији веома су ријетки. У 

грађи је забиљежено: има љубичице, Тодор држо гостијону, Стана им је била 
учитељица, реци учитељици.

3) Примјери потпуних редукција иницијалног и, као и у другим српским 
говорима, и овдје су потврђени у именицама инјекција и Италијан: прима 
некције, мора добити некцију, Талијани су добри били и сл.

Без иницијалног и забиљежен је и глагол имитирати: митира га, зна 
добро митирати.

4) Медијално и неутралише се у ограниченом броју неких именских 
ријечи: права католкиња, ожари ме копрва, набери копрва, прави корто, 
сједе на корту31, бијо милцајац, удата за милцијонера, нема орјентације, 
стави кључ на позду (= подзида), расула се пржна, чепркају у пржни, он 
је у Пржнама, моја Веселка је била у Прлуци (Пржине и Прилука – села у 
Ливањском пољу), пролила спирне (= спирине, помије), има стаблизатор, 
страшло једно, разапо страшло, затвори фриждер, види има ли у фриж-
деру, нема га четри дана, четри-пет пута, њима четрима, четрсто кила.

За овакве редукције знају и неки облици глагола и прилога:
бјеште овдален, вићете ви, вићеш како је, изласте ис куће, купте 

прње, спремте се за вакта, станте;
волко ти волим, довђења, дај колко-толко; уколко ћемо ми то урадити.
Вокализација сонаната н и л након губљења медијалног и није необична 

појава: није зрела лубенца, сломили санце, воли бијелу сланну, носиле тканцу, 
поваљало сву шенцу; гулла мало мркве, дијелли земљу, молли га и сл.

5) У финалним позицијама ријечи вокал и доста често губи се у об-
лицима императива, нарочито у положају испред партикуле де: бјеш тамо, 
дове-де и вамо, донез-де, муж-де (мучи-де), нос-те ђаво, помоз-бок, стан-де 
и сл.

Везници или, али, нити и рјечца ли сасвим су обични и са финалним и 
и без њега: или ти, или ја; ил ћаћа, ил матер; али како, ал не знам; нити сам 
те зва, нити ми долази; нитд говори, нит ромори; има ли те, ђе ли садт ићи; 
је л те пито, је л ја и сл.

47. На крају укупне анализе вокалских редукција важно је додатно 
скренути пажњу на неке моменте који су вези са редукцијом вокала и.

31 Понекад се у овом облику иза сонанта р развија полугласник: корəто.
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1) Иако су приликом транскрипције вокалских редукција типа брдима, у 
собицу; видићеш ти, шутити и сл. честа колебања изазвана слушним утиском, 
ипак се на основу укупног броја података може устврдити да је у басташком 
говору ово најчешћи тип редукције вокала и у медијалним позицијама ријечи. 
Нису, међутим, ријетке ни редукције које као крајњи исход имају гласовну 
вриједност полугласника (брдəма, собəцу нпр.), при чему треба напоменути 
да су у свим наведеним и сличним примјерима теоретски остварива оба типа 
таквих редукција. Мање фреквентни тип редукција (оних у правцу ə) овдје 
није биљежен из практичних разлога: први је већ поменути, неријетко огра-
ничени домет слушне перцепције при одређивању степена редукције; дру-
ги је редудантност варијанте таквог типа редукције кад је у питању струк-
тура слога (или ријечи) јер се у оваквим позицијама не остварују потпуне 
редукције, те је овдје свођење на полугласничку вриједност најједноставније 
посматрати као алофон дјелимично редукованог и.32

2) Кад су у питању вокалске редукције финалног вокала и у облицима 
инфинитива и глаголског прилога садашњег, говор Бастаса припада ареалу 
западнобосанских српских говора који је карактеристичан по пуним облици-
ма типа радити и радећи, што га прикључује западнијој зони овог говорног 
комплекса (о томе в. Козомара 2016, фуснота бр. 67, и Козомара 2019: 660–
661). По истој особини чврста изоглоса успостављена је и према сусједним 
икавским говорима, гдје у поменутим глаголским облицима редовно изостаје 
завршно и (Рамић 1999: 301).

СУДБИНА ВОКАЛСКИХ СКУПИНА

48. Вокалске скупине у говору Бастаса углавном имају исту судбину 
„какву имају и у главнини других српских говора у Босни“ (Драгичевић 
2002: 209).

1) У облицима неколико именица, те глагола јахати скупина аа < аха 
сажима се у једно дуго а: изијо два тањира гра, нема гра овок љета, један 
сат, има по сата да је ту, ноге се осјекоше о-стра;

знала јати на коњу, ај па ћу те појати на магарцу, узјала на њу, узјати 
на магаре.

2) Група аа < аја такође се контрахује у а у формама глагола стајати: 
стала сву ноћ, стале до Лијевна, не море стати на ногами.

3) У бројевима од `11 до `19 неакцентована медијална група ае редовно 
се сажима у е: једанез дана, једанесторо говеда, дванест навиљака, дване-

32 Ради поређења са општим стањем у западнобосанским ијекавским говорима ин-
тересантно је погледати грађу и коментаре у: Петровић 1973: 41–44; Дешић 1976: 61–70; 
Далмација 1997: 37–39; Цукут 2021: 33–38. 
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сти дан данас, тринесторо чељади, четрнест волова, петнестак му дана, 
има шеснест улишта, осамнест ми година било, деветнести мај и сл.

У упрошћеном облику броја двадесет ова скупина се неутралише сла-
бим прелазним гласом ј: двајест.

4) У облицима именица аеродром и аероплан иницијална секвенца ае 
упрошћава се неутралисањем првог дијела секвенце: иде на еродром, ено 
ероплана.

5) У сантхијским везама скупина а-е која настаје након губљења интер-
вокалног ј из енклитике је понекад се сажима у а:

ко га напо, ко га гледо, шта га ујело, која дошла, која то причала, чија 
то цура, чија земља, тога и трава;

6) Финална скупина ао < ал која није акцентована обично се сажима у 
о. Ова промјена најчешће се огледа у ликовима глаголског придјева радног и 
потврђена је мноштвом примјера:

бацо се каменом, бегенисо цуру, бјежо амо, бојо се овноћ, буко пласт, 
вјенчо се, враћо се, дуго газдово, гледо у њу, не до му бок, није дозваљо, 
дозвољаво му све, дочекиво је, дугово ми пићу (= сијено), жвако корицу, 
Јово запуцо, засуко рукаве, зимово на двору, јесам имо, искипо дрва, иско-
паво тресет, јављо ми, јауко сву ноћ, сирома јечо, казиво нам, казо њојзи, 
капарисо и Мате, Јоја ково ноже, копо испот куће, куво се купус, кумово ми 
Милан, купово у Ђапама, кусо супу, куцо (= цијепао) дрва, лаго ми, ладово 
на Трињивама, лајо Лиско, лего данаске, вође лежо, лемо га, лето за њом, 
мазо маст на крув, мућко нешто, набасо на међеда, набацо пот краве, надо 
се, назишо кума-Миле, назуво на босу ногу, најо право, накро се, накупо-
во им свега, намузо зеру, напипо нешто, напо ме, нарасто мали, наресто 
љетос, насјетово ме, па ме наћеро, нашо и у њивами, обуко се, шљепан одо, 
одржаво краву, ожего се, није се окупо, опро косе, осто тамо, отицо ми 
прст, отишо у гору, падо двапут, пеко бравче, ту пландово, подашишо ме, по-
слушо би, поткраћиво је, пошо на прело, преоро Долац, поштено реко, рико 
Зекоња, робово цијели живот, руково се, сабро говеда, сачуво ме, сјеко дрва, 
спадо с кола, страдо у Шегртије, суко брке, дуго тепо, тесо коље, ћудо га, 
убро јагода, увуко брњицу, угледо га, ућеро ме у лаш, ушо ш њим, цијепо дрва, 
вазда нешто чачко, чеко те, чешо се от кућу, чуво га, швајцово дуго, шверцово 
дуван, шишо се...

Акцентоване скупине некад се чувају: брао дрењке, све му дао, звао 
Стану, знао писати, клао јање, крао купус, синоћ пао, дуго прао, вође стао, 
или се сажимају у а: бра тикве, све му је да, не знам како се зва, није зна, кла 
пилат, кра брусове, јопет па, није се пра, што си ста.33

33 Типове оваквог сажимања налазимо и код Дешића (1976: 73–74), и то тамо гдје 
су навођени примјери за зону у којој се контраховање врши у правцу -а . Овакви примјери 
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Финална скупина ао сажима се у о и у ограниченом броју именица: 
имала вито, добар му кото, покупи оро пилат, дошо Паво, иде у пако, добар 
посо, туп ми сврдо, осто један чаво.

Контракција завршне секвенце ао спроводи се и у придјеву округао: 
право округо, округо у лицу и сл.

За прилог жао правило је као за придјеве типа брао – група ао остаје 
несажета: жао ми је, било им жао и др., или се сажима у а: вазда ми жа, 
жа ми га је итд.

Везник као обично се јавља у гласовној форми ко, при чему је ово о 
редовно кратко: сведно ко да гледаш, иде ко момак, пуче ко пушка, ко и ти, 
ко да би ме пито, пјева ко славуј.34

У посебним говорним ситуацијама умјесто као и може се чути кај и 
ки: прљав кај прасе, добар кај крув; чист ки суза, сведно ки цура, ки стари 
старац.35

7) Медијална скупина ао зна за сажимање у а без обзира на то да ли 
је акцентована или не: остала жавица, извади жавицу, моја зава, Милкиној 
зави, то се звало кључаница, пластична купанца, вазда бијо напак, право на-
пака, напако му било, дрвене сане, дјечиње санице.

Контраховање у о спроводи се у облицима именице умиваоник: напољу 
је умивоник, ено сапуна на умивонику.

Медијална секвенца ао > о у ликовима именице саобраћај: зло је тај 
собраћај, гине се у собраћају.36

Скупина ао < ахо сажима се у а у облицима именице Грахово и њеним 
дериватима: иде из Грава, удари гравац (= врста вјетра), таки су ти Грављани, 
оде у Граво, гравски лопови.

Сасвим је обично: наормалан, наормална, наормално.37

8) Група -ау- контрахује се у а у формама глагола упаучити се: упачила 
се сва, упачило се брашно.

Редовно је зувар (< за ухар): зувар би било, зувар ти је и то и сл.

сажимања често се могу чути и у говору ливањско-дувањског типа (Рамић 1999: 304), а 
биљежени су и у прилично удаљеном говору требавских Срба (Драгичевић 2002: 206).

34 „За ко претпостављамо да је добијено контракцијом, уз накнадно скраћивање вокала 
о“ (Николић М. 1991: 215). 

35 Везник ки познат је низу других говора. О тумачењима његовог поријекла в. у Дешић 
1976: 80 и литератури на коју је тамо упутио. У Дешићевој грађи нема потврда за облик вез-
ника кај. Овај везник свој коначни лик највјероватније је добио у процесу: као и > ка и > кај.

36 „Кратко о је забиљежено код поменутог везника као и у собраћај, собраћајна, гдје ао 
није било на апсолутном крају ријечи (као што је то случај са већином осталих примјера) и 
гдје је а било под акцентом“ (Дешић 1976: 78).

37 Тако је и у ливањско-дувањском говорном типу (Рамић 1999: 304).
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9) Почетна скупина ау неутралише се у облицима именице аутобус и 
обично је: прође автобус, отишо с автобусом итд.

10) Група -ее- < -еје- обавезно се контрахује у е у прилогу свеједно: 
мени је сведно, сведно ко да гледаш, не би му сведно и сл.

Сантхијска скупина е-е формирана након елиминисања сонанта ј из 
енклитике је понекад зна за сажимање:

боље било нек сат, боље у наске, ђе била, виде ђе дијете.

11) Неакцентована финална скупина -ео < -ел у радном глаголском 
придјеву најчешће се своди на -о:

дово ме ћаћа, заузо третину, изво магаре, наво га на воду, то сам начо, 
обузо га око паса, одапо се парип, одузо му пушку, предузо ме (у картању), 
препо краву, преузо на се, припо коња, прочо опанке, разапо страшло, разво 
се од жене, бо-га сапо, уво и у подрум, узо њиву пополи итд.

У неким случајевима ова скупина остаје сачувана: замео снијек, навео 
га на танак ледт, оплео крошњу, помео испот крава.

Чува се и кад је акцентована: жео жито, клео у дрво, у камен, плео 
крто, свео ме до куће.

Сажимање скупине -ео > -о спроводи се и код неких именица и придјева:
то је мој анђо, имала један канчо, просо пепо;
весо бијо, право дебо, кисо ми је купус, данас нешто невесо, предебо 

за кувати.

12) Секвенца -ео- потпуно се неутралише у облицима именице мете-
оролог: добар метрологк, јављају метролози кишу, рвацки су бољи метро-
лози.

13) Неутралисање вокала у из групе еу- забиљежено је у лексеми еуро-
крем: воли ерокрем, намажи ерокрема.38

14) Скупина ии, која се често (не и обавезно) формира након губљења 
међувокалског ј, контрахује се у и: бијо бистри, богати од нас, све болесни, 
Ђулина кућа, здрави од момка, Илина жена, ђе она кутица, Марица Шегрт, 
нисам ничи, западоше га нови опанци, паметни од мене, Драгица Перина, 
бијо свачи, посве слаби, стари људи, згодна ми ова чакица, чи си ти и др.

15) Група -ио < -ил у облицима глаголског придјева радног најчешће се 
укида интерполацијом сонанта ј:

38 Гласовне форме именице ерокрем, те већ поменутих именица еродром и ероплан 
највјероватније су настале неутралисањем једног дијела вокалске секвенце, а не њеним 
сажимањем и накнадним краћењем. На овакву претпоставку наводи чињеница да су ово сла-
бо фреквентне групе, те и не постоје устаљени модели за њихово сажимање. 
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бијо аси, бранијо се, бунијо се, вадијо меда, видијо Уроша, данаске се 
вратијо, вртијо се овда, свашта говоријо, долазијо лани, завадијо се ш њим, 
зеру закаснијо, излазијо у Горицу, излијо плочу, јавијо да је стиго, косијо у 
Шегртије, крстијо га поп Шешум, купијо масти, није мислијо, навалијо ићи, 
напалијо челу, носијо писмо, ништа није окусијо, опазијо се женити, све 
оставијо, вазда се патијо, пришијо му уз уши, радијо у Лијевну, родијо се, 
рушијо зит, савијо трубу, самлијо код Јанека, сватијо га (= погодио) каменом, 
сочијо га (= спазио, примијетио) у Ждраловцу, теглијо ко сивоња, тужијо 
га, убијо бога у њему, шкопијо прасат и сл.

Овакво ј понекад има слабију артикулацију:
бацијо се каменом, запослијо се, калијо клепац, вазда љубијо дјецу, није 

мјеријо жито, нанијо га ђаво, није ни окусијо, добро попијо, сагњијо у трапу, 
спратијо овце, тражијо цивикат.39

Према инфинитиву глагола бољети радни глаголски придјев гласи 
болијо или бољо: болијо га дроп; бољо га зуп и сл.

16) Вокалска секвенца -оа- редовно се сажима у а у облицима именице 
резервар: насо пун резервар, има још по резервара, остало доста горива у 
резервару.

Такву судбину има и скупина -оа- која води поријекло од -оја- из форме 
именице појас: стави пиштољ за пас, вода до паса, држи нож за пасом.

17) Обично је чојек, чојека, чојеку..., а понекад се након неутралисања 
међувокалског ј група ое контрахује у е: зна чек, питај чека, реци чеку.

18) Група оо < ол контрахује се у о: го ко од мајке рођен, оде у До, Ко-
зарове кокоши у Доцу, ђаво га донесе, спушта се на коцу, пун крто купијера, 
смрди расо, овом је име Соко (име коња), нови сто, то ти је стођаво, сједи 
на стоцу, убо се у прст;

бо се с волом, збо га ножом, набо се на брокву;
момак и по.

19) Сажимање секвенце -оо- (< -охо-) у дуго -о- спроводи се у облику 
именице походи: оде у поде, дошо у поде и сл.

20) Финална секвенца уо < ул (као и скупуне ао, ео) најчешће се 
контрахује у о:

бано пријетељ, блено у нас, мало варно, задо ко бик, закрено се, засо 
каву, загрно кожун, закрено се у кланцу, згрно подрум, вако зино, није ни 
зино, изврно се, изгрно жара, право издано, изо се, није ни квркно, крено не-
кут, метно у џеп, мукно двапут, обо чизме, освано снијек, ошино га, ошкрино 
врата, плано на ме, погино на прагу, покрено му се камен у зучи, поплано 

39 О гласу ј који неутралише скупину ио в. Ивић 1966: 115.
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му се во, мало почино, пригрно се, пуно југо, сасо чудо соли, здраво свано, 
добро сврно роге, скино с врата, ко да је скрено, иструно скрос-наскрос, то је 
он сукно, шутно лопту.

Присутни су и аналошки облици типа: замијено за ракију, размијено га 
Бранко, смијено га, учино му се (исп.: Дешић 1976: 90).

Акцентована финална скупина уо, забиљежена само у облику чуо, по-
некад се чува: чуо сам те, није чуо и сл., или се и она сажима у о: то сам давно 
чо, је-ш чо да је Миле дошо итд.

21) Скупина уо < ухо разбија се гласом в у именици ухор: црвени јој 
се увор, нема по увора, а чува се у творбеним облицима типа: види што се 
зауоријо, зауорила се она пилица.

22) Медијална група уо контрахује се у о у форми именице Духови, која 
се јавља у два различита морфолошка облика: сутра Дове, за три дана Дови.

23) Остале скупине добро се чувају – како оне које су акцентоване, тако 
и оне које се налазе на границама твореница, што се види на основу неколи-
ко сљедећих, произвољно одабраних примјера:

ај амо, Веиме, однеси граорину з бунара, има змија у грау, заостаде за 
нами, наоблачило се, носи наочале, већ има наусницу, добро научијо, пропо 
оерде (= у потпуности, сасвим), поасијо се, поузак му одник, преобуко се, 
часом он то преокрене, купи ако ваља и приуба, проодај мало, вазда смо у 
страу, добри ми теоци, ћауље (узвик за тјерање говеда) итд.

49. Одраније је познато да се према судбини финалне вокалске скупине 
ао у радном глаголском придјеву српски говори западне Босне раздвајају у 
двије зоне – зону -а (дио Босанске Крајине у којем се секвенца -ао своди 
на -а – в. Дешић 1976: 73–75) и зону -о (преостала територија, гдје -ао > -о 
– исп.: Петровић 1973: 59–60; Дешић 1976: 76–90; Далмација 1997: 32–35; 
Драгичевић 2000: 18–19; Црњак – Козомара 2015: 704–705; Цукут 2021: 44–
45).40 Као што се види на основу ексцерпиране грађе, говор Бастаса припада 
већем ареалу – зони -о.

Скоро редовно контраховање неакцентованих секвенци -ео, -уо у -о у 
облицима радног глаголског придјева потврђује компактност говора Бастаса 
са свим осталим српским говорима западне Босне. Ако се изузме слушни 
утисак истраживача, и скупина -ио у облицима глаголског придјева радног 
и остале, мање фреквентне вокалске секвенце углавном имају исту судбину 
као и у свим другим западнобосанским говорима.

Велика је сличност и са судбином свих вокалских група у ливањско-
дувањском говорном типу (в. Рамић 1999: 303–305).

40 Према рјечничкој грађи из гламочког краја, и то је подручје које у потпуности при-
пада зони -о (в. Бојиновић 2015 и 2018).
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СУПСТИТУЕНТИ НЕКАДАШЊЕГ ВОКАЛА Ѣ

50. Рефлексе некадашњег вокала јат у говору Срба доњег Ливањског 
поља детаљно је описао Н. Рамић.41 Према подацима које тамо налазимо, 
јасно је да говор Бастаса (као једног од села из тог ареала) одликује углавном 
досљедна ијекавска замјена јата, уз изузетке који су специфичност и других 
ијекавских говора, те мањи број контактних икавизама.

Грађа којом располажемо у потпуности је потврдила резултате 
Рамићевих истраживања. Да бисмо избјегли понављања свега оног што је 
тамо већ речено, овдје ћемо, навођењем најважнијих појединости, настојати 
да прикажемо само опште стање, а занемарити ситније детаље.42

Рефлекси дугог јата

51. Одавно је у више дијалектолошких радова уочено да правило по 
ком један кратки слог има вриједност једне море, а дуги двије море (Симић – 
Остојић 1989: 218) не стоји на чврстој основи (или никад није ни стајало?!) 
кад су у питању континуанти дугог јата у српским ијекавским говорима.

Имајући у виду чињеницу да је за истраживача биљежење ијекавских 
континуаната јата који је по поријеклу дуг најосјетљивије питање (в. Пецо 
1964: 47) и да се презентовани подаци увијек морају узимати уз дозу резерве, 
за говор Бастаса може се констатовати да је некадашње дуго јат у принципу 
дало ове рефлексе: ѣ > ије, ѣ > ије, ѣ >ије.

За овакве континуанте јата карактеристично је сљедеће: „То су фонет-
ски специфичне једносложне секвенце настале од дифтонга чија су два еле-
мента раздвојена прелазним ј. Јача асимилаторна снага другог, отворенијег 
елемента старог дифтонга његов високо затворени први дио свела је на реду-
кован вокалски елеменат боје и, који је изгубио слоготворност, што је истов-
ремено, дисимилационим процесом, условило да се прелазно ј изразитије 
реализује, да ојача у фонетском смислу“ (Рамић 1999: 421; 2010: 50).

У раду се налази доста примјера који одсликавају овакво стање, а из 
укупне грађе наводимо и:

ѣ > ије: бијел ко снијек, извила вијек, оде чути вијести, на Путаљу 
вриједном, памет у главу, дијете, звијери, у лијевој руци, лијеву руку, лијен, 
од лијепог живота, нијем, пријеки судт, ни ријеч добити, нема свијести, цијели 
свијет, сијед ко овца, нестало им сијена, купили сијено, осто слијеп, перисала 

41 Рад под насловом Стање континуаната јата у говору Срба доњег Ливањског поља 
први пут објављен је 1999. године, као и у књизи Рамић 2010. Ради поједностављења, при-
ликом даљег упућивања на литературу и он ће бити обухваћен овом скраћеницом.

42 Из разумљивих разлога (осим у појединачним случајевима), приликом анализе кон-
тинуаната јата у говору Бастаса нећемо се, наравно, дотицати ни морфолошког нивоа језичке 
структуре.
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слијепо цријево, уџо би снијек, не би снијега, у тијесто стави, зали цвијеће, 
пукла цијев, цијело село, цијелу ноћ, нисмо цијепљени;

и кошуља вријеђа, немој да се гријешим, дијели и шаком и капом, шта 
зијеваш, лијева се вода, лијечи душу, мијењам постељину, пријеђе з другу стра-
ну, ријешимо остати, слијећу на главу, тријеби се, цијени га чудо, цијепа дрва;

биједно живи, лијено му устати, лијепо ради, лијепо смо живили, ај пријеко, 
ријетко кат, стијешњено унутра, тијесно нам лежати.

ѣ > ије: гола биједа, бијели му зуби, бијесна лисица, блиједа у лицу, 
вриједан ли је, стигли на вријеме, глијето, у гнијездо, нема дијелова, ко мало 
дијете, штитна жлијезда, ђе су клијешта, лијепа у глави, лијепо чељаде, сутра 
мијена, узела мало млијека, пијевац, оде пијесак, жутога пијеска, риједак случај, 
ријетки курузи, на свијету га нема, купи свијеће, која је цијена,

бијели се, вријеђало ме, гријешили вазда, додијелило му, почели дријемати, 
задријемо, замијенили кућу, зна само заповиједати, запријетили му, излијечила 
се, није се мијењала, њему намијенили, да ти насијечем, ождријебила се, 
подијелити, помијешали се, прецијенило, брате, прецијепити коју, пријетили им, 
промијенила се, мало прориједити, како су ријешили, сијече блитву, убиједили 
ме, то га увриједило, не видим конац удијевати, усијечем;

ѣ > ије: за Благовијести, у лијевој, била у несвијести, то ти је за 
приповијест, по цијели дан;

свашта донијели, само замијениш, не излијечи се, испријечи се, реко 
однијети га, слабо ти то оцијени, побиједи га, часом побијели, подијели се, 
проциједим варенику, убиједи ме, увриједим се;

вавијек, попријеко ме гледа.
Идентични рефлекси биљежени су и у позицијама гдје је долазило до 

секундарног дужења:
вијерни другк, танак сам ти ја вијерник, лијепи ти завијеса, у више мијеста; 

тлакомијер;
само бијежа овда, намијештала кућу, помијера кола;
нисам намијерно и сл.

Ради поређења са стањем у сродним говорима, укратко ћемо се ос-
врнути на нека ранија истраживања. У монографијама о западнобосанским 
ијекавским говорима Д. Петровића (1973), М. Дешића (1976) и С. Далмације 
(1997), уопште узевши, дијалекатска грађа упућује на закључак да се тамо 
према некадашњем дугом јату дугоузлазне интонације обично срећу конти-
нуанти са дугоузлазним акцентом, док је укупан број рефлекса јата који је 
био под дугосилазним акцентом много ближи стандардним вриједностима.43

43 У говорима југоисточне скупине херцеговачко-крајишког дијалекта доста раније до-
казано је да се стандардне вриједности јављају у рефлексима јата који је био дугосилазне 
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У змијањском говору Д. Петровић нашао је много више потврда за кон-
тинуант ије него за класично ије и закључио: “Уосталом, овде је једино ва-
жно питање да ли је е у секвенци ије дуже од е у осталим позицијама у истом 
говору. За мене оно јесте дуже“ (1973: 218). Кад је у питању рефлекс ије у 
овом говору, он „не показује битнијих одступања од одговарајућег стања у 
књижевном језику“, као ни рефлекс дугог јата у постакценатској позицији 
(исто: 219–220).

Слично је стање и код М. Дешића (1976) и С. Далмације (1997) – углав-
ном се срећу рефлекси ије, ије, а због честих редукција компоненте и у 
крајишким говорима, јављају се и фонетске реализације са је и је (в. Дешић 
1976: 99–109; Далмација 1997: 26–29). Ни Дешић ни Далмација не наводе 
ниједан књижевни облик са ије, при чему Дешић наглашава: „Чуо сам га 
свега неколико пута, али то је било у брзом темпу говора, кад се скраћују сви 
дуги акценти, тако да се овај податак не може узимати као доказ о постојању 
класичног рефлекса ије (1976: 110). Дешић с тим у вези констатује и да се у 
ванакценатској позицији често могу појавити рефлекси и(је) (исто: 106–109).

Кад се сумирају истраживања у личким говорима, сазнајемо сљедеће:
„а) Да говор личких јекаваца на цијелом подручју и у свим позицијама 

зна за хетерогене рефлексе дугог ѣ,
б) Да је јављање двосложних замјена најчешће под силазним акцентима, 

рјеђе под узлазним, а најрјеђе у неакцентованим позицијама (изузимајући, 
дабогме, флексионе наставке), и

в) Да су, укупно узевши, двосложне замјене нешто рјеђе у говору 
јекаваца сјеверозападне Лике (оточко подручје), али не у оној мјери која би 
допуштала да се овим говорима да статус посебне зоне у оквиру говора лич-
ких јекаваца као цјелине“ (Драгичевић 1986: 39).

И новија истраживања српских западнобосанских говора источно-
херцеговачког дијалекта, као и говора српског становништва које живи у 
међупростору ријека Врбаса и Босне, показала су оно што су за судбину кон-
тинуанта ије насталог од јата са дугоузлазним акцентом утврдили Петровић, 
Дешић, Драгичевић и Далмација – да је стандардни, краткоузлазни акценат 
на компоненти е скоро непозната или занемарива појава у овим говорима.

Кад су у питању рефлекси дугог јата, оно што се за западније српске 
говоре чини много актуелнијим у новијим описима јесте чињеница да се у 
доброј мјери искристалисала једна битну појединост – прилично је стабилна 

интонације, а да се изговорне вриједности дугог јата који је имао дугоузлазни акценат не 
слажу са нормираним рефлексом ије. Нпр. Г. Ружичић у пљеваљском говору биљежио је ре-
флекс ије (1927: 113), а исти такав рефлекс регистровао је и А. Пецо у источнохерцеговачком 
говору, гдје је вокал е сачувао „дио своје дужине и послије цијепања дифтонга у два слога“ 
(1964: 50). Ј. Вуковић у говору Пиве и Дробњака констатује да „узлазни акценат гласа е из 
групе ије, од гласа јат, стоји квантитетски између обичног кратког узлазног и дугог узлазног“ 
(1938–1939: 14).
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уједначеност рефлекса дугог јата у правцу: ѣ > ијe; ѣ > ије; ѣ > ије, дакле стање 
је у суштини идентично оном које налазимо у Рамићевом опису континуаната
јата у говору Срба доњег Ливањског поља. Тако су углавном идентични 
ре флекси биљежени и у говору Чечаве44 (Козомара 2005: 25–26), у говору 
Јаворана (Црњак – Козомара 2015: 703), у српским посавским говорима између 
Врбаса и Укрине (Козомара 2016: 628–629), доминантни су и у српским гово-
рима Шипова (Цукут 2021: 40). Мање-више исто стање налазимо и у лекси-
колошким радовима из говора у околини Бање Луке (Црњак 2006; 2007; 2009; 
2011). Потврђени су, премда нису тако чести, и у Бранешцима (Драгичевић 
2003: 306–307), Кремни (Драгичевић 2007: 336–337), као и у Бањи Врућици 
(Драгичевић 2007: 104–105). На крају, и истраживања говора млађег становни-
штва Дервенте и Бање Луке показала су да се и у урбаним говорима чују ова-
кве фонетске реализације континуаната јата који је по поријеклу био дуг во-
кал (в. Цукут 2013: 603–604; Козомара 2020: 201–202).

За овдје наведене говоре, дакле, није актуелно ни Вуковићево правило 
да „кад је једанпут добијено у већини ијекавских говора двосложно ије место 
јата под силазним акцентом, са акцентом на првом вокалу двосложне заме-
не, нема услова да се тај изговор помера у корист једносложног јекавског из-
говора, баш зато што је и под акцентом“ (1951: 34). Овдје је акценат помјерен 
на други дио секвенце некадашњег дифтонга, на вокал е, јер се на компонен-
ти и више не налази интонационо и димамичко тежиште.

Надамо се да ће нова истраживања додатно расвијетлити ову појаву и 
омогућити дефинисање веома интересантне изоглосе у српским ијекавским 
говорима.

Рефлекси кратког јата

52. За разлику од рефлекса дугог јата, кратки рефлекси веома су срод-
ни са онима у књижевном језику, што, између осталих, потврђују и ови 
примјери:

вјеверица пођекоја, вјенчани кум, вјетар носи, објеси на вјешалицу, он 
ће за дјевера, дјетешце, дјецо моја, дјечи креветац, дуговјечни људи, тражи-

ли замјену, права мјера, отишо ми мјењач, мореш на мјесец, мјесечина ко 
дан, висиле мјешине, стигло обавјештење, ради у обезбјеђењу, наш одјел, 

44 „Наш материјал, наиме, упућује на то да је вокал и из првобитног дифтонга ie ре-
дукован и изгубио слоговност, те да је други дио компоненте (вокал е) у свим позицијама 
постао дуг и носилац акцента кад год је такав слог био наглашен. Отуда, ако се занемаре 
изузеци, дуго јат у чечавском говору даје сљедеће вриједности: ѣ > ије, ѣ > ије, ѣ > ије. […] 
У свим случајевима резултат је исти а разлика је само у акценту, који се, као што се види, 
остварује у дугосилазној интонацији на компоненти е према краткосилазном акценту на 
вокалу и у стандардном језику, док се дугоузлазна реализација, опет на вокалу е, јавља према 
стандардном краткоузлазном е“ (Козомара 2005: 628). 
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која је твоја оцјена, пјевчић, сав пјегав, пјена на уста, ко је побједник, нема 
повјерења, била подјела, добили премјештај, правична расподјела, ишли 
на размјену, добили расвјету, да му дадем савјет, свјежина јутрос, утрни 
свјетло, сјеверна страна, за сјемена, добили увјерење, сок са цјевчицом, уба-
ци једну цјепљу;

бјежи о-свачек, мој бого, што бјесни, вјенчаће се, ни додјети се не 
да, досјетим се, доспјела до нас, задјела у иглењачу, немој шта замјерити, 
исјецкај наситно, шта-ш мјерити, надјели му Арсеније, све намјештено, 
овјерити књижицу, право освјежило, нисам мого осјетити, отпјевала му је, 
помјери мало, зна добро садјети, сједи зеру, слабо пјени, и ја му повјерово, 
посједашмо, немој се посјећи, рјешавати се полако, свега се сјећа, убјеђивали 
га, усјеко кочића;

вјечито шути, ништа није вјечно, најсмјешније ми било, ја ћу намјесто 
тебе, овде је оцједито, ај умјесто мене.

(О овоме в. и т. 89.)

Екавски рефлекси јата

53. Међу фонетским ликовима са екавским рефлексима старога гла-
са јат који су се нашли у нашој грађи најчешћи су они који су познати 
из ранијих радова о ијекавским говорима. Углавном су то фонетизми које 
признаје и норма српског језика – већином примјери у којима се секвенца је 
нашла иза сонанта р, те они са префиксом нѣ:

на Брежинама, брестић, под брешчићом, има времена, врећа брашна, 
није грешка, пеко дреновачу, дрењине купили, играју се ждребат, ко ждре-
бица, вата с мрежом, сијали репу, по-стревом, Бобина трешња;

још је врела, таман зрели, почело помало зрети, порезала се, превали 
приколицу, режи, не чекај, суждребна била;

от прекључе, пре-кућом, пред ноћ, ишло се преко поља;
дође неко45, од некога, донеси у нечему, нешто га боли и др.

54. Са е-рефлексом редовно се остварују: њи обе, биле обе, обећање 
лудом радовање, прошириле му се зенице, ко у зеницу да дирнеш, ено га на 
тести, стара цеста;

немој обећати, обећали смо, мореш се озледити, позледила рану, це-
ливати.46

45 Непознати су облици њеко, њешто и сл. в. и Рамић 2010: 75. 
46 „У овом погледу нема потпуне једнакости између говора, али ипак се ради само о 

ограниченом броју лексема: обе, цеста, целивати, обећати, зеница, озледити и још понеке. 
[…] У низу случајева треба мислити на утицај морфологије, на старе дублете или на моменте 
ванјезичке историје“ (Ивић 1994: 132–133). О сличним појавама в. и у: Ђуровић 1980: 294; 
Драгичевић 1980: 205–206; Николић М. 1991: 242–244 и тамо наведеној литератури.
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Биљежено је само тело.47

55. Дисимилационим путем формирани су екавизми: оделење и 
следовање.

Уколико није извршено јотовање, са рефлексом е редовно је биљежено: 
ноде, нонде, овде и онде.

Екавизми као што су: за време бивше Југославије, долазијо лекар, ишо 
лекару, одведу га стрељање; разуме, разумеш ти мене нису аутохтона појава 
у овом говору.48

56. Са рефлексом ије редовно је: приједлог, а напоредо прелаз и 
пријелаз, те прећи/прећи, и пријећи/пријећи, уз утисак да су форме са ије не-
што фреквентније.49

Само са е јављају се: превоз, преглед, прелом, пренос.
Као у Рамићевој грађи, и овдје се нашло: горатина; горала, горали, 

горало, изгора, изгорала, изгорати и сл. (Рамић 2010: 74).

Икавски рефлекси јата

57. Без обзира на територијалну блискост говора ливањско-дувањског 
типа, утицај икавског говора није оставио знатнијег трага на говор Бастаса.50

58. Највећи број овдје присутних икавизама (и нестандардних и коди-
фикованих) настао је фонетским путем кад се кратко јат нашло у положају 
испред вокала о < л и сонаната ј и љ:

ја би у колије могла у Бијограт, изнијели биљац, покривали се биљцом, 
има биљек, гријање увели, гријота ти је (према грјеота < грјехота), и гријота 
и срамота, не мош глети од гријоте, узме свој дијо, спава ко кудиља, пукниће 

47 Ово је врло честа појава у ијекавским говорима (в. Ивић 1985: 133)
48 „Контактног су типа (обично из војничког живота) и нису битна одлика говора“ 

(Рамић 2010: 65). У вези с оваквим типом екавизама у ијекавским говорима занимљиво је 
Дешићево тумачење: „Могу се поставити два питања: 1) како је информатор упознао екавски 
изговор? И 2) због чега један ијекавац жели у својој средини, у своме селу, да говори екавски? 
Мислим да су Крајишници (особито они старији) могли научити екавску варијанту нашег 
језика у војсци или за вријеме боравка у екавским срединама, у које су долазили ради зараде, 
а у новије вријеме такав изговор могу чути преко радија и телевизије и прочитати у новинама. 
У ствари, ријеч је о прилагођавању другом изговору. У којим приликама Крајишник ијекавац 
постаје екавац? Одговор би био: онда кад разговара са непознатом, страном особом. Зашто то 
чини? Вјероватно зато што сматра да је екавски изговор репрезентативнији, отмјенији. Мис-
лим да се ту огледа оно што постоји у свим језицима свијета: утицај културнијих и економски 
развијенијих региона и њихових центара“ (Дешић 1976: 120–121).

49 Финални звучни сугласници у наведеним облицима чешће се јављају као обезвучени 
– дјелимично или потпуно: превозс, пријелас и сл.

50 Очекивано, нешто већи број контактних икавизама може се чути у селима доњег 
Ливањског поља територијално ближим простору који захвата ливањско-дувањски говорни тип.
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ти мијур, данас недиља, недиље ми, у недиљу, у понедиљак, до понедиљка, црче 
о-смија.

волијо баби, грије се, живијо ти, дело и, сав изгоријо, ништа није изијо, 
добро ијо, само ите, најволијо би остати, обиљежили своје, подмијурило се, 
поије мало супе, посијем свега помало, часом проврије (аор.), у свашта се 
разумије, сијо туте, смије се, смијем се, смију се, ћијо напушћати, није ћијо, 
угрија данас, угријана је чорба, усијали лука;

изнајприје све знала, најприје ће амо, једном недиљно, послије светаца, 
остави за послије, није могло поштеније, прије вакта, мало прије нек ће доћи 
и сл.

Паралелно са и-рефлексом у употреби је и: (-)јео, (-)сјео, смјео, ћео и сл.
Присутне су (мада не и честе) и форме: малоприм се јавила, помало-

прим дошо, послим посла.51

Данас је обично: Београд/Београдт/Београт.
Уз преовлађујуће гријота, записано је и: не мож га глети од грија52 

(Гмн).

59. Аналошким путем настали су икавизми: дви, двима, двиста/дви-
сто, обадви, обадвима.

Као и у многим другим говорима, редован је и икавизам сикира53: си-
кира, сикире, сикиру.

У употреби је само одрични облик нисам54, „лексички икавизам норма-
лан у књижевном језику ијекавског и екавског изговора“ (Ивић 1966: 104).

60. Мало је икавизама који се могу довести у везу са контактом 
ијекавског и икавског становништва.55

Међу фреквентним ријечима са рефлексом и увијек се јављају облици 
именица дјед и невјеста:

дида Луке, твога дида Симе, ајде, диде, дидови им браћа рођена, 
покојни дит, свом диду, Милановок прандида, Тодука ти је бијо прандит;

51 Ови фонетски ликови „могли би бити нанос из говора сусједних икаваца, а ако се има 
у виду тумачење наставка -ије из прије у РЈА (в. прије), могли су се развити и на овом терену“ 
(Рамић 2010: 61).

52 О овом в. Марковић С. 1958: 44–46.
53 Исто је и нпр. у: Реметић 1970: 112; Тешић 1977: 191; Ђуровић 1980: 299; Симић 

М. 1978: 45; Драгичевић 2007: 338 итд. Појава је позната и у екавским говорима: „На целом 
подручју шумадијско-војвођанског дијалекта (као и на многим странама ван њега) говори се 
сикира“ (Ивић 1993: 328).

54 „Само је у граничним селима Ливањског поља, на сјеверозападу, забиљежен пара-
лелизам нијесам / нисам Ну Гр (= Нуглашица, Грковци – Д. К.), а у свим осталим мјестима је 
нисам“ (Рамић 2010: 54–55) и то је једна од изоглоса по којој се говор Бастаса разликује од 
већине говора обухваћених Дешићевим истраживањем, гдје „рефлекс ије у одричним облици-
ма глагола јесам јавља се у свим западнобосанским ијекавским говорима“ (Дешић 1976: 104).

55 О контактним икавизмима в. и Дешић 1976: 122; Вујичић – Баотић 1989: 167. 
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невиста, о, невиста, невиста Боја, његове невисте сестра, каже не-
висти. 

Контактни су и икавизми топломир и угломир.
Редовно је видра и дижва.
Са континуантом и биљежени су надимци (пејоративне конотације): 

Бићан, Бићко, те неки антропоними из сусједних Богдаша: Милојко Цвитић, 
у Цвитиће, Цвитко Рамић.

У називима и именима домаћих животиња само са и записано је: бика, 
бикан (за овце), бикан (за свињу), Билов (пас).

Присутни су и икавизми: кажу да биже56, бижи кући, бижи тамо, 
неће ти се кашње вировати, не вируј му, али су малобројнији од јекавских 
форми.

Рефлекси секундарног јата

61. Псеудојатизми су познати говору Бастаса, премда је, чини се, 
њихов број нешто мањи него у већини других ијекавских говора. У нашем 
дијалекатском материјалу потврде за рефлексе секундарног јата нашле су 
се у овим примјерима:

дрвени водијер, ево ти водијер, налили воде у водијере, наш засјевак, у 
нашом засијевку, затјевак, на затијевку, колијер, косијер, печен купијер, огу-
лити купијера, воли купус с купијерима, на купјеришту, купјеруша, правила 
купјерушу, то је сијерак;

да видиш што се косијери, искосијери се на ме.
Сви наведени псеудојатизми веома су стабилни у басташком говору и 

нису биљежени у другачијем фонетском лику.
Уз обично дјетелина, коријен и умивати се рјеђе се може чути ђетелина/

ђеталина, корен и умијевати се.
Увијек је сиромак, кисела, колиба.57

(О појединостима у вези са стањем континуаната јата у морфолошким 
категоријама и још неким детаљима о којима овдје није било ријечи, опшир-
но в. у Рамић 2010: 47–86.)

ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ

62. У говору Бастаса јављају се, као и у књижевном језику, покретни 
вокали а, е и у. Да ли ће се у појединим ријечима употријебити покретни 
вокал или ће изостати – не може се дати општеважеће правило. Грађа којом 

56 О тумачењу икавизама видра и бижи в. Ивић 1993: 328–329.
57 Сви овдје наведени секундарни рефлекси јата образложени су у Рамић 2010: 80–82. 

В. и литературу на коју је тамо упућено.
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располажемо показује велики степен подударности са стањем у осталим 
западнијим говорима.58

1) Покретно а углавном се јавља у генитиву и акузативу једнине 
придјевско-замјеничке промјене и у облицима појединих прилога:

ниђе вакога живота, великога ми бога, узо влашићкога сира, притиска до-
брога, из другога пута, имо некога жутога пијеска, једнога у Богдаше, убити 
кога позната, којега ће, ниђе никога, овога сам малога, овога великога, овога 
ти не дам, онога малога, нема паметнога чојека, првога у мјесецу, рођенога 
брата, за свога живота, за Светога Јована, Слобинога сина, о-такога чојека, 
нису имали тога, црнога крува;

ђекада и буде, када би могло, ако куда пођеш, некада и по сву зиму, не 
идем никуда, пуше одонда, отуда испо-школе, и сада, свукуда се вуцала, и 
тада се морало, тада се није остављала.

Наведене категорије ријечи јављају се и без покретног а:
шаљу болеснок чојека, гадногк времена, са задњог мјеста, једнок у Ба-

стасе, једнок у Челебић, око нашег бунара, некок Пољака, покојнок Аћима, 
кот Лујише покојнок, свако-камена, и-све-гласа, суво-крува, богу ли ти твок, 
ток Хрвата, о-ток чојека, четврток у Шумњаке, преко читавок поља;

носило се досат, ка-су ми ћаћа и матер умрали, ка-ти гледаш, кад 
огладни, кат попије, куд оћеш, некат поцрни, некат нема га, никад је није 
споменила, сат насто, дивота сад, ако ме и садт увати, а сат црније дана.

У облицима датива инструментала и локатива множине придјевско-
замјеничке промјене ријетко се јавља покретно а: шта ће бити с нашима, ни 
његовима није сведно, а никако није биљежено у старијим деклинационим 
типовима нашијем, овијем, црнијем и сл. као ни онда ако се након замјеничке 
или придјевске ријечи налази нека именица: овим људима, по нашим селима, 
на лијепим ријечима.59

2) Покретно е јавља се у дативу и локативу једнине придјевско-за мје-
ничке промјене, инструменталу једнине појединих именичких замјеница и у 
облицима прилога кад и сад:

на Бобиноме бунару, вакоме чојеку, по доброме га зна, казиво ђекоме, 
ником живоме, у Зекановоме доцу, с киме би мого, коме било, брату лаживо-
ме, нико никоме, ш њиме бијо у војсци, свој на своме, Стејином ћаћи, о томе 
ти причам, ш чиме би ово очистила, говорили штокоме;

ако имаш каде, каде би се радило; саде сам боље, неш саде.
Изостанак покретног е потврђују ови примјери:
58 Највећи број примјера налази се у: Дешић 1976: 91–98. Дешић је на истом мјесту до-

некле успио дати и правила о (не)јављању покретних вокала у различитим позицијама ријечи.
59 Слично је и у говору личких јекаваца (Драгичевић 1986: 85).
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на Путаљу вриједном, у Другом рату, с ким је, раниш мачка о мом тро-
шку, на неквом, према нугларском гробљу, лако је паметном рећи, покојном 
Аћиму, ко правом чојеку, ваљо сваком, свом дјетету, старом исану, не може 
вазда по твом, према Урошовом кланцу, у Црном Лугу, у Шегртовом доцу.

3) Мало је потврда за употребу покретног у:
ничему се не мош надати, о свачему ми причај, по свему бољи, чему ће 

то, о чему било, причај о шточему.60

ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ВОКАЛИЗМУ

63. У т. 19 већ је наведено доста примјера који показују силабичку 
функцију сонанта р. Од осталих појединости издвајамо сљедеће:

1) Већој фреквентности вокалног р понекад доприносе и вокалске 
редукције: брте, вртено, копрва, крвата, кукрзовина, прдајис, у Прлуци, 
срмота;

сакрла се, покрли га и сл.
2) Девокализација силабичког р потпуно је извршена у позицијама ис-

пред вокала о < л: отро од лаче, потро сву маст, сатро га, умро.
Увијек је сребрен, сребрена и сл.
3) Осим у формама са девокализованим р: умарла, умрала, умрали, 

овај глаголски облик чује се и силабичким р: умрла, не умрла дабогда, умрли 
обоје у сат.

Подједнако су чести гласовни ликови горак и грк.
4) До девокализације може доћи и кад се вокално р нађе у позицији ис-

пред вокала након губљења фрикатива х, при чему се испред таквог р развија 
полугласник, који преузима силабичку функцију као акцентован или неак-
центован вокал, што зависи од акценатског типа облика ријечи у којој се 
појави. Највише примјера забиљежено је у формама глагола (-)крхати61 и 
они су чешћи од оних у којима се огледа чување вокалности оваквог р:

60 Слаба фреквентност промјене о у е у формама типа вашом, нашом, телећом и 
сл. ограничила је јављање покретног у, те је јасно зашто се у грађи нашао овако мали број 
примјера.

61 У говору Бастаса овај глагол има веома развијену полисемантичку структуру, као 
и мноштво деривата: кəрати -ам несвр. 1. ломити, одламати, сламати; 2. халапљиво, мно-
го јести или пити. ~ се борити се, свађати се; докəрати, -ам свр. (некоме) 1. дојачати, 
побиједити, савладати. накəрати, -ам свр. натрпати у великој количини. ~ се опити се, 
прејести се. откəрати, -ам свр. умањити, одбити. покəрати, -ам свр. 1. изломити, поломи-
ти, 2. све појести или попити. ~ се потући се, посвађати се. прокəрати, -ам свр. пробити. 
скəрати, -ам свр. (нешто, некога) 1. сломити, 2. појести, попити. укəрати, -ам свр. (некога) 
убити, истући. ~ се 1. ући незван, 2. упасти у нешто. 
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докəра му, докəраћемо ми њима, добро се кəра, кəраћемо се док могне-
мо, накəрали се, накəро се, откəрало му от плате, покəрали се, све покəраше, 
покəраше се у нашој кући, не, скəра ми руку, скəрала ногу, скəро пола кила 
печења, укəра се код нас, укəраће га Калаба, укəро се у блато и сл.

Слични су примјери девокализације у формама именице врх и глагола 
(-)врћи, али су много рјеђи: с вəра, на вəру; овəро.

Појава овакве девокализације различито се тумачи у литератури. Оно 
што аутор овог рада поуздано зна јесте да се такве фонетске реализације 
у облицима глагола кəрати и сл. могу чути на читавом простору доњег 
Ливањског поља, а и даље у правцу према Босанском Грахову. Докле се рас-
простире појава овако изразитог остваривања „јасно израженог самогласни-
ка неутралног типа“62, а у слоготворној функцији63, остаје да се утврди на-
кнадним истраживањима.

64. Промјена вокалног л у у спроведена је с максималном досљедношћу: 
гладан ко вук, вију вуци, чушљала се вуна, купи ми вунице, велика дубина, 
самљети оно јабука и сл.

65. Некадашњи полугласници имали су судбину као у књижевном 
језику: мало воска, сав модар, момак и по, ниједна не ваљаде, са окрајка;

јесмо, нисам...64

66. Без изузетка су фонетизми: удовац, удовица, унук, унука, уторак, 
Ускрс.

Уз обично уш, уши и сл. забиљежено је и вашке.

Б. КОНСОНАНТИЗАМ

67. Консонантизам говора Бастаса одликује стање које је каракте-
ристично за већину босанскохерцеговачких говора – „не зна за велика 
одступања од истог гласовног система у нашем стандардном језику“ (Пецо 
2001: 613). У главним цртама, сугласнички систем овога говора разликује се 
од оног у стандардном језику по сљедећем: 1) примјери употребе не доказују 
реинтеграцију фрикатива х, 2) артикулација сонанта ј често је нестабилна у 
међувокалским позицијама, 3) у процесима новог и јекавског јотовања по-
некад се као крајњи резултат јављају констриктиви с и з и 4) у неким рома-
низмима изговара се африката s. Схематски се консонантски систем може 
приказати на овај начин:

62 В. Петровић – Гудурић 2010: 198. 
63 В. Шкарић 1991: 192.
64 Непознати су случајеви типа буновен, отец и сл., који се веома често срећу у говору 

Змијања (Петровић 1973: 34).
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Сонанти: в ј
   м н њ
   л љ р

Консонанти: к п т ћ ч ц
   г б д ђ џ          (s)
             (х) ф             (с) ш с
                 (з) ж з

ФРИКАТИВ Х

68. Са статусом фонеме чије постојање у већини случајева нема пре-
судну фонолошку вриједност за разликовање језичких јединица вишег ни-
воа, консонант х у говору Бастаса и даље је ријетка појава. Због тога се, као 
у већини српских говора, најчешће губи, без обзира на позицију у ријечи и 
гласовно окружење у ком се налази. Тамо гдје је консонанту х по етимологији 
мјесто, опет као у главнини наших говора, не тако ријетко јављају се и други 
гласови, обично они који неутралишу новонастали хијат.

69. Већ је речено да је у Бастасима живјело искључиво православ-
но становништво, те је сасвим јасно што су код аутохтоних говорника 
малобројни примјери који потврђују употребу фрикатива х. Примјери његове 
реинтеграције очитују се скоро искључиво у гласовним ликовима именица:

они су избјегли из Бихаћа, крено од Грахова, пусто Грахово, ишо у Гра-
хово, ова три дана Духови, добили захвалнице, поднијо захтјев, у кухињи, 
кухињска крпа, сат ова механизација, подбаци плеха, велики расходи, сутра 
сахрана, ишо на сахрану, шта ти је техника, је хајдук, удата била у Халапић, 
Халид Бешлић, купила ми хаљину, хиљаду година може, ово таман за ходник, 
набављају сјеме ис Холандије, храстовина гојати, косе Хрвати, оћеш јутрос 
хреновке, играли шаха;

није проходно.

70. У иницијалној позицији губљење констриктива х показују сљедећи 
примјери:

осто у ајатићу, нисам ајван, мили боже, ајдука, ишли у ајку, преко 
шуме у Алапић, аљиницу имала, добар анџар, армуника, изгубила сам екларицу, 
мало елде, ерцеговачки дуван, ајмо по иљадарку, иљеду брига, то не би ни 
Итлер, ладне ми ноге, сједи у ладовини, у кратким лачама, има дан ода, из 
одничића, чувени оџа бијо, осјеко раст, растово коље, Рвати, стоји га рка, 
на рпи, кад је уја увати, чује се ука;

ај амо, ајде, бона, ајте у кућу, није ајто у њга, алали му, аси се, еклала 
стољњаке, иљедиле ти се дабогда, ода тамо-амо, задуго одали, шта ћу џаба 
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одати, вазда одо бос, да оће киша, оће обарски, рамље на задњу ногу, ко ће 
га ранити, рскала љешнике, ршће зубима;

еј, ђе си, итро оде, право ладно, није посве ладно.

71. Губљење сугласника х у медијалним позицијама карактеристично 
је, између осталих, и за сљедеће облике ријечи:

са вра, пошо из Грава, одем у Граво, граораст, била змија у грау, Дове 
(= Духови), брала мауна, данас мауне, њеви рођаци, до у њиве куће, њиво не 
пропада, била прелада, иде на сарану, цркла о-стра, у страу;

заајдекали га, право заладило, зауорила се, идем наранити га, нек се 
оладе, преладићеш се, ђе ће га саранити, вазда страује.

72. У финалним позицијама ријечи неутралисање фрикатива х најчешће 
је у генитиву множине придјевско-замјеничке промјене и у потпуности је 
спроведено:

од Басташки млина, да је ваки пазара, од ваши кућа, уватијо волики ко-
мада, из горњи Иветића, данашњи обичаја, женски послова, до задњи ногу, 
од заједнички пара, има и колко оћеш, било и пљева, без икакви примања, 
из једни доста било, јеси видијо Јовиније, има ли какви жена, док је љепши 
дана, нашије цура, њемачки марака, ни од њи вајде, имам још оваки, за ови 
пар година, овије има доста, први дана, да видиш пусти мрава, свакакви 
чуда, свакије направа, сретни времена, стари људи, о-твоји нико не би, 
црни дана, до Шолини кућа.

Досљедно се губи и у првом лицу једнине аориста:65

би ја радо, би те послушо, ја би реко, ја би најволијо, вељо нећу, не виђо, 
јадна ми мајка, ајде амо, реко.

 Његово губљење у финалним позицијама записано је и у:
попо се на вр, бијели гра, кувала гра, један ма, пропу овде, добар, сиро-

ма, право ме стра;
на вр брда, на вр Динаре, повр себе, свр жене.

73. На мјесту гдје је некада стајао сугласник х неријетко се могу срести 
и други гласови, обично сонанти в и ј и оклузив к:

било пуно бува, навали бувач, прешо на дуван, купово Сави дувана, 
зувар ти је, једе бес крува, црна крува, из једногк мава, од њеви кућа, за њиву 
дјецу, оћув је прими, волијо оћуву нек ћаћи, ко пастув, нађу пува у кући, све 
репув прекријо, цуре спремале руво, узми ту сову, салила му страву, испо-
стреве, по-стреву, мало сувије дрва, нолики трбув, види трбува му, ни ћува 
вјетра, стави иза ува, црвени јој се увор, има ми нешто у уву;

65 У овом говору веома су чести облици аориста без морфолошке ознаке (ја рече, сједе 
ја и сл.), те су малобројни и примјери губљења х у 1. л. једнине.
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кувала гра, неће се дуго кувати, стравили ме, устравило га, часом уску-
ва, успува се, право се бијо успуво;

зинила ко аждаја, то је аждајка (= велика змија), кроз Бастаје, у 
Бастајима, лежала у Бијаћу, жена му Влајиња, да видишж грија, гријота 
ти је, не море од гријоте, оде у јендек, вара ме кијавица, у кујини, пошто-
во маћију, Мијајло (према презимену Михајило), покојна Мијољка, мијови, 
пукниће ти мијур, то се зове пејар (= дрвени тањир), били пејари, дај ми коју 
плоју, проја ме оћерала от куће, уби промаја, били на промаји, црче о-смија, 
то ми је снаја, о-снаје, Страјо Лексин (према Страхиња);

поче кијати, то је обајатило, плојати се (плојање = врста игре каменим 
плочама), подмијурило се;

ишо у Бикаћ, Граково, у Граково, добра крана, овде је кукиња, у кукињи, 
имам брук, трипут перисо брук, прострла тепик, Ањђелка имала шарлак, пу-
сти сиромак, остало сиромака, све сиромаци.

74. Именица орах јавља се углавном у форми с аналошким с: добар 
орас, нема пођекоји орас, црне ми руке од ораса, ораси родили, а понекад и у 
форми оро: нема ни ора, пресадили оро.

75. Именица кожух у овом говору увијек гласи кожун.
(О консонанту х в. и у т. 48 и 86.)

ФРИКАТИВ Ф

76. Премда је „прерано да се говори о његовој пуној реинтеграцији“ 
(Драгичевић 2007: 344), чињеница је да је у консонантском систему баста-
шког говора констриктив ф постао прилично стабилан глас, нарочито у лек-
семама које су у српски језик ушле у скорије вријеме, гдје се консонант ф 
ријетко замјењује другим гласовима.66 Исп.:

географија, можеш добити инфракт, карамфил, били у кафани, узми 
ми једну кифлу, испећу крофна, има луфта, оде нафта, перфект момак, 
огули се сав плафон, он је професор, звони ти телефон, иде на факултет, 
згусла се фарба, оћеш фафарона, јесу фашисти, ђе фен, тешке физичке по-
слове, Филип јој бијо разредник, отишо у фирму, стави у два фишека, има 
Миле фрезу, метни у фриждер, смрзо хидрофор, има ли већи шарафцигер, 
шеф на жељезници, није он за шофера;

66 Оваква тенденција запажена је и у српским посавским говорима између Врбаса 
и Укрине: „У поређењу са неким другим говорима сјеверозападног огранка херцеговачко-
-крајишког дијалекта разлике су више него примјетне (в. нпр. Петровић 1973: 67–68, Дешић 
1976, 138–140, Петровић 1978: 67, Драгичевић 1986: 98–99). Ипак, мора се узети у обзир 
чињеница да је у посљедњих 30–40 година дошло до смјене генерација и процеса који неми-
новно намећу цивилизацијске тековине. Свакако да је и у говорима који су у не тако блиској 
прошлости били предмет изучавања тренутна слика сасвим другачија“ (Козомара 2016: 64). 
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немој ме зафркавати, узашај па ћемо исфрезати, требало би то офар-
бати, фали му све, фарба прозоре.

Познати су и случајеви јављања неетимолошког ф: колико је графиран, 
стави у ту коферту, има ли мало фате, фибрира тако, Шифтар, Шифтари, 
пробушијо се шлауф.

77. Замјене сугласника ф другим гласовима карактеристика су говора 
најстаријих информатора. У новије вријеме такве супституције углавном се 
своде на облике ријечи из сфере архаизама или историзама или оне које су и 
даље општеприхваћене у већини српских говора.

У грађи преовлађују замјене ф > в, док су рјеђе оне у којима се умјесто 
ф јавља п. Исп.:

кад је прошо асвалт, слаба вајда, никакве вајде, има валинку, направијо 
валц, прави валцивикат, добра вамилија, у цијелој вамилији, спала варба, про-
били ведери, велге за трактор, метни у виждер67, оћу један вилџан, прије пили 
из вилџана, добра му вирма, извући мало витиљ, убаци у вишек, бијо вишкал, 
влаша ракије, вломастер, биле воринте, цар Врањо, врешак ми крув, оста 
врешка пита, нема ни вриждера, купи вртаљ каве, вузбал, шта сам вучија 
донијела, по дви вучије, лијепа ти кава, кавени суди, је бијо кавеџија, ај на 
каву, ис кувера, кувер, слаба навака, у опсајду сам, Стеванија, Стеван, Сте-
во, покојни Тривун, влажни шеверини;

вали ми пара, само вркће, море потревити у око, тревили га;
сјећаш се ти Пилипа, кућна подумента, пратар, само ми остави солу-

пе, данас Трипуњци, стави један шарап, долазијо му Шћепо.
(О судбини констриктива ф још примјера в. и у т. 86.)

СОНАНТ Ј

78. По фонетским карактеристикама сонант ј не одступа од стања 
у стандардном језику. Нестабилност његове артикулације у појединим 
позицијама у ријечи алофонске је природе, што је особина и других мање 
или више сродних говора.68

79. Сонант ј редовно се губи кад се нађе непосредно иза вокала и у 
обли цима императива на -ј(те):69

67 Забиљежено је и жвиждер – према глаголу жвиждити.
68 “Та је појава више условљена природом српскохрватског ј него припадношћу некога 

говора овоме или ономе дијалекту одн. овој или оној дијалекатској скупини“ (Николић М. 
1991: 282).

69 „Изразитошћу артикулације сонанта ј с посебним нагласком на алтернативне форме 
императива типа сиј и на приличну постојаност секвенце -ији, овај говорни тип се, између 
осталог, оштро одваја од ијекавских штокавских говора доњег Ливањског поља и Гламоча“ 
(Рамић 1999: 314).
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гри се, доли мало воде, залите ми цвијеће, де нали, ајде се обри, пи ту 
каву, покри се, озебе, полиде ми мало, попите по једну, разби ми по десет, 
сакри му се, уми се па ајде.

80. Позициона нестабилност сонанта ј најчешће се манифестује кад се 
појави између два вокала, а обично су то комбинације у којима је један вокал 
и. Такво ј углавном је дјелимично редуковано:

а + е: да је била, шта је било, јаје, тако каје, ево, каје, одма је крено, 
онда је било, прошла је сахрана, чувала је;

а + и: бајица, покојном кума Гаји, на Кривајици;
е + и: чује се блеји, ко јејина, својој сеји, покојној Стеји;
и + и: у цијелој вамилији, долазе Ђулији, јавим Илији, мало новији, 

старијим људима не смета;
о + е: ударали бројеве, двоје чељади, двоје-троје фалило, роди двоје, до-

бро је, дошо је Раде, прошло је, све своје, у своје ауто, требало је доста, један 
чојек;

о + и: бојим се, вазда ми броји (= приговара), гојити дјецу, њи двојица, 
појиш кот куће, стоји дрека, тројица;

у + и: нешто бруји, Вујина њива, Дујино звоно, кот Лујише, не прилази 
струји.

81. Појава губљења иницијалног ј70 у облицима броја један и његовим 
дериватима, као и у формама помоћног глагола јесам и глагола јести – пот-
пуно је непозната овом говору:

један дан, ни један једини, једанести дан, једна по једна, од једније 
било доста;

једно двапут, бар једноч;
јесам давно, јесам, да шта сам, јеси стиго, могли и јесте, јесу наши;
ено га једе, док једем, само једи, једу ли једу.

82. Са протетским ј редовно се јавља именица улар: јулар, стави му 
јулар, с јуларом.

Протетско ј редовно је и у облику прилога опет: јопе дошо, ајмо јопе; 
јопет пада, морам јопет, тражи јопет и сл.

Секундарно ј може да се јави испред слога са редукованим и: добићеш 
по гујзици, окренила јој гујзицу, прајсица, заклали прајсицу.

Датив и локатив једнине личне замјенице она у говору Бастаса гласе: 
њој, њојзи и њози.

Аналошког је поријекла ј у: двојструк, тројструка, тројструко и сл.
70 Веома често неутралисање оваквог ј карактеристично је за један дио западнијих 

српских ијекавских говора (в. нпр. Дешић 1976: 144–149; Драгичевић 1986: 89) и то је једна 
од важнијих изоглоса сјеверозападног дијела херцеговачко-крајишког дијалекта (Драгичевић 
2001: 87). 
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(О још неким случајевима укидања или развијања сугласника ј у хијату 
и консонантским скупинама в. т. 48 и 86.)

ОСТАЛИ СУГЛАСНИЦИ

83. Oстали консонанти у басташком говору најчешће се изговарају 
као у књижевном српском језику, што, између осталих, потврђују сљедећи 
примјери:

л: дошле ласте, лези с миром, ишо у Ливно, ложили сву ноћ, вазда ша-
рала луковином;

тако било, гвоздене виле, наж Долац, мало игленисале, гори јеловина, 
полила киша;

метни на астал, осјетим бол, има ту бокал, е је катал.

р: радило се из дана у дан, бијо нас ред, воли рибу, родила десеторо, 
прати рубине;

имали араре, брат Јово, горе нек јуче, поручи му да се не шали, били у 
Сара јеву, шта сам видила терета;

добар дан, гонили ђубар, зар идеш, пун лавор, бијо сваки мајстор, има 
трактор, ишли на Шатор.

н: па кидај напор (= овчји ђубар), немој назор, све је то немар, никут 
нећу, ноћили код нас, у Нуглашици;

наша Анђелка, бијо и осто бена, ајде, бона, ђаво га донесе, није носо 
опанке, понеси за пута, рано крено;

звао Богдан, ваздан пред вратима, гадан му обичај, ко докон чојек, јадан 
он, ситан ми лук, није бијо утучен.

љ: пада цијело љето, љетоз бијо, брала љешнике, Љиља Момчилова, 
додавај љиљком, код њега нема љубави;

ваља се овда, што даље од ње, брала зеље, само се кевељи, мељу млино-
ви, остављам помало, пољуби сестру;

купи по вртаљ каве, прешо толику даљ, имам жуљ, пријетељ Владе, 
учитељ Жалица, носо шарпељ.

њ: у њевој кући, од његове жене, није њезино, на Њивици, све њиво, 
питај њу, стаде га њиска, само њушка;

у Врбањи, задњи дан, јање моје, имали коње, мање за третину, пењо се 
на кров, рањен у руку;

носо гуњ, меље ко жрвањ, добар му коњ, сјео на пањ, у онај шушањ.

м: мала соба, меће у џепове, ми се не петљамо, мислили остати, моја 
очевина, море се некако, уради мушки;
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о чему причаш, бранимо га, кумим те богом, не умије ништа; само да 
оде, таман посла, крало шуму;

волим јој нек иком, знам шта ћу, кум Драго, ај са мном, не говори ником, 
питам те лијепо.

в: узварила вареника, ваша крава, већином кот куће, вели ми, више тебе, 
виче и-све-гласа, дрндали вуну, вуче се ко пребијен;

не говори ш њом, ђаво га знао, остала жавица, завири мало, нова кола, 
правим питу, била Сава, совала га и она, чува се;

вазда балав, било му име Гаров, само жив, да си жив и здрав, није крв 
пура, Милорадов син, његов брус, а он прав-здрав, сав се укаљо.

з: за тебе, узми залогај, нешто залупа, здравље је најпречо, само зеру, 
има зецова, није ни зино, зимово у Приједору, Зуле нам кречијо;

близо нас, возо га, нису ми дозволили, жељезна врата, не воли кози сир, 
било доста лозе, помузе краву, тазна јаја;

осто без дрва, воз га сатро, Илказ причо, превоз баж добар.

с: сам ћу ја, сачекају га, чувај се, сека би рекла, сипи помало, сово ме 
добога, ишо ко-Стојке, стрина Боја, нема ништа до суботе, добро суво;

забасо бијо, родиле му кајсије, мислила шта ћу, нико оси-мене, сат је на 
послу, остави ми расада, нема му спаса, усто рано;

брес потребе, нема вас, тутњи вос, за данас, нема ништа од нас, вуче ме 
за нос, прољетос садила, то би бијо спас.

ж: крекећу жабе, било ми жао, сунце ти жарко, отишо на женинство, 
подбаци жере, а је жив, шта ти је живот, имо жутицу;

влажна земља, гужва на путу, осто ми дужан, тако каже, мокра до 
коже, тешки лажов, ражени крув, тражили га, ужегло се;

не беж ње, јеж бијо ушо, примиж га у кућу, пуж га поијо.

ш: није шала, стиско у шаке, и-Шегрта, мало шетала, широке ми лаче, 
радила шипка, Шолине куће, шта те брига, нећу се шугати;

до вашије кућа, гуши ме, дошо-не дошо, зашићу му џепове, стигла ко-
шевина, лашње ми је вако, навалили миши, све порушило;

баш је добро, ваш кум, гледаш своије очима, туп ми нош, оћеш ићи, по-
виш куће, радиш ли данас, тражиш кавге, напала уш.

ц: цакли се, живи ко цар, цвокоће зубима, понеси цекер, шта циганиш, 
обо ципале, цигла једна, ушо црв, лијепа цура;

баца се каменом, вијали вуци, са својом дјечицом, коси у Доцу, исцијепо 
сва дрва, копрца се, прођоше ловци;

то је брбљивац, нађе му виц, само грц и готово, Невин кокошињац, купили
плац, то му је синовац, ко стари старац.
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ч: чами по цијели дан, дајде ми чашу воде, чега се сјетиш, ђе чеп, доне-
си у чинији, били чланови Партије, никакав чојек, чували овце, Чустића кућа;

немој се ачити, вучу дрва, биле велике драче, замаче тамо, ничек се не 
стиди, одлични ученици, прочуло се давно, сачувај ме боже, сипали воду на 
Точку;

навалила бувач, бијо возач, увати ме грч, перисала жуч, остаде нејач, 
покојни Никач, имам опасач, чује се плач, Јово свирач, треба купити утикач.

џ: џаба говориш, џак шећера, једну џаку брашна, шупља ми џезма, нови 
џемпер, метни у џеп, ништа се џидну (аор.), цијели дан џоњам, лијепа џукца;

има баџа, знао враџбине, Мирко Гаџић, ђе сат онај Неџат, кума Ниџо, 
поџапали се добро, дошле прелџије, све се уковрџало, Војо Шербеџија.

ћ: ћапи на брзину, ни ћаћин ми га ћаћа није имо, Ћеверов зит, живи ш 
ћерима, дошо ћића, ено Ћиће, Ћорићи држе челе, ћопа на десну ногу, ћути 
(= слушај) шта вели;

оде на буће, пропаде воћка, говорићу му, свашта се по кући вуца, види 
маћи ли је, пођем ја у Рамиће, оћу сигурно, ујешће те кер;

он се презивље Бабић, Маркан Иветић, бијо онај клапчић, обузе ме 
немоћ, овноћ гадно сањам, вири на прозорић, нема га от прексиноћ.

ђ: тражи ђавла, добар је ђак, ђе си бијо, дођи ђекат, Боба имо ђерам, 
гони на ђубар, нема кише о-Ђурђева, погоде се ђутуре, стари ђутуруми;

жђубрило се све, зађе сунце, јађена му мајка, живе у Калуђерици, сједу 
га међу се, повађа крава, никат свађе није било, оде штође;

ђе гођ да дође, жеђ гони на воду, Јанковиђ би мого, младиђ га не би 
савладо.

б: његовој баби, осташе паре на банци, живи у Београду, бес тебе ћу, 
би ли ми помого, имала биљац, боље нек ти, бори се добро, мој брат, шупаљ 
бунар;

ако ђе абетиш, дуго га вребо, право се губи, добру исану, збок тебе 
идем, ћораву кобилу имо, лабаво ти то, обуј се, имо проблем, на стаблу, уболо 
ме;

стари гроб дошо, дроб га бољо, стуб готово двајест марака.
п: пантим га, ус паметна чојека, звао Перо, пјевало сву ноћ, ајде 

пјешке, мој побро, посваде се око међе, право добро, пуше ко поскок, путово 
сву ноћ;

допиро до Гламоча, биће доплатити, Ђурупу било више о-сто, обујем 
зепе, јопет није добро, купим бицикло, стари лопов, опрезно вози, попри-
чамо мало;

црн ко Арап, бијо долап у ајатићу, покоја кап пала, оп-оп, то ти је севап, 
упо у онај склоп, скуп у селу, ђе сат Филип, богами је слап, метни чеп.
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д: да шта ћу, далеко ми овда, деветоро дјеце има, у десну страну, добро 
и је, дођемо у Бањалуку, драга му ракија, у дрва ишли, попалише душмани;

ајде амо, дебела ко бедевија, водо ме свукут, којо си годиште, додије 
сједити, када би било згодно, ноге ко леденице, наврцо меда, стави пода се;

засад би могло, јад га уби, прасад гоји, расад жут, сад га пушти.

т: та жена, тако ћу и радити, теглила воду з бунара, телећо месо, 
тешко њој, с тим немам ништа, набра пуну торбу, тражили му паре, не 
гледај туђа посла;

носили се батићи, вратијо се у село, готово је то, дава јој ђетелине, 
намотала канчо, остаје до сутра, ајде устај, нећу части ми, једи и шути.

богат нарот, кад гот оћеш, шта ти је живот, јопет не би могло, ка-
баст ли је, били кот куће, лудост је то радити, однијела вода мост, гадна 
старост.

г: гадно било, гарава сва, гледај добро, гино за њга, ради горе по се, оста 
готово до пет, да сквасим грло, стеже губице, гукни, голубе, наста гурање;

багаве ми руке, догонили сијено, кога брига за то, лаго да је завршијо, 
наго се нада ме, нема могућности, бака била погана, ругали се ш њом;

бог да добро, види доброг брата, из овог џепа, петог децембра рођен, 
о-свог дида добијо.

к: нећу ис каприца, поћерај каријолу, ајде кврагу, напану га керови, кис-
ло сву зиму, из Мркоњића коса, ишо на Кривајицу, купи ми герме;

дођи ако мош, вако ти је мени, докон сам, закиво ограду, око подне, 
проклињала је, покажем јој све, свакаквије чуда;

попијо бардак воде, жесток овај брус, и ја сам љевак, наистрак ће 
пасти, бијо опак, може у понедиљак, свак се чуди, у онај шумарак.

СУГЛАСНИЧКЕ ЗАМЈЕНЕ

84. Типови сугласничких замјена који се срећу у говору Бастаса углав-
ном су познати из ранијих радова, те их овдје наводимо без упућивања на 
постојећу литературу.

1) У више примјера потврђена је општепозната замјена м > ч у: једноч, 
једноч ишо, једночџ би могло, по једноч ћемо, ако једноч и није, ниједноч 
нисам била, одједноч скочи, море стати одједноч.

2) Увијек је: жванце, жванцета и сл.
3) Промјена н > њ карактеристична је за: овчија бекиња, родијо дрењак, 

ко ће читати очењаш, струња, у чањку, пуко му члањак, чуњак, прећи шиње.
4) н > м у: першум, набери першума.
Биљежено је багрем, багрен, багрење.
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5) Умјесто стандардног пиринач овдје је пирмич, па тако и пирмакуша 
(= врста пите).

6) Дисимилацијом је умјесто н добијено л у: осто лијем, лијемац, добићу 
пуломоћ; залијемила дабогда, залијемијо, опуломоћити.

7) И промјена љ > л дисимилационе је природе у формама: запалење 
плућа, за калење, џаба молење итд.

8) Уз обично резервар једном је записано лезеарвар.
Говори се наочале, а други гласовни ликови, као нпр. наочаре, наочари 

и сл. нису својствени овом говору.
9) Сонанти в и љ смјењују се у црвен и црљен и њиховим дериватима, 

уз напомену да се ликови са љ све рјеђе чују.
10) л > ж у: уватиле му се жваље, ништа онај жваљо, жваљоња.
11) л > р у: ливер.
12) И овдје је потврђен општепознати ротацизам ж у р: море, морем ти 

рећи, не море, не мореш мрднити итд.
13) Напоредо са кажем, кажеш и сл. познато је и каје, кајем, а рјеђе 

каре, карем.
14) Дисимилацијом ж > з формирано је: зуч, перисала зуч.
15) з > ж у: њежин брат, њежиније синова.
16) Асимилацијом према сугласнику у сусједном слогу гласовно је уо-

бличено: ошушак, ошушило се, шуши се, треба добро ошушити, шушањ.
17) Ако се занемаре десоноризације на крају ријечи, чешће је з него с у: 

купијо јој сервизс, прошло доста о-сервиза, у сервизу бијо и сл.
18) Аналошко је з у: опазан, опазно и сл.
19) Супституције ч у ћ спроводе се у: имо москвића, оћув, направи 

ми сендвић, ћерпић, стари ћерпићи; море ћућити цијели дан; ћипо ти је то 
(= отанко, слабо).

20) Замјене ћ > ч карактеристичне су за форме именице мокраћа: дао 
мокрачу, мора вадити крв и мокрачу итд.

21) Умјесто ћ јавља се т у: третина, тежи за третину.
22) Ријечца год најчешће се јавља у лику гоћ: ђе гоћ кажеш, кад гоћ 

оћеш, дођи кадгоћ, какву гоћ оћеш.
23) Редовно је п > в у: шеваст у лијеву ногу, Раде Шеванов, добро шева, 

полако шевајући, стаде шевати.

СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ

85. И за јављање секундарних сугласника може се констатовати оно 
што важи за сугласничке замјене – примјери који су се нашли у нашој грађи 
углавном су одраније познати. Међу секундарним сугласницима који се 
јављају у овом говору најчешће су сонанти.
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1) Секундарно н потврђују сљедећи примјери:
за твога прандида била удата, његов прандит, први имо радијон, јављају 

на радијону;
киндисало на јадне људе, киндисо на ме;
донеклен ће га отпратити, ево овдален, изби однеаклен, оклен сам воду 

вукла, оклен си ти, осваклен нас има, одвади отален; метни нонде, нондекаре 
била.

Секундарним н може се сматрати и м добијено асимилацијом по мјесту 
изговора у облику именице прамбаба.

2) Паразитско р забиљежено је у овим случајевима:
мили боже, брескарна дјетета, цијела громила, набацо на ону громилу, 

изаћи мало на здрак, на чистом здраку;
брезобразан је колико и тежак, је бреазобразна, вазда бијо брескаран, 

бруди га, немој и још брудити, стаде љуштрити, баш си презобразан, док се 
разбрудим, све сљуштри;

бреж ње, не иди брес потребе, ништа брез вас, све бресплатно; преж 
њега.

3) Са секундарним м врло често је и облик скором.
Према септембар, новембар, децембар уједначено је октомбар.
4) Неетимолошко л увијек се јавља у форми именице димлије.
5) Паразитско к стално се појављује у форми именице ексенција.
6) Секундарно с редовно је биљежено у форми именице типсовина, 

а алтернирају облици пуж/пужш/пуш и успјети са спуж/спужш/спуш и 
успјести.

7) Уз стражарити записано је и стражарчити.
8) Аналошког су поријекла експлозиви д и п у: булдождер (према жде-

рати) и првати се (према први).
(О секундарним сугласницима који се развијају у хијату в. т. 48.)

СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ СКУПИНА

86. Разноврсни асимилациони и дисимилациони процеси обухватили 
су велики број сугласничких скупина, што потврђују примјери који слиједе.

-бд-: Дисимилацијом се ова скупина своди на -вд-: камо среће да је осто 
Авдић (= Фикрет Абдић), затворише Авдића; овдан ајде на њиву, не бојим се 
овдан, више волим овдан.

бз- → з: Редовно се ова група упрошћава у форми именице зова од-
носно зовика: набери ми цвијета о-зове, ош један сок о-зове, зова је здрава; 
шири се зовика, има вако дебеле зовике.
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бл-: Иницијална скупина бл прелази у бљ у форми именице блуза: 
обу кла бљузу, сама знала скројити бљузу.

-бл-: У говору Бастаса ово је постојана скупина: воли играти табле, 
изводило нас на таблу; писало се на таблици, ставиш таблицу на кољено и 
пишеш.71

-бн-: Редовно је овноћ: овноћ залади, не иди овноћ, препанем се овноћ.
-вд- → -вл- у прилогу довде: довле ми оцртај; довлен до мене, не море 

ни довлен.
-вј-: Група -вј- увијек је упрошћена у форми именице човјек: чојек се 

само пати, нема накога чојека ниђе, чојеку за врат. Након даљих гласовних 
промјена често је и чек (в. т. 48).

-вљ-: Ова скупина редовно се неутралише у виду губљења првог члана 
у ликовима глагола забављати (се): забаља мало, забаља се, сједи забаљај, 
забаљала ја дјецу, лијепо се забаљају. У осталим случајевима остаје сачу-
вана: мајсторски направљено, не зна се ђе остављено, кућа поправљена, да 
управља и сл.

-вств- → -ств-: здраствена књижица, понеси здраствену књижицу.
гд-: Упрошћава се на два начина: била у Уроша дуња, тамо ја стави 

дуњу на ормар; остала добра туња, воли појести туњу.
(За облике гд- и -гд- у позицијама испред некадашњег вокала јат в. т. 

89.)
гл- и -гл-: Ове секвенце остају неизмијењене: мили боже, шта је глиста, 

изгледа да има глисте, брали глогиње; биле пегле на жар, о-ситне цигле.72

-гм-: боме он њу одведе, оћеш боме, има боме. Није непознато ни бог-
ме, мада се чини да је много рјеђе.

гн-: Ова група мијења се у гњ-: гњил, гњиле даске, гњије купус; цури 
гњој; треба ми гњо јива, поскупило гњо јиво. Сачувана је у: шта изађе гноја, 
добро гно јено.

-гн-: Слична је судбина као код скупине гн-: загњо ји се, загњојила му се 
рана; ако не солиш, сагњије, али је и: нагнојили, све сагнило.

-гњ- → -њ- у: чувала јањат, добра јањат, немој, јање моје; двапут се 
јањила, ојањило се. Нема потврда за чување ове скупине.

У сугласничким скупинама најчешће се спроводе неутралисања пра-
скавог дентала д – у виду директног губљења или након спроведених гла-
совних промјена:

71 О промјени у бљ в. нпр. и у западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 1976: 
200), у говору Чечаве (Козомара 2007: 248), у српским посавским говорима између Врбаса и 
Укрине (Козомара 2016: 648), у србијанском Полимљу (Николић М. 1991: 303).

72 У говору Баније и Кордуна обично је пегља и цигља.
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-двј-: има међеда, ништа она међедина, препо је међет. Ни ова сек-
венца у иначе веома фреквентној именици ниједном није забиљежена у 
неизмијењеној форми.

-дгл- → -гл-: поглавач је јастук, говорило се поглавач.
д-д: У сандхију се скупина д-д веома често неутралише: испо-Динаре, 

ко-Дуле, о-данаске, поклон о-дида и сл.
д-ж: Праскави дентал д губи се из ове скупине у: вазда ко-жена, момак 

пре-женидбу, нема ништа о-живота.
-дз- → -з- у: позда, на позди73; озовнем се, неће да се озовне, озовни се, 

бона.
-дзв → -зв-: озвањало дуго, озвони трипут, озвонило и њему.
д-ј → ј: Упрошћавање је обично: бијо о-јутрос, чекам вас о-јутрос и 

сл., али не и обавезно: од јутра до мрака, од јутрос нема струје.
д-к → к у: испре-куће, пре-кућом, пре-кућу.
дл- → гл-: шта би од глијета, имам добро глијето, то ћу з глијетом из-

дубити. Непознат је стандардни облик длијето.
-дм-: Ова секвенца никад се не упрошћава у прилошкој форми одмах: 

одма долазим, одма-нама ајде, зови одма, не мораш одма.
-дн-: У презенту глагола (-)пасти секвенца -дн- никад није сачувана: 

нами допане третина, запане га ићи косити, испану нам добри, опане вода у 
љето, опану крушчице, пане у локву, припане му Крчевина, пропану све троје, 
спану му лаче, упане у бунар.

-дс- → -с-: долазијо на осуство, обучем посукњу; осијече ми добар ко-
мат, осуствово цијели мјесец.

У мањем броју ријечи ова група остаје неизмијењена: нема људства, 
у Шведској.

д-с: И у сантхијским везама је често неутралисање секвенце д-с:
ка-Сава пође, о-сваког узимо, пре-сестру, ка-Симо буде долазијо, 

можда пре-смрт, сестра о-стрица, нека га пре-собом, не море о-срамоте, 
о-суботе;

ка-сам била, ка-се сијено гонило, ни ка-се било здраво, ка-си немоћан, 
ка-су били, ку-се дрва убацују, ку-су отишли, и са-су млади; о-са ћемо 
друкчије, о-сутра вољно.

Граница ријечи понекад је разлог да група буде сачувана у 
неизмијењеном облику: некад су били, никад се не зна, пред сами рат, или се 
само оствари асимилација по звучности: кат сам не мош, никет се не научи 
памети и сл.

-дсв- → -св-: осваклен вукло, има нас осваклен; ја сам своје освиро.
73 Према подзида: подзида > позида > позда.
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-дсј- → -сј-: пресједник, е је нам пресједништво; осјекло главу, треба је 
осјећи, осјећу нокте.

-дск- → -ск-: вазда оскако од остали, оскочи од земље; живе госпоски, 
оскоро причала.

-дсп- → -сп-: оспавај мало, добро сам оспаво.
-дст- → -ст-: на остојању, имају постанаре, били постанари, ти 

наши преставници, нема срестава.
д-ст → ст-: о-старије људи, ко-Станојине куће, ишо ко-Стеве.
-дств- → -ств-: то ти је љуство, нашо руковоство.
д-т → т: о-тога дана, иде пре-тетку, стави по-ту клупу.
Скупине у којима се праскаво д (односно т након асимилације по звуч-

ности) нађе у положају испред африкативних сугласника веома досљедно су 
укинуте:

д-ђ → ђ: сав о-ђавла, ко-Ђурана, о-Ђурђева.
д-ћ → ћ: стани пре-ћаћу, ко-Ћиканове куће, о-ћиће Јове; ка-ће кући, 

ку-ћемо, ку-ћеш, са-ћемо тамо, са-ћу.
д-ц → ц: ишо ко-Цвитка, пре-цркву.
д-ч → ч: о-чега си, ко-Челебића, о-четвртка киша.
зв-: Обичо ова секвенца даје жв-: жвижди, не ваља се жвиждити у 

кући, само му жвижне, жвижнем. Записано је и: било је и звиждука, добро 
ли звижне.

У грађи напоредо имамо зучник и звучник.
-зв-: Секвенца -зв- из именице џезва непозната је овом говору. Увијек 

је замијењена групом -зм-: џезма с поклопцом, прокувај у џезми, ову џезму 
ми дала Цуја итд.

Биљежено је и идем на унтарзук, мора радити унтарзук (= ултразвук)
-звл-: Карактеристичне су дисимилације типа: излачим гуму, излачили 

дрва, разлачи се (слично в. за групе свл- и -свл-).
-зг-: Обавезно је: имаш ту мозга, нема мозга, тамо у њега на мозгу и сл.
згл- → жгл-: жглоп.74

з-з → з: изашо и-затвора, иде кро-земљу, избјегли и-Зенице, осто бе-
-зуба.

-зљ-: Само је: ужљевач, би ли ужљевача итд. Уз ижљубе се, ижљуби 
ме, ижљубишмо се, ражљути ме, ражљутило и и сл. све чешће су присутни 
и стандардни облици.

з-њ: ништа беж ње, иж ње, ни ш њим ни беж њега. И у овим везама све 
су присутнија изостајања асимилације по мјесту творбе.

з-ш → ш: бе-шале, и-Шегрта, бе-шешира, кро-шуму.
ј-ј → ј: да-је мени, пода-једну, е, мо-Јово.
74 И овдје је чешће члањак (исп. Рамић 1999: 332).
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-јн: Ова финална скупина никад се не изговара у формама имени-
це комбајн: Стеван први купи комбај, имо Станко комбај, поче се врћи с 
комбајом.

-јс- → -јц- у: зашвајцово ми косу, Јоја вазда нешто швајцово.
-јск- → -ск- у придјевима и прилозима типа: били алуминиски тањири, 

наиђе на змиско гнијездо, имају и ракиски казан; није комшиски.
Чешће је (х)еминка него (х)емиска.
кв-: Ова група сачувана је у: квочка, насади квочку, насадим квочку.75

-кв-: Медијална група кв неутралише се редовним губљењем експлозив-
ног велара к у сљедећим показним замјеницама: ево вака, ваке му руке, било 
ваки комада, така иста, тако се није родило, таки су му и остали76 и др.

к-г → г: не-га ђаво носи, покојно-Горана, до-гот могнем.
-кј-: Увијек је прекључе.
-кл-: еклам, прије еклала, изеклала им по стољњак. Непозната је 

промјена у -кљ-.
Кн-: У говору најстаријих становника углавном је Кињ (= Книн).
-кс-: Чува се у: вазда бијо баксуз, е јесам баксуз, није баксуз, али је: ка-

-се роди басузли, поћера исана басузлук; дао му свој русак, у русаку.
-кск- → -ск-: отишо на искурзију.
-кспл- → -спл-: исплодира гума, исплодира ко бомба, може исплодира-

ти. Није у употреби књижевни облик експлодирати.
-кт- → -т-: Увијек је: кондутер, кондутера и сл.
-ктр- → -тр-: летрични шпорет, понеси ми летричну књижицу.
кћ-: У грађи нема ниједна потврда за чување ове скупине у веома 

фреквентној именици кћер: млађа ћер, живи ко-ћери, има три ћери, отишла 
ћерима.

-лњ- → -љњ-: истреси стољњак, стави стољњак, на стољњаку. Непо-
знато је столњак или стоњак.

-мб- → -б-: абуланта, у абуланти.
-мд-: Ова секвенца увијек је сачувана у: седамдесетд година, седамде-

сет и пет, осамдесете године, у осамдесетој и сл.
мл-: Исто важи за форме придјева млад: млад бијо, млада жена, лако је 

док се младо.
-мљ-: Редовно је сачувана и ова скупина у: земља, има доста земље, на 

земљи, оде у црну земљу итд.
Деназализације једног члана скупина -мн- и -мњ- потврђене су овим 

примјерима:
-мн- → -вн-: гувно, на гувну.
75 Сачувана је и у говору Срба у ливањско-дувањском говорном типу (исто: 331).
76 Овако формирани облици могу се тумачити и морфолошким уопштавањем према 

прилозима (о)вако, тако и сл.
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-мњ-: чистили димљак, на димљаку; сумљив ми је, било му то сумљиво; 
сумљам ја да је тако, нису сумљали да је он, сумљо у њега.

-мт- → -нт-: Углавном је: пантљив; запантила, ни стари ово не панте, 
добро панти, и сат пантим, нисам га ни упантила итд.

-мџ- → -нџ: канџија; канџија по цијели дан.
-нв- → -в-: ивентура, имали ивентуру.
-нг- → -њг-: Редовно је ањгир.
-нд- → -д-: Скупина -нд- никад није сачувана у облицима именице ко-

мандант: комадант, бијо комадант и сл.
-нђ- → -њђ-: Веома често спроводи се асимилација по мјесту творбе у 

сугласничкој скупини -нђ-: баба Ањђа, засмијавају га ањђели, Ањђелка, код 
Ањђелке, за Светог Арањђела, брњђуше, увукла мињђуше, правили пињђур, 
свеже у пуњђу.

-нж- → -ж-: он ти је ижињер, унук ми ижињер. Тако је и у: то је њезна 
ижињ, сваке ижињи; не ижињавај свашта, ижињала на ме и сл.

-нз- → -мз-: троши бемзин, сипо бемзина; пемзија, мале пемзије, јадни 
пемзијонери, ка-ш у пемзију, отишо у пемзију. Чини се да је у овом говору 
чешће стандардно бензин, а рјеђе пензија.

-нј- → -н-: У употреби је само облик некција: прима некције, добила 
некцију (исп.: Тешић 1977: 196; Реметић 1985: 130).

-нк- → -њк-: буњкер, осто им ту буњкер, нашо даске у буњкеру.
-нк- → -њк-: уништили тењкови, прошли с тењковима.
-нр- → -р-: Секвенца -нр- биљежена је у упрошћеној форми у: иде ва-

редно, заврши четврти варедно, а сачувана у: ванредно стање.
-нс- → -с-: Искључиво је: исан, јадни исан, свашта исану треба и др.
-нск- → -њск-: онострањска говеада, онострањске куће, рањска пра-

сат, страњске земље.
-нсп- → -сп-: дошо испектор у продавницу, добро-јтро, друже испекто-

ре, препала се Данијела испекције, треба звати испекцију.
-нстр- → -стр-: донијо те своје иструменте.
-нт-: носи у котејнер, свашта се баца у котејнер; мометално оде.
-нт: Финална скупина нт неутралише се секундарним а у: говеда се 

гонила на Бенат, ишо на Бенат, окрени на канат.
-нтр- → -тр-: дава концетрата.
-нф-: Увијек је карамфил.
-нц- → -њц-: то је гањци ново, глањц-папир, ни цвањцике; сјаји се ко да га 

глањцало, треба то оглањцати, углањцали кућу. Ниједном није забиљежено 
чување скупине -нц-.

-њк: Финална скупина њк ← нк неутралише се секундарним вокалом а 
у: тењак, прошо тењак кроз гробље.
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-пв- → -в-: Потврђено је само увати: не ува у ме, ни у ког не ува, нису 
ували у нас, није у ништа уво.

-пк-: Увијек је ова скупина сачувана у форми именице клупко: велико 
клупко, смотала клупко, смотај у клупче.

пл- → бл-: испала ми бломба, ставило му бломбу.
-пл- → -пљ-: оне упљетњаке, мајци упљетњаци.
-пкл- → -кл-: Редовно је упрошћавање у: била оклада; окладе се, окла-

димо се...
-пн- → -н- у: шане му на уво, да ти нешто шанем.
пр-: Именица презиме може имати два лика: име и безиме, како ти је 

безиме; брезиме, пишу име и брезиме.77

пс- и -пс- у формама глагола (о)псовати увијек су упрошћене: баба 
Миша совала, сово га, сујем га, сују му све редом; није ме никат осовала, осуј 
му матер.

Именица тепсија јавља се у три фонетска лика: тепсија, тевсија и 
тесија.

пт- → т-: тица, не би да је тица, јато тица итд.
-пт-: Обично је: Шифтар, јео бурек ко-Шифтара.
пф → ф-: нема ни фенинга.
пч-: Увијек је: чела, челе, челињак...
-пч- → -вч-: ковча; заковчати, нисам сковчо (= разумио).
пш- → ш: добра шеница, о-шенице, шенично брашно итд.
-пш-: Ова секвенца се чува или се замјењује у -вш-, па даље, након ме-

татезе, и у -шв-: љепши нек он, најљепши момак; не море љевша; није љешва 
дошла.

-рк-: има у њега цикулар, пило на цикулару.
-рт-: ателерија.
-рш-: У грађи имамо само чашаф.
-ршп- → -шп-: цигашпица.
свл- и -свл-: Упрошћавање је обично у: ево ти преслак, нађи ми преслак; 

преслачи се, разлаче се, није се ни слачијо.
свр-: Увијек је: шврака.
-скв- → -ск-: има лијепа бреска, ош бреску. Потврђено је и 

(претпостављамо чешће) бресква.
-сл- → -с-: дао ми је благосов, уз божи благосов; ај благосови рађу, нек 

те Бокг благосови.
-сл- → -шл-: Промјена је редовна у форми именице преслица: радила на 

„Прешлици“ (= текстилна индустрија у Ливну), имала прешлицу.
77 Овдје може бити и уопштавање према приједлогу б(р)ез.
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-сл- → -ш-: пошушај ме, мене ће он пошушати.
сљ-: Промјена у шљ- увијек се врши у: чај о-шљеза, пијем шљезов чај, 

шљеме, на шљемену, шљепан одо дабогда, шљепану је мајка водала, поједоше 
шљепићи.

сн- → сл-: слимај слободно.
с-њ: Врло често је ш-њ: скини ш ње, отпада ш њи, ш њим не причам, па 

шта бидне ш њом.
сп-: то је шпрдња, прођи се шпрдње; шпрда се, шпрда се ш њом, сви се 

ш њом шпрдали.
ст-: Биљежено је стакло, цакло и цако.
-ст-: Упрошћавање је редовно у масан, посан, часан, а напоредо са бо-

лесан, жалосан записани су и стандардни ликови.
-ств- → -ст-: учестовали у рату, учестово и он.
-стм- → -см- у: угуши га асма, има асму.
-стр- → -ст- у: регистован до краја године, нисам регистово шта каже.
-стст-/ст-ст: шесто; ше-стотина.
-сф-: Увијек је -св- у: прошо асвалт, с асвалта, на асвалту; давно ас-

валтирано...
с-ч → ш-ч: ш чијим идете, ш чим се бавиш, ни ш чим, договори се ш 

чојеком.
т-д → д у: ево зе-дође, пе-дана, педесе-девето годиште.
-ткв- → -кв-: роква.
-тл-: Увијек је метла.
-тљ- → -кљ-: Познат је само фонетизам пракљача.
-тск-: Некад остаје сачувана, а некад се упрошћава у -ск- или -ц-: брат-

ске земље, свијетска говеада, сплитски цименат; у Другом свјеском рату; из 
Рвацке, кроз Рвацку.

-тст- → -ст-: песто, девесто; жестоко му се супростави.
-тств- → -ство-: шта би од оног богаства, џаба му богаство, бра-

ство.
т-ћ → ћ у: ни-ћу га ја звати, ни-ће он, ни-ћеш ти ићи.
тх- → тв-: Обичније је творић него твор.
-тц- → -ц-: оцијепи му једну парцелу, оцијепи се комат, дође да поцјењује.
т-ш → ш: има једно пе-шест вечери, пе-шест пута.
-ћк-: ова скупина увијек је сачувана у форми именице воћка.
-ћн-: Према укупним подацима редовно је: сретна, сретно...
-ћњ-: Обавезно је воћњак, у воћњаку и сл.
фл- → вл- у: влаша ракије, једну влашу, вломастер. Данас је сасвим 

обично и чување групе фл-.
фр-: Ова скупина често је сачувана. Мимо стандардних облика у грађи 

имамо: метни у виждер, држим у вриждеру, Вранцузи су стари пријетељи, 
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цар Врањо, све ишло на вронт, вртаљ ракије; Младенов брат је пратар, 
спаси и пратар.

-фс- → -пс- у: бијо је опсајд, у опсајду сам.
-фт-: Подједнако су често потврђивани примјери јефтин и јевтин као 

и њихови деривати.
-хб-: то је мој абаб, оде ко-свога абаба.
хв-: Према хвалити и хвала у грађи су много чешћи облици са ф- него 

са в-:
фали се да добро зарађива, што се фали, сви су се ш њим фалили; фала 

милом Богу, фала на кави, фала ти; немам се ш чим валити; вала вам ђе чули 
и не чули.

Радовно је ватати и сл.
-хв-: У медијалној позицији ријечи ова скупина је упрошћена у -в-:
довати ме ножш мало, може доватити до плафона, завати воде, заваћо 

из бунара, обувати добро, подувати оздо, приваде зеру, увати га за врат, 
уватимо се у коло.

хл- и -хл-: И ове групе упрошћавају се редовним неутралисањем фрика-
тива х: добар ладт, ладна соба, ладноћа ови дана, доћера у ладњачи, купићеш 
му лаче; лади се, слабо ће то ладити, ту ће ладовати, ладују, затвори да не 
лапи;

није то прелада, имала преладу; право залади, изладило се добро, олади 
ми одонда, мора се добро оладити, преладим се, били прелађени.

-хн- → -н-: право издано, нема, издану, да оданем мало, де одани зеру.
хр- и -хр-: Слична је судбина и ових скупина:
била слаба рана, има ране, рану кува, осјекли раст, растић, изгори 

шпорет од растоавине; свашта ране, рани стоку, вазда се добро ранили;
дорани стару овцу, саране је овде, саранила га жива, уране пилића.
-хтј- → -ктј- у: поднесе зактјев.
-чн- → -чм-: започме кућу, започмем плести, наново започму, дај да ти 

отпочмем, почме се косити, почме се ложити, почме у Ливну, шта гоћ поч-
мем, док не почму.

-чн- → -ћн-: морам ћућнити, ћућно.
шк-: Ова скупина увијек је сачувана у облицима именице школа.
-шк- → -чк-: мачкара, одале мачкаре; намачкарила се.
-шств-: Редовно је друштво и сл.
шт-: Једном је забиљежено: боли га штумак, а у свим другим 

случајевима употријебљен је књижевни лик ове именице. Информатори 
тврде да је раније било обично штомак и штумак.



67Фонетске особине говора Бастаса

ЈОТОВАЊА

87. Домашаји старог јотовања не показују битнија одступања од стања 
у стандардном језику. Из читаве грађе као интересантне примјере наводимо 
именице госпоја78 и Госпојина, потврђене и у ливањско-дувањском говорном 
типу (Рамић 1999: 327).

88. Кад су у питању резултати новог јотовања, стање је у границама оп-
штег просјека који налазимо у већини западнобосанских ијекавских говора 
(в. Петровић 1973: 77–78; Дешић 1976: 162–164; Далмација 1997: 79).

1) По специјалном јотовању групе -јт- и -јд- јотују се без изузетка:
неш лако доћи, заобићи около, неш изаћи, мимоићи се, могу назићи, 

мора га обаћи, отићи пјешке, прећи амо, не море се ни прићи, није лако саћи, 
ући унутра;

вактом дође, дођем јуче, добро дођу, зађе зарано, изађе ис куће, 
изађоаше одма, надође у прољеће, наиђе Сава, наиђи на Бојмунте, обађу око-
ло, кат пође, пођемо све три, пређемо у ову кућу, пођи у зору, приђи ближе, 
прођи ме се, док сађемо, не снађем се, и не уђоашмо.

2) Јотовање је редовно и у збирним именицама на -је: у весељу, од 
гвожђа, брали грожђе, запали плашће, от прољеаћа, за прошће, ош меда у 
саћу, само трње, пуно труња, израсло оно шибље и сл.

У једном примјеру записано је: немамо оружља.
Поједине именице обично знају само за множинске облике (нпр. гра-

на–гране, грм–грмови, суд–судови), те је, сљедствено томе, и нешто мањи 
број јотованих форми.

3) Код присвојних придјева на -ји јотовање је забиљежено у: говеђа 
кожа, от прасеаће плећке, прасећо месо, рибља кост, телећа глава.

Неки придјеви јављају се са морфемом -ији, па јотовање изостаје: диви 
прасац, дивија мачка, дивијо прасе, кравији сир.

И у овом говору посвједочено је: третина, тежи за третину и сл. (исп. 
Рамић 1999: 327–328).

4) Редовно је рођак, али је нетијак и лудијак.
5) Дентали с и з по правилу углавном нису обухваћени новим јотовањем.
Врло ријетко могу се чути јотоване форме сутра и изутра.
6) Суфикс -ју непознат је у Ијд. именица 4. Стевановићеве врсте, па у 

потпуности изостаје и јотовање.
78 Према Маретићу, прво је из облика именице госпођа изгубљено ђ, а онда у хијату 

развијено ј (1905–1906: 103).
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89. Јекавско јотовање у говору Бастаса захватило је доста мањи број 
сугласника него у већини других ијекавских говора. Обухватило је, осим со-
наната л и н (како је и у књижевном језику), дентале д и т. Изузетно су 
ријетки случајеви јотовања дентала с. Фонетски, морфолошки и контактни 
икавизми (нпр. недиља, видити, волити, дит и сл.) додатно су ограничили 
могућност вршења ове гласовне промјене, тако да басташки говор по резул-
татима јекавског јотовања показује много мању досљедност не само од гово-
ра у југоисточном дијелу херцеговачко-крајишког дијалекта (в. нпр. Вуковић 
1938–1939: 44–45; Пецо 1964: 61–67) него и у поређењу са главнином за-
паднобосанских ијекавских говора (највише података в у. Дешић 1976: 156–
162). Наравно, ово је још једна од важнијих изоглоса које супротстављају 
говор Бастаса према говорима ливањско-дувањског типа.

1) Јотовање сонаната л и н у оквирима је стандардног језика:
има биљек, поскупило жељезо, жљеба, сједе ме на кољено, љеса се 

распала, љетоашње јабуке, било љешника, у мљекари узимо, пљева мрава, от 
краја прољећа;

у њедрима, оде све у Њемачку, Сњежана Веселкина;
мљели код Јанека, самљели јабуке, лијепо обиљежено, морали га 

укољенчити;
ниђе љевше; сњеговито ове године итд.
Нејотоване секвенце лѣ, нѣ у: лјенчина, лјенчуга; снјегови, нјемчић, 

Снјежана, Снјешко „само су ријетки примјери колебања изазвани основним 
нијем, снијек, лијен“ (Рамић 2010: 71).

2) Јотовање дентала д и т спроводи се у ограниченом броју ријечи:
бјежи с виђела, склони се с виђеaла, ђека (= здјела), биле дрвене ђеке, 

стављали кајмак у ђекицу, нема ђекоји орас, ђеком и плате, пластична ђела, 
густа ђетеалина, пођекоја кап кане;

виђеште ли га, не виђо, ђеља нешто, жђељо кожу на прсту, мало 
ођељати, сађеља (= поједе) сву сланину;

ево вође, ђе дошо, ђе ће тамо, стави ђе било, сакри се неђе, неђе око 
подне, ниђе ништа, нећу ниђе, понеђе пада, свађе га има, свађе се сплета, 
ишли штође;

доћерају га, доћерам у лат, треба то заћерати, неш и лако ишћерати, 
наћерам се још једноч, оћерало га, прићерам крају, рашћера кокоши, 
саћерало ме уза зидт, не ћеде јести, ја ћеднем, ћедне је узети, не ћедоше ни 
поглети, ћела за њга отићи, добро су ћели, ћерали под Греду, није ћијо чути, 
ћијо се вратити, ућерало нас у кућу, шћерати сијено.

Обично је недиља, а у експресивној функцији понекад неђеља: неђељо 
моја, шта уради, неђељо света, шта је ово, ... ти неђељу.

Само је: дјевер, дјеца, а цура је много обичније од дјевојка.



69Фонетске особине говора Бастаса

3) Јотовање дентала с спорадично је биљежено само у формама глагола 
(-)сјећи. У грађи су се нашли примјери: треба то осећи, посекла се, сасеко 
сву шуму.

СУГЛАСНИЧКЕ СКУПИНЕ ШТ/ШЋ, ЖД/ЖЂ

90. Рефлекси старијих скупина *st` (*sk`), *zd` (*zg`) у основи се своде 
на шт и жд и по тој особини говор Бастаса у потпуности припада штакавској 
скупини говора.79 И рефлекси шћ потврђени су већим бројем примјера, али 
су они у вези са подновљеним јотовањем.80 И ово је још једна веома чврста 
изоглоса81 која раздваја говор Бастаса и осталих села доњег Ливањског поља 
од сусједног ливањско-дувањског говорног типа (о овим скупинама и грани-
цама изоглосе у југозападној Босни в. Рамић 2010: 18–21). Исп. примјере за:

а) скупину шт:
наиђе ова болештина, ђе му је боравиште, бацити у буњиште, вошта-

на свијећа, широко газиште, нема више ти годишта, гуштер, гуштерица, 
у дворишту, оно дериште, ради у забавишту, из Јарчишта, клијешта, 
тражили коначиште, конопљиште, косиште знао направити, купусиште, 
на кућишту, у Лиштанима, сад је њево ловиште, она магарештина, преко 
Млиништа, до Молитвишта, неимаштина уби, води дјецу у обданиште, на 
своје огњиште, у општини, породилиште, имам пришт, бијо на ратишту, 
остављало се сириште, улиште, ода о штапу, троје штенади, штета га 
појела;

вришти, не мош остати, исприштили се, крштен сам у Врбици, нема 
нек напуштати, њишти, обавјештавани на вријеме, стаде пиштити, по-
штапа се, пуштати и, краве пуштити, уштекло ме у леђима, укрштано 
сјеме, ка-смо упропаштени, уштино ме;

б) скупину шћ:
добили на коришћење, кршћено име, прими саучешће;
заишће мало соли, замашћена ми кецеаља, слабо коришћен, кршћавали 

дјецу, нису ни кршћена, сви кршћени, пушћала се чела, није и још ни пушћала, 
пушћали овце, пушћам благо, овок не пушћам, пушћо на њиву, распушћало 
дјецу, ка-се распушћају, добро угошћени, умашћено све, упропашћена на-
вака, чашћавали редом;

79 О класификацији говора према овој изоглоси в. Вуковић 1963: 23.
80 Нема потврђених шћакавизама који би се могли довести у везу са наносом из икав-

ских говора. С друге стране, контактни шћакавизми биљежени су у неким западнобосанским 
ијекавским говорима гдје је српско становништво много рјеђе у комуникацији са представни-
цима шћакавских говора (в. Петровић 1973: 76–77; Дешић 1976: 173–174).

81 „Литература њу, додуше, помиње напоредо с икавском заменом јата, али у ствари 
нису сви икавски говори сачували шћ и жђ“ (Ивић 1985: 56).
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све чешће, најчешће.

в) скупину жд: 
имо мождани удар, послије можданок удара;
дреждим овде, доклен ће дреждити, дрожди ко коњ, само жвижди, 

жвиждука, заждије у село, звижди, не звижди се у кући, муждили лист (`от-
кидати лист са грана`), све се смождило, ужвиждило се млијеко (= узљутило 
се).

Нема потврда за скупину жђ.

ДЕСОНОРИЗАЦИЈЕ ФИНАЛНИХ ЗВУЧНИХ СУГЛАСНИКА

91. Говор Бастаса припада зони западних српских говора гдје су 
десоноризације финалних звучних консонаната веома жива појава.82 
Обезвучавања могу бити потпуна и дјелимична.83 Изузимајући случајеве 
сандхијских веза у којима се нађу два звучна консонанта, гдје законитост 
асимилације по звучности онемогућује ову појаву, у осталим позицијама 
звучни консонанти врло често (потпуно или дјелимично) губе своју сонор-
ност – како на крају говорног такта, тако и кад иза њих слиједе неки други 
гласови. Премда је тешко дати чврсто правило, ипак се може устврдити да 
укупна дијалекатска грађа упућује на општи закључак да су десоноризације 
честа (не и обавезна) појава, а у преимућству су случајеви десоноризованих 
финалних консонаната над онима у којима се она не спроводи.

92. Од великог броја примјера који се налазе у прикупљеној грађи, 
издвајамо сљедеће:

а) за потпуне десоноризације:
онда бек рече, рече бек, рече им бек, горе за Београт, оду у Београт, да 

те бок сачува, неће ли ме бок помоћи, твој дит, каже му Ђураћ, до зврндавок 
Р., бољо га зуп, остави једнок, једнок у Бастасе, држе крмат, ош курус, бјежи 
у лат, пошаљу малок, Илије Маркановок, ни међет, јави ми Милорат, 

82 Илуструјући десоноризације великим бројем примјера, Дешић је за западнобосанске 
ијекавске говоре утврдио да су обезвучавања присутна на читавом терену и интензивнија у 
западнијим ареалима (о томе као и о тумачењу наведене појаве и десоноризацијама у другим 
говорима в. Дешић 1976: 194–198). Дешићеве констатације касније су додатно потврђене и у 
радовима других проучавалаца западнијих српских говора. Тако су врло честа обезвучавања 
забиљежена у: Петровић 1978: 71–72; Драгичевић 1986: 122–124; Далмација 1997: 65). 
Десоноризације су потврђене и у говору Змијања, мада у знатно мањем броју случајева (в. 
Петровић 1973: 75), а нису одлика српских посавских и шиповских говора (в. Козомара 2016; 
Цукут 2021).  

83 Понекад је веома тешко разликовати потпуне од дјелимичних десоноризација и са-
свим је реално да слушни утисак може навести на грешке приликом транскрибовања оваквих 
гласовних реализација.
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митраљес, кад је бијо млат, нарот ме зна, нарот селијо, мора под нош, 
без овок, ово за превос, природни пат воде, урани пилат, покојнок Аћима, 
покојнок Иле, покојнок Уроша, он му је прандит, на преглет, око Светок 
Илије, бијо седмок, слап, слободнок времена, драг ли му је смрат, богу ли 
ти твок, ис Црнок Луга, пада чаћ, нема честиток овде, добар шиљек, чет-
врток у Шумњаке;

ђе гоћ море, како гоћ оћеш, носило се досат, Милош кат је долазијо, 
кат ево ти ње, кат је престо, нема кут, то ће наистрак отићи, боље нек они, 
нема нек ај за Стеву, дође некат, никут не мрдај, пођекат, бјежали прет... 
гранатама, сат насто, и сат се знају зуби, овде је сат, свакут водало, виси 
ти нешто страк, тражијо паре унапријет, узми штогоћ;

б) за дјелимичне десоноризације:
блиједт у лицу, бијо брзс, изађе на бријегк, чује се возс, има вржш, оде 

у градт, за дебелогк, осто дугк, пошаљу је у Загребп, сијала се зобп, дорени 
у ладт, да проспем лугк, не буди лудт, гоно магарадт, имо Милорадт, добар 
млазс, јутрос мразс, њезин мужш, од нашогк села, са нашогк окрајка, Ненадт је 
Бошков, то за оногк, паметногк ми комшије, јадна пасторчадт, петнестогк 
маја, урани пиладт, плаћо порезс, мијењат празс, Игора Периногк, право му 
име Предрагк, има путоказс, ражш, док је свјежш, силногк невремена, његов 
смрадт, окрениће на снијегк, цијели срезс, старогк исана, преда на судт, до 
Црногк Луга, сједе чељадт, са Шегртовогк окрајка;

ђекадт и море, кадт устанем, мало назадт, нико негк он, нема негк једна, 
некадт је било, понекадт и има, посредт улице, ту је и садт, онда се садт ми-
таре, оде скрозс, труд узалудт, плаћо унаприједт.

93. У говору Бастаса, како је већ најављено, сасвим су обични и примјери 
у којима је сонорност потпуно очувана. Наводимо мањи број примјера:

има биљег на рамену, од вашог Јарчишта, била глад, узе га на зуб, на-
род јадни, вазда неред, његовог масла, отпаде повраз, рањска прасад, првог 
мјесеца, шта је било самог отпада;

ђе год оћеш, кроз ограду, осад и навече, откад је ту, сад и море.

94. У вези са десоноризацијом у иницијалним и медијалним позицијама 
ријечи за овај говор интересантне су сљедеће појединости:

Напоредо се јављају форме са брез и през у: брезобразан, брезобразна; 
брес тебе, брез нас; презобразан, презобразна; през мене и сл.

Увијек је несклатан (= незграпан), -на, -но84 и сл.: несклатан је, брате, 
па несклатна у оној сукњи и сл.

84 У РСАНУ за подручје Босанског Грахова забиљежено је: „несклат ж покр. несклад-
но, несразмерно грађена, незграпна особа.“
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У говору старијег становништва још се може чути облик атреса.85

МЕТАТЕЗА

95. Замјене редослиједа гласова у ријечима у говору Бастаса карактери-
стичне су и за домаће и за стране ријечи. Домашаји метатезе у овом говору 
већином су компатибилни са стањем у осталим западнијим српским гово-
рима (исп. нпр. Дешић 1976: 193–194; Драгичевић 1986: 125; Цукут 2021: 
68 и др.). Преметање је најчешће у вези са структуром слога, то јест са за-
конитостима о расподјели гласова које налаже говорни апарат, а може бити 
мотивисано и неком другом ријечју.

96. Међу облицима ријечи у којима најчешће долази до преметања гла-
сова најбројније су именице страног поријекла.

1) Неке од таквих именица јављају се искључиво са извршеном мета-
тезом:

ујаково је да носи барјак, отиђи на Барјак (= узвишење у ливањском 
селу Челебић), пјана глава не носи барјака, на Барјаку вадили пијесак, осто 
гендар покојне Руже, носили се гендари, имала инфракт, преживијо три ин-
фракта, неће да носи полувер, оплела му полувер.86

2) Напоредо се могу чути облици именица бавлан и балван, а малтин 
је много рјеђи него мантил:

доста један бавлан, вуче бавлане, сјела на црнолушким бавланима; 
најисплатније је балване узети, ноге ко балвани;

загрнем малтин; донијо му Мишо мантил, има мантил за посо.
3) У лексемама страног поријекла које су у новије вријеме ушле у го-

вор Бастаса, код неколико информатора забиљежени су и сљедећи случајеви 
метатезе:

мијењо армотизере, гледам ватрепол, морам на ленгер ићи (< ренгел 
< рендген), матлетира ме, матлетирате ту жену, та је земља узрупирана.

Ниска фреквентност употребе не даје могућност за прецизније одређење 
крајњих домашаја петрификације метатезе у наведеним примјерима.

97. У ријечима домаћег поријекла стање је сљедеће:
1) Са преметнутим редослиједом гласова редовно је: има близнаце, они 

су близнаци и сл.
2) Напоредо је гњила и гнила, а књижевна форма глина није у инвента-

ру овога говора.
85 Исп. Дешић 1976: 197.
86 Полувер је забиљежен и у говорима Поткозарја (Далмација 1997: 88).
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3) Иако веома ријетко, уз стандардно стакло још се могу чути цакло и 
цако.

4) Искључиво турцизом кашика означава се предмет којим се једе чор-
баста храна, а остаци домаће лексеме жлица (< лжица) чувају се у форми 
именице жличица (= орган у предјелу стомака): заболи ме у жличици и сл.

5) Именица пазухо јавља се у облицима женског и средњег рода (па-
зува, пазуво, потпазува, потпазуво). Случајеви метатезе огледају се у 
конструкцијама типа: држи пот паузом, метни пот пузу.

6) И у облицима замјеница оволики и онолики након губљења ини-
цијалног о веома често долази до метатезе:

оклен овлика дјеца, овлики му нос, овлико дрво; онлике цуре осташе, 
шта ће онлики нарот.

7) До преметања гласова често долази и у компаративу и суперлативу 
придјева лијеп након промјене сугласничке скупине -пш- у -вш-: љешва нек 
ти, најљешви бијо у селу.87 Секвенца -вш- није увијек подложна метатези, те 
је обично и љевша, љевши и др., а употреби је и стандардни лик (нај)љепши.

8) Од непромјенљивих врста ријечи за метатезу знају само прилози:
сат били вође, сједи вођекарце, ено нође, метни га нођекарце, није ов-

дален, овлико ти волим, отален ми је ближе.

98. За овај говор типично је: ваздан, гавран, желдац, лакат88, наћве, 
нокат, сав, ћускија.

ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ

99. И у овом говору форме именице кукуруз89 и изведенице настале од 
ње репрезентативни су примјер хаплологије:

натргај куруза па пржи, куруза ме оћерала, стављали около курузовину, 
код нас је бијо лош курус и сл.

Мада не чест, познат је и дисимилацијом формиран лик кокурус.

100. За хаплологију знају и неке замјенице, глаголи и прилози:
има ли икав цијел, ако буде иква остала, донесе некве андрмоље, то је 

никав чојек, нике вајде о-тога;
87 И у Дешићевој грађи забиљежени су идентични случајеви метатезе (Дешић 1976: 

194). 
88 У српским посавским говорима између Врбаса и Укрине преметање гласова у форма-

ма лакат и нокат веома је упечатљива појава (в. Козомара 2016: 657).
89 Пецо на другачији начин тумачи губљење фонемског низа ку: „У цијелој западној 

Босни имамо куруз, курузана, курузишће/курузиште и сл. Понегдје се ово објашњава 
хаплологијом. Ипак ми се чини да је у питању редукција гласова, прво самогласника у па за-
тим оклузива к: кукуруз-кукруз-куруз“ (Пецо 1975: 250).
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дозваља му све, не дозваљају да се уђе, згусла се фарба, добро се згусло, 
ја мисла да ће прије;

озго кисне, подбочи оздо, оклен си ти.
101. У различитим говорним ситуацијама, обично при бржем темпу из-

говора сандхијских веза, позната су и хаплолошка уопштавања типа:
ај вамо, бра вече, бро јтро, вите добро, јеш-чо, јеш-чула, к и неће, к и 

нећеш (= нека и неће...), неш лако ш њим, одмак-се од мене, ош ићи, примак-
-се ближе, смак-се, ко да-ш у војску, ку-ш сат (= куда ћеш сад), шта-ш од 
њега итд.

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ О КОНСОНАНТИЗМУ

102. Констриктив с, осим као глас настао у процесу новог и јекавског 
јотовања, може се чути и у неким узвицима за вабљење животиња: мус-мус 
(за мачку), пус-пус (за свињу).

103. Код најстаријих информатора африката s биљежена је у романиз-
мима царsа и бронsин.

104. Асимилације и дисимилације сугласника у складу су са фонетским 
законитостима, за шта је већи број потврда дат у т. 85.

105. Промјена -л у -о компатибилна је са стањем у већини других 
српских говора.

106. И алтернације к, г, х у ч, ж, ш и ц, з, с у суштини су подударне 
са приликама у главнини српских говора. Важно је напоменути да су у 3. 
лицу множине презента редовни аналошки ликови: вршу, вучу, печу, сијечу, 
стрижу, утучу и сл.

107. У позицијама испред вокала и сонанти л и н нису склони 
палаталнијем изговору.



III. ЗАКЉУЧАК

108. На основу презентоване грађе може се закључити да се говор Ба-
стаса развијао у духу штокавских ијекавских говора источнохерцеговачког 
(херцеговачко-крајишког) типа.

На фонетском плану основне особине овог говора своде се на сљедеће:
1) Вокализам чини пет основних вокала и силабичко р, чија је 

артикулација у границама просјека српских новоштокавских говора.
2) Ремећење стандардне боје вокала у вези је са помјерањем 

артикулације кратких вокала е и о у правцу а.
3) Вокалске замјене најчешће су посљедице асимилације и дисимилације 

Њима су углавном обухваћени кратки вокали – у највећем броју вокал а, а 
најрјеђе у.

4) По вокалским редукцијама истиче се вокал и у медијалним 
позицијама ријечи (знатно рјеђе у финалним) кад се нађе иза акцентованих 
вокала. Редукције су најизраженије кад се постакценатско и налази поред 
сонаната.

5) У већини случајева редовно долази до сажимања неакцентованих 
вокалских скупина -ао, -ео, -уо у -о у облицима радног глаголског придјева.

6) Некадашње дуго јат у принципу се свело на ове рефлексе: ѣ > ије, 
ѣ > ије, ѣ >ије.

Кратки рефлекси јата врло су блиски онима у стандардном језику.
Екавизми и икавизми који се јављају у овом говору углавном су наста-

ли фонетским путем, док су малобројни контактни икавизми.
Познати су и случајеви псеудојатизама – чини се у нешто мањем броју 

него у већини српских ијекавских говора.
7) Као и у стандардном језику, јављају се покретни вокали а, е и у (у 

веома ријетко).
8) Како је то и у већини других српских говора, фрикатив х није сасвим 

реинтегрисан и мало је примјера који свједоче о његовој употреби. Обично 
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се не изговара или се на мјесту гдје је он стајао јављају други гласови.
10) Констриктив ф постао је доста стабилан глас, премда су код старијих 

говорника и даље често присутне његове замјене другим гласовима.
11) У различитим међувокалским позицијама изразита је нестабилност 

артикулације сонанта ј, што зависи од природе вокала између којих се налази 
овај глас.

12) Фонетске карактеристике осталих сугласника у границама су 
просјека као у другим западнијим српским говорима.

13) Судбина сугласничких група претежно је онаква каква се сусреће у 
већини говора источнохерцеговачког дијалекта.

14) Резултати новог јотовања углавном су исти као у другим западно-
босанским ијекавским говорима, док су домашаји јекавског јотовања нешто 
скромнији од просјека који налазимо у овом ареалу.

15) Према рефлексу скупина шт/шћ, жд/жђ говор Бастаса у потпуно-
сти припада штакавској скупини говора.

16) Потпуне и дјелимичне десоноризације финалних звучних консона-
ната врло су жива појава.

17) Говору су својствене појаве метатезе и хаплологије углавном по-
знате и другим нашим говорима.

109. Територија на којој се налази, честе редукције вокала и, те 
скромнији домашаји јекавског јотовања дискриминанте су које говору Ба-
стаса одређују припадност сјеверозападном огранку источнохерцеговачког 
дијалекта (в. Ивић 1985: 138).

Сажимање финалне скупине ао у о у радном глаголском придјеву, 
свођење медијалне вокалске групе ае на е у бројевима од `11 до `19, 
изостајање промјене о у у уз назалне сугласнике, стабилност сонанта ј у 
обли цима броја један, те помоћног глагола јесам и глагола јести, у ужем 
смислу овај говор сврставају у источнију скупину говора сјеверозападног 
огранка херцеговачко-крајишког дијалекта (в. Драгичевић 1986: 226–228; 
2001: 84–88; Ивић 1996: 146–147).

110. Занемарујући већ наведене ситније појединости по којима се го-
вор Бастаса разликује од територијално блиских икавских говора, на крају 
закључујемо: Осим по најважнијој изофони – рефлексима јата (па према 
томе и јекавском јотовању), битне и веома чврсте изоглосе по којима је овај 
говор супротстављен говорима ливањско-дувањског типа огледају се и у 
континуантима скупина *st` (*sk`), *zd` (*zg`), те судбини финалног и у об-
лицима инфинитива и глаголског прилога садашњег (више о изоглосама у 
југозападној Босни в. Рамић 2010: 11–46).



IV. ТЕКСТОВИ

111. Примјери везаног говора који се огледају у наредним редовима 
урађени су по уобичајеном обрасцу, као у већини монографија о српским 
говорима.90

Све се летило и радило не би ли се имало, не би ли се... Ка-се дочека да 
имаш, онда мрцине попалише, и ништа. Ништа, брате...

Оклен сам воду вукла, не дај боже да је ико вуче. Дабогда ја не живила, 
Кова је мала била, Борка у бешици, ако нисам по дви вучије са врела носила 
воде. Једну упрти на леђа, другу на рамену. Онда спушти ону што носим на 
рамену код Бобине гараже.

Ја горе уз Невину плећину, стоји дрека у кући, ти би реко запалило се 
све. А Кова јадна, она се мала пробудила, Борка се пробудила, па је љуљала 
и преврнила је. Кат ја дође, њи стоји писка, то нема гори. А ја њу оставила. 
Реко, де ти, срећо, ако се бидне пробудити, ти мало љуљушкај, и она јадна 
задрмала и преврнила је.

* * *

Онда једне јесени бијаше суша. Говеда се гонила доље на воду, вако 
јесени. Воде саме шта сам вучија донијела... Мени је горе оно у сићу било нек 
на леђима. Ај, реко, зувар ми је прасеату, телету, јањету, свачему – све воде 
пита. Па з бунарине отуда испо-школе. Ја и покојна Драгиња све заваћамо: 
како гоћ коју кантицу заграбим, миш у њози. Реко, Драгиња, види: да си до-
шла у кућу моју па да си тако видила у мене у води, пошто би је попила. Јеби 
му, каже, нема друге, мора се ове носити, па каква је, да је. И, јој мени. Немам 
ти о чему причати. Ајме, мајко моја мила.

Жена (1913)
90 О (не)уједначености приликом навођења оваквог типа дијалекатске грађе в. Марковић 

Б. 2020.
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* * *

Благо њојзи лако ли умрије. Имала је слабо срце, али вазда нешто ра-
дила и могла о себи, никет није да је оерде лежала. Јадни исан пати се, лети, 
ради и наистрак у земљу. Али шта-ш... Дочекашмо да у туђијем кућами уми-
ремо, ни у лијевој, ни у десној.

Ја сједила овде крај шпорета. Нине бијо изашо надво. Покојница била на 
том ту отоману и мало лежала, мало сједила. Тодор бијо у својој соби и радијо 
правну ствар. И покојница устаде и оде у клозет. И није се чудо забавила, 
врати се. Како дође до прага, нако посрну и скљока се вође. Ја запомага, зови 
Тодоара, зови Нину, да је воде. Долети Тодор одма, али џаба...

Е, ја ти јадна шта ће бити с Тодоаром. Ниђе ништа. Ни-шта има, ни-шта 
знаде радити. Једини, и онда, болан, разбудило га. Није у ништа уво кад је све 
имо готово. Дао би њему Нине да управља да зна, али не зна ништа живо. 
Говоријо је Нине ка-су оправили кућу у Шегртије: „Тодоаре, ја ћу се вратити. 
Нека с тобом остане или матер или кека, мени је сведно, ти пробери коју 
оћеш.“ Ето, шта ће сат пробрати... Да се макар оженијо, сузбијала би њега 
жена, али изгледа да је упо у гадно друштво. Он је, сирома, мекан, извучу му 
лопови све паре, а у кућу не да ни цвањцику. Некат нема га, дође иза поноћи. 
Богами га превари па и попије и онда лежи по цијели дан. Сјетовали га, гово-
рили, трубили, али не смије му се ни рећи кат попије – врлетан онда. А вако је 
добар ко крув који се ије. Никет он са никим није зашо или свадијо се.

(Жена, 1921)

* * *

Угрљаше обувени у кућу и одма он поче своју причу, сведно ко да нико 
нема ништа рећи доли њега. И ај што он прича, него лаже. Чули сте што се 
фали за вука. Ја се њему не вјерујем ни да га убијо... И ко да је убијо јуне па 
седамдесет и три кила у њему. Каже на свијету најтежи вук што је ико жив 
убијо. Моја драга браћо, што петља.

Вазда ја кажем да у Нуглашици има пет врста људи: једни лажу, други 
краду, трећи и лажу и краду, четврти пију. А има, брате, и добрије људи.

(Мушкарац, 1921)

* * *

Аћимац се убијо. Ћијо Ђулију довести свр жене. Путаруша била за 
њим, нису имали дјеце.
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И сат Аћимац са Ђулијом почо се заводати. (Ђулије ти не знаш?) И 
сат, Ђулија је била удата за Мију Цвијана, у Цвијане. И Мијо чуо да долазе 
Ђулији. Она стварно горе, на Великије њивами горе чувала овце. И долазили 
њози, покојни Бићо, долазило некије, и чудне Мијо (Мијо радијо у Београду) 
и дође и одбије Ђулију. А имо Драгана, малога, са Ђулијом.

И Ђулија отишла, вратила се у Вуковиће, тамо кот Лујише, покојнок. 
И тамо се вратила и оће Аћимац да узме Ђулију, а својта су. Не знам ја како 
дође, овај, из Иветића исто удата у Вуковиће. И онда покојна баба Миша со-
вала покојнок Аћима: „То је својта, ђе-ш ти то узети.“

И Аћим се наљути, мој брате, и оде он у Београт и покојни Мирко наш, 
Јелин ћаћа. Поткупе се и оду у Београт. А ку-су отишли, нико не зна. Омркли, 
не осванили. И чудне покојни ћаћа Путарушин да су у Београду и онда било 
оно суп-карта и јави он и срену покојнок Аћимца, а и Мирко за њим послије 
дошо.

И, сат, он оће Ђулију. И он је дошо, а покојна Јованка, Марканова ћер 
(шта ће Перо, бијо сам рођен, и Јока), и они ће, мој брате, каже он, дошо 
увече, каже: „Саво мила“, каже, „нека он с тобом лежи. Ти, мама, ајде са 
Анђом лези.“ С Анђом, женом. Каже: „Оћу.“ А одма онај дан чуо покојни 
Јанко Вуковића, Лујишин брат, што је погино у пролетерим, чуо да је дошла 
Ђулија, одма опремила њега да пита Аћимца оће ли је одвести. А Ђулија 
носећа. И они доље ниже Марканове појеате, знаж ђе Марканова појеата. 
Иза зовно он, покојни Јанко, изазовно покојнок Аћима, покојни Маркан ишо 
доље говедије да полаже. Каже: „Аћиме, болан, ајте у кућу.“ И, каже, оде он 
ноноамо, а Аћим дође у кућу. И он виче Јанку. Каже: „Доћу ја. Нека знаж да 
ћу доћи.“ Маркан њему није смето, само што је покојна баба Миша рекла 
немој за Бога Исуса да би узо Ђулију.

И увеаче лежала Јованка ту вече са Аћимом. И каже он: „Саво мила, 
нос ти Јованку. Шта ја знам, дијете се врти, море пасти с кревеата.“ И сједили 
они и оде он у собу и ис кувера донесе папир вак-волики. Сијо, каже, и није 
наслонијо на остал него наслонијо на кољено и пише нешто. Каже покојни 
Маркан: „Шта то ти, Аћиме, пишеш?“ „Па“, каже, „ништа, пишем писмо 
неко па шаљем горе за Београт.“ И ништа сједили тако и увеаче ће он јопе 
рећи матари: „Мама, ајде вечерас с Анђом. Ја ћу лежати вође на кревеату.“ 
Јадна матер ко јадна матер – отишла јопет. И он отишо, мој брате, отишла она, 
и тамо легла.

И сутрадан, мој брате, устаће Путаруша, треба, знаш, она пеђ била, 
биле оне пећи у кући зидате, велике, треба пећи крува, пошто има најмеаник. 
И она устала и дошла на врата: „Аћиме, Аћиме, отвори.“ Он није ћијо отво-
рити. Како ће ка-се убијо. И она се врати; чула покојна Сека ђе она звала. И 
Сека њу треви на однику. Ма, каже: Саво, неће Аћим да отвори. Цилиндар 
гори, а он неће да отвори.
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И дошла она на врата: „Брајо, Брајо“ (звала га Брајо), „отвори, болан, 
ја сам!“ Е, Сека каже ја мислим да он није изишо на прозор па отишо Ђулији. 
Она ће доље, како је онај прозор бијо доље – ноноамо демери, није мого нек 
на овај доље. „Ја“, каже, „изашла ис куће па ћу ја доље – видим прозор за-
творен. А ја се не вјерујем па узмем неки штап нонде па гледам је ли прозор 
запет али је одапет. Видим запет прозор.“ „Ја се“, каже, „врати и велим Мар-
кану неће Брајо да отвори. Цилиндар цијелу нођ гори, али неће да се јави.“

Одма покојни Маркан – док је покојна Сека рекла, он је сумиро док 
је писмо писо, готово је, убијо се он. А он је отишо и кад је донијо тај па-
пир ис кувера, донијо и пиштољ (имо мали пиштољић), али они нису видили 
пиштољ, он метно неђе у џеп. Покојни Маркан на врата: „Аћиме, Аћиме“, 
али нема. Покојни Маркан бос. Каже: „Ја извали врата, и како ја извали вра-
та, видим ја он се покријо јорганом, рука је ова вако, пала му, како је пиштољ 
приперо, тако је пиштољ пао му покрај главе а рука му вако остала. Ја за њга, 
видим ја да је крв доље по патосу.“ „И, јеби му недиљу“, каже, „ево убијо се“

Сат не смијеш ти дирнити, онда мораш по жендаре, одма лети по жен-
даре. Нису ћели матари казивати док није сванило. Кат ево ти ње, мој брате, 
иде. (Она је пушила лулу и имала своју кеву.) Иде. „Аћиме, Аћиме, црни ку-
кавче, коме си наудијо па се убијо?! А што се ниси смислијо на црну матер, 
јадан ти?! А коме си наудијо? Сат радим да сву ову своју кеву испребијам 
ода те, па нек се прича.“

Онај најменик Сава из Нуглашице бијо, одма њега пошаљу по жендаре. 
Дошли жендари, преглели, испитали шта је било, како, како је он отишо тамо 
у Београт, како... Они пописали. Боме саранијо се.

Остала Ђулија носећа, а ко зна с ким је она носећа, шта ја знам. И она 
роди двоје близнади. Једно одма угуши, а једно није. Жендари дошли јопетд 
Ђулији: „Јеси ти двоје дјеце родила?“ „Нисам. Нисам п ето ти.“ (А и оно 
једно, ово док се родило, она је њега ракијом залила и умрло је, а ово друго 
пре што ће доћи милиција, залила га ракијом и дијете је живо.) И док су туте 
жандари били, она каво дјетету дава сису. Ђе ће дијете... напило се ракије и 
ошамутило се, неће. Док су жендари ту били, и оно дијете умре. Питали је с 
ким је, није ћела казати.

И онда оде за Бићу она. (И родила Здравка са Бићом. Бићина жена жива 
била. Жива била, а Бићо иде Ђулији.) Ја наишла у Грковце у продавницу, а 
покојни Касап лежи на шанку код Биће. Ја се вратила, ноћила у Грковцима, а 
Бићо дово Ђулију и Ђулија код Бићине куће. И ту, мој брате, Ђулија и остала.

Сликала се она и са покојним Аћимом. Да ти видиш ње и покојнок 
Аћима како су се сликали... Она, мој брате, оне упљетњаке вако, носило се 
досат, па прегача, иверача она, она сапела бошчу. Лијепа брате, јеби јој матер!
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И, кажем ти, Аћим онда тако то, погину и покојна Сека дође мојој ма-
тари да дођем чувати јањце; они држали91 сирару, имали су онај сепарат па 
сирили. (Дали га Шуњками у Челебићу ка-су распродали овце.) Дошли мојој 
матари: једну ми дај цурица, јел мене јели Ружу, сестру ми, да чувамо јањце. 
Покојна матер није дала и покојни Душан – не дају. Ај Сека долазила неколко 
пута и покојни Маркан и они мене дадну. Каже, само нек чува преко љета.

Чувала... Боме покојни Маркан каже. (Дошо покојни Душан да ја идем 
тамо.) Каже, вала, немој је, чувала је јањце преко љета и нека је нег зимује, 
има и вас тамо, немој ти. И останем ја.

Док је дошло прољеаће, оћу ја да идем кући. Идем ја матари својој, 
дође и матер, оћу ја да идем у Грковце и готоаво. Они мени јопе не дадну. 
Почели они продавати овце, почели продавати говеада. (Шта је било силније 
говеда, оваца, раскопали онда ту сирару, нема ко. Путаруша је сирила, а 
покојни Аћимац гонијо у Ливно. На Путаљу вриједном гонијо продавати и 
сир и путар и све. То су они радили све и гонили). Тако сам ја остала код њи, 
мене покојни Маркан није да. Каже: „Баба, Цуја нека остане код нас и нек 
се уда од нас.“

И долазила је моја сестра Боја и-Сарајва кат је била удата да мене води 
у Сарајво горе. (Она је удата била за Рвата горе.) И покојна Сека није дала: 
„Не дамо ми Цује о-себе.“ И тако сам ја остала код њи и од њи се и удала.

* * *

Зва мене Раде Цвијан. Јој, мрзак ми бијо. То ти се исповиједам. И 
покојни Маркан радо би ме да за Раду. (Отишла Ђука Ђапина за њга.) Ми 
дођи на састанак ко- школе. Да, и он долазијо на састанак. Мили боже, мени 
мука, а јој, мене подражују: „Ето Раде.“ Ма ко!

И дошо Раде из Војводине и Милош Козомора, брко. И дошо, мој бра-
те... Ко је јошж дошо ш њима... И сат мени покојни Маркан каже: „Цујо, 
дошо је Раде; нема ти него дати те за Раду.“ И Маркан волијо Раду. Али ја. Ма 
ко! Ја нећу па нећу. Не мош ти мене наћерати. Па Тоде онај што је била она 
Маркелића Стана за њим. И он исто звао мене. А ја нећу, па нећу, па нећу... 
Па долази покојни Иле из Грковаца, па долази покојни Урош Јонџа мене 
звати... Па долазијо Милош Главичаров...

Нисам ја мислила ни за Стеву. Е послије поче Стево са мном ићи 
и-школе, поче долазити на прело. Ајме, Милош кат је долазијо Кудрић и Ми-
лош Лабић! Али какво.

И Стеву заболи. (И ово ћу ти причати па ти слимај слободно.) И Стево 
са мном ашиково, и каже Чукура: „Боме Стеву заболило.“ Стварно бијо слап. 

91 Ово није акценатски лик типичан за говор Бастаса. Претпостављамо да је за овакав 
изговор био пресудан бржи темпо говора и случајно угледање на акценат инфинитива.
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И дођоше, мој брате, дође твоја прија Јока и покојни Симо Ћеверов. Дошли 
они мени рећи. Боме, каже, „нема нек ај за Стеву“. А Раде дошо да ме води! 
А сат црније дана: нити ајде за Стеву – болеастан; Маркан даје ме за Раду. А 
моја драга браћо.

Каже покојна стара: „Вук је удавијо Тодорова Кулаша у Дрази.“ Каже: 
„Вучу вуци џигару уз Драгу, а ви ћете о-Цује низ Драгу.“

Ево Стеве и данасз жива: јебо ми он матер кад би он живијо да ја нисам 
дошла. Није у њега нико, болан, шпијо. И да није било покојнок Кукила, што 
је Ђулина матер била за њим у Гламочу, Стево би умро, брате. Каже он: „Дај 
парите га, бога вам јебем!“

И дошла ја за њга. Да, ко гоћђ дође, каже: „Цујо, бок т-убијо, видиш да 
ће Стево умрати.“ Ако умре, реко, нисам ш њим лежала, нисам ништа, ја сам 
цура, ништа ја оде своије правцом.

(Жена, 1923)

* * *

Да ја кажем своје име? Кршћено име Веселинка, а нарот ме зна као 
Веса. Рођена сам у селу Бастасима, ту сам живила, ту сам се и удала и имала 
дјецу и ка-смо избјегли, избјегли смо од рата, от...

Живило се... Орало се, копало се, косило се, овце се чувале, говеада се 
чувала, дрва се сјекла и тако... Зна и он то.

У мају и јуну копа се и обрађива се земља, а у јулу се коси. Почме се 
косити и оанда се коси и оанда у августу, крајем јула, врше се. Косе се жита, 
врше се, подијели се Ждраловац, коси се... Свак оно своје коси, коме има ко, 
коме нема, онда тако неко неком. Тако, покоси се. Онда гонимо у колима и 
волима и гонимо кући и тако...

Дви офанзиве су прошле: једна четеарест треће, друга четеарест чет-
врте. Четеарест треће у јанувару, око Јовања, а четеарест четврте у фебрувару.

За воду смо се патили, није било воде. Јеси чуо за Мртвицу? Ишла сам 
на Мртвицу донијети вучију воде. И бунари по Ждраловцу, два бунара била 
на наш крај, на Цвијанов крај – Цвијани и Ђапе, а тамо Шегрти. Ал дођу, 
Шегрта више па покупе воду. Ако закасниш, нема воде. И онда смо послије 
– бунари. Није... У нас је бијо, у мог оца бијо је бунар ископат и озидат и 
зидо га твој дит Сима – Сима Козомоара. Ал нема цимента да се малтерише, 
нема и онда кад је послије помирило се и дошло се до... нарот селијо, онда 
смо бунаре послије.

Није било, једна кућа, двоје чељади није имало бунара, оно је све има-
ло, свак имо себи бунар. Кишну воду пили, а благо гони у Ждраловац и пој 
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у Ждраловцу и... Не мош – ако појиш кот куће, потроши воду. Кривајица и 
Басташица провру у јесен, почетком новембра и, шта ја знам, можда прије 
мало, и онда промељу млини и онда меље се што имаш оно жита, мељеш из 
онога и једе се послије. И онда преко зиме, кад је јака зима, знаду полећи, 
пробијај лет па пој, напој говеда: два вола и дви кравице...

И тако кад је тај рат сат насто и бјежали прет... гранатама смо бјежали 
у Грахово, па из Грахова у Дрвар, па из Дрвара... Све остављамо, бјежимо да 
посједемо у автобусе, неђе неко и остаје ђе има неко некога... И шта ја знам. 
Ми смо дошли у Кикинду...

(Жена, 1930)

* * *

Ма, шта се терета видило, добро се и живо. Нема шта нисам радијо, 
а највише сам снаге оставијо косећи. У задње вријеме јопет било лакше 
ка-се престало ићи у планину. У планини било најтеже, али сијено било 
квалитетније, разлика боље. Вуци у санама на волима... Крени у ситне сате да 
се стигне горе док не гране. Док се дорене једна тура, рачунај да је и прошо 
дан. Треба обеђавати кот куће друге послове...

* * *

Код на-су биле кованице, није нико косијо овим лепарама што овде раде. 
Шта ће, тврђе траве биле, не би с лепаром у планинским травама навиљак за 
дан укосијо.

Ја сам имо дви косе. Једну ја купијо, другу покојни Јово. Појаве се у 
Мркоњићу „металац“ косе, чини ми се да су и Словенци производили. Једна 
ми је била добра за веће траве, доље у пољу, а друга за окрајке. Тревиле се 
добре и ко да сам ћијо да тако буду различите. Остали били само скосци, али 
вазда биле оштре ко...

Прет сами рат купим још једну и однесе и њу ђаво ка-смо избјегли. 
Остала, однијело... Била и она право добра. Имала је раздора мало ка-сам 
је истом узо. Чим сам је разбијо, појавијо се раздор, али није бијо дубоко. 
Послије то клепцом се поправило и била, брате, добра. Неки Бутковић Јосип 
бијо ковач, исто из Мркоњића. Овде сат имам ову. Ма да, из Мркоњића и она. 
Добра и она, али нема се шта косити, а искрено речено и не могу више. Боле 
руке, боле зглобови... Пошљачем ово око куће и то ти је све.

Било је ковача у Мркоњићу колко ти бок оће. Шта-ш кад је сав овај крај 
тамо ишо узимати косе. Е сад нема ни ковача ни косаца, све прешло на ма-
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шине. Чувени су били ковачи тамо. Чуо сам да и сада овде на пијацу долази 
неки Зонић. Мора да је ономе нешто што је и прије бијо. Бијо је чувени ковач.

Сјећам се Бобине косе. Имо „мујкушу“. То је било ко гуја оштро. Онда 
и он бијо оштрац... Знао наоштрити, а знао и чувати косу. Ја мислим да у 
планини са њим жив није мого косити. Нарочито ђе је чвор. Било је људи јачи 
од њега и ђе су велике траве па требало снаге, није он мого. А вамо ђе су 
тврђе траве биле, није могло с њим. И покојни Стоћин добро је косијо, али ни 
близо ко Боба у чвору. Е, ка-се сиђе на ливаде, онда је друга прича била. Бијо 
Стоћин јачи па деро и снагом.

* * *

Зајеба ме једном покојни пријетељ Иле... Отишо ја у гору усјећи ражањ. 
Понијо сикиру и тестерицу и угледам једну јелицу ко да је наручена за ражња. 
Ништа само што сам клеко да је отпилам, кад неко загалами: „У име закона 
стој!“ Не знам је ли била прошла и година како смо ја и покојни Божо били 
на суду збок шуме и богами он онда одлежа у затвору. Да није било покојнок 
Иле, и ја би. И рачунам: ако ме и садт увати, неће ме бок спасити. Мислим се, 
нема мени друге него бјежати. Оставим ја и сикиру и тестеру и бјежи.

Прошло је неколико дана, видим ја пријетеља Илу, а он се смије, сузе му 
иду. „Шта се смијеш?“, питам ја. А он, нема зацену се о-смија. „Шта је, гово-
ри.“ „Ама“, каже, „мили боже, брз ли си.“ Па поново а-ха-ха. „Ма јеси ли ти 
бијо, богу ли ти твок?!“ Каже: „Јесам. Ја сам тебе мислијо звати да станеш, 
али нисам мого о-смија. Ништа ја гледам, са-те видим, сат не видим. Реко би 
ја стани, прика, али не могу.“

Е, мислим се, буде ли живота, вратићу ти. Прошло је времена, одем ја 
у Рамиће, а он у појети чупа сијено кључом, окренут леђима према вратима. Ја 
му се пришуњам па га уватим за рамена и дрекнем. Ништа оскочи о-земље. 
Реко: „Врати ли ти?“ Каже: „Богами врати.“

* * *

Ова је била дужине четрнест и седамдесет, а широка осам метара. З 
горње стране била доста у земљи, читав доњи дијо. Није ово ништа како 
је некад била озидата. Покојни стари правијо је тринез година. Оклеши по 
један камен и онда ајде за другим послом. Лако је сада бити мајстор. Прије 
за оне комаде око врата требало по цијели дан да се један камен обради. И де-
шавало се да на крају мајстор удари задњи пут чекићом и пукне читав камен.



85Фонетске особине говора Бастаса

Горала двапут – у Другом рату и сат послим овок рата. Била остала, 
нису је запалили у рату, али неко послије запали траву и изгори. Нема ниједна 
цијела кућа осим Јојине, а ни они нису тамо, тако да мош рачунати да ће и то 
врло брзо ђаво однијети. Све зарасло у травуљину, не може се проћи до кућа. 
Нарочито око нашег бунара намножило се багрење.

Ма, то је било ко црква озидато. Сви су редови били исти, све једнака 
ширина свако-камена. Горе повр кућа бијо добар мајден и с волима се вуко 
камен. Била покривена бетонском циглом92 и остала чиста ко да је јуче 
стављена. Овде сат покрију једне године, догодине већ поцрни цигла. Ђе ли 
она клима, ђе ли ова овде ето погледај, већ промијенила боју, почела црнити.

Попуцало је унутра доста камена у пожару, доста мајстори поразбијали 
зидајући, а и онај лопов ис Каблића покупијо они најљепши комада. Била 
четвора врата и седам већи прозора и око њи сваки камен ко саливен. Ево 
види – голим оком се види да фали ко зна колико.

Ма да. Јави ми Милорат. Каже: „Ујаче, ено гоне ти камен са доње куће.“ 
Каже, продо Мајстор покојнок Уроша и свој и ваш камен неком ис Каблића. 
И зовне Драго Мајстора и упита га је ли истина да је он то урадијо. Каже му 
Мајстор: са-ћу ја теби дати његов број и реци нек се мени јави па да му ја 
кажем шта сам му продо. И зовне Драго ток Хрвата и нема кут – призна. 
Нудијо он да ђоја откупи камен, да нам направи викендицу за камен тамо... 
Касније кажу стрпало га у затвор, крао редом. Ето, причају да је и прије одле-
жо – убијо рођену матер. И шта-ш ти о ток чојека очекивати...

И да, пита наз Драго, каже свакако ће правити кућу, ова што смо купили 
от Петра слаба, мала, би ли ми њему дали да пререне камен и овде направи 
кућу. Насмијашмо се ми: ко ти брани, боље нек они да краду камен, нема га 
ко сачувати тамо.

И јопет се чује с оним лоповом, рачуно да неће више правити петљаније, 
и погоде да за пет хиљада прећера камен у Бањалуку. И довозијо је то Славко 
Вујева, Перо Вујева му стриц. Тамо су они товарили, а овде долазили момци 
истоварати, плаћали им. Гледо сам оне момке, реко би пуни снаге, а једво 
подигну оне мање комаде. Нема, камен ко сир, а они не могу. А кажу да је 
све ове велике комаде сам подизо мој покојни брат Тодор. Нема више ни оне 
снаге ни мајстора, све машине раде...

И оде Драго, било му сумљиво, и услика оно што је остало послије 
друге-треће туре, не знам које, и ка-су доћерали задњу туру, види да по-
ново фали они љепши комада – укро јопет лопов... Галамијо Драго на њга, 
али неће паз да призна. Причо Славко послије да га избацијо ис камијона, 
осрамотијо га. И тако, како било, било, дотекло је камена да се ово озида.

92 У говору Бастаса лексемом цигла означава се цријеп. 
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Е, послије мука наћи ко ће зидати. Не зна нико то радити, нема овде ти 
мајстора, још се ради у Далмацији и Херцеговини, али овде нит има камена 
ни мајстора. И нађе некок Пољака ис Прњавора. Не треба душу гријешити, 
добро је озидо, али, брате, не зна клесати. И са њим је било проблема. Тражијо 
паре унапријет и Драго му све исплати. Каснијо у почетку, ушо у по љета док 
је почо зидати, потрошијо паре и оће да без озидани ластавица остави до 
прољећа. Ушло се дубоко у зиму док је покривена. Ја покриво прњцима и 
картоном да не мрзне бетон. Шта-ш, минуси по ноћи, не вриједи. Тражијо 
послије још пара, не знам ни како су ријешили. Углавном било је муке да се 
озида, а коштало бога питај колико, то не знам нит ми говори.

Садт је ја мислим отприлике дване-са девет. Тамо су зидови били у доњи 
крај широки шездесет центи а горе по метра. Зидало се у два реда, а између 
се стављо креч. Зато се могло и срушити да се сачува камен. Ђаво би је сада 
раставијо ка-се цименат ставља. Овде је сат један редт, а изнутра изолација. 
И тако ти је то...

* * *

Требало је тркаља усјећи и одем ја горе повр куће. Насјеко сам до воље 
и таман оћу да пођем кући, кад видим једну равна ко свијећа и вратим се да 
и њу осијечем. Узмем доље при дну да што ниже одрежем, кад нешто ме за 
руку цопи. Ја погледа – поскок бјежи. Младица она никла ис пања и он је ту 
лежо и ка-сам му примако руку, уједе ме. (Ево видиш, и сат се знају зуби.) 
И ку-ћу, шта ћу, ја видим бјежи поскок и дође ми нешто: ако ће мене ђаво 
однијети, неш ни ти остати. И ја за њим кроз оне гране, стигнем га и згазим 
ногама.

Долетим кући што сам брже мого, оно стегнем и на бицикло. Ишо са 
мном покојни Рашко. Журимо ми и осјетим да ме почиње гушити. Стигли у 
Челебић и одма тамо у амбуланту. Бијо неки доктор ћоро, мајку му ј..., и узе 
некцију да ми да, а ја само (уздах). Угледо је то Иво болничар и само му изби 
ону некцију из руке. Није бијо зрак избацијо...

Одлежо сам три дана у болници. Букнила је рука, боже сачувај, поцрни-

ла. Четврти дан почело пролазити и пуште ме кући.

* * *

Било је људи што су могли и појести и попити. Косили смо покојни 
Ђука и ја на Кривајици. Понијели смо доручак и бијо бардак о-седам литара 
воде. Далеко носити воду, а немашж ђе налити. Од наз до Кривајице има пет 
километара.
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Косили смо ми до доручка и сјели да једемо, кад ето ти Л. Ш.: „Добро-
-јтро, људи.“ „Добро-јтрo.“ „Како сте, како кот куће?“ „Добро, како ко-
тебе?“ Каже: „Имате ли случајно воде да се напијем?“ „Имамо“, кажемо му 
ми. Нисмо ни пили прије доручка, само помало насули у водијере. Каже он: 
„Имате ли ви још воде?“ Каже покојни Ђука: „Немамо, али слободно ти све 
попи ако мош.“ И наврну он онај бардак и кло, кло, клок... и све попи. И 
ништа баци празан бардак на земљу.

Ја и Ђука само се згледашмо. Нисмо му знали за крај ни ја ни он. Не 
сјећам се како смо послије за воду, али то је жива истина.

(Мушкарац, 1935)

* * *

Знаш ти како је М. П. запјево кад му је ујак умро? Било њи четворо 
дјеце и умре им ћаћа. Остала покојна П. са четворо сирочади. И кад је била 
сахрана, дођу му ујаци, понапијали се и запјевају. И запамтијо је то М. и за-
клете се и каже матари ако буде жив да ће им вратити.

И дочека да му умре један ујак. Упали трактор, сједе матер на трактор 
и у Сајковић. Прошла је сахрана, ручали и кад је сјео у трактор, запјева и-све-
-гласа. Кажу, згледаше се људи, шта му је, да није полудијо... Онда послије 
чули шта је било...

* * *

Тамо била беговина, била кула бегоава у Челебићу. Браћа имала велико 
благо, држали овце и козе... Окрене зима тешка и нестане им сијена: пола-
гали сламе, тражили од људи, давали им и није до краја могло бити и рече 
им бек (најстари бијо Дујо, Душан): „Де ти, Дујо, то изрени благо, све ће ти 
поцркати, одрени у планину керове и благо и ако преживе, преживе, ако не 
преживе, свакако ти нема од њи користи. И он јадан то моро урадити и одре-
не благо у шуму. Остали тужни њи четри (не знам јесу ли имали породицу, 
нису ли) и презимили су они кот куће, а благо у шуми и керови и све. Кат 
каже, овај, у прољеће неко је чуо први звоно, било звоно на овну. Ено, каже, 
чује се звоно, ено, каже, чује се, изашло и шуме Дујино звоно. Ма какво, 
каже, звоно, они јадни ко рањеници, то је изгинило зимус и вуци подавили. 
Кад богме други дан чује се звоно боље. Рече бек: „Дујо, ено звоно се чује, 
иди гледај је ли све живо.“ Они горе – не знам је ли двоје-троје фалило (или 
су керови гладни били па појели или вукови, углавном није фалило ништа). И 
онда бек рече: „Доренте у поље и раздијелићу вас. Даћу вам сваком понешто 
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и ајте свак на своје. Остави једнок у Челебић тамо ђе је Пеша бијо Козомора, 
бијо Пеша, бијо Боћа, било и је (била је једна па онда разродили се) и, овај, 
једнога у Богдаше, једнок у Бастасе, а четврток у Шумњаке, у Гламоч. И тако 
су о-те једне породице четри изашле.

* * *

И шта да кажем. Ка-сам била млада, па тада је Ждраловац дијелијо се 
на сва села наше околине, овај, Бојмунти, Радановци, Врбица, Богдаши, и 
басташки је бијо тамо даље, бојмуски је до Басташана ђе је било мокро. Ко-
сило се от краја до краја. На Петровдан су долазили ко-школе басташке људи 
да дијеле линије. Сједили су пот кленом код Мирка Љубоје куће и ишли су 
најпрво да размјере линије и ударали бројеве и онда су бројеве износили и 
у капу стављали и мијешали у капи и излачили којега ће која линија допасти 
како допане број.

Али колико је било мокро, морали су колац што се сијено носи набити у 
земљу и на њему ставити неки огртач, нешто да се види на дну линије колико 
је дужина, али то је било мокро да те бок сачува. Морало се тражити, наро чито 
преко Мртвице проћи да се може пренијети навиљак на суво и ка се све по-
купи, на једно мјесто садеђе се, ал не може се гонити кући док јесен не дође, 
док не пресуши мало Ждраловац, а и тада се морало, говорило се, плавити. 
Натовари по неколико навиљака на кола и са воловима гоне се ђе је суво, ђе се 
могу товарити. И то истоваримо и враћамо се поново по друго сијено. И това-
римо помало, али јопе су волови пропадали, једво се чупали и-Ждраловца.

И гонили преко читавок поља и тамо испод Богдаша. Тада се није 
остављала ни бара, ни ситно – све се гонило кући. Људи држали пуно стоке 
па је требало пуно сијена. Возило се и да се прода богами. Па и ако је бара, 
могла се продати Хрватима у Рујане, у Лиштане... Нису имали тога за косити 
па су куповали од наши људи.

Било је патње. Пођи от куће, па треба дуго ићи да се дође до тамо. Носи 
се рана, носи се... виле, грабље, све на леђима. У Ждраловцу вода не ваља, 
ко бензин била, ко нафта, масна, ружна, није се могла пити. Било је патње 
да није могло горе. Али јопе се саради, није било тешко, људи су навикли, 
морали су тако да раде. Касније се Ждраловац прокопо. Пресушило, могло 
се куд оћеш.

Није било ни за блага воде, па су се копали бунари по Ждраловцу. Упа-
не говече у бунар па се излачило конопима, копа се бунар док се извади. Па 
су се домудрали, па вози корта на бунаре. Било је патње сваке. Зови косце и 
купилице да купе пошто је даличина била велика...
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* * *

Људи су кречане палили и за себе и за продају. Ишло се у планину, 
сјекла се дрва...

Најпрво би се ископала рупа – ако се ради велика кречана, велику рупу 
ископај. Па се траже мајстори да се озида, и ка-се озида, горе се ћемери (зва-
ло се ћемер) да се сведе, да само мало има отвора. И на крају ка-се заврши, и 
отвор се затвара, а са стране се отвори ку-се дрва убацују.

Унутра се стављало као кошуљица, танки слој камена, онај дебели што 
је за креч да не би горијо пуно, да буде прави креч. И онда се сјекла дрва 
и пилала се на цјепље. Требало је пуно дрва док се направи десет метара 
креча. И то траје најмање петнез дана: док се озида кречана, док се све сре-
ди и принесу дрва. И онда се, отвори се кречана, почме се ложити и три 
дана и три ноћи ложи се бес престанка. Не престаје се ложити. И ка-се завр-
ши са ложењем, затворе се и та врата ку-су се дрва убацивала и дежура се 
по недиљу дана да не би куд отворило, да не би одува била. Затрпавало се 
земљом около, набацивало и земље и буса, и ка се смири ватра, онда се може 
напуштати да се иде кући. А прво недиљу дана није се смјело остављати ни 
даном ни ноћи – вазда се дежурало код ње.

Касније кад остоји један мјесец дана, отвара се кречана и вади се креч 
и вози се кући. Неко је купово на мјесту, било је јефтиније, а ка-се довозило 
кући, онда је бијо скупљи. И што се не прода, направи се поново ова... као за 
креч ђе ће се гасити. Тај камен што се дорене, то се зове живи креч. И онда 
кад га стану гасити, лијева се вода и ставља се камен по камен и то се раства-
ра и добије се прави креч. И тада људи носе на кречење. Док је свјежш, онда 
је најбољи, најбоље кречи.

Продавало се и метрима, и на киле, и на посуде, и свакако. Углавном, 
мого се продати. Могло се доста зарадити. Ка-смо ми кречану палили, кућа се 
радила и за те паре могло се матријал купити да се кућа уради, унутра да се 
изради, да се купи матријал за кућу. На пример цименат, даске за патос и то. 
Могло се доста зарадити.

Али требало је и раднике платити. Није један чојек мого никат, газда 
није мого сам урадити, моро је плаћати раднике. Код нас је било, по пет-шест 
људи сваки дан радило. Петнез дана по пет-шест људи радило је. И неки су 
плаћани новцом, некима је одрађивало се за друго, нешто кад раде и тако... 
Знам да су радили... И Радановчана, било и је – четворица. Па било нас је по 
шесторо-седморо.

* * *

Жене су радиле сваку рађу: и купиле, и копале, и кућу уздржавале, а повр 
свега морале су цуре купити руво, па су требале вуну прати, па чушљати, 
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гребенати, није онда било ни оне дрнде што се носило, све је ручно рађено. 
Ако нешто навелико ткају, сабрале би преље – буди по двадесетд жена преди 
да за вече опреду што више. И онда би се сновало и навијало и почми ткати. 
Па некада и по сву зиму траје, док се отка колико треба.

Ткали су се простирачи за патос, ткале су се вреће за жито, оне торбице 
мале, велике – све се ручно радило. Касније машина шиваћа, почело се шити. 
Понешто сељачко саши: кошуљу, блузу, кецеаље се носиле. То је на машине 
рађено а раније ручно. Шиле се и кошуље. Све што се носило, све се ручно 
шило. Није ништа било купи па носи.

Ткале су се и зване повразаче. Ка-се иде на ливаду, да се свеже посуда 
у којој се ручак носи. Да се стави на повразаче и имају на њој узице, горе се 
завеже око суда и у томе се носило на ливаду ручак.

Невисте које су долазиле и рађале дјецу, морале су бешике пртити на 
рамена и носити бебе на ливаду и купити. Није било сједити кот куће као 
данас што се ради. Док мало, одма у обданиште и без бриге. Онда се на ли-
ваду мало сједи забаљај и ако има старијо дијете, забаља мало, а невисте купе 
богами. Није било лежати. Морале су купити. Било и змија и комараца, али 
ишла су на ливаду дјеца нејака.

(Жена, 1942)

* * *

А јој, дошо покојни ујак код нас пјешке преко поља рано. (Боре бијо 
зајебант, вазда нешто изводијо. Има она тица што пјева прије снијега, и онда 
кад је он одглуми, нико не би реко да није тица. Бок створијо ко да тица пјева. 
И чим су сјели у кућу, поче Боре глумити тицу.) Ништа што су сјели, не знам 
је ли и каву попијо, оће ујак да иде кући. Каже покојни ћаћа: „Шта је, болан, 
истом си дошо?! Остани па ручај, па онда полако ајде.“ Каже ујак: „Ђуро, ова 
ме тица никат није преварила. Снијек ће сигурно.“ И нема, скочи, на врата и 
оде ујак гладан кући преко поља...

Ма какав снијек, све ведро. Испричали послије ћаћи да је била Борина 
петљанија... Ништа покојни ћаћа смије се, вако ради раменима...

(Мушкарац, 1953)

* * *

Бијо је ту Драго мјесецs дана, однекидан отишо. Спаво у својој кући. 
Све направијо. Љепше сад у његовој кући чудо него вамо ђе. Ама, то сре-
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дило, дивота сад. И ону собу направило, ону велику. Пришило је ламперију 
горе, од Милоарада да је доћеро, имо Милоарадт.

И онда он пришијо горе ту ламперију и онај креч стари одбијо, нови 
забацијо, поново он забацијо. О, ђаво. То само он море, то нико жив не море. 
Забацијо поново, изравно то, средијо ону собу доље. И сад направијо, кажем 
ти, мој брате. А доље средијо оне дви. Патос онај стари. Али није нешто 
пропо. Ваља.

Онда ону горе ластавицу. То изума... Он ћијо горе тер-папир да јопе 
пришије, каје, гњиле даске, не моаре. И он сат имо неке летвице од оне што је 
скидо с плафона, знаш како се досада, оне летвице три са три, два са два, горе 
се пришију и онда се по томе малтер удара. И онда то. Он је то сву ластавицу 
оније летвицама испришиво једну до друге, нема размака два-три цента. И 
онда је он кад је то урадијо, између оније летвица набијо малтера, имо не-
кога жутога пијеска и креча и то је набијо и поново онда фасаду набијо на то, 
а горе му је при вру тер-папир. Каже, горе му је високо, нисам горе мого, а 
доље је један метар од земље, каже, метијо сам лим испо-тије летвица. И сат 
ка-ти гледаш, реко би испо-тије летвица нису то даске и брвна, то је бетон 
како је то урадило. Урадило п ето ти.

Оне доље дви собице – то је исто још прије урадијо, то је он забачу 
поново на оно. Скино и поново забачу. Горе му је у једној патос, а у једној 
плафон, овај, креч, окречијо. И природни пат воде.

Не треба му хидрофор. Из бунара озгор. Каре: „Види притиска добро-
га.“ Иде природни пат. Има и туш-каду, направијо. Само бунар му озго слап. 
Каже: ако крава стане на њга, пропашће доље. Слап. Ето ти, мој брате. Тамо 
мало направијо септичке, има иза старе куће једно метар, метар и двајест. Не 
треба му веће, мој брате.

А доље је то изумијо, налијо је доље, не знам, распило једну греду оно-
га у подруму и онда је на то налијо бетон два са два, колико ли је, три са три. 
Налијо греду, налијо, мој брате, то је ђаво. Како је то урадило: о-дрвене куће 
нако старе он је направијо праву кућицу и право ко нова.

* * *

Ма знаш како ми је тешко било. Жалије ми је било него ка-су ми ћаћа 
и матер умрали. Необично, сама, празна кућа, болан. Она је јадна била боле-
сна, моро је служити ко мало дијете, али јопет је мени, кајем ти, друкчије 
било. Етоа ти. Ја сам вазда на врата ка-долазим, вазда вичем, отварам: „Маро, 
јеси ли жива?“ И она некада јадна се озовне и каже: „Јесам жива“, а некада 
не моаре и ћути. Етоа ти. То је мени прво било.

Осјетила је она то прије на једно десетак-петнез-дана. Видијо сам ја и 
на њој, није могла ни ш чим, и покојну матер је вазда звала, а никад је није 
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споменила прије. И онда мијења се. Некат поцрни башко црна земља. А не-
када се промијене, поплави нако, пожути... Мијењала се. И онда ниси мого, у 
задњо вријеме није могла ни јести, слабо, ништа. Ја јој даднем, она повраћа.

Само гадно кад нема никога. Срећа па су се тревили ови Јанековићи. И 
Милан и Срђо ваљали су ми главе, мој брате. Знаш кад нема нико, мој брате. 
Црно и напако ка-се не надаш. Срећом, они дођоаше те суботе. Одма је и твој 
стари – јели други дан, јели исти дан. Тодор зове. Ево, каје, умро и Весо.

И тако, кажем ти, да су ми ваљали и Милан и Срђо. И Љубица, и онај 
мали, Срђин. Јанко. Етоа ти. Веачерас, ја мислим, он треба с мора. Каже Ми-
лан у недиљу ће вамо. Ка-су они вамо кренили, онда они кренили доље – Срђо 
и жена му и дјеца. Е сат, оће вечерас или сутра вамо – ја не знам.

* * *

Ма имају сад они ране код мене. Ја њима угријем варенике, сурутке, 
суво-крува. Надру се. Јутрос ја гоним овце доље, а он преко овије њива носи 
неку плећку доље. Реко, ено неко бацијо неку плећку. Остави он неђе, закопа 
и послије кад огладни, онда он... Ма имам ја, она ми донијела из Ливна, из 
месаре, Мара па се то све усмрдило, уцрвало. Ђе ћу га ја, не могу све своје 
ствари држати, а да ја онај отпад држим у замрзивачу. И метнем у неко буре 
тамо, ка-се оно све уцрвало, усмрдило се. Ја њима бацим. Некада преврну 
оно, а некада неће. И имају, кажем ти, те ране.

Онда док је ту бијо Драго, док су били ови Вукановићи. Нисам видијо 
да ко она Милојкова жена: своју рану кува, па ништа пуну шерпу им носи и 
дава. Како воли керове...

Ма имам и пет. А ниси ти видијо онога малога, та-је свезан вазда, та-је 
само пре-кућом. Ове нисам везо. Јесам кују и Зелова па они знаду за ланац. 
А онај црни и онај – не би га бок уватијо. Није се везо, не зна за ланац и неће 
да дође. Онда овога сам малога почо одмалена. Вежем га. По му године, 
јесенас се окотијо. Један реко однијети га, послије наресто и то тако и осто... 
Само би сад оставијо онога младога и овога великога Зелова, а оне би дао.

Онда се садт митаре. Пада чупа ш њи. Па један Хрват бијо ту и каже 
ајде ми дај овога. Е не дам ти овога да ми не знам ти које паре даваш. Каже: 
де ми те чупе што отпада ш њи, деде ми потрпај у једну кесу. Први пут чуде. 
Каже – то је добро за мишеве. Каже: ја то метнем у своје ауто, у кола и неће 
ти мишж доћи. Ја му натрго от кера и однесе. А ја исто први пут чуде.

Не би мого од миша остати овде да нема кера. Од њи четвоаро-петоаро 
ту око куће не море ништа прићи. Ни вук, ни међет, ни лисица... Онда у селу 
овде... Само Јовица не воли и овде пре-кућом му. Баца петарде. Каже: ја ћу 
њима купити крува, само немој да ми иду амо. Па шта ти сметају? Не волим 
и ја, тако каје. Па реко, нико у село овде не моаре доћи с колима а да га они не 
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осјете. Одма они испре-куће чују да иду нека кола уз улицу и одма они вамо 
долете. Реко, чувају цијело село, треба сви да и гледате ка-дођу пре-кућу.

(Мушкарац, 1956)

* * *

Дошо, мој брате, ред да ја и Милан Цвијан стражаримо и ја се испријечим 
с колима испод Ђапиније кућа повр Никичине продавнице да не море нико 
проћи. Мрак, прст се пред оком не види, а ладно, и сједили ми у колима. Ниђе 
никога, досадно, скоро поноћ, ми почели и дријемати.

Кад одједном чуде се нека бука тамо о-школе. Чујемо ми иде неко во-
зило, али, разумијеш, ниђе се не види свјетло. Чекај, чекај, оно се примиче, 
али нема свјетла. Имамо ми пушке, да, али не знамо ни ко иде, ни шта иде. 
Не знамо шта урадити; ја би пуцо да се не бојим убити кога позната, али, 
разумијеш, не видим ни ђе би пуцо. А оно све тоближе, примиче се.

Видим ја однијо ђаво шалу, нема него склањати се, по зврци се чује да 
је нешто велико. Ја окрену кључ – ауто ни да чује. Ја јопет – неће. А оно само 
што није стигло до нас. Шта сат – бјежи ис кола, спашавај главу. Кажем ја: 
Бјежмо, Милане, изгинићемо. Нека разбије ауто, да нам је само главу спасити. 
Отвори ја своја врата, кад Милан зајаука: „Ајме мени, мајко моја, ђе ћу ти 
кости оставити!“ Сјети се ја, разумијеш, што Милан помаже: ја извадијо из 
врата ону кваку што се отвара ш њом да ми цурица не утече ка-сједе и нема 
Милан куда. А ја се мислим шта ћу – не могу му помоћи, идем се макар ја 
спасити а Милан нека погине ако је суђено, шта-ш. И тако ја искочим ис кола 
и чекам шта ће бити...

Кад, мој брате, оно се заустави испрет кола, нема по метра још, вако 
волико. Кат ко је – Лазина Радивојша с трактором враћо се о-Саве, сјеко дрва. 
Мили боже, кат поче галамити на нас, оће да нас побије, џаба нами наше 
пушке. Знате какав је Лазина. Једво живу главу извукошмо...

(Мушкарац, 1963)
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Dragomir V. Kozomara

PHONETIC CHARACTERISTICS OF THE SPEECH OF BASTASI

S u m m a r y

1. The village of Bastási (demonyms Bàstašān/Bàstašanin and Bàstašānka, 
ktetic bàstāškī) is located in the lower part of the Livanjsko polje, on the junction 
of the borders between the municipalities of Livno, Grahovo and Glamoč, and it 
belongs administratively to the Grahovo municipality.

2. On the phonetic level, the basic features of this speech come down to the 
following:

A) Vocalism

1) The speech is characterised by a vocal system consisting of fi ve basic 
vowels a, e, i, o, u and syllabic r ̩. The articulation of vowel units is moving with-
in the limits of the general normal of Serbian Novoshtokavian speeches, which 
means that it is a vocalism that is close to the standard. All the vowels there, of 
course, can be long and short, stressed and unstressed.

2) The standard vowel colour is most often disrupted by the shifting of the 
articulation of the short vowels e and o in the direction of a: boleаstan, za večeаru, 
kiseаla voda, nе moare, to su mu sinoаvi, etc.

3) Vowel substitutions are most often the result of assimilation and dissimi-
lation, sometimes analogy, and, at times, a non-linguistic extra-linguistic factor 
presents a crucial factor in their occurrence. Substitutions usually encompass short 
and unstressed vowels, very rarely long and stressed ones. Substitutions are found 
in local and foreign words. The majority of confi rmed cases are for substitutions 
of the vowel a, substitutions of e, i, o are equally frequent, while substitutions of 
the vowel u is an almost insignifi cant phenomenon: jedan od iljedu, jerebica, uzmi 
kobanicu, dvjesto maraka, prozori od boravine, stegni konapom, etc.

4) When it comes to vowel reductions, they are mostly pertained to the 
vowel i in medial word positions (less often in fi nal ones) when it is found behind 
stressed vowels. Such reductions are most pronounced when the post-stressed i is 
found next to the sonorants, although cases of reduction next to other consonants 
are not rare either: po brdima, veliko čeljade, vilica mu klapa, polago volovima, 
ležo u samici, zaključala se u sobicu, etc.

5) The contraction of unstressed sequences -ao, -eo, -uo into -ō is almost a 
regular tool within the forms of the I-participle: reko, počo, izo se, etc.
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6) The former long yat, in principle, gave the following refl exes: ě > ije, ě 
> ije, ě > ije : bijel ko snijek, pukla cijev, bijeli mu zubi, koja je cijena, u lijevoj, 
svašta donijeli, etc.

The short refl exes are very similar to those in the standard language: 
dugovječni ljudi, prava mjera, ubjeđivali ga, najsmješnije bi bilo, etc.

Ekavisms that occur in this speech are mostly phoneticisms, which are 
also recognised by the norm of the Serbian language: na Brežinama, brestić, pod 
brеščićom, ima vremena, etc.

Ikavisms characteristic of this speech were also mainly formed phonetically 
when a short yat was in the position before the vowels o < l and sonorants j and lj: 
iznijeli biljac, grijota ti je, u nedilju, etc., and typical contact Ikavisms appear in a 
limited number of words: dida Luke, ajde, dide, nevista Boja.

There are also cases of secondary refl exes of yat found: drveni vodijer, 
kosijer, to je sijerak, etc.

7) As it is the case in the standard language, there are mobile vowels a, e and 
u present (u occurs very rarely): vakoga života, po dobrome ga zna, o svačemu mi 
pričaj, etc.

B) Consonantism

1) As in the majority of Serbian speeches, the consonant h is most often 
lost or some other sounds appear where it belongs etymologically: aljinicu imala, 
ladne mi noge, crkla o-stra, današnji običaja, prvi dana, bilo puno buva, grijota 
ti je, pusti siromak, etc.

2) In the consonantal system, the constrictive f has become a fairly stable 
sound, while its replacement by other sounds is a characteristic of the speech of 
the oldest informants: kad je prošo asvalt, slaba vajda, sjećaš se ti Pilipa, kućna 
podumenta, etc.

3) The instability of the articulation of the sonorant j in certain positions 
within the word is of an allophonic nature, which is also a feature of other more or 
less related speeches: šta je bilo, bajica, udarali brojeve, bojim se, nešto bruji, etc.

4) Other consonants, on the phonetic level, move on average in the same 
way as in other more western Serbian speeches.

5) The fate of consonant clusters is predominantly the same as the one found 
in most other speeches of the Herzegovinian-Krajina dialect.

6) The Jekavian iotation encompassed a slightly larger number of conso-
nants than the one in the standard language: đe je, oćerati, ćerati, etc.

In the process of the new iotation, the constrictives ś and ź have been cre-
ated: sutra, izutra.

7) According to the refl ex of groups št/šć and žd/žđ, the speech belongs en-
tirely to the Shtakavian speech group.
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8) Desonorisation of fi nal voiced consonants is a very lively phenomenon. 
Devoicing can be complete or partial: ostavi jednok, za Beograt, blijedt u licu, čuje 
se vozs, etc.

9) The occurrences of metathesis and haplology are characteristic of the 
speech: infrakt, ima bliznace, nije ovdalen, loš kurus, nikav čojek, oklen si ti.

3. According to the general classifi cation (see Dragičević 1986: 226–228; 
Ivić 1996: 146; Dragičević 2001, 86–87) based on the total number of phonetic 
features, the speech of Bastasi belongs to the eastern group of the northwestern 
branch of the Eastern Herzegovinian (Herzegovinian-Krajina) dialect.

From the territorially close Ikavian speeches of the Livno-Duvno type, apart 
from the refl exes of yat and the Jekavian iotation, this speech also differs in the 
refl exes of the groups št/šć, žd/žđ, more frequent reductions of the vowel i, more 
unstable articulation of the sonorant j, etc. (see Ramić 1999).

Универзитет у Бањој Луци (Примљено: 15. септембра 2022;
Филолошки факултет прихваћено: 27. септембра 2022)
Катедра за србистику
dragomir.kozomara@fl f.unibl.org
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Речник пиротског говора, Том I (А–Њ) и Том II (О–Ш) изашао је децем-
бра 2014. у издању ЈП Службени гласник Београд. Прву допуну Речнику пи-
ротског говора објавили су Српска академија наука и Институт за српски језик 
САНУ у свом Српском дијалектолошком зборнику LXIV 2017. године, а Другу 
допуну Речнику пиротског говора исти издавачи објавили су 2020. године. У 
Трећу допуну Речнику пиротског говора унео сам преосталу лексику из моје 
архиве и мојих накнадних теренских истраживања, пре свега, старопланин-
ских села Горњег и Средњег Висока на подручју општине Пирот, настојећи да 
је сасвим исцрпим. У Речнику и у Допунама I и II уносио сам само одреднице 
забележене на подручју општине Пирот. У случају казивача зетова и удавача 
рођених и одраслих ван овог подручја, а који дуго живе на подручју општине 
Пирот, уз њихове исказе сам уносио најпре ознаку њиховог места рођења, а 
затим и ознаку места дугог боравка на подручју општине Пирот. По савету 
рецензената, у Трећу допуну уносим само исказе казивача који су рођени у 
општини Пирот и живе у њој, а изостављам исказе оних који су рођени на 
страни. Осим речи и израза којих нема ни у Речнику ни у Првој допуни и Другој 
допуни, унео сам и хомониме који у њима имају сасвим различито значење. 
Све хомониме сам означио курзивом. У малом броју наводим хомоним који 
се налази у Речнику и Допунама, али поред унетих значења има још једно или 
неколико ненаведених значења. Унео сам и мали број хомонима који боље 
прецизирају већ унета значења, а само у неколико случајева уносим хомоним 
да бих га јасније протумачио.

Упутство за коришћење речника

У речник сам унео само оне речи које нису у употреби у књижевном 
језику. Да бих избегао превелик обим, нисам уносио познате речи и њихова 
стандардна значења, имена, надимке, патрониме, зоониме, топониме, микро-
топониме и хидрониме, етнике и ктетике, као и ретке речи за које нисам до-
био потврду у реченици или нико није знао да ми поуздано објасни њихово 
значење. Изоставио сам и већину имена верских празника и већи део дечијег 
говора. Глаголске именице, трпне придеве и радне придеве, вулгарне речи 
и савремени градски жаргон уносио сам само када их нисам могао избећи.
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У азбучном поретку полугласник ь долази после ш, а сугласник ѕ после 
ж. Акценат је експираторан и означено је само његово место.

Именице дајем у номинативу, а глаголе у трећем лицу презента. Ако 
се именица или заменица јавља у једном једином примеру, и то у падежу 
који није номинатив, дајем је у том падежу. Неке ретке глаголе дајем само у 
времену у којем се појављују у датом примеру. Ако се нека ретка реч налази 
у само једној забележеној реченици или изразу, а њено значење не могу да 
одгонетнем, пишем је тако што стављам тачку иза ње, а затим наводим и ту-
мачим реченицу у којој се налази и чији је смисао јасан. Различита значења 
исте речи означавам редним бројем, затим дајем тумачење иза кога следи 
један или више примера који илуструју то значење. Уз ретке речи дајем више 
примера него уз оне које су у честој употреби. Иза сваког примера дајем 
озна ку за село из кога је казивач.

Ознаке и имена насеља општине Пирот из којих су казивачи

Бе Бела
Бер Беровица
Бз Базовик
Бла Блато
Брл Брл
Брц Бериловац
Бс Басара
БЧ Барје Чифлик
ВЈ Велики Јовановац
ВЛк Велика Лукања
Вој Војнеговац
Вр Враниште
ВРж Височка Ржана
ВС Велико Село
ВСв Велики Суводол
Гњ Гњилан
Гос Гостуша
Гра Градашница
Грш Градиште
ДД Добри До
Дој Дојкинци
Држ Држина
Зс Засковци
Изв Извор
Јал Јалботина

Јел Јеловица
Км Камик
Кп Копривштица
Кр Крупац
Кс Костур
Ку Ку
МЈ Мали Јовановац
Мл Милојковац
МЛк Мала Лукања
Мр Мирковци
МСв Мали Суводол
НМл Нова Мала
Нш Нишор
Об Обреновац
Ор Ореовица
Орљ Орља
Ос Осмакова
Пет Петровац
Пир Пирот
Пк Паклештица
Пл Планиница
Пн Покровеник
Пок Покровник
ПРж Пољска Ржана
При Присјан
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Пс Пасјач
Рас Расница
Рг Рагодеш
Рос Росомач
Рс Рсовци
Ру Рудиње
СГл Сиња Глава
Соп Сопот
Сре Срећковац
Ста Станичење

Сук Суково
ТД Топли До
Тм Темска
Трњ Трњана
ЦД Церевдел
Цер Церова
Цр Црноклиште
Црв Црвенче
Чин Чиниглавци
Ш Шугрин

Села Велика Лукања (на ушћу Гостушке реке у Височицу), Мала 
Лукања (око 2 km низводно) и Завој (око 5 km низводно) потопљена су 1963. 
године у природној катастрофи, када се велика количина земљишта сурвала 
у Кањон Височице. Само је у Великој Лукањи било остало неколико кућа 
које су исељене 1981. године, када је на Завојском језеру изграђена брана.

Техничке скраћенице

агр. аграрни термин
акуз. акузатив
анат. анатомски
аор. аорист
арх. архаично, застарело
астр. астрономски
аугм. аугментатив
бас. басма
безл. безлични глагол
биол. биолошки
благ. благослов
бот. ботанички
бр. број
брз. брзалица
буг. бугарски
в. види
везн. везник
вер. праз. верски празник
вет. ветеринарски
вок. вокатив
вулг. вулгарно
ген. генитив
геогр. географски

геол. геолошки
гл. им. глаголска именица
грађ. грађевински
дат. датив
дем. деминутив
деч. дечји говор
енкл. енклитички
ж женски род
жарг. жаргон
заг. загонетка
зам. заменица
зан. занатски
зб. збирна именица
зоол. зоолошки
изр. израз
имп. императив
импф. имперфекат
ирон. иронично
јд. једнина
кл. клетва
комп. компаратив
л. лице
м мушки род
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мед. медицински
мет. метеоролошки
мит. митолошки
мн. множина
мтз. метатеза
нар. вет. народна ветерина
нар. мед. народна медицина
нег. увек негативно значење
непозн. непознатог порекла
несвр. несвршени глагол
нов. реч која се користи у 

новијем говору
обич. обичајно
оном. ономатопеја
пеј. пејоративно
перс. персонификација
перф. перфекат
песн. у песми
подр. подругљиво
поим. прид. поименичени придев
пом. гл. помоћни глагол
посл. у пословици
предл. предлог
прид. индекл. непроменљиви придев
прил. прилог
прил. сад. прилог времена 

садашњег
прип. у приповеци

пс. псовка
р. пр. радни глаголски 

придев
рет. ретка реч
реч. речца
ром. ромски
с средњи род
свр. свршени глагол
слов. словеначко
сточ. сточарски
суп. суперлатив
трп. пр. трпни придев
турц. турцизам
узв. узвик
узр. узречица
уп. упореди
уч. учестали глагол
фиг. фигуративно, 

у преносном смислу
хип. хипокористично, 

одмила
цркв. црквена реч
шаљ. шаљиво
шатр. шатровачки
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А

авале му изр. узалуд. – Авале му богатльк кад срећу нема (Вој).
азовац м нов. алузија на украјинске војнике који немилосрдно бомбардују Луганск 

и Доњецк злотвор. – Овија азовци из Ниш, доктуре, немају ни срце ни душу, 
узоше ми големе паре за лечење (Пир).

ај узв. при обраћању: је ли. – Ај стрино, кво рече (Пк).
ајде-ајде узв. при љубазном обраћању посетиоцу који је пред вратима: уђи сло-

бодно, драго ми је што си дошао. – О, госјанка пред врата: ајде-ајде, тетко, 
несмо се скоро виделе (Грш).

ајдеде реч. па нека, али. – Да је само това па ајдеде, али немамо ни 
брашно за леб (Рс).

аје несвр. нег. разумети; не захајати за што. – Ја не чујем, ти не ајеш, 
неје ти јасно, и не мож се споразумемо (Рс).

ајнаџисује несвр. ленчарити. – Научило да ајнаџисује, мрзи га да се 
дигне и воду да се напије (Вој).

акьл м 1. изр. дојде му у акьлат уразумити се; сетити се. – Че му 
дојде у акьлат, ама че буде доцкан (Чин). Ка ми дојде у акьлат ја че ти кажем 
све за твојега деду и за твоје потекло (Пк). 2. изр. на акьлат ми је на уму ми 
је; намеравам да. – На акьлат ми је да му кажем (ВЛк).

aла и ћила изр. неспособна и изобличена безвредна особа. – Ала и ћила, 
нити је способно за нешта нити је човек како требе (Сук. Чин).

алаликав,  -а, -о 1. брбљив. – Алаликав, асли је воденица (Рс). 2. приглуп. 
– Неје алаликав: када му нешта падне на машку неје ни он за краџу на опашку 
(Рс).

алачуђе ж мн. прибор, алат; пртљаг. – Збери си алачуђете, пази да си 
нешта не заборавиш (Пет).

албатско чукле изр. чекић за поткивање говеда или коња. – Има си 
посебно албатско чукле, подесено само за туја работу (ТД).

анге манге изр. преварант; лопов. – Он је анге манге, рђа голема, оче 
да те пречука (Рос, Пир).

ара несвр. пљачкати; пустошити. – Ара ме таја рђа, а ара и народ (Вој).
арачлија м особа која много троши; особа која прави велику штету. – 

Деца ми несу арачлије, чувају сваку пару (Рс).

– 7 –
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арчи се несвр. фиг. трошити снагу, замарати се. – Немој се арчиш да 
доодиш, сам че си завршим работу (Вој).

ато реч. а не. – Наши су били лоши, ато не Грци овчари (Дој).
ач и тлч изр. брак глупих и невештих, који се често свађају; уп. алч и тлч; 

ачило и тлчило. – Збрало се ач и тлч да праје глч (Пк).
ачило и тлчило изр. в. ач и тлч. – Сабрало се ачило и тлчило да праје 

глчило (ВЛк, МЛк).
алч и тлч изр. в. ач и тлч. – Сабрало се алч и тлч да си праје глч (Бе).

Б

бабунка ж избочине и неравнине (на путу, ливади). – У туј ливаду има 
бабунће, там била шума (Рс).

баксузат, -а, -о ћудљив; пркосан. – Убава Ката, ама баксузата (Пир).
баксузетина ж својеглава особа која се свему и без разлога одупире, 

угурсуз. – Тија старц беше голема баксузетина, с њега договор неје имало: 
мињувал ми је преко зрело жито сас коња, на моје очи (Сук).

баксуштине ж мн. мит. кобни догађаји као последица мађија или 
непоштовања обичаја. – Што не бејо дома за бьдњу вечеру после су ме биле 
баксуштине целу годину (При).

балаликује несвр. 1. брчкати по јелу, храни. – Кришома балаликује по 
шерпете и вади месетија (Пир). 2. фиг. радити безначајне послове. – Само 
балаликујете, а не завршавате ниједну работу (Пир).

бангаив, -а, -о који има болесне ноге (и руке). – Станул сам бангаив у 
нођете: једну влачим, а другата ме боли (ДД).

барбоси несвр. брбљати; гунђати. – Барбоси му стално, да те ване мука 
од њу (Рс).

басма ж труба платна уопште. – Имам две басме пртенице, једна је од 
белете, старо остало (Рс).

безмозгав, -а, -о глуп, малоуман; ћакнут. – Ало безмозгава, ти ли си се 
нашла да ме урнисујеш пред народ? (Вој).

белица пченица ж бот. врста пшенице, белија. – Белица пченица, она је 
најубава за леб и погачу (Сук).

берколоза ж мед. туберкулоза. – Свата му деца помреше од берколозу 
(Пет).

бесилка ж вешање. – Бесилка је за њу, нема друђи лек (Рс).
бистро прил. радознало, заинтересовано. – Детето бистро гледа и само 

у грозјето гледа, једе му се (Гњ).
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благовьн, -вна, -вно рет. добродушан. – Он је благовна душа, че ти 
помогне (ВЛк).

благодуман, -на, -но разуман, склон договору. – Благодуман је он човек, 
договоран, па су га сви поштували (Рс).

благотан, -на, -но добродушан. 1. Благотан беше тија човек: саберемо 
се деца окол њега како да је седенћа (Рс). 2. фиг. који једе са апетитом; који 
воли слатку храну. – Благотан беше: једе наблаго, а воли и благо да изеде (Рс).

благуна ж подмукла особа која глуми добру особу. – Ја бегам од благуне, 
а ти си благуна, само убаве речи умејеш да казујеш (Рс).

бланаив, -а, -о који се изорава у виду трака, каишева (о земљишту). – 
Бланаиво орањето, мокро, смолничаво, че буде лоше за копање (Брц).

блесаво гледа изр. гледати чудно несвестан окружења. – Напила ли 
се, изветрела ли је, само ме блесаво гледа и не одговара ми (Пир).

бломба ж пломба. – Појдо при зубара, испаде ми бломба (Пир).
бломбира несвр. пломбирати. – Да ми бломбира двата зуба (Пир).
Бога че изеде изр. има велики апетит. – Кад се разједе Бога че изеде 

(Вој).
божномка прил. тобоже, бајаги, као; као да. – Божномка че ми врне 

парете дьньс рано ујутро, а оно стану пладне, а он ђи не врну (При).
бојаџьк м јастук на предњој осовини запрежних кола, на коме се окреће 

предњи оплен. – Бојаџьк да је оди младу ћисалку или дивљу јабуку, повише 
да може да издржи (Рс).

боланта ж арх. амбуланта. – Болна сам, черката ме поведе у боланту 
(Јал).

болести несвр. мучити, угрожавати нечије здравље. – Мрзи га, мучи 
га, болести га, оче да га нема (Рс).

ботурасто прил. зловољно, натмурено; застрашујуће. – Она све боту-
расто гледа па не волим да у сретнем (ВЛк).

бочи се несвр. стајати мирно (са шакама на куковима). – Ајде помагај, 
кво се бочиш? (ВЈ).

брбењика ж дечја игра у води и око ње. – Играмо се с воду, газимо, 
прскамо се, и туја игру смо звали брбењика (Рс).

брбоси несвр. брбљати. – Млого брбосиш, а твој башта прво мисли па 
каже (Рс).

брбоче несвр. рет. жуборити. – Легнем у Џајину ливаду, мерише ми 
трава, брбоче ми вода од Бањицу, народ мињује, милина за душу (Гра).

брећина ж бот. брекиња. – Брали смо и брећине, диве, расту у нашу 
гору (Рс).
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брзачьк, -чка, -чко пргав; који се брзо узбуди. – Мила је брзачьк, зачас се 
скара сас човека (Брц).

брзгољ м жустра особа. – Тија брзгољ не завршава ни једну работу 
како требе (Вој).

брљив, -а, -о који је неодмерен у говору и понашању. – Де, покротко, 
немој си брљив, народ те гледа и цени (Држ).

брнѕав, -а, -о који има велике и дебеле усне. – Воја из Ржану беше брнѕав, 
имаше дебеле и големе уснице (Јел).

брнѕољ м крута и зрела стабла зељастих биљака на облогу и парлогу. 
– Брнѕоље обирамо по облогат (Рс).

броје несвр. фиг. убрајати; сматрати. – Броје га у паметни, за све прво 
њега питују (Држ). Они ме не броје у човеци (Јал).

бруси несвр. 1. оштрити косу (о косачу). – Гледе како ја брусим моју 
косу, тека и ти да брусиш твојуту (Сук). 2. фиг. грдити. – Башта си га нешта 
бруси, погрешило детето (Сре, Вој).

буач м, в. бувач. – Буач је дебело и кратко дрво, згодно за буање жито или 
за прање црђе (Сук).

бувач м обликовано кратко и дебело дрво погодно за млаћење при 
прању дебелих поњава као и за млаћење при одвајању зрна (кукуруза, пшени-
це, пасуља); уп. буач. – Пра црђе ћилимарће, па ми утрнеше руће од бувачат 
(Пет).

буђавштина ж буђ уопште; предмет (али и простор) који је јако 
убуђао. – Тиквете ватила буђавштина (Рс).

бузерант м мушкарац који избегава жене; хомосексуалац. – Зарија из 
Комје је бил бузерант (Сук).

бујаљћа ж пракљача. – Црђе смо прале на рекуту, ударамо и с бујаљће 
(Рс).

бумбав, -а, -о дебео. – Да сам јела толко млого била би бумбава (Пир).
бурдељ м оронула зграда; обрушена зграда; руина. – Лењав домаћин: 

бурдеље начичкал суде по гувното (Рс).
буречачћи прил. сад. са мржњом, претећи. – Гледа ме буречачћи, под 

веџу, како крава липцало теле (ВРж).
буречи несвр. гледати са мржњом. – Зашто тија човек тека буречи у 

мене како да сам му башту утепала (Рс).
бурјан м бот. површина под високим коровом (паламида, горчика, абда). 

– Там куде је била масларата у Равно бучје оно урасло у бурјан, не мож да 
минеш (Дој).

бутрес, -та, -то фиг. тврдоглав. – Бутрес, непревијен, не слуша када му 
оратиш (Рс).
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бучаво прил. фиг. 1. уз галаму, свађу, тучу. – Кад се он врну одма појде 
бучаво, узе мотку да бије сина жењенога (Рс). 2. на велико. – При њега иде 
бучаво, на големо, голем промет има (Рс).

бучкар м занатлија који израђује и продаје бућкалице. – Некој наш 
деда бучће правил, затова ни зову Бучкареви (Сук).

бушан белег изр. в. бушат белег. – Њинете овце имају бушан белег на уво 
(Гос).

бушат белег изр. врста белега са рупицама истетовиран на увету 
овце; уп. бушат белег. – Његова је таја овца, само он има бушат белег (ВЛк).

бьглама прид. индекл. неквалитетан; болестан. – Рџаво, бьглама, сьви-
ва се, нече да мож да држи (Рс).

бьлаив, -а, -о који је пун бува. – Бьлаива бабичката, па када си отиде 
прлимо столицу на коју је седела (Рс).

бьлоједина ж раница од уједа буве. – Имам бьлоједине по снагу, не 
дадоше ми начьс да заспим (Рс).

бьцкавчичи м мн. врло ситне бодље. – Тај трава има нагоре бьцкавчичи 
(Гос).

бьцкаљ м, мн бьцкавчичи бодља; трн уопште. – Пази да не седнеш на 
бьцкаљат, он има опасни бьцкавчичи (Гос).

бьцкаљив, -а, -о бодљикав. – Магаре једе наблаго бьцкаљиву траву (ТД).

В

вадоочњак м особа која вређа појединостима непријатне истине у 
најнепријатном тренутку. – Неси ти за правду него си вадоочњак, волиш 
да бркнеш човеку у очи и да га изазиваш (ВРж).

вајди се несвр. ирон. користити се. – Ако узнеш пијаницу по убавило 
млого че се вајдиш цел живот (Грш).

валопрда ж хвалисавац. – Валопрда си: прднеш па се повалиш, тија си 
(Рс).

валопрдав, -а, -о разметљив. – Сви су они валопрдави, теква њим семка 
(ВРж).

валопрдавштина ж аугм. неумерени хвалисавац. – Валопрдавштино, ти 
си за све способан али ти све иде наѕад (Рс).

ваљавац/ваљавьц м овећи лоптаст камен. – Када њим риљамо лозјето 
вадимо големи ваљавци (Брц)

ване нарав изр. стећи лошу навику, имати лошу карактерну црту; 
постати тврдоглав. – Ванул нарав и с њег се човек не може договори (Вој).
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вариво с рет. куванo jeлo; кувани купус. – Че сварим вариво, на мужа ми 
се млого једе варено зеље (Рс).

варсића ж ирон. женска особа која се (по навици) намеће свим женама 
као најспособнија у свему. – Ти че си за све варсића, а ни окол тебе ништа не 
разбирамо (Рс).

васуљевина ж слама и махуне пасуља по издвајању зрна. – Говедата 
нече да једу васуљевинуту, траже зелено да има (Брц).

вачање с гл.им. од вача несвр. хватати; дрпати особу супротног пола. – 
Одвојимо се парови, па вачање до благо испод стрејете (Рс).

ведрина ж ведро небо. – Када сабирамо сено у планину по десетина 
дьна, направимо си као кућицу од сено и у њу спимо; ведрината те испије 
иако је топло (ВЛк).

венчева (се) несвр. венчавати се. – Ночу сьњујем како се венчевам с 
њега (Пир).

вериђе ж мн. ланац са куком изнад огњишта, вериге. – Ланац од вериђе 
је кратак, само до куде бије огањ, а нагоре су дрвене; неје имало паре за же-
лезне вериђе (ВЛК).

вилића ж дем. (мала) кришка (сира, качамака). – Даду ми једну вилићу 
да не гледам гладан док једу (Јел).

вилџан м стари тип шољице (без дршке). – Вилџан га окамо када нема 
дршку, остало од старо време, а шоља је са дршку и само је за каве (Рс).

вина гол изр. скинут до голе коже, наг. – Затекомо ђу голу голцату, 
вина гола се купе у вират (Рс).

вирасује несвр. нег. (не) напредовати; не развијати се, не расти. – 
Телето не вирасује, има некакав кусур (Вој). У мојту градину не вирасују 
петлиџање (Сук).

високочелес, -та, -то који има високо чело. – Беше голем и убав човек, 
голема глава, високочелес (Вој).

виџевање с гл. им. од виџева несвр. сусрет, виђење. – Че идем на пазар на 
виџевање с народ (Вој).

влагаив, -а, -о влажан. – Влагаива ми ливадата, повише искарује ѕуку 
(Вој).

влачег м предњи део рабаџијских кола са две помоћне гредице преко 
којих се ставља товар и превози по стрмом или блатњавом терену. – Куде 
не може сас кола идемо с влачег; и дебела дрвја свозимо с влачег (ВРж).

влчешњак м измет вука. – Наодимо често влчешњаци по горуту (Рс).
водурљав, -а, -о који садржи много воде (плод). – Воденцити су водурљаве 

круше, умажем си браду када ђи гризем (Вој).
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возноси несвр. хвалити без основа. – Зетат се срамује када га возносите 
(Рс).

воловсћи прил. воловски, попут вола. – Он ме воловсћи гледа, а не знам 
зашто (Сре).

вредни се несвр. (настојати) вредно радити, ужурбавати се. – Вред-
нимо се сабале да ожњемо повише, док ни не припече (Изв).

вреча. изр. најде се у вречу шаљива игра речи: увреда/у вречу увредити се. – 
Ти се па одма најде у вречу, не видиш да се човек шали (Вој).

врзма се несвр. рет. шуњати се, губити време у бесциљном кретању. – 
Врзма се, ни натам ни навам, не гледа си работу (Соп).

вркља м врдалама. – Голема је врдалама па га окамо вркља и он се не 
љути (ДД).

врљав, -а, -о који у ходу избацује цеванице према споља. – Врљав је који 
врља нође устрану када оди (Изв).

врљаво оди изр. у току хода избацивати цеванице према споља. – 
Врљаво оди, теква му семка (Грш).

всига ж рет. опна која покрије површину садржаја у суду у коме се у води 
чувају сир или туршија. – Прво оберем всигуту па после вадим било туршију 
било сир (Пk, Рс). Всига је белото што се уване у суд на сирање одозгоре (Бе).

вуца пламик изр. избијати висок пламен. – Запали се камара, поче да 
вуца пламик, огањ до небо (Вој).

вуцаљћа ж стаза за санкање. – У наш плац је најдобра вуцаљћа, там 
се санкамо по цел дьн (Рс).

вуцка (се) несвр. пеј. брзо (и површно) обављати свакодневне послове 
у кући. – Снаата само вуцка по кућуту и ништа не уработи како требе (Сук).

вуцне се свр. оклизнути се. – Вуцну се на ледат и падо (Рс).
вьшкоберњак м 1. комад одеће или постеља пуне вашију. – Не уно-

си тија вьшкоберњак у моју кућу, закачи га пред вратата (Рс). 2. особа пуна 
вашију и гњида. – Када сврне у нас тија вьшкоберњак почне да се драсти, и 
не престањује (Рс).

Г

гласник м омањи отвор у пећини или на тлу. – Има у пећинуту гласник 
и може још да се иде натам (Рс).

гледа ж рет. спољашњи изглед. – Тетка ти беше убава на гледи, трчала су 
момчетија по њу (Ру).

гљези се несвр. мазити се; пренемагати се. – Немој ми се тува гљезиш, 
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него казуј какво очеш (Зс).
гњаска несвр. ударати, набијати или стресати снажним и отсечним 

покретима. – Стануло детето на новуту софу па гњаска ли гњаска (Пир).
говеља несвр. фиг. упињати се, настојати се извући из невоље. – Говеља 

некако, ама не мож се изговеља (Вој).
говњарсћи, -ка, -ко 1. запрљан изметом. – Че те бијем с говњарску 

мотку, памет да ти дојде (Пет). 2. пеј. који је лоше обављен. – При њега је 
говњарска свака работа, нечу да дооди да ми помага (Вој).

говњарсћи прил. сад. фиг. невешто; лоше. – Какво-год да уработи, 
говњарсћи га уработи (Вој).

година ж ћуд; нарав; стил. – Деди Симина година, он се све нешта 
досеча (Вој).

големеје се несвр. држати се гордо. – Убаво се големејеш, ама немаш 
сас кво, ти си гола сиротиња (Јел).

големочелес, -та, -то који има велико чело. – Беше големочелес човек 
(Вој).

голишат, -а, -о рет. врло оскудно одевен, голишав. – Још иде голишата, 
још не знаје за срам (Сук).

гологрудес, -та, -то који има раскопчана (и широка) прса. – Широк и 
омалечьк беше, јак муж, и идеше повише гологрудес (Јал).

голомешко м хип. дечак коме се види непокривен стомак. – Баницата 
жешка, добра за голомешка (Рс).

голочелес, -та, -то који има непокривено чело (о браву). – Да ми продадеш 
голочелестотога овна, у њега се угледа (Рс).

госјанство с уживање у гостовању; гостовање. – Нема подобра работа 
оди госјанство (Пк).

граорас, -та, -то граораст. – Има теква боја, теква шарка, како зрно на 
грашак: граорасте очи, граораста кокошка (Сук).

граскан, -а, -о трп. пр. од граска оштећен гребањем, изгребан. – Вратата 
однадвор граскана, требе да је мачката (Рс).

грбољ м грба; особа са израженом грбом. – Тија грбољ је млого лош, 
држ се од њега далеко (Рс).

гргара несвр. плакнути грло. – Ја гргарам тија чај када ме боли гуша 
(Вој).

гребе ме изр. дражити, голицати (у грлу, носу, оку). – Поче ме гребе у 
гушуту, и мен че вача таја редушчинка (Вој).

грозначьк, -чка, -чко хип. ружан. – За грозно је грозначка, ама је 
попаметна од вас свете заједно (Пет).
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грозничка ж дем. зелени заметак шљиве. – Једемо грозничће па ни по-
сле тресе грозница (Рс).

гужваво прил. фиг. запетљано; несагласно. – Дојде гужваво, неје са-
глам, несмо се тека договорили (Гос).

гузичат, -а, -о који се одликује великом задњицом. – Гузичатете жене се 
не вачају у тешку работу (Држ).

гулувар м попара без додатака. – Гулувар је када у попаруту нема 
ништа, нема сир (Рс).

гуша се несвр. тући се прса у прса, хватати се за гушу са неким. – 
Одједнуш се почеше гушају, једва ђи разотемо (Вој).

гьдичкав, -а, -о голицав. – Она је гьдичкава ко сугарица (Рс).

Д

дандогрудес, -та, -то који има широке, раздрљане и маљаве прси. – 
Мужје из туја вамилију су све дандогрудести и убави (Дој).

дара. изр. одбива му на дару не узимати га као трезвену особу. – Час 
се вали, час се сили, час ме брука, ама ја му одбивам на дару и не замерам 
му (Вој. Сук).

деде узв. за одобравање, сагласност: хајде. – Убаво се одморимо, деде да се 
са вачамо на работу (ВЈ).

дејан му држи изр. држати снагу. – Чалебрцни нешто, дејан да ти 
држи (Рс).

дембелдерин м нерадник, лењивац. – Башта му беше голем дембелде-
рин, али како се синат ожени тија дом поче да цьвти (Рс).

дефек м 1. квар на машини. – Дојде мајстор и отклони дефек (Пир). 
Телевизорат имал дефек па га врнумо (Држ). 2. фиг. (велика) мана. – Некоје 
има дефек у нође, некоје у руће, а тебе тревило у главу (БЧ).

диа несвр. тешко дисати. – Старцат поче да диа и паде одједнуш (Рс).
длби несвр. уживати једући; халапљиво јести кашасту храну. – Длби 

ли, длби, ко да не требе и ни да једемо (Грш).
длгосис, -а, -о који има дуге сисе или изражене сисне залиске. – Ја бирам 

и чувам длгосисе овце и овнове оди текве овце, и гледам да су повише црне 
(Гос).

добавује несвр. набављати. – Иде преко границу и из Бугарску добавује 
све што је там појевтино (Рос).

добегне свр. рет. доћи однекуда; доселити се. – Они су добегли овам из 
планинската села (Вој).
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добивује несвр. довршавати премлаћивање. – Прво га ја бијем када га 
там затечем, а после га башта си добивује што ми је правил штету (Сук).

добије се свр. рет. стећи (много). – Он се веч добил, огаздел, неје више 
гладна сиротиња (Пир).

добо 1. изр. у некоје добо касно; око поноћи. – Дојде у некоје добо и 
разбуди ни (Вој). 2. изр. у свако добо било кад у току дана и ноћи. – Мож да 
сврнеш у свако добо, ја че сам си дома (Чин, Вој).

добровује несвр. довршавати бројање грла стоке. – Че добровујемо 
када стигну и онеја овце, и че запишемо (Гос).

довачач м особа која прихвата оно што јој се додаје. – Ја че ти дода-
вам сас вилуту, а ти че си довачач и че денеш (ВРж).

довачује несвр. дохватати. – Малечка сам, не могу да довачујем сливе 
(Пл).

довукује несвр. рет. довлачити. – Деда Трајко, када се врча с козете, 
довукује дома сваку вечер по једно дрво (Гра).

догазује несвр. завршавати гажење. – Oн је подебел, он че догазује 
сеното, поубаво да се слегне (Трњ).

доглавља несвр. допунити, додати до одређене суме или количине; уп. 
доглављује. – Када купујем с договор, а немам толко паре, деда ми доглавља 
од пензијуту (Пир).

доглављује несвр. в. доглавља. – Дрва си не набере колко му требе па кри-
шом си доглављује од наш дрвник (Сук).

догорује несвр. догоревати. – Витиљат веч догорује, требе да га мењамо 
(Бе).

догриба несвр. довршавати прикупљање грабуљом или вилом. – Имам 
још малко да догрибам окол стогат (Вој).

додавач м особа која додаје другој особи. – Додавачат задрема, чекам 
га (ВЈ).

додавује несвр. арх. додавати. – Он се укачи на колата, а ја му додавујем 
снопове (Пет).

додаде свр. додати. – Че ти додадем још тријес ћила, че те частим (Ста).
додрљачи свр. довршити дрљање. – Ћиша увати и не могомо да 

додрљачимо (Сре).
доѕебне свр. накнадно озепсти још више. – После ме увати и промаја па 

си доѕебо и са не могу да се олечим (Пет).
доѕидује несвр. довршавати зидање. – Доѕидујемо веч, домаћине, до-

носи рећију (Гра).
дозивља несвр. рет. дозивати; уп. дозивује. – Јоване, Јоване, по цел дьн 

дозивља мужатога и увек га нешто питује (Гос).
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дозивује несвр. в. дозивља. – Дозивујемо се и шалимо с овчарицете по цел 
дьн (Зав).

доигрује несвр. фиг. измицати снага, моћ, здравље. – Доигрујемо, Со-
коле, наше смо работе веч позавршили (ВРж).

доида си лебацат изр. ускоро ће умрети. – Доидам си лебацат, видим 
да ме нема буде (Јал).

докапе свр. сасвим истећи капајући. – Не стискај га и не увивај, сачекај 
да докапе (Пир).

докапује несвр. истицање преостале течности капајући. – Сирењето 
веч докапује, не чекај га, одма га сечи да не проћисне (ВЛк).

доклаџује несвр. појачавати и одржавати ватру додатним стављањем 
грања или цепаница. – Дремем у кречануту уз огьњат и доклаџујем (Вој).

доклимка се свр. пеј. вратити се (уморно, без воље, љуљајући се на но-
гама). – Једва одим, че пројде млого време док се доклимкам до дом (Брц).

доклца свр. завршити туцање. – Че доклцаш пиперат, не остављај за 
јутре (Вој).

докраисује несвр. 1. трошити последње резерве (новца, хране, огрева). 
– Снег голем, зла баба Марта, а ни веч докраисујемо сас дрва (Сук). 2. ста-
рити и губити моћ и здравље. – Докраисујемо веч сас бабуту, ама она се по 
држи од мене (Грш).

докршује несвр. довршавати кидање, ломљење. – Че докршујемо мору-
зуту, да мож да претечемо ћишуту (Сре).

докука свр. довршити кукање на гробљу. – Она остаде да си докука на 
баштин гроб (Држ).

докусује несвр. довршавати кусање. – Невеста не докусује и не доида, 
она слуша тија што једу уз трпезу (Бер).

домаши свр. досегнути; погодити. – Гаџа јабалкуту младожењата, али 
у не може домаши, млого је високо (При).

домашује несвр. досезати; погађати. – Када се одовде гаџам, домашујем 
Нишаву (ВС).

домерује несвр. додавати при мерењу до жељене количине. – Домерује 
још петнајес ћила, та да буде округло сто (Пир).

домлзе свр. довршити мужу. – Детето још не умеје да домлзе, па га 
учим како (ВЛк).

доносује несвр. рет. доносити. – Доносује робу из Бугарску, препродава 
(Д-Сл, Пир).

доорује несвр. завршавати орање њиве; завршавати сезону орања. – 
Народ веч доорује за жито, претекомо снегат (Сре).
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допасује несвр. завршавати оно што је преостало од паше. – Што не 
увати коса овцете га допасују (Нш).

допластује несвр. довршавати прикупљање просушеног сена у пласто-
ве. – Допластувамо сено у Лешје (ВРж).

доправује несвр. довршавати прављење. – Слаб је мајстор: свашта прај 
ништа не доправује (Пл).

допрача несвр. в. допрачује. – Допрачам деду до саму капију, стра ме да 
не падне, једва оди (Вој).

допрачује несвр. пратити све до одредишта; уп. допрача. – Ја допрачујем 
моје дете до школуту (Км).

допремује несвр. допремати. – Он ми допремује морузу из Војводину 
(Дој).

допржи свр. довршити припрему прженог јела. – Ка турам у пржено 
петлиџање ја не допржујем, тека ми поблаго (Грш).

допушти свр. допустити. – Нечу му допуштим да ми се качи на-главу 
(Км).

допьпли свр. пренети тежак терет до удаљеног места. – Беше голе-
ма човечина: допьпли голему вречу на грбину и остави ђу у воденицуту (Вој).

дорани свр. потрошити начету кабасту храну (сено, лисник). – Од 
курјацити после не смеја да дораним това сено. (ТД).

дорга свр. пропасти због скитања и свадљивости. – Рга, рга, па дорга; 
пребили га негде, једва се влачи (Пет).

доруби свр. шаљ. досећи; сасећи (ножем, српом). – Рубим зелени лук; да 
га дорубим, па че правим баницу с њега (Вој).

досича несвр. довршавати сечење. – Досичамо дрвата, још малко оста-
доше (Бс).

доскребује несвр. дотрајавати. – Доскребују старцити, више нема 
вајда од њи (Чин).

доспавује несвр. настављати прекинуто спавање, доспавати. – Жет-
ва, наше поље големо, не доспавујемо по неколко недеље (Изв).

доставује несвр. домишљати, китити (песму, причу, казивање о 
догађају). – Он све доставује, не мож му верујеш да ли је бьш тека било (Зав).

достиѕује несвр. достизати. – Млого смо: брашно ми не достиѕује, маз 
ми не достиѕује, печалимо и прикупујемо (ВЛк).

доступ м приступ. – Она тамо нема доступ, не давају вој да си види 
децата (Вој).

досудује несвр. пресуђивати; осуђивати. – Ја ни судим ни досудујем, 
само сам испричал кво сам с очи видел (Пир).
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досукује несвр. довршавати упредање; довршавати намотавање. – Са 
бьш досукујем цевћете, малко че посачекаш (Вој).

досуче свр. довршити упредање. – Баба че досуче врцете и че почне да 
прај опьнцити (Сук).

дотака несвр. завршавати претакање (вина и сл). – Дотакам виното у 
буре, доплњујем га (ВЈ).

дотепује несвр. настављати тући (до смрти); убијати ударајући. – Он 
мож само да дотепује, ако су некога друђи тепали (Бла).

доточи свр. довршити точење; допунити суд течношћу (до жељеног 
нивоа). – Доточи балонат до сам вьр, доплни га (МЈ).

доточује несвр. завршавати точење. – Доточујем рећијуту у мальчкото 
буре (Сук).

дотргне свр. повући према себи. – Ја че дотргнем шерпуту навам (Ста).
дотрошује несвр. завршавати круњење кукуруза. – Празнимо амбарат, 

дотрошујемо морузуту (Јал).
дотура несвр. приносити, додавати. – Синат ми дотура циглу, а ја ѕидам 

(Бла).
доточује несвр. довршавати точење; довршавати претакање. – 

Доточујем и трећити балон, са че га донесем (Ста).
дотрѕа несвр. рет. привлачити. – Дотрѕајте нарамцити куде че денемо 

лисникат (Јал).
доцьвтује несвр. прецветавати. – Трендавилат доцьвтује, заладне вре-

мето (Сук).
доштика свр. завршити риголовање. – Доштикамо парасинуту; прво че 

садимо бостан, а на другу годину лозје (Кр).
дракаво прил. мрачно. – Поче веч да се сьвиња, али је још дракаво (Рс).
дрварсћи пут изр. пут којим пролазе дрвосече (са товаром). – Тамо 

има дрварсћи пут и он води право нагоре (ДД).
дрварштина ж сечење, превоз и продаја дрва. – Болу ме руће од дрвар-

штину (Рс).
дрвен бог изр. мит. крута и ћутљива особа. – Укрутил се ко дрвен бог 

(Вој).
дрвендорија ж предмети израђени од дрвета, скуп дрвеног прибора. – 

По цел дьн деља, прави дрвендорије да продава (Зав).
дрдњори несвр. пеј. гунђати. – Само ми дрдњориш, не умејеш ко муж 

понекад и да ме повалиш (Сук).
дрекав, -а, -о дречећи; промукао. – Има некакьв дрекав глас (Кп).
дремча м особа која не (пази и не) уочава. – Дремчо, гледај ако очеш да 

га најдеш (Рс).
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дреца се несвр. брецати се; нервозно одговарати. – Немој се дрецаш на 
једнога-другога, одмори се малко, па после че оратимо (ВРж). – Дрнче ме, па 
мора да се дрецам (Рс).

дрљне свр. хип. обавити дрљање. – Малечко њивчето, де га дрљни с 
твојити волове, неје голема работа (Држ).

дрнда-мрнда изр. час о овоме час о ономе, заобилазно до преласка на 
главну тему. – Дрнда-мрнда, дрнда-мрнда, и на крај излезе причање за какво 
су дошли наваџије (ТД).

дрндалица ж женска особа која свраћа по кућама и преноси где је шта 
чула. – Она је дрндалица, иде помале и оговара свакога (Рс).

дрндори несвр. шаљ. причати ради причања. – Млого дрндорите ви же-
нете, како ви се не досади (Вој).

дрсти се свр. грубо се чешати. – Мачето се дрсти од бьле (Рс). – Дрсте 
се оди стенице и бьле, а немају време да се оперу (Рс).

друђидьн прил. прекосутра; који дан касније. – Нече да може јутре, 
него друђидьн, да се просуши земљата (Сук. Вој).

дувар м зид од камена. – Ја сам моју авлију оградил сас дувари (ВРж. 
Брл).

дувне свр. одувати. – Ја дувну и разлетеше му се ретијете на све стране 
(Рас).

дума се несвр. говорити се. – Дума се за њега да је голем лопов (Бе).
дупни изр. дупни му кожу за опьнци премлаћивати. – Ако те увате, че 

ти дупне кожу за опьнци (Пет).
дурне свр. рет. изаћи (из окружења, ситуације). – Да дурнем одовде, да 

отидем негде с мужа, да променим средину (Пир).
дуца несвр. јаукати. – Кажемо повише руца, али кажемо и дуца када се 

разрове ко говедо (ВЛк).

Ђ

ђавол изр. че кошта ђавол и пол врло је скупо. – Че те кошта ђавол и 
пол, ти немаш толко паре (Вој).

ђапне свр. украсти. – Тија само гледа куде какво да ђапне (ВРж).
ђерђев м груба полулоптаста метална цедиљка за млеко, сир, урду. – 

Када се сирењето ване цедимо га преко ђерђев (Дој).
ђилка се несвр. дангубити; предуго се чешљати и дотеривати уз огле-

дало. – Снаата се повише ђилка него што се вача за работу у кућу (Изв).
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ђиналка ж општа опасност; опасност по животни ток особе; 
смртна опасност. – Че буде рат, че буде пак ђиналка (Рс). Ако останеш, 
сине, на село това че буде за тебе, бистрога и способнога, ђинална (Рс).

ђирчи несвр. газити насумице (преко дубоке воде, великог блата, влаж-
не оранице, усева). – Немој да ђирчиш на туја страну, длбоко је, мож се уда-
виш (Трњ).

Е

ејбре узв. чуђења. – Ејбре, како това да му се деси (Рс).
ејс узв. при терању говеда: хајде, напред само. – Ејс Булће, ејс Сиво (Рс).
ејсбре узв. запрези говеда да мало пожури: хајде, напред само. – Ејсбре, 

ејсбре, ајде Петко, ајде Мурџо (Рс).
ерђенин м момак. – Тьг сам бил ерђенин, силан, јак, помагал сам на 

башту када правимо кућуту (Рс).
еснав м фиг. вршњаци и блиски другови из детињства и младости. – Ја 

и Бошко смо еснав, заједно смо у школу ишли, после заједно и у војску (Рс).
ећимльк м, арх. лечење болесника. – Мој прадеда се дал у ећимльк, ле-

чил народ у турско време (Пир).

Ж

жабрљак ж мочвара; бара; место где бораве жабе. – Там жабрљак, 
расте лоша трава (Рс).

жага ж тестера за резање трупаца (за огрев) удвоје. – Големи трупове 
за дрва режемо попреко двојица са жагу, не може с малечьк трвоњ (ТД, Гос).

ждропа несвр. ходати не гледајући испред себе. – Немој да ждропаш 
тека, гледај си пред-нође (Вој).

женка ж, в. женьц. – Има глас исто како жена па га окамо женка (Сук).
женьц м пеј. мушкарац са неким особинама жене (глас, слаби бркови и 

брада, неагресивност, врста интересовања; уп. женка. – Ти неси мушко, ти 
си женьц (Сук).

жижа узв. деч. врело је, не дирај. – Жижа, пази, немој се изгориш (ВЈ).
жлтьрьц м зоол. шумска птица певачица са жућкастим шарама 

Emberica citrinela. – Вачали смо жльтьрци на лесу и под клопку (Рс).
жлчи се несвр. стално се љутити (до изнемоглости). – Жлчи се, жлчи 

џабе, а они испадоше барабе (Рс).

– 21 –



Драгољуб Златковић124

жмирка несвр. треперити светиљка (свећа, сијалица). – Какво је на 
сијалицуту та само жмирка: час се пали, час се гаси (Изв).

жмурна ж зрикава женска особа. – Жмурно жмурава, нече те никој 
текву узне? (Пет).

жмурча м мушкарац који не уочава чак ни оно што је пред њим. – 
Жмурчо ћорави, па не видиш ли да је ковата преди тебе (Кр).

жоцав, -а, -о рет. мршав. – Деда неје волел што сам мршав, он каже да 
сам жоцав (Рс).

жьг узв. упозорења којим се у шали некоме прети жеравицом, врелим предметом или 
копривом: жац, жац, сад ћу те жацнути; уп жьц. – Жьг, сине, жьг, пази да се 
не изгориш (Вој).

жьц узв. упозорења на врео предмет, деч. в. жьг. – Жьц, жьц, пец, пец (Пир. Вој).

Ѕ

ѕебљоше свр. презепсти. – У тьнко се облекла, има да ѕебљоше натам 
на ветьрат (Вој).

ѕигљав, -а, -о слаб, кржљав; издужен због недостатка светлости у 
току развоја (о младој биљци). – Там травата ѕигљава, било трње преко њу 
(ВЛк).

ѕомба несвр. трапаво газити, тешко ходати. – Ѕомба ка оди, само мла-
ти с нођете (СГл).

ѕопав, -а, -о неспретно газити. – Шегујемо вој се што оди ѕопаво, 
консћи (Трњ, Пир).

ѕопна ж, пеј. женска особа која хода из висока. – Туја ѕопну одалеко 
познајем по одењето (Вој).

З

за видело изр. 1. док је још дан. – Да гледамо да завршимо туја работу 
за видело, да не остављамо за јутре (Изв). 2. када сване. – Појдемо усред ноч 
и за видело стиѕамо у Пирот (ЦД).

забазди свр. почети одвратно мирисати. – Покварено сирење забазди, 
не мож се једе (Рс).

забивује несвр. рет. набијати. – Колцити убаво забивуј и начукуј да не 
попуштају (Сук).
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заблесавен, -а, -о замајан, омађијан; лудо заљубљен. – Заблесавен 
начисто, иде по њу ко куче по комат (ВЈ).

забрисује несвр. брисати крпом (посуђе, површину стола). – Девојчето 
нека забрисује астал, ложице, вилице и тањири (Пир).

забрмчи се свр. пребацити бреме преко леђа. – Беше забрмчила цедило 
и у њега неколко тикве (ВРж).

забровује се несвр. забројавати, грешити у бројању. – Ја се забровујем, 
де нека детето изброји овцете (Гос).

забучи несвр. почети хучати, одавати буку (бујица, ветар). – Забуча-
ше долове, наиде вода голема (ДД). Забучи ветар у бућете нади појатуту, а 
мене стра (Зс).

забьњак м пеј. отрцани зубун (дуга женска хаљина обложена паму-
ком). – Забьњакат че врљам, нечу дроњьк да облачим (Сре).

забьшиња несвр. 1. прећуткивати. – Што је чула и видела не казује, 
забьшиња (Сук). 2. не враћати позајмљено. – Што узне не врча, забьшиња, а 
што даде одма тражи да вој врнем (Држ).

завача несвр. падати (киша, снег). – Завати ћишицa, че живне моруската 
(Вој).

завијач м вулг. аугм. дуг и чврст пенис младог мушкарца. – Дојди девојче 
да ти покажем завијач од дрвник (Рс).

завикњује несвр. говорити кроз плач. – Немој тува да ми завикњујеш, 
кажи какво да ти помогнем (Нш).

завољи се свр. остварити циљ. – Притисе на работу, и док се не завољи 
и не стече, све је работил без одмор (ТД).

завра ж рет. плетеница од брашна, сира и јаја. – Пријела ми се завра, 
тов да направиш (Рс).

заврекује несвр. повремено се оглашавати мекетањем (о кози). – Коза-
та нешта заврекује, виџ да се неје заплела с конопчето (Пет).

заврта м/ж особа која се прави будалом. – Она се прави на заврту, оче 
да ти подвали (Јел).

завртује (се) несвр. заокретати (се). – Там се завртују и путат и реката 
надесно (Зав).

завурња ж рет. гвоздени клин који спаја јарам са рудом. – Завурња је 
клин од рабаџиска кола на руду и јерьм (Рс).

завутотина ж особа која поставља глупа (и бестидна) питања (че-
сто намерно) како би скренула пажњу са главне теме. – Немам какво да 
расправљам за друђи сас туја завутотину (Вој).

загартавеје свр. промукнути. – Ја сам од виното загартавел (Рс).
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загмаца свр. фиг. неразумно се задужити. – Загмацал у големи дугове, 
задужил си имањето (Изв).

загњидавеје свр. овашавити, имати пуно гњида у коси. – Баба ка 
загњидавејеше, караше ме да ђу иштем (Гра).

загрази свр. рет. постати одбојно. – Ровиње наше, там сам расал на 
појату, загразило ме, не волим више там да идем (Гос).

загриз м одгризак. – Дај и мен од кришкуту једьн загриз (Пир).
загрмује несвр. почињати се оглашавати грмљавина. – Поче да загрмује 

од беровскуту страну (Јал).
задигне свр. арх. подићи (на нешто већу висину). – Задигни га на горњуту 

полицу, поубаво че се види (Пир).
задлби се свр. занети се, сасвим се предати послу. – Задлбил се у 

читање, главу не диѕа (Сук).
задрдње несвр. почети гунђати и не престајати. – Задрдњала си от-

како је сьвнуло и још дрдњеш за твоје јетрве (Вој).
зажваче несвр. почети жвакати. – Зажвачем парче месо и једва га саж-

вачем, ни једьн зуб немам (Кр).
задунди свр. поправити изглед, попунити образе. – Крка у млекаруту 

ђубеци па задундил образ (Рс).
задушан, -на, -но који је у вези са задушницама, који је са гробља. – Ја 

задушан леб не једем, заседне ми у гушу (Вој).
задушан, -на, -но трп. пр. запаран, који гуши, који отежава дисање. – У 

ижуту задушан ваздук, гуши ме самата пара (ВЈ).
зађирчи свр. почети газити пречицом преко усева или мокре оранице. 

– Зађирчи низ њивете преко сред и направи штету на човеци (Вој). Зађирчил 
у градинуту и не гледа куде оди (Вој). Дете зађирчило у снег цельц и не мож 
се искобеља (Јал).

зажлтује несвр. бојити жутом бојом. – Турим на лулуту треску оди 
дуд, рећијата тече преко њу и зажлтује се (Вој).

зажуљује га изр. вулг. вређати; понижавати. – Немој га зажуљујеш да 
ти не пцујем мило и драго (НМл).

заѕирава (се) несвр. загледавати се; пиљити. – Навикло да се заѕирава 
кој се како облекал и да се потсмевује свакому (Сук).

заѕрчи несвр. почети зујати (мува, мотор, машина). – Заѕрча муа и 
разбуди ме (Сук).

зазем прил. шаљ. за тле. – Држ се зазем да не паднеш (Кп).
зазнавује несвр. рет. почети сазнавати (дете). – Имал сам пешес годи-

не и почел сам веч да зазнавујем (Пет).
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зазновује се несвр. почињати се знојити; често се знојити. – Зазновујем 
се и често се преоблачим, стра ме да ме не вача кашљица (НМл).

зазорне свр. нов. одвојити девојку на страну. – Беше ђу зазорнул и за-
зубил се у њу (Рс).

зазубица ж горушица. – Од ћисело ми иде зазубица, горушица га кажу 
(Рс).

зајелица м/ж заједљива особа; особа која изазива тучу. – Он је зајелица, 
с њег сам на остојање (Рс).

зајнатује несвр. пркосити; инатити се. – Зајнатује тека по неколко 
дьна, па после како да неје ништа ни било (Рс).

закаљује несвр. запрљавати блатом. – Бесна дечишта, закаљују ми 
тамьн окречен дувар (БЧ).

закани свр. понудити. – Заканила је бабичката свакога госта на свадбу-
ту, знаје домаћинсћи ред (Пет).

закачи работу изр. огласити веридбу и уговорити свадбу. – Закачимо 
работу, уговоримо свадбу (Км).

закашкује несвр. замазивати житком масом; прљати житком ма-
сом. – Палим вурњу, наврљујем леб, и ка затварам вратата закашкујeм ђи сас 
лајна (Сук).

заклима се несвр. почети се љуљати. – Заклима се ламбата, поче земља 
да се тресе поди нас (ДД).

заклимује (се) несвр. љуљати (се). – Дете, не заклимуј капијуту, мож ти 
падне на-главу (Сре).

заковка ж спој грађевинских елемената закуцавањем ексерима, са ме-
талном плочом или без ње. – Не жали ексери, заковката требе убаво да држи 
(ВЛк).

закрасти несвр. почети кресати шуму. – Закрастим одјутро и крастим 
до мрак (Јал).

закрекује несвр. 1. крекетати (о кокошки). – Закрекује негде кокош-
ка (Грш). 2. пеј. стављати гласне и неодмерене примедбе. – Какво па ти, 
комшиће, закрекујеш (Соп).

закривује несвр. лучно обилазити. – Закривујемо надесно да не идемо 
преко баруту (Ста).

закрпује несвр. (повремено) крпити. – Бабичката ме закрпује, не дава 
ми да идем сцепен (НМл).

закрсти свр. ставити унакрст. – Запоти си ливадуту, закрсти ђу с по 
две гранчице на неколко места да ти не улази чужда стока (Вој).

закукује несвр. оглашавати се кукавица. – Штом се дигнем, узнем за-
лок леб у уста да ме не закукује кукавица (Сук).
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залегује несвр. 1. заузимати лежећи положај. – Залегујем, и на тесното 
га чекам да мине, да видим какво је накрал по њивете (Сук). 2. прилећи пред 
скок. – Мачка залегује кад чека поганца (Зав). 3. почети често прилегати 
због премора или болести. – Мајћа ми неје добра са-здравје, поче да залегује 
(Трњ).

залепује несвр. лепити. – Немој ми залепујеш плакати на врата да се не 
карамо (ВЛк).

залеџује се несвр. залеђивати се. – Водата се залеџује па се прзаљамо, 
играмо се (Вој).

залицне се свр. шаљ. дотерати се. – Залицнем се: коса на ларму, машна, 
убаве ципеле и панталоне, све како требе (Пир).

замлатњичав, -а, -о ћакнут. – Ти дојдеш малко замлатњичав, ја не 
умејем с текви да оратим (Сук).

замлзује несвр. 1. обављати прву мужу младе овце, првојагњенице. 
– Која први пут дооди на загон она се отима када ђу замлзујем (Гос). 2. 
почињати мусти овцу која је у раној бременитости. – Замлзујемо кришом 
понекоју овцу и она почне да дава млеко, ако се неје јагнила (Вој).

замодрује несвр. бојити у тамноплаво. – Остаде ми оди модруту фарбу, 
с њу че замодрујем кочинуту и нужникат (МЈ).

замољује несвр. молити у више махова. – Замољува га неколко пути да 
ми учини да запослим черку (ВС).

замрази свр. рет. дубоко охладити; замрзнути. – Малко су замразене 
црешњете, стојале су у ладно (Ру).

замьшка се свр. запрљати се. – Замьшкала сам си нову аљину, чу ју 
перем (Рг).

занити свр. нитнама спојити плехове. – Занити ли ћуньцат (Пет).
занитује несвр. нитнама спајати комаде плеха (при изради разних 

предмета). – Донесо ти нитле да занитујеш плековете (Пет).
заоре свр. 1. почети бразду; почети орање. – Тракторат заора длбоко 

(Сук). 2. покрити браздом. – Немој да заореш меџуту (ВЈ).
запаше свр. скочити и оплодити (бик, пастув). – Магарето запасело 

магарицуту (Рс).
запалотина ж клетвена реч: оно што је наметнуто (па се ради безвољно). 

– Које је натурено па га работиш без вољу, кажеш таја па запалотина (Рс).
запива се несвр. почињати пити у друштву пијаница. – Поче и мој муж 

да се запива у текво друство (Кп).
запињало с рет. оно што спречава отварање (вратница, резе). – Тури 

поголемо запињало да не мож прашчината да отварају и да излазе (Вој).
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записка несвр. почети (пригушено) кричати. – Записка дете, уплашило 
се од змију (Вој).

запишти несвр. почети кричати. – Запишташе жене, Бугаре откарују 
мужје у трудоваци (ЦД).

заплавнеје (се) жито изр. почети добијати боју зрелога жита (о пше-
ници, ражи, јечму). – Скоро че жњемо, житото стиѕа, заплавнело (Гра).

запласти свр. почети сакупљати сено у мале пластове. – Запластимо, 
поваркамо да мож да претечемо ћишуту (Рс).

заплеви свр. почети плевити. – Заплевимо када се дигне росата и пле-
вимо док нe завршимо туја њиву (Држ).

запотује несвр. стављати знакове забране испаше на парцели. – Ја моје 
ливаде запотујем, надам се на отаву (Вој).

заправује несвр. 1. почињати чинити; почињати градити. – Братат 
ми заправује нову кућу (Нш). 2. почети припремати породично весеље. – 
Заправују свадбу, жене првуту унуку (ДД).

запреѕа несвр. почињати навикавати младо говече да вуче јарам. – Ја 
поче кравчето да запреѕам и оно се млого не отима (Сре).

запреџује несвр. 1. почињати прести. – Ја веч запреџујем штимат (Вој). 
2. учити запрежно грло да вуче. – Почемо да запреџујемо јуничкуту (Пет).

зарасти свр. кренути у непожељном правцу; нарушити моралне норме. 
– Ти си млого зарастил, а тека паметан човек не работи (ВЛк).

зариља несвр. почети риљати. – Зариљамо њивуту на два ошова, че 
садимо бостан (Вој).

запије несвр. почети пити (воду). – Кад запијеш од ту воду, не мож се 
напијеш, толко је ладна (Б-Са, Гњ).

заптише свр. (добро) запушити. – Да заптишемо туја рупу да ни не 
дува (Рс).

заравњује (се) несвр. добро равнати земљиште. – Заравњује се убаво и 
прска с воду там куде че денемо стог (Сук).

зарачуни свр. зарачунати. – Рече да че ми даде паре на зајем, али че 
зарачуни и камату (Пет).

заргује несвр. без разлога улазити у сукобе. – Немој тека да заргујеш да 
ти се не отепају (ВЛк).

засерује несвр. 1. прљати простор изметом; поганити. – Децата поче-
ше да ми засерују амбарат (Гра). 2. срамотити; оговарати. – Она ме засерује 
куде сретне и куде стигне (Држ).

засиљава се несвр. повећавати снагу. – Засиљава се да ме надрипи, али 
дебел, не може (БЧ). Засиљава се да прескочи вадуту (Вој).
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засича несвр. засецати; проширивати захват засецањем. – Постоџиката 
поче млого да засича и да шири постотуту (Вој).

заслањује несвр. солити готово јело по свом укусу. – Она си после 
заслањује, навикла слано да једе (Кп).

засьлњује несвр. засењивати, покривати сенком; застрети да се не 
уочава. – Де се помери понатам да ме не засьлњујеш (Пет. Вој).

засновује несвр. одређивати ширину основе за ткање и намотавати 
је на вратило разбоја, припремати основу за ткање. – Мене окају да њим 
засновујем, оне не умеју (Вој).

заспавује несвр. посл. успављивати се; почињати спавати. – Гладан 
лько не заспавује (Нш).

заставује несвр. (постепено) заостајати. – Това слеже почиња да 
заставује, има некакву муку (ДД).

застроји се свр. прећи у пихтијасто стање. – Де сачекај да се застрој 
млекото (Рс).

застровује несвр. зачињавати чорбасто јело (сирћетом, киселим мле-
ком, јајетом). – Чорбу од ливатско зеље увек застровујем сас ћисало млеко 
(Вој).

заступује несвр. заступати (на суду). – Заступује ме двокат (Гра).
затавушка ж мед. гушење; астма. – Васа ми умре од затавушку (Дој, 

Пир).
затврди свр. рет. добро заглавити. – Затврди дирекат да не мрда (Пир).
затлцоја м тупак; замлата; уп: затлцотина. – Нечу да ми сврча у кућу 

тија затлцоја, не знаје када какво че каже (Јал).
затлцотина м, в. затлцоја. – Голема је затлцотина, женете бегају од њега 

(Сук).
заточи свр. 1. почети претакати течност. – Заточил рећију сас црево, 

па, како бил пијан, не истргал цревото, штету си голему напрајил (Пир). 2. 
изоштрити рез алатке на тоцилу. – Мајсторе, мож ли ми заточиш сећирете 
(Пет).

затравује несвр. затрављивати, засејавати семе траве. – Че затравујем 
две њиве, тека че смањим орање и че имам повише сено (Бе).

затриша главу изр. неконтролисано љуљати главу лево и десно. – Деда 
Сретка су крстили Тресоглавац затова што затриша главу (Вој).

затрони свр. почети крунити (клип, кукуруз уопште, сигу). – Ка затро-
ним морузу не умејем да станем, оѕебнем у амбарат (Пет).

затура несвр. почети стављати. – Ја че затурам у јаслити од левуту 
страну, а ти иди отуде (ВЛк).
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затьне свр. рет. зарђати; покварити се. – Пострушката буђава, затьла 
(Рс).

заучи свр. научити; увести у посао. – Ја заучи коњатога да ме чека пред 
врата (Км).

зацепује несвр. оштећивати ивице (хартије, текстила). – Моје књиге 
да не дираш; ти волиш да савиваш и зацепујеш листове (Ста).

зацрњује несвр. бојити у црно. – Зацрњујем дьскуту сас коломаз по-
више да траји (Сук).

зачебрскује се несвр. замлаћивати се. – Воли да се зачебрскује, зачеб-
рснуто малко (Вој).

зачепује несвр. кидати, заламати (о листу, цвету, грани). – Зачепујемо 
ђиже када искарају големи прутове (Вој).

зачмаји се свр. задржати се превише (беспослена особа; гост). – 
Зачмаја се у њи, заборави што требе да идем да возим сено (Рс).

зашљамоти свр. почети говорити скаредно и увредљиво: уп. зашљами. – 
Она када зашљамоти не мож да ђу заустајш, мож само да бегаш (Пет).

зашљамчи свр. в. зашљамоти. – Ти када зашљамчиш не мож те заустајмо 
(Вој).

зашравује несвр. добро притезати матицу. – Отвори очи када 
зашравујеш, убаво стеѕај (Вој).

заштика свр. почети риголовати. – Јучера, нас тројица, заштикамо 
њивуту у Стари крс, там че садимо лозје (Вој).

заштипка свр. 1. спојити штипаљком. – Убаво да заштипкаш гачете 
на простор (Пир). 2. виљушком или са два прста местимично подизати повр-
шину теста при шарању. – Заштипкај тестото, нашарај погачуту на неколко 
места (Пир).

зашто изр. нема зашто нема разлога, бесмислено је. – Нема зашто да 
трчиш по њи, не мож ђи стигнеш (Пет).

зашуња се свр. занети се у неком (споредном) послу. – Куде се зашуња 
толко, знајеш ли да те чекамо (Рс).

заьрка свр. почети хркати. – Легне ли, одма заьрка (Рс).
збере душу изр. предахнути. – Седо малко да зберем душу (Вој).
збркан, -а, -о трп. пр. неусмерен; неодлучан. – Збркан човек, не знаје на 

коју страну да иде (Гњ).
збрчкује се несвр. наборавати се; смежуравати се (кожа); гужвати 

се (текстил). – Убава сукња на гледање, ама збрчкује се, ману да ђу носим 
(Пир).
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згњави свр. 1. сувише гњечити при миловању. – Немој да згњавиш ма-
чето да не липче (ВЈ). 2. фиг. силом угурати осетљиву робу у препуну торбу. 
– Немој тека, че згњавиш парадајзат; узни поголему крошњу (Рс).

згрози свр. осетити грозу. – Згрозило ме млого, оѕебла сам (Држ).
згрушен, -а, -о искривљен, изобличен (о особи!). – Несьм згрушен човек 

нел сам само жољава жена (Зав).
згура (се) свр. сабити (се) у уском простору. – Згурај малко дрејете и 

тури и кутијуту там (Јал). Млого смо госје, че се згурамо да може сви да сед-
немо (ВЛк).

здењује несвр. денути. – Здењувамо ћерпич на купетија, циглете се веч 
осушиле (Сре).

здроца свр. исцепати, покидати (одећу, постељину). – У здроцане 
дреје се беше натресал (Рс).

здувљоч м убуђала маса (тиква, воће, јело уопште, сточна храна). – 
Задувало се, покварено, врљи тија здувљоч (Рс).

здувује се несвр. постепено трулити. – Тиквете се, једна по једна, 
здувују; сечи ђи, давај на стоку (ВЈ).

зил м плех на бубњу. – Када ударим у зил он јечи (Рс).
злати несвр. рет. фиг. хвалити, уздизати (вољену особу). – Злато, злато, 

злато: час ме злати, час ме бије, таја моја ала пијана (Пир).
зорламе прил. са тешком муком, једва. – Завршише и туја работу, ама 

зорламе (Рс).
зьба/зьмба ж зумба, гвоздени шиљак за бушење рупа (на каишевима, 

платну, гуми). – Зьба је направа за бушење кожу (Рс).

И

игленка ж игла за хеклање. – Затурила сам си негде игленћете, не могу 
ђи најдем (Рс).

иглија / васуљ иглија м бот. врста пасуља приткаша. – Догодину че 
си насадим повише иглију, с апетит га једемо (Рс).

играорица м/ж добар играч у колу. – Муж ми беше играорица, играше 
на витльц (Рс).

иде си на главуту изр. чинити све наопако; нарушавати норме. – Иде 
си на главуту, ама че залети (ВЛк).

ижџанка свр. преклињањем измолити (поклон). – Од бабичкуту 
ижџанкамо торбу брашно, она има широко срце (Пет).

из предл. због. – Ја се напи из друство (Сук).
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изамчи свр. одвезати извлачењем омче. – Изамчи конопацат и почни да 
одврзујеш колата (ВРж).

изапује несвр. уједати (пас, курјак). – Псета га изапувала на млого ме-
ста (Гос).

избавује несвр. спасавати, избављати. – У голему сам муку, али ме 
добри комшије избавују, поче се свртам (Гра).

избегује несвр. избегавати. – Избегује да га сваку вечер џабе рани и 
поји (ВЛк).

избечи очи изр. избуљити; гледати с мржњом. – Какво-год да си ку-
пим и да се подновим, она избечи очи, само ме гледа и ћути (Пир).

избивује несвр. посл. избијати из лежишта. – Клин се с клин избивује 
(ВС).

избира несвр. изабирати; бирати. – Никој ме од убавити не избира, а ја 
нечу тога што ми ви бирате (Јал).

изблаји свр. изблејати. – Изблаја овца усред ноч и ја се одма диго (Рос).
изблиска прил. изблиза. – Че отидем да погледам изблиска (Рс).
избрисује несвр. брисати. – Што се напише на камик тешко се избрисује 

(Пир).
избруси свр. 1. наоштрити косу (о косачу). – Ја с ново острило избру-

сим косуту ка требе да косим биволското чело (Вој). 2. фиг. изгрдити. – Зашто 
ме стално брусиш, тате, ка знајеш да несьм крив (Сук).

избуречи свр. погледати презриво, с мржњом. – Само избуречи на 
мене и замину (Рс).

избучи свр. проћи бујица. – Наиде вода, избуча, однесе воденицу (При).
изгличи се свр. фиг. извући се. – Кад види зор он се само изгличи (Рс).
изваљује несвр. откидати и ваљати. – Јак човек: вади и изваљује го-

леми камење (Вој).
изведри свр. изведрити се. – Изведрило, че буде студ начьс (Вој).
извеџбује несвр. увежбавати. – Дедата извеџбује детето како да работи 

сас сећиру, да се учи на време (Бер, Јал).
извиди свр. видети и проценити. – Че иде да извиди каква је работа 

(Вој).
изврека свр. замекетати (коза). – Изврека врзана коза и ја потрча да 

видим какво је (Пет).
извртка свр. упрести конац, упрести пређу, премотати конац. – Имам 

неколко неизврткана вретена (Вој).
изврчује несвр. извртати. – Тија камик на путат изврчује кола са-сено 

(Пет).
изгазује несвр. (често) газити. – Улази прасе и изгазује ми расадат (Пет).
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изглавља несвр. извлачити из лежишта; олабавити повлачењем кли-
на: уп. изглављује. – Убаво легло па се са тешко изглавља (Грш).

изглављује несвр. в. изглавља. – Изглављујем мертечћи јексер, ама иде 
силома (Сук).

изгледно прил. нег. (не) изгледа, (није) вероватно. – Неје изгледно да че 
се врне довечер (ПРж).

изгњави свр. угњавити. – Тетка ми се млого радује, све ме изгњави од 
милос (Чин).

изгрга свр. исплакнути грло; уп. изргара. – Изгргам рећију, тека лечим 
гушу (Вој).

изгргара свр. в. изгрга. – Изгргарај чај оди жалфију, он убаво помогне за 
гушу (Држ).

изгрди свр. огласити се (свиња); загроктати. – Свињата изгрди кад 
огладнеје и ја вој одма сипујем (Држ).

издвоји свр. одвојити. – Мене издвоји на-страну и рече ми да чекам 
(Бе).

издими свр. изложити диму. – Издимимо шушеницете (Рс).
издлбује несвр. издубљивати. – Водата издлбује ровинуту, односи 

земљуту (Вој).
издрасти се свр. грубо и недолично се почешати. – Тетка се издрасти 

пред кумицуту, пропадомо уземи од срам (Пир).
издржа несвр. рет. в. издржује. – Још малечко, још га издржам да кака (Кп).
издржује несвр. држати дете при великој нужди; уп. издржа. – 

Издржујемо детето, још нече да седи на ношку (Пир).
издрљачи свр. подрљачити. – Ћишата ме раскара, не мого све да 

издрљачим житото (Сре).
издрљачује несвр. дрљачити. – Подобро је када се издрљачује, поравно 

никне (ВС).
издрма свр. продрмати. – Увати ме и издрма ме, тел је да ме уплаши 

(Соп).
издрнда свр. разбити и уситнити старе одевне и друге текстилне 

предмете. – Че издрндам старе дреје и простирће на дрндару, очу да ткајем 
нове простирће за патос (Пир).

издрнка свр. 1. зазвонити. – Издрнкаше овцете, нешто и уплашило (Кп). 
2. фиг. избрбљати. – Она увек нешта издрнка и напрај карање (Сук).

издувује несвр. издувавати. – С пумпу да га издувујеш, нече с уста (Пир).
издувује се несвр. добијати надун (особа, брав). – Од младу детелину 

говедо се издувује и може да цркне (Вој).
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издьњује несвр. рет. умирати. – Не издьњује се лько, душа лько не из-
лази (ВЛк).

изелица м крвник, смртни непријатељ. – Има у свако село изелице и 
зајелице, канѕьрје големи (Рс).

изѕебљак м презебла особа. – Она, изѕебљак, поче се тресе од студ (Вој).
изѕикује несвр. вирити; помаљати главу. – Крз тарабете изѕикује не-

какво детиште (Вој).
изѕрча несвр. звирити (кришом и повремено). – Направил на таванат 

рупу и изѕрча одозгоре (Гра).
изимује несвр. презимљавати. – Изимују без дрва, навлекли грањак да 

ђи греје (Сук).
изистин прил. стварно: уп. истин. – Изистин ли је бил у вас? (Вој). Изис-

тин му рекьл у очи (Грш).
изјашује несвр. изилазити јашући. – Лека изјашујеше рано из село и све 

идеше у Падеш, па и преко зиму (Вој).
изједандарци се свр. јако се погрбити; извитоперити се (тело особе). 

– Изједандарцила се како намешњак у вурњу (Рс).
изједно прил. целовито. – Сукњата ми је изједно направена (Пир).
изјемчује се несвр. извијати се при седењу или стајању. – Немој се, 

сине, тека изјемчујеш, неје добро (Вој).
излавује се несвр. фиг. клеветати без посебне намере, изрицати се. – 

Почела си млого често да се излавујеш, че те намрзне народ (Соп).
излаје свр. фиг. изрећи се; оклеветати. – Нема-нема па излајеш понеш-

та за мене, ако знајеш да неје тека (Сук).
изланѕи се свр. изгубити невиност. – Да се невестата не изланѕи ако 

млого чека до свадбу (Зс).
излежи се свр. одморити се (лежећи). – Идем да се излежим у ладови-

нуту и малко да поспим (Гра).
излизак м омање парче камене соли. – Донеси на овцете излизак, несмо 

ђи скоро солили (Рс).
излопатара свр. превејати лопатом; више пута премешати лопатом. 

– Немој се мучиш, ја че излопатарам васуљат (Држ).
изљуђе прил. мимо света. – Немој да си изљуђе, на једење нема срам 

(Вој).
измавује несвр. плашити замахивањем руком, замахивати. – Синат 

поче да измавује на башту си (Јал).
измеди свр. извући мед из саћа. – Када измедим ја окнем деца и дадем 

на свако помалко мед (Рс).
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изменћаје несвр. изгубити мирис, укус; смањити обим. – Ако оставиш 
вино у влашу отворено, оно одма изменћаје (Рс).

измерује несвр. рет. мерити. – Измерујемо њивуту сас конопац, полько 
и потачно да буде (При).

измири се свр. помирити се. – Бију се па се измире, и пак се бију (Сук).
измложи свр. помножити. – Измери и измложи, и кажи ми колко да ти 

платим таја дрва (НМл).
измотује несвр. размотавати. – Поче да измотује конопацат и запрети 

ми да че ме с њега бије (При).
измрзује несвр. измрзавати. – Од текьв мраз измрзује све што се расць-

втело (Брц).
измува несвр. фиг. завршити посао недозвољеним средствима. – Таја 

жена умеје да се снајде, измува сваку работу и иде напред (Рс).
измуља свр. изгњечити, издробити и смрвити дрвеном направом 

(грожђе, јабуке, крушке). – Измуљамо диве круше и сипемо ђи у комине 
(Пет).

измьгли свр. истући (онога који не може да се брани). – Кад се врне 
дома пијан жената га измьгли, и он не замера (Пет).

измерује несвр. (пажљиво) мери. – Оче да му је тачна мера па га 
измерује полька с метар (Гра).

измољује несвр. молбама изнудити. – Моли, моли и измољује на крај, 
и добије све што тражи (Пир).

измьшка свр. запрљати. – Куде си измьшка панталонете? (Вој).
изнадава свр. дати у више махова. – Ћилимје сам изнадавала на сва 

моја деца и унучетија, који сам ја изьткала с моји десет прсти (Пир).
изнадооде свр. доћи (постепено и много). – Изнадоодише госје, плна 

кућа (Чин).
изнаоди свр. проналазити (узрок, разлог, нову могућност). – Умеје да 

изнаоди све какво му требе, и убаво пројде (Пет).
изнасецка свр. сасецкати (већу количину). – Ја њим изнасецкам траву и 

од њу њим давам (Јал).
изнаслика свр. направити већи број фотографија. – Дојди да ни изна-

сликаш, да имају наша деца успомену на стари родитељи и на село откуде 
су потекли (СГл).

изнасуче свр. насукати много кора за питу; намотати много калемо-
ва. – Изнасукала сам млого цевће и још че сучем (Држ).

изнаџује се несвр. дуго се надати али не превише. – Воли те и изнаџује 
се да че ђу узнеш (Пет).
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изнитује свр. нитнама повезати плехове. – Све че изнитујеш, ама че 
пазиш да не искривиш плекат (Сре).

изноји се свр. ознојити се. – Тешка работата, изноји се, кошуљата ми 
се залепи за грбинуту (Сре).

изобрне свр. преокренути. – Јетрвата све изобрне што кажем и прави 
ми карање са-свекрву и с мужа (Кс).

изобрча несвр. преокретати. – Она све изобрча и клевети ме, а ја, по-
млада, морам да ћутим и трпим (Кс).

изопси свр. непознато значење! (Кп).
изоџује се несвр. арх. дуго се шетати. – Ја се доста изоџујем, льк сам 

на-нође и пријатно ми (Пир. Вој).
изошкује несвр. 1. истеривати (свињу). – Изошкај свињете из градин-

чето, све че га прерију (Вој). 2. фиг. увредљиво, грубо истеривати. – Старцат 
изошка из кућу моји пијани другаре, како малко ме обрука, че ми замере 
(Сре).

израчуни свр. израчунати; проценити. – Израчунила сам да се мен 
това не исплати, нечу си на текво трошим паре (Држ).

изрга свр. брзо порасти (у висину). – Леле, колко је Милош изргал, ста-
нул поголем од башту си (Пет).

изрипује несвр. искакати. – Изрипујте, деца, из колата, стигомо (Ку).
изритује несвр. пej. истеривати, избацивати ногама (лопту, особу). – 

Немој да ни изритујеш из наш дом, Бог че те казни (Сре).
изьрмба свр. оштетити дугом и грубом употребом (о металном пред-

мету). – Чувај ковуту, ако ђу изьрмбаш че мораш да купујеш нову (Вој).
изровчује очи изр. пеј. гледати немо и с мржњом. – Оно баксуз, на сва-

кога изровчује очи и ћути (Пет).
изруби свр. (лако) пресећи (српом, ножем); претестерисати. – С мо-

торнуту тестеру ја изруби свата дрва (Гра).
изрупа свр. појести у сласт. – Изрупа га наблаго ко магаре бьцкаљиву 

траву (ТД).
изучује несвр. школовати се. – Изучује големе школе, срце га тегљи, а 

и родитељи га помагу (Вој).
изркује се несвр. избацивати слуз из грла. – Кад почне да се изркује 

целата мала га чује (Вој).
инатчија м рет. срдљив, својеглав мушкарац. – Башта му је голем 

инатчија, не дава си инатат (Об).
ињак м мет. иње. – Голем старц, големи бркове, ињак се беше уватил на 

њи (Рс).
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искапује несвр. капати, постепено искапавати. – Има негде рупица, 
почело да искапује млеко из овуј канту (Гос).

искашљује несвр. искашљавати. – Кашљем млого, а ништа не 
искашљујем (Пир).

искосује несвр. нагињати равну површину; искошавати. – Пази да не 
искосујеш тепсијуту, че ти не испадне погачата (Трњ).

искрасти свр. окресати. – Искрасти дубице и здену три лисника (Вој).
искрпи свр. окрпити (одећу, плех). – Искрпила сам ти гуњуту на четри 

места (Км).
искуса си попаруту изр. пре времена учинити себи за вољу; изгубити 

невиност; изгубити углед, обрукати се. – Невестата си искусала попаруту, 
одма пошло како не требе (Сре, Сук).

искусује несвр. опробавати, стицати искуство. – Пробује, искусује, 
учи се како да деља сас сећиру (Км).

искьши се свр. рет. извући главу из јарма (говече). – Док да турим жеглу-
ту кравата се искьши (Вој).

исмевује несвр. исмејавати. – Тека навикло: исмевује свакога, а оно је 
за најголему шегу (Сре).

испивује несвр. испијати. – Њи тројица, але: испивују по целу гајбу 
пиво и траже још (Гос).

исплита несвр. исплетати. – Исплитала сам по тријес-четирес чорап-
ци преко зиму, да има за свакога по двоји-троји (Држ).

исповије свр. јако ударити бичем или мотком (о особи, браву). – Ис-
пови га сас габровину и искара га ко штетнога (Вој).

испоклаџује свр. отпразновати покладну недељу. – Убаво испо клаџу-
вамо, ама кантуту поиспразнимо (Сре).

испомлати свр. претући више особа; уп. испотепа. – Че ви, бре, испомла-
тим, че попадате ко круше (Пир).

испотепа свр, в. испомлати. – Немој га дирате да ви не испотепа, њему 
малко требе (Кр).

испрчавеје свр. запрљати се услед (дуге) употребе (о вешу!). – Испрча-
вели прцање, две недеље несьм имала време да перем (Сук).

испьпли свр. са муком пренети тежак терет. – Једва испьпли свата 
дрва горе на пут (Вој).

испьскује несвр. терати мачку вичући пьс!. – Када сврне у нас одма 
испьскује мачкуту, не воли мачће (Пир).

источује несвр. празнити буре преко славине или црева, истакати. – 
Бурето поопразнело па виното ветреје, че га источујем у балоње (Кс).
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истрѕује несвр. истезати; јако повлачити. – Немој ми тека истрѕујеш 
рућете, болу ме (Кр).

истрљује несвр. упорно трљати; масирати. – Када ми она истрљује 
шију, оно ми лькне (Км).

истровује несвр. губити (предмете, децу, грла стоке). – Три-пути је 
истровувала најмальчкото дете (Јал).

истрсиња се несвр. истицати се; наметати се испред свих. – Поче 
млого да се истрсињаш, па почеше да ти се шегују (Сук).

истурује несвр. рет. вадити; истурати. – Че се скарамо: истурујеш ми 
све из торбу, тражиш и узимаш моје цигаре, а имаш поголему плату од мене 
(Пир).

исуче свр. извући; размотати. – Ја одма исука метар из џеп, измери и 
показа му да ми подваљује (Зс).

исцвркује несвр. кликтати. – Почеше жене на исцвркују, свадба се за-
качила у комшильк (ВЈ).

исцеди свр. оцедити. – Ти да исцедиш вишњете, имаш појаће шаће од 
мене (Пир).

исцепује несвр. откидати; цепати. – Из мојуту свеску кришом исцепује 
листове, а његовуту си чува (Гра).

исцерује зуби изр. церити се (будаласто, љутито, претеће). – Што 
исцерујеш зуби на мене, несьм ти башту утепал (Пет).

исисује несвр. исисавати. – Бебето све не исисује, че мора да одмлзујеш 
(Рас).

искапе свр. истећи капајући. – Обрнем влашуту и чекам све да искапе 
из њу (Пир).

искапује несвр. истицати капањем. – Медат тегома искапује, мора да 
чекаш (Гра).

искасапи свр. уситнити заклану животињу на веће комаде. – Донеси 
свињуту на асталат да ђу искасапим на месо и сланину (Пир).

искашљује се несвр. искашљавати се. – Ка се искашљујеш преко ноч, 
будиш ме (Држ).

исковује несвр. искивати. – Oн исковујеше ковачће работе и продаваше 
ђи на пијац (Пир).

исколуби се свр. савити се као кора. – Намокри ли ћиша дрвенете пло-
че оне че се, када ђи опече слнцето, малко да се исколубе (Вој).

искрене свр. преусмерити положај. – Искрени колата навам да могу да 
минем (Вој).

искршује несвр. ломити (гранчице, предмете, стакло). – Ка се Ценко 
напијеше, искршујеше све што довати (Вој).
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искуцка свр. заскичати (пас). – Ја ритну кучето, а оно искуцка и по-
беже (ПРж).

искьљи свр. исклијати. – Искьљил васуљат, учубрил уши (Вој).
исмевује несвр. исмејавати. – Тона исмевује свакога, текьв човек (Пок).
испаше свр. ударити тољагом или бичем. – Ако да те испашем с 

тојагуту ти че се зачас оћутиш (Рс).
исписка свр. рет. писнути; крикнути. – Исписка Вида у градинете и же-

нете притрчаше да виде кво се десило (Вој).
испљосни свр. учинити пљоснатим, поравнати (плитак суд). – 

Испљоснил тањират како га прегазил (Вој).
испогори свр. постепено све изгорити (о огреву). – Испогоримо свата 

дрвја што докарамо (Сук).
испотепа свр. 1. претући више особа. – Ка кажем на башту ви какво сте 

направили, че ви испотепа (Пет). 2. побити. – Че узнем ловџиску пушку и с 
њу че ђи сви испотепам (Сук). Че и сви испотепам, па нека ђи одробијам (БЧ).

испреврча свр. преврнути ради сушења. – Испреврчај сеното да се 
може убаво осуши (Бе).

испремењује се свр. свечано се обући; дотерати се. – Јутре че се 
испремењујемо, на свадбу идемо (Вој).

исприда несвр. напредати. – Она је испридала највише вретена на 
седенћуту: само преде и ћути (Пет).

испрпње свр. прогунђати. – Испрпње ка му наредим, ама ме послуша 
(ВЈ).

испувује несвр. тешко издисати. – Болан, душата му се држи на коньц, 
једва испувује (Пир).

испуне свр. издахнути. – Како испунем, оно ме заболи како да ме некој 
рчне (Пет).

испьља свр. деч. халапљиво појести обиман оброк. – Детенцето све 
испьљало васуљат (МЛк).

испьпли свр. с муком извући тежак терет. – Тешко, нече да мож да 
испьпли толћи терет (Вој).

испьска свр. истерати мачку узвиком пьс! – Испьскај мачкуту надвор 
да ми не досаџа (Сук).

испьшка свр. пеј. истерати. – Испьшкамо га ко штетнога, теква ни ала 
не требе у кућу (Вој).

изруку прил. ручно. – Морузу, васуљ, тикве, сејемо изруку, пуштамо по 
неколко зрна на свако огњиште (Сук).
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исецкује несвр. ситно и пажљиво сасецати на мале комаде. – Еве како 
исецкујем шаргарепуту: да је наситно и да су комади слични по величину 
(Пир).

исплеви свр. оплевити. – Лејуту да исплевиш убаво и да пазиш да ђу 
не угазиш (НМл).

испрди се свр. ослободити се надутости трчећи или радећи тежак 
посао. – Истрчи се, испрди се и че пројде болката (Јал).

истин прил. в. изистин. – Истин ли си ишьл при њи? (Вој).
истинсћи, -ка, -ко прави; озбиљни; онакав какав треба. – Врша је 

истинска работа, нема тува одмор, нема шала (Вој).
истинсћи прил. заиста, без обмане. – Истинсћи че правимо свадбу, 

децата се веч договорила (ВЈ). Истинсћи га удари, неје се шалил (Јал).
исткавује несвр. изаткавати. – Исткавувала сам по неколко црђе сваку 

зиму, бьшка пртенице што ткајем (Сук).
истовара несвр. истоваривати, скидати терет са превозног средства. 

– На станицу истовара вагони, од туја зараду живи (Пир).
истоварач м особа која скида терет са превозног средства. – Че ми 

требу два истоварача да опразним камијонат (Кп).
истрљује несвр. рет. масирати; повремено и дуго трљати. – Дооди да 

ме истрљује, лечи ме тека (Пк).
истровује (се) несвр. губити. – Почела често да истровује кључеве, ма-

нула да разбира (ВЛк). Губи се, истровује се, тешко га наодимо (Брл).
истрони свр. искрунити (камен, клип кукуруза). – Истронимо морузу за 

три врече (Вој).
истужи свр. поднети много тужби за различита лица. – Голем је пар-

ничар: истужил је свити комшије с који се меџасује (Јал).
иступа свр. огласити се (бубањ, тупан). – Иступа ли тупан одма трчи-

мо на-оро (Вој).
иступује несвр.затупљивати се. – Гледај да ти сећирата не одлати на-

земи, она тека иступује (МЈ).
истуцка свр. истуцати на врло ситне делове. – Сугаве шушпе од низу, 

арнаутће, па ђи истуцку Доћинчање (Рс).
исунча се свр. добро се насунчати. – Очу да се прво овам убаво исун-

чам па после да идем на море (Пир).
исцрца несвр. поцркати. – Нека исцрцају моји душмање, неје ми жал 

за њи (Сук).

– 39 –



Драгољуб Златковић142

исцьвтује несвр. прецветавати. – Бавиш косидбуту, травата веч 
исцьвтује (Држ).

исцьклило прил. ведро и врло хладно. – Исцьклило, че спу начьс мачка 
и куче заједно (Бс).

иш чужда узв. при истеривању туђе живине из авлије: бежи, туђа. – Иш чуж-
да, иди си дома! (O кокошки)(Рс. Вој).

иштика свр. изриголовати. – Иштикамо јучера свото, завршимо и туја 
голему работу (Пет).

ишчепује несвр. кидати (бочне) делове биљке. – Ишчепуј заперцити да 
може морузата побрже да расте (Пет).

ишчепчи се свр. искривити се; изобличити се; извитоперити се. – 
Дали од големиш или будалство: искриви ногу напред и ишчепчи се усред 
сабор (Вој).

ишупи се свр. уврнути усне; искревељити се за неким. – Када-год за-
минеш она се ишупи по тебе, шегује ти се (Рс).

ишуран, -на, -но бистар, промућуран; способан, сналажљив, досетљив. 
– Ућа беше ишуран, правил ми је разне играчће, па се играмо заједно (Рс).

ишури свр. ошурити. – Ја не дерем него ишурим (Сук).
ишчапка се свр. науживати се газећи бос у (текућој) води. – Идем да 

се ишчапкам у рекуту, да си оладим нође (ВЛк).
ишчепанзи се свр. рет. пеј. јако се нагнути. – Накривендањисал се, иш-

чепанзил се навиљакат на већуту, лоше смо га трупали (Рс).
ишчешује несвр. чешати без престанка. – Ишчешује сваку раницу и не 

мож се олечи толко време (Пир).
ишчика свр. изиграти (јавно). – Она све оче да ме ичика пред народ, да 

испадне попаметна (Пет).
ишчикује несвр. лукаво изазивати некога да показује своје мане; из-

игравати. – И ти ли си са нашла да ме ишчикујеш пред моја деца (Држ). Иди 
си куде си пошла, немој ме ишчикујеш пред сестру (Држ, Трњ).

ишчистује несвр. чистити се (после порођаја). – Први четьрес дьна 
жена се ишчистује, муж требе да ђу пази (Рс).

ишчовечи се свр. олечити се, прездравити. – Једва си пооздравел, 
гледај да се ишчовечиш, прво то, а не налати млого на тешку работу (Пир).

ишчули уши свр. почети пажљиво (и кришом) слушати. – Оне почеше 
да шьпчу, а ја се острежи, ишчули уши и поче да ђи слушам (Рс).
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ишчури свр. изненада се подићи дим. – Ишчури у нашу малу, а ја се 
уплаши да децата несу нешто запалила (Рс).

Ј

јагле бре изр. види ти њега како жели да подметне (подвали). – Јагле 
бре, бьш ли си видел да је тека било (Вој).

јадување с гл. им. од јадује јад, брига, испаштање. – Сваћи дьн пијан, 
сваћи дьн карање и јадување, па ми је дошло да се обесим (Јел).

јази воду изр. правити јаз, затварати протицање текућој води (за во-
денице, ваљаре, наводњавање). – Јазим водуту, да се зајезери за наваџување 
(Вој).

јанија ж чорба од јагњетине или овчетине. – Млого волим да се наку-
сам јанију, она је подобра од печено месо (Рс).

једно изр. оно неје једно није само то, има много (посла, разлога). – 
Оно неје једно, сећирације триста и тријесе (Вој).

једрежак м рет. велики стог сена који има шупљину (за боравак). – 
Једрежак је крупно шупљо сено, тека сам чул (Рс).

једу га вьшће изр. имати вашке, па се чешати. – Нечисто, неопрано, 
једу га вьшће па се само чеша (Вој).

јемчи несвр. јамчити, гарантовати. – Ја јемчим за њега, он те нече 
изльже и превари (Чин).

јеџельк/јеџльк м храна; оброк. – Јеџльк или јеџальк је једење, тов што 
несмо млого имали када сам бил дете (Рс).

јостри несвр. оштрити. – Сас брусат си јострим косуту (Рс).

К

казеница ж просторија за држање комине и за печење ракије. – У њину 
казеницу смо пекли рећију (Рс).

каиша се несвр. орати у виду каишева (њива). – Каиша се њивата, тења 
се ка се оре (Грш).

калакотра ж пеј. стара, немоћна и ружна особа; непријатна стара 
особа. – Калакотра, јендрца куде оди, а оче коло да води (Рс).

калпаво прил. споро; лењо; површно. – Калпаво работи, а калпаво и 
гледа, мрзи га што је жив (Чин).
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калпезан м лењивац. – Три мужа у кућу, три калпезана, дворат сас трн 
затварају (ВЈ).

кам да оче изр. па нека и буде; нека буде макар наопако. – Кам да оче 
да не падне ћиша цело лето, да изгори све, да се овија народ малко опамети 
(Грш).

камењорак м геол. рет. камењар. – Наши путове, све камењорак, нође си 
потрошимо по њи (ЦД).

кантерка ж лонче за захватање воде за пиће. – На млзарникат закачена 
кантерка, цимента за мерење млеко (Рс).

катранисује несвр. подмазивати катраном точкове рабаџијских кола. 
– Катранисува колата, почеше млого да скрцају (Сре)

капа ж врх купасто сложене кабасте сточне хране (сена, лисника). – 
Додавај ми одоздоле помалко да могу убаво капуту да уредим (Км. Бе).

капотина ж пеј. страћара. – Оно неје кућа него капотина: скапало се, 
че падне (Соп).

капутина ж аугм. пеј. капут. – Капутинуту не могу више да крпим, крпка 
крпку држи (Сук).

каприца м/ж особа која ужива у свом инату па ма колико је коштао. – 
Он је каприца, баксуз голем који иде до крај (Рс).

каракат, -а, -о који има много грана и густу купасту крошњу (дрво). – 
Каракато је дрво које има густе гранће, које се неје раширило на све стране 
(Пк, Дој).

карта ж дрвена посуда за брус, коју косач везује за потколеницу. – Кар-
та има закачаљћу, с каиш се врже за ногу, у њу има брус и вода (Рс).

катерчи се несвр. пеј. пети се. – Катерчили смо се по висока дрвја, тра-
жимо гњездала (Рс).

катранаив, -а, -о рет. запрљан катраном; садржи много катрана. – 
Када су ми руће катранаиве, трљам ђи прво с песак (Рс).

катраница ж врло прљава и бескарактерна особа. – Катраница је, 
немој ми ђу казујеш, нечу да ђу видим (Рс, Пир).

каша ж јело од масти и испрженог кукурузног брашна. – Кашу правимо 
када се сви врнемо доцкан од њиву или ливаду, па домаћица испржи морузно 
брашно с маз, а ако нема морузно може и с бело брашно (Рс).

квеца несвр. попуштати у коленима при ходу, клецати. – Почела веч да 
квеца и баба Суска (Вој).

клевка несвр. храмати. – Вану да клевкам сас деснуту ногу, године ме 
састиѕају (Вој). Клевкам, клевкам и стигнем куде сам наумила (Сре).

клевуцка несвр. храмати; уп. наклевкује, наклецкује. – Поче да клевуцкам, 
млого остаре (Кп).
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клекачћи прил. сад. клечећи. – Ја сам бил керамичар и све сам работил 
клекачћи (Соп).

кленѕа м/ж рет. шаљивџија. – Кој је шалапандра, кој је кленѕа, он те 
насмеје у свако доба (Рс).

кленѕа се несвр. рет. шалити се на рачун других. – Он се је кленѕал са-
сви и никој му неје замерал (ВЛк).

климаво прил. њихати се у току кретања. – Климаво одим, мануше да 
ме слушају нођете (Грш).

климне свр. фиг. бити у његову корист. – Гледа да му климне, да климне 
кантарат на његовуту страну (Вој).

клипа несвр. клопарати (широка обућа). – Клипају ми опьнцити, 
широћи и несу моји (Сук, Вој).

клипав, -а, -о који клипће. – Не волим клипаву обувку, ама теква ме 
стигла (Пир).

клипча м пеј. особа која носи неповезану обућу која клипће. – Ти ли си, 
клипчо, почел веч у девојће да гледаш?! (Вој).

клобучи се несвр. надизати се (тесто, кисело млеко). – Ћисело млеко 
после неколко дьна млого ућиси и почне да клобучи (Рс).

клок м рет. извор који клокоће. – У наше село има три клока, ћипи водата 
(Кр).

клцарка ж дрвена клешта за ломљење ораха и лешника. – Туја клцарку 
сам ти ја напрајил (Рс).

клцомуд м вулг. шаљ. високе, зреле и круте стабљике корова на парлогу. 
– Облогат искарал само брнцоље и бьцкоље, тук-там понекој клцомуд (Рс).

кљештарка ж јако мршава женска особа. – Станула кљештарка, мрша-
ва ко кљешта (да су ђу стеѕала) (Рс).

ко ми живи вије закл./благ. да сте ми живи. – Ја сам остарел, че идем; 
ко ми живи вије, млади, да држите дом (ЦД).

коверенција ж конференција. – Муж по састанци и коверенције, а ја 
сама дом гледам четри деца (НМл).

ковица ж плитка и кратка посуда са водом коју косач везује за по-
тколеницу и у којој држи брус. – Ковица за воду, острило, наковања, това су 
сечива за косидбу (ВЛк).

козеница ж врећа од козје длаке. – Имамо три козенице врече, али ђи 
више не користимо (Рс).

козјеник м (укувано) козје млеко. – Козе смо чували, на козјеник сам 
навикла (Бе).

кој год изр. било ко. – Кој год да је зет је, че га поштујемо (Рс).
којега изр. на којега чији. – На којега је Васко син (Гос. Вој).
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кокошињи се несвр. кочоперити се. – Баба се још кокошињи, оче да је 
појака и повредна од нас (Рс).

колесар м четири кратке лесе са стране и једна одоздо на предњем 
трапу рабаџијских кола затварају простор у виду коцке, за превоз мањих 
терета на стрмим теренима и беспућу. – Колесар је од лесе и с њега возим 
омањи товар на предња кола (Рс).

колетија с мн. изр. несу му свата колетија (на број) болестан је; има 
велике бриге. – Неје ми здрављицето добро, несу ми свата колетија на број 
(Сук).

колибаш м пеј. омања појата; колиба од прућа у виду купе. – У колиба-
шат најубаво спим, ако има поганци (Рс).

колибашњак м пеј. грубо направљена плетена колиба од прућа. – И там 
имамо једьн колибашњак да мож да побегнемо од ћишу (Рс).

коло топче изр. играти у колу; бити најбољи играч у колу. – Това момче 
коло топче, очу за њега (ВЛк).

комбајнирује несвр. комбајнира. – Јучера сам комбајнирувал у Рогоз, 
имам там голему њиву (Бер).

комсаљита земља изр. нанос земље у долини реке у којем има много 
ситног песка. – Имам три њиве из рекуту, све комсаљита земља (ВЈ).

консћи прил. коњски, попут коња. – Девојћа, а оди консћи, само ѕопа 
одвисоко (Пет).

коњес, -та, -то који је грубе конституције и који хода из висока. – Добра 
је по душу ама дојде коњеста (Вој).

копне свр. хип. копати краће време, покопати. – Копнумо малко, завр-
шимо и големити прекоп (БЧ).

корубав, -а, -о у виду коре; благо испупчен. – Корубаве да су потковице, 
да лежу на тврдо; унутрашњата страна да им је корубава (ТД).

кошчињак м (дуга и оглодана) кост. – Од волатога остали само 
кошчињаци (Рс).

крај прил. рет. око. – Доодише крај вашар (Рс).
кракља м подр. дугоног и висок мушкарац који хода крупним корацима. 

– Ја с тога кракљу не могу да одим барабар, повише потрчкујем (СГл).
краткореп, -а, -о који има кратак реп. – Које је краткорепо оно дојде 

грозно у буљукат, грози га (Бер).
краткосис, -а, -о који има кратке сисе (ж, с) или слабо изражене сисне 

залистке (м). – Ја волим масуресте и длгорепе овце, нечу овуја, она кратко-
сиса (Изв).

кржа ж врста љуте паприке са дугим махунама. – Кржа, наша папри-
ка, она је тьнка, длга и млого љута (Тм. Рс).
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криви главу изр. пренемагати се и тражити самилост (уз плач и 
савијање главе). – Сестра ми само криви главу, завикује, жали се на мужа 
(Сук).

криви се несвр. нагињати се. – Стогат ти се почел криви, че падне (Вој).
кривоклкна ж она која има ишчашене кукове. – Што се шегујеш, кри-

воклкно, не видиш ли се која си (Пет).
кривоног, -а, -о који има изобличену ногу (брав, животиња уопште). – 

Које стане кривоного одма га кољем или продавам, оно не може да оди сас 
овцете (Бер).

кривоус, -та, -то који има изобличене усне или уста; уп. кривоустав. – Нечу 
да се дозволим кривоустата да ми суди (Држ).

кривоустав, -а, -о, в. кривоус. – Кривоуставо се родило, носи некакву 
проклетију (Нш).

кривошија ж младунче стоке са искривљеним вратом. – Кривошију че 
кољемо, нечу да ми смеши стадо (Рс).

кривошијес, -та, -то који има искривљен врат. – Од тога овна све 
кривошијеста јагништа, че га продавам (ВС).

крижуљћа ж камена писаљка за писање на каменој таблици. – Појдо у 
школу, купише ми крижуљћу и таблицу (При).

крљави несвр. с муком преживљавати (због немоћи, слабих колена, 
беде). – Башта ми једва крљави, нођете му отказују (ПРж).

крнка ж високо место на обали, или постављен предмет, са кога скачу 
купачи. – Пьњ од тополу нам је там служил како крнка, од њега смо рипали 
у вират, било на газо, било на главу (Рс). Однегде донесемо здувано дрво за 
крнку и рипамо од њега (Рс).

крс и век изр. срећа и судбина. – Она њој изеде крс и век (ВЛк).
кртица ж кртичњак. – Кртови у вашуту ливаду изрили млого кртице 

(Дој). Кажемо повише кртица, али кажемо и кртичњак за това што изрије крт 
(Дој).

куде стигне и куде сретне изр. свуда и на сваком месту, у свакој при-
лици. – Тија крадне куде стигне и куде сретне, ама му се и отепају када га 
увате (Сук. Вој).

куница ж зоол. куна. – Куница оче да пије крв на малечко јагње (ДД).
кунта м мргуд, намргођена особа. – Он је кунта, све иде покунтен (Рс).
кунти се несвр. мргодити се. – Старцат се млого кунти и не одговара 

ми ни на добар дан (ДД).
курат, -a, -о који има јако дуг пенис. – Мој муж беше курат, ама пијаница, 

и не направи деца (Пир).
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курјачћи прил. курјачки, попут курјака. – Че изгладнејеш, па че зави-
ваш курјачћи (Јал).

кутруљ м рет. неочешљана особа; особа са неуредном косом. – Најгрозно 
је када је девојћа кутруљ, али има и жене које иду нечешљане и незабрадене 
(Рс). Он је кутруљ, нити се бричи нити се чешља (Рс).

кучешљак м измет пса. – Туре му од кучешљак у цигару и тека га 
одуче да не пуши (ВРж).

кучешћи, -ка, -ко псећи. – Кучешко говно осушиш, стрљаш, туриш му у 
цигару и зачас га одучиш од пушење (Чин).

кучешћи прил. псећи. – Кучешћи ме апе, гризе за-срце (Гра).
кучићи-мачићи м мн. рет. деч. цветови врбе, маце. – Цвет на врбу окамо 

кучићи-мачићи, деца, играмо се упролет с текве гранчице (Дој).
кько прил. ма како, како год. – Кько буде тека, све је у божје руће (Рс).
кьнѕьр м зла особа непогодна за сарадњу, угурсуз. – Чича ми је, али је 

голем кьнѕьр (ВРж). Кьнѕьр је вит човек, рачунџија и инаџија (Рс).
кьч м пеј. разметљивац; уображена особа. – Поздрави од мене кьчато-

га што стоји сас тебе (Рс).

Л

ладни несвр. почињати бити хладно. – Поче ми ладни, дај ми кожуват 
(Јал).

ладовина ж облачно време без кише; пријатна хладовина. – Дьньс че га 
прекара на ладовину, нече да пада ћиша (Км).

лакомџика ж лакома женска особа; халапљива женска особа. – Мира 
је лакомџика: све она да има, све најдобро она да изеде (ВРж).

ламуњаво сено изр. грубо сено (боје лимуна) које је више пута квашено 
на откосу. – Ако је сено ћисло на откоси више дьна, кажемо ламуњаво сено, 
а кажемо и сомуљаво сено, лоше за стоку, грубо, никакво (Рс).

лармач м галамџија. – Он је голем лармач: ем високо орати, ем не знаје 
какво орати (Вој).

леби се несвр. образовати (пожељно) зрно (стрнина, кукуруз). – Жито-
то се леби убаво, времето му одговара (Изв).

лега несвр. улазити у лежиште (о предмету). – Че буде, мајсторе, уба-
во лега гредата (Вој).
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ледињак ж пространа травна површина на камењару или шум-
ском земљишту, погодна за испашу оваца. – Ја че откарам овцете горе у 
ледињацити, там има убава трава (Рс).

лелечање с гл. им. од лелече лелек. – Поче лелечање одозгоре, жена лелече 
углас од голему муку (Рс).

лењаво прил. лењо; незаинтересовано. – Лењаво гледа у мене, не знам 
да ли ме слуша док му оратим (Бер).

лењавшьк, -шка, -шко који је прилично лењ. – Черката ми је млого вред-
на, ама синат је лењавшьк, размазимо га (Држ).

леса ж рибарска направа за хватање риба исплетена у виду лесе. – Од 
пруће исплетем лесу за вачање рибе (ВРж).

лесице ж мн. део рабаџијских кола гвозденим клином повезан са срчани-
цом. – Лесице, лева и десна, су сас клин уцврстене за растоку (Кр).

ливри несвр. појачавати пажњу (услед страха, радозналости). – Дете-
то ливри обара главу, уплашило се од мојат кожув од козју кожу (ВЈ).

локач м пеј. рет. велика пијаница. – И он локач ко и они: не пије него 
лоче (Сук).

лопатара несвр. превртати лопатом (малтер, цементну масу, пше-
ницу при вејању). – Ти си појак, ти да лопатараш, а башта ти че зида (НМл).

лувтаџија м дангуба; скитница. – Тија је лувтаџија, снебива се по куће 
и гледа куде да се џабе наједе (Пир).

лулуверка ж зоол. буљина. – Кад чујем лулуверку да запоје ја се устре-
сем (Рс).

луњавштина ж нов. ћутљива и ћудљива особа која се изненада појави 
тамо где је нико не очекује. – Луња се таја луњавштина, одједнуш излезне и 
ни реч не каже (Рс).

лучке-лучке узв. овцама и јагањцима да се издвоје из стада: изилази-изилази. – 
Беке-беке, лучке-лучке (Рс).

льгьм м арх. велики зорт. – Льгьм му даде и најури га ко штетнога (Рс).
льже на купове изр. велики је лажов. – Он льже на купове и никој му 

ништа не верује (Бе).

Љ

љапача ж брбљивица; алапача. – Постара си, ама че ти кажем да бегају 
женете од тебе што си станула љапача (Рс).
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љапаџија м особа која говори неумесно и вулгарно. – Ти си љапаџија, 
неси домаћин и за срам не знајеш (Сук).

љепа несвр. замазивати блатом. – Љепам га малко с калиште, поганци-
ти да не мињују (ВРж. Изв).

љокавица ж вет. пролив код говеди због врло сочне паше. – Говеда од 
сирову пашу добију љокавицу (Рс).

љокне свр. рет. пасти од немоћи. – Љокну пијан човек пред мене, дете, 
уплаши ме (Рс).

љупенка ж омотач плода који може да се скида. – Има љупенће од 
паприкуту (Цр).

М

маје мује изр. губити време. – Какво тува да мајемо мује када си дома 
имамо работу (Јал. Пир).

магарица ж, в. магаричовина. – Магарицу сечемо повише за огрев. (Пс).
магли се несвр. почињати падати магла. – Поче се магли, да поваркамо 

дома, да не залутамо (Пк).
мазна мара изр. лицемер. – Он је мазна мара, с памук душу вади (Пир).
мајмунисује несвр. врдати; подваљивати. – Немој да мајмунисујеш, 

несмо деца да ти верујемо (Држ).
мандовина. изр. прешьл у мандовину сексуално неупотребљив; стар; 

шкартиран. – Исписниче, прејдомо веч у мандовину, ни једна нече да по-
гледне у нас (Чин).

маткап м зан. бушилица за дубљење дрвета. – Дрвото прво длбим с 
маткап, а после га с друго дотерујем (Рс).

матрапазльк м вештина куповања и препродавања коња (и друге сто-
ке). – Ђока се је разбирал у матрапазльк и убаво је живил, имал је пару (Сре).

маче с, мн. мачетија лоптаста цваст у виду главице код неких биљака. – 
Гледал сам млого пути како магаре једе мачетија од чешљику (ТД).

мачешљак м измет мачке. – Под креветат има мачешљаци, нечу више 
да видим туја мачку (Рс).

мачкан м мрвице уваљене у масне остатке јела. – Смьшка, те напраи 
мачкан за унукатога (Рс).

мачкар м љубитељ мачака. – Старцат стану мачкар, по цел дьн се с 
мачће расправља (Сре).

мачкарица ж женска особа која се бави мачкама. – Мани мачћете мач-
карице, гледај у књигуту (Пир).
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менђушес, -та, -то који има ресице (овца, коза, јагње, јарe). – Цана све 
кози менђушеста јаришта (Вој).

месне свр. хип. (мало) умесити. – Месну два леба и опеко ђи у црепњу, 
да имамо за два дьна (Пет).

меџер реч. можда. – Меџер че сврне и она (Рс).
мешуљћа м оно чиме се меша (кашика, варјача, дрвена палица, било 

какво дрво погодно за мешање). – С дрвену мешалицу мешамо у казан када 
топимо сланину (Рс).

мешчина ж месо без костију и без сланине. – Мешчина је месо без сла-
нину и без кости (Рс).

ми зам. рет. 1. ми. – Лукања, Гостуша и Бела, па и Пьклешица, кажемо 
ми, а другата села кажу ни или није (ВЛк. Бе, Гос, Пк, МЛк, Зав, Ос, Орљ). 2. она и 
ја; он и ја. – Ми смо треће сестре сас њу (Зс).

мигне свр. хип. дем. заспати; мало одспавати. – Не даде ми да мигнем 
детето (ЦД, Бер).

мижља м фиг. 1. човек без вредности, снаге и здравља; глупак. – Е, 
мижљо, дојде време ти да судиш на народ (Пир). 2. проклетник; лош и 
непожељан човек. – Мани се од тога мижљу, ако оч заједно да не пропадате 
(Рс).

мизес, -та, -то 1. који је лепо уобличен и складан, леп, са лепом главом, 
устима, брадом; који се одликује лепотом, складом и лакоћом. – Мизеста 
девојћа, црвена, убава, све скројено како требе (Вој, Држ. Бла). 2. нежан, 
умиљат, весео, лепог понашања и изгледа. – Мизес је човек који је весел 
и који умеје да се шали (Км. Цер). 3. који је складан, лак, љубак и доброг 
понашања (брав). – Мизеста овца, послушна, и све иде по мене (Зав. Пок, ДД).

мизести опьнци м мн. изр. лепо уобличени кожни или гумени опанци за 
свечане прилике. – Мизести опьнци су гумењаци који имају како вьр што 
имају од свињу опьнци, па и носимо на празник (Км. При. Бер. Км).

мије несвр. 1. умивати; купати. – Еве, мијем децата, са че дојдем (Трњ). 
2. изр. мије си главу прати косу. – Да си омијем главу, вьшће да не ватим 
(Чин).

мије се несвр. 1. умивати се; купати се (о особи). – Че идем у реку-
ту да се мијем, жега голема (ВС). 2. чистити тело (живина кљуном, мачка 
лизањем). – Погледе, бабино, како се мачката мије с језик; и кокошћете се 
мију, ама с кљуницу (Вој).

мијеница ж непознато значење! (Гос, ВЛк).
миле узв. при нежном обраћању, најчешће детету мили, драги. – Дојди миле, 

дојди бабу (Рс). Одек си ти, миле, кога тражиш (Рос. Пир. П).
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милело, ћеркице изр. прип. драга кћери. – Милело, ћеркице, куде си 
била (Пир).

миленко м перс. сунце. – Миленко ни нагреја, че ни буде (Трњ, Вој).
миломужеста, -о 1. која се умиљава свом мужу и поступа лепо са њим. 

– Женицата му је миломужеста: ка се он разљути она га зачас обрне на добро 
(Рс). 2. заводљива; склона курвању. – Она је миломужеста, а на текву је једьн 
муж малко (ПРж).

миничка ж дем. пас ситне расе. – Чија је таја миничка убава (Бла).
милос ж радост, одушевљење, понесеност. – А мен ми дојде од милос 

да полетим (Пет).
милосан, -сна, -сно милостив. – Била је милосна, сажаљива, свакога је 

помагала (Пк).
милување с гл. им. миловање пред полни однос; вођење љубави. – Жена 

тражи да ђу гледаш, тражи купување, милување (Пир).
милује несвр. миловати. – Милувало дете маче, и мачето после цркло 

(Изв).
мине свр. 1. проћи (поред, преко, кроз). – Да минем њивуту сас брану 

па че си идемо (Држ). 2. протећи; истећи. – Наше је време минуло (Км). 3. 
преживети; проживети. – И тија дьн минумо, а за јутре че видимо (Рс. СГл).

мињује несвр. мучно преживљавати. – Целу зиму мињујем ко куче у 
воденицу, ништа немам у кућу (Зав).

мињује му време изр. застаревати; губити на важности и квалите-
ту (о предмету). – Сеното поланско, мињује му време, неје добро за стоку 
(ЦД).

мињује му пут изр. мит. пресецати му пут. – Че сачекам да ти не 
мињујем пут, ти си с кола (Км. Зав, Нш).

мир-мир узв. стоци да сачека: стани, мируј. – Мир-мир, краво, сачекај да 
те измлзем (Мр).

мирак. изр. нема мирак нема мира, спокојства. – Немам мирак ни час 
од њу (Држ).

миран, -на, -но који је питоме нарави (особа, брав). – Моја деца су мир-
на, она се сас никога не задевају (Вој).

мирашчића ж мирашчика, удавача која наслеђује целокупну имовину 
родитеља или је дели са родитељима. – Мирашчића је, па се вазноси (Рс).

мирашчиче с дем. од мирашчика ж млада (и имућна) девојка без браће (и 
сестара). – Мирашчиче девојче, убаво (Пн).

мири се несвр. 1. изглађивати неспоразуме са другима. – Мој башта 
се одма мири с човека, не кара инат (Сре). 2. препуштати се току догађаја, 
судбини. – Наше ништа не вреди, само сељак мора да се мири (Ор).
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мириста ж (тај) мирис. – Не допада ми се мириста, покварило се, врљи 
га (Брл).

миришљавка ж бот. врста јестиве гљиве пријатног мириса. – Има пе-
чурка миришљавка, једе се (Гос).

миришљива трава ж бот. влатаста трава мирисавка Antoxantum 
odoratum. – Миришљива трава је листаива; кад спим у сено оно убаво мери-
ше на њу (Зс).

миросан, -а, -о 1. освећен (запис, оброк). – Дрво које је миросано не 
смеје да се сече (Пк). 2. крштен. – Дете, ти неси миросано, млого си немирно 
(Вој).

мисал м 1. тренутна брига, заокупљеност. – Мани ме дьньс, имам 
друђи мислове, јутре дојди (Вој). 2. изр. дојде му на мисал сетити се; забри-
нути се. – Нешта ми дојде на мисал па че те питам (Вој). 3. изр. памет му се 
завлече од мислове шенути од бриге, пошашавити. – Памет му се завлекла 
од мислове големи и једни пути си сам орати (Зав).

миска ж зоол. ћурка. – Закламо миску, на дете правимо рођендан (Пир). 
За женско кажемо миска или ћурка, а за мушко ретко кажемо миськ, повише 
кажемо ћуран (Мр. Цр).

мислејечи прил. сад. од мисли мислећи. – Пропадо мислејечи цел дьн куде 
паре на зајем да тражим (Км).

мислење с брига. – Има си он мислење: три черће девојће, а нема с кво 
да ђи дари (Чин).

мисли несвр. (не) бринути. – Ели га приврзала, оженила, са нема да му 
мисли (Држ).

мистрија ж грађевинска алатка за наношење житке масе (малте-
ра, цементне масе, лепа од блата). – Мистрија носи и размазује или само 
размазује (Кр).

мисьл м мн. мислове, мислови. изр. има си на мисьл бринути. – Имам си 
на мисьл како че пројде бабата ка умрем (ВЛк).

мити несвр. подмићивати. – Мити једнога-другога и тека иде напред 
(Тм).

мицале нонсенс из басме. – Додоле-мицале (понавља се 3 пута). (ВЛк).
миша опаш ж бот. бела и ниска хајдучка трава Achilea milefolium; уп. 

миши опаш, мишја опашка 1. У Бабичову ливаду млого миша опаш расте (Ш).
миши опаш м бот. в. миша опаш. – Миши опаш, ајдучка трава, пијемо чај 

од њу (Зс).
мишја опаш ж/м бот. мачји реп, врста влатасте траве. – Мишја опаш 

је бујан, расте на добре ливаде и дава убаво сено (Вој).
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мишја опашка ж бот. 1. в. миша опаш. – Мишја опашка је лек и за стоку 
и за човека; куде се посечемо тој залепимо (Мр). 2. лисичји реп Alopecurus 
pratensis. – Мишја опашка је крупна и висока трава, добра и за пашу и за 
сено (Бз).

мишка ж мн. мишће. 1. изр. нече му овајди мишће неће од њега имати 
никакве користи. – Тија је лењав, нече на башту и мајћу да овајди мишће 
(Вој). 2. изр. подигал му мишће много му је помогао, високо га уздигао. – Тија 
син му је подигал мишће, несу више сиротиња (НМл).

мишче с, мн. мишчетија, дем од миска, пиле гуске, гушчић. – Свињата изела 
мишче (Цр).

млава ж снежна олуја. – Зима, снег, ветар, млава голема, там негде ђи 
снег затрупало (Држ).

младар м, мн. младаре, младари. 1. ластар из корена воћке; садница воћке. 
– Младар веч напрајило лозјето и понело грозје (Нш. Бла, Пн, Кс). 2. млада и 
зелена зељаста биљка. – Кад пребајем, после га сипем на младар, на цвеће, 
да бега страат тамо (Гос).

младачьк, -чка, -чко јако млад, прилично млад. – Ти си младачко пиленце, 
убаво (Сре).

младенче с, мн. младенчичи обредни кравајчић који се меси на Младенце 
и размењује са рођацима и суседима. – Ја младенче ишарам и мажем га с мед 
(Цр).

младиња ж младост, младе године. – У теја године је јако, силно, 
младиња док је чини му се да је цел свет његов (При).

младица ж млада жена. – Претече ли те таја младица (ТД).
младичица ж дем. од младичка садница воћке. – Купила сам убаву млади-

чицу, крушку, да у насадим на појату (Зав).
младичка ж 1. ластар воћке са корена или стабла. – Младичћете све да 

исечеш док се сливете несу развиле (Гра). 2. садница воћке. – Дьньс садимо 
две младичће (Зав).

младишар м 1. омладинац пре пунолетства; уп: младишњар, младиштар. – 
Младишар беше тьг, још неје могьл да ми помага у све работе (Гос. Пк, ВЛк). 
2. особа или брав млађег узраста. – Још је јунче, још младишар, за работу 
још неје (Ос).

младишњар м в. младишар 1. – Младишњарети не воле млого да работе 
(Гос).

младиштар м в. младишар 1. – Има девојчетија младиштаре у пе-шеснајес 
године (Гос).

младоженци м мн. невеста и младожења, младенци. – Вечером, кад 
младоженци да легају, воде и там (Орљ. Пок).
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младоликав, -а, -о, в. младоликас. – Ни смо сви младоликави, теква ни 
сорта (Вој).

младоликас, -ста, -сто младолик; уп. младоликав. – Ја сам младоликаста, а 
године су прошле (Пир).

младолико прил. младалачког изгледа. – Младолико ми изгледаш (ВЛк).
младорак м ластар. – Младоракат пошьл уз дрвото (Бз).
младунац м млада (мушка) особа. – Неси више младунац, немој се 

заглеџујеш у девојчетија (ПРж. БЧ).
младунка ж 1. млада женска особа (девојка, млада женска особа). – 

Несьм младунка, ударила сам веч у деведесе (Пн). 2. младунче уопште. – Де-
сет младунће сам имала од три овце и две козе (Об).

младьк м прип. млади мужјак пчеле. – И дојде младьк од пчелу (Зав).
млазница ж олучасти или цевасти предмет (ћерамида, плех, дрво, 

цев) низ који се слива вода (на извору). – Млазницу напрај доле да мож во-
дуту да точимо (Пок).

млак, -а, -о који није хладан. – Млака водата у рекуту, неје лоша за 
купање (ПРж).

млатав, -а, -о који тешко хода; који гази као да боде ногама. – Млатав 
на одење: штурка-штурка-штурка, иде-иде-иде (Вој. ВЛк).

млатаво прил. безвољно. – Глупарина: млатаво оди и млатаво орати 
(Соп).

млатејечи прил. сад. млатећи. – Умори се млатејечи, једва се диѕа овај 
мотка (МСв).

млати несвр. фиг. радити бесмислен посао. – Какво млатиш без везу, 
што не размислиш (Кр).

млатишума м галамџија, разметљивац; непоуздана особа; млатошум. – 
Ти испаде млатишума, само једно окање од тебе (Гос).

млатка ж 1. кокица изведена у рано пролеће, а почела да носи пред крај 
лета. – Које се извело рано упролет, а почело да носи окол Голему Бого-
родицу, оно је млатка (Цр). 2. млада носиља пошто снесе прво јаје. – Поче 
да носи, таја је веч млатка (Ста). 3. матица код пчела. – Свете пчеле изводи 
млатка, матица (Зав).

млатне свр. фиг. 1. попити наискап. – Ајд по једно вино да млатнемо, 
па да си поседимо (Об). 2. изрећи неумесно и ван тока разговора. – Тиће 
млатне нешто и мисли паметно је рекьл, затов што се сви засмеју (Пет).

млатошум м в. млатишума. – Млатошум, дрнћач, не вреди две паре (Км, 
При, Пн).

мле 1, 2, 3. л. јд. аор. од меље несвр. млети. – Идо у воденицу, мле малко 
мливо (Брл).
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млекавац ж рет. (добра) млекуља. – Моје су краве добри млекавци (Цр).
млекарка ж добра млекуља (крава, овца, коза). – Кравата је добра мле-

карка и убаво стоји на теле (Кр. ВЛк, ДД).
млекарџија м млекар; разносач млека; прерађивач млека. – 

Млекарџијете се избезобразише па почеше у млекото воду да сипују (Пир).
млекомлска (крава) ж крава која даје много млека и која се лако музе, 

музара. – Кравата ми је млекомлска, убаво млеко дава (Кс).
млекување с гл. им. од млекује. мужа у периоду испаше (каткада 

на пашњаку); испаша оваца узетих у најам ради муже. – Узел овце на 
млекување (Кр).

млен, -а, -о трп. пр. самлевен. – Това жито млено ли је или још чека на 
ред (Вој. Сук, Јал).

млење с гл. им. мељава. – Требе на воденичаратога да давам ујем за 
млењето (ВЈ).

млеч м млечеви, млечови бот. низ биљака, најчешће жутога цвета, које 
при кидању стабла, листа или корена, испуштају бео, лепљив и горак сок. 
– Млеч је све што пушта млеч ка се отћине и што жлто цьвти. Млечови има 
од сорте (Ш). Све травће које пуштају млеч окамо млеч, не разликавамо ђи 
(Вој. ЦД, При).

млеч за свиње м бот. свињски млеч Cyrsium arvense. – Млеч за свиње 
беремо, турамо у помију (Држ. Зав).

млечна бачија изр. стадо млечних оваца у време испаше и муже. – 
Млечне бачије саберемо и млекујемо (ТД).

млечница ж 1. јело од млека и хлеба. – Мрвице када турамо помалко у 
млеко и мешамо, тов је млечница (ВЛк). 2. сириште, најслађе црево закланог 
јагњета, јарета или телета. – Млечница је најблаго црево од младо (Брл).

млзарка ж музара, музно грло. – Имам три козе млзарће (ВЛк).
млзење с гл. им. фиг. безобзирно материјално искоришћавање. – Моја 

сте деца, давам и придавам, ама ми досади ваше млзење, за мене и деду 
ништа не остањује (ДД).

млзница ж млечно грло у току лактације у периоду испаше, које се још 
није засушило. – Млзница овца, убава, од њу још помалко млземо за једење 
(Гос. ВЛк).

млзничар м музач (оваца и коза). – Млзничар је који млзе стадо, овце 
и козе (Рс).

млитавица ж безвољна женска особа. – Сабрал млитавице там да му 
работе (ВСв).

млитаво млеко изр. недокувано млеко. – Млекото мрцаво, млитаво, 
лоше сварено (ВРж).
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млњосан, -а, -о који је оштећен (росом, сланом, маглом, биљним боле-
стима). – Млњосано житото (Гос. Пок). Млњосало нешта свете градине (Сук).

млогачко прил. хип. прилично, мало више, у знатној количини. – Мло-
гачко намокрила ћишата сеното (Вој).

млого-млого изр. 1. не баш често. – Овчарат се млого-млого не мије, 
млого работу има (Пк). 2. не баш много; нимало. – Он ђу млого-млого не 
ферма (Вој).

млого пути изр. често; више пута; уп. млого пути. – Млого пути сам ти 
думала, ама ти неч ни да чујеш (Јал).

мложина ж мноштво. – Сабрало се там народ, мложина (К-ЦВ, Пир).
млсне га роса изр. оштети га роса (усеве, воће). – Има године када га 

млсне роса, убије га, и не беремо (Јел).
млсне се свр. јако се ударити у осетљиво место (прст, лакат, колено, 

цеваница, глава). – Отвори очи да се не млснеш оди гредете (Брл. Вој).
млсти несвр. млатити насумице; туцати (камен, орахе). – Млстим ка-

мик по цел дьн на жегуту (Пир).
млца несвр. 1. мумлати (у сну, у бунилу). – По целу ноч млца, нешта 

сьњује (Сук). 2. тихо и пригушено плакати. – Млца детето у ћоше, завикује 
(Рс, Соп). 3. пренемагати се. – Она само млца, неје вој тамьн ни тека ни тека 
(Соп).

млцне свр. кратко се огласити. – Само што овца млцне да се ојагни, 
одма се рипам (Гос).

млчачко бијење изр. крвничка туча без речи. – Млчачко бијење че 
буде док се не сетиш зашто те бију (Брл).

мљатав, -а, -о 1. гњецав. – Мљатав ти лебат, нешто си погрешила с 
њега (Дој). 2. изр. мљатаво орати говорити као уз жвакање, жвакати речи. 
– Мљатаво орати, па малко и на нос, па се прави добра, па мука да те увати 
кад у слушаш (ВЛк. Пк, Дој).

могла ж мет. магла. – Голема могла паде, че испије житата (ЦД. СГл).
могућнос ж имовинско стање; богатство. – Нема могућнос децата да 

си школује (Пир. Рс, Вој).
модар, -дра, -дро тамноплав. – А у лице станул модар ко дрејата (Пет).
модар-зелен, -а, -о тамнозелен. – Убава морузата, модра-зелена (Соп).
модерација ж мода, праћење моде. – Голема модерација дьньс, а малко 

работа (Мр).
модеризује се несвр. облачити се и живети по моди. – Овија се само 

модеризују, кола за кола (ВЛк).
модра ж бела овца са тамноплавим лицем. – Бела овцата, а све модра 

по лице, па у окамо Модра, модре-модре! (ЦД). 2. Бела овца са тамнобра-
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онкастим лицем. – Модра је калушеста овца, а власница вој влната (Вој). 3. 
овца са прљавобелом вуном (са сивкастим преливом). – Модра је суркеста 
овца (Зс).

модрачьк, -чка, -чко који је загасито плав; који је поплавио. – Модрачьк 
цвет има таја травка (Вој. При). Модрачко му испод очити (Рас).

модрејана ж женска особа са плавим печатима на лицу и ружним те-
ном. – Она па, модрејана, на ништа не личи (НМл).

модреје несвр. постајати модар. – Житата и морузете модреју, поноси 
њим ђубрето (Дој. ПРж).

модрељан м шаљ. плавооки мушкарац. – Тога модрељана видо ночу и 
узо га (Пс. Рас, Кс).

модрељана ж женска особа белога лица и болесног изгледа, са там-
ноплавим преливом. – Пожлтело, помодрело у лице, модрељана, грозно (Јал. 
Вој).

модреница ж врста земљишта са слабим или јачим тамноплавим пре-
ливом. – Модреница је земља модра, плава и жилава (Кс).

модрикав, -а, -о 1. тамноплавичаст. – Нашето дојде модрикаво месо 
(ПРж). 2. који има неприродно наглашену плавичасту боју. – Дојду модрикаве 
рибете кад се с вегету прже (ПРж). 3. који има болестан плавичасти прелив 
преко лица. – Модрикав ми нешта, почел да личи на земљу (Пир).

модрилка ж врста шминке за сенку око очију; плава боја за лице. – Ку-
пувале смо модрилку, белилку, црвилку само да се загледа некој поубав и 
побогат у нас (Пир).

модрина ж модрица; убој, подлив; модриње, модриње. – Имам модрину 
голему на клкат, падо, саплето се (Гра).

модриње/модриње с в. модрина. – Све модриње по-снагу, млого га били 
(Рас. Пн, Вој).

модрица ж шљива слична пожегачи; пожегача. – Друго су модрице, 
друго су пожегаче, меџарће (Ру. Вој, Кр, Гра).

модрокорка печурка ж бот. јестива гљива са шеширом који има тамно-
плави прелив. – Печурће модрокорће имају голем шешир и нагоре подврнут, 
и расту на игриште куде и друђе печурће (Гос. Пк).

може да изр. могло би да. – Може да идете веч, поче да се расьвиња (Км).
мокавица ж вет. болест јагњади и оваца због недостатка селена у ис-

храни. – Ватила мокавица јагништата (ВРж. Пк, ВЛк, ДД). Мокавица оче да ване 
понекад и овцу (ВС).

мокар узв. вулг. мац, неће моћи тако. – А са мокар, нема више џабе 
пијење при мен (Ста. НМл. Пир).
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мокар брат изр. шаљ. пијаница. – Ти си мокар брат, а ја немам паре да 
те појим (ПРж).

моклен/моклен м бот. врста клена, маклен. – Тија клн кажемо моклен 
(Зав).

мокри несвр. квасити. – Ћишата ме мокри цел дьн, олади ме (Рг).
мокришат, -а, -о мокар у највећем степену; мокар до голе коже. – Дојдо 

мокар мокришат, оѕебал, не могу се угрејем (Брц. Вој).
мола ж 1. грађевинска алатка којом се набацује маса при малтерисању 

или мазању блатом. – Сас молуту се набаци, сас мистријуту се маже, а у ван-
глуту се држи това што се набацује: малтер, цимент или друго (Бла. Сук, Чин). 
2. мемла. – Мерише њим на молу у зевникат и у кућуту (Изв).

молен, -а, -о трп. пр. мољен. – Прво је молен Ратко, после и друђити (Сук). 
Прво је молено да буде, а са па да не буде (Трњ).

молење с гл. им. од моли. нуђење; молба; обављање молитве. – За једење 
нема големо молење; ако чекаш да те моле че останеш гладан (Км. Пет).

моли бога изр. 1. исказивати молитву Богу и свецима. – Пред спање 
прво моли бога, тека сваку вечер (Дој. Кр). 2. Позивати бога у помоћ у 
изненадној невољи. – Боже, спаси ми дечицата да ђи водата не однесе (Јал).

молитви несвр. обављати у току обреда кађење кадионицом. – Да мо-
литвимо једењето па да једемо, децата веч гладна (Рс. Дој, Пк).

молитви се свр. помолити се богу (и свецима). – Ја док се не молитвим, 
не легам (Пир).

моме узв. 1. при обраћању женској особи, најчешће млађој: девојчице, девојко, 
жено. – На жену се каже моме, а на мужа бре (Вој). 2. рет. при обраћању било ком 
грлу стоке, најчешће женском: – Шаро, шаро, дојди, моме, на ти лебац (При.Кс). 
Aјде, моме, карчо (o овну!) (Пок).

момче с мн. момчетија 1. младожења. – Убаво ти момчето, невесто, тамьн 
сте на пар (Држ). 2. (млади) муж, супруг. – Това ли ти је момчето, ја га не по-
знавам (Рс. Вој).

момчетиште с пеј. од момче, обесан момак. – Напију се момчетишта па 
се само изокују по целу ноч (Кп).

момчетор м зб. група (млађих) момака. – Момчетор, девојчетор, збрало 
се, седу, окају, смеју се, немају другу работу (Пет. ВС).

момчуљак м (још недозрео, млад) момак. – Синат беше тьг још 
момчуљак (Гос).

момштина м зб. група момака. – Збрало се момштина пред кавенуту, 
смеју се некому (Кр).
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морузарско чукало изр. алатка за круњење кукуруза ударањем кли-
пова. – Прво класовити ударам сас морузарско чукало па ђи после чистим с 
руће (Рс).

мора боја изр. плава боја; љубичаста боја. – Има си мора боја, у њу 
смо чиниле (Вој).

моравет м срећа; добитак. – Остала турска реч моравет, с њу се благо-
слови да имаш срећу, добитак, напредак (Изв).

морас, -ста, -сто плав; љубичаст. – Имамо беле козе, а чували смо 
морасте и шуте (Ру).

морач м бот. ароматична и лековита биљка слична мирођији Anethum 
foeniculum, која се користи као зачин и као заштита од мађија и море. – 
Морач је у градинче садила свака кућа за у јелo и за од мору, ако натиска 
човека (ВЛк. Пет, При).

море де изр. ма хајде, зар тако; ма нека; то ме се не тиче. – Море де, 
оно и нашта врба че роди грозје (Рас).

море дека изр. ирон. како да не. – Епа, че њој издадем што тражи?! Море 
дека (па нечу)! (Трњ. Вој).

морес, -та, -то жућкасто-сивкасто-црн (о кози!). – Мореста коза дојде 
како жлта и сивкаста, па прицрњена (ТД).

мори несвр. 1. мучити (болест, брига, савест); ометати. – Срце ме 
мори одавна, само има да чујеш нема ме (Кс). 2. заклињати се у нечији жи-
вот (очев, мајчин, братов, синовљев). – Нечу се клнем, нечу мајћу си да 
морим, не мора да ми верујете (Гос).

мори, -а, -е сивоплав, оловноплав (о облаку!). – Мори облаци наидоше, 
град проклет паде и све стлче (Пс, БЧ).

морило с смрт. – Че ти дојде морилото, нече се млого забави; ја че ти 
вадим душуту (Кп. ДД, Пок).

мороша ж овца или коза са тамно-браон вуном или длаком. – Морошка 
овца, како да је у орејово чињена, а има и коза теква (ВЛк).

моружњак м кашасти раствор кукурузног брашна као фил за налага-
ну питу, који се ставља између кора. – Моружњак је морузно брашно и вода; 
напрај се на кашу па се с њега подмазује и налага, а и од куластру мож да 
турају у моружњак (Ру).

морузно брашно изр. пројено брашно. – У леб смо турали и морузно 
брашно, само да се изранимо до жетву (Чин).

мосленце с једно или два брвна за прелаз преко потока. – Напрајте 
мосленце да мож да мињујемо, да не газимо водуту (Вој. Трњ).

мострице ж мн. уске чипке. – Мострице су тесне чипће (Рос).
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мота узв. деч. не то, срамота је (о полном органу!). – Мота, пу-пу-пу, 
немој това да ми показујеш (Вој).

мота се несвр. 1. вртети се око. – Иде црн облак па се мота окол наше 
поље (Ста). 2. покушавати украсти. – Мота се сас торбете окол вашту гра-
дину (Сук).

мотавила ж прип. мотовило. – Мотавила вила, по гору одила, дом не 
доодила (Чин).

мотајечи прил. сад. од мота несвр. мотајући. – Умори се мотајечи толко 
време, ко да сам врзана (Трњ).

мотка ж 1. дугачка, права и дебела мотка за разновсну намену (сушење 
меса, као и низа паприке, венаца лука, веша, проветравање постељине, 
ношење терета удвоје). – Мотка или врлина за сушење низе и венци, пови-
ше кажемо врлина (Зс). 2. дугачка полуга којом се на разбоју обрће вратило. – 
С мотку се обрча кросното, а с отегач се затеѕа да се не врча (Бла). 3. изр. даде 
му мотку грубо (и уз батине) отерати. – Дадо му мотку, па си отиде (ВЛк).

мотљави се несвр. 1. замајавати се споредним пословима; непотребно 
се задржавати. – Само се мотљавиш, па и мене мотљавиш, и не мож се 
оправимо на работу (Брл. Сук. Км). 2. не умети завршити посао. – Кво се толко 
мотљавиш по кошару (Сук).

мотовилче с 1. кратко мотовило. – Направи ми мотовилче, овов се 
строши (Рс). 2. вртешка за премотавање пређе на цеви. – Мотовилче и 
јеленче је исто (Зс).

мотузар м зоол. врста голуба. – Ја имам мотузари голуби (Пир).
моч м вет. органи за излучивање мокраће; мокраћна бешика. – Моч од 

свињу одвојимо за деца, мејур га кажемо, да се деца играју (Држ).
мочан, -ана, -ано трп. пр. од моча запишаван. – Пожлтел ко мочан дувар 

(СГл).
мочварљив, -а, -о мочваран, забарен. – Там повлачита места, мочвар-

љива (ВЛк).
мочла ж безвредна женска особа (неспособна, недорасла, глупа). – Как-

во па ти, мочло, знаjеш, кад ништа не разбираш (Сре).
мочљаво место изр. мочвара, млака, забарено земљиште. – Там 

мочљаво место, не мож да минеш (Зс).
мочљак м мн. мочљаци 1. редак измет; измет са мокраћом. – Де прво 

да изнесем мочљацити да не смрду (Сук). 2. веш загађен изметом; упишана 
одећа и постељина. – Ја ли да перем мочљацити на старцатога, а она да узне 
теја њиве (Пет. Држ, Вој).

мочник м отвор на полном органу код стоке кроз који излази мокраћа. 
– Мочката излази на мочникат, тека се каже и за женско и за мушко (ТД. Мр).
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мочће ж мн. 1. мокраћа; измет са мокраћом. – Овам смрди на мочће, 
мора да су децата правила какво не требе (Брц). 2. запишан ( и засран) веш. – 
Душа ми се усмрде од прање, од детинсће мочће (Пир. При).

мочурљак м млака, забарено земљиште. – Улете у мочурљакат там, 
једва жив излезо (БЧ. Рас).

мразан, -на, -но 1. леден (јутро, време). – Мразно јутро, добро је да иде-
мо у дрва (Бс). 2. залеђен (блато). – По мразно калиште лько че отидем до 
воденицу (Вој).

мразовац м бот. Colhicum autumnale. – Мразовац је качун сјесени касно 
и спролети рано, а врани лук си је бьшка (ВЛк).

мрака ж мет. помрчина. – Улезомо тамо у мраку (Дој).
мратује несвр. мировати и јако се сабити (од жеге, запаре, ситости, 

умора) (стадo, брав). – Мратују овцете, не мрдају ни натам ни навам (Сук. 
Јал). Мратује овцата, умирила се (Кр).

мрачи се несвр. смркавати се. – Поче се мрачи, а има још млого да 
стигнемо до село (Јел).

мрви несвр. 1. ронити, уситњавати. – Слепила се зрнцата, па га мрвим 
(Вој). 2. штедети, помало трошити (о штедњи хране). – Кад нема, нема; 
човек мрви, мрви, да искобеља зиму (Соп).

мргуђесто прил. намргођено; ћудљиво. – Мргуђесто ме гледа, не допадам 
му се (Б-ЦЈ, Бла).

мрда несвр. 1. покретати се, не мировати. – Че работим док мрдам, не 
могу залуду да седим (Вој). 2. врдати, не држати реч. – Нема са да мрдаш, че 
буде како смо се тьг договорили (Рс). 3. изр. мрда одома зарађивати ван куће 
(надничар, печалбар). – Сиротиња смо, мрдамо одома да дојдемо до пару 
(Пк). 4. изр. мрда му у-срце плашити се; узбуђивати се. – Њему си мрдало 
у-срце од стра (Тм). 5. изр. мрда кам жене понашати се као женскарош. – 
Ако је остарело, ама мрда кам жене, било му малко толће године (НМл. Рс).

мрдало с вулг. шаљ. пенис. – Умрло му мрдалото, остарел (При).
мрдачћи, -ка, -ко несигуран; превртљив. – Мрдачка му работа, од њега 

неси ни требал друго да се надаш (Рс).
мрдне свр. 1. покренути се. – Грбина ми оѕебе у воденицу, па не могу да 

мрднем (Об). 2. уклонити се; не бити пред очима; избећи невољу, опасност. 
– Мрдни, да вој неси пред-очи док вој не мине бесочата (ПРж). 3. изр. не дава 
му да мрдне држати некога врло строго, одузимати му слободу. – Уштави-
ла га жената начисто, не дава му да мрдне (Пир).

мрдне се свр. уклонити се; избећи невољу. – Мрднул се на време да га 
не закачи кука (НМл).
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мрдогуза ж 1. овца која не пландује, не мирује. – Дочка је мрдогуза, нече 
да пладнује (Пк). 2. музара која се врпољи при мужи. – Таја је крава малко 
мрдогуза, а оче и да ритне и да расипе млекото (Рс).

мрдогузица ж 1. незрела особа која бежи од тежег посла и одговорно-
сти. – Овај работа мора да се дьньс заврши, нема да пуштамо мрдогузицете 
да побегну (ВЈ). 2. заводница која чини опсцене покрете; курва. – Нечу да ми 
таја мрдогузица праг прескача, да ми отима мужа (Држ).

мрдори несвр. повремено мрдати. – Мрдори кравата кад ђу млзем (Грш. 
Пс).

мре 1. несвр. умирати. – Рат, народ ђине, мре, кукање големо у село (Кр). 
2. липсавати. – Овцете почеше често да мру (Гос. Бе, Пк, МЛк, ВЛк).

мрежа (преко очи) ж анат. копрена на оку која смањује видљивост. – 
Имам мрежу преко левото око (Вр. Цр).

мрежаво стане у очи изр. смрачити се пред очима, добити несвести-
цу. – Тиће ми стану мрежаво у очити (ВЛк).

мрељћа ж шаљ. смрт. – Спремамо се за мрељће, па не беремо смолу од 
бор за тьмњан (Чин).

мрена ж зоол. врста рибе, мрена. – Убава како мрена риба (Зс). Испру-
жила се како мрена (Зс).

мренћа ж биљка, животиња или предмет са којим се упоређује лепота 
лица. – Убава ко мренћа, црвена-бела у лице (Вој).

мреће с смрт, умирање. – Од мреће кој се плаши он брже умре (Рос). 
Кажемо повише мреће, ретко се каже умирачка (Јел. ВРж).

мрждори несвр. тихо и дуго падати (киша, снег). – Мрждори снег цел 
дьн помалко (Гос).

мрзал, -зла, -зло р. пр. од мрзне слеђен, замрзнут. – Гаџа ме с мрзла лајна 
(Км. Јал, Вој).

мрзга несвр. ромињати, лагано и дуго падати киша. – Отидомо да ко-
памо, ама ћиша мрзга помалко, па се врнумо (Соп).

мрзење с гл. им. посл. мржња. – Мрзење убива човека, па било он да 
мрзи или њега да мрзе (Вој).

мрзетан, -тна, -тно безвољан; лењ; уп. мрзешан. – Мрзетна, неработна и 
нечиста жена (Пк. Дој).

мрзешан, -шна, -шно в. мрзетан. – Мрзешан човек не мож да има (Рс. ВРж).
мрзи несвр. безлич. са логичким субјектом у акузативу двоумити се, оклевати. 

– Ја ме мрзи да му речем (Км. Вој).
мрзос прај изр. изазивати свађу; подстицати мржњу. – Таја само оди 

по село и само прај мрзос у народ (Вој. Држ).
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мрзосветко м мрзитељ. – Он је мрзосветко, цел свет мрзи па и самога 
себе (Држ).

мрк узв. при одбијању молбе, вулг. мац, нема; не може. – Че ми дадеш ли 
још? – Мрк, доста сам ти пoдавал! (СГл).

мрка м заскакати женку (о овну, јарцу). – Тија овьн убаво мрка (ВЛк).
мрклина ж велики мрак: уп. мрклица. – Када је млого тьвно кажемо црна 

мрклина, или црна тьвница, или тьвна тьвница (Вој).
мрклица ж в. мрклина. – И дојде ноч, мркла мрклица, а ја сама у пут (Јал).
мркуша ж 1. бела овца са црним или тамнобраон лицем; уп. мркушка. – 

Мркуша која је, она дојде црна у лице (Бс). 2. бела овца са већим мрким пега-
ма по лицу. – Мркуша окамо овцу која има доста мрко по лице (Дој).

мркушка ж в. мркуша. – Мркушка ситна, ама убаво млеко дава (Пет. Рс).
мрлидба ж период припуста оваца и коза. – Пред мрлидбу карам овце-

те у подобру пашу (Рс).
мрљави несвр. 1. прљати; шкрабати. – Немој да мрљавиш по стенете, 

тамьн окречимо (При). 2. лоше обављати коитус. – Тија овьн само мрљави, 
не завршава работу (Дој).

мрљавчи се несвр. покушавати и не успевати обавити коитус (шала 
на рачун веселог пара!). – Што се мрљавчите толко и не завршавате работу 
(Дој).

мрљовина ж 1. гозба на туђи рачун. – Иде по мрљовине, неје га срамо-
та (Пир). 2. остаци гозбе на трпези. – Кој је тув мрљовину правил (Брл. Држ, 
НМл).

мрмрче несвр. 1. оглашавати се партнеру при припусту (о овци и 
овну). – Мрмрче овьн, мрле се овцете (ТД). Мрмрче овцата на овнатога и 
души га под реп (Мр). 2. оглашавати се овца свом управо ојагњеном јагњету. 
– Мрмрче овцата на јагњето (ТД. Гос, Пок).

мрмче несвр. мрмљати, неразговетно говорити; говорити себи у бра-
ду. – Како му врачката мрмче, оно како да излази зло из њега (о врачању) 
(Ста).

мрнђеле реч. нема врдања, мора се. – Родило се, мрнђеле, нема мрдање, 
че мора да га чуваш (Зав, Пок).

мрњау узв. за подражавања мачака када се паре. – Мрњау на све стране, полу-
деше мачћете, љубав воде (Нш, Соп).

мрсав, -а, -о замршен, запетљан. – Мрсаво плетењето, не могу га 
размрсим (Пет. При).

мрсаво иде изр. ићи тешко, мучно, неизвесно. – Поче мрсаво да иде не-
како у државу (ВСв).
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мрсач м особа која по навици говори вулгарно, безобразник; курвар. – 
Он је гадан мрсач, он је по женете (Бе).

мрси несвр. фиг. не говорити истину, запетљавати, покушавати пре-
варити. – Мрси, пекља, све гледа да превари (МЈ. Зав).

мрско прил. нерадо, са устезањем. – Мен ме мрско кокошку да закољем, 
а он коље човеци (НМл. Вој). Мрско ми да идем там при њи (Цр. Вој, Кр). Мрско 
му да га она целивује, ако му је тетка (Сук).

мрсничина ж уртикарија, црвенило на кожи као последица додира или 
уједа, скорпије, гусенице, инсекта; уп. мрсничинка. – Мрсничина ми се дигла, 
нешто ме облазило (ВРж. Кр, Трњ).

мрсничинка ж дем. од мрсничина, в. мрсничина. – Куде те облази гусенка 
или паук, па поцрвеје, тов је мрсничинка (Брл).

мрсноћа ж в. мрсноча (1). – Ко да неје кашкаваљ: нема масноћу, нема 
жилавину (Бла).

мрсноч м масноћа; масни слој. – Мрсноч повише, два прста сланина 
(Чин).

мрсноча ж 1. масна храна; уп. мрсноћа. – Несмо млого оскудевали 
за мрсночу (Пир). 2. масна мрља; масна прљавштина на вешу и посуђу. – 
Дрејете вој укапане с мрсночу ко да је топила маз с њи (НМл. Цр).

мрсољ м нечистоћа у храни. – Да пазиш да не падне мрсољ у једењето 
(ВРж).

мрсотија ж 1. прљавштина од масноће. – Опери се, стури теја мрсотије 
оди дрејете да ти се жене не смеју (Кр). 2. безобразно изражавање са нагла-
шеним алузијама на коитус; курвање. – Обича она мрсотије, неје одрочљива 
ич (Грш. Рс, Брл). 3. изр. прај мрсотије запетљавати; подваљивати, правити 
смицалице. – Правили мрсотије па се скарали и степали (Пл).

мртацуцав, -а, -о мрзовољан; лењ; непредузимљив. – Мртацуцав 
некакав, нема вољу, лењав, ко да је умрел (Гос, Пир. Сре).

мртва кос ж анат. кврга на кости, остеом. – Дигла му се мртва кос (Бла. 
Вој).

мртва покрива ж бот. 1. мртва коприва Lamium purpureum. – Таја по-
крива се зове мртва покрива што не гори (Држ. При). 2. врста коприве која 
је нижа од обичне коприве, нема посебно име. – Мртва покрива је најстара 
у све травћe: шушкаво, па цьвти плавкасто, сува нагоре, има на шушће 
бьцковчичи и личи на ћиселац што је понисак (Гос. Зав).

мртвак м, мртавци мртвац. – Мртвак кад се дигне тој не мре више (Цр). 
Често сьњујем мртавци или само једнога мртвака кога несьм познавала (Об. 
Пс).

– 63 –



Драгољуб Златковић166

мртвињичав, -а, -о сеновит, који је на осојној страни. – Мртвињичаво 
место там, гора голема, убава (ВЛк).

мртвичава трава изр. трава у мртвини, непогодна за пашу и сено. – У 
мртвину мртвичава трава, лоша, у њу расту големе и отровне травће (Брл).

мртвљоше (се) свр. умртвити се; ошамутити се. – Oн је мртвљосал 
на мосат: нити гледа, нити мрда, умртвил се (Цр). Не спу ко човеци него се 
мртвљосали, не мож се дигну (Цр. Брл, Кр, СГл).

мртвосује се несвр. опијати се; обезнањивати се. – Он се мртвосује 
сваћи трећи дьн, а понекад и поварка (При. Кр, БЧ).

мртвује несвр. мировати и јако се сабити (стадо оваца) од жеге, за-
паре, ситости, умора. – Нашете овце мртвују горе у шумуту (Пк).

мртење с гл. им. од мрти, мртује, мртвује сабијање оваца у време жеге, при 
чему држе главу једна испод друге. – Када је жега голема, мокро време, овце 
увати мртење, па турају главу једна поди другу и тека мирују ко мртве, ни 
бијење не помага (ВРж).

мртљаво време изр. непожељно метеоролошко време праћено 
хладноћом, облачношћу или високом влагом; уп. мртљичаво време. – Мртљаво 
времето, пак че пада ћиша (Мр).

мртљичава страна изр. мртвина, осојна страна, сеновита страна. – 
Тај страна под Видлич мрљичава, и гората голема (ВРж).

мртљичаво време изр. в. мртљаво време. – Мртљичаво времето, ћишата 
че се поврне (ВРж. Пк, ВЛк).

мртњичав, -а, -о који је растао у мртвини (дрво, трава). – Дрвото си-
рово, мртњичаво, па само тлаји (Рс. Цр).

мртује стока изр. мировати на паши, на пландишту или у стаји; прећи 
у поподневни дремеж (овце). – Кажемо за стоку, највише за овце, да мртују 
када мирно пасу, или пладнују у ладовину, или се умире у жегуту и дрему у 
појату (Пк. ВЛк, Гос, Брл, Пс).

мртуша ж овца која се (прва) умири па пасе, или пландује, или дахће од 
жеге и држи главу испод друге овце. – Мртуша, она се прва умртви у жегуту 
(Вој. Пк).

мрцаво млеко изр. некувано, или недокувано млеко, које се развлачи 
због убрзаног множења бактерија у њему. – Мрцаво млекото, требе да је 
поклопено стојало (Пк. ВРж). Млекото да свариш убаво да не буде мрцаво 
како јучерашњото (Гос).

мрцољ м рет. изразито лења особа. – Које је голем мрцољ никој га не 
узима у надњицу (Рс).

мрцоћецав, -а, -о безвољан, неоријентисан, неодређен. – Теква су 
вамилија, сви мрцоћецави, и не мож да иду напред (Бе).
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мрча м во мрке или чађаве боје. – Мрча ми је добар, убаво тегљи, убаво 
једе и убаво слуша (Зав).

мрчи несвр. вулг. подваљивати, сплеткарити; омаловажавати. – Он га 
нешто мрчи, зафркава (Зав). Немој га мрчиш (Пир).

мрчкаво прил. 1. мрак у очима, мутно у глави. – Мрчкаво ми пред-очи 
и боли ме повише на левуту страну (Пк. Соп). 2. нема изгледа. – Како сас њега, 
че се договорите ли? Мрчкаво, с њега не може никакав договор (Кс).

мрша ж пеј. мршава (и неугледна) особа. – Ако сам теква мрша, несьм 
онака згрушен човек нел сам жољава (Зав).

мршавьк, -ка, -ко прилично мршав. – Јагнето сувачко, мршавшко, једна 
шака јад (Пок).

мршљак м пеј. јако мршава (и неугледна) особа; јако мршав (болестан) 
брав. – Бабичката омршавела и једва оди, мршљак станула (МЈ). Кравете му 
мршљаци, једва оде (Пет).

мршљакар м 1. лешинар, животиња која једе лешеве. – Нашто куче 
неје мршљакар (При). 2. шаљ. женскарош. – Тија је мршљакар, он само живо 
месо једе, трчи од једну до другу (Кр. Рс).

мршотина ж 1. леш угинуле животиње. – Мршотину не врљамо него 
закопујемо (Брл). 2. шаљ. месо. – Донеси мршотинуту, има куде да ђу опечемо 
(Брл). 3. живи леш, јако мршава и болесна особа или животиња; уп. мршуљина. 
– Какве краве, това мршотине (Бла.) Пројде онаја мршотина, дрејете виснуле 
на њега како на кольц (Цр).

мрштав, -а, -о 1. намрштен; зловољан. – Кој те насећира, та си мрштав 
(Сук). 2. наборан (зрно, плод, лист). – Кад убије голема жега житото, оно по-
сле зрната дојду мрштава (Грш. Вој).

мрштовит, -а, -о који је (стално) намрштен. – Често си мрштовит, не-
што ти овам неје по вољу (Рс. Пет, При).

мршуљина ж в. мршотина 3. – Гледе какве краве мршуљине, ама убаво 
млеко даву (Држ).

муа несвр. фиг. подмићивати. – Муал му је, давал му је кришом, и опра-
вил работу (Кс. СГл, БЧ).

муа оцьтарка ж винска мушица Drozofi la melanogaster. – У казаницуту 
мује оцьтарће се улетело (Грш).

муар м мн. муаре, мујаре говече осетљиво на зујање и ујед обада. – Крава-
та је голем муар, бега од мууту, главу че си отћине (Вој). 2. бот. врста корова 
Setaria glauca. – Муар наскубу да вржемо снопље (Ру).

мува м било који инсекат по облику и величини сличан муви; обад. – 
Зуји мува (Кс. Бла, Ш).
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мувне свр. мунути. – Она ме мувну с лак у ребра и рече ми да ћутим 
(Ста).

мудат,-о који има добро изражене тестисе. – Овьн да је крупан, убав, 
длг и мудат (Изв). Да ли си мудат или су ти отекла муда (НМл).

муже вок од муж м одрастао мушкарац способан за теже физичке радо-
ве; супруг. – Муже, дојди, ока те човек (ВЛк).

мужина ж аугм. од муж м крупан и јак (млад) мушкарац. – Порасал голе-
ма мужина (Цр).

мужинка ж, хип. од муж м муж; супруг. – Това је моја мужинка (Км).
мужњевa страна. – Он ми је од мужњеву страну ућа (Бла).
мужњи, -а, -о мужевљев. – На мужњи дом сам отишла прво, а зетена 

сам (Ор. Тм, Соп).
музаверльк м подвала, смицалица. – Бог да ме сачува од суковсћи му-

заверльци (Пир).
музијана ж превртљивац; лицемер. – Нечу с туја мушку музијану да 

имам никакву работу (ВЛк).
мујар м фиг. 1. покварењак; превртљивац. – Он је голем мујар, оче да 

подвали (Пет). 2. нерадник, ладолеж. – Мујар је, све иде по ладовинете (Кр).
мујарник м нечиста кућа; просторија пуна мува. – Шерпе неопране, 

ведро насред собу, неметено, мујарник је у њи голем (Рс).
мујтап м рет. 1. шала. – Она се мајтапи с тебе, това је мајтап, сват си њој 

(Грш). 2. прави си мујтап изр. шали се. – Наши су волели да си праје мујтап, 
да изводе шалу (Бла).

мујтапи (се) несвр. шалити се. – Само измишља мујтапи, шали се (Бла).
мука ж 1. оно што је муком стечено. – Не дирај у моју муку, ја сам това 

с десет прсти створила (При). 2. невоља. – Беше мука зиму да прекарамо, а са 
неје, стигоше покриве (Кп). 3. чежња. – Слушам девојће мојуту муку ка поју, 
мојуту песму ка поју (Рос). 4. изр. мука-леле велика невоља; тешка болест; 
безизлаз. – Работила с мужје кво њој је згодно; е, са дошло мука-леле (Бла. 
ВСв).

мукавица ж вет. 1. болест оваца и јагњади било због заразе или због 
недостатка селена у храни. – Мукавица је болка при јагништа и овце (Пок). 
Ка га ване мукавица оно има жлту воду у колената, и тај се вода развлачи, и 
не може да оди како требе. Требе стока да вати чистину и тека да се олечи 
(Бс). Мукавица је само коди јаганци и оди топлоту се добива (ДД. ВЛк, Пк, Бз). 
2. слинавка и шап, болест папкара. – Која овца криви, болна је од мукавицу, 
одвој у (Дој). 3. болест ногу коња и магараца. – Коњи и магарци болују од 
мукавицу, удари и у нође (ТД).
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мукавичав, -а, -о који је оболео од мукавице, болести зглобова ногу (О 
браву). – Мукавичав коњ, магаре или јагне, ако га болу нође, оно је добило 
воду у зглобовети (ТД).

муљавина ж 1. непоштен посао, превара. – Тов је муљавина, нечу се 
упуштам (Рс). 2. преварант. – Јова је муљавина: жале се на њега и никој му 
не верује (ВРж).

мукамачћи прил. изненада, из потаје, подмукло. – Мукамачћи ме на-
паде и обори ме (Пс).

мукомачћи прил. ћутке. – Мукомачћи га уработи и не жали се ништа 
што му несмо помагали (ЦД).

мулећина ж мито. – Штом дојде на влас одма тражи мулећину од на-
род (Пир. НМл).

муљавина ж грожђе, крушке или јабуке које је гњечила муљача. – Има 
у кацуту муљавина (Јал. Пн).

муљак м 1. замућена вода (у реци, виру, казану, посуди). – Муљак је за-
мутена вода, може и у казан, може и у вир (БЧ). Aјд, ч-идемо да ватамо рибе 
у муљакат (Кс). 2. речни нанос; најбоље земљиште око реке. – Муљак је што 
су река и вода нанеле, најбоља земља (Бла. Кс, Бч, Рас).

муљачка ж 1. справа за дробљење (грожђа, крушака). – Када се смуљају 
круше с муљачку побрже твасују и давају повише рећију (Јал). 2. кухињска 
машина за ручно млевење (меса, ораха, кекса). – Купи ми убаву муљачку за 
месо да не трчим у комшильк ка ми устребе (Изв).

муљише свр. пеј. умрети. – Бабичката муљисала, одврзала руће на 
снајете (Кр).

мунда несвр. рет. збуњивати честим и противуречним наредбама, мо-
тати. – Она га само мунда, не поштује га (Кр).

мунђа несвр. подмукло чинити; оговарати. – Све нешто мунђају кво 
узимам, кво давам; што се њи тича (Зав, Пир).

муне свр. боцнути, убости (особу, брав). – Муну ме с остьн у ребра, 
опомену ме (Рс. Рг).

муне се свр. кришом се увући; одједном нестати у гомили. – Немој да 
се у това муне некоја змија на-лето (Зав).

мунѕа несвр. лутати; јурити. – Куде мунѕаш натам (Пир).
мунтук м пеј. занатлија који израђује поњаве, грубе простирке, покров-

це, вреће, бисаге и торбе од коњске и козје длаке или од конопље; глупак. – За 
мутавџију се каже још и мунтак, тупак или ћутук (Ш).

мурашка ж коза са тамноцрвеном длаком, ретко име. – Мурашка је 
мургава коза, тьвноцрвена на длаку (ВЛк).
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мургас, -та, -то који је тамноцрвене боје длаке (о говечету). – Мургасту 
краву довел (Бла).

мурдар/мурдар м пеј. лош познавалац свога посла; лош мајстор. – Oн је 
мурдар касапин (Пир. Изв).

мурдара несвр. фиг. поганити речима. – Она мурдара свакога, никому 
се не срамује (Вој).

мурдаран, -рна, -рно загађен, запрљан, нечист (о храни). – Млекото мур-
дарно, че га расипем, мачката га налока (Сук. Вој).

мурдари несвр. 1. загађивати храну прстима и превртањем. – Немој да 
вадиш месетија с прсти и да мурдариш манџуту (Рс. Пир). 2. фиг. клеветати; 
оговарати. – Мурдарили нешто при Ивицу за мене, он ми каза (Зав). 3. фиг. 
бацати чини. – Требе да је мајћа њој нешта мурдарила и са кравата дава 
крваво млеко (Држ. Ос).

мурдарка ж зла, бестидна и покварена женска особа. – Била је голема 
мурдарка, никој у неје волел, ни родбина (Цр).

муре с метална подлога за бушење потковица пробојцем. – Турим по-
тковицуту на муре па у бушим с пробојац (ТД).

мурли се несвр. јако се наоблачити пред кишу или непогоду. – Мурли се, 
спрема се за ћишу (Вој).

мурљав, -а, -о 1. облачан и са знацима који најављују кишу (дан, небо). 
– И дьньс мурљав дьн, нема да се осуши сенцето (БЧ. Дој). 2. фиг. љут, намр-
штен. – Нешто си мурљав дьньс, мурљаво ти челото (Трњ).

мурљавина ж облачно време са ниским облацима, време пред кишу. – 
Мурљавина изутра беше, па се после разведри (Чин).

мурџас, -та, -то, в. мурџес. – Мурџастога вола имајоше (Цр. Сук, СГл).
мурџес, -та, -то који је тамноцрвене боје длаке са тамнијим преливом 

низ кичму и на глави (говече); уп. мурџас. – Мурџестотога вола не можемо да 
прежалимо, млого ни је убаво слушал (Вој).

мурџи се несвр. 1. покрива се небо ниским кишним облацима. – Мурџи се 
времево, да оч да падне ћиша (Км. ЦД, Бер, При). 2. фиг. мрштити се; љутити 
се. – Што се мурџиш на мене без разлог (Км).

мусав, -а, -о 1. коме виси доња усна. – Висеше му долњата усница, беше 
грозан, ама је бил паметан (Ста). 2. нескладан, грубе конституције. – Мусава 
овца, оклембасила се, и грозна (Соп).

мусење с гл. им. од муси се 1. одбијање хране и мировање због болести 
(особа, брав). – Мусење, това неје добро, требе да је болна овцата (Гра). 2. пеј. 
дурење, срдња. – Мани се од мусење, вачај се за работу, неси дете малечко 
(Кр).
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муси се несвр. дурити се, срдити се. – Не мрдај од работу, и ја би се 
мусила да ме друђи рани (Изв).

муска ж 1. бела овца која има мању или већу црну или сиву шару на лицу 
и губици. – Овца муска има на уста флеку (Зав. ВЛк). 2. коза браон боје која 
на устима или лицу има белу шару. – Муска кажемо за козу која је отстрану 
каџава, а на уста има нешто бело (Брл).

мута м/ж 1. особа која ћути, трпи и не буни се. – Oче да сам мута и да 
сецам ко говедо (Изв). 2. особа која мимиком и понашањем негодује и тиме 
показује да јој је тешко. – Проорати, муто, да могу да видим какво ти смита 
(Кс).

мутава работа изр. 1. посао који се не одвија како треба; нечист по-
сао. – Мутава работа, нема да буде ништа од свадбуту (Зс). 2. сплетка. – Он 
само прај мутаве работе (НМл).

мутаво изгледа изр. деловати глупо и неодређено, стварати неодређен 
утисак. – Мутаво изгледаш, ама си све убаво разбрала (Зав).

мутељак м пеј. неукусно чорбасто јело; уп. мутиљак. – Даву некакву чор-
бу мутељак на гладан народ (Зав. Пир).

мутер м матица (која се окреће по навоју). – Мутерат зарџавел, че се 
отћине ако га вртиш на силу (Зс. Вој).

мутиљак м в. мутељак. – Мутиљак направила, не мож да се једе (При).
мутиљњак м размућена вода. – У кладенчето мутиљњак, деца се игра-

ла па ђу размутила (Вој).
мутка несвр. 1. мућкати. – Полька га носи и пази да се не мутка (Грш). 

2. петљати, чинити нешто непоштено. – Муткаше, муткаше и измуткаше, 
и претупаше и њега како и нас (Км. Пир).

мутлаком прил. изненада; одједном, моментано. – Ја се мутлаком сасе-
ти да мора да су ваште овце залутале (ДД).

мутнеж м мутљаг, талог; мутна вода; уп. мутнеш. – Нече овцете да пију 
тија мутнеж (Сук. Вој, Пет).

мутнеш м, в. мутнеж. – Повише мутнеш остало у вират, нема вода за 
стоку (При).

мутнило с мутљаг; талог. – Још излази мутнило из цевкуту, док га 
водата прокара (Трњ. Кр, Вој).

мутница (вода) ж јако мутна вода; бујична вода. – Дотече голема вода 
мутница и однесе мосат (Об).

мутуљига ж 1. талог у вину; талог у течности уопште. – Ка отакамо 
вино, тов што остане на дно је мутуљига или талога (НМл). 2. мутна вода по-
сле јаке кише, бујица. – Дотекал порој, мутуљига (Пет. Бла).
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мућканица ж пеј. јело или пиће лошег квалитета као лоша мешавина 
лоших састојака. – Лоше вино продаву; прави се свакаква мућканица (ВСв.).

муфљуз м мн. муфљузје, муфљузи жарг. нерадник; ништарија, особа без 
моралне вредности. – Збираш муфљузје, неранимајковци, с текви другујеш 
(Пир).

мучан, -на, -но подмукао (човек); бодљив (брав). – Заѕрта се ко мучно 
говедо (Рс). Он је мучно говедо, не знајеш када че те убоде (Јел).

мучен (човек) изр. патник; сиромах. – Oн је мучен човек, мучена душа; 
цел живот је оскудевал и све је друђи слушал (ПРж).

мученик м/ж/с патник, страдалник. – То је мученик жена (Гос).
мученичћи прил. патнички; сиротињски. – Свашто те газило, чума те 

била, мученичћи живот открај (Гос).
мучи га манастир изр. мит. бити опседнут откривањем богомоља на 

траговима и рушевинама некадашњих светилишта. – Тепа се, мучи га ма-
настир. И жене манастирће мучи манастир, и најду га (Вој. Сук. Км, При).

мучи душу изр. јако се мучити. – Мучила је душу и она, лош је живот 
прекарала (Вој).

мучи се несвр. 1. трудити се. – Мучим се, дом очу да створим (Км. Брц). 
2. копрцати се, с муком се одупирати и одржавати. – Oн ме бута у бумбак 
да се удавим, а ја се па мучим да се вадим (Бла).

мучнина ж гушење; осећај дављења. – Дојде ми некада таква мучнина, 
па како да ме некој стиска за гушу, како да че се угушим (Зав. Гра).

мучњак м сандук у воденици у који пада брашно при мељави. – Браш-
ното пада у мучњак (Рс. Чин).

мушичка ж дем. и хип. од муа/мува м црв који живи у сувом дрвету. – Му-
шичка има, она једе дрвото (Пс).

мушка јана изр. подр. девојчица која се радије игра са дечацима него са 
девојчицама. – Ти, мушка јано, што си не најдеш другарице (ВЈ. Вој, Цр).

мушкар м 1. стабљика дводоме биљке која обавља опрашивање. – Бел-
ка од грсницу је мушкар, а црнка је женско, она прај семе (Вој). 2. млади 
мужјак стоке одабран за приплод. – Мушкар је младо овне, за домазльк 
оставено (ВЛк). 3. дечак. – Мушкар, јако, че бије свата девојчетија, ако је по-
млад (Гос. Гра).

мушкарача ж 1. девојчица која се радије игра са дечацима и туче 
се са њима. – Таја мушкарача, ја колко се бије с мушката деца (ВСв). 2. 
мушкобањаста женска особа. – Таја мушкарача бесна има мушћи глас, па 
и брковчичи (Цр).
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мушкарица ж девојчица, девојка или жена која радије другује са муш-
кима него са женскима (и која обавља мушке послове). – Девојче, девојћа 
или жена која повише другује с мушћи, окамо ђу мушкарица (Гра).

мушкарко м мужјак. – Ако је магаре мушкарко зовемо га Марко или 
Мишко (ТД).

мушкарче/мушкарче с мушко дете; дечак. – Сабрала се мушкарчета 
деца па се играју клису (Вој. Гос). Мамо, задирају ме мушкарчетијата (Сре).

мушкарьц м стабло лука које носи семе. – Мушкарци од лук искарују 
семе, и тов се семе сади и добије се арпаџьк (Цр). Това је мушкарьц од лук 
црвени (Пл).

мушко с најчешће при обраћању мушко дете; дечак. – Мушко, де дојди да 
ти дадем бомбону (Вој. Сук, Чин). Родила је три мушка и једно девојче (Сре).

мушко јелече изр. прслук од сукна из традиционалне ношње. – Носил 
сам мушко јелече, штитило ми је снагу (Ру. Цр, Вој).

мушкокоз м мн мушкокози хермафродит (особа, брав). – Окози понекоја 
коза мушкокоза (ТД. Вој. Имају једнога сина нежењенога и он мушкокоз (Пир). 
Роди се тека некоје па не личи на мужа или на жену, него на мушкокоза (Држ. 
Пет).

мушљика ж рупа у дрвету, зиду или сиру коју је пробушио инсекат или 
његова ларва. – Сирењето све на мушљиће, вануло црвје (Рас. Вој).

мушљикав, -а, -о који је пун пожељних шупљика (о хлебу, погачи, сиру). 
– Мушљикав лебат, убав (Пир).

мушне се свр. изненада се провући кроз рупу; мунути се; пробити се. – 
Мушнула се крз трњети овцата (Пок).

муштинка ж дем. и хип. од муштина 1. дечак; млад мушкарац. – Ти си 
муштинка, не давај се да те газе (Вој). 2. млади мушкарци. – Зберу се, муш-
тинка, помогну, насечу ми дрва (Вој. Чин, Грш, Сук).

мь м 1. длачице на кожи. – Замомчил се веч, има мь поди носат (Сук). 
Избило га мь, пушта бркове (Зс). И тов се ока мь, длаће на кожу (Дој). 2. маца 
са цветова неких биљака (маслачка, паламиде, врбе, тополе). – Оди тополе-
те мь погуши ни преко мај месец (Пир. Нш).

мьзга ж бастард коња и магарца, мазга. – На девет мьзђе злато су до-
нели ајдуци (Гос).

мьзница ж музно грло које се лако музе и даје много млека. – Тај је овца 
мьзница, и добра је (ВЛк).

мькне несвр. пеј. грабити, отимати, носити у свој дом. – Само мькне, 
само тегљи, и гума се, оче да стане најголема газдерица у село (Држ. Вој).

мьлецьк, -цка, -цко мален, недорастао; уп. мьлецьк. – Још си ти мьлецьк 
за девојће (Пн).
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мьнгрка ж ситан старински турски бакрени новчић; безвредни новчић 
уопште. – Од башту си неје разлика ни колко мьнгрка, иста памет (Рс).

мьненко с беба. – Че си имамо мьненко (Пк. Јел, ТД).
мьнецьк, -чка, -чко, в. мьлецьк. – Мьнецка, ситацка јаганци (Дој. Брл, Јел).
мьротна крава изр. засушена крава на суватској испаши, која се пре-

ма потреби користи за рад. – Мьротна кравата, још се неје гонила или нече 
скоро да се тели, иде на сават, а узимамо у на замену за работу кад затребе 
(Дој).

мьца несвр. 1. муцати. – Мьцају говедата, гладна су (Држ. Рс, Кр). 2. мум-
лати; неразговетно одговарати. – Немој да мьцаш, него ми кажи како је 
било (НМл. Држ). 3. досађивати пренемагањем. – Мани ђу, само мьца ко крава 
(Кр).

мьши се несвр. јежити се (од хладноће, узбуђења, болести, страха). – 
Јарето се мьши, зима му је (Брл. Дој).

мьшка несвр. 1. мешати; гњечити (кашу, блато, иловачу). – Мьшкам 
калиштето по цел дьн, руће ми утрну (Сук. НМл). 2. лоше обављати посао 
(због недостатка знања, вештине, искуства, воље). – Не мож ли да најдеш 
бољег мајстора, него сам мьшкаш (Изв). 3. петљати, чинити нешто у своју 
корист на рачун других. – Ти мьшкаш нешта, очеш пак да ми подвалиш (При. 
Рс, Ор). 4. Водити тајну љубав. – Мьшкају сас њу нешта, примећава се (Пет. 
Држ, Пир).

мьшка се несвр. прљати се (житком масом). – Деца, немојте по ка-
лиштето, немој се мьшкате (ВС. Цр, Вој, Км).

мьшне свр. шаљ. и пеј. површно обрисати прашину или другу нечистоћу, 
па она може да се прошири по целој површини. – Де, да га мьшнем, да га 
пребришем (Зав).

Н

на миноод изр. успут; на брзину. – Това ми је на миноод (Вој). Че сврне-
мо на миноод (Кс).

на муравет изр. вешто, зналачки. – На муравет дунђери ѕидају попа 
(Соп).

на-очи изр. пред очима. – Немој да ми излази на-очи, не сакам да ђу 
видим (Грш).

на узелје врзује изр. везивати у чвор; фиг. убедљиво лагати (препреде-
ни лажов). – Льже и на узелје врзује научил школу од башту (ВРж).
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наака се свр. фиг. препити, јако се опити. – Добро вино изнесе, и месо 
печено, па залетемо, наакамо се ко стока (Рс).

наапује несвр. уједати; нагризати. – Некакво ночу наапује овцете (Ш).
наарчи свр. почети трошити. – Наарчимо парете, купувамо дар на 

девојћуту (ВЈ).
набавује несвр. набављати. – Oн ми набавује удице и делимо што 

уловим (МЛк).
набије свр. згњечити (ограничену) површину (плода, ткива). – Набила 

сам си ступало (Пет). – Јаболћете све набијене, нема да трају (Држ).
набивује несвр. набијати. – Набивујем колци на боранијуту (Изв).
набогује се свр. боговати; чинити моћно као бог. – Боже, или богуј 

како требе или пушти мене ја да се набогујем (Зс).
набрчкује се несвр. наборавати се; смежуравати се. – Тија че тражи 

голем мираз, че ти се набрчкује чело (Држ). Блузата ти се набрчкује, неје до-
бро парчето (Пир).

набутка се свр. деч. добро се најести. – Детето се убаво набутка и одма 
заспа (Рс).

наваксује несвр. надокнађивати. – Када пропуштим дьн или два на-
страну, ја после наваксујем, не давам да ми работа остањује (Чин).

наварује се несвр. бубрити у току кувања. – Боб се млого наварује, али 
исто и васуљ (Сук).

навизльк/ненавизльк м завист; мржња. – У дьньшњо време само на-
визльк, само зло у народ (Вој).

наводња ж в. навотка. – Наводња је рам за повивање чипари када се 
праве дрвене виле (Рс).

навора ж парче хлеба које се у цркви даје сваком у току причешћа, 
нафора. – Навора је леб који се у цркву дава када се причестујемо (Рс).

навотка ж дрвена направа помоћу које се при изради савијају рогови 
дрвених вила: уп. наводња. – Навотката на плевњуту виси и не смеје на ћишу 
да ћисне (Рс).

навоште с кожа која се обавија око ногу при рибарењу. – На нођете 
врзујемо навоште када газимо по рекуту и ватамо рибе (Рс).

навртује несвр. навртати, зашрафљивати; навијати сат. – Навртујем 
шрав, ама испада, излизал се навојат (ВС).

наврча си воду изр. настоји да све иде њему у корист. – Лукав је, навр-
ча си воду на своју воденицу; пази се од њега (ВС).

наврчка свр. (правилно) наборати. – Убаво си наврчкала сукњуту, све 
распоредено како требе (Пир).
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наврчује несвр. 1. навраћати. – Ти поче млого ретко да наврчујеш у 
нас, заборављаш да смо ти рода (Сук). 2. усмеравати ток воде. – Наврчујем 
водуту, че наваџујем градину (Вој).

нагазује несвр. често пролазити преко трагова псећег, мачјег или 
птичјег гребања на стази. – Пази да не нагазујеш на сугребје (Сук).

нагарњује несвр. одавати укус на загорело. – Рећијата нагарњује, това 
је од казанат (Вој).

нагладњичав, -а, -о шаљ. прилично гладан. – Нагладњичав сам, печењето 
мож ми буде доста (Сук).

наглеџује несвр. рет. кришом осматрати. – Старцат наглеџује какво де-
цата работе (Сук).

наголемо се диѕа изр. понашати се охоло. – Стајини се диѕају наголе-
мо, убави, ако су сиротиња (Чин).

награба се свр. фиг. обогатити се митом и пљачком користећи друшт-
вени положај. – Помреше и тија што се награбаше (Кп).

наглеџује се несвр. рет. науживати се гледајући. – У град идемо само на 
панаџур: наглеџујемо се свет и да купимо лубеницу за деца (СГл).

нагрули свр. 1. скинути зелени омотач ораха, лешника. – Нагрули-
ла сам неколко џака ореси (Јал, Сук). 2. смрвити крушке припремајући их за 
врење. – Нагрулили смо круше плну кацу, че буде крушова рећија (Вој).

надѕидује несвр. надзидавати. – Че ми надѕидаш терасуту на још две 
цигле (НМл).

надигне сурлу изр. уобразити се. – Надигне сурлу када дојде и више 
никога не познава у село (Рс).

најдобре прил. најбоље, најповољније. – Најдобре је да си појдете на 
време, да не замркнете (ВРж).

надоват прил. надохват. – Очу да ми је алат надоват, да могу брже да 
работим (Пир).

надодава несвр. додавати преко већ датог. – Тетка ми дава и надодава, 
не могу све да понесем (Чин).

надреме се свр. пеј. предуго (и узалуд) чекати. – Надрема се на станицу, 
воз чека (НМл).

надрнда свр. фиг. набрбљати мноштво увреда и бесмислица. – Жената 
љута, па ми надрнда све и свашта, за све сам ја крив (Ор).

надума свр. фиг. извређати. – Ја му надума преди сви, па нека се са чеша 
ако га срби (Пет. Држ).

надунди образи изр. поправити се, заоблити лице због повољне исхра-
не. – Поправил се там, надундил образи ко бачијар (Рс).
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нажиња несвр. пожети. – Голема сам жетварка била, највише сам ја 
нажињала (Пл).

нажуљује несвр. (све јаче) жуљати. – Чижметинете ме нажуљују, не 
могу ђи носим (Вој).

наизмич прил. косо; подешено да клизи. – Турил сам га наизмич да могу 
да га претоварујем (ВЛк).

наишка свр. отерати кокошке у жељеном правцу узвикујући иш. – 
Наишка њоњете кокошће да пасу у нашту ливаду (Вој).

најакча се свр. добро се најести (о особи). – У дрва че идемо, да се 
добро најакчате (Кр).

најеца свр. рет. обилно навејати (снег). – Најецало снег до појас (Рс).
наказан, -а, -о трп. пр. унакажен. – Врну се из ропство болан и наказан, 

и у кратко време умре (Зс).
накањћује се несвр. колебати се; дуго оклевати; одуговлачити. – Мло-

го се наканћујете, немам време да ви чекам сас упрегнутога коња (Држ).
накапује несвр. наносити течност пажљивим капањем. – Сам че си 

накапујеш тија лек у око, неје некоја шарка голема (Вој).
накарује несвр. нарастати (коса, нокти, цветно вретено биљке). – Лу-

кат поче да накарује коп (Јел).
накатерчи се свр. почети чинити упркос телесној немоћи. – Деда и 

баба се накатерче и појду у дрва (Рс).
накача несвр. вешати мноштво предмета. – Накачамо вислетија 

грозје, јаболће и дуње па се собата умерише (Вој).
наклаџује несвр. ложити; распаљивати загаслу ватру. – Ја наклаџујем 

сас клечорак и зачас запалим огьњат (Сук).
наклевкује несвр. в. клевуцка. – Наклевкујем помалко, али се још могу 

слушам (Бе).
наклецкује несвр. в. клевуцка. – Наклецкујем, ама с деснуту ногу повише 

(Нш).
наклца свр. оштетити ударцем. – Од десет јајца, колко си донел, че-

три наклцана (Пир).
наклцује несвр. 1. оштећивати ударцем. – Пази да не наклцујеш ваз-

нете, оне су у кућу за убаво (Изв). 2. фиг. са муком изговарати; неповезано се 
сећати и причати. – Наклцујем некако, како сечам се да је тека бьш било 
(Вој).

наковује несвр. накивати. – На колата си наковује разне шарће (БЧ).
накосује несвр. покосити. – На туја ливаду највише сено накосујем, 

луг, влагу има (ВЛк).
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накривендањише се свр. рет. пеј. јако се нагнути. – Накривендањисал 
се, шчепанзил се навиљакат на већуту, лоше смо га натрупали (Рс).

накриви свр. скренути, променити смер на путу. – Накриви надесно и 
трећа кућа је његова (Грш).

накрути свр. обити јаким ударцем (помоћу алатке). – Накрути 
пањушће у горуту и донесо ђи да се грејемо (Рс).

накршује несвр. накидати гранчице са плодовима. – Да ми накршиш 
вислетија црешње (Пет).

накука се свр. кукати дуго и често. – Она се је накукала и на гробишта 
и у кућу, само това знаје (Пет).

налавује несвр. лајати на свакога, али не нападати (пас). – И кучето ко 
газдата: налавује, али не напада (Соп).

налагьм прил. под великим притиском (грдњама, батинама). – Искара-
ше га налагьм ни кривога ни дужнога (Рс).

належи се свр. страћити време у дангуби и лежању. – Ти се належа 
летос по врбацити, а ни се наринтамо (Трњ).

налицкује се несвр. лицкати се, дотеривати се; шминкати се. – Нашто 
се девојче поче млого налицкује (Сук).

наљевак м проја од белог брашна. – Затеко ђи на ручьк, једомо наљевак 
(Рс).

наљевњак м левак. – Донеси ми наљевњакат да пресипем виното (Рс).
намазни свр. изгладити. – Дај ми мистријуту да га намазним и од овуј 

страну (Гра).
намазни се свр. шаљ. лепо се очешљати и нашминкати. – Она се прво 

намазни пред огледало па после излази из кућу (ДД).
намалко прил. 1. умало; само што не. – Намалко да пођинем, гром паде 

преди мене (Бс). 2. на врло слабој вези. – Намалко се држи, само што се не 
отћине (ВРж).

намаљевује се несвр. постепено се смањивати (залиха, снага, бол, 
број). – Поче да намаљевује народ по селата (ВЛк).

наматосан, -а, -о мртав пијан. – Свити тројица бејоше наматосани, и 
лежу (Рс).

намерује несвр. тачно одмеравати. – Намерујем да има за свакога по 
ћило шићер (Ор).

наметиљави се свр. ометиљавити се. – Куде има мокре овце се 
наметиљаве (Грш).

намирља несвр. обављати повремене дневне послове око стоке. – Нек 
дојде одма, требе стоку да намирљамо (Јел).
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намислеје свр. арх. решити: наумити. – Ја сам намислејал у среду да 
идем у град (Вој).

намокричав, -а, -о који је претежно влажан. – Намокричаво това ме-
сто, ѕука расте (Вој).

намољује несвр. наваљивати са нуђењем. – С њу су намољували на не-
колко места и нудили су голем мираз (Сре).

намрзује несвр. почињати све јаче мрзети. – Откако поче земљу да 
купујем он ме поче намрзује, оче да сам увек посирома од њега (ВЈ).

намрџује несвр. намигивати и подругљиво вртети уста за неким. – 
Која како жена мине и замине, она по сваку намрџује, шегује њој се (Рс).

намрштује се несвр. повремено се мрштити. – Она се намрштује штом 
ме види (Брц).

намумурљи се свр. јако се наоблачити (пред кишу или непогоду): 
уп. намурљи се. – Неје ми лоше што пада ћиша, него што се времето млого 
намумурљило (Пир).

намурљи се свр. в. намумурљи се. – Намурљило се времето, де сеното 
одма да зберемо (Сук).

нанакрај прил. на самом крају. – Снаата седне нанакрај да може да при-
носи док вечерујемо (Вој).

нанесе га изр. случајно навести (бог, пут). – Да те нанесе бог да видиш 
какво сам све ја направил и какво богатство имам (ВЛк). Нанесе ме пут и там 
преспа у њи, и убаво ме дочекаше (Км).

наногу прил. имућан. – Пера је наногу, газда је (Рс).
нањапа се свр. пеј. најести се; прејести. – Нањапал се па ожеднел, само 

диѕа стовнуту (Рс).
наорује несвр. пооравати укупно највећу површину. – С његови јаћи во-

лове он наорује највише рала жито (Вој).
наоџује несвр. арх. ирон. налазити. – Почела жената му да наоџује златне 

парице по пут, и почела га усрећује (Брц).
напазарује свр. накуповати. – Че идемо да напазарујемо све какво че 

ни требе за славу (Јал).
напасује се несвр. напасати се. – Убаво напасује овцете, знаје куде има 

убава трава (Км).
наперује се несвр. фиг. усмеравати бес на некога; спремати се за об-

рачун. – Што се наперујеш на мене, ја ти несьм никакво зло учинила (Пет).
напиња несвр. упињати се; наваљивати. – Напиња да дојде па да дојде, 

али чича не дава никој век (Јал).
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наплачује точак изр. стављати наплатке на паоке при прављењу 
дрвеног точка. – И кад постадо калфа повери ми мајстор да наплачујем точ-
кове, да наплатисујем (Чин).

напне свр. силовито навалити ради постизања циља. – Напел да му 
купим мотор па мотор, ако знаје да немамо с кво (Рс).

напне клане/напне му се жилка (о мушкарцу) изр. вулг. хтети коитус. 
– Беше напел клането и одведе ме дом да завршимо работу (Рс).

напне се свр. понашати се љутито према некоме. – Напне се одједнуш 
на некога и мане да орати и с њега и с нас (Рс).

напне штркољ изр. нападне говеда говеђи штркаљ. – Кравете ка напне 
штркољ оне дигну опашће и бегају (Рс).

наподмрзло прил. по замрзнутром (блату, снегу). – Наподмрзло ка 
одим, оно полько (Сук, Вој).

напрди свр. вулг. прдежом омаловажити (особу, групу, трпезу). – Буда-
летина голема: напрде трпезу, преседе ни једење (Пок).

напретка прил. ранијих дана; прошлог пута. – Напретка када сврну не 
затеко те дома (ВРж).

напундри се свр. рет. 1. нашминкати се. – Женско, прво се напундри па 
после излази у село (Рс). 2. фиг. јако се наљутити. – Напундрила се на мене и 
ману да орати преди неколко дьна (Рс).

напупује несвр. почињати образовати пупољке. – Пролет веч стиѕа, 
врбете веч напупују (Гра).

напупуљчи свр. напупити, образовати пупољке. – Врбете напупуљчиле, 
стиже врбопуц (Гра).

напуца свр. испуцати кокице од зрневља кукуруза. – Дај ми неколко 
класа да напуцам булће на децата (Држ).

напушти свр. пустити стоку у (непокошену) своју или туђу ливаду. – 
Чала је голем штетник, напуштил ми ливадуту у Тељато (ВЛк).

наразује несвр. оштећивати (здравље, алатку, предмет уопште). – 
Тека наразујеш трнокопат, млого млатиш у камење (Изв).

нарамчи свр. ставити бреме на раме или леђа. – Нарамчим торбу и 
одма на појату, овце да пуштам (Дој).

нараслина ж израштај на телу, тумор. – Нараслина му се дигла на 
плечку, иста како на башту му што је (Кп).

наретко прил. у чорбастом облику (о јелу). – Ја волим васуљ наретко 
(Пир).

нариља свр. изриљати колико је потребно. – Нариља колко за лејуту 
(ВЈ).
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нарита свр. деч. изритати. – Кој ни насмита игру ни га убаво наритамо 
(Јал).

наритује несвр. гонити батином; гонити ритајући. – Наритују сироче-
то, пуде га из кућу слуга да је по село (Сук).

наричује несвр. арх. одређивати судбину (суђаје) по рођењу детета. – 
Ка мајћата заспи оне дојду и наричују на детето каква да му буде судбина 
(Јал).

насапуњави (се) несвр. насапунати (се); уп. насапуњи се. – Да могу да 
отперем штрокуту, прво рућете трљам сас песак и са-земљу, па ђи после 
насапуњавим и оперем (Сук).

насапуњи свр. в. насапуњави (се). – Ја се насапуњим сас туја траву када 
очу да си оперем руће (Бе).

насилује несвр. служи се силом. – Он насилује, притиска чуждо да от-
има (Трњ).

насиљава несвр. в. насилује. – Насиљавају ме да њим продадем ливадуту 
(Пет).

наслутује несвр. предосећати. – Ја наслутујем да ми тија зло спремају 
(Сук).

наспавује се несвр. наспавати се. – Дете по целу ноч вика, не наспавујем 
се (ВЛк).

настињује несвр. прехлађивати се. – Који седи на ладно, он настињује, 
џабе му дреја (Чин).

наставује (се) несвр. настављати (се). – Наставујемо конопци и мери-
мо (ВЛк).

настрви свр. навући дивљач на ловачки мамац бацањем малих количина 
на више места. – Настрвимо косће и месо, и курјакат како обира дојде до 
клопку (Рс).

наступкује несвр. повремено и опрезно газити. – Наступкује ме с ногу, 
дава ми знак да не пијем (Пк).

наступује несвр. наступати; газити. – Че наступује фолклор из 
Крупьц, че идемо да гледамо (Пир).

натакује несвр. гутати без жвакања. – Остадо без зуби, па само 
натакујем ко пловка (Гра).

натлаби свр. почети радити мање жустро; опустити се; попушта-
ти. – Како остаре ја натлаби и работу и једење (ВЛк).

натлабује несвр. почети ређе чинити; опуштати се (због болести, 
умора, смањења жеље). – Сас женуту почемо да натлабујемо онуја работу, 
стигоше ни године (ДД).
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натраскује се несвр. кочоперити се; упињати се. – Вача се у оро, старц, 
натраскује се, оче још да је млад (Вој).

натрѕује несвр. навлачити са муком (чарапе, одећу). – Младете облаче 
све тесно, једва натрѕују панталоне, оче убаво дупе да њим се види (Држ).

натрљује несвр. мазати, премазивати. – Раматиз ме изеде, па се 
натрљујем с овија лек, мажем се (Држ).

натроји свр. расути (омашком) мрвице хлеба. – Ти си натројила млеко-
то, мож да проћисне (Рс).

натурено му изр. подметати некоме туђу кривицу. – Натурено му је да 
је он за све крив (Јал).

наћисује несвр. одавати киселкаст укус. – Наћисује вурдата (ВРж). 
Наћисује помалко, још зелено за једење (Држ).

научује се несвр. питати за савете; стицати искуство. – Ја све окол 
мајсторити, научујем се како да си сам направим (ВЛк).

нацарује се свр. науживати се моћи и потпуне слободе. – Избра га на-
род, са че се он нацарује, а нас че заборави (НМл).

нацепује несвр. оштећивати цепањем (хартију, одећу, текстил). – Па-
зете деца да ви трњето не нацепује дрешћете (Пет).

нацерује се несвр. будаласто се смејати; церити се. – Навикло да се 
нацерује, па не знајеш да ли ти се радује или те исмејава (ВС).

нацеџује несвр. исцеђивати стискањем или пресовањем. – Нацеџујем 
сок од копине за дечицата (При).

начари свр. загрејати изнад жара или вреле плотне. – Начари малко 
шушеницуту да буде поблага за једење (Вој).

начељати се свр. почети жестоко грдити и вређати некога. – Начељати 
се на некоју жену па почне да ока, само што ђу не ване за гушу (ДД).

начепује несвр. кидати (гранчице са плодовима воћа или грожђа, веће 
листове, гранчице, цветове). – Начепујем гранчице са понеколко круше, и 
качим ђи у кућу да вису (Рс).

начока се свр. често се куцати па се напити. – Саберу се, изнесу вла-
ше и чаше, и док се не начокају не мањују се (ВЛк).

наџипи свр. рет. узети на зуб; почети кињити и прогањати. – Наџипи 
ме свекрвата и само ока по мене (При).

нашевел-надевел изр. час тамо, час овамо; лево-десно; кривудаво. – 
Пијано, нашевел-надевел се врча дома (Рс).

нашљами свр. захватати сувише (грло које пасе; орач плугом; косач 
косом); уп. нашљами. – Нашљамила траву за свиње, донесе плно цедило (Вој).

нашљамчи свр. в. нашљами. – Ја нашљамчи траву за свињете и уврза ђу 
у цедилото (Вој).
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небричњак м рет. човек који се нередовно брија. – Ти се смејеше на 
небричњаци, а са и ти поче да урастујеш (Рс).

невеш се прај изр. правити се будалом. – Прави се невеш, или се прај 
глув, само да избегне јасан договор (Вој).

недобричи се свр. не довршити бријање; лоше се обријати. – Не бејо 
се добричил кад ми дадоше зор одма да излазим (Сре).

недоглупав, -а, -о који се прави на будалу. – Он је недоглупав: прави се 
на будалу, заврча малко (Јел).

недоиџа несвр. не наједати се. – Невеста, она недоиџа: последња седне, 
прва се диѕа (Вој).

недоклепано прил. недовршено; није урађено како треба. – При тебе је 
све недоклепано, све незавршено или аљкаво напрајено (Рс).

недослуша свр. истерати пре времена (слугу, невесту, зета). – Куде да 
отиде да је слуга, све недослуша, искарају га (СГл).

недоткава несвр. не завршавати ткање. – Пролет наближи, ја још не-
доткавам (Сук).

некадьран, -на, -но физички слаб; недорастао; занемоћао; неспособан. 
– Муж у печалбу, деца окол мене, старци некадьрни (Сре). Некадьран, неје 
кадьр ни да се наједе (Об).

нема ни ора ни разбора изр. не помажу ни савети ни разговор (о 
тврдоглавој будали). – Саветуваше, бише, тепаше, какво не правише, ама 
оно нема ни ора ни разбора (Вој).

нема три-четри (при њега) изр. строго и јасно, без врдања. – Нема 
три-четри при башту ми: мора увечер сваћи да му каже какво је допринел у 
кућу (Пет. Чин).

неокан, -а, -о непозван. – Он неокан иде по свадбе да је гос, негде га и 
искарају (Рс).

непијач м особа која нерадо пије алкохолна пића. – Ја сам непијач, не 
карајте ме силом да пијем ако ми неје благо (Пет).

неправица ж неправда. – Неправица у народ је голема; кој је силан 
правица је његова (Сук).

нече-оче с неприхватање, гунђање, двоумљење. – Нема тува нече-оче: 
траже ли те у војску мора да идеш (Пир).

ни да мьцне ни да бьцне изр. не рећи ни зло ни добро, ништа не рећи. 
– Ја ђу пита зашто ме крадне, а она ни да мьцне ни да бьцне, само обрну и 
отиде (Сук).

нискочелес, -та, -то који има ниско чело. – Читала сам да су нискочелести 
глупави, а ти си тија (ВЈ).
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нитује несвр. нитнама спајати комаде плеха (при изради разних пред-
мета). – Ја, чирак уз мајстора, исправљам плекове, нитујем, додавам му 
алат, доносим му воду (Пир).

ноч м рет. двадесет и четири часа, дан и ноћ. – Ортаци у воденицу 
рачунају на ноч, това је дьн и ноч, а тека рачунају и понекоји овчари (Рс. Гра).

ньчьска прил. ноћас. – Ньчьска несьм спал, мучи ме мојата болка (Рс).

Њ

њапа несвр. рет. пеј. халапљиво јести. – Само њапа, само туја работу до 
крај работи, али и њу не завршава (Рс).

њивљак м пеј. (лоша) њива. – Тија ми је њивљак слаб, а и далеко је, че 
га напуштам (Рс).

њокалица ж пеј. нос. – Че ти скратим њокалицуту с једну песницу (Рс).
њуска ж нов. глупача. – Ти си њуска, мојете кокошће су попаметне од 

тебе (Рс).
њушкало с подмукла особа која свуда преноси оно што чује и види. – 

Това њушкало мора све да знаје и све да преноси (Рс).
њьпа несвр. пеј. (халапљиво) јести. – Кад он њьпа с нас, останемо глад-

ни (Рс).

О

обгорује несвр. излагати пламену и јакој ватри. – За тојагу бирам ле-
сковину и обгорујем у (Пк).

обгрта несвр. обухватати рукама и привијати уза се (предмет, драгу 
особу). – Обгртамо јагне по јагне и преносимо (Рс).

обдувује се несвр. засићивати се стално присутним обиљем жељене 
хране; имати стално све по жељи. – Обдувују се сваћи дьн, има све што му 
душа оче (Вој).

обдьн прил. преко дана. – Ја си обдьн завршавам све работе, а ноч је за 
спање (Јал).

обеспарује несвр. остајати без новца. – Порастоше черће, дарове 
купујемо, почемо да обеспарујемо, осиротемо (Сук).

обиварује несвр. прокувавати; кувати. – Обиварујем компире, че пра-
вим трљани компире (Пет).

обидне свр. пробати, окушати (храну, пиће). – Комшиката када улезне 
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прво обидне свако јело на шпорет (Рс).
обијоџује несвр. обилазити. – Обијоџујем овцете преко ноч, почеше се 

јагње (Рс).
обѕирава се несвр. нег. (не) обазирати се; (не)пристојно се понашати; 

(не) сматрати важним. – Она се на никога не обѕирава, нема никакьв срам 
(Вој). Ја му оратим, ама он се не обѕирава кво му оратим (Вој).

облажује се несвр. почети мрсити. – Од Покладе до Велигден ја се 
никако не облажујем (Км).

облази свр. загадити храну преласком преко ње; надражити кожу до-
диром (гусеница, паук). – Поклопи једењето с тепсију да га нешто не облази 
(Рс).

облепује несвр. замазивати (говеђом балегом, блатом, тестом, леп-
ком). – Вратата на вурњуту, када ђу напалимо, облепујемо сас лајна да не 
излази жешко (Трњ).

обмете свр. помести око нечега. – Де, чере, обмети окол стогат, чисто 
да буде (Вој).

обмита несвр. мести около. – Обмитам окол цргуту, с метлуту збирам 
зрна која су одлетела на-страну (Вој).

обмотује несвр. омотати. – Обмотај га с лепљиву траку, она че га држи 
боље него врца (Трњ).

обновује несвр. обнављати; поправљати старо. – Обновујемо појатуту 
да не падне (Рс).

обноч прил. у току ноћи. – Некакво пиле обноч поје, кука на плевњуту, 
че искука нечију главу (Вој).

обрисује несвр. скидати са списка; брисати. – На ти паре, обрисуј ме 
да ти више не дугујем (Кп).

обрише свр. избрисати. – Да обришеш моје име из тија списак (Зав).
обрнѕи усницу изр. истаћи усну. – Обрнѕил усницу како бачијар (Рс).
овајдује се несвр. рет. нег. (не) имати користи. – Овајдујете се млого 

што пљачкате овија народ, мрете побрже од сиротињуту (ВЛк).
овдекаја, ондекаја руг. на рачун говора Нишораца те овде, те онде. – 

Овдекаја огледало, ондекаја огледало, нема га огледало (Зс).
овисеје свр. поцепати се, бити у дроњцима. – Самарат овисел, шијен с 

губерачу иглу сас спандросане дреје (Рс). Овиселе му таслицете (ВРж).
(о)всига ж бот. врста дивљег овса Avena sterilis. – Кажемо повише вси-

га, али кажемо и овсига (Рс).
огадена невеста изр. невеста која није невина. – Огадена невестата, 

спремају се да ђу искарају (Рс).
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огорсусћи прил. сад. инаџијски; крвнички. – Били га огорсусћи, све у 
ране дојде (ВРж).

оградња ж ограда око велике парцеле или око економског дворишта. – 
Деда Дина Марин правеше оградње у Тељато, да огради све што је његово, 
по това сам га запамтил (ВЛк).

огрчује несвр. рет. обављати друго прашење (и огртање) кукуруза или 
кромпира. – Убаво га огрчујем повише да врзује (Јал).

огусти свр. учинити гушћим; не проредити (о усеву). – Млого си огу-
стил морузуту, нема да роди како требе (Сук).

од тьнћити крај изр. од млађих; од слабијих; од сиромашнијих. – Че 
почнемо да ви женимо од тьнћити крај (Цр. Вој).

одбави се свр. ослободити се (невоље, досадне особе), курталисати 
се. – Улезне ми пијан у кућу и оче да је гос, једва се курталиса од њега (Вој).

одбива несвр. одбијати; не прихватати; одвајати. – Жената га одбива 
од његову роду (Сре). Одбива га од рану, не дава му једење колко требе (БЧ).

одбивује несвр. рет. одбијати; не прихватати. – Поче ме одбивује од 
једење, каже да за старци неје добро да вечерују (Зав).

одбрбењикаше м рет. игра на води. – Играмо се поред рекуту 
одбрбењикаше (Рс).

одбруси свр. брецнути се; оштро одговорити (без посебног разлога). 
– Ја га пита видел ли је нашти, а он ми одбруси да смо изгубена вамилија и 
љут отиде натам (Бс).

одбучи свр. проћи велика бука (ветра, бујице, возила). – Одбуча опасан 
облак, пообара дрвја (Кс).

одвири свр. извести воду из локве, вира. – Одвири водуту да тече у 
градинуту (Вој).

одврта главу (грбину, дупе) изр. избегавати разговор, сарадњу; ома-
ловажавати рођака или познаника уздржаним понашањем. – Стану чинов-
ник, поче да одврта главу од нас (Пет).

одвужди свр. проћи брзо као метак. – Окнуше га да иде при њи и он 
одвужда натам (Сре, Чин).

одава несвр. удавати. – Нечу у одавам, доста ми је у кућу једьн зет 
пијаница (тд).

одаде свр. удати. – Одадо свете черће, све у добри домове (ТД).
одглавља несвр. олабавити (повлачењем клина); уп. одглављује. – Тешко 

се одглавља када је мокро (Пир).
одглављује несвр. в. одглавља. – Лько се одглављује када знајеш како и 

када имаш добар алат (Брц).

– 84 –



187Трећа допуна Речнику пиротског говора

одглеџује несвр. пратити тужним погледом оно што му измиче. – 
Носе жене крошње с грозје, а њему се једе, ама само може да одглеџује (Пир).

одгули свр. оштетити љуштењем (једног дела). – Како се трљала ваз-
ната одгулила се бојата на три места (Рас).

одѕьмби се свр. добро (са уживањем) истући некога песницама по 
леђима. – Че га уватим и че му се одѕьмбим, да ме више не подира тека (Вој).

одигне озем изр. развеселити. – Дошьл му унукат и то га је малко одиг-
ло озем и дало му вољу (Зс).

одигрује несвр. фиг. исмејавати; подваљивати; варати. – Обича да 
одигрује једнога-другога, па га сви избегаву (Вој).

одиѕа несвр. подизати, одвајати од подлоге. – Старцат сам одиѕа пло-
чуту и односи у на кров (Гос).

одједно прил. из једног комада, целовито. – Каракачка се прави одједно: 
најде се ракљесто дрво повише нође да буду (Дој).

одлати несвр. не поштовати ред, лако прелазити преко норми (девојка). 
– Младо, па још одлати, још не знаје кво је ред и кво је срам (Пет).

одледује се несвр. рет. одлеђивати се, копнити. – Поче се земља одледује, 
дооди веч пролет (Кп).

одлжује се несвр. продужавати се време; предуго трајати. – Године 
мињују, ја све по не могу, одлжује ми се време за смрт (Јал).

одликава се несвр. одликовати се. – Крадне све што му дојде до-руку, 
сас това се одликава (Вој).

одлькчи свр. смањити терет, бригу; олакшати; уп. олькчи. – Оженимо 
и другуту черку и са ни се бриђете малко одлькчише (Вој).

одмањује се несвр. постепено престајати чинити. – Поче се одмањује 
од роду, млого се загосподи (Сук).

однапретка прил. раније, одавно. – Однапретка људи су се поштували 
и помагали једьн другога, а са свет побеснел (Изв).

одовди прил. рет. одавде. – Одовди че дојду (Зс).
одорује несвр. рет. орати (планирану површину). – Одорујем, да има пе-

шес бразде за васуљ (Сук).
одоспред прил. спреда. – Закопчи се одоспред да ти се не смеју женете 

(Вој).
одрванѕи се свр. рет. укочити се од хладноће. – Одрванѕимо се на веть-

рат (Рс).
одремче се свр. пеј. закаснити са буђењем. – Одремчал се, још неје сто-

куту пуштил у пашу на време (Рс).
одрипује несвр. одскакати. – Лоптата одрипује, оно ђу удара, трчи по 

њу, смеје се (МЈ).
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одрита свр. одгурати ногама. – Децата се заиграше па одриташе 
црђете наземи (Држ).

одрнка свр. удаљити се звонећи. – Одрнкаше козете на онуј страну (ДД).
одрони (се) свр. одмрвити (се); роњењем (се) откинути од целине. – 

Одронило се камење па затворило путат (ВЛк).
одруца свр. пеј. гласно се наплакати, одридати. – Он одруца како жена 

на гробишта (Пир).
одувује несвр. (померати и) односити дувањем (ветар, особа). – Веть-

рат одувује сеното и разноси га (Бс).
одьзве се свр. одазвати се. – Ја га окам, а он се нече одьзве (Чин).
ожали свр. обавити (све) посмртне обичаје (до једне године после 

смрти). – Ожалимо бабичкуту како требе, пројде веч година (Држ).
ожегне свр. ударити (коња, говече) по леђима. – Ожегну говедата и она 

искараше товарат (Рс).
ожьмби се свр. пеј. искревељити се; направити лице нерасположне осо-

бе. – Што си се тека ожьмбила, болна ли си (Рс).
озем прил са земље. – Узима озем леб, не гади се, и једе, и ништа му 

неје (Зав).
озлачује се несвр. почињати пасти младу пролећну траву. – Излезе 

трава, почеше се овцете озлачују (ВЛк).
оја узв. при гоњењу коза: хајде, напред. – Ви карате козе с еја! а ни с оја! 

(Рс).
окосује несвр. покосити. – Ја сам окосувал туја ливаду сам за једьн дьн 

у моје луде године (Км).
окрека свр. завршити задати посао, извршити задатак. – Ја окрека 

ливадуту, све ђу окоси (Рс).
окумује се несвр. обезбеђивати кума; заснивати кумство. – Очемо да 

се окумујемо сас њи (Рас).
окце с празнина усред пене изнад млека при укувавању код прављења 

овченика. – Када излезне окце изнад млекото усред пенуту, овченикат је го-
тов (Вој).

олабавује несвр. попуштати. – Олабавујем веч, снага ме издава (Км).
олькчи свр. в. одькчи. – Де узни торбуту да ми малко олькчиш (Држ).
омањује несвр. умањивати. – Газдарицата ми поче омањује лебат (ДД).
омеди се свр. уживати у понуђеном меду. – Омедимо се убаво при деду 

Гочу, затекомо га врца мед (ВЛк).
омькне свр. фиг. попити надушак; халапљиво прогутати. – Омькнул на 

опкладу целу влашу рећију и одма умрел (Пк).
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онизи свр. направити нижим него што треба. – Онизил си вратата 
(Ш).

о-оу узв. при подизању лакшег терета. – О-оу, тури џакчето на колата (Пир).
опето место изр. зараван. – Ливадата на опето место, сасвим равна и 

лько се коси (Рс).
опкрача несвр. опкорачивати; уп. опкрачује. – Мен ми длђе нође, ја 

највише опкрачам (Вој).
опкрачује несвр. в. опкрача. – Ја опкрачујем водуту и гребем воду с котле 

(Пет).
опланѕи свр. одрати. – Ја опланѕи једно бравче за месце (Рс).
опланѕи мешину изр. истурити стомак (трудница, гојазна особа). – 

Мешину опланѕил ко да је у девети месец, а гузицу зарубил ко удовица (Рс).
оплеви свр. фиг. покрасти, све однети некоме. – Велча и братат разбили 

му врата и оплевили га све (ВРж).
оплзује несвр. 1. често киснути до коже у танкој одећи. – Ѕебла сам 

по чужде њиве, оплзувала сам, тресла сам се од студ, добро ме неје стиѕало 
(Сук). 2. фиг. (јако) мршавити. – Поче да оплзујем, некаква болка се уселила 
у мене и нече да излази (Трњ).

оплинѕи свр. 1. покрасти. – Оплинѕил ђи саглам (Рс). Оплинѕили ми 
све, и кантете ми однели (ДД). 2. уништити (олуја, град, поплава, слана). – 
Градат оплинѕи све што смо сејали, сву нашу муку (Рс).

опљашти се/опљаси се свр. лећи било где не марећи за опомене. – 
Опљаштил си се насред пут, а момче си, народ прооди (ВРж. Вој).

оправује (сe) несвр. организовати (се). – У туја кућу жената оправује 
све и иду напред (ВЛk).

опразњује несвр. празнити (постепено). – Немој ми опразњујеш коть-
лат, требе и мен вода (ВЈ).

опре свр. не моћи даље (због умора, истрошености, болести, старо-
сти). – Опрел сам, не могу натам, стигоше ме године (Бс).

опремује несвр. опремати. – Опремуј ми коња, идем одма у Пирот (Пок).
опрлотина ж оно што је опрљила ватра. – Неје шамија него опрлоти-

на, лизну ђу малко пламикат (Вој).
опрљује несвр. опрљивати; излагати пламену. – Ја си опрлим нову 

тојагу да буде поубава и повише да траји (Вој). Направим шарену тојагу оди 
леску па у после опрљујем (Дој).

опруди меса изр. ојести се између ногу. – Опруди меса од жегу и 
знојење (Рс).

опсен, -а, -о рет. који је од овса. – Опсена слама је мека и стока у убаво 
једе (Зс).
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оптече свр. престићи заобилажењем. – Он се измькну, побеже, а ни: 
једни од једну страну, друђи од другу, оптекомо га, опколимо га и уватимо 
(Вој).

оптич м место у реци које се окружи мрежом или другим препрекама 
при ловљењу риба. – Оптич је када заокружимо неко место у рекуту с мрежу 
и друго, које је како залив, да ватамо рибе (Рс).

опушти свр. 1. пустити. – Опушти јаганцити у овцете да сисају (ВЛк). 
2. изр. опушти га изр. нехотице прднути. – Домаћинат га опушти уз трпезу, 
посмеши се (Пир). Нема-нема па га опушти, тека будале смеј праје (Сук).

орне свр. дем. хип. поорати. – Орну и у градинуту, поора ђу целу (Грш).
ороспија ж рет. зла жена; лоша жена; курва. – Беше голема ороспија, 

нисам волела да ју сретнем (Пир).
ороџује се несвр. постајати род женидбом, удадбом. – Че се ороџујемо 

сас вас, децата решила да се узимају (Трњ).
осветан, -тна, -тно осветољубив. – Пази да се с њега не замериш, он је 

осветан човек (Ор).
освечује се несвр. светити се. – Нечу му се освечујем, бог че му на-

плати (Јал).
осеча се несвр. осећати се (задах, непријатан мирис). – Осеча се смрад 

у собуту (Сук).
ослушује несвр. ослушкивати; опрезно пратити сумњиве шумове. – 

Излезнем на Бождерицу и ослушујем да ли иду нашете овце (Вој).
oставује несвр. остављати; прекидати везу. – Оставује га жената 

неколко пути (ВЛк).
острожује се несвр. појачавати опрез. – Поче се острожујем, све лопо-

ви окол мене (Сук).
остроуман, -мна, -мно оштроум. – Јова је бил остроуман, заврши школе, 

постаде директор (При).
оструже свр. фиг. изазвати апетит. – Ћисалото зеље ме оструже, вола 

би изел (Вој).
оступује несвр. одступати; повлачити се. – Поче да оступује, помлади 

од њега па мож му се отепају (Вој).
осумљичи свр. посумњати у некога. – Ја сам, ни крива ни дужна, 

осумљичена за теја нестале паре (Пир).
осурли се свр. рет. родити се (наказно) са широким устима. – Осурлило 

се, бог га обележил да се пазимо од њега (ПРж).
отај се свр. ућутати. – Отај се, сине, да могу да пооратим с тетку (ВРж).
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отакује несвр. арх. претакати течност током технолошког процеса 
(вино) и при чувању животних намирница (туршије, купуса, сира у саламу-
ри). – Отакувал вино и малко се понапил, па се расцрвил у лице (Бла).

оталамбаси се свр. лећи опружен, издужити се. – Оталамбасил се у 
ладовину и заспал (Рс).

отет, -а, -о трп. пр. који има јако изражену индивидуалност. – Отета 
баба, све казује како требе и никому се не плаши (Чин).

отиде на манџальци изр. пеј. доживети понижење (подсмех, пораз). – 
Вали се Бревенечко, сили се, али ка дојде његова Крунка сас кудељуту он си 
отиде на манџальци (Гос. ВЛк).

откањује се несвр. нег. (не) одустајати (од лоше намере, од мане која 
штети другима). – Он се од пијењето не откањује (Кп).

откапује несвр. накапати. – Откапујем по две-три капће у око (Сре).
откапча несвр. откопчавати; уп. откапчује. – Немој га откапчаш, ладно 

је, дува (Вој).
откапчује несвр. в. откапча. – Поче ме откапчује и поче ме милује (Држ).
отклимка свр. шаљ. отићи без журбе. – Отклимка натам, не варка му 

се ич (Вој).
откршује несвр. кидати; ломити. – Откршује големе гранће црешње и 

носи си дом (Пет).
откука свр. ожалити покојника по обичају. – Она кука да откука (Сре).
откусује несвр. (постепено) смањивати кусањем (јело, млеко). – При-

мети ја да она откусује од мојето млеко (Бс).
отпанаџурује свр. провести се на вашару. – Убаво сам отпанаџурувала 

овија панаџур, срето си млого роднине и купи си лубеницу (Чин).
отпасује несвр. пасти стоку на бујној ливади како би дала више млека. 

– Отпасују овцете окол појату, ливадата че накара траву и за косење (Сук).
отпивује несвр. отпијати. – Када отпивујеш од рећијуту, малко 

остављаш за нас (ДД).
отплата ж откуп (година, грехова). – Од бога нема отплата, од сви 

друђи има (Гра).
отпоклаџује свр. добро се угостити (на покладама). – Убаво 

отпоклаџувамо, ама јутре почиња пос, че затегнемо гузицу (Кр).
отпочиња несвр. почињати. – Житата узреше, че отпочињамо жетву 

(ВЈ).
отпразњује свр. отпразновати. – Малко да отпразњујемо, душа да се 

одмори од работу (Држ).
отпрача несвр. отпраћати. – Отпрачам ђу све док не прејде рекуту 

(Сук).
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отпролет прил. с пролећа. – Отпролет, боже здравје, че почињамо да 
прајмо кућу (Сре).

отрљак је изр. безвредно је. – Отрљак је, неје таја работа за мене (Рс).
отроњује несвр. (постепено) крунити. – Зрно по зрно отроњујем, толко 

могу с овеја моје руће, ама помагам (Вој).
отсабале прил. почев од раног јутра. – Отсабале почнем работу и не 

одмарам до мрак, до вечеру (Брц).
отсевује несвр. пресејавати. – Отсевујем пепел, турим га у воду и на-

правим цеџ (Сре).
отслави (му) свр. организовати велико славље; најести се по вољи дуго 

жељене хране. – Отславимо му када завршимо работу (Кр).
отслуша свр. завршити служење до уговореног рока. – Газду сам от-

слушал, са требе да ми плати (Сре).
отступује несвр. одступати; порицати. – Немој да отступујеш од реч, 

домаћин си човек (ВЛк).
отсуди се свр. арх. усудити се; дрзнути се. – Отсудила си се тетку си да 

краднеш (Чин).
отсуче свр. фиг. брецнути се; оштро и увредљиво одговорити. – Снаата 

му отсука преди сви, а он се само оћута и обори главу (Сук).
отцепује несвр. кидати; одвајати од целине. – Не отцепуј повише, че 

делимо погачуту братсћи (ВЛк).
отцињћа свр. отићи пригушено плачући (жена, дете). – Oтиде и 

отцинћа натам, нешто вој неје право (Трњ).
отчапка свр. отићи коритом реке газећи бос. – Отчапкамо уз рекуту да 

гладамо куде се девојће купу (ВС).
отшрави свр. одврнути матицу. – Тешко че се отшрави, зарџавело 

(Пет).
отшравује несвр. одвртати матицу. – Немој да отшравујеш на силу, 

прво подмажи (Пир).
оћелавеје свр. окилавити. – Младожењата да не оћелавеје док чека 

свадбу (Зс).
оћелевеси се свр. престати радити усред посла. – Оћелевесил се усред 

работу, заборавил зашто је понел косуту на ливаду (Пк).
оцькли слнце изр. почети (јако) грејати сунце из ведрог неба. – Оцьк-

ли слнцето, поче голема жега (ВРж).
очалдише свр. жестоко ударити, ошамутити. – Очалдиса ме та ме 

растури (Пир).
очапи свр. рет. одломити прстима мало од комада хране. – Ја очапи 

малко од погачуту, само рубьк (Рс).
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очешљује несвр. чешљати. – Свако јутро она очешљује децата за у 
школу кад да иду (ВЈ).

очитави се свр. прездравити. – Пази се, гледај да се очитавиш, још 
неси оздравел како требе (Пир).

очник м анат. рет. очњак. – Доктурат ми извади очник (Рс).
очовечује се несвр. враћати се у нормалу (здравље, каратер, поштовање 

реда). – Ожени се и поче да се очовечује, веч стањује добар домаћин (Вој).
очуљи свр. оштетити или пребити (врх; оно што штрчи). – Детето 

очуљило шулето (Сук).
очури свр. испушити цигарету. – Ја очури једну, за дьньс нека буде 

доста (Јел).
ошлакује несвр. арх. скитати; курвати се. – Син ошлакује и нече да се 

жени (Рс).
ошовче с дем. мали ашов. – Направил сам ти ошовче да ми помагаш у 

риљање (Вој).
ошрав м матица, шраф уопште. – Најди ми ошравити оди кутијуту 

(Пир).
оштрбује се несвр. оштећивати се при дугој употреби (предмет). – 

Крондират се оштрбује, пазете куде га остављате (Јал).
оштурија ж проклетство због присвајања туђег. – Чуждо не узимај, 

това је оштурија (Брц).
ошумује се несвр. листати, покривати се лишћем (дрвеће, биљке уоп-

ште). – За Џурџовдьн почне да се ошумује гора (Брл. Вој).
оьрпа свр. изгристи са уживањем. – Ја оьрпа целу зељћу (Рс).

П

падоше њој венци од-главу изр. више није горда краљица којој се сви 
диве већ послушна супруга, управо се верила. – Падоше и њој венци од-главу, 
са че само слуша и ћути (ВЛк).

панаџурује несвр. арх. боравити на вашару. – Мој деда панаџурувал док 
траји панаџур: продавал дрвене ложице и панице, и дудуци (Сук).

парцав, -а, -о дроњав. – Парцава госпођа, а диѕа нос (ВЛк).
пау узв. којим се подражава пуцањ. – Само чумо пау, и ја и сестра се разбу-

димо од стра, и после чумо да су убили чича Славу (Вој).
пашеви изр. пада на пашеви на махове у виду праменова, у виду та-

ласа (о облаку, киши, снегу). – Ћиша пада на пашеви, а у шуму там, а овам у 
ливаде, час јако час слабо (ВЛк).
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педаш м пастирска игра са тољагама. – Када се играмо педаш, кому 
тојагата најмалко отиде, он доноси воду или че чува стокуту (Кп, Гос).

пеклоч м јако стврднута ораница непогодна за обраду. – Пеклоч, не 
пушта матику, руће ни уболу у копање (Рс).

пенев, -а, -о /пенбав, -а, -о рет. тамноцрвен; ружичаст. – Носиле су наше 
бабе пеневе дреје, пенбаве, иду на црвено по боју (Рс).

пенџе с уметак у опанку; уложак од гуме прилепљен на опанак. – Сцепе 
се опьнци, нема нови, турам њим пенџе (Рс).

пепелчица ж хип. од пепел м/ж пепео. – И на крај солнем пепелчицу 
одозгоре (Вој).

перчиносује несвр. закуцавати врх ексера који је изашао са друге 
стране, тако да се он пресавије и поново врати (у дрво, папак или копито) 
како би се боље учврстио. – Када се перчиносује ексер, он боље држи, не 
мрда (Тм).

пестиљ м врста јела од запечених осушених шљива са пројеним браш-
ном. – Запечемо осушене сливе сас пројено брашно у релну, това смо волели 
(Рс).

печењача ж бундева са белом, глатком и тврдом кором, погодна за 
печење, припремање зимнице, лудаја. – Печењаче повише там да насејемо, 
има и ђубре и вода (Зав).

печурљаци м велика количина сирових печурака. – Донесо у голему 
торбу печурљаци (Пк).

пижљак м млада особа ниског раста; кржљава (млада) особа. – Ти си 
још пижљак, још ништа не разбираш (Рс).

пизгав, -а, -о који је слабе телесне грађе; мршав. – Пизгав, слаб, неје за 
тешку работу (Рс).

пилича рет. /пиличи с мн. од пиле пилићи. – Пиличата кљуцу расадат (Рс).
пишљаник м дрвени клин који повезује два суседна наплатка у 

точку рабаџијских кола, пишљак. – Точак од кола има шес наплата и шес 
пишљаника (ТД).

плаполи несвр. фиг. са муком саставља крај са крајем (лоше здравље, 
оскудица, сталне бриге). – Плаполим цел живот тека, ама веч дошло крај 
(Рс).

плеснаив, -а, -о плеснив. – И плеснаив леб смо јели; поочистимо с нож 
па једемо (Рс).

плинѕи несвр. драти брава; поткопавати (зграду, стог). – Овцете 
плинѕе сеникат, че попадају сената (ТД).

плити несвр. подешавати при издубљивању да буде плићи (предмет, 
канал). – Немој га толко плитиш, нек буде подлбочко (Гра).
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плотина ж зид од плета омазаног блатом. – Колипка од плотине, 
кућица старинска и сиротинска (Гра).

плочарак м камено земљиште са претежно водоравним плочастим 
стенама. – У наше, покровеничко, вадимо плоче, плочарак има на млого 
места (Пок).

пљуска несвр. прскати; у више махова преливати млазевима воде. – 
Пљуска га с воду од све стране, лади га (Сук).

пљусне свр. мит. запљуснути водом. – Пљусну га с воду када појде, нека 
му буде са срећу (Рос).

побере бијење изр. поднети батине. – Што је он побрал бијење неје 
побрало ни куче пред врата (Вој).

побьшује несвр. тајити. – Куде какво чује и види она побьшује, 
прећутује, а нас за све испитује и преноси на друђи (Трњ).

поблесавеје свр. поблесавити, изгубити разум. – Дојде си време: 
остарејеш, поблесавејеш (Кр).

побркан, -а, -о трп. пр. збуњен; неусмерен. – Старци уплашени, побрка-
ни, не знају какво че буде с њи (Кр).

побуњује несвр. плашити; збуњивати. – Ти само побуњујеш народ, 
само текво знајеш (Пет).

поветеје свр. искрзати се од дуге употребе (одећа). – Поветеше ми 
аљинете што сам носила у млади дни, а муж нема паре да ми купи нове (Пир).

повише прил. што више. – Вреднимо се сабале да ожњемо повише (Изв).
повишке прил. хип. рет. подоста. – Кад се повишке напуни котлето че 

има повише за децата (Цр).
поврзан, -а, -о трп. пр. повезан истом везом са другим (особа, брав, 

предмет). – Они су поврзани како црева у мешину, све си заједно иду (ДД).
погрга свр. исплакнути грло гргорењем. – Погргај малко чај од жалфију 

и болка че мине (Пир).
повртка несвр. шаљ. окренути мало пута вретено, преднути. – Само 

што поврткам, одма ме оку нешто да најдем, донесем или однесем, и од моје 
предење нема ништа (Пет).

поврчује несвр. понављати радњу; повраћати стоку. – Ја му причам 
по цел дьн приче, а детето ми поврчује овцете (Пет).

поврчушка ж понављање муже, други млаз. – Када млземо овце мора 
да буде и поврчушка, да се не запале сиса и виме (ДД).

поганија ж нечистоћа; неуредност; лоше понашање. – При њу је све 
поганија: кућа нечиста, непрана и незакрпена, лоше речи ти одма каже (ВРж).

поглеџује несвр. често усмеравати поглед ка некоме или нечему. – Буч-
кам и поглеџујем какво децата работе по собуту (ВРж).
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под веџе изр. испод ока, мрко, непријатељски. – Почеше сас свататога 
да се поглеџују под веџе (ВЛк).

подавује несвр. нагињати се; попуштати. – Старцити подавују, године 
ђи големе налегоше (Пет).

подаде се свр. нагнути се; погрбити се; попустити услед старости 
или болести. – Што-си се тека подала, тетко? (Брц). – Старцат се не подава 
(Вој).

подбира деца изр. организовати децу да заједно чине нешто 
недозвољено. – Она подбира децата да бију мојето дете (Вој).

подвевује несвр. лагано дува ветар испод одеће. – Облечи си панталоне 
да те не подвевује ветар на орање (Пет).

подврзује несвр. превезати преко трбушне дупље особе. – Тешка жена 
се подврзује (Сук).

подгоди свр. наместити како треба, добро подесити. – Подгоди шер-
путу да не падне (Пир).

подголемује се несвр. гордити се. – Подголемује се с куче големо, нема 
с кво друго (Пир).

подгризује несвр. чупањем нарушавати стабилност стога. – Овцете 
подгризују стоговете, че ђи оборе постепено (Сук).

подгрча несвр. оберучке прихватити као свог (уз загрљај). – Тетка ме 
подгрча с обе руће (Рс).

подѕидује несвр. подзидавати. – На две места нади путат подѕидујем да 
се не свлачи земљата (Сре).

подивљи несвр. подивљати. – Подивљило поље, њиве у трње урасле 
(Бер).

подлиже свр. обухватити спољну страну суда (течност која се пре-
лива, пламен). – Пази како сипујеш да млекото не подлиже котлето (Вој).

подмешњак м хлеб од остатка теста које се скида са зидова наћви 
или копање. – И на крај остружем тесто што је остало и од њега омесим 
подмешњак (Сук).

подмишљак м оно што се носи испод мишке, а није везано (грање, 
дрва, сено). – Донесо подмишљак дрва да си сварим чорбу (Рс).

подмувује несвр. подмићивати. – Носи јајца по град, подмувује, ствара 
пријатељства и какво му затребе лько решава (БЧ).

подмунћује несвр. пеј. рет. 1. подмићивати; подметати; кришом дава-
ти. – Подмунћује једнога-другога и отвара си пут на деца да иду напред 
(Вој). 2. фиг. подметати лаж уместо истине, оговарати, клеветати. – Она 
направи лоше па га после мен подмунћује (Вој).
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подновује (се) несвр. израдом или куповином обнављати (одећу, обућу, 
алат). – За Велигден подновујем на свако дете понешто за облачење (Пир).

подокне свр. позвати у госте. – Подокнуше ме у гости, ја отидо и убаво 
пројдо (ВРж).

подравњује несвр. равнати. – Подравњујем дворат, ископала га вода 
(Сук).

подрасти се свр. пеј. грубо се почешати. – Нема-нема, па се подрасти, 
неје га срамота од нас (Чин).

подрнда свр. пеј. добро протрести. – Подрнда га малко да га заплашим 
да ми не дира децата (Сук).

подрита несвр. фиг. омаловажавати, неисказивати дужно поштовање 
заслужној особи. – Са сам остарел, са ме мож подритају и унчетијата (Сук).

подузглавје с оно што се ставља испод главе (при спавању). – На ов-
чаратога јенџькат је подузглавље (Рс).

пожџипи свр. оштро напасти претњама и увредама. – Пожџипила ђу 
комшика што кокошка рије у њону леју и неје знала кво вој је све рекла (При).

поѕврцкује несвр. вулг. пуштати ветрове, прдуцкати. – Преједе, па ми 
дојде у радњуту и почне да поѕврцкује (Пир).

позаврне се свр. окренути се на супротну страну, окренути леђа. – Де 
се позаврни да те огьњат не бије у очи (Јал).

позаѕрне свр. повремено осмотрити шта се дешава. – Децата се играју, 
а ја с време на време позаѕрнем да видим какво работе (Кр).

појанта ж подупирач у конструкцији зграде од дрвене грађе. – Натурам 
убаве појанте да може да стоји усправно и да не подава (Рс).

појаши несвр. јашити краће време, појахати. – Старцат беше навикал 
да појаши кобилуту свако јутро, рано (Км).

појде на вересију изр. поћи на пут или на посао без одговарајуће опре-
ме. – Пошьл без дрешку са-стоку и оѕебал (Држ).

покањује се несвр. сам себе нудити не обазирући се на учтивост и на 
потребе осталих. – Када му се допадне једење он се поодмори и после се 
покањује још неколко пути, нема срам (Пет).

покварењача ж изразито бескарактерна жена. – Беше покварењача 
жена, само је зло правила (Пир).

поквекује несвр. попуштати у коленима при ходу, клецати; чучати. – 
Поквекује и оди како квачка (Вoj).

поклима се свр. фиг. прошетати се и не укључити се у посао. – Покли-
ма се натам-навам, набере грозје да си понесе и ништа ми не помогне (Сук).

поклимује несвр. љуљати (повремено и лагано). – Зашто тека 
поклимујеш с главуту, боли ли те (Јал).
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поклопује несвр. затварати поклопцем. – Ја поклопујем млеко и свако 
јело да га умурдари мачка, куче или поганац (ВЛк).

поклчи свр. ишчашити. – Падне и поклчи си ногу (Кр).
покопује несвр. окопавати. – Ја сам градинуту покопувала до пладне, 

до ручьк (Пет).
полега несвр. падати на земљу због олује или поплаве (пшеница пред 

жетву, трава пред косидбу). – Бујно жито полега када наиде облак, после 
никаква вајда од њега (ВЈ).

полегато жито изр. бујна пшеница коју су оборили и замрсили олуја, 
киша, ветар. – Полегато жито је исто слама, нема ништа од зрна (ВЛк).

половна невеста изр. невеста која није дошла невина. – Јетрва ми је 
половна невеста дошла, па ђу у кућу никој неје сматрал за човека (Грш).

пољакльк м посао чувара поља. – Бавил сам се преко лето с пољакльк и 
правил сам дудуци и играчће за деца (Вој).

помијателник м рет. посуда за сплачине, помије. – У помијателник 
исипујемо што се поквари од рану и с това ранимо свињете (Рс).

помили свр. деч. помиловати. – Колко је убаво кученцето, да му поми-
лимо главицу (Рас).

поминушка ж одлагање глади. – Уватимо се у голему работу и пројде 
ни време за ручьк на поминушку (Вој).

помирльк м помирење. – Ајде напрајте једнуш помирльк и манете се 
од карање (Вој).

помоли се свр. замолити. – Помоли му се и он ми даде, често ме је тека 
помагал (Кр).

помьшка свр. пеј. почети радити без вештине и воље. – Помьшка, 
помьшка, па дигне руће од сваку работу (Пет).

понада се несвр. почети се надати, али узалуд. – Понадамо се да че се 
узну, доста се понадамо, ама залуду, он узе другу (ВЈ).

понакрка се свр. добро се најести. – Тетка направи и зељаник и тикве-
ник, па се убаво понакркамо (Ста, Пир).

поналенѕи се свр. хип. осмехнути се и када је умесно и када није. – Када 
га посаветујем он се само поналенѕи и пак си работи какво си знаје (Пет).

понаоблачи се свр. прекрије се небо облацима. – Понаоблачи се, ама 
облацити високо, нема да буде ћиша (Км).

понекагаш прил. каткад, понекад; уп. понекадаш. – Понекагаш ми се учи-
ни да нема попаметан човек од њега (Вој).

понекадаш прил. в. понекагаш. – Понекадаш циглата усисује воду (Вој).
поновшак, -шка, -шко новији, очуванији (о одевном предмету). – Тија ти 

је џемпер поновшьк, немој да га носиш на делник (Кп).
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поњурује се несвр. држи оборену главу и загонетно ћути. – Поњурује 
се често тека, а неје лош по душу (Пир).

поорује несвр. пооравати укупно. – Ја поорујем по десет рала упролет 
и по десет ујесен (Сре).

попара изр. че си искуса попаруту изгубити поверење; обрукати се. – 
Немој си искусаш попаруту, да те газдата не најури (Трњ).

попарица ж нонсенс као парњак речи мушкарица у ругалици: – Мушкарице по-
парице /Збиру паре за цигаре (Вој).

поподрачне свр. рет. изазвати увредом или неумесном шалом. – Попод-
рачну је одњекња и са не говори с мене (Рс).

попорано прил. нешто раније; много раније. – Попорано била је босо-
ча, нође ми се испуцају ко морузница (Кр).

попреврти рог изр. окренути јагње на ражњу више пута. – Џурџил 
веч попревртел рог на рьжьњат (Рс).

попремаже свр. (површно) премазати. – Попремажи га сас калиште да 
не ѕвири (Сук).

попремете свр. хип. (поново) помести (метлом). – Попремети, чере, са 
че стигну госје (Пет).

попржује несвр. напржити (много). – Попржувала је тетка по осам 
јајца за нас четри деца, на свако по две (ВС).

попритесни свр. фиг. смањити могућност врдања; принудити. – По-
притеснили га милицајцити и он одал тија који су били с њега (Гра).

попрпње свр. (полугласно) oдгунђати. – Че попрпње, попрпње, па че 
се оћути (Вој).

попрџује несвр. шаљ. гунђати; правити се важан. – Ама старцат нешта 
малко попрџује, нешта му неје право (Рс).

попьшкује несвр. имати навику често пуштати ветрове. – Научило 
да попьшкује и мануло да га је срамота (Бс).

поритује несвр. одбацивати као безвредно. – Немој да си поритујеш 
капуту, че ти пак потребе (Држ).

поруби свр. појачати ивицу одевног предмета. – Че порубим рукавете, 
за убаво (Пир).

поруца свр. пеј. гласно отплакати. – Поруцаше децата, поруцаше за 
деду си и пак си вануше игру (Сре).

посакуша ж особа која често тражи на поклон или на позајмицу (хра-
ну, предмете). – Она је посакуша, неје подавуша: тражи да вој се дава бес-
платно и кво њој требе и кво њој не требе (Вој).

посевује несвр. хип. сејати. – На тија крај че посевујем сачму, местото 
има влагу (Гра).

– 97 –



Драгољуб Златковић200

поседьк м плац домаћинства са кућом и осталим зградама. – Брајћата 
ми се отселише, само ја остадо на поседькат (Јал).

поселана ж жена која иде од куће на кућу, визитарка. – Која је посела-
на не може да буде домаћица (Рс).

посеткује несвр. учестати седење (због умора, старости, болести). – 
Остарело, поче често да посеткује (Чин. Сре).

посецушка ж трзавица; одлагана обавеза. – Имам си посецушће по 
село, требе да врчам паре на две-три места (Вој).

посипе свр. покрити танким слојем (машћу, пепелом или песком). – 
Посипујемо песак преко калдармуту (Вој).

поскрати свр. скратити до потребне мере (мало, много). – Поскрати 
моткуту од обете стране помалко (Пет).

поскута свр. еуф. скрајнути; сакрити. – Турим си настрану, поскутам 
пару, да ми се најде у голем зор (ВЛк).

поспоји се свр. омршавити. – Поспојила се малко дебељана, са легла 
сва работа на њу (Вој).

постровује несвр. постројавати; доводити особе у ред. – Свекрвата 
рано постровује снајете и дава њим задаци (ТД).

постудује несвр. постајати све хладније. – Постудује, зима на врата, а 
ти још неси дрва навезал (Пет).

поступује несвр. двоумити се да ли поћи; врпољити се стојећи у ме-
сту. – Поступује, не држи ђу; мора да иде, а не знаје зашто да иде (Пет).

посукује несвр. водити за собом велики број особа. – Посукује 
момчетија, води ђи да крадну бостан (Пет).

потикује несвр. подстицати на свађу, тучу. – Не потикуј га да се бије, 
че се најде појак да му обере кошчинћете (Пк).

потказује несвр. издавати. – Потказује једнога-другога, оче да је добар 
сас влас па која год да је (Сук).

поткаси свр. не предавати сав новац већ један део суме кришом зад-
ржавати за себе. – Не врне ми свете паре него понешто поткаси, украдне и 
каже неје било повише (Рс).

поткокољује несвр. често гледати некога испод ока, бесно (са мржњом, 
избуљеним очима). – Поче да поткокољује на мене, а не знам кво вој неје 
право (Држ).

поткьсује несвр. скраћивати (репове и сл.). – Он његови јаганци 
поткьсује када ђи бира за домазльк (Изв).

потпала ж оно са чим се лако заложи ватра. – Че идем у горуту да 
збирам дрва за потпалу (Км. Вој).

– 98 –



201Трећа допуна Речнику пиротског говора

потплашује несвр. често плашити. – Немој ми потплашујеш децата, 
колера че те изеде (Јал).

потпьњује несвр. (повремено јако) плашити; изазивати панику. – Само 
си прича за рат и потпьњује народ (Вој).

потревља несвр. 1. погађати; уп. потревује (1). – Вражалицата све потревља 
(Км). 2. десити се у право време. – Еве, на двапути ћишата потревља када да 
падне (ВЈ).

потревује несвр. 1. в. потревља (1). – Све он потревује и обира кликерити 
(Пир). 2. остваривати се (сан, пророчанство, благослов). – Какво сьњујем, 
све се потревује (Пир).

потришанција ж велико узнемирење, стрес. – Ако узнеш, черко, 
пијаницу че си имаш стално потришанције (Рс, Пир).

потрје свр. упропастити; уништити. – Лош облак иде, че потрје све 
што је никло (Гос).

потропа свр. покуцати (у више махова). – Потропа неколко пути на 
врата, па на прозор, али се никој не јави (Пет).

потрчне/потрчка свр. потрчати. – Потрчни, бабино, донеси ми води-
цу од чешму, жедна сам (Чин, Вој). – Додек ђи стигне, че потрчка (Рс).

потсечује се несвр. присећати се. – Подсечујем се какво су ми стари 
причали па зберем децата и причам им (ВЛк).

потсичује несвр. рет. подсецати. – Лоше му потсичујеш косицуту, тека 
га грозиш (Држ).

потсуши дете изр. промени мокар веш беби или малом детету. – Прво 
да потсушим бабино златно, па че дојдем и ја (Пир).

потука прил. мало више на ту страну; још ближе. – А навам, а навам, 
потука, е тека (Вој).

потьтљује несвр. не враћати на место, затурати. – Потьтљује ми које 
узне, не могу га после најдем (Вој).

поубавичко прил. хип. рет. врло лепо. – Поубавичко се смеје (Пл).
поукраси свр. хип. украсити прилично добро. – Поукраси собуту сас 

вислетија и сас дуње (Вој).
поумира свр. помрети. – Поумира млого народ, мој врс веч нестањује 

(Држ).
поускоре прил. ускоро, убрзо. – Сврнете поускоре, деда ви једва душу 

држи (Кп).
поцуцне свр. шаљ. направити будалом; насамарити. – Ја некад поцуц-

нем њу, сваа ми је на дел, ама ми ни она не остане дужна (ВЈ).
почек м задуживање на одложено време. – Че узнем од њега на почек, 

тека се договоримо –  (Држ, Вој).
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почучује несвр. у току кретања повремено правити (невољне) чучњеве. 
– Неје да одим ко млад, него од голему силу почучујем (ВС).

поштуван, -а, -о трп. пр. од поштује поштован. – Он је поштуван ко бог, 
свакому је добро чинил (Јал).

поштување с поштовање. – Имали смо големо поштување према ста-
рога човека (Сре).

правне свр. хип. направити; урадити понешто посебно. – Правнем си 
сапун, сирење, пекмез, а има које не умеју (Пет).

празна ората изр. причање ради причања. – Од празну орату нема вајда 
(Пир. Вој).

прамка ж 1. мотка погодна за тучу. – Када узнем прамкуту ти че се 
зачас оћутиш (ВЛк, Рс). 2. кратак конопац; дугачак крај конопца. – Прамћете 
ландару како да је колата врзувало дете, а не домаћин (Рс).

прамка несвр. галамити и вређати без повода. – Кво толко прамкаш, 
кво си толко зинула (ВЛк).

пранћа несвр. оговарати; вређати. – Горка је теква, она само пранћа 
једнога-другога (ВЛк).

пргавштина м/ж пеј. нестрпљива особа; жустра особа склона свађи. – 
Он је пргавштина голема, зачас направи галаму окол њега (Рс).

пргавшьк, -шка, -шко хип. нестрпљив, жустар. – Мужат ми је пргавьшк, 
ама ја прећутим и после како ништа да неје било (Трњ).

пргаљив, -а, -о нестрпљив; жустар; вредан. – Пргаљив је и брзачьк 
тија Мила (Бер).

преапушка ж не узглобљавати се добро (кост, жила, точак, греда). – 
Преапушка има тува, не мож гредата да се углави, да легне (Вој).

пребива несвр. тући, премлаћивати. – Вачају га у краџу и пребивају га, 
ама не мож се откани (ВЈ).

пребирна црга изр. поњава од памучног платна са шарама. – У дар 
сам имала три пребирне црђе (Кр).

пребровује несвр. пребројавати. – Овцете пребровујемо на тесно, на 
загон (Зав).

преварује несвр. (често) подваљивати. – Мирко преварује свакога, па 
и роду и пријатељи (ВЛк).

превачује несвр. повремено захватати (киша, снег, магла). – Порано 
превачујеше често ћиша, а са сушне године дојдоше (Чин).

превира несвр. сазревати, ферментирати (сир). – Сирењето када пре-
вира оно ћипи (Рс).

превирија м/с/ж особа која једе сваку храну, која не бира. – Несмо били 
превирије, несмо пробирали храну (Рс).
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преврнди свр. престати зврјати; престати се наметати вредноћом 
и окретношћу. – Врнде, врнде, па преврнде и она (ПРж).

превртује несвр. превртати. – Превртује по прцањето, тражи сукњу 
(Пир). Превртује с очи, нешто вој се не допада (НМл).

прегмечи свр. више пута изгњечити; добро изгњечити. – Прегмечи 
крушете да мож побрже да твашу (Вој).

прегрмује несвр. слабити грмљавина. – Веч прегрмује, ветьрат однесе 
облацити натам (Пл).

предавује несвр. рет. предавати. – Ја че предавујем дарат на невестуту 
(Гос).

предрљачује несвр. дрљати по други пут. – Мојето млого грмудљиво 
па га предрљачујем попреко, да га поуситним (Пет).

предрнка свр. престати звонити. – Звонцето предрнка и ђацити на-
лезоше (Сук).

предьњује несвр. 1. правити предахе. – На това место предьњујемо 
када идемо на појату (Бе). 2. проводити светли део дана. – Дивете свиње 
предьњују доле у лештацити, а преко ноч иду по морузете (Рс).

прежваче свр. са муком сажвакати. – Немам зуби да жвачем, једва 
прежвака месото (Вој).

прежиња несвр. жети преко међе. – Комшија ми је сас две њиве и ако 
жње понапред, он ми прежиња (Пет).

презивља се несвр. презивати се. – Ја се презивам по тога старца што 
се доселил однегде у село (Ор).

презревује несвр. почињати губити на квалитету и приносу због за-
каснеле бербе. – Три лозја, грозјето веч презревује, а нема кој да ми помогне 
да ђи оберем на време (ВСв).

преигрује несвр. фиг. губити углед (осиромашење, старост, брука). – 
Играл си, уважавали смо те, али са веч преигрујеш (НМл).

прејеџује несвр. преједати. – Немој, сине, да прејеџујеш, неје добро 
(Вој).

преканта свр. жарг. преварити; погрешно усмерити. – Напојили га и 
прекантали га да си продаде најбољу њиву за јевтине паре (Пир).

прекапује несвр. фиг. отпасти услед промрзлина (прсти, уши). – Када 
идем у дрва у тија опьнци нођете ми прекапују од студ (Јал).

прекапча несвр. в. прекопчује. – Закапчам и прекапчам, да ми буде сигур-
но, да ми нешта не испадне из торбуту (Вој).

прекапчује (се) несвр. в. прекопчује. – Прекапчујем се, лоше сам почел да 
се закопчујем (Трњ).
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преклаџује несвр. ложити преко мере. – Немој да преклаџујете, млого 
жега у собуту (Трњ).

преклевкује несвр. шаљ. в. преклекује. – Мојата баба преклевкује, а ја 
преклекујем, па смо на исту меру (Држ).

преклекује несвр. попуштати колена (услед старости, умора, повре-
де); уп. преклевкује. – Aрне остаре, почеше ми преклекују колена (Км).

преклопује несвр. поклапати, затварати; пресавијати. – Када 
преклопујеш кацуту гледе да поклопацат убаво легне (Кр).

преклцује несвр. премлаћивати. – Он је крвопија, не бије него преклцује 
(Сук).

прекопује несвр. прекопава. – Риљано је, па га са прекопујемо, да га 
уситнимо (Сук).

прекопче свр. поново (исправно) закопчати. – Прекопчи си блузуту да 
ти не виси једна пола (Сук).

прекопчује несвр. поново (исправно) закопчавати; уп. прекапча, прекапчује. 
– Само се закопчује и прекопчује, и пак неуредан (Пир).

прекрши се од работу изр. огрбавити од тешког и дуготрајног физич-
ког рада. – Де, нече се тија прекрши од работу, воли он ладовину (Вој).

прекршује несвр. ломити, преламати. – Које је држаље од резано дрво 
оно се лько прекршује, боље си је када је од изданак (ДД).

прекусује несвр. фиг. претеривати (у јелу, раду, сексу, свађи, шали). – 
Жено, немој да прекусујеш тека и да ме брукаш пред народ (Јал).

прекрива (зграду) несвр. мењати кров новим покривањем. – Че прекри-
вамо кућуту, некоји се црепове померили, капе (Вој).

прекусује несвр. шаљ. претеривати (у јелу, пићу, сексу, свађи). – Ти поче 
да прекусујеш, немој те бију (Сре).

прелиже свр. полизати. – Када искуса јелото после прелиже паницуту, 
неје му било доста (Рс).

прелизује несвр. прелизивати посуду после оброка. – Свити смо пре-
лизували тањирети (Кр).

преликава се несвр. мењати изглед; маскирати се. – На седенћу се 
преликавамо мушко у женско и женско у мушко, беснејемо по целу ноч (Сук).

прелопатара (се) свр. 1. превејати лопатом пшеницу на гумну. – Ја и 
он прелопатарамо житото на гувно сас лопате од росомачку белу буку (ВРж). 
2. преврнути лопатом (песак, блато, малтер). – Када се прелопатара оно се 
убаво измеша, това сам работил (Рс).

премане свр. престати. – Премане да грми и после пак почне, а ћиша 
нема (Пет).
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премањује несвр. престајати. – Предјутро поче да премањује да грми 
(Вој).

премера ж попис робе у радњи или магацину. – У бакалницуту праје 
премеру, не могу си ништа купим (Држ).

премерује несвр. премеравати. – Двапути премерувамо плацат, да не 
погрешимо (Пир).

премленина ж рет. сточно брашно од отпадака при тријерисању (уз 
додатак неке житарице). – Ретко смо давали на овце премленину (Рс).

премрзује несвр. (често и) јако зепсти. – Слуга, нема кво да обује и 
облче, па премрзује са стокуту по планинете (Кп).

премрсује несвр. повремено мрсити у време поста. – Она кришом 
премрсује, затекла у свекрва да пије млеко (Пк).

премртује свр. тргнути се из поподневног дремежа (о стаду, овци). – 
Овцете веч премртуваше, ајде да и пуштамо у пашу (ДД).

премуља свр. изгњечити; издробити и смрвити дрвеном направом 
(грожђе, јабуке, крушке). – Крушете че премуљамо још једампут, подобро 
да твашу (Јал).

премунта несвр. наговорити некога да промени став. – Она га премун-
тала и он удари наѕад, и порече се (Пир).

преотима несвр. отимати своје раније отето. – Никому не отимам, 
али неје ме срам и стра своје украдено да преотимам (Сук).

преоџује несвр. преливати се преко руба (течност). – Трч, млекото 
поче да преоџује (ВЈ).

преперьц м круг (или вал) танко простртог сена које се досушује на 
месту дењења. – Тамьн простре окосеното на преперьц да се суши и оно пак 
наиде ћиша (Гос).

препливује несвр. препливавати. – Детето препливује рекуту (ВЛк).
преповљује (се) несвр. давати превише (млека, пића, воде). – Немој га 

преповљујеш с млеко, нек се навикава на ред (Пир).
препоји свр. дати да попије превише течности. – Ако га препојиш че 

га боли мешинка (Вој).
препоклаџује несвр. завршити обилну покладну вечеру. – Убаво 

препоклаџувамо, доодише и нашти из град (Вој).
препокрије свр. поново покрити кров истим црепом (ћерамидама, пло-

чама, сламом) и заменити дотрајали новим. – Че мора ујесен да препокријем 
кроват, има строшени црепове (Кр).

преправљује несвр. поправљати дотрајало (одећу, постељину, алат, 
зграде). – Нема паре за ново: че крпимо и преправљујемо старете дреје (Пет).
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прериљује несвр. поново (и дубље) риљати. – Децата га риљаше, ама ја 
че га прериљујем с поголем ошов (Вој).

препишти свр. усмерити ток воде затварањем свих рупа. – Идем да 
препиштим вадуту на неколко места да могу да наваџујем (Сук).

преплеви свр. брижљивије оплевити лоше оплевљену површину. – Че 
мора да преплевите житото, не мож ништа на брзину (Км).

препреџује несвр. поправљати лоше испредену нит и настављати 
предење. – Чере, препреџуј када лоше појде коньцат да ти после буде добро 
ткањето (Пир).

препрлен, -а, -о трп. пр. фиг. прескуп. – На пијац је све препрлено, 
сељацити немају душу (Пир).

препрли свр. дуго излагати пламену. – Ја моју тојагу убаво препрлим 
да буде поубава и поцврста (ВРж).

препродаде свр. препродати. – Ја препродадо кобилуту, не допаде ми 
се (Сук).

препьпли свр. рет. пренети тежак терет. – Он препьпли рећиското 
буре, сам (Вој).

прерони свр. измрвити. – Че гледам да прероним свуту морузу и да ђу 
смељем (Вој).

преруца свр. престати ридати. – Че преруцаш зачас, ако те изребрим 
још једнуш (Сре).

пресавити свр. рет. савити и уредно сложити. – Да пресавитиш 
џаковете и да ђи вржеш заједно (БЧ).

преседенћује свр. одседети на седељки до краја (уз рад и забаву). – 
Преседенћувамо до зору (Јал).

прескрцује несвр. фиг. с муком се опорављати (о болеснику). – 
Прескрцујем веч, здравејем, ама силома иде (Пет).

преслушује свр. шаљ. опомена правити несташлуке; прекорачивати 
дозвољену границу. – Ти поче често да преслушујеш, скоро че те бију (Пет).

преспавује несвр. преспављивати. – Све си је негде на работу, дома 
само преспавује (Кр).

престиѕује несвр. престизати (у путу, у такмичењу, у успеху). – Мојат 
коњ свити престиѕује ка се тркамо (ВЛк).

престравује се несвр. бити подложан паници, престрашивати се. – 
Мајћа ми се престравује: кад загрми она мисли бьш њу че погоди (Нш).

преструже свр. упорним стругањем прекинути или пробити. – Поган-
ци не мирују док не престружу сваку вречу напо неколко места (Јал).

претакује несвр. непрекидно понављати исти исказ. – Како си бил слу-
га и како си гладувал, само това претакујеш (Вој).
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претапарисује се несвр. арх. пренемагати се. – Немој се толко 
претапарисујеш, наши смо (Зав).

преткавује несвр. поново уткавати (код ткања ћилима). – Куде погре-
шим мајћа ми расткавује и преткавује, и пак ме кара да ткајем, да се учим 
(Пир).

претлцује несвр. 1. туцањем пресецати (канап, жицу). – Када немам 
нож ја врцу претлцујем сас камик, исто и тел (Грш).

преточује се несвр. пролазити у низу, колони (народ, стока). – Преточују 
се овце преко мосат, морамо да сачекамо (Пир).

претребује несвр. (дуго и пажљиво) чистити од каменчића, гранчица, 
нечистоће. – Децата које зберу које замину, а ја по њи претребујем, да ми 
буде чиста ливада за косидбу (Јал).

претрѕа несвр. повлачити вукући један крај (врпце, конопца, жице, 
сајле). – Претрѕам конопацат одозгоре, укосо преко сеното, и врзујем га за 
кушак (Пет).

претрљује несвр. трљати и гњечити. – Претрљујем варене шушпе да 
правим салату, това ми се дьньс пријело (Пк).

претрни свр. новим трњем заменити ограду од трња. – Ја претрни 
оградуту, натура само глогово трње (Сук).

претрошује несвр. преламати. – Прошћете старе, претрошују се и 
падају када и закачимо (Дој).

претупује (се) несвр. грубо варати. – Тија се лько не претупује, а оче 
свакога да претупа (Вој).

претура несвр. рет. провлачити. – Совељћуту претура меџ жичћете (Рс).
претурњичаво место изр. беспуће, узбрдица, стрмина, део пута на 

коме се често преврћу натоварена кола. – Претурњичаво местото, преврча-
ла су се кола са сено и са снопове (Рс).

преучује несвр. ирон. предуго учити; замарати се непрекидно учећи. – 
Да ли учи или преучује, све јединице наредил (БЧ).

прецепује несвр. уситњавати цепањем (папир, текстил, одећу). – 
Ђацити цепе и прецепују свесће и књиђе када заврше школску годину (Гњ).

прецуцује несвр. варати; обмањивати. – Оче да прецуцује свакога, ако 
је најбудала у село (Вој).

пречек м пријем гостију, дочек. – Имамо пречек, госје че ни дооде 
дьньс (Вој).

пречепује несвр. заламати (гранчице, ластаре). – Млого искарала 
вињагата па ђу, еве, пречепујем (Вој).

пречешљује несвр. изнова чешљати. – Тамьн га очешљам, оно се рас-
кубави, и па га чешљам и пречешљујем (ПРж).
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пречињена пченица изр. 1. просејана и лепо очишћена пшеница. – За 
славу мора да буде пречињена пченица (Вој). 2. фиг. особа која истиче своје 
врлине и вешто прикрива своје мане. – Де, неси ти пречињена пченица, уба-
во те знамо која си (Кр. Вој).

пречка ж фиг. оно што спречава некога да уради нешто (новац, не-
вештина, недостатак материјала). – Немам паре, това ми је пречка, а знам 
како (Кр).

пречукује несвр. грубо варати. – Пречукује једнога-другога, оче тека да 
стича, ама иде повише наѕад него напред (Пет).

привевује несвр. (све више) падати снег. – Де, да се врчамо: поче арне 
да привевује, че ни завеје путат (Бс).

привремује несвр. улазити у високу бременитост. – Кравата веч 
привремује, скоро че се отели (Вој).

привужди свр. забректи мотор. – Привужда Бора с моторчето и врљи 
ми новину да прочитам (Тм).

пригарује несвр. почети се сушити (усев на корену). – У Росуље плит-
ко, камик одоздоле, па пригарује моруза (Вој).

пригаџа несвр. подешавати, чекати прилику. – Пригаџа када сам дома 
сама, да дојде на рећију, од мужа ми се плаши (Пет).

пригоден, -а, -о трп. пр. од пригоди свр. подешен да одговара прилици. – Да 
ми је јувката пригодена, да ми је при-руку (Пир).

пригоди свр. подесити, сачекати прилику. – Када појдем на-воду, она 
пригоди да ме стигне и да ми наваџисује за Борка (Вој).

пригорује несвр. загоревати (јело у шерпи, комина у казану). – Турај у 
казанат на дното сламу да ти комината не пригорује (Изв).

пригрмује несвр. повремено се оглашавати грмљавина. – Поче да 
пригрмује, деца, брже сеното да сабирамо (Пк).

пригрозан, -на, -но прилично ружан. – Другата му жена пригрозна, због 
њу остави убаву женицу сас две деца (Гос, Пир).

пригрчује (се) несвр. грлити. – Пригрчују се, целивују се, сестре, несу 
се виделе неколко године (Држ). Пригрчује ме баба, па ми каже да сви у мене 
гледају (Сре).

придавља несвр. в. придавује. – Млого придављаш, неје све бьш тека 
било (НМл).

придавује несвр. китити казивање измишљотинама; уп. придавља. – Он 
све придавује, па не знајеш какво је било, а какво неје (Пет).

придувкује несвр. дувати слаб али сталан (прохладан) ветар. – 
Придувкује ветьрат, мож ни превари да оѕебнемо (Сре).
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приѕирава несвр. в. приѕрча. – Не волим да ме приѕирава некој док једем 
(Држ).

приѕрча несвр. рет. шкиљити, буљити, нетремице гледати изблиза; зу-
рити и чекати; уп. приѕирава. – Немој толко да приѕрчаш уз ламбуту да не 
оћоравејеш (Бе).

прикапује несвр. повремено капати. – Прикапује одозгоре, нема-нема 
па прикапе (Грш).

прикача несвр. окривљавати некога извитоперавањем догађаја у коме 
је учествовао. – Немој ми прикачаш да сам га ја ударил, ја несьм ни бил тамо 
када се това десило (ВЈ).

прикачушка ж додатак истини; клеветање изопачавањем истине. – 
Она свакога урнисује с прикачушће и с льжу (Вој).

приквесне свр. сести и не померати се; висити. – Приквесне бабичка-
та уз огњиштето и не помера се (Вој).

приклаџује несвр. повремено додавати дрва како се ватра не би гаси-
ла. – Доста је што бабичката приклаџује, огьњат да не гасне и грнето да ћипи 
(Нш).

прикљуца свр. заболети. – Од трудовање ме разлегне, заболи, а некад 
и прикљуца, повише заболи (Гос).

прикопчује несвр. прикапчати. – Прикопчуј свити пулове да ти дрејата 
држи жешко (Јал).

прикрадне се свр. прикрасти се. – Прикрадне се и заслушује кво ора-
тимо (Вој).

прикрека свр. огласити се (кокошка, птица). – Прикрека кокошка и 
слете одједнуш од тлакануту (Вој).

прикрочује несвр. рет. умиривати; успоравати. – Прикрочуј га, млого 
се разбеснел на његови родитељи, тебе че послуша (Трњ).

прикрпује несвр. крпити. – Дечиштата цепе дреје и опьнци, а ја 
прикрпујем да не иду боси и дроњави (Чин).

прикукује несвр. повремено се оглашавати кукањем (птица, човек). – 
Пилето пак поче ночу да прикукује у нашу малу, че искука некому главу 
(Гос).

прикутка свр. сакупити око себе и штитити (о деци). – Прикуткам 
децата, дадем њим по бомбонку и она све уз мене (Вој).

прилавује несвр. повремено оглашавање пса. – Кучето поче да прилаву-
је, наsрни да видиш да ли иде некој (Пок).

прилика ж ирон. 1. лош узор. – Које крадне, које пије, које се курвосује, 
има млого прилиће за саир (Пет). 2. лоша судбина. – Разне прилиће има; има 
куде си деца бију остарели родитељи (Јал).
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примагљује се несвр. спушта се магла, замагљује се. – Поче се 
примагљује, да поваркамо да излезнемо на пут, да не залутамо (Пк).

примољује се несвр. тихо и учтиво молити. – Примољујем се да ме 
помогну, па кој помогне, кој не може (Кр).

примркне свр. смрачити се. – Беше примркло, магловито, а ја у пут 
далеко од село (ТД).

приновује несвр. обнављати; израђивати; стицати. – Почемо једно 
по једно да приновујемо, стварамо дом са-жену (Кп).

приоџује несвр. прилазити и водити љубав са супругом (о мужу). – 
Приоџује ли ти мужат? (Пет).

припарује се несвр. трпети врелину паре. – Жешко ми, парата ме 
припарује и гори, од све стране иде на мене (Пир).

припето место изр. стрмина. – Припето место за у Видлич, а ја покара 
воду, правим појату (Рс).

приплита несвр. рет. довршавати новим плетењем (плетиво, плот). 
– Дечиштата расплела плотат на овуј страну, па му приплитам по неколко 
прута (Јал).

приправује несвр. хип. дограђивати. – Приправујем једно по једно, 
кућу кућим (Зав).

припремује се несвр. припремати се. – Ја се поче припремујем да пра-
вим нову кућу (Зав).

припрљује (се) несвр. излагати (се) пламену. – Како дувам у огьњат, 
оно ме пламикат припрљује (Грa).

припрпори свр. огласити се ватра. – Припрпори огьњат како човек да 
орати (Вој).

припрпче свр. прогунђати. – Бабичката нешто припрпча (Вој).
приработи свр. урадити још понешто уз главни посао. – Он се врне од 

службу, одмори се и увек приработи понешта (Вој).
прируца несвр. пеј. заридати. – Износи на свекрву на гробишта и там 

прируца два-три-пути, колко за адет (Држ).
присвети свр. осветлити. – Присветим некому сас прздерку (Вој).
присвитка свр. засветлети више пута узастопце. – Присвитка нешта 

на нашу ливаду, идем да видим какво је (Вој).
присебљив, -а, -о незајажљив у стицању. – Присебљив човек, све 

тегљи кам њега и нема меру (ВЛк).
присечује се несвр. присећати се. – Када се састајмо с њега почнемо да 

се присечујемо како је било када смо били деца (Сре).
присиљава несвр. принуђивати. – Присиљавају ме да њим продадем 

ливадуту (Сук).
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прислушне свр. кришом или случајно чути нечији разговор. – При-
слушну кво орате па побего да ме не виде (Сук).

присмевује се несвр.рет. потсмевати се мимиком. – Не могу те оценим: 
ти се присмевујеш свакому, па и на децата (Пир).

присрбује несвр. повремено сврбети. – Присрбује ме па се често чешам 
(Држ).

присречује несвр. обич. сусретати. – Излази, свекрво, да присречујеш 
снау (ВРж).

приставује несвр. стављати јело да се кува. – Приставујемо по две-три 
јела када чекамо госје (Нш).

пристаји свр. ставити јело да се кува. – Још мрак, ја пристајим какво 
има да готвим, када се дигну да има какво да једу (ДД).

пристиѕује несвр. пристизати, надолазити (народ, стока, бујица). – 
Поче да пристиѕује народ од све стране (Кп).

притутњи свр. почети потмуло одјекивати. – Ка притутњаше коњити 
ја се разбуди (Чин).

притрни свр. овлаш затворити улаз трном. – Притрни, да не улази 
стока у лозјето (Вој).

притрњује свр. затварати пролаз трњем. – Да притрњујете деца, да 
не улазе пцета у лозјето (Вој).

приуждива свр. узнемирити се па почети врдати. – Када вој реко кога 
сам сретал и с какво се повалил, она приуждива и поцрве ко божур (Јал).

причепи свр. заломити гранчицу. – Причепи тија три ластара да не иду 
преко оградуту (Сук).

причепује несвр. заламати (гранчице), преламати. – Причепува га не-
колко пути, раширило се на све стране (Сук).

причиња се несвр. причињавати се; уп. причињћа се. – Ноч, ветар и голем 
стра: поче ми се причиња да иде некој по мене (Кр).

причињћа се несвр. в. причиња се. – Причињћа му се да оче да га бију, па 
све бега оди њи (НМл).

приџанка свр. 1. (неумесно) потражити поклон, милостињу. – 
Приџанка ме да вој дадем ћило васуљ и две ћила морузно брашно, а неје вој 
први пут (Вој). 2. затражити поклон уз преклињање. – Приџанка ме Циган-
ката: – Дај ми, џанам, жива ти деца, кокошку да и моја деца виде месо! И ја 
вој дадо (Чин).

пришрави свр. ставити матицу на навој и затегнути је. – Ја пришра-
ви, мајсторе, свити цугове (Вој).

пришравује несвр. притезати матицу на навоју. – Прво пришрави 
точковете (Кр).
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пришушње свр. зашуштати. – Нешта пришушња нади мене, у самото 
дрво (Бс). Пришушња бабичката, стиже (Км).

прљотине мн. ж рет. нечистоћа хране, посуда и трпезе. – Прљотине 
свакакве у њину кућу, да умирам од-глади не могу да седнем уз њину трпезу 
(Тм. ВЛк).

проара свр. проћердати; упропастити. – Што он ствара, син пијаница 
све проара (ВРж).

пробивује несвр. пробијати. – Ветьрат пробивује отуд и лади собуту 
(ВЛк).

пробојац м кратак метални шиљак као део ковачког и лимарског при-
бора. – Албатски пробојац који има туп вьр да може рупа да остане чиста, а 
ако му је шиљав вьр нече да је добра рупата (ТД).

пробрисује несвр. (овлаш) брисати. – Ја си свако јутро пробрисујем 
украси у собуту навачује се прашиште, селска смо кућа (Кр).

пробрчка свр. промешати. – Пробрчкај помијете и сипи њим у корито 
(Држ).

проветрује несвр. проветравати. – Она и када мете собуту никад у не 
проветрује (ВЛк).

проврвори свр. провући врпцу. – Де, сине, ти боље видиш, проврвори 
врцуту (ВЛк).

провртује несвр. бушити; пробијати рупицу. – Тупа бурђијата, тешко 
провртује крушовинуту (ВЛк).

проглеџује несвр. опорављати се (здравље, материјално стање, 
подизање породице). – Које болно, које лењаво, бејоше бедни до трт, ама ђи 
снаата оправи и почеше да проглеџују (Сук).

проглчује несвр. одавати гласове (беба). – Бебенцето поче да проглчује 
и да се смеје (Држ).

прогњита несвр. гњечити и гурати кроз узак отвор. – Че прогњитам 
шљамакат да отварам пут на водуту (Вој).

прогорује несвр. бушити се и пропадати (под утицајем високе темпе-
ратуре). – Гумено, оно прогорује на огањ (Држ).

прогрми свр. огласити се грмљавина. – Прогрме, и ми се зарадувамо да 
че падне ћиша, ама ништа од ћишу (Бе).

продније свр. пробити пут течности уклањајући оно што омета њено 
отицање кроз цев или канал. – Ја чу сас моткуту да проднијем и пробијем да 
може водата да отича (Пир).

продрасти се свр. пеј. недолично се почешати. – Свекрва ми се продра-
сти преди госјете, засрами и њи и нас (Вој).
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продрдњује несвр. пеј. гунђати; опомињати изокола. – Бабичката 
продрдњује да се дружим с пијанице, че науче и мен да пијем (Држ).

продувује несвр. чистити дувањем, издувавати (цев). – Кад сас уста 
продувујем оно почне да тече (Пир).

продупни свр. пробити шилом. – Да ми продупниш неколко рупе на 
каишат (Пир).

прожиња несвр. жањући отварати пролаз кроз сазрелу стрни-
ну. – Прожињам до крушуту, да мож да седнемо у ладовину (Вој). Овьс не 
прожињамо него прокосујемо, да мож да мињујемо (Вој).

прожње свр. жањући направити пролаз кроз зрелу стрнину. – Де, Дри-
но, прожњи, да мож да мињујемо (Вој).

проѕукло прил. фиг. танким и чудно измењеним гласом. – Детето 
проѕукло орати, и силома, мора да је оѕебло (Држ).

пројашује несвр. (често) пролазити на коњу. – Он у това време 
пројашује када појде на појату (Км).

прокапује несвр. почињати капати течност. – Поче у собуту да 
прокапује вода на две-три места (Сук).

проклца свр. пробити чекићем или каменом. – Де, чеке, ја че га прок-
лцам и одвојим (Јал).

проклцује несвр. бушити туцањем каменом или чекићем. – Проклцујем 
дното на ковуту и тека че с њу посипујем цвеће у градинче (Вој).

прокормује несвр. парати роговима утробу. – Прокормује говеда у го-
ведарницуту, вртај га дома или га продавај (Гос).

пролука ж дуг и широк прокрчени пролаз кроз шуму. – Са там има про-
лука, секли горуту, там прокарујем овцете (Рс).

пролупа свр. фиг. почети говорити бесмислице и вулгарне увреде. – От-
како се родило оно пролупало и још не престањује (Грш).

промлзује несвр. мусти (овце, козе). – Још мрак, ми почнемо да 
промлзујемо овцете (Гос).

промьшка свр. фиг. започети и не довршити. – Промьшка, промьшка, 
па дигне руће од сваку работу (Чин).

пропасе свр. почети пасти (брав). – Штом одбијемо јагништата од 
мајће она пропасу (Км).

пропиња несвр. затезати (конопац, врпцу, жицу). – Не пропињај толко 
конопацат, че се отћине (Јал).

пропича несвр. кратко загревати на јачој ватри. – Пропичам кришће 
леб, волим да ми рска у зуби (Пир).

пропишти несвр. зацвилити у невољи. – У лошу кућу се оженила и одма 
је пропиштала, трчала по убавило (Сук).
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проплита несвр. вести обојеним концима преко исплетеног одевног 
предмета. – Ја че проплитам чарапцити с алев коньц, че ђи шарам (Држ).

проправује несвр. 1. олакшавати протицање воде кроз цев или канал. 
– Проправујемо водуту, суринула се земља у каналат (Пк). 2. уклањати квар 
(на машини, апарату). – Ја му све проправујем што стане и он ме поче ока 
мајсторе (Пир).

пропуца свр. испећи на врелом плеху (кокице, семенке тикве, махуне 
паприке). – Де пропуцај морузу и напрај булће да се децата радују (Пир).

пропуџује несвр. гонити, истеривати. – Пропуџује ми деца из моју 
кућу (Пет).

просичује несвр. пресецати (пут, дрво, месо). – Прво просичујемо пут 
крз морузуту па ђу после беремо (ВЈ).

просјак м рет. алатка за дубљење дрвета. – Имамо просјак, с њег дуби-
мо дрво када нешто правимо (Рс).

просурли се / просури се свр. оженити се на брзину и лоше. – Просур-
лал се и он, турил се у ред (Рс).

протрѕа несвр. провлачити. – Протрѕам пертлете и гледам да излезну 
обата краја равни (НМл).

протрљује несвр. трљањем чистити површину предмета. – Научише 
ме да стару пару протрљујем сас суво жабрње (Сук).

протурна жена изр. 1. пробитачна жена. – Она је пијачарка, протурна 
жена, има пријатељи, протура робу и дооди до паре (ПРж). 2. курва. – Мани 
туја алу, това је протурна жена, иде од-руку на-руку (Пир).

протурњача ж курва. – Он има паре, по две-три протурњаче се врту 
окол њега (Рас).

протурује несвр. протурати лошу робу; куповати и препродавати. – 
Снаоди се, купује јевтино и протурује, продава на поглупави од њега (ВЛк).

проћија се свр. искијати се. – Беше црна тьвница, ја у пут, и проћија се 
некој зад мене, уплаши ме (Јал).

проћипује несвр. почети кипети. – Коминете проћипују, че њим насо-
лим пепел одозгоре (Пет).

процеџује несвр. процеђивати. – Преко туја крпу процеџујем млекото 
(Км).

прочапка свр. прећи бос преко плитке воде. – Прочапкам Малу ваду и 
отидем у лозје за грозје (Вој).

прочешује (се) несвр. повремено се чешати. – Једе ме снага, поче се 
прочешујем, че грејем воду да се купем (Пет).

проџаколи свр. загаламити па ућутати. – Проџаколише по путат и 
разбудише ме (Чин).
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прс м прст. изр. боли га прс правити се болестан ради избегавања на-
пора. – Нече с нас у дрва, боли га прс (Пет).

прсата жена изр. жена која има велике дојке. – Беше дебела и прсата 
жена, и увек весела (Грш. Чин).

прца ж арг. курва. – Таја прца са-сви се прца и неје ђу срамота (Кр).
прцањћа ж дроњак. – Узо прцањћу оди џемпер и избриса си ципелћете 

(Јел).
прчавеје несвр. прљати се у току дугог ношења (одећа). – Свака дреја 

прчавеје, па требе почесто да се пере (Трњ).
прчиљњак м пеј. прљава (и неокречена) соба. – Там куде старцити бо-

раве оно стануло прчиљњак (Рс).
пуа несвр. вулг. пуштати често ветрове. – Пуа и смеје се, с това се вали 

(Бе).
пуваџија м уображени простак. – Ти си пуваџија, не можемо с тебе да 

се равњамо (Пир).
пудри се несвр. мазати лице пудером. – Које је млого црно или је гроз-

но, оно се пудри да испадне убаво (Сук).
пуњоглавац м зоол. пуноглавац. – Ватамо пуњоглавци, пуштамо ђи у 

воду, играмо се (Рс).
пупавшьк, -шка, -шко хип. деч. који има израженији стомак, 

дебељушкаст. – Пупавшьк че је ко башту си (Вој).
пупак изр. неје ми на пупак порасал није ми род, није ми близак. – Што 

да се сећиравам за њега, неје ми на пупак порасал (Вој).
пупањес, -та, -то омањи, а широк (о особи). – Данка беше маненко, 

пупањесто и баксузесто детиште (Рс, Пир).
пупља м кржљава особа са великим стомаком. – Кратак и пупав, само 

мешина у њега (Пир).
пупча м дебела мушка особа са израженим трбухом. – Беше дебело 

детиште, па га крстимо пупча (ВЛк).
пустињосује несвр. куне тешким клетвама. – Скара ли се са жену, све 

њој пустињосује (Рс).
путес коњ изр. коњ који има шару на потколеници у виду чарапе. – Пу-

тестога коња смо имали, деда се неје стурал од њега (Гос).
путиште изр. крива путишта оно што је неморално и недозвољено 

чинити. – Он појде по крива путишта и са је у затвор (Пир).
пуца на њега изр. бити киван. – Не знам за какво пуца на мене (Вој).
пуцавина ж рет. пуцњава. – Курјак бега од пуцавину (Ш).
пьпче несвр. распалити се ватра. – Поче да пьпче огьњат као да орати, 

убаво се разгоре (Брл).
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пьс м нејасно значење, можда: порекло. – Ја пьс ти твој детињи какво знајеш 
(Цр). Пьс ти твој детињи, не мочај у водуту (Цр).

пьшкољ/пьшкаљ м комад отрцане (и прљаве) одеће. – Понесо пьшкоље, 
а кажемо и пьшкаље, да и перем на Бањицу (Соп).

пьшњак м гузица. – Турим ти га у пьшњак, што ми га расипа (Пет).

Р
разбивује несвр. рет. разбијати; уситњавати. – Ћисало млеко се 

разбивује ка се носи (ВЛк).
разбркује несвр. добро мешати при растварању (брашно, мекиње): уп. 

разбрциња. – Да га разбркујеш, да се трицете убаво распореде (Сук).
разбрциња несвр. в. разбркује. – Трицете се разбрцињају у помијете, а 

туримо малко и зеленчица да има (ДД).
разбучави се свр. поћи неочешљан; не очешљати се. – Што си се тека 

разбучавил, тека се не иде у народ (Држ. Км).
разбучи се несвр. почети изненада велика бука. – Наиде облак, разбуча 

се вода од све стране (Јал).
разварује се несвр. дуго кувати неку намирницу док не омекша. – Боб јe 

тврд, мора да се разварује да омекнеје (Пет).
развевује се несвр. наметати се журбом или убрзаним покретима. – 

Немој се развевујеш, него завршавај работе које си почела (Вој).
развлачи крајишта изр. непрекидно причати и понављати већ речено. 

– Расприча се и не умеје да стане, само развлачи крајишта (Држ).
развози се свр. клизати се и возити у свим правцима (у игри на снегу и 

леду). – По цел дьн се возимо и развозимо на ледат (Вој).
разврзољи (се) несвр. рет. развезати се. – Разврзољи ми цедилото, голе-

ма је тежина на мене (Вој). Не врзуј конопацат на кукљар да се не разврзољи 
(Сук).

разврљотина м жарг. разметљив и снажан млад мушкарац грубе 
конституције. – Ако је разврљотина, ја га обори па му се сви исмејаше (Пир).

разврта работу изр. почињати велики посао (коме се не види крај). – 
Разврташ голему работу, а неси кадьр (Вој).

развртка свр. раздвајати упредене конце. – Разврткај мањето да буде 
потьнка канурата (Пир).

развртује несвр. повраћати стадо на паши. – Детето ми развртује ов-
цете, ја немам нође да трчим по њи (ВЛк).

разврчушка ж повраћај стоке на паши. – А предвечер разврчушка, 
обрнем овцете да пасу камто појату (Јал).
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развукује несвр. развлачити. – Домаћинат вој умре и народ поче да 
њим развукује појатуту, сваћи узима кво му требе (Држ).

разгаздује се несвр. осиромашивати; распродавати своју имовину. – 
Пропије ли се газдин син, тија дом почне да се разгаздује (Сук).

разглављује несвр. лабавити (чеп, клин, матицу). – Растурам старата 
кола, разглављујем цуговете (Вој).

разгледа се свр. рет. повратити се; освестити се. – Идем у рекуту да се 
измијем и да си обришем очи, да могу да се разгледам (ВЛк).

разграби свр. разнети (отимањем). – Када искарам ђубре на пут, народ 
га разграби, разнесе (Пет).

разгриба несвр. уситњавати ораницу гвозденом грабуљом. – Изриљам, 
и када се просуши, разгрибам, уситњујем, и после расаџујем (Вој).

разгугли се свр. скинути капуљачу са гуње. – Разгугли се да видим који 
си (ВЛк).

раздигне свр. вратити све на своје место после посла; дићи сто после 
оброка. – Што не раздиѕујеш алатат, немој те мајсторат пак брука (Вој).

раздрљавеје се несвр. постати крмељив; лоше се умити. – Само се 
раздрљавеје: плисне једне шаће воду на-очи и мисли да се омила (ВЈ).

раздрма свр. растрести; протрести. – Раздрмај га да се расьни, да се 
не забави на работу (Кп).

раздрнда свр. разбити и уситнити старе одевне предмете. – Че раз-
дрндам стару постељину и старе дреје па че изьткајем простирће (Пир).

раздрндује несвр. разбијати и уситњавати старе одевне и друге тек-
стилне предмете. – Ја чу свете теја дреје и крпе да раздрндујем за простирће 
крпаре (НМл).

раздрнка се несвр. 1. почети трескати; почети звонити. – Раздрнкаше 
се кола робаџиска усред ноч, дрваре пошли у Влашку планину (Сук). 2. фиг. 
разбрбљати се галамећи. – Она дојде па се раздрнка, па ми утрни глава (Вој).

раздружује се несвр. прекидати друговање и сарадњу. – Че мора да се 
раздружујемо; ти поче да ми подваљујеш и да ме льжеш (Бс).

раздрца свр. рет. 1. покидати, упропастити. – Раздрцал џакове, торбе, 
све упропастил (Пир). 2. изр. раздрца здравје оболети. – Док сам ишьл на ра-
боту прс ме неје заболел, а откако отидо у пензију раздрцал сам здравје (Пир).

раздувује несвр. распаљивати ватру дувањем. – Штом загасне огьњат 
ја га раздувујем (Сук).

разиџа се несвр. 1. почињати халапљиво јести. – А када изнесоше ме-
сото он се поче разиџа ко да неје до тьг јел (МЈ). 2. рђати. – Које је железно 
оно се на ћишуту разиџа (Држ).
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разлабује несвр. одвртати; олабљивати. – Подмазуј га, па га одвртај 
да се разлабује и пази да се не претроши (Вој).

разлегне свр. рет. заболети. – Од трудовање ме разлегне, заболи, а по-
некад и прикљуца, повише заболи (Гос).

разледује се несвр. копнити, разлеђивати се. – Земља се поче разледује, 
размрзиња се, че оремо овсове (Гос).

разлив м геогр. плитки део реке, погодан за прелазак. – Е понагоре има 
разлив, там можеш да прегазиш Нишаву (Црв).

разљопа се свр. почети квасити одећу и обућу (јака суснежица, киша, 
дубоко блато). – Разљопа се, ћиша крз снег, љопчуг (Цр).

размагли се несвр. повући се магла. – Ка се размагли после неје толко 
студено (ЦД).

размагљује се несвр. повлачити се магла. – Поче да дува јак ветар и 
поче да се размагљује (Бер).

размами свр. повабити стоку. – Де, размами овцете и тури њим сол да 
лижу (ДД).

размамује несвр. вабити стоку. – Поче да размамујем овцете и оне 
појдоше по мене (Гос).

размењава несвр. размењивати. – Он ми размењава паре за левове 
(Пок).

размера несвр. в. размерља. – Размерам у дворат, че правим зграде (Сре).
размерља несвр. размеравати; уп. размера, размерљава. – Геометарат 

размерља, а ни постављамо меџе (Изв).
размерљава несвр. в. размерља. – Нас тројица че размерљавамо с конопац 

(ВЛк).
размеџи свр. одредити и обележити међе. – Са че смо комшије, дојди 

да размеџимо меџете (МЈ).
размеџује несвр. одређивати и обележавати међе. – Идемо по поље и 

размеџујемо њиве сас брата (При).
размије се свр. распасти се; претворити се у кашу (при прању, врењу, 

кувању, пржењу). – Када је јак огањ васуљат се размије, претвори се у кашу 
(Пир).

размирује несвр. изазивати сукобе, свађе; узнемиравати галамом. – 
Зорка размирује цело село када се закара са-жену (Вој).

размлзе свр. почети мусти пре порођаја (двиску, козицу). – Која је 
ѕвиска јака ми у размлземо порано, једе ни се млеко (Гос)

размложи свр. размножити. – Пират се млого брзо размложи и затре 
целу њиву (Сук).
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размрзује се несвр. размрзавати се. – Да идемо на подмрзло док не 
почне калиштето да се размрзује (Вој).

размрси конци изр. распетљати конце; изгладити несугласице. – 
Нема кој да њим размрси конци па се само карају за ништа (Пет).

разнаоди крајишта изр. налазити изговоре; окривљавати без разлога; 
уп. разнаоџује крајишта. – Ти све разнаодиш крајишта и никад ми неси јасна 
(Вој).

разнаоџује крајишта изр. в. разнаоди крајишта. – Немој да разнаоџујеш 
крајишта, че ми одма зајмиш паре за свадбу (Вој).

разоре свр. изорати травњак. – Разорамо ливадуту, требе леб да се из-
ранимо (Сук).

разотима несвр. раздвајати оне који се туку. – Штом се децата степају 
у игру она ђи одма разотима, ако је и помалечка, и помлада (Вој).

разриља свр. изриљати (ледину). – Разриљамо ливатчето, че садимо 
бостан (Вој).

разриљује несвр. риљањем претварати ледину или парлог у дубоку ора-
ницу (за виноград, бостан, поврће). – Че разриљујемо ливатчето, лозје че 
садимо (Сук).

рaзрита се несвр. почети се ритати у лежећем положају (због беса, 
љутње, скретање пажње на себе). – Разрита се детиштето, нече да се диѕа, 
оче да си поспи (Држ).

разрокав, -а, -о разрок. – Учитељат беше убав човек, ама малко раз-
рокав (Гос).

разрочује свр. раскидати уговор и повлачити орочен новац. – Че морам 
да разрочујем парете, требу ми одма, че правим свадбу (Пир).

разроџује се несвр. занемаривати родбинске везе; одрицати се родби-
не. – Како се загосподи, поче да се разроџује од нас (Чин).

разруца се несвр. почети дречати; почети ридати. – Разруца се стри-
на за деду, деда вој умрел (Пет).

рало м површина коју орач пооре за један дан, 0,25 хектара. – Имали 
смо три рала земљу, били смо голема и гладна сиротиња, надничари по село 
(ПРж).

рапутљак м суво блато на путу. – Немој да одиш бос по путат 
рапутљакат (ВЛк).

раседа се несвр. рет. препуштати се дугом седењу и ленчарењу. – Он 
седи и раседа се у ладовину; да се не раседне да бог даде, а ја по њиве дьн-
издьн (Вој).

расили се свр. почети се наметати (снагом, богатством, успехом). – 
Штом загаздеше одма се расилише и више сиротињу не гледају (Држ).
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раситњује несвр. уситњавати. – Ја при пекаратога раситњујем паре 
(Кр).

расичује несвр. рет. пажљиво исецати на комаде (месо, сланину). – Уба-
во расичуј месото да га мож убаво поделимо (ВРж).

раскаљује се несвр. размрзава се блато. – Рано да појдемо док не поч-
не да се раскаљује (При).

раскапе се свр. пеј. јако се олењити. – Оно се од неработу раскапало, 
смрди наживо (Вој).

раскапује се несвр. трулити; распадати се. – Ћиша дьн-издьн, тикве 
се раскапују по њивете (Вој).

раскача несвр. 1. раздвајати повезане предмете. – На крај раскачамо 
ланцити, врчамо ђи у кола и врчамо се у село (ДД). 2. фиг. враћати дугове. – 
Штом ми стигне пензија одма раскачам кому кво сам дужан (Сре).

раскашкује несвр. омекшавати доливањем течности. – Сипуј му на-
помалко воду, нека се раскашкује, па га меси (Јал).

раскашље се свр. почети јако кашљати. – Раскашља се уз трпезу на 
свадбу, уѕвери народ (Кр).

расквача се свр. расквоцати се. – Кад кокошка почне да квоца и оче да 
легне на полог, кажемо да се расквочала (Рс).

расклима се несвр. љуљати се у ходу. – Расклимал се, раскопчал се, не-
пран, незакрпен, ала на свет (Чин).

расклимује несвр. љуљати, да би се одвојило од лежишта (колац, ек-
сер, клин). – Када га расклимујеш оно попушти и побрже се извади (Нш).

расклопује несвр. расклапати; отварати. – Ђакат по цел дьн не 
расклопује књигуту (Гњ).

раскове свр. скинути потковице (говечету, коњу, магарцу). – Само што 
раскова кобилуту она живну и поче да оди (ТД).

расковка ж место где је био спој грађевинских елемената. – Оно на 
расковкуту зарџавело, иструлело, мора све да се мења (Пир).

расковује несвр. скидање потковица ради чишћења рана. – Одма га 
расковујем и чистим му ранете (ТД).

раскрачи (се) свр. раширити ноге. – Беше се раскрачил нади кладен-
чето (ВРж).

раскривује несвр. раскривати. – Че почнемо да раскривујемо деснуту 
страну (Пир).

раскршује несвр. ломљењем уситњавати (гранчице, љуске, орахе, 
стакленe предметe. – Раскршујем суве гранчице за потпалу (Гра).

раскука се несвр. кукањем се почети жалити на много што. – Дојде 
ми у кућу и одма се раскука, не умеје мирно и домаћинсћи да каже (Пл).
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раскукује. изр. кука и расакукује непрестано се жалити кукајући. – 
Само кукаш и раскукујеш, немој ми теква улазиш у кућу (Пл).

раскуми се свр. прекинути кумство. – Са се млади брже закумују и 
раскумују, не знају никакав ред (Пир).

раскумују се несвр. пореметити кумовске односе. – Кумицата му мло-
го убава, а он је по онуја работу, че почну да се раскумују (Бе).

раскупује се несвр. рет. распродати се; покуповати. – Стигал шећер и 
одма се раскупувал (ВЛК, Пир).

расоблачи се несвр. разодевати се; уп. расоблачује се. – Че се расоблачим 
се, опече слнцето (Бер).

расоблачује се несвр. в. расоблачи се. – Расоблачујемо се, облачимо сел-
ско и идемо одма на њиву (Кр).

расолка ж бот. стара сорта ситније крушке погодна за туршију. – 
Круше расолће изнесемо за мезе (Пк).

расољује несвр. одузимати сланост јелу. – Када пресолим јело, ја га 
расољујем с неколко компира (Пир).

распарује несвр. излагати пари (грло, ноге, читаво тело). – Ја си гушу 
распарујем сас липов чај (Сре).

распиња несвр. нов. разапињати. – Кожицата се одма распиња да мож 
да се осуши (Км).

распиши свр. отпушити на више места. – Градинарете распишили Го-
лему ваду и воденицете стануле (Вој).

распишти свр. в. распиши. – Распиште ли водуту да наваџују и она до нас 
не дооди, и не можемо да навадимо нашу градину (Сук).

распластује несвр. растурати мале пластове сена и простирати сено 
ради досушивања. – Отидоше женете да распластују сено у Долњо градиште 
(Бе).

расплита несвр. расплитати плетиво. – Детето полько расплита 
џемперат и не замрсује мањето, него ја, дрта (Држ).

расположи несвр. рет. прострти испред себе, поставити. – Закла га и 
расположи га на тезгуту (Дој).

расправља се несвр. бавити се нечим; занимати се за. – Он се расправља 
са стоку, ја идем по наднице, паре збирамо за кућу (Бе).

распрача несвр. разаслати у више праваца и на више места. – Ја че 
распрачам сирењето на свете черће (Нш).

распрегне (говеда) свр. испрегнути из јарма. – Распрегни говедата и 
дај њим сено да једу (Брц).
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распремује несвр. доводити у предходни ред (постељу, кућу). – Они из-
лезну и отиду кој куде требе да иде, а ја останем дома и распремујем кревети, 
кујну, собе (Брц).

расприда се несвр. 1. распредати се. – Коньцат се расприда, превржи 
га на неколко места (Држ). 2. расплетати стар плетен одевни предмет. – 
Распридам чарапци и стар џемпер, очу деду да подновим сас нови чарапци 
(Пир).

распродава несвр. распродавати. – Са му синовете распродаву имањето 
(Пет).

распрпње се несвр. почети гунђати и не престајати. – Када се дедич-
ката распрпње он не умеје да се заустави (Сук).

распувује се несвр. нов. пеј. често се љутити без много разлога. – Има 
лошу нарав, распувује се и ока по сви у кућу, па и по родитељи (Држ).

распуден, -а, -о трп. пр. од распуди силом отеран. – Башта се пропил, деца 
распудена, дом иде наѕад (Пк).

распупује се несвр. почињати пупити. – Рећита се прва распупује, па 
донесем гранчице од њу и турим и у вазну (ДД).

раставушка ж шаљ. растанак. – Ја ђу на раставушкуту целива, и она ми 
одма побеже (Чин).

растака несвр. брбљати; оговарати. – Бабичћете само растакају за 
једнога-другога (Пет).

расталаликује несвр. непрекидно причати бесмислице; оговарати. – 
По цел дьн заталаликује и расталаликује (Брл).

раствара несвр. отварати и не затварати врата (и прозоре). – Немој 
да растварате, лади се собата (Пир).

растича несвр. посл. продавати; раздавати,растакати имовину (пред-
мете, земљиште, новац). – Баштеве стичају, синове растичају (Сук). Једно 
стича, друго растича (Гра).

растлсти свр. учинити мање масним (о јелу). – Одгреби од запршкуту и 
малко растлсти манџуту (Чин).

расточује (се) несвр. раставити (се) (кола). – Немој да расточујете ко-
лата, имамо још сено за превозење (Јал).

растрни свр. уклонити трн са пролаза. – Идем да растрним да мож 
децата да улезну у лозје (Вој).

растрњује несвр. уклањати трње са пролаза. – Што си не направиш 
порту на улазат, него час затрњујеш час растрњујеш? (Јал).

растрони свр. окрунити кукуруз. – Ја растрони свуту морузу (Вој).
растроши свр. уситнити (новчаницу, стаклени предмет, керамику, 

лед). – Иди ми растроши иљадаркуту, требу ми ситне паре (Км).
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растрошује несвр. уситњавати (новчаницу, стаклени предмет, кера-
мику, лед). – Ти поче да растрошујеш девизете (Пир).

растука ж део запрежних кола који повезује њихов предњи и задњи део, 
срчаница. – Волели смо, деца, да се возимо на растуку (Рс).

раступује се несвр. повлачити се који корак уназад, отварати некоме 
пут. – Народ се поче раступује да мине владиката (Дој).

растьњује несвр. тањити. – Младо и окретно, оно најубаво растьњује 
корете и прави најблагу баницу (Кр).

расћисели свр. смањити јелу киселост. – Она му тура варени компире 
да га расћисели (Гра).

расудује несвр. процењивати; расуђивати. – Дете, ама бистро расудује, 
одма оцени човека (Зс).

расцрвеје се свр. заруменити се; добити црвену боју лица као знак мла-
дости и здравља. – Откако се ожени она се пролепша; расцрвејала се ко 
перашка (Јал).

расьне се свр. пресушити се (каца, буре). – Кацата се расьнула, падли 
њој обручити (ВРж).

рачачћи прил. сад. натрашке. – Исврљи ме преко прагат рачачћи и рече 
да му не требем више (Пк).

рашешири се свр. широко и споро корачати (од умора, немоћи). – Ене 
га, иде навам, ама се рашеширил, цел дьн је косил (Рс).

рашрави свр. раставити одвртањем матице. – Помогни ми да раш-
равим бициклуту (Трњ).

рашравује несвр. растављати одвртањем матица. – Детето узне стар 
саат будилник и све га рашрављује и саставља (ДД).

рашчегари огањ изр. подстаћи ватру да се распали. – Де, чере, раш-
чегари огьњат па му тури још једно дрвце (Пк).

рашчепује се несвр. држати бесрамно раширене ноге. – Мужје мињују 
по пут, а она се рашчеречује, рашчепује се, неје ђу срамота (Држ).

рашчеречено прил. рет. разбацано. – У њин двор је све рашчеречено, 
расврљано на све стране (Пк).

рашчешује се несвр. понављати повређивање ране. – Не ваља кад се 
рана рашчешује, него трпи; она срби када зарастује (Соп).

рашчиња несвр. растурати мађије. – Она и прави и рашчиња, льже 
народ, узима паре (Цр).

рашчистује несвр. рашчишћавати; чистити. – На Благовести 
рашчистујемо ливаде (ДД).

рашчушка свр. гурањем уклањати и отварати пролаз. – Ја рашчушка 
снегат и отвори пут до капију (ДД).
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редаљћа ж 1. вулг. групно ређање мушкараца на некој жени. – Збрала 
момчетијата и прајили там редаљћу (Гос). 2. шаљ. ред. – У град редаљћа за 
млеко, а у село више нема стока (Рс, Пир).

реди си снагу изр. купати се. – Одмара се од жетву и реди си снагу (Вој).
резач м члан групе за производњу качкаваља који реже сирну груду. – 

Бил сам прво басћијар у планину, а после у млекаруту, па резач, па парач, а 
са сам главни мајстор за кашкаваљ (Рос).

резилка ж велика брука; срамота; трајно подсмевање због велике 
грешке. – Били се с брата, резилка голема (ВРж).

рејав, -а, о несабивен, редак (руно, мали грозд). – Рејави гроздове на 
белу тамњанику (Вој). Рејаве овце се брзо осуше (Зав).

репат, -а, -о који има дугачак реп. – Ја бирам за овна које је крупно, длго 
и репато (Изв).

репи (се) несвр. бацати бодљикаве плодове или бодљикаве семенке на 
одећу, обично у игри. – Деца, а повише омладина, репе се сас чичьк, смеју се 
(Рс). – Има трава реп, сас њу се највише репимо (Пк).

рествује несвр. остављати резерву (робе, новца). – Че рествујем тија 
три џака да ми се најду (Кп).

речлића ж женска особа која са лакоћом каже шта жели. – Жена ми 
је речлића, немој ђу закачаш, свашта че ти накаже (Рс). Речлића је, ама води 
рачун да каже које за куде је (Рс).

ригоч м повраћање, бљување. – Када једем кожицу од печено јагње, 
одма ригоч (Рс).

ридак м геогр. побрђе са оштро израженим узвишицама. – Најдо га у 
ридакат, там нашьл траву да пасе (ВЛк).

риљне свр. почети риљати па престати. – Риљну неколко ошова и 
они ме окнуше, гос дошьл (Сук).

риџокос, -а, -о риђокос. – Риџокос али убав, и за њега се ожени (Сре).
рмба се свр. оштећује се услед дуге и грубе употребе. – Пази котловете 

да се не рмбају (Пет).
рмбање с гл. им. тежак физички рад. – Пропадомо од рмбање, никад 

време за одмор (Бе).
рогобат човек изр. борбена и свадљива особа. – Рогобат старц беше, 

зачас ти покаже зуби (Рс).
рокопери се свр. кочоперити се. – Поче се рокопери да че ме осами и 

да че ме бије (Вој).
ронџа ж пеј. 1. неуредна и хигијенски запуштена женска особа. – Ни-се 

очешљало, ни-се закопчало, а за чистоћу и да не оратимо, права ронџа (Рс). 
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2. свадљива и неодмерена женска особа. – Смьшка манџу за онуја ронџу, ка 
дојде да не ока (Рс). – Она је ронџа и ораспија, покварена жена (Рс).

ропутљак м смрзнути или сасушени грумен земље. – Ритамо ропутљаци 
по снегат, а после ни бију дома што смо сцепили опьнцити (Рс).

роталија м пеј. неодмерена особа; галамџија. – Роталија човек, од њега 
ништа паметно не мож да чујеш (ТД).

рошав, -а, -о који има рапаво лице. – Славна, лежала је бођиње и има 
рошаво лице, али је добра женица (Вој).

рп узв. 1. подражавање реског звука. – Он узе нож и рп, пресече стру-
кат (ДД). – Гризем кочан рп, рп, и изедем га наблаго (ВРж). 2. подражавање 
прдежи. – И он усред трпезу рп-рп-рп, а ми му се исмејамо (Бе).

рпа несвр. сећи српом или ножем уз карактеристичан звук (стабљике 
кукуруза, сунцокрета, трске). – Дечиштата рпаше морузуту, обараше стру-
кове и помогоше ми да ђу врзујем у снопове (Брц).

рпне свр. пресећи уз резак звук. – Са-српат рпну и пресеко струкат (Бс).
рпче несвр. гунђати. – Женетината само нешта рпче, само ми досаџа 

(Зав).
рубина ж арх. веш, постељина; девојачка спрема. – Имала је рубину, 

дарили су у, ткала је, купували су (Пк, ВЛк).
ручиндра ж аугм. рет. рука. – Онеја његове ручиндре, ручетерине, када 

се наљути ја се уплашим да ме не задави сас њи (Рс).
рчка несвр. вређати; изазивати. – Све ме рчка сас погане речи, оче да 

се карам сас њу (ВЛк).
рџосује се несвр. фиг. запуштати се, ићи прљав и неуредан. – Поче се 

рџосује откако постаде удовица и остаде сама у кућу (Сре).

С

сабива несвр. сабијати. – Рипајте, деца, по сеното, оно се тека сабива и 
може повише да стане (Пок).

сабљес, -та, -то коме је високо дигнута трбушна дупља, сабљаст (гове-
че). – Сабљеста крава неје добра млекуља (Изв).

саирење с гл. им. чуђење и згражавање због нечијег поступка. – Куде да 
иде и какво да работи, суде је саирење по њу (Пет).

саири свет изр. изазивати згражавање неодмереним понашањем. – Не-
шишано, небричено, неработно, само саири свет (Пир).

сантрач м дрво на дну бунара. – У бунар има дрво, окамо га сантрач 
(Рс).
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сапињач м предмет између ногу животиње која пасе како би јој успо-
равао ход. – Туримо сапињач на магарето меџ нођете да не иде далеко када 
пасе (Рс).

саплетњичав, -а, -о који се често саплиће. – Саплетњичава мојата жена, 
нема-нема па се саплете и падне (Пет, Пир).

сапунџика ж жена која је вешта у прављењу доброг сапуна. – Стрина 
ми је добра сапунџика, њу окам да ми прави сапун (Вој).

сапуњави се несвр. сапунати се. – Немој се толко сапуњавиш, шпарај 
сапун (Пир).

са(с) силе бога изр. уз божју помоћ. – Млого остаре, састигоше ме го-
дине, одим са(с) силе бога (ДД).

саслушује несвр. саслушавати. – Саслушували га у полицију и убаво 
му се отепали (Гњ).

саставе две главње изр. уговорити брак (своје деце). – Саставимо две 
главње, па ако може нека гору (ВЛк).

саставује несвр. спајати; састављати, повезивати. – Ја сам одма за-
памтил како се саставује пушка (МЛк).

саставушка ж сношај. – Имали смо саставушку и по три-пути на дьн, 
несмо ни бројили (Пет).

састиѕује несвр. достизати. – Брже порасте, нас веч састиѕује по виси-
ну (Кп). – Тија ме стра са састиѕује, ману да спим како требе (ВЈ).

саџьк м гвоздени троножац на огњишту на који се ставља посуда за 
кување. – Баба ми испржи на саџьк јајца и одма ме прача при-овце (ВЛк).

сварује несвр. арх. кувати; искувавати. – Тиква се лько сварује, зачас је 
готова (ВЛк).

све-човек изр. у свему добра особа. – Деда ми је бил све-човек и сви су 
га почитували у село (Вој).

сверља несвр. проверавати тачност мерног уређаја; уп. сверљава. – 
Сверљују вагуту (ВЛк).

сверљава несвр. в. сверља. – Текьв је закон, мора да се сверљава све сас 
какво се мери (Гос).

свети седи па једи изр. подр. празник нерадника који траје читаве годи-
не. – Од сви празници највише празњује Свети седи па једи (Вој. Пет).

светлеје несвр. светлити. – Нешта светлеје до нашу појату (Јал. Вој).
светне свр. засијати па престати. – Светну два-три пути на онуја 

страну (Вој).
свинштрак м шаљ. истуцано семе од конопље помешано са истуцаним 

белим луком, као посластица. – Исклцано семе од грснице измешамо сас 
исклцан бели лук и једемо га кад завршимо једење (Рс).
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свињска трепка анат. беле трепавице и обрве. – Слободан из Лужницу 
има свињску трепку (Гњ).

свлекал се р.пр од свлече се свр. фиг. ићи лоше обувен и одевен, бити неуре-
дан. – Повлачљива је, свлекла се, лоше се облачи и обува (Рс).

сврчује несвр. успут свраћати; навраћати; повремено обилазити. – 
Сврчује само једна комшика, оно више нема народ у село (Вој).

седечћи, -ка, -ко седећи. – Ја најволим седечку работу (Цр).
селен-белен изр. немаран, неодговоран. – Малко је била селен-белен, 

немарна (Пир).
сериљњак м вулг. шаљ. клозет. – Често чучиш у сериљњакат, немаш 

другу работу (Пир).
серта ж шаљ. врло вредна и умешна особа. – На постату се ванула серта 

и не попушта ником (Рс).
сертолосује се несвр. рет. лако се љутити и на друге, али и на себе у 

току рада. – Немој се сертолосујеш, полька, че га напрајш полько ако си 
миран (Рс).

сечало си нема изр. шаљ. не сетити се у право време на шта га обавезује 
учтивост. – Сечало си нема, не умеје си појде дома него виси у нас (Пир).

сечиварће мн. ж косачки прибор за оштрење и поткивање косе. – Брус, 
наковања, чекић, посуда за воду, све сечиварће косач носи у торбицу (Рс). – 
Мужјети врљише косете и сечиварћете (Рс).

син/синдрак. изр. види ти њега. – Ја тија син кво оче: да му давам без 
паре, бадава (Вој).

сировинка (уземи) ж капиларна влага. – Сировинку да има, да може да 
никне и да расте (Кр).

ситацьн, -цна, -цно ситан; малога раста; уп. ситачьк. – Васуљат ситацьн 
и неје благ, расал на суво место (Вој).

ситниџија м продавац јевтиних предмета на вашару или сабору. – 
Ситниџије продавају дрнгулије на пијац (Пир).

ситнурија-боранија изр. безначајна личност; безначајан успех. – Ви 
сте све ситнурија-боранија: само се пцујете и по цел дьн седите у задругуту 
(Кр).

сјашује несвр. силазити са коња. – Беше малечьк човек: оди тија камик 
се качеше на коња и на тија камик сјашујеше (Вој).

сјури се свр. изненада наићи огромна бујица. – Сјури се голема вода 
право на појатуту (Зав).

скапча несвр. копчати; укопчавати. – Једно скапчам, друго раскапчам 
и пазим да ми све буде уредно (Пир).
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скашкује (се) несвр. претварати (се) у житку масу. – Немој петли-
џањете у торбуту, тека се скашкују (Пет).

склаџује се несвр. нег. мирно радити и усаглашавати се са околности-
ма. – (Не) склаџује се, не смирљева се, само негде оди (При).

склепетоше свр. направити лоше и на једвите јаде (о предмету). – 
Склепетосано, цел дьн га је дељал и удешавал, и па лоше (Рс).

склца (све) свр. учинити немоћним (болест, умор, брига). – Склцало ме 
све, болна сам (Пир).

скопује несвр. окопати (тврду и угажену површину). – Скопујем куде 
су децата штрапала преко лејете (Цр. Држ).

скопчује несвр. закопчавати. – Скопчуј сваку торбицу и слагај ђи једну 
преко другу (Кр).

скорунџи се / скоруњџи се свр. скорити се; превише се осушити 
(одећа, опанци). – Дрејете ни се скорунџиле оди ињак (Рс). – Скоруњџиле му 
се ногавицете и седлото (Рс).

скотина ж пеј. животиња над животињама; јако безобразна особа. – 
Он је скотина, не понаша се како човек него како стока (Рс).

скрежује несвр. замрзавати се (блато, мокар снег). – Голем студ, поче 
га рано скрежује (Јал).

скрка свр. нов. поломити у парампарчад. – Синат скркал и другата кола, 
једва жив излезал (НМл).

скркуши свр. присилити (у уском простору). – Скркушил ђу испод 
стрејете, не могла да му се отне (Рс).

скрни свр. рет. повредити некоме нос, лице. – Скрнили га, нашли се 
појаћи, и са нема рогове да носи (Пк).

скрелоза ж мед. склероза; уп. скролоза. – Болује од скрелозу и често се 
губи (Зав).

скролоза ж мед. рет. в. скрелоза. – Мојата баба има скролозу и ништа не 
разбира (ВЛк).

скрчаив, -а, -о штедљив; шкрт; себичан. – Че частим и скрчаивотога 
једно пиво, и њему се пије на жегуту (Рс).

скунти (се) свр. јако се намрштити. – Деца, скунтил се нешто башта 
ви, дали сте правила негде штету (ВРж). Беше скунтил веџе ка дојде и не рече 
ни реч (Рс).

скьса свр. рет. покидати; упропастити. – Детето одма скьсало панта-
лонете и опьнцити, спуштало се низ ливаду на-дупе (Рс).

скьсено прил. покидано; упропашћено. – Скьсено све беше, ни једна 
вреча неје остала читава (Рс).
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слабоуман, -мна, -мно кретен; будала. – Братат ми је слабоуман, текьв 
се родил (Пир).

сланопажа рет. /сланопаџа ж врста дивље крушке која сазрева тек по-
сле прве слане. – Кад овчарујем ујесен ја једем трнинће, глог, сланопаже, 
глад је глад (Рс).

слепо коше изр. кош за хватање рибе. – Там смо ловили рибу сас слепо 
коше (Рс).

слеџује се несвр. ледити се. – Како капу чандијете слеџује се водата и 
прај леденице (Држ).

слоји се свр. нов. стегнути се; прећи из течног или житког у чврсти 
облик (маст, лој, восак, пихтије). – Не волим манџу од овчо месо, она се 
слоји кад остане (Држ).

слушне свр. рет. повремено учинити малу услугу. – Окну ли ме старцити, 
мило ми да помогнем, и ја потрчим, слушнем, донесем њим водицу (Пет).

сльнце/слнце с сунце. – Кажемо и сльнце и слнце у цел Висок (Рс).
сманда свр. затурити; упропастити. – Негде га смандала, не мож га 

најдемо (Цр).
смантрља свр. на брзину урадити мало, лоше. – Смантрљала градину-

ту: које згазила, које оплевила, и оставила да си там има работу и за јутре (Рс).
смера несвр. процењивати; бирати. – Кад излезну стари на-оро, некоји 

смерају зета, некоји снау (Гос).
сметен, -а, -о невешт; који има споре и непрецизне покрете. – Писмен 

је човек, али је за сваку другу работу сметен, текьв је од бога (Пет).
сметена работа изр. збрка као последица незнања и невештине. – 

Сметена работа, несте га направили како се прави него како деца малечка 
(Чин).

смива несвр. испирати и односити. – Џабе га ђубримо: настрањичаво, 
па га смива вода (Јал).

смотује несвр. намотавати; упредати. – Смотује пртенице и дава ђи на 
ваљавичаратога (Вој).

смрсил конци изр. упасти у беду; заплести се у бриге, невоље и не уме-
ти их се ослободити. – Смрсил концити, са му не може никој помогне (Вој).

смучнеје свр. смучити се, досадити; згадити се. – Од тебе ми се 
смучнејало (Вој).

снабдевља несвр. снабдевати, набављати. – Стара, не-стара, мора да 
одим да се снабдевљам (Зс).

снакаже свр. кл. казнити. – Да те бог снакаже (Вој).
снужди свр. кл. стрефити велико зло (болест, патња, смрт, губитак). 

– Ега те снуждило, па да не мрднеш (Чин).
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соблачује се несвр. рет. скидати одећу, соблачити се. – Ја се не 
соблачујем пред моја деца (МЛк).

совне свр. мунути у ребра (песницом, шиљастим предметом). – Совну 
ме са-жеглу и беше решил да ме утепа (Сук).

соколи несвр. арх. охрабривати, подстицати на такмичење. – Купише 
му коња и соколе га да јаши и да се утркује с друђи (Јал).

сомуљаво сено изр. обично црнкасто и жућкасто грубо сено које је 
квасила киша на откосу. – Сомуљавото сено нече стоката, само га магарето 
једе (Рс).

соплитачка ж саплитање; ометање. – Праве му соплитачку, не даву 
му да живи на мир (Вој).

сорује несвр. изоравати. – Комшијо, немој да сорујеш слогат да се не 
карамо (Пет).

сплеточ/сплетено место м узак пролаз са препрекама. – Сплеточ је 
сплетено место, тесно, куде се саплитамо када проодимо (Рс).

спржењак м чварак. – Ублажише ми се спрженцити па преједо (Рс).
спрпошти свр. рет. згњечити; сатрти. – Возат га спрпоштил, нашли га 

на пругуту (Пок).
сравни са-земљу изр. уништити. – Че те сравним са-земљу (Вој).
сравњује несвр. равнати. – Сравњујем, гувно правим (Бе).
срижа несвр. исецати (тестером, ножем). – Полько ми да срижам де-

белата дрвја, него да ђи цепим (Вој).
сриљује несвр. ашовом подешавати ширину (слога, пута). – Чистим 

слогат од трње и малко га сриљујем (БЧ).
срка несвр. кусати кашиком уз карактеристичан звук, сркати. – Не 

сркај, кусај овака да се не чује (Пир).
срце га тегљи изр. бити јако заинтересован. – Срце га тегљи за школу, 

нече да учи занат (ВЈ).
старокошевина ж сено од зреле и одрвенеле траве са ливада које нису 

кошене претходних година. – Старокошевина млеко не пушта, на кравуту 
давам помалко и детелину (Рс).

стегобија м/ж чврста и дисциплинована особа. – Чича беше стегобија, 
на њега смо се угледали и ја и бата (Рс).

стењак м венац различитих облика стена. – У стењакат има како по-
лице, па када урипи коза не може после да излезне (Рс).

стопалка ж мн. стопаљће 1. стопало; траг стопала. – У лејуту детиње 
стопаљће, газило дете (ВРж). 2. део чарапе за стопало. – Изгубила сам си 
једну влњену стопалку (Рс).

– 128 –



231Трећа допуна Речнику пиротског говора

стрѕа несвр. скидати наглим покретима; уп. стрѕује. – Момчетијата га 
прате да стрѕа мараме на девојће стргне и побегне (Вој).

стрѕује несвр. рет. в. стрѕа. – Не стрѕуј мушемуту од асталат, са че ручујемо 
(ДД).

стрљује несвр. гњечити; мрвити. – Не врзуј кратко коњатога да не 
стрљује травуту (Бер).

стрноушка ж врста белега засецањем увета овце. – Стрноушка је када 
засича настрану, ја тека знам (ВЛк).

струпи свр. исећи оборена дебла на краће делове. – Оборимо четри 
буће, исекомо и, струпимо и јутре че и возимо (Дој).

сува баба ж зоол. врста инсекта сличног оси. – Сува баба личи на суво-
пек, и она исто тека погрбљена (Рс).

сувопек м мн. сувопеци зоол. зоља, мушица која у пролеће напада стоку 
и човека. – Сувопек је мала и погрбљена мушица од коју се стока не може 
одбрани и од коју мршавеје. Сувопецити нападају и човека (Рс).

сујица ж 1. зоол. планинска ласица на суватима. – Сујица је мала и 
љута животиња, по изглед и величину између миша и кунице (Рс). 2. фиг. врло 
окретна и вредна особа. – Она је (ко) сујица за работу (Рс).

сукарје м мн. смотуљци од ручно развученог теста. – Баба ми је меси-
ла и пекла сукарје, јели смо и то (Рс).

сукњетина ж пеј. стара сукња. – Че облечем сукњетинуту да се не ума-
жем од казанат (Трњ).

сулудњак м рет. 1. особа немирног духа и чудног понашања, чудак. – 
Ишли смо заједно у школу, бил је одличан, ама он си још тьг беше сулудњак 
(Рс). 2. неморална особа. – Сулудњацити саире светат (Рс).

сулудњасује несвр. понашати се као ћакнута особа. – Сулудњасује по 
цел дьн како и сви сулудњаци у село (Рс).

сумља несвр. сумњати. – Они сумљају у снауту да је она украла жлти-
цете (Сре).

суне свр. ударити некога у слабине. – Суну ме у слабину, душуту ми 
искара (Гра).

сургунача ж глупа, тврдоглава и неумешна женска особа. – За мушко 
глупаво и тврдоглаво кажемо тлчничьк, а за женско кажемо сургунача (П-ГГ).

сурдук м будала; ћакнута особа. – Сурдук један, ништа не разбира 
(Црв).

сурлес, -та, -то који има изобличена уста; коме су истакнуте и подвијене 
усне. – Које има уста како чарапок кажемо да је сурлесто (ПРж).

сьзревује несвр. сазревати. – У Враниште све најрано сьзревује, там 
топло место (ВЛк, Пир).
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ськлет м мучнина праћена знојењем. – Само се знојим, ськлет ме из-
бива и нође немам (Гра).

ськьн узв. у бесу: не дирај; не више; доста је било. – Ськьн, ја сам у 
овуја кућу домаћин, не може како си запела (Пир).

сьпето место изр. узак пролаз (са препрекама). – Там сьпето место, 
урасло, једва мињујемо (Рс).

сьситни свр. уситнити. – Сьситним колетија од сьнчуглед и давам на 
кравете да једу (Пет).

сьсретне свр. сусрести. – Појди надол и че га сьсретнеш (Пет).
сьсречује несвр. сусретати. – Сас сестру ми се сьсречујемо свако 

јутро, оженила се у комшильк (Км).
сьсьн м сусам. – У переци турам и сьсьн, и кад пржим рибу, млого је 

здрав и укусан (Пир).

Т
табанац м табан; стопало. – Болу ме табанци, одила сам дьньс боса 

(Соп).
табаноше свр. оштети папке непотковано радно говече по лошим пу-

тевима. – Табаносаше воловити, требе да ђи потковујем (БЧ. Вој).
табијач м, мн. табијаче: нејасно значење, односи се на зана тлију (Чин).
табла ж 1. широк и плитак велики кош од огуљеног прућа за чување 

вуне, одеће, постељине. – Това је табла за дреје и влну (НМл). 2. плитка 
ћилимарска корпа за кануре. – Табла је за повише канурће, а манечка корпа 
за помалко канурће, а зове се табленце (Пир).

табле с таблета. – Дај ми једно табле аспирин, че те молим (При).
табленце с мала корпа за кануре, ћилимарски прибор. – У табленцето 

су маказицити, дај ми ђи (НМл).
таван м, мн. тавање под; део зграде који раздваја спратове на згради. – 

Таван је доле оди дьсће, земљу (Ру. ВЛк).
таваносан, -а, -о трп. пр. од таваноше, таваносује коме је постављена тава-

ница; који је из једног дела, пун, без рупица. – С лесарку заградимо јаганци; 
неје таваносано него исплетено (Зс).

тавралисује се несвр. кицошити се; бити често или стално свечано 
обучен. – Само знаје да се тавралисује, а за работу ђу не бива (Км).

таври се несвр. пеј. 1. напијати се. – Од това вино сам се једнуш таврил 
(Пир). 2. гојити се (и тако се, нехотице, припремати за болест и смрт). – 
Aрне је почела да се таври, нече да је за млого (Држ).
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тазе џиђер м бот. жалфија Silvia memorosa. – Сејем си у баштицу тазе 
џиђер траву, млого је добра за од кашљицу (Пир).

тајва ж 1. тава, калаисана бакрена посуда у виду шерпе, најчешће се 
користи за припрему ђувеча. – Тајва је оди бакьр, па калаисано, дојде како 
шерпица, добро за ђувеч (Пир). 2. фиг. група људи која разговара, нешто чини 
или негде иде. – Млого њи, тајва, нешто причају, несьм ђи никад видел до са 
(Кр. Изв, Зав).

таји несвр. држати у тајности; чувати тајну. – Ама ти тајиш нешто 
од мене (Цр).

тако ми изр. само у заклетви да ми. – Тако ми тија залчек што глтам (Вој).
такова зам. такво. – Такова ми не требе (Кр).
таквојате зам. оно. – Имаш ли таквојате (Цр).
такум-пакум изр. једно за другим; брзо; одлучно. – Не брини, све иде 

такум-пакум (Рс).
такьвја, -ваја, -воја зам. баш такав. – Такьвја човек који само ћути, неје 

добар (Соп).
такьм 1. прид. индекл. потпуно, сасвим, без остатка. – Све једьн такьм 

јагништа, све сасвим иста (Рос). 2. комплетан хоризонтални разбој. – Разбој 
за ткање када је комплет, сас сви делови, кажемо такьм (Д-ГК. Рос). 3. изр. иде у 
такьмат упросечавати се уласком у групу. – Пушти и таја три јагништа там, 
нек иду у такьмат (Рос).

тал м рет. део простора између греда у просторији за сено. – Имамо још 
три тала сено, че буде доста до-пролет (Рс).

талалисује несвр. 1. губити време у празном причању; брбљати. – Нема 
си другу работу, него по цел дьн од кућу на кућу талалисује (Цр). 2. разглаша-
вати. – Све што чује одма талалисује на све стране (Дој).

талаличе несвр. причати брзо, дуго и неразговетно; брбљати. – Жене-
те само талаличу (Пир. Цр).

таламбас узв. којим се подражава звук при паду предмета у воду, заг.: пљус! – И 
у воду таламбас (Пир).

таламбаси се несвр. рет. пети се тамо где је опасно или није пожељно 
(Рс). – Немој се, деца, таламбасите горе по гредете, ако паднете нече да буде 
добро (Рс).

таланѕа м/ж/с неуредна и глупа особа. – Разланѕил се, незакопчан, зинул 
и иде ко будала, права таланѕа (Дој).

таласьнка ж пеј. зла женска особа. – Таја ме је таласьнка за срце изела 
(Зав, Пок).
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талашка несвр. преметати тражећи нешто вредно и при том напра-
вити велики неред. – Немој ми талашкаш по кућу, нема какво да украднеш 
(Нш. Кп).

талија м ж рет. шкртица, циција. – Голем је талија, ако је газда (Пир).
талпалес, -та, -то који је у облику грубе и дебеле даске. – Плочата дојде 

талпалеста, добра за туј работу (Гос).
талпес, -та, -то који је узак, дуг и пљоснат (о листу). – Крупан папрат 

је талпес (Гос).
талпетина ж аугм. пеј. велика будала и незналица. – Он поголема талпе-

тина од нас, а дошьл да ни учи (ВЛк).
талпи несвр. – Постављати дрвени под или таваницу од грубих даса-

ка (талпи), од тањих дасака или сличног материјала. – Идемо да талпимо 
таванат (Цр).

талпоше свр. поставити дрвени под од талпи, тањих дасака или слич-
ног материјала. – Требе да талпошемо амбарат, имамо доста талпе (Вој).

талпурес, -та, -то 1. који је грубе конституције (особа, брав). – Неси 
талпурес како талпа неопљајана, него си убав човек (Зав). 2. који је узан, дуг и 
пљоснат у виду талпе. – Тај трава има талпурести листове (Зав, ДД).

таљига несвр. фиг. једва ходати. – Куде таљигаш пијан (Пк. Гос).
таљигаш м особа која рукује (теретном) коњском запрегом. – Oн беше 

таљигаш по Пирот, од тија леб је јел млого године (При).
там прил. тамо. – Кажемо почесто там, а ретко тамо. Кажемо: ене га 

там у трњети (Цр).
там-овам изр. 1. овде-онде. – Питува ли там-овам да сазнајеш куде је 

отишьл (Кр). 2. час тамо час овамо. – А на детенцето одлати главата там-
овам, там-овам (Бла).

там-потам изр. в. там-овам (1). – Перошка овца: по гребен црне или беле 
шарће како шаће там-потам (ВЛк).

там-тув прил. в. там-тук. – Капала крв там-тув (ВЛк).
там-тук изр. овде-онде, само понегде; уп. там-тув. – Житото никло там-

тук, там-тук (ВЛк).
тамјан м пеј. 1. неугодан мирис, смрад. – Она мерише на тамјан, не 

купе се никада (Пир. Држ, Вој). 2. изр. посл. носи си тамјан користити сваку 
прилику за крађу. – Куде иде Дамјан он си носи тамјан (Јал).

тампурес, -та, -то који је грубе телесне грађе, ружан. – Тампурес 
у-снагу, грозан (Зав).

тамьн. 1. изр. неје му нешта тамьн није му потаман, нерасположан 
је. – Оћута се одједнуш, нешта му неје тамьн (Бла). 2. тамьн на време изр. у 
најбољим годинама, у право време. – Оженила се у двајес године, тамьн на 
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време (При. Вој). 3. тамьн крај изр. таман посла, како да не. – Че помогнем и 
ја, тамьн крај (Јел. Брл).

тандарија ж нов. хаос; бесмислица; неповрат. – Пошло све на тандарију, 
че диѕамо руће од све (Изв).

тантеле ж мн. широке чипке. – Тантеле су широће чипће, а мострице 
тесне чипће (Рос).

танџара ж шаљ. врста старе пушке из 19. века. – Че узнем танџаруту, 
па че видиш ти (Пир).

танцовођа м особа која води коло. – Била сам танцовођа, сви да ме виде 
(Зс).

тап узв. којим се подражава јак и туп ударац. – Само паде одједнуш, рече тап 
и распршта се на све стране (Цр. Вој).

тап-тап, тап-тап узв. којим се подражава равномерно тупо ударање (секиром, 
маљем, чекићем, дрвеном направом за млаћење конопље) или пригушени пуцањ. – Тап-тап, 
тап-тап, пуцам на дивљач и никад не омашујем (Ста). По цел дьн тап-тап, тап-
тап, чукам грснице на жегуту (Држ).

тапа несвр. ударати у предмет који звечи. – Тапам сас ожег у лопату и 
обиколим кућуту од змије (Сук).

тапа-тапа-тап узв. којим се подражава грубо и равномерно корачање. – Тапа-
тапа-тап, тапа-тапа-тап, и дојде на врата (Трњ).

тапара-тапара узв. којим се подражава равномерно и дуго сечење секиром. – Та-
пара-тапара, тапара-тапара и пресече га накрај (Вој).

тапе-тапе, тапе-тапе узв. 1. подражавање ударања тупим предме-
том. – Узе сећируту и тапе-тапе, тапе-тапе, исече свете лисковнице (Јал). 
2. подражавање корачања. – И ја тапе-тапе, тапе-тапе, стиго там и поче да 
швиркам (Ста). 3. подражавање звука при равномерном ударању који одаје 
предмет који звечи. – Јеремија када је: тапе-тапе, тапе-тапе у ожег (Кр).

тапе-тупе, тапе-тупе узв. при подражавању ударања чекића о наковањ. – Тапе-
тупе, тапе-тупе, скова га некако (Вој).

тапола ж бот. рет. топола Populus populus. – Имам преко три иљаде та-
поле канатсће (Црв).

тарабарник м ограда од тараба као део импровизованог овчарника на 
пашњаку. – С тарабе оградимо, направимо тарабарник зачас (ТД).

тарабука ж музички инструмент сличан бубњу, дарабука. – Тарабука 
је како тупан, било је у Висок: од једну страну нема кожу и личи на широку 
цев, а било је од лим и од керамику. Закачи се на сиџимку на-рамо, а одоздо-
ле се удара с прсти (Брл).

тарав-тарав изр. подробно и у више махова; непрекидно. – А ја тарав-
тарав, гледа и тражи, ама ништа не најдо (Рс).

– 133 –



Драгољуб Златковић236

тарајеж м зоол. јеж Erinaceus europaeus. – Тарајеж, а чул сам да га зову 
и терајеж, он једе змије (ВЛк).

тарак м грађевински чекић. – Тарак или терак, грађевински чук је това 
(Сук).

тарала-тарала изр. брбљати, причати о свему и свачему без престан-
ка. – Он тарала-тарала, целу ноч причамо (Гос).

тараликав, -а, -о говорљив; брбљив. – Тараликава сам, али несьм нико-
му зло помислила (Вој).

тараличе несвр. 1. гугутати, учити се говорити (беба, мало дете). – 
Детенцето весело па само тараличе, прај радос у кућу (ВЛк). 2. пеј. оговарати. 
– Те за овуја, те за онуја, само тараличу и не работе (Пир). 3. пренемагати се. 
– Ајде, немој да ми тараличеш над-главу, да ми премираш, не гљези се (Зс).

таралише несвр. в. тарлаише. – Таралише се кашкаваљ када се прај (Пк).
таранина-ааа-аа узв. којим се подражава прдеж. – Дупето га посмеши: како 

да седне, оно само рече таранина-ааа-аа, и ни се свити засмејамо (Сре. Сук).
тарантачица ж анат. клиторис. – Кажемо га језичката, ама га кажемо и 

тарантачица (ДД).
таранчуг м пеј.1. пас који, са дигнутим пенисом и заједно са другим 

псима, иде за кучком. – Дигал га ко куче кад појде на бесовицу, ко таранчуг 
(Пк). 2. пеј. оронули старац опседнут сексом и женама. – Тија таранчуг само 
за жене прича, а једна нога му у веч у гроб (Пет).

таратор м кисело млеко са додатком туцаног белог лука и ситно 
исецканих свежих краставаца. – Таратор је ћисало млеко сас туцан бели 
лук и ситно исецкане краставице, и добар је за жегуту (Сук).

тарашује несвр. кришом тражити; красти. – Куде тарашува начьска, 
кому ли обра кокошћете (Кр. Рс, Гњ).

тарга ж кратке канате, под и капци за предњи трап рабаџијских кола 
или за кратке саонице. – Тарга окамо кратће канате и душаме, с капаци 
заједно, на сане или кола (Дој. Брл).

тарлаише се несвр. загревати качкаваљ поред ватре или на сунцу току 
неге; уп. таралише. – Тарлаише се кашкаваљ када се негује (ВЛк. Дој).

тарлици м мн. тур на панталонама из народне ношње. – Пра га па се 
тре, намодре му тарлици (Дој).

тарльк м мн. тарльци кратке чарапе. – Тарльци или шоне, кратке чарапе 
(Ру).

тарљьк м мн. тарљьци исплетено стопало са појачаном ивицом које се 
навлачи преко чарапе. – Тарљьк је плетено стопало без горњи дел, за одење 
по собу, или се обува преко чарапе, па се тека оди, или се за надвор обују 
преко њега опьнци (Цр).
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таслица ж (украшени) поруб на рукаву капута. – Сака је длг капут без 
таслице (Вој).

тастазе прил. сасвим свеже. – Месото је тастазе (Сук).
татола ж бот. татула Datura stramonium. – Татулата најде куде је голе-

мо ђубре па там расте (Чин).
татће вок. и хип. од тата, татко м отац. – Леле татће, бију ме (Вој).
татће-нанће узв. при дозивању родитеља, или било ког другог, у невољи, шаљ: 

упомоћ. – Татће-нанће, одваља се стовната, че се строши (Дој. Зав).
тачно у бад изр. сасвим тачно, тачно као на кантару. – Еве пет ћила, 

тачно у бад, погледај си сам (Зс. Вој).
ташнар м пеј. чиновник; представник власти. – Ташнарити приму голе-

ме плате, а ништа не работе (Јал).
ташниче с дем. и хип. мала и лепа ташна. – С једно ташниче беше пошьл 

(Бла).
тачи несвр. сматрати; поштовати; истицати некога. – Таче га за 

посланика (ВРж).
тваше свр. фиг. 1. завршити све послове, бити спреман за. – Још неје 

твасала, чекамо ђу заједно да идемо (Вој). 2. фиг. сагласити се под притиском. 
– Жената му клепала, клепала и он веч твасал да се дели од нас (Пет. Вој, Држ).

тврд, -а, -о 1. чврст, стабилан; принципијелан. – Тврд је он, при њега 
нема да мож да пробијеш сас льгање и молење (При. ВРж). 2. својеглав. – 
Беровчање су тврди и непокорни (Км). 3. шкрт. – Он је тврд, нема ништа да 
ти даде (Бер). 4. изр. тврда вера упорна, стабилна и непопустљива особа. – 
Тврда вера таја Пека била: нече момчето, и нече, и нече (Вој. НМл).

тврдеје несвр. постајати све тврђи. – Лебат се суши и тврдеје ако га 
не покријеш (Држ).

тврдењак м 1. непопустљива особа у физичком, моралном и емотив-
ном погледу. – Тврдењак, тврдо срце има, не вика и кад му је најтешко (Пк). 
2. тврдоглава особа. – Тврдењак си, нема се препрајш до смрт, само знајеш 
това што су те ко дете научили (Бе. ВЛк).

тврди га изр. опсцена алузија крутити пенис, припремати се за сношај. – 
Ја че га утврдим, не брини! – Ама ти га тврдеше, него са виснуло (Бла).

тврди се несвр. постајати све тврђи. – Тврде ми се рућете од работу 
(Сре. Пок).

тврдиш м затвор, отежано пражњење црева. – Тврдиш, да простиш, 
неколко дьна не могу понадвор (Пк).

тврдоглавес, -та, -то 1. тврдоглав; непопустљив; несклон договарању. 
– Ти си тврдоглавес, ја се сас тебе не могу договорим (ДД). 2. коме касније 
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избијају зуби (о беби, дедету). – Он је бил тврдоглавес, њему су најдоцкан 
избили зуби (Кп).

тврдољ м тврд комад хране (хлеба, качкаваља, меса). – Ја немам зуби 
за тија тврдољ, не могу без нож да га једем (Рос).

тврдодупес, -та, -то који има облу и лепу задњицу. – Млого убава и тврдо-
дупеста тај невестица (ВЛк).

тврдокорац м врста крушке са тврдом кором. – Има крушка воденьц 
и има крушка тврдокорац (Гос).

тврдокорес, -та, -то 1. који има тврду кору (воћка, махуна, лубеница, 
тиква). – Таја је тиква тврдокореста (При. Вој). 2. тврдоглав. – Он је тврдоко-
рес, непревијен човек (Км).

тврдоча ж тврдоћа, суво земљиште тешко за обраду. – Тврдоча, ком-
пир вадимо, не врча ни ни семето (Трњ. Вој).

тврдьц м врста тврдог хлеба, који је тамне боје због присуства семе-
на траве пуљпас у њему. – Тврдьц је леб кад има од пуљпас семе (П-ГК, Пир).

тврдьц узв. и благослов при поздрављању жена које праве црепуље и то у тренутку 
гажења глине: нека се држе. – Црепње кад се праје не каже се помози бог него 
тврдьц, да се држи црепњата (Ос. Зс, Ру, Гос).

тегаво прил. 1. силом, тешко, са муком; успорено. – Калиште големо, 
травољак млого, тегаво иде копање (Сук. Бер). 2. нерадо. – Тегаво пије воду 
овај крава (СГл).

тегетан, -тна, -тно тамноплав. – Тегетно кадиве сам имала (Ру).
тегљач м 1. руда која повезује јарам са плугом, браном, деблом; уп. 

тегљачка. – Немој да заборавиш тегљачат, без њега не мож да ореш (Грш. Чин). 
2. Колац за затезање при навијању основе на вратило разбоја. – Тија је 
кольц тегљач, он затеѕа мањето, основуту (Вој).

тегљи несвр. усмеравати се; тежити, наваљивати. – Oвце, кад се 
намрачује, тегље да си иду према појату, према дом (СГл).

тегљи му изр. оштро псовати некога. – Оћути се да ти не тегљим ма-
тер преди сви овам (Рс. Гос).

тегљи се несвр. 1. развлачити се (тесто, пита; слина). – Обђе се тека 
не тегље, него овак (При). 2. вулг. парити се; курвати се. – Има два саата смо 
се тегљили (Зав. Цр).

тегоба ж невоља, мука; тешко решив проблем. – Налегоше ме тегобе 
големе, па се и муж разболе, лек нема (НМл).

тегобан, -бна, -бно тежак, мучан; са ким се тешко излази на крај. – 
Тегобне краве имамо: лоше за млзење, лоше за у јерьм (Ста. Цр).

тегобно прил. 1. тешко, силом. – Тегобно иде наша работа, не знамо да 
у работимо како требе (Соп). 2. мучно. – Тегобно њу од слнце (Зс. Рас).
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тежачьк, -чка, -чко који је прилично тежак. – Џакат је тежачьк, не мож 
га сама однесеш (Об).

тезђав м велики сто за обликовање качкаваља. – На големјат тезђав 
правим погачете (Дој. Рс, ВЛк).

тека 1. изр. неје тов тека не може то тако. – Неје тов тека, че те 
сьпремо, нема да дозволимо (Вој). 2. изр. тека де тако, баш тако. – Тека де, 
исцеливајте се сас свауту (ПРж. Вој). 3. изр. иде и тека и тека врдати, бити 
час овакав час онакав. – Oн и тека и тека иде, не знајеш кво ти мисли (Сук). 
4. изр. тека-тека мало по мало. – Че ване тека-тека да мртка ко пьж у пан-
талоне (Бла). 5. изр. тека-тиће тек тако, површно, од ока; без прибора и при-
преме. – Она дошла тека-тиће, с голе руће (Вој).

текаете/текајете/текајте прил. тако. – Мен одговара да га направимо 
текајте (Пир).

теквоа зам. нешто тако, нешто слично. – Отидем за теквоа да најдем 
(ВЛк).

теквоја зам. такво, баш такво. – Само ми даде парете и рече да му 
купим теквоја и теквоја (Цр. Кр, Вој).

текова зам. 1. оно; такво. – Донеси ми текова, не могу се сетим како се 
окаше (Чин. Рс). 2. тамо; онамо. – Идо у текова и довезо дрва (Рос).

теле с подр. истакнут лоптаст стомак. – Разьпел телето па оди ко 
скотна жаба (Гос. Брл).

тели се несвр. подр. повраћати после пијанства. – Немој се успут те-
лиш, млого испи (Пир).

теливон м арх. телефон. – Баба умеје да рукује с теливон, зове комшиће 
на каве (Пир).

теловка ж врста винове лозе, отело. – Имали смо теловку у старо лозје 
(Соп).

телче с дем. и хип. од теле тек отељено теле. – Имамо си телче, мушко 
(Пс, БЧ).

телчетор м зб. телад. – Имамо телчетор, три-четри сам наврзал (ВСв).
темељница ж греда која лежи преко темеља; положена греда у кровној 

конструкцији. – Темељница је положена греда преко темељ или у кров (Рс).
теменушка ж бот. љубичица. – Влашање љубичицу зову теменушка, а 

чул са и од друђи (Бер).
тенечка ж лимени лончић за захватање воде за пиће или умивање. – Те-

нечка је лонче за посипување, лимено (Пк, ВЛк).
тенцоморац м мит. утвара умрлог првих четрдесет дана, тенац. – 

Тенцоморац излази до четьрес дана, после не излази (Дој).
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тенцоморче с мн. тенцоморчета, мит. дете које је зачео мртав отац са 
живом мајком у току првих 40 дана после смрти и које има посебне особине, 
може да види и чује оно што не могу други. – Умре и утенчи се, и дооди да 
спи при жену, и после се роди дете тенцоморче које може да види и чује што 
друг не може (Зав). Кад се муж утенчи и дооди при удовицуту на спање, и ако 
се зачне дете, оно постане тенцоморче (Дој).

тенцује/тенчује несвр. шаљ. ћутати као тенац. – Поче да тенцује, ћути 
повише, зуби му се не виде (Рс). Да ти платимо једно пиво, да манеш да 
тенчујеш (Рс).

тенчи се несвр. пеј. 1. срдити се. – Жената се пак тенчи нешта (Држ). 2. 
опијати се. – Ти поче да се тенчиш и да си бијеш женуту без разлог (Пир).

тенџерка ж мања посуда у облику шерпе, најчешће бакрена и калаиса-
на. – Имали смо две тенџерће земљане за ђувеч: једна плитка и без дршку 
за ћисало млеко, а друга длбока и с дршку за васуљ (Дој, Пир). Тенџерка је 
широка и плитка земљана паница и мож да буде сас заобљено дно (Брл).

теньц м 1. мит. утвара; вампир. – На Покриштичћи крс излазе куче, 
кокошка, тенци свакакви (ДД). 2. пеј. ћудљива и опасна особа са злим погле-
дом пуним мржње. – Тенцу један, ти ли че ми браниш какво да работим (ЦД).

тења се несвр. тешко се оре, оре се на каишеве. – Тења се њивата, каи-
ша се, лоше се оре (Грш).

тењир м тањир. – Избацимо панице и почемо да једемо из тењири (Ру).
тепа несвр. фиг. 1. јести халапљиво и са апетитом. – Загладнело детето, 

тепа ли тепа (Држ). 2. изр. тепа алете замајавати се некорисним пословима; 
млатити се. – Немој да тепаш алете и да знајеш што неси ни чул ни видел, 
вачај се за корисну работу (Сук). 3. изр тепа град тући град. – Окамо, молимо 
се, да не тепа град у родно (Соп). 4. изр. тепа тупанат радити узалуд; радити 
другом у корист. – Ја тепам тупанат, а он збира парете (Кр).

тепа се несвр. 1. радити тежак физички посао без икакве користи; 
млатити се. – Цел живот се тепам по чужде њиве и ништа несьм стекал (Кр). 
2. причати бесмислице; фантазирати. – Жика се тепаше по текве работе: 
льжеше младити, ама си льжеше и њега си (НМл).

тепавци/тепавац м врста крушке јако слатких плодова. – Имали смо 
крушу тепавци, под њу смо се играли (Рс). Имали смо крушу тепавац, поблађе 
круше нигде несьм јела (Гос).

тепала га жега изр. трпети велику жегу; добити сунчаницу. – Тепала 
га жегата по ливадете, знојил се; сељачка је работа тешка (Дој).

тепач за мује изр. пластична палица са ситасто избушеном лопати-
цом на једном крају, погодна за убијање мува. – Купил сам три тепача за мује, 
по једьн у сваку собу (Пир). С тепач за мује по образ га ударила (ВЛк).
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тепсића ж дем. од тепсија (мала) тепсија. – У туја тепсићу налагам бани-
цу (НМл. Цр).

тера га од-срце изр. имати јак унутрашњи импулс. – Терало ме од-
срце тој чудо да направим (Ру).

терђија ж каиш на задњем делу седла за везивање пртљага; меки вуне-
ни покривач за коња испод седла. – Терђија је каиш на седло наѕад, а терђија 
је и покривач за коња испод седло (Бс).

терентује несвр. 1. радити пипав (и тежак) посао. – Пипава таја рабо-
та, не могу толко да терентујем (Гра). 2. дворити, угађати; бити у обавези 
стално дворити. – Старц и баба ми падоше на-руће, мора да њим терентујем 
(Цр). Кажемо теретује, а кажемо и терентује. Терентује је једно, а теретује 
друго. Не могу да му терентујем. Терентује човек некому, терентује, па га 
после вати болка па умре (Пир).

теретан, -на, -но који је тежак (особа, дете, брав); угојен. – Беше тере-
тан човек и полька је одил (Цр).

терети несвр. фиг. окривљавати. – Са њега терете да је напрајил туја 
штету, ако неје тьг бил там (Кр).

теретује несвр. подносити велики терет служећи и дворећи, често 
без надокнаде или захвалности. – Остарело, теретујем му и дьн и ноч, а и ја 
више не могу (Вој).

терећија м, в. тирићија. – Oн је терећија само на рећијуту, на влашуту 
(Соп, Пир).

терка (си) несвр. уживати у (недозвољеном) сексу, курвати се. – Нека 
си терка додек вој је мерка (Пир).

терлејка ж врста шљиве, стенлејка. – Насадил сам сливе терлејће, 
млого убаво раџају (Пок).

тесак м 1. примитивна преса за сир. – Тесак је дашчица преко коју се 
тура камен (К-Ћу, Пир). За сирење тескање на тесак (Ру). 2. фиг. велико гурање, 
тескоба, гужва. – Тесак се голем напраји (Пк).

тесак м алатка за сечење меса, сатара. – Ја месото сас тесак сечем 
(Црв).

тесацьк, -цка, -цко прилично узак. – Тува је тесацко, нема куде да се мине 
(Пок).

теска несвр. фиг. 1. притискивати некога да измени понашање или одлу-
ку. – Брукали, тескали, принудили га да мане това девојче (Сук). 2. тући. – Ја 
че га тескам, че ме убаво запамти (Сре).

тескање с гл. им. од теска 1. пресовање сира; цеђење под притиском уоп-
ште. – Добро сирење тражи добро тескање, водата да излезне (Дој). 2. фиг. 
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добро истући некога песницама уза зид или коленима и песницама на поду. 
– Дете, немој да молиш за још једно тескање (Вој).

тескоба ж мука, невоља; терет на души. – Уватила ме некаква тескоба, 
мука некаква, нити ми се једе нити ми се работи (Цр).

теслим м продаја “од срца”(најбољем понуђачу; драгом пријатељу; 
рођаку). – Нека ти је теслим, нека је са-срећу (Вој).

теслими м 1. продаја у посед најповољнијем понуђачу. – Кој ми 
за коњатога даде најдобру цену, њему че га теслимим (Вој). 2. продати у 
бесцење; поклонити. – Aко имаш вољу на тога овна че ти га теслимим, нек 
буде успомена од мене (Јал). На братанца је теслимил свото имање (Цр).

теслимује несвр. распродавати јефтино; поклањати. – Сели се у Ба-
нат, па теслимује на роднине, на пријатељи, на комшије, оче да остави успо-
мену у село (Пет).

тесни несвр. сужавати. – Немој ми млого тесниш сукњуту, ја сам 
озбиљна и не волим текву моду (Држ).

тесни се несвр. сужавати се простор, постајати све тешње. – При 
нас се млого тесни, доводимо снау (Пир).

тестенце с дем. и хип. од тесто мала количина теста. – Убаво тестенцето, 
па га расеко за колачи сас канче за воду (Рос, Пир).

тестија ж тестија. – У Засковци кажемо тестија, а у Ћуштицу кажу 
стовна (Зс).

тетекајате прил. ето (тако); и тако то. – И тетекајате: они осташе 
там, а ми дојдомо (Ор).

тететолко прил. ево оволико. – Даде ми тететолко црешње, колко да се 
облаже децата (Зав).

тететува зам. ево баш овде. – Најдо ножлето тететува, на това место 
куде си седел (Вој).

тетолћи, -ка, -ко оволики. – Он беше тетолћи: два педа одземи (Рс).
тетува зам. (ево) овде негде. – Тетува има кладенче, да слезнемо да се 

напијемо воду (Сук). Тетува беше јучер (Цр. Пир, Вој).
тетьгај прил. рет. тада; онога пута. – Још тетьгај смо се видели (Пк).
тече несвр. пропуштати течност. – Котлето тече на једно место (Вој). 

– Распишило се на јазат па тече на све стране (ПРж).
тешка влна изр. замршена и сабијена вуна. – Тешка влна се влачи на 

дрндару или још боље на влачару (Мр).
тешкодупес, -та, -то дебео и лењ; слабо покретљив. – Тешкодупесто де-

тето, карајте га да трчи, да се игра (Цр).
тивт м део јарма који се користи при орању. – Ми тија дел на јерьм 

окамо тивт, а Гостушање га окају тивиг (Пк).
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тиде/ти-де узв. узвик при одбијању стоке од хране, воде: одбиј. – Кажемо тиде 
или туде кад одбивамо стоку од рану или воду (Дој).

тија зам. они. – Дојдоше свити тија што су били тамо (Држ).
тика несвр. 1. затурати. – Тикаш ми алат: које куде оставиш там си 

остане (Зс). 2. фиг. гонити; прогањати; збуњивати оштрим и противуреч-
ним наредбама. – Тикају сирочето, гоне га, не давају му да одьне (Вој). Тика-
но, јурено, сиротинско, па још и сироче (Чин).

тиква ж фиг. глупа глава, глупак; уображењак. – Стану чиновник и са је 
тиква голема, не гледа више у нас (ВЈ).

тикве кратунче изр. зрели плод лејке, врсте нејестиве тикве са дугом 
дршком и врло јаком кором. – Посипујемо се с тикве кратунче, оно млого 
згодно за текву работу (Вој).

тиквен, -а, -о који је од тикве, који је у вези са тиквом. – Синигарин за 
тиквену семку гине (Ру).

тиквенце с дем. од тиква; в. тиквиченце 1. заметак тикве на лози. – Оваја 
лоза покарала четри тиквенцетија (Сук). 2. сасвим мала тиква; тиквица. – 
Сабирамо тиквенцетија па се играмо с њи или украшавамо собу (Цр).

тиквиченце с дем од тиква, в. тиквенце. – Ритамо тиквиченце, играмо се 
лопту (ВЈ).

тил м ушице алатке (секире, брадве, мотике). – Ударил га сас тил од 
сећиру (БЧ).

тиле с в. тил. – Сећира има тиле и има остро (Гра).
тинка ж деч. стринка, стрина. – Тинко, тинко, ка це педне глозјето да 

га излуцамо (Сре).
тињава земља изр. увек влажно земљиште са доста влаге. – Местото 

текво, тињава земља там у Прлаз, увек влагу има па и суша када је (ВРж). 
Тињава земља доле поди лозјето (Држ. Цр).

тињаво сено изр. лоше сено са плављене ливаде, које има трагове и 
мирис муља. – Тињаво сено не дава млеко (Држ).

тињасује несвр. имати високу подземну воду (земљиште). – Тињасује 
земљата, неје добра за детелину (Вој).

тињосује време несвр. бити тешко и влажно време. – Времето мртво 
па само тињосује, нече се суше зидовети (Брл, Пир).

тињоше свр. само у претњи смрвити; убити. – Ја че те тињошем (ВЛк).
тиобешљив, -а, -о рет. претерано зао, врло рђав. – Он је бил тиобешљив 

човек (СГл, Пс).
тип-тап узв. којим се подражава равномерно ударање у два такта (при ткању и сл). – 

Нема-нема, чује се тип-тап, сестра ми ткаје по целу ноч (Бла).
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типичево место изр. травњак под типцем; ливада која даје лоше сено. 
– Типичево место полько се коси кад је ћиша (Пк, ВЛк).

типољак м 1. смотуљак вуне око репа овце који се слепио са изметом 
и чичком. – Урепило се у влну, наиде типољак (Мр). 2. испљувак предиље од 
вуне или кучина у виду смотуљка. – Предуља преде и што с уста одваја од 
коньц што не требе да иде да би коньц бил убав, то је типољак (Мр).

тирићија м особа која је страсно предана нечему (политици, пићу, 
пушењу); уп. терећија. – Он је тирићија на пушење и на пијење, и на политику, 
ама неје и на работу (Соп).

титра ж врста дечије игре. – Невеста, а игра сас децата титру (Бла).
титрица ж лоптица; округли каменчић погодан за игру; кост из скоч-

ног зглоба јагњета или јарета. – Немој да дираш титрицете на децата (Пир).
тиће прил. 1. успут, узгред. – Че идем на појату и тиће за дрва (Бе). 2. у 

том правцу. – Тува идете тиће натам (Вој).
тиченце с дем. и хип. од тиче мала врста птице, младунац птице. – То-

лацно, како на тиченце окце, једва се види (Гњ).
ткаје несвр. фиг. 1. ићи час тамо час овамо као чунак при ткању на 

разбоју. – А тамо, а овамо, само ткаје, свадбу спрема (Изв). 2. љутито ићи 
тамо-амо. – Какво су вој рекли не знам, ама ка дојдо она ткајеше само на-
там-навам (Вој).

тканица ж бот. украсна биљка са пругастим шарама на листовима. – 
У веньцат сплетем и тканицу, она има длђи листове (Вој).

тлаканица ж дем. од тлакана мала шупа за сено (на спрату). – Те, таја 
тлаканица там је моја (Кр).

тласне свр. грубо одбацити велик и тежак плочасти предмет, уз ка-
рактеристичан ѕвук при паду. – Искараше и тласнуше споменикат там, и 
још га несу насадили (ВЛк. Дој, Брл).

тласне се свр. пасти преко лежаја као колац. – Он се тласну и леже, 
нођете га издаву (Дој).

тлаче несвр. млатити. – Јутре че тлачем грснице (Ку).
тлстав, -а, -о који има много сланине, масти, лоја, сјере. – Таја влна 

млого тлстава, руће ми се умазаше од серу (Мр).
тлстачьк, -чка, -чко који је прилично мастан, лојав. – Ја си повише 

волим тлстачко (месо) (Мр).
тлсти се несвр. постајати маснији. – Не турај млого овчо месо да не 

тлсти манџуту (Сук).
тлца се несвр. ударати се песницама или нечим у кост, главу. – Тлцају 

се с главе деца, не разбирају, това њим игра (Држ). Када ђу вати бес она се 
тлца с ожег у главу (Сук).
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тлцан, -а, -о трп. пр. од тлца: уситњен туцањем, истуцан. – Тлцано жито 
са-шићер, еве, кусни (Држ).

тлцањ м туч за туцање у дрвеној ступи (соли, пшенице, паприке, 
лука); уп. тлцьњ. – Тлцамо с тлцањ пипер у чутуру (Цер, Тм).

тлцка несвр. фиг. мучити се. – Тија се човек нај тлцка: деца млого а 
малко стоку чува и нема пару (Гос).

тлцне свр. фиг. 1. ударити песницом у главу. – Тлцну га у-главу (Цр). 2. 
куцнути; ударити чекићем. – Тлцни га, ама излько да га не строшиш (Вој. 
Пир).

тлцьњ м, в. тлцањ. – Башта си ми је направил туја чутуру и купил тија 
тлцьњ (Зав).

тлч м фиг. 1. било који тежак предмет (мањег обима). – Не могу да 
изнесем онија тлч (Брл). 2. велика будала, тупак. – Какво па знаје тија тлч 
(Дој, Пир).

тлче несвр. 1. туцати, уситњавати. – Пшеницу тлчем за славу (ТД). 2. 
тући се главама, бости се (бик, ован, јарац). – Гледал сам како се јарци тлчу 
с главе (Зс). 3. фиг. премарати се у дугом пешачењу. – Она се не тлче толко да 
оди, па је дебела (Гос).

тоа зам. то; оно. – Свото тоа сирење износимо на крс (Зав, Пок. Ру).
това зам. смрт. – Сваћега нема това да омине (Цр. Јал).
товарија ж 1. пљосната дрвена посуда за ношење воде у руци, на 

леђима или на коњу. – Имало је малечће и големе товарије од две па до десет 
ћила, не троши се, врзује се за јерьм или за самар (Кр). Товарија је округла и 
за носење воду на грбину, шес до седам литра збира, има оков и ланац, навр-
тене ножице да стоји, месниган чеп отстрану и од сливу се прави (Рос.). 2. пеј. 
дебела женска гузица. – Таја убаво напрајила товаријуту (Цр).

товариче с дем. од товарија пљосната мала дрвена посуда за воду у об-
лику колута, погодна за ношење у руци и за везивање на јарму или седлу. – 
Рабаџије су имали малечко товариче од окол два литра за на јерьм (Кр).

товарчина. изр. 1. за това магаре товарчину немам то се мене не 
тиче. – Не могу му помогнем, за това магаре товарчину немам (ВЛк). 2. на-
шта товарчина лька брзо ћемо поћи. – Сачекајте малко, нашта товарчина 
лька (Гос).

товате зам. то; оно (о чему је реч). – Ја помери товате, водата заћипе 
(Зав. Тм, Соп).

тогаја зам. ген. и акуз. од тија. – Заказа за тогаја па да ти допричам (Зс).
тодорин узв. којим се подражава звук при сејању ситом, заг. – Ја га тупам, ја га 

лупам, оно каже тодорин-тодорин (Вој).
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тојашле с дем. од тојага мала тољага, штап; уп. тојашче. – Дај ми тојашлето 
да се потпирам (Цр. Вој).

тојашче с дем. од тојага, в. тојашле. – Ја се потпирам сас дреново тојашче, 
оно направено како штап (Цр. Вој).

ток-ток-ток узв. којим се подражава протицање, преливање или преручивање теч-
ности. – Ток-ток-ток, немој ме превари да почне да се расипује (Вој).

токмак м.1. дрвени маљ; дрвени чекић као алатка казанџије. – 
Казанџија полька исправља и равна с токмак, дрвен чук (Пир). 2. фиг. особа 
или брав онижег раста и са израженом шириним. – Убаво волето, токмак, 
остадоше ми очи у њега (ВЛк).

токови м мн. прозорски рамови. – Прозорсћи рамови с окна кажемо то-
кови (Зав).

тол м рет. ниска столица од трупца, погодна за музача када музе на за-
гону. – Деда седнеше на труп, ока га тол, када млзе овце на загон, тежак па 
не мрда (ВЛк).

толанћи, -ка, -ко толики; уп. толћи. – Од кравајчето, те, толанко турим 
(Гос).

толацьн, -цна, -цно оволицни, врло мали; уп. толацан. – Ти тьг беше 
толацьн, пед одземи (Вој).

толацан, -цна, -цно, в. толацьн. – Ја имам толацни кликере (Вој).
толкацьн, -цна, -цно оволико мали, толицки. – Кад појдо у школу бил 

сам толкацан, торбата поголема од мене (Ос).
толћи, -лка, -лко в. толанћи. – Како толћи човек тека да настрада (Цр. Вој).
томпуз м мн. пеј. томпузи огромне, тврде и чврсте руке. – Какве руће има 

ко томпузи, удара и троши ореси с њи (Зав).
тоњав, -а, -о 1. туњав, приглуп. – Мајћа му тоњава женица беше (Кр). 2. 

аљкав, неуредан; благе нарави. – Тоњаво је које се за ништа не сећира и које 
се облачи и реди какодаје (Изв).

топ м 1. пастирска игра. – Играмо се топ да не озебнемо кад чувамо 
стоку (Тм). 2. изр. пуче топ готово, заврши се важан посао. – Пуче топ, завр-
ши се и таја работа (Вој).

топ каравиљ м бот. врста баштенског каранфила. – Че ми дадеш (ли) 
од топ каравиљ да си и ја насадим (Чин).

топи му се на-срце изр. обузима га милина, срећа. – Када се сетим како 
је било, чини ми се, топи ми се на-срце (Чин, Вој).

топка ж лоптица; лоптасти смотуљак; лоптаста грудва сира, мас-
лаца. – Погледај колка је топка паре (Б-ДС). Туримо масло топку дористраш-
ну и пржимо (Рс).
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топлачко прил. прилично топло. – Топлачко овамо, че се поогрејемо 
(Тм).

топлеје несвр. мет. постајати све топлије. – Пролет дооди, топлеје, дре-
нат поче да цьвти (ДД. Пк).

топли се несвр. загревати се (постепено). – Поче се топли собата, раз-
горе се огьњат (Дој).

топли несвр. одавати топлоту слабе јачине. – Мокро ђубре се упали и 
топли одоздоле, па овца дојде и лежи на њега (Зс).

топлија ж женски украс на одећи, брош; медаљон на ланчићу. – Убаву 
топлију беше закачила на јелек (Цр). Плел сам од бојен најлон топлије и про-
давал сам и на пијац (Цр, Пир).

топлина ж рет. врућина, жега. – Дојде у најголему топлину (Пир. Д).
тополов, -а, -о који је од тополе; који потиче од тополе. – Тополова 

дрва су слаба и тополова шума неје добра за лисник (Цр).
топрак м 1. густиш, честар; велика површина под честаром. – Топрак 

је куде је густо и не мож да улезнеш од трње или габар, шуму (Брл). 2. цело-
купна обрадива површина у атару села. – Наш топрак неје толко лош, све се 
убаво раџа, само лозје не може (ВЛк).

топрвка прил. тако касно; уп. топрво. – Топрвка ли че се жениш, у педесе 
године (Држ).

топрво прил. в. топрвка. – Што топрво да возим мајћу ти, почиња ноч; 
порано да си ми рекьл (Зав).

топће ж мн. 1. плетена обућа; чарапе. – Че обујем топће да ми не зебну 
нође (Пир). 2. обућа за бебу и мало дете. – Топће су чарапће за дете (Вој). 
Бебинсће патике кажемо топће (Пир).

топузина ж деч. играчка плетена од зукве, барске траве која се лако 
плете, која има лопту на једном крају и којом се деца ударају играјући се. – 
Плетемо топузине од ѕуку па се ударамо, ама оно боли (БЧ. НМл).

топче несвр. трчкарати и брзо радити. – До пред-зору топче и работи 
у ижуту, не мож да спимо од њега (Вој).

топчица ж дем. од топка ж лопта; грудвица; цваст у виду лоптице. – Това 
цвеће цьвти на топчице (Држ).

тор м трњем или лесама ограђено место за вишедневно ноћивање ова-
ца на парцели која се тако ђубри. – Куде је тор, куде лежу овце на њиву или 
ливаду две-три ночи, оно се одма познава да је убаво нађубрено (Цр).

торба ж шаљ. стомак. – Убаво једењето: туре у торбуту па си ћути, 
гледе си работу (Вој).

торбар м просјак. – Дооде торбаре, торбе носе, тражи да му даваш ко 
да си му нешта дужан (Сре).
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торбељак м пеј. од торба стара и поцепана торба. – Донеси алат у 
торбељакат и да идемо да оправљамо тракторат (Ру, Пир).

торбица козињавка изр. торба од козје длаке. – Дисаѕи и торбице 
козињавће смо правили од козину (ТД).

торије ж мн. метална гривна (и блеј) у главчини дрвених кола која се при 
окретању точка таре са блејом на осовини. – Торије су метални делови који 
штите главину на дрвена кола (Брл).

торме с оно што је овеће, обло, готово лоптасто (било који предмет, 
пуна стара врећа, животиња, добро ухрањено младунче). – Убаво урањено, 
ко да је наливено (Соп). Торме је плна стара вреча (Држ).

торменце с добро напуњена мала врећица или торба. – Џакче или вреч-
ка, када су добро напуњени, кажемо торменце, али кажемо исто од милос и 
за дебело дете (ВЛк).

тотмак м пеј. говече инаџија. – Купи говедо, оно тотмак, че морам да га 
продавам (Бер).

тотњо тотава изр. презирања: неумешна и бедна глупачо. – Ти ли најде, 
тотњо тотава, да ме учиш какво је добро, а какво неје (Зав).

точак водни изр. витло на воденици на које удара вода која покреће 
воденицу при раду. – Точак водни је у гњездото, на њега удара буку и обрта 
га (ВЛк).

точак за острење изр. камени диск чијим се окретањем оштре крупнији 
предмети, тоцило. – Ковач, има точак за острење, там си острим сећируту 
(ВЛк).

точи несвр. имати јак пролив. – Ватила га посирка па само точи (Цр. 
Вој).

точи се несвр. пролазити у виду потока или врпце (народ, стока). – 
Гледамо из село како се уз Петловицу точи војска на врцу, идe у Висок (Вој). 
Точише се госје цел дьн (Бла).

тошира се несвр. шаљ. правити се луд; правити се Тоша. – Он се малко 
тошира: прави се на будалу да мож да испадне попаметан (Пир. П).

трава ковиља ж бот. ковиље Stipa penata. – Туј траву кажемо трава 
ковиља (Мр).

трава од обложину изр. врсте трава са запуштене оранице. – Када 
пасу траву од обложину овцете давају повише млеко (ДД. Зс).

траван, -вна, -вно закоровљен. – Жито ка је травно, травата не дава 
житото да пада (Рс). Таја је њива млого травна (Вој).

трави несвр. засејавати вештачку ливаду. – Ја че травим овуј њиву са 
смешу (Пн).
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травка/травка ж биљка која није усев; засејана трава; бокор траве, 
део зељасте биљке. – (Ни)једна травка неје никла, само улер, a мачји реп 
никал (Соп).

травољак м травуљина; коров, нежељена трава. – Оно све урасло у 
травољак. Бузальк кажемо куде је само травољак (Мр).

травољачек м дем. од трава коров; трава уопште. – Травољачек наскубо 
за свињете (Гра).

траг м мн. трази прип. траг. – Дојдоше врази по трази (Ор).
трагује несвр. рет. истраживати; тражити по трагу. – Ја одавно 

трагујем и чу најдем кој га је украл (Рг).
траже га изр. просити. – Убаво и добро девојчето, па га траже од све 

стране, наваџије колко очеш (Мр. Јал).
тражи несвр. хоће да се пари (женка). – Козата тражи јарца (ТД). – Таја 

тражи мужа, па побеснела (Соп).
траи несвр. трајати. – Јасеновина повише траи, а и мазна је за обраду 

(Пок).
трајврај м подр. трамвај. – Јевра се возил у трајврај када је бил у 

Совију (Вој).
траковчичи м мн. дем. од трак м мн. тракове две упоредне траке на упрта-

чу. – Траковчичи од цедило, па превржеш с њи (ВЛк).
траксује несвр. зан. обрада дрвене главчине на струзи. – Главинете 

траксујемо на струг (Вој).
тран-тран узв. којим се подражава звук црквених звона. – Тран-тран, 

па некој умрел, оглашавају ѕвонете (Пир).
трапавьн, -вна, -вно в. трапњав. – Трапавьн, саплита се и трапавно оди 

(ПРж).
трапњав, -а, -о трапав (у ходу, раду, понашању); уп. трапавьн. – Ти си 

трапњав, немој да се саплетеш (Бла).
трапа несвр. укључивати у рад (машину, возило) за мали посао; лома-

тати. – Нече машине да трапа за двајес књиђе (Дој, Пир).
трапи несвр. повлачењем бразде мотиком преко припремљене оранице 

одређивати редове за расађивање поврћа као и правац протицања воде при 
наводњавању. – Трапим градину, а оне по мене расаџују (Цр. Вој).

траповно прил. неспретно; трапаво. – Остарело и почело да иде тра-
повно, да се саплита и држи за плотове (НМл).

трапуљина ж геогр. дужа коса. – Тумбар и трапуљина: тој кад је дигну-
то местото, ама се наставља, неје вьр (Зав).

трапьк ж геогр. кратка и мање изражена коса. – Најдо га горе на трапь-
кат (МЛк). Трапьк и падинка там, уалено (Зав).
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трапьн, -пна, -пно сањив; ћакнут. – Трапьн, иде ко трапња (ВРж).
траска несвр. фиг. причати којештарије; оговарати; уп. трацка. – Оно 

траска без везу, неје га срамота (Зс).
трацка несвр. в. траска. – Не знам до када че не трацкаш по село (Соп. 

Пир). Тека научила: свакога трацка (СГл).
трбуш. изр. на трбуш у високој бременитости. – Овцете су веч на 

трбуш, мора подобро да и ранимо (Гос).
трвељ м увојци вуне на овци због прљања балегом или због чичка. – 

Влната му све на трвељи (Држ).
трвожи се несвр. бринути; секирати се. – Кажи му како је било да се не 

трвожи млого (Вој). Немој се млого трвожиш, све че си дојде на своје место 
(Пир).

трвонче с мала тестера са кратким, обично троугластим листом, 
којом се реже једном руком. – Донеси ми трвончето да проредим гранће на 
јабалкуту (ВЛк).

трвонџија м власник велике тестере или постројења које реже труп-
це у даске; уп. трвоњџија. – Који су у село били трвонџије, који су имали трвоње 
убаве су паре зараџували (ТД).

трвоњ м велика тестера за резање трупаца попречно или у даске. – С 
трвоњ се режу дьсће (Орљ). Трвоњ је голема тестера, двојица режу трупци 
(Цр).

тргалка ж врста савремене сукње која се носила у другој половини 20. 
века. – Височанће облаче вутарће и тргалће (Рс).

тргне свр. 1. поћи; бити мобилисан. – Мож и мен по њега да тргну у 
војску (Зав). Да сам у сьнат прешла водуту, тргли би ме (Д-Сл). 2. изр. тргне 
на кантар измерити. – Че тргнемо вречуту на кантар и че видимо колко је 
тешка (Кс. БЧ). 3. тргне срце изр. заволети; пожелети; бити мотивисан. – 
Тргло ме срце и по њег сам пошла, па куде ме води там че идем (Кп). 4. тргне 
трошкове изр. поднети трошак. – Кој че ми ђавол жена с педесе године, да 
ти само тргнем трошкове за опело (Соп).

трговића ж хип. посл. трговина, купопродаја. – Трговића – слободића 
(Пир).

трговка ж радница у трговини; продавачица. – Била сам трговка 
седамнајес године (Пир).

тргоњ м племенита врста шљиве; уп. тргуњ. – Тргоњи су розе, донекле 
крупни, ко стенлејке по облик (Цр.) Тргоњ или брдак, то је исто (Ш. Зс). Мо-
дрице или тргоњи, исто је. Бардак је доле подебел, а тргоњ је доле раван као 
протуметиљ за овце (Пк).
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тргуњ м, в. тргоњ. – Имали смо убави тргуње у Поној страну, али исьше 
веч (ВЛк).

тре грснице изр. млатити конопљу. – На трлицу тремо грснице (Ш).
требе безл. требати; морати. – Требе веч да почињамо да жњемо (Сре).
треби се несвр. биштати се од вашака; уклањати ситнију нечистоћу 

са косе и одеће. – Седне бабичката на тија камик и почне да се треби од 
гњиде и вьшће (Цр. Вој).

тревљан, -а, -о трп. пр. од тревља погађан; рањаван. – Пуцан, тревљан у 
ногу, сува му нога, завалића (Зав).

трен м рет. домаћинство; зграда. – Били смо у једьн трен тријес души 
и сви смо се слагали (Ор).

трепа несвр. рет. ударати; тући. – Трепа га, бије га, мора да је заслужил 
(Дој).

трепти несвр. фиг. 1. дрхтати од узбуђења, стида, страха, радости, 
страсти. – Трепти од стра (Вој). Она њему трепти ка дојде (Бла). 2. рет. гмиза-
ти у свим правцима. – По лице му се разлазило црвје, па се ућипело, па му 
трепти по лице (Соп).

тресија м тресетиште. – На понекоја места там има тресије, влажно, 
мрда под-нође (Зс).

тресина ж шинско возило на железничкој прузи за потребе службе, 
дрезина. – Мину тресината, нешта оправљају на пругуту (Вој).

тресне свр. 1. фиг. ошамутити ударцем у главу. – Како га тресну с пес-
ницу он заштуче (Сре). 2. изр. че га тресне једьн дьн стићи ће га проклет-
ство, зло. – Оно, че ђи тресне једьн дьн, па че се сете какво несу требали да 
работе (Гра).

тресоглавац м онај који невољно тресе главом (болесник, старац). – 
Деда Сретка смо у село окали тресоглавац, он тресеше главуту (Вој).

тресуља ж земљиште које се постепено помера, клизиште. – У наш 
синор има неколко тресуље, свлачи се земља (Кп).

трећак м мужјак у трећој години употребе у приплоду (јарац, ован). – 
Овија овьн је трећак, че га давам настрану да не рипа на своје черће (Дој. Јел).

трећенде изр. одлати ко трећенде уз много труда и причања, радити 
неумешно неки споредан посао. – Никакву корис немамо од твоју работу, 
само одлатиш ко трећенде (на воденицу) (Трњ. Дој).

трешти несвр. 1. фиг. наметати се великом лепотом (особа, одећа). – 
Aлев забьн трешти на њу (Зав, Пок). Образити у црвени, трешти од убавило 
(Зав). Какве капутине убаве носе женете, трешти од убавило (Зав). 2. трешти 
од жегу изр. велика врућина, јара. – Трешти од жегу, а ни појемо и жњемо, 
нема одмор (Вој).
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трѕа несвр. 1. фиг. пити; опијати се. – Навикал се да трѕа, манумо трез-
нога да га виџевамо (Гра). 2. трѕа песму изр. почињати (јако) певати. – Динар 
паре у џеп нема, а трѕа песму (Бла).

три-девет бр. мит. чинити три пута по девет при бајању. – И ка извршим три-
девет пути, сипе се на младар, на цвеће таја вода и страат бега тамо (Гос).

триворка ж кишница у удубљењу на стени као појило. – Пијемо у 
триворћете воду када морамо, тамо куде стока пије (Соп).

тријарише несвр. тријерисати. – Дьньс узомо тријар и че тријаришемо 
жито (Вој).

трилани прил. арх. претпрошле године. – Купили смо казанат још три-
лани и убаво се служимо с њега (Вој).

триста прил. много, безброј. – Триста работе работимо, а ни једну не 
завршавамо (При). Триста бриђе имам, глава че ми прсне оди бриђе (Вој).

трице једе изр. оговарати; клеветати. – Јела је трице при њега па се 
он наљутил на мене (Зав).

тричарница ж платнена торба или омања врећа за мекиње намењене 
исхрани паса; уп. тричњарница. – Тричарница је торба оди платно за трице за 
пцета што носимо у њу (ВЛк).

тричњарница ж, в. тричарница. – Тричњарница је вреча за трице (ВЛк).
трка (се) несвр. 1. глачати; трљати. – Трка је стара реч, са се каже 

трља (Пир). Тркали ђу сас глонц папир (Јел). Че тркам паруту док не излезну 
круна и број (Сук). 2. масирати. – Очу да те тркам, само немам руће (Пок). 3. 
шминкати се. – Оне се тркају сас белило, сас црвило, с помаде (Пир). 4. пеј. 
досађивати гунђањем, увредама и љутитим тоном. – Трка, трка, трка, по 
цел дьн трка, глава ме заболе од њу (Пк).

тркољи се свр. скотрљати. – Ајде да тркољимо камик низ Куклу (ЦД).
трльк м кратке чарапе. – Кратћи чарапци за по собу, и њи зовемо 

трльци (Тм, Зав, ВЛк).
трльчће ж мн. хип. од трлци м мн. исплетена стопала са појачаним рубом; 

кратке чарапе. – Трльчће обуј да не оѕебнеш (Зав).
трља ж рет. трло, тор. – Понекој каже трља, али повише кажемо трла 

(Рос).
трља несвр. 1. млети. – Ви сте воденица некована: трља, а не врља 

(Бла). 2. трети; стругати; резати тупим сечивом. – Трљица трља грснице 
(Бе). Трљам с туп нож и не могу га пресечeм (Пет). 3. изр. трља-бува наи-
зменично ударати пракљачом, па прати рукама. – Загази жена у Бањицуту, 
па трља-бува, трља-бува, па ка се избели, а водата мека, па пере (Пир). 4. изр. 
трља си главу бринути; преузети бригу. – Ели сам си ја одврзала руће, са 
си гледајте работу, трљајте си главу како знајете (Гњ).
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трљавица ж надун, надимање (код људи). – Детето добило трљавицу и 
баба га трљала, трљала, и умрело (Цр).

трљак м 1. летња појата за овце на испасишту. – Понекоји имају 
трљак, летњу појату там куде њим пасу овцете (Кс. Држ). 2. стално непокриве-
но летње лежиште за овце на пашњаку. – Наш трљак је там, на суво место 
и у завет. Не померамо овцете, али смитамо тор (Рос). 3. место где је травни 
покривач сасвим попасен или уништен гажењем. – Ливадата направена на 
трљак, све згазена и засрана (Вој). 4. уски пролаз за овце у појати или поред 
трла, погодан за бројање, мужу, шишање. – Трљак или загон има там куде 
су овцете, куде и бројимо, млземо или шишамо (Зс). У трљак или загон има 
столове оди труп и пљосни камик (ТД). 5. део зимске појате без крова и зи-
дова, мање унутрашње двориште. – У појату има трљак и поткапчина куде 
овцете иду слободно (Дој). 6. испуст за свиње. – Кртог или трљак је куде 
свиње живе (Брл. ВРж).

трљано (од качемак) изр. врста јела од качамака са додацима. – Баба 
је волела трљано од качемак, а ја трљано несьм јела (Зс).

трљачиште с поторена површина на ливади или њиви, која се следећих 
ноћи проширује померањем ограде тора. – Трљачиште је куде су овцете но-
чевале, ђубриле, па се после помера ограда на чисто место (Мр. ТД).

трмешка се несвр. купати се у прашини, пепелу, плеви (птица, кокош-
ка, прасе). – Трмешка се прасето у сламу, игра се, купе се тека (Гос. ДД, Брл).

трндавил/трдавил м бот. 1. некалемљена питома ружа Rosa sp, тран-
дафил. – Трдавил или трндавил кажемо за сваку ружу, било да има ситни или 
крупни цветове (Цр). 2. бот. дивља ружа Rosa sp. – Има ниска дива ружа, и њу 
окамо трндавил (Гос).

трни несвр. 1. трнути, подилазити жмарци. – Како сам лежал на руку-
ту, она ми са трни (Вој). 2. изр. трни на трње горети од нестрпљења, бриге, 
радости. – Трним на трње дали че дојду децата или нече (Вој).

трнина ж рет. 1. бобица трњине. – Јеле смо трнине ко да једемо бом-
боне (МЛк). 2. име од миља које снаја даје млађој заови. – Трнино, тека ме 
снаата окаше (Зав).

трнчичи м мн. трње; трнчичи. – Јаганцити пасу по трнчичити (Зав). Ја 
крз трнчичити пројдем да ме никој не види (Зав, Пок).

трње м мн. рет. трњак. – Најдомо овцуту у једни трње, уплела се, и спа-
симо у (Зав). Мож и да сам видела туј травку по трњете (Орљ, Бз). У трњети га 
нашла (Мр). Трњети бьцкаљиви, а има там и осьт (Зс). А ни голи, не мож се 
обрчамо у трњети (Брл. Рс). Рећијуту сам кутал у трњето (Сук).

троаљћа ж мрвица хлеба, сира. – Смети троаљћете оди трпезуту (Вој).
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троблон м врста дувачког музичког инструмента, тромблон. – Он је 
имал троблон и у њега је свирил (Ру).

тројћа ж тројка; оцена. – Завршил је школу сас тројће (Чин).
трокрилац м онај који има три крила (орман, креденац, прозор). – Про-

зори трокрилци на кућуту, газдинска кућа (Зав).
тромаво прил. споро, тромо. – Тромаво оди и тромаво работи (Вој).
тромозира несвр. рет. предвиђати, прогнозирати. – Он тромозира да 

нема да испадне добро за народ (ВРж).
троношка ж старинска столичица из једног комада са три ноге. – Се-

дели смо на троношће окол огњиште и окол трпезу (Ми, Пл).
тропало с справа за плашење птица у винограду или на њиви, звечка 

коју покреће ветар. – Направим тропало па га однесем у лозје и вржем ви-
соко (Бла).

тропара несвр. јако лупати, повремено стварати јачу буку; корачати 
по калдарми. – И колко сам спал, толко; почеше да тропарају некоји и раз-
будише ме (Рс). Почеше да тропарају, дигли се веч (ВРж).

тропне свр. фиг. рећи нешто непромишљено или неумесно. – Нема-нема 
па нешта тропне те исмеши женете (Пет).

троптина ж рет. испржен кајмак. – Троптина је када добро испржим 
сметану, кајмак (Рс).

троптиње ж мн. троп, оно што се издваја при топљењу (масти, мас-
ла). – Троптиње су добре уз качемак (Дој, Пир).

тросак м бот. биљка са плавим цветићима, образује чауре и има тврду 
стабљику. – Тросак расте на гувно, плаво цьвти и има чауре, лечи понадво-
рицу (Дој, Пк. Гос).

троскот м бот. 1. попонац, звончић Polygonum aviculare. – Троскот је 
пузавица и много у воле свиње (Цр). 2. врста траве која се шири на земљи 
(са које је уклоњена трава). – Троскот иде позем (Зс).

троћошес, -та, -то троугласт; који има три угла. – Троћошеста ми је 
таја њива (ПРж).

трошак. изр. све на једьн трошак истовремено; све заједно. – Че га 
правимо све на једьн трошак (Цр. Вој).

троши се несвр. излагати се великим трошковима (свадба, школовање, 
изградња). – Трошимо се, деца на школу смо дали (Вој).

трпен, -а, -о трп. пр. који је на великој муци. – Трпен-спасен, тија сам, цел 
живот мука (Дој).

трпеска ж дем. 1. мала трпеза за обедовање деце. – Имали смо трпеску 
за мьненка деца (Гос). 2. изр. оставља трпеску давати парастос. – На мајћу 
ми пола година, па да остављам и туј трпеску (Зав. Цр).

– 152 –



255Трећа допуна Речнику пиротског говора

трпне свр. наметнути; повећати терет додавањем. – Трпнули му го-
лем порез (Соп). Све су тој трпнули на моју грбину (Цр).

трт 1. узв. којим се подражава прдеж. – Нема-нема па трт, само се с текво 
може повали (Чин). 2. изр. трт-трт-трт узвик којим се подражава паљење, или 
нежељено гашење мотора при паљењу. – Трт-трт-трт, и угасише се колата. 
(Об). 3. изр. до трт до самог краја; до немоћи. – Били су га до трт, олупили су 
му кожуту од бијење (Км). 4. изр. дошло до трт понестало; сасвим нестало 
(залиха, новац). – Гребе маз, гребе, а са дошло до трт (Цр). 5. изр. трт-мрт 
врдање, извлачење, избегавање. – Она трт-мрт, трт-мрт, поче да льже да ми 
је врнула лопатуту (Сре).

трта м/ж особа која има јако дебелу и развијену задњицу. – Имамо 
једнога трту тртавога у село, исмејавамо га (Цр).

тртав газда изр. врло богат домаћин. – Тија је тртав газда, не знаје 
колко има (Цр).

тртаво прил. позамашно, препуно. – Наплнил га тртаво (Км, При). Родило 
тртаво, наказало се од гроздове (Вој. Цр).

тртес, -та, -то погрбљен, јако погнут. – На њиве све грбави старци и 
тртесте бабе, млади не излазе да помагу (Цр).

трти несвр. обављати коитус. – Поче да ђу трти јавно, а и она се пре-
срамила (Бе. Цр).

трти се несвр. фиг. 1. вулг. сагињати се у току непрекидног рада. – По 
цел дьн се тртим, садим градину (Рс). 2. својим присуством ометати друге у 
послу (старац, баба, лењивац). – Са че се пак он трти куде му неје место и че 
смита да работимо (БЧ. Цр). 3. фиг. подлагати се, прихватати услове на своју 
штету. – Нечу да њим се џабе тртим за перо лук, за ништа (Зав).

тртица/тртица ж анат. 1. тртица код живине. – Тражи да му остављамо 
тртицуту, њу најволи (Сре). 2. чмар. – Дигло му се нешта бьш на тртицуту 
(Сук).

тртља м мушкарац са јако израженим туром. – Ћути, тртљо, ти ли се 
најде да исмејаваш нечији изглед (Пир).

тртља несвр. гунђати; звоцати. – Oн само тртља, главу ми размири 
(Цр).

тртља се несвр. пеј. наметати се; петљати се. – Он се тртља, али не 
умеје ништа да уработи, а мој старц умеје (Мр, Пир).

тртне свр. вулг. прднути. – Тртнула уз трпезу, посмешила се (Рс).
тртуша ж пеј. женска особа са истакнутим туром. – Тртуша, не може 

да потрчи по овцете (Рс).
тртушка ж, шаљ. тур, задњица. – Тртушката вој голема, грози ђу (Кр).
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трубле с 1. мала труба. – На вашар му купимо трубле, па с њега 
засвиркује у дворат (Бе). 2. вулг. пенис. – Лаза тьг беше помлад, и беше убав, 
и носеше кривото трубле (Бе).

трудовање с гл. им. од труди рад, физички напор. – Од трудовање ме раз-
легне, заболи, а некад и прикљуца, повише заболи (Гос).

трујачка ж отров. – Млого му јака рећијата, асли трујачка (Вој).
трујачка трава ж бот. врста отровне траве. – Има трујачка трава, неје 

дивизма него другу тека окамо (Дој).
трује на дьску изр. лепо играти. – Он када игра трује на дьску (Пир).
трујење с гл. им. од трује тровање; самоубиство тровањем. – И трујењето 

боли, и бесењето боли, не знам кво да правим (Зав).
трулав, -а, -о, труо. – Ама да неје трулаво тој дрво (Мр).
труљадина ж трулеж. – Нечу таја дрва, повише труљадина (Чин).
трумне се свр. стропоштати се, бацити се на земљу целим телом (од 

умора, немоћи, болести, жалости, беса). – Она се трумну наземи ко кокош-
ка (Соп).

труни несвр. 1. крунити кукуруз. – Трунимо морузу цел дьн (ПРж). 2. 
стресати нехотице труње на храну и друго. – Де, стани понатам да не тру-
ниш лебат (Држ).

трунтов м 1. дебео пас који не обавља своје дужности. – Че мора да 
тепам това куче, не варди дом, џабе га ранимо (НМл). – То је прави трунтов, 
тој куче (Ос). 2. лењивац. – Имам два трунтова у кућу, а дрва немам да њим 
сварим једење (Вр).

труње с ситна нечистоћа која упада преко хране, веша, или у око. – 
Има млого труње у млекото (ДД).

трупашка м кратак комад отсеченог дебљег дрвета, трупчић. – До-
несо плн џак трупашће (Зав).

трупи несвр. грубо млети; правити прекрупу. – Не меље га таја водени-
ца убаво, само трупи кавето (Пир).

труплес, -та, -то који је дебео, кратконог и кратковрат; здепаст; који 
има изражен труп (особа, брав); уп. трупељас, трупљас, трупуњес, трупчес. – Она 
беше жена голема, труплеста (Км).

трупељас, -та, -то, в. труплес. – Он беше трупељас и кратконог човек (Цр).
трупина ж анат. 1. лубина. – Изнутрица је све што извадимо, а остане 

трупина (Мр). 2. тело без главе и ногу. – Отсечемо главу и нође, и остане 
трупина од свињуту (Изв).

трупне свр. вулг. ставити преко трупца (ради сечења). – Ако он това 
знаје ја че си га трупнем на трупат и че си га отсечем (Брл).
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трупник м трупац подешен за сечење (меса, дрва). – Еве овака: ако ми 
не верујеш, двете ми руће на трупник отсечи (Кс, Пир).

трупуњес, -та, -то, в. труплес. – Манечьк и трупуњес: кратће нође, кратка 
шија и дебел (ВРж).

трупчес, -та, -то, в. труплес. – Женава му трупчеста (Б-МСт).
труска (се) несвр. труцкати се; поскакивати у колима или у седлу. – 

Трускам се у колата на душамето, црева си истури (Вој). Трускају колата, лош 
пут (Зс).

трусне свр. ударити о земљу уз јак и туп звук. – Трусну буре из колата 
одваља се низ падину (Цр. Вој).

трусне се свр. фиг. лећи у кревет и не устајати (због бола, беса, ината). 
– Трусне се у кревет ка се наљути и лежи болна, и не мож да прејадује (Пир).

трут м пеј. 1. бот. труд гљива Polyporus formentarius која расте на дрве-
ту (буква, цер, врба) и користи се за паљење ватре кресивом. – Наберем 
трут од буку и припремим за старцатога, он пуши (Рос). 2. лењивац, нерадник. 
– У село трутови колко очеш, са само старци иду на њиве (Изв). Нагрбила се, 
јадна, од работу, два трута рани у кућу (Држ).

трутне се свр. одједном пасти с ногу и не помаћи се; црћи. – Трутну 
се овца и црче (Вој).

труча се несвр. 1. бацакати се; ваљати се услед тешких болова (осо-
ба, брав). – Труча се, ваља се, неје му добро (Вр). Почеше се тручају овцете, 
једна по једна липцују (Цр). 2. ударати главом (о зид, земљу или дрво због 
немоћи да реши проблем); уп. труча се. – Немој си будала, зашто да се тручаш, 
тека се брига не решава (Цр).

труче се несвр. в. труча се (2). – Болка у мучи, труче се (Рг, Пир).
тручне се свр. 1. оборити противника (туча, рвање) и клекнути пре-

ко њега. – Ја га зачас обори, тручну се преко њега (Зав). 2. оборити женску 
особу и обљубити је. – Да се он једампут тручне преко мене, да ме прејебе, 
после му не побего (Зав).

трчи-варка изр. журећи и повремено трчећи. – Она трчи-варка, трчи-
варка и стигне га (Јел. Брл).

трчи-вражи изр. уз велику журбу и напор. – Трчи-вражи, трчи вражи и 
тека стигомо до крајат (Брл).

тршљак м забарена површина под трском. – Уз рекуту има тршљаци, 
повише трава за коњи (Соп).

трьпьн, трьпна, трьпно рет. сањив. – Диго се трьпьн и одма појдо (Рс).
ту-ьрс, туьрс-туьрс узвик при терању оваца. – Ајде беко, ајде шаро, ту-ьрс, 

туьрс-туьрс (Изв).
туа прил. ту, овде. – Некој туа, некој ондеа, народ излезал у поље (Пк).
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тув-там прил. в. там-тув. – Житото неје како требе: никло тув-там, тув-
там (Вој).

тува има леб изр. ево прилике која може да се искористи. – Трчи по 
това девојче, тува има леб (Вој. Сук).

тува прве изр. ономад. – Тува прве сврчаше тија твоји роднине у нас 
(Сре).

тувате прил. баш ту; баш овде. – Тувате га затвори, ама оно искочило 
(ВРж).

тувек м изводни отвор за дим на зиданој пећи за хлеб. – Горњата рупа 
на вурњу, това је тувек (Вој. Бла, Гњ). Тувек нема свака вурња, него само која 
је подобро направена (Кр). Има две рупе, два тувека на вурњу: једна је горе 
унутра и наѕад, отвори се кад се пали и замаже се кад је готово, кад почне леб 
да се пече, а друга је испред вурњу, врата, пепел да пада (При).

тугаљив, -а, -о који успорено ради; који споро одмиче. – Тугаљив је, 
млого му време требе да заврши коју било работу (Рс). Тугаљива таја работа, 
дьнгубна (Цр).

туде узв. при одбијању стоке од хране или воде: одбиј. – Кажемо тиде или туде 
кад одбивамо стоку од рану или воду (Дој).

туде негде изр. 1. ту негде, ту близу. – Туде негде паде у травуту (Ос. 
Вој). 2. приближно, отприлике, око; тако некако. – Туде је негде, окол педесе 
ћила (ВЈ).

тудева 1. прил. овде негде, ту отприлике. – Изгубил сам га тудева (Бла. 
Вој). Тудева по Пирот су ми деца (НМл). 2. прил. око. – Че дојде покре петак, 
надамо му се (Црв). 3. изр. до тудева отприлике дотле. – Изриљај до тудева 
(Сук).

тудорчи се несвр. гладовати, јести тек у сумрак (првог дана односно 
свих дана прве седмице ускршњег поста). – Чис понеделник: тудорчи се, 
једноничи се (Мр).

туђинац м особа која није из нашег дома и рода; странац. – Ти неси 
туђинац у нашу кућу, још се знамо да смо рода и поштујемо се као рода (СГл. 
Пс).

тужни несвр. 1. тупо болети и изазивати јаку мучнину. – Мучи ме нога: 
не да боли него тужни (Б-ДК. Вој). 2. одавати претерано сладак укус. – Торта-
та блага па тужни, млого си шићер турила у њу (Ста. Цр, Вој).

тужно-жално изр. мучно, достојно најдубљег сажаљења. – Толко ми 
беше тужно-жално (Зав). А детето гладно па гледа у нас тужно-жално (Држ).

тужьн, -жна, -жно рет. кл. тужан. – Тужьн по свет да поодиш и срећу да 
не најдеш (Пк).
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туз м комад дрвета који се тољагама утерује у рупу у игри свинће. – 
Туз или свинћу утерујемо у рупу с тојађе, загревамо се да не оѕебнемо када 
пасемо стоку (Вој).

тук(а) прил. 1. прил. ту; овде. – Тук га остави (ВРж). 2. изр. до тука дот-
ле; до тада. – Све док работи срце на човека до тука је жив (Зав). 3. тук та 
тудек/тук и тудек остаде тамо. – Тук та тудек, тамо си и остаде (Брл). Тук и 
тудек, отиде и још се не врча (Брл). 4. изр. тук и тамо овде-онде, понегде само. 
– Никло житото тук и тамо (Дој. ВРж). 5. тука и тука изр. ту и ту. – Да копаш 
тука и тука куде сам ти казал, там је златото (Држ). 6. тука-тука изр. ту ти је 
сада кућа. – Када невестата преспи с младожењуту, свирџије, и тупанџија с 
њи, свире тука-тука, оче да кажу са ти је тука кућа (Кр. Изв).

тулавица ж тупавка; глупа, ћудљива и обично ћутљива особа. – Тула-
вица једна, тулавица, само ћути и работи како си она оче (Пир).

тулек м мали отвор на зиданој пећи за печење хлеба. – Вурњата има 
горе наѕад тулек, да испушта дим и топлоту (Рс).

тулица ж бот. 1. турчинак Papaver rhoes; уп. тулка. – Расцьвтело се 
девојче како тулица (Гос. Орљ, Рг, Пок). Тулица или булка има бела и црвена 
(Гос). 2. махунарка у стрнинама са црвенкастоплавим цветом. – Неки зову 
тулица једну траву која се укачи преко жито и црвенкасто-плаво цьвти (Зс).

тулка ж бот. в. тулица (1). – Тулица или тулка кажемо туј траву (Гос).
тулум м 1. дугуљасти дрвени суд за пиће од око 20 литара. – Тулум је 

дрвен суд за пиће од окол двајес литра (Рс). 2. велика клепетуша са израже-
ном дужином. – Тулумјети су ваљувасти, големи и надалеко се чују (Зс). Ту-
лум и клопотар, то је исто (Пок). Тулумје за овце, а за козе голем клопотар (Зс).

тулумче с дугуљаста клепетуша мање величине. – Тулумје за овце, а 
тулумчета за помалечка, за јаганци (Зс).

туљав, -а, -о приглуп; несналажљив; спор у раду. – Ти си туљав, не 
знајеш како требе, ја че те там одведем (Рс). Туљава, кротка, нема одмет ка 
работи (Вој).

тумара се несвр. трудити се; настојати. – Немој се тумараш окол 
мене, имаш си ти поголему работу (Вој). Тумарамо се да иде напред, ама не 
иде никако (ДД).

тумарач м предузимљива особа. – Бил је голем радник и тумарач, и 
богат дом је створил (Чин).

тумба ж геогр. 1. купасато брдо; брдашце. – Има неколко тумбе у наш 
синор, а има и у белско, дојде како округло брдо (Гос). 2. гомила, мноштво. – 
Народ на тумбе, видим, иде (ВРж).

тумбак м (велики) стомак. – Саде једьн тумбак од тебе (Гос).
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тумбар м уздигнути део земљишта, мања узвишица. – Седемо на тум-
барат и там си заборави торбуту (Чин. Зав).

тумбас м 1. дечија играчка од тикве са тољагом и осовином од дрве-
та, која служи за котрљање. – Играли смо се тумбаси: сами ђи направимо 
и коламо (Рс). 2. међупростор између зидова зграда. – Провирамо се крз тум-
баси и бегамо, не мож ни стигну (Пир).

тумбер м мало испупчење на земљишту, хум; стена која штрчи. – Има 
тумбер преди мојето лозје (Пир).

тумбес м стуб. – Његовата зграда је на тумбеси (Пир). Че правимо згра-
дуту на тумбеси (Гос).

тумет м подла игра на нечији рачун. – Гони му тумет, прави си ћев с 
њега (Грш).

тунка м врста дрвета која лако трули. – Тунка је дрво које трулеје, па 
ђу напо това зову Тунка (Об).

тунта несвр. наговарати на сукоб, свађу. – Жената га тунта да се дели 
(Држ, Пир).

туњав, -а, -о који се не супроставља већ ћути и извршава оно што му се 
намеће. – Туњаво текво, неје му право, ама ћути и трпи (Пир).

тупа се несвр. ударати се задовољан по стомаку. – По цел дьн једе и 
само се тупа по мешинуту (Об).

тупав, -а, -о глуп, ограничен. – За тупавога че ђу жене, богат је (Ста).
тупаво прил. глупо; незаинтересовано. – Ја му оратим, а оно ме само 

тупаво гледа и ћути (Изв).
тупавшьк, -шка, -шко фиг. приглуп. – Дојде малко тупавшьк, али је 

карактеран и вредан (Бс).
тупанарка ж маљ којим се удара у бубањ. – Че му узнем тупанаркуту 

да нема с кво да тупа (Трњ).
тупарија ж рет. будала; мноштво будала. – Тој тупарија све, не мож се 

договориш (При).
тупенарчек м геогр. хумка. – Остави торбуту на тупенарчекат (Км).
тупичар м најчешћи победник у игрању дечије игре тупице. – 

Девојчетија боље играју тупице од мушката, али ја сам сви надигрувал и све 
сам бил тупичар (Бла).

тупичарка ж она која је најбоља у дечијој игри тупице. – Била сам прва 
тупичарка и играла сам сас кашьци (Држ, Пир).

тупиче с прибор при ткању мањег ћилима. – Тупица је за поголем 
ћилим, а тупиче за помалечьк (Пир).

тупчес, -та, -то кратак а широк омањи предмет (клип кукуруза и сл). – 
Тупчес клас кажемо када је кратак а широк (Вој).
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тура га на подметало изр. омаловажавати, понизити; стављати у 
подређен положај; уп. тура га под-нође. – Тура ме на подметало како да несьм ја 
жена како она, ако знаје да сам боља од њу (СГл).

тура га под-нође изр. в. тура га на подметало. – Мати му, ама тура у под-
нође (Цр).

тура крсти изр. одржавати опело; правити мађије; преоптерећеног 
бригама оптерећивати својим бригама. – Дошла да ми тура крсти (Бла).

тура миро изр. крстом на кори обележавати свето дрво, запис. – Но-
симо литије, поп тура миро (Соп).

тура на стоку изр. полагати стоци храну. – На говедата турамо три-
пути у јасле (Сук).

тура се на-уста изр. (не) може се јести. – Љуто, не тура се на-уста (Вој).
тура се у веру изр. в. тура се у ред. – Нече се жени да се тура у веру, него 

девојћа у четирес године (Гњ).
тура се у ред изр. склапати брак, почињати стварати свој дом; уп. тура 

се у веру. – Добар је, ама нече да се жени, нече се тура у ред како друђи (Зав).
тура се у-свет изр. настојати бити као остали свет (домаћин, лич-

ност). – Турали смо се и ни у-свет да ни има на број (Бла).
тура трпезу изр. давати помен. – Турамо трпезу на бабу Љубу покојну 

(Чин).
тури квасьц изр. освежити квасац пред мешење теста. – Oдвечер 

турим квасьц, а одјутро месим (Грш).
тури се свр. шаљ. обући се. – Млого смотан беше, а са се тури у свилену 

кошуљу (Пир).
тури се у веру изр. оженити се; удати се. – Че га женимо, време је да 

се тури у веру (Вој).
туркиња ж рет. џанарика. – У село џанарику окамо туркиња (Брл).
турсћи каравиљ м бот. врста баштенског каранфила. – Има топ 

каравиљ и има турсћи каравиљ (Чин).
турулеја м приглупа особа. – Миран човек, ама турулеја (Пир).
турчи се несвр. 1. попуштати, невољно прихватати оно што је не-

избежно. – Отишла си у друђи дом, черко, че мораш да се турчиш (Сук). 2. 
кварити се. – Васуљат се квари ка тека стоји на жешко (Вој). 3. изр. пара му 
се не турчи нерадо давати новац, цицијашити. – Његова се пара не турчи, 
пије само када га часте (Вој. Пир).

турчин м бот. булка Papaver rhoes. – Туј булку што црвено цьвти зовемо 
турчин (Цр, Пир).

туршијара ж в. туршијарка. 1. Теја две врчве су туршијаре (Држ). 2. Теј су 
попушће туршијаре (Цр). Има шушпа туршијара (Бла).
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туршијарка ж 1. посуда за држање туршије (каца, врч); уп. туршијара 
1. – Туршију турам сваку годину у кацу туршијарку, она је само за туршију 
(ВЈ. Кр). Таја је каца туршијарка (Сук). 2. врста поврћа или воћа погодна за 
туршију; уп. туршијара 2. – Нашта круша у Парасину је туршијарка, па и во-
деньцат нади појату, а има си и шушпе туршијарће (Вој).

тута ж деч. воз. – Иде тутата ту-ту (Вој. Цр).
тута-мута изр. стара и глупа особа која се тешко изражава. – Станул 

тута-мута, шегују се децата с њега (Гра).
тутавштина ж пеј. велика будала; неспретна и неумешна особа. – Ту-

тавштино једна, толко ли не разбираш ништа (Цр). Тутавштино тутава, ниш-
та не умејеш да уработиш. (Црв. Ку).

тутино грненце изр. заг. мравињак. – Тутино грненце је бробињало, оно 
стално ћипи (Кс).

туткав, -а, -о спор; прилењ; невешт. – Туткаво кажемо, које је по вла-
чљиво, лењаво, полька работи сваку работу (Рс).

тутмак м фиг. глупак; особа невешта у неком послу. – Ти си школац, 
али си тутмак за млзење овце (Бе).

тутмер ж геогр. мања избочина на површини земљишта, хум; истак-
нути део на површини (брежуљка, брда, венца). – Тутмер је дигнуто место 
на брег (Дој, ВРж, Рс).

тутмьр м, в. тутмер. – Тутмьр је рт (Бе).
тутњавина ж грмљавина. – Лоши облаци иду, тутњавина голема (ВЛк).
тутњи несвр. потмуло одјекивати. – Облак дудњи, а тутњу дечишта 

када трчу и играју се (Вој).
тутубак м, в. тутубан. – Тутубак је који је идиот, голема будала (Рс).
тутубан м рет. будала; особа која ништа не разуме и не уме да уради; уп. 

тутубак. – Башта му је тутубан, не умеје ни клин да зашиљи (Бер, Пир).
тутуле с 1. велика корпа у облику двоструке купе спојене основама, за 

чување сушеног воћа или меса. – Тутуле је плетена котарка. Свекрва моја је 
из Ромунију и она му каже донеси тутуле, а чула сам и од стари у село (Вр). 
2. врста корпе, најчешће од павити. – Тутуле, све исто како кошарка, али 
неомазано и има отвор са стране (Бз. Рс, Брл).

тутулин. изр. кл. у тутулин да отиде да иде у неповрат, у бестрагију, у 
недођин, да пропадне далеко од својих. – Да отидеш у тутулин, да се затреш 
(Бс. Пир).

тутулина ж пеј. празна глава. – У туј твоју тутулину не може ништа да 
стане (ВЛк).

тутумат м непознато значење (ДД).
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тутумеја ж неспретна и приглупа особа. – Ако је некој крупан и бу-
дала он је цепленка, а ако је ситан и глупав он је тутумеја (Бла). Толко ли си 
тутумеја да не знајеш ни држаље за сећиру да си напрајш (Држ. Вој).

тутунина ж пеј. дуван. – Душа ми се усмрде од вашу тутунину проклету 
(Вој).

тууу-ууу узв. чуђења; узв. јадиковања при губитку. – Тууу-ууу, како това пак 
да ти се деси (Цр. Вој).

туцањ м гвоздена полуга за туцање (пшенице, соли, паприке) у дрвеној 
ступи, чутури; уп. тучовник. – Кажемо га туч, али га кажемо и тлчник или 
тлчњак, а чула сам у Пирот још и туцањ и тучак, кој како обрне (Зав, ВЛк).

туџинац м рет. туђинац, странац, онај који није из нашег дома и рода. 
– Повише че те сажали твој него туџинац (Пир).

тьвник м арх. мрачан подземни пролаз (канал и слично). – Минумо крз 
некакьв тьвник и излезомо, побегомо, спасимо се (Пир).

тьвно прил. тамно, мрачно. – Тьвно ми пред-очи (Км).
тьгајте прил. баш тада. – И он тьгајте дигне кольц да га утепа (Пет).
тьк узв. којим се подражава пуцањ, деч. – Тьк, ајде падај, дедо, са сам те уте-

пал с пиштољат (Цр).
тькмьнџильк м проводаџисање. – Када се арне зајесени почне тькмьн-

џильк, почну свадбе (Дој, Брц).
тькь-тьк-тьк узв. при вабљењу пилића и кокошака: дођи, дођи! – Тькь-тьк-

тьк, ми тека мамимо пилишта и кокошће у наше село (Цр. Вој).
тьмњаника ж врста мирисног грожђа, тамњаника. – Имамо 

тьмњанику у лозје, она прва стиѕа (Цр).
тьна ж 1. доколица, одмор; рад без журбе. – Она на тьну једе и на тьну 

работи, а умеје све да уработи (Сук).
тьнацьк, -цка, -цко који је прилично танак; мршав. – Ти си тьнацьк ко 

глиста (Вр).
тьнко вилданесто изр. витко и лепога струка и тела (девојка, млада 

жена). – Тьнко вилданесто, да му се не нагледаш (Вој).
тьнкокожес, -та, -то који има танку кожу. – Таја ми је овца тьнкокоже-

ста, лько ѕебне (Гра).
тьнчи несвр. цепидлачити, цицијашити при купопродаји. – Ти млого 

тьнчиш када мериш, пазиш да те не затрем (Изв).
тьп узв. којим се опонаша туп удар: тап. – Тьп, у главу га удари (Брл).
тьпне свр. положити; углавити (греду, камен). – Да тьпнемо гредуту 

там (Брл).
тьпне се свр. фиг. лећи; пасти целом дужином. – А он се тьпну у кревет, 

леже и неје се више диѕал (Зав. Вој).
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тьпру-тьпру узв. којим се подражава сечење секиром, прип. – И он узне 
сећируту, и тьпру-тьпру, отсече га (ВЛк).

тьпчање с гл. им. фиг. велики посао који се мора брзо и непрекидно 
обављати. – Кућу заправимо, че имамо големо тьпчање цело лето и јесен 
(Цр. Вој).

тьрльк м мн. тьрльци плетени наглавак за стопало са оплетеним рубом. 
– Исплела сам ти тьрльци, погледе кви су убави (ВРж).

тьрьшь-пьтьрьшь узв. при вабљењу оваца или коза: дођи. – Кажемо тьрьшь-
птьрьшь, или само једно или друго, и овца или коза дојде (Мр).

тьс-тьс-тьс узв. при терању оваца и коза хајде, хајде; дођи, дођи. – Јеле 
беличће, беличће, тьс-тьс-тьс, еја, е-ја-е-ја, рь-рь-рь, ьрј-ьрј-ьрј (Пок).

тьтьнчес, -та, -то вулг. који је са великом храпавом главом (о пенису). – 
Текьв је, тьтьнчес, очу да знајеш (Пк).

тьрта/тьта ж деч вода. – Оцу тьрту (Цр. Вој).

Ћ

ћевлисује се несвр. пијуцкати и уживати; уп. ћевлише се. – Узне шише 
вино, седне на басамацити, ћевлисује се и чека ручьк (НМл).

ћевлише се несвр. в. ћевлисује се. – Мој муж поче често да се ћевлише, не 
знам на какво че това излезне (Кр).

ћерћезин м рет. мангуп. – Постаде и он ћерећезин, поче да мангупује, 
да крадне (Рс).

ћесе с ђачка или пастирска платнена торбица која се носи о рамену. – 
У ћесе носимо за једење, и књиге, а кад је коледа плнимо ђу сас коврждање 
и какво још даду (Чин).

ћецкано грне изр. прип. вулг. грне у коме се кува јело без меса. – На 
трећуту вечеру свекрвата рекла: – Ћецкано грне! и тека опоменула снауту да 
не вади месото док вари јело (ТД).

ћечав, -а, -о болешљив. – Нешта сам ћечав, вати ме кашљица (Сук).
ћида несвр. кидати. – Упластила се влната, нече се ћида (Вој).
ћилка се несвр. ићи без журбе, губити превише времена у путу. – Немој 

се ћилкаш, брже да се врнеш (Пк).
ћир вати изр. јако се запрљати од наслага прљавштине на кожи. – 

Ватило ћир на јакуту (Вој).
ћирав, -а, -о прљав. – Удовьц, па оди сцепен и ћирав, и гладне му очи 

(Сре).
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ћиримиџијница ж радионица за израду ћерамиде, црепа, печене цигле. 
– У Браћевци или у Изатовци имало је ћеремиџијница (ВРж).

ћисалаш м кисела храна. – Нечу да једем тија ћисалаш, че ми порасте 
на пупак (ДД).

ћисела работа изр. пеј. истицање своје важности међу људима, уобра-
женост. – При њи је ћисела работа, нече да орате сас свакога (Чин).

ћићич м омања коледарска палица са хоризонтално постављеним 
крстом на једном крају, на коју се нижу добијени коврждањи. – На ћићичат 
надевам колачи који ми давају по куће (Рс).

ћишка ж метла од крпа на дугој мотки којом се мете под зидане пећи 
за хлеб. – Сас ћишкуту изметем вурњуту и после турам леб да се пече (Рс).

ћорачћи прил. на слепо; без гледања, насумице. – Поче арне да не ви-
дим, па се у кућуту слушам ћорачћи, напоуме (Вој).

ћорлами се несвр. јогунити се; срдити се. – Ћорламе се нешто, нече да 
сврну (ВРж).

ћулче с смотуљак, меки лоптасти предмет. – Правимо ћулчетија оди 
травуту па се гаџамо (Бе).

ћутежљив, -а, -о склон ћутању, ћутљив. – Он је ћутежљив човек, оче да 
му је глава мирна (Кп. ВЛк).

ћопоча ж храмање. – Јавља се ћопоча при овце: повреде се по 
камењацити, а и кад је мокро куде лежу (Брл).

У

уау узв. изненађења када је количина течности већа од очекиване при давању или 
шикљању. – Уау, излете чепат и истече виното (Вој).

уашљачи се свр. покварити карактер, искварити се, пропити се, 
прокурвати се. – Помладата черка се уашљачи, обрука родитељити (ВЈ).

убавина ж доброта, милост; лепота. – Има широко срце, сва је 
убавина при њу (Рс).

убавка ж једна од млађих заова. – Убавће, дојди да закачимо веньцат 
(ДД).

убавко прил. рет. в. убавшко. – Убавко детенцето, остадоше ми очи у њега 
(Кр).

убавшко прил. добро, ваљано, како треба; уп. убавко. – Познава му око, 
убавшко че га напрај (Вој).

убива цену изр. нудити продавцу јако малу цену. – Немој ми убиваш 
цену, че те молим (Чин).

убивује несвр. рет. убијати. – Војска дојде, поче да убивује народ (ВЛк).
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убимчи свр. понети велики терет (као бреме). – Убимчи плну вречу на 
грбину и донесе ми ђу на праг (Сук).

ублажни свр. запрљати масноћом. – Ублажни си рућете, секо сланину 
(Пет).

ублажује се несвр. запрљавати се масноћом. – Док топим сланинуту, 
ублажујем се, затова сам облкла стару сукњу и стару блузу (ДД).

убрзгује несвр. пожуривати; убрзавати. – Немој ме убрзгујеш да не 
убркам работу (Км).

убркује несвр. рет. бркати, збуњивати (се). – Неје тека било, он убркује 
(ВЛк).

убуњује (се) несвр. збуњивати (се). – Убуњује се, још му неје јасно како 
требе сећируту да држи (МЈ). Немој ме убуњујеш, него ми казуј полька и 
једно по једно (Држ).

убьзга (се) свр. уплашити; изазвати панику. – Убьзгал народ да купује 
леб, почиња рат (Пир).

увача (се) свр. рет. (често) хватати; уп. увачује. – С лесу смо увачали 
пилишта, да имамо с какво да се омрсимо на Божич (Сук).

увачује (се) несвр. рет. в. увача се. – Тија се лопов лько не увачује (ВЛк).
увеџба свр. ирон. извежбати. – Он је увеџбан за туја работу (Чин). Жена-

та га увеџбала, па и он почел да крадне тикве по њиве (Вој).
увеџбује се несвр. увежбавати се, савладавати неку вештину. – Пома-

га џабе на мајсторатога, доноси воду, шали се, кришом се увеџбује, крадне 
занат, да почне и он да си мајсторише, сам да си прави кво му требе (Гра).

увира вода изр. пропадати; понирати. – Увира там водата уземи (Јел).
увишти се свр. почети њиштати. – Увишташе се коњи, поздрављају 

газдуту (Јал).
увредњује се несвр. почети се трудити на послу. – Чим виде газдари-

цуту жетварћете се почну увредњују (Км).
уврља несвр. убацивати; уп. уврљује. – Уврљамо морузу у амбар (ВЈ).
уврљује несвр. в. уврља. – Детето че води говедата, а ви че уврљујете 

камање у колата (ВЛк).
уврнди се свр. почети зврјати. – Уврндеше се аута, мотори, заглушише 

ме (Вој).
уврта уста изр. понижавати неког од присутних увијањем уста. – Тека 

научило: уврта уста када некоја нешта каже (Пет).
уврчка свр. наборати. – Што си тека лоше уврчкала сукњуту (Пир).
увужди се свр. почети хујати (ветар); зујати, зврјати (бачени пред-

мет; возило; машина). – Увуждало се камијони, аута, мотори; када идем у 
град после ме глава боли (Км).
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увуца се свр. арх. ушепртљати се у журби. – Прилаја куче, поп на 
капију, увуцаше се жене собуту на уреде (Вој).

увьнга се свр. јако се уплашити. – Затеко га у моју појату и он се увьнга 
(Рс).

углавља несвр. в. углављује. – Чукам га, дељам га, и па га чукам, ама се 
клинат не углавља (Сук).

углављује несвр. подешавати да предмет легне на жељено место; уп. 
углавља. – Греде, диреци, цреп, све се углављује да легне куде му је место 
(НМл).

углавноме реч. најчешће, обично, углавном. – Углавноме је тека како 
рече, али неје све бьш тека (Вој).

угледа се време изр. мет. постати повољно време. – Чекамо да се угледа 
време па да идемо на работу (ДД).

угори се свр. букнути ватра. – Угоре се огањ, огрејамо се, једомо и 
наставимо пут (Пс).

угорчује се несвр. добијати горак укус. – Када млого стоји оно се 
угорчује и неје добро за једење (Пет).

уграбује несвр. (кришом) грабити. – Дооди често, уграбује какво до-
вати и носи си дома (Пир).

угревушка ж запаљење код оваца у време врелих и влажних дана. – 
Најубаве овце цркну одједнуш од угревушку, па ђи карам да лежу по врба-
цити (ПРж).

удава несвр. удавати. – Удавамо најмладуту унуку у ваше село (БЧ).
удаде свр. удати. – Че даву голем мираз и че ђу удаду у богат дом (Кр).
удрљавеје несвр. постати крмељив; не умивати се. – Остарело, 

удрљавело, нема у више Марушка убава (ВЛк).
удрнди се свр. упутити се на дуг пут упркос свему (болести, старости, 

немоћи, непристојној одећи, обичају, противљењу оних које напушта и оних 
којима се упућује). – Удрнди се да иде па да иде при братанца на славу (Брл).

удрнка се свр. (почети) трескати; звонити, звецкати. – Удрнкаше се 
прапорцити, чумо да иду (Брц).

ужврца се свр. почети журно (и са страхом) радити. – Када виде ода-
лек да иде газдата он се ужврца, ужврца, ама ништа не направи (Брц).

ужљеби свр. направити жлеб, ужлебити. – Убаво га ужљеби да се 
држи и да мож да отича водата (Сук).

ужљебује несвр. ужлебљивати. – Мајсторат све ужљебује и повезује 
(Пир).

уѕучи се несвр. почети зврјати. – Узучаше се мотори и не мого да за-
спим (Кр).
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узглоби свр. повезати узглобљавањем делова. – Намести га да се узгло-
би, да легне (ВЛк).

узголемшьк, -шка, -шко овећи, прилично велики. – Ти си станул узго-
лемшьк, порасал си (Пет, Вој).

уздебелшьк, -шка, -шко подебео, дебељушкаст. – Бабичката ти 
уздебелшка, нема од њу големо слушање (Пет).

уздлжак, -ка, -ко прилично дуг, подужи. – Кад је острилото уздлшко, 
полько је за острење (Сук).

узнак прил. полеђушке. – Он спи ничачћи, а ја спим узнак (ВЛк).
узретан, -тна, -тно који је прилично редак. – Морузата узретна, мора да 

ђу пресаџујемо (Држ).
узретно прил. прилично ретко. – Узретно никло, удави га ћишата (МЈ).
уигра се свр. добро савладати вештину; стећи велико искуство и 

умети напредовати. – Уиграл сам се, никому се више не бојим и знам како 
да идем напред (Пир).

уишка се свр. почети терати живину или птице узвиком иш! – Уиш-
камо се свете три и искарамо кокошћете из лејуту (ВЈ).

укалеми свр. калемити. – Он је свако друго дрво у село укалемил (ВС).
укача се несвр. рет. в. укачује се. – Он се укача дор у вьрат (Вој).
укачује се несвр. пети се (у дрво, на коња); уп. укача се. – Укачујем се у 

свако дрво и крастим шуму (Вој).
укашкује (се) несвр. запрљавати (се) у додиру са полужитком масом. – 

Све се укашкујеш, бабина месуљо, још не умејеш да се упазиш (Вој).
укладе се свр. „окитити се“ мноштвом плодова (воће, парадајз, 

боранија). – Родило па се уклало (Вој).
уклима се несвр. в. уклимка се. – Уклима се ламбата, земља се љуља (Вој).
уклимка се свр. почети се јако љуљати; уп. уклима се. – Уклимка се 

сијалица, земљотрес, почемо да бегамо (ВСв).
укове свр. фиг. укочити се, укрутити се. – Уковало ме у грбинуту, не 

могу да мрднем (Пир).
укоколи се несвр. почети некога нетремице гледати (радознало, 

заљубљено, бесно, са мржњом). – Укоколи се девојче у мене, па све у мене, 
и ја му нажмикну, и узомо се (Сук).

укопчује несвр. укопчавати. – Немој се толко укопчујеш, неси старц у 
сто године (Бер).

укорунџи се свр. добити тврду и храпаву кору; стврднути (комад хра-
не; обућа). – Укорунџе ми се опьнцити па ми огуле нође (Рс).

укосо прил. косо; искоса. – Када слазиш низ падину слази укосо, тека је 
полько (Јал).
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украсује несвр. украшавати. – Ја не обичам млого да се пудрим и 
украсујем, теква сам какву ме бог дал (Чин).

укрочује несвр. кротити; дресирати. – Укрочујем коњатога, че учим 
унукатога да га јаши (Кп).

укьши свр. рет. упрегнути говече у јарам. – Младо, не дава да га укь-
шим, отима се (Вој).

улубује се несвр. изобличавати се (суд, ивица суда). – Не трескај тека 
ковуту да се не улубује (НМл).

улувар м зоол. врста шумске птице грабљивице (ћук, буљина). – Млого 
се плашим када чујем улувара у ноч (Рс).

уљудан, -дна, -дно уредан; учтив. – Уљудно дете, убаво васпитано (Грш).
умагли се свр. мет. замаглити се. – Одједнуш се умагли, ништа не 

видим, не знам на коју страну да идем (ЦД).
умасли се несвр. запрљати се масноћом. – Кламо свињу, па сам се све 

умаслила (Кр).
умеди (се) свр. запрљати одећу медом. – Пази да ми не умедиш блузуту 

(Пир).
умодри свр. обојити загаситоплавом бојом. – Млого си умодрил 

капијуту (Држ).
умртвен, -а, -о умртвљен; који нема народа, граје. – Све је умртвено, 

празно село (ВРж).
умуца се свр. почети се оглашавати муцањем (брав). – Умуца се крава, 

гладна, и однесо вој малко зелену травицу (При).
унакаже свр. унаказити; казнити (бог). – Силан си, народ ти ништа не 

може, али бог че те унакази (Пет).
унитли свр. спојити плехове нитнама. – Убаво унитли плековете да не 

дими (Сук. Пет).
упепели (се) свр. запрљати се пепелом; уп. упепељави. – Ти ме упепели 

сас пепељаруту (Вој). Пази да се не упепелиш (Кп).
упепељави свр. в. упепели. – Упепељави ме ветьрат, нанесе пепелту на 

мене (Пет).
упери се свр. такмичити се. – Уперише се, че се надрипују, че се гаџају, 

конопац че тегље, да виде који је појак (Кр).
упиња (се) несвр. јако се трудити. – Упињају се да купе вршачку, па 

узимају големе паре на зајем (ВЈ).
уписка се несвр. укукати се, улелекати се. – Уписка се жена, змија вој 

уапала дете (Гра).
упича несвр. грејати јако и директно (сунце, ватра). – Упичамо се с 

бабуту уз огњиштето усред лето и пак ни зима (Пок).
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упиши свр. запушити све отворе; уп. упишти. – Упиши нагоре куде ис-
тича водата да мож да навадим градинуту (Вој).

упишти свр. в. упиши. – Упишти сас крпе откуде дува, оѕебомо у собу (Сук).
упласти свр. пресавити; спрегнути (одећу, текстил, пластику). – Ја 

сам си шамијуту упластила и дигла сам у (ВРж).
упластује несвр. пресавијати; спрезати (одећу, текстил, пластику). 

– Ако упластујеш премену и наодиш вој место куде да буде, после ђу лько 
најдеш када да се премењујеш (Пир).

уплатка се свр. почети одједном много хитних послова. – Уплаткали 
смо се у голему работу (Вој).

упрга се несвр. ужурбати се преко мере. – Упрга се тетка, изненадил 
сам ђу, брже трчи кокошку да коље (Држ).

упречка свр. укрстити уздуж и попреко. – Упречка жице и затвори тија 
отвор (Кп).

упрли свр. опрљити. – Пази да ме не упрлиш сас оратњицуту (Вој).
упрљује несвр. опрљивати. – Она је кришом упрљувала момчетија која 

задрему на седенћу (Сре).
упропастује несвр. упропашћавати. – Таја га женетина упропастује, 

пљачка га (Сре. Вој).
упрчи се свр. фиг. охоло се држати (због положаја, порекла, богат-

ства). – Штом заврши школу одма се упрчи и не гледа у народ (Пет).
упува се несвр. почети јако дисати. – Упува се дете, болно, не знамо 

како да му помогнемо (Чин).
упьњује се несвр. пуштати ветрове, загађивати ваздух. – Ти се 

упьњујеш, неси за на-госје (НМл).
уребече се свр. пеј. зацерекати се. – Уребечаше се деца, разбудише ме, 

не дадоше ми да се одморим (ВЈ).
урева се несвр. рет. уклањати се сваком. – Она се свакому урева (Рс).
урига се свр. почети повраћати. – Урига се од печењето, не подносим 

кожицете, а волим и (ВРж).
усени се свр. 1. запрљати одећу сеном. – Идо сас кошат за сено и усени 

си прослукат (Држ). 2. изгубити апетит због великих и сталних оброка сена 
(брав). – Ако стока стално једе сено она оболи од њега (Рс).

усипује несвр. поливати. – Ја успипујем качемак сас масло и трошим 
преко њега сирење (Вој).

усисује несвр. усисавати; упијати. – Циглата усисује воду (Вој).
услушује несвр. рет. бити на услузи, слушати. – Стојала сам на-нође на 

сви, услушувала сам и уз трпезу, па останем гладна (Сре).

– 168 –



271Трећа допуна Речнику пиротског говора

усмивне се свр. једва приметно се осмехнути. – Она се само усмивне, 
обори главу и ништа не каже (Грш).

усмича несвр. рет. ометати. – Да ли те усмичам, не мож да минеш од 
мене (Гос). Кажемо и усмичам и усмитам, и тека и тека (Василије Петровић, 1941, 
Гос).

усмишка се несвр. осмехивати се (загонетно и једва уочљиво). – Он се 
само усмишка и ћути, не знам да ли је на моју страну или на њину (ВЈ).

усова несвр. давати (готово силом) оберучке. – Тетка ми усова леб, маз, 
вурду, лук, не могу се одбраним од њу (Рс).

успавља несвр. успављивати. – Де ћутете, успављам детето (Кр).
успалотина ж жена која је стално у полном жару; курва. – Успалоти-

но, успалела гузице, немој се вртиш окол мојега мужа (Држ).
уставује (се) несвр. заустављати. – Када се расприча он се не уставује 

(ВЛк).
устроји свр. постројити; довести у ред. – Свекрвата устројила снајете 

када која да кува (ТД).
устукује несвр. в. устуца (1). – Да устукујете малко синатога, млого се 

осилил (ДД).
устуца несвр. 1. враћати уназад (особу, говече, коња, запрегу); уп. 

устукује. – Устуцај говедата да ти нође не згазе (Јал). 2. мит. терати болест 
басмом и покретима (о врачању). – Баје ми и устуца болкуту: – Сту, сту! 
Иди далеко! (Зав).

уталамбаси се свр. прикључити се нежељен неком друштву. – Уталам-
баси се уз нас и седе и он да је гос (Рс).

утатлаби се свр. почети нетремице некога посматрати. – Утатлаби се 
у мене, па у мене, а никад ђу несьм видела (ВЛк).

утврџује несвр. утврђивати; стабилно постављати – Капију 
постављам, нема шала, мора добро да се утврџује (Пир).

утрапи свр. фиг. наметнути неком нешто (обавезу, терет). – Утрапи 
ми ранацат ја да му га носим (Пок).

утргне му се изр. повући се, скратити се, престати нормално функци-
онисати (пенис, језик). – Утргну му се језик и поче да млца (Пир).

утрѕа се несвр. повлачити се, скраћивати се; не функционисати (о пе-
нису). – Поче се веч утрѕа при мене, минуло му време (Брл. Пк).

утрљује несвр. утрљавати у кожу. – Тија се лек тека утрљује у кожу, 
мајћа ми ме трљала с њега (Рас).

утроји свр. намрвити хлеб. – Утројим леб па правим од њега мачкан (Рс).
ућа м ујак. изр. че му излезне ућа надмашиће га. – Краднеше и Санда, 

ама унукат че му излезне ућа (Вој).
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ућија се несвр. почети кијати. – Муж се ућија усред ноч, деца разбуди 
(Бер).

ућисеје свр. ускиснути. – Млекото ућисело и пробучало (Вој).
уцинћа се несвр. расплакати се (дете, жена). – Уцинћа се дете, боли 

га мешинка (Вој).
уцрвенеје свр. поцрвенити. – Када ме сретне това девојче оно уцрвенеје 

и одма бега, допадам му се (Пет).
уцька се свр. почети гунђати; почети сиктати. – Уцька се бабичка, не 

дава ни да га спомињамо (Пир).
учељати се свр. почети се свађати; постати свађалица. – Учељати се 

снаата па се кара с мене (Сре).
учмаји се свр. рет. стајати на јаком сунцу и осетити немоћ. – Учмајамо 

се од слнцето и од дангубуту (Рс).
учули уши изр. напрегнути слух. – Учули уши и слуша окол нас да чује 

какво оратимо (Рс).
учури (се) свр. удимити (се). – Запали буњиштето и учури целу малу (ДД).
уџанка се несвр. почети нападно мољакати. – Уџанка се да вој га да-

дем па да вој га дадем, а ја ђу измаршира и искара (Вој).
уџепи свр. кришом присвоји део суме која му је поверена. – Какво-год да 

работи он гледа да уџепи (Пир).
ушат, -a, -o који има велике уши. – Црн, ушат, грозан, а она решила бьш 

њега да узима (Гра).
уши м мн. 1. геогр. теснац на путу (и сачекуша) из кога се излази на ра-

ван терен. – Куде су уши тамо се из тесно излази на висину. Има Беровсћи 
уши и има Камичћи уши, али има и Добродолсћи уши (Км). 2. ушице алатке 
(мотике, ашова, секире). – Мајсторе, донел сам матику да ђу клепаш и да вој 
исправиш ушити (Држ).

ушивотина ж ушивена рана после операције. – Нема ушивотине, била 
лька операција (Кр).

уширин прил. ван просторије, на чистини; у природи. – Идем да про-
шетам уширин, леб да ми се приједе (ВРж).

ушљами се свр. набујати и почети гушити усев (о корову). – Ушљамило 
се паламида и жлтеница и надјашиле морузуту (Сук).

ушљамује несвр. надрастати и захватати се са свих страна (коров 
усеве). – Жлтеницата и паламидата ушљамују морузуту (Пет).

ушљамчи свр. надрасти и почети гушити усев (коров). – Ушљамчило 
трава морузуту (Сук).

ушмида се свр. фиг. размилети се (људи, стока). – Чим сьвне ушмидају 
се народ и стока у село, не мож да пројдеш (Рс).

– 170 –



273Трећа допуна Речнику пиротског говора

уштави га изр. одузети право на слободу. – Уштавила га жената начи-
сто, не дава му да мрдне (Пир).

уштегари (се) свр. јако се намучити; измрцварити се. – Уштегари се 
дьньс од големо сецање (Рс).

уьрка се свр. 1. почети хркати. – Штом заспи одма се уьрка и ја не 
могу да спим (Јал). 2. нехотице попљувати своју одећу при искашљавању 
шлајма. – Кашље, па се уьрка, па после не могу да га очистим (Пир).

Ц

цакан, -а, -о арг. сладак, мио (о особи). – Неје да је добра и убава него је 
цакана (Кр. Вој).

цалне свр. донекле оштетити (болест; јак ударац). – Она се толко 
пази, ама те и њу са цалнуло, не може се слуша по кућу (Соп).

цапкаш м пастирска игра са тољагама. – Када се играмо с тојађе кол-
ко че чија да одрипи, кажемо цапкаш, а Гостушање га кажу драњеш (ВЛк).

цапне свр. јако ударити у главу. – Цапнул га сас дрво и он заштукал 
(ВРж).

цапнут, -а, -о трп. пр. од цапне, фиг. ћакнут, неуравнотежен. – Ти си цап-
нут, окаш без везе (Рс).

цаца несвр. рет. слати некога да ради нешто без потребе и тиме га 
понижавати, мотати. – Немој ме само цацаш и дангубиш, јасно ми кажи 
какво да работим (Рс).

цврц реч. нема; не можеш више то. – Дај ми коњатога да идем у град! 
– Цврц, доста сам ти га пути веч давал, од са нема (Кп).

цврчољ м рет. оно што је јако кисело (кисело млеко, компот, заметак 
шљиве). – Млекото стануло цврчољ, ћипи (Рс).

целовар м куван кромпир са кором. – Сипем воду, натурам кромпир и 
сварим целовар, готово једење за овчара (Рс).

целоварац м шаљ. онај који сам себи брзо спрема храну (пастир на 
појати). – Ни целоварци смо по здрави и по убави од вас што имате кво да 
једете (Рс).

цемента ж лимени лончић са дршком за пијење воде (стоји поред сла-
вине или извора). – Цемента је лонче за воду: пинем водицу и закачим га на 
дрво (Рс).

центривуга ж центрифуга за издвајање млечне масти из млека. – По-
сле излезоше центривуђе и манумо бучћете (ВРж).

– 171 –



Драгољуб Златковић274

цепелин м пеј. заједљива и превртљива особа. – Оћути се, цепелине, да 
те не избијем пред сви (Рс).

церичка ж омање храстово стабло. – Имам церичку усред ливаду, 
нечу да ђу сечем, че у чувам за ладовину (Пк).

церовљак м, мн. церовљаци пеј. дрва од храстовине. – Докара плна кола 
церовљаци из Зади-дел (Рс).

цигуљћа ж мала рибица која се користи као мамац. – Теја рибе вачам 
на цигуљће (Рс).

цигулће ж мн. непријатна музика невеште групе свирача. – Нечу теја 
цигулће за свадбу, тражете Провира из Пьклешицу с његову групу (Гос).

цика ж црна овца. – Цика ми дава најубаво млеко (Рс).
ципьц м део разбоја. – Ципьц раздваја ништаљћете (Рс).
циц узв. при одбијању нечије молбе: не може, не дајем! – Циц, доста ти је, 

нема више (Рс).
цицка м/ж рет. шкртица, циција. – И он, и жената му су цицће големе (Рс).
црниљњак м неокречена и прљава соба. – Живе у црниљњак, нече си 

окрече (Рс).
црнорезац м вулг. привлачна млада жена тамније пути. – Да ми је 

текьв црнорезац за сваћи дьн (НМл).
цуц узв. изненађења у дечијој игри. рет. – Цуц, претеко те, пак сам прва (Пир).
цуца се несвр. бавити се споредним пословима; дангубити. – Немој се 

цуцаш дома него излази на работу (Сук).
цька несвр. фиг. сиктати; гунђати. – Нек си муж цька колко оче, нечу 

му више попуштам (Држ).
цькла ж пеј. особа избуљених очију. – Када ме цькла погледа с тија голе-

ми очи вати ме мука (Рс).
цькне свр. 1. звекнути, одзвонити. – Нешта цькну на басамацити, падло 

ти (Пир). 2. фиг. прогунђати; просиктати. – Цькну тетка како љута змија; не 
дава па не дава (Брц).

Ч

чавнут, -а, -о ћакнут. – Ти си чавнут, ударен у главу, с тебе се нечу 
расправљам (Рс).

чавутин м себичан; циција (као Јеврејин). – Голем си чавутин, ама 
ништа не стече (Рс).

чавчаг м дрвена чаша за млеко или воду. – Направил ми је посебан чав-
чаг за воду и посебан за млеко (Рс).

– 172 –



275Трећа допуна Речнику пиротског говора

чагори несвр. мешати по ватри, жару. – Чагорим по огњиштето и кла-
дем прво са суве клечће (Рс).

чака несвр. производити непријатан звук при ритмичком ударању (о 
страшилу које клепеће на ветру). – Деда поставил две чакала у лозје да пла-
ши грозјарци (НМл).

чакало с фиг. играчка од суве кукурузне стабљике. – Правимо си 
играчће, ја сам правил чакала од струк од морузу (Рс).

чалабрцне свр. појести брзо, с ногу. – Чалабрцни стојечћи два-три за-
лока па бегај по овцете (ДД).

чалабрцнут, -а, -о ћакнут, неуравнотежен. – Ти си арне чалабрцнут, 
одма те позна по говор (Брц).

чама изр. неје у чаму није доброг здравља; није нормалан. – Несьм у 
чаму: ни ми је добро у главуту ни могу сам да се слушам (Вој).

чап м грађевинска алатка за одређивање дужине. – Сас чап одређујемо 
размеру од летву до летву када покривамо зграду сас цреп (Рс).

чаправче с, в. чоправче. – Оди ко чоправче, исто гуска када чапка по воду 
(Гос).

чардак м шаљ. највиша тачка (на згради, у селу, на терену). – Укачим 
се рано на чардак и посматрам како се буди село и кој на куде иде (Рс).

чардоше свр. зачарати, омађијати; наћи уз помоћ мађија. – Чардосал 
сас гуштера и нашьл ножлето (Рс).

чардосује несвр. чарати. – Вражалица чардосује, прај маџије да узне 
девојћа момче које воли (Рс).

чауш м пеј. нечиста и лоше одевена особа као лош пример. – Неси жена 
како требе него си чауш, смрдиш куде минеш (ВРж).

чворне свр. поднапити се. – Чворнули малко па се развеселише, па по-
чеше да играју сами (Рс).

чворнут, -а, -о трп. пр. од чворне 1. ударен у главу. – Дојде чворнут у чело, 
бил се с некога (Брл). 2. фиг. ћакнут. – Ти си чворнут у главу, нема какво с тебе 
да се расправљам (Рс).

челаждија/челашчија м марљива особа (у свему). – Који је челаждија, 
а кажемо и челашчија, он је вредан и тачан у сваку работу: сабира дивље 
воће, биљке које су лековите, печурке, коприве, пужеви (Рс).

челашчика ж марљива жена која је сасвим посвећена послу, породици 
и домаћинству. – Жената му је челашчика, она држи туја кућу (Рс).

чеперак одземи изр. подр. врло малог раста. – Малечка женица, чепе-
рак одземи, ама млого и вредна и паметна (Пет).
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чеперес, -та, -то 1. који има рачве (дрво). – Чепересто дрвото, лько че 
се укачим (ВРж). 2. који се лако пење у високо дрво. – Жилав, лько се качи у 
свако високо дрво, било да је чепересто било да је мазно (Рс).

чепљак м особа која ради без договора и у инат другима. – Он је 
чепљак, малко очепен, иде свакому уз нос (Рс).

чепраг ж узак отвор кроз који се провлачи (врпца, чунак). – Чепраг или 
зев, исто је (Рс).

чепрљушка изр. излезне на чепрљушку завршавање расправе тучом 
или батинањем. – Немој се карате, че излезне на чепрљушку (Вој).

чешљарка ж торбица за одлагање чешља. – Нашту чешљарку држимо 
на стену под огледало (Пк).

чивут м тврдица. – Они су чивути, нече ти ни ореј даду (Пк).
чизмаци м мн. пеј. (старе и дубоке) чизме. – Обујем чизмацити и пре-

газим рекуту (Рс).
чинилка ж жена која боји (текстилно влакно, одећу). – Чиниљће или 

чинаљће су жене које фарбају преџу и друго (Рс).
чипкаив, -а, -о 1. краткосис, -а, -о (овца, коза, жена). – Ја не купујем 

чипкаиве овце за домазльк (Пк). 2. ситан, кратак (трава за косидбу). – Ли-
вадата чипкаива, ситна трава, само типьц, па тешка за косидбу (Рс).

човек је до човека изр. срећа је у људском разумевању и у слози. – Чо-
век је до човека; паметни се слагу и помагу (Вој).

чоглав, -а, -о, рет. изобличен. – Гледа сливе у сливникат: све чоглаво, 
несу како требе (Гра).

чока несвр. опијати се. – Почела да чока, затицам у неколко пути пијану 
(Гос).

чокнут, -а, -о ћакнут и непредвидив. – Малко чокнут: не мож да знајеш 
када какво може да ти направи (Рс).

чоправче с рет. приглупа и прилења особа која се љуља у ходу као да 
гази воду; уп. чаправче. – Чоправче је које је глупаво, и лењаво, и које оди ко 
гуска, ко да чапка (Гос).

чорбуљав, -а, -о који је са доста течности, чорбаст. – Манџата 
чорбуљава и никаква неје (Вој).

чужда срећа изр. особа која је у положају да постоји само ради других 
(родитеља, мужа, жене, наредбодаваца). – Женско је чужда срећа: родило 
се само да слуша друђи и да ћути (Грш. Пл). Који се зети одма га упрегну, по-
стане чужда срећа (Кр).

чуждина ж туђа својина. – Мен ми чуждина не требе: ни краднем ни 
отимам (Рс).
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чуждиньц м туђинац. – Некакви чуждинци налезоше у нас, познавају 
се с башту ми (ВРж).

чуждица ж туђа стока или живина. – Таја је овца чуждица, да видимо 
чији је белег (Рс).

чук м чекић уопште. – Големи чук је четри ћила, поголеми чук две ћила, 
а обичан чук једно ћило (ТД).

чукало м дрвена направа као страшило у пољу. – Деда направи чукало 
и однесе га у морузу да плаши дивљач с њега (Рс).

чула ж дрвени предмет у игри чуле који се напада или брани. – Чуларат 
брани чулуту с тојагу, а ми у с наше тојађе нападамо, да му у узнемо (Пк).

чулаџија м, в. чуљар. – Чулаџија с тојагу чува дрвото, чулуту да ђу про-
тивници не ударе с тојагу (Рс).

чуљар м играч чуље који чува чуљу у истоименој игри; уп. чулаџија. – 
Играмо чуљу и ја сам чуљар (Пир).

чунгуљ м рет. високо дрво са преломљеним врхом. – Чунгуљ је дрво с 
пребијен вьр, а може да буде и грм (Рс).

чурка (се) несвр. бости (се) (говече, јарац, ован). – Купимо вола, ама он 
како оче да чурка, па га продадомо на кланицу (Рос).

чупи се несвр. излегати се из јајета (о младунчету птица и живине). – 
Од дванајес јајца једанајес пилишта се ишчупише (Вој).

Џ

џабалеско прил. бесплатно, без надокнаде. – Оче да пројде џабалеско, 
да не плати трошак (Пир).

џабальк м оно што се добија без труда. – При њи је једење џабальк, 
само тражи да га развеселимо с некоју причу или песму (Пир).

џамадан м вунени бели огртач од сукна. – Од покојнога деду остал нов 
џамадан, чувамо га за успомену. (Рс).

џанарка/џенарка ж бот. полудивља врста шљиве, џанарика. – Од 
џанарћете је слаба рећија (Пир). Само џенарћете раџају сваку годину (Гњ).

џанка несвр. ширити лажи, неистине; извртати истину. – Немој да 
џанкаш и да ми брукаш деца по село (ВЈ).

џачка ж кеса; омањи џак. – Донесо од њиву у две џачће васуљ (Рс).
џванћа несвр. 1. причати ради причања, говорити бесмислице. – Из-

лезне на пут, седне до нас и све си нешто џванћа, не знаје ни она какво (Рс). 2. 
оговарати; клеветати. – Какво си ти џванћала при Јелку за моје черће (Рс).
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џврцнут, -а, -о будаласт; ћакнут. – Малко џврцнут, закачен, не умеје 
да мисли (Рс).

џиграк м ситан шумски густиш. – Оно тамо џиграк, не мож се мине (Бе).
џобав, -а, -о нераван (пут, земљиште). – У Терјан путат станул џобав, 

водата га ископала (Рс).
џогљаше свр. рет. поружнети. – Остареје ли човек, он џогљаше, мане 

да личи на човека (ДД).
џурџевњак м рет., в. џурџил. – Това ми је јагње џурџевњак, њега сам 

избрал (Рс).
џурџил ж ђурђевданско јагње намењено клању или заклано; уп. џурџевњак. 

– Џурџил попревртел рог (Рс).
џуџа м/ж простак; глупак. – Он, џуџа, дошьл до паре и купил ауто (Рс).
џьнгаза/џьнгьза м прид. индекл. пргав; злочест; свадљив; превртљив, 

који по навици пркоси. – Које је џьнгаза, бегај од њега да си немаш расправију 
(ВРж). – Кола је џьнгьза, не знајеш када какво зло може да ти учини (ВРж).

Ш

шабати се несвр. рет. лагодно се понашати; избегавати обавезе. – Он се 
шабати, широко му окол шију, иде раскошно, комотно (Рс).

шаренопрљес, -та, -то који има шарену губицу (брав). – Шаренопрљестата 
овца је три-пути близнила (ВЈ).

шаро баро, нанај гуђи изр. ром. велика глава а мало памети у њу. – 
Риџа: шаро баро, нанај гуђи, само пије пиво и пцује народ (Пир).

швракопис м лош рукопис. – Не могу да читам твој швракопис, џабе 
си писмен (НМл).

швикање с звиждање. – Ја га по његово швикање познајем и одма му 
се јавим (ВРж).

шегобија м/ж подругљивац. – И сиротица, и удовица, бедна од све стра-
не, ама голема шегобија (ВРж).

шемшир м бот. шимшир Bixus sempervirens. – Свака кућа и у село и у 
град имала је шемшир, с њега ћитимо сватове, а негде га окају шамшир или 
шамширка (Пир).

шендрца несвр. храмати. – Шендрца, убил си ногуту (ВРж).
шестопрстав, -а, -о који има на једној руци шест прстију. – На 

Србијанку мужат, он умре одједнуш, беше шестопрстав, шестопрс (Вој).
шетне се свр. хип. прошетати се. – Излезо да се шетнем пред вечеру 

(Пир).
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шиљав ветар изр. мет. ледени ветар који споро дува али продире кроз 
одећу. – Поче да дува шиљав ветар, а ми у тьнће дреје, премрзомо од студ 
(ВЛк).

шиљаво прил. оштро. – С њега че буде шиљаво, че буде карање (Рс). Он 
ме нешто шиљаво гледа (Грш).

шиљарка ж купаста пастирска колиба од прућа, покривена сламом или 
старим сеном. – Шиљарка је шиљава, исплетена од пруће и покријена са 
сламу, старо сено или папрат (Рс).

шиљобрадес, -та, -то који има изразито шиљату браду. – Сви су од туја 
вамилију шиљобрадести (ВЛк).

шиљодупав, -а, -о који је јако мршав (и уског тура). – Вредна, ама 
шиљодупава, не личи на жену (Држ).

шири се несвр. фиг. живети лагодно на свом поседу; имати много 
простора, новца, земље. – Старцат је работил и стицал цел живот, а са зет 
дојде у и са се он шири у његову кућу (Сук). Шири се како мећик у жежак 
зајтин (Кр).

широко му окол шију изр. комотан је; без обавеза је. – Има убаву 
платицу и има кој да га слуша, па му широко окол шију, може и да поје (МЈ).

широкогрудес, -та, -то који има широка прса, широкогруд. – Милутин 
беше широкогрудес и убав човек (Брл).

шкабав/шкобав, -а, -о закржљао и са израженим трбухом (дете, 
младунче стоке). – Тов јагње шкобаво, нездраво и не напредује (Рс).

шлапандра м/ж шаљивџија; шерет; брбљивац. – Он је шлапандра, оче 
да развесели човека, ама нема меру па прича и кво требе и кво не требе (Рс).

шљамчи несвр. захватати сувише (грло које пасе; орач плугом; косач 
косом). – Не шљамчи толко, коси како се коси (Вој).

шљаска несвр. брбљати неумесно и вулгарно. – Таја жена шљаска, не 
требе ми у двор и у кућу (ВРж).

шљипарьц м мн. шљипарци зоол. мала риба. – У нашуту реку има кркавци, 
шљипарци и пестрве (Рс).

шљова се несвр. оговарати. – Само се шљовају од једнога-другога, сви 
лоши, само оне добре (Гос).

шољћање с гл. им. шаљив разговор, размена досетки. – Ја сам имал 
шољћање с њу, сваа ми је (ДД).

штавори несвр. непрекидно мучно живети (невоље, бриге, лоше 
здравље, беда). – Штаворимо болни с бабуту и муката си све с нас иде (ВРж).

што 1. изр. има сь-што има чиме. – Имам сь-што и цара да дочекам (Пс). 
2. Изр. у-што у чему. – Има сь-што, ама нема у-што (Бе. Пир).
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штипка ж подужа тољага са штипаљком за хватање змија. – Ја си 
носим штипку с мене и ватам змије сас њу (Рс).

штрвољи несвр. просипати; мрвити; губити успут. – Децата не 
узимају гроз по гроз него штрвоље и врљају недоједено (Вој).

штровује несвр. штројити. – Топлица кришом штровује свиње и има 
сигурну руку (Бе).

штрокљинци м мн. прљаве особе. – Штрокљинци там дооде свакакви 
(ВЛк).

шумбарка ж стаклени цилиндар петролејске лампе или фењера. – 
Стакло на ламбу окамо шумбарка (Рс).

шутак м клупа или столица без наслона. – Имамо три столице шутаци 
и клупу шутак (Рс).

шуши несвр. сушити. – Шушимо сено, па че га денемо (Вој).
шушљав, -а, -о нечист: површан, лоше урађен. – Шушљаве му работе, 

млого шушљави (Гра).
шушуликување с гл. им. договор очима, гестовима и шапатом, уз 

ругање другима. – Омрзло ми је ваше шушуликување, све мора вас две да 
сте најпаметне (Рс).

шушуликује несвр. разговарати шапатом, у поверењу. – Нечу да 
шушуликујемо, кажи ми пред сви какво си тела (ДД).

шчучури се свр. шћућурити се. – Шчучуриле се кокошћете у крај, на-
мокрила ђи ћишата (Рс).

шькне свр. отерати кокошке са иш! или ш! – Чужда кокошка ми улезне 
у леју и ја ћу шькнем: „Иш, чужда!“ (Кр. Бс).

Ь

ьртања ж геогр. дужа коса. – Кажемо трап, а кад је подлго кажемо 
ьртања; тутмер je кад је пократко (Бе).

Самостални истраживач  (Примљено: 11. септембра 2022;
dragoljub.zlatkovic010@gmail.com прихваћено: 27. септембра 2022)
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ДИСТРИБУЦИЈА ДУГОУЗЛАЗНОГ АКЦЕНТА 
У ГОВОРУ ЋУПРИЈЕ*

Ћуприја се налази у Поморавском округу, у централној Србији, и при-
пада северном подручју косовско-ресавског дијалекта. Према актуелним опи-
сима, северно подручје косовско-ресавског дијалекта у погледу акцентуације 
одликује се новијим троакценатским системом, с померањем краткосилазног 
акцента с финалног слога, који је задржао свој квалитет када се пренео на слог 
који је претходно био кратак, док се у слогу који је био дуг након преношења 
реализује дугоузлазни акценат. Циљ овог истраживања је да се сагледа 
дистрибуција дугоузлазног акцента у говору Ћуприје. Корпус представљају 
спонтани разговори који су вођени са шесторо говорника из наведене области, 
који припадају двема различитим генерацијама. Настојали смо да кроз анали-
зу прикупљеног корпуса сагледамо дистрибуцију дугоузлазног акцента, одно-
сно да утврдимо у којем се степену силазни акценат заиста пренео на претход-
но дуг слог, као и то да ли се, уколико је акценат остао на старом месту, у слогу 
који му претходи реализује предакценатска дужина. Резултати истраживања 
показују ново акценатско стање којим се одликује говор северног подручја ко-
совско ресавског дијалекта, тј. говор Ћуприје, а које подразумева новији тро-
акценатски систем с доследно пренесеним краткосилазним акцентом на слог 
који му је претходио, и без предакценатског квантитета. Закључили смо да је 
процес преношења акцента, чији је резултат дугоузлазни акценат, на говорном 
подручју Ћуприје у потпуности завршен.

Кључне речи: дугоузлазни акценат, косовско-ресавски дијалекат, Помо-
равски округ, говор Ћуприје.

1. УВОД

Ћуприја је градско насеље које заузима централни део територије По-
моравске области и једна је од пет општина, поред једног града, које ову 
област сачињавају. Осим Ћуприје, Поморавској области припадају општи-
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УДК:   811.163.41’282.2
811.163.41’342.8
Изворни научни рад

* Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије према Уговору број 451-03-68/2022-14 од 17. 1. 2022. године, који је 
склопљен с Институтом за српски језик САНУ.
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не Деспотовац, Свилајнац, Рековац и Параћин, а статус административног 
центра има град Јагодина. Према последњем попису становништва из 2011. 
године Ћуприја је имала 19 471 становника, а с околним селима побројано 
је њих 30 645.

Поморавска област, у чијем је средишту Ћуприја,1 налази се у цен-
трал ној Србији и припада региону Шумадије и западне Србије, а према 
историјској диференцијацији региону источне Шумадије (Левач, Белица), 
односно Ресаве.2

Будући да се налази у Поморавском округу и на самој обали Велике 
Мораве, Ћуприја припада северном подручју косовско-ресавског дијалекта 
(в. Ивић 2009: 90). Павле Ивић овај дијалекат назива „најособенијим међу 
српским дијалектима“ (2009: 63) и као његову основну проблематику издваја 
одређивање граница и поделу на мање јединице (2009: 67).

1 в. https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Ћуприја_(град).
2 в. https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Поморавски_управни_округ.
3 Преузето с: https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/366706.
4 в. https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Ћуприја_(град).

Илустрација 1: Локализација 
Поморавског округа на мапи 

административних јединица Србије.3

Илустрација 2: Општине у оквиру Поморавског 
округа.4
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Постоје различите поделе овог дијалекта,5 а у овом смо се истраживању 
водили поделом Павла Ивића, који косовско-ресавски дијалекат према 
најупечатљивијим разликама које произлазе из спољних утицаја дели на 
јужни, средишњи и северни поддијалекат (Ивић 2009: 73–74).

Предео којим се северни поддијалекат простире насељен је прете жно 
говорницима јужног поддијалекта косовско-ресавског дијалекта који су ту 
дошли услед продирања албанског становништва на њихову првобитну 
територију (Ивић 2009: 93).

Ови су говори у начелу неиспитани. Малобројна истраживања говорâ 
северног подручја косовско-ресавског дијалекта показују да су изразите осо-
бине овог дијалекта у северном делу слабије заступљене, будући да су се из-
губиле у поменутом дијалекатском превирању, које је довело и до недостатка 
хомогености у читавом северном говорном подручју (Ивић 2009: 90).

Према досадашњим истраживањима северног поддијалекта косовско-
-ресавског дијалекта, односно према малобројним подацима доступним у 
релевантној дијалектолошкој литератури, међу карактеристикама северног 
поддијалекта на фонетско-фонолошком нивоу, које представљају иновације 
у односу на друге говоре овог дијалекта, издваја се губљење предакценат-
ских дужина (питала > питала) или чешће јављање примера у којима је 
акценат прешао на слог на којем је била предакценатска дужина (питала > 
питала), што је појава од структуралног значаја на коју истраживачи нису 
обраћали превише пажње (Ивић 2009: 94). Управо ће ова појава бити пред-
мет нашег истраживања.

У фокусу истраживања је позиција с предакценатском дужином на коју 
се силазни акценат померио и дао дугоузлазни, односно, настојали смо да 
истражимо дистрибуцију дугоузлазног акцента у говору Ћуприје, с циљем 
да се утврди савремено стање наведене језичке особине. 

У истраживању су коришћене методе и технике социјалне дија лекто-
логије. Резултати су поређени с резултатима истраживања других народних 
говора који су према својим структуралним особинама блиски испитиваном 
говорном подручју.

1.1. Преношење акцената.

Старије штокавско акценатско стање подразумевало је два силазна 
акцента који су се разликовали по квантитету (Ивић 1985: 57) као и неак-

5 На пример, Милош Окука косовско-ресавски дијалекат поделио је на четири 
поддијалекта, а према његовој подели говор Ћуприје припао би браничевско-великоморавском 
(североисточном) поддијалекту (2008: 211).
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центовану дужину и неакцентовану краткоћу (Средојевић – Суботић 2011: 
110). 

Новоштокавска акцентуација резултат је преношења двају силазних 
акцената с финалних и унутрашњих слогова за једно место ка почетку речи, 
при чему се на новом месту акцента реализује акценат узлазне интонације 
(сестра > сестра; сестре > сестре; глaва > глава; глaвом > главом) 
(Ивић 1985: 58–60). Вокали на којима се акценат налазио пре акценатског 
преношења задржали су своје квантитетске карактеристике (Средојевић – 
Суботић 2011: 111).

У многим дијалекатским говорима новоштокавско преношење акцена-
та извршено је делимично, на шта може утицати низ чинилаца, међу којима 
се издвајају следећи (Ивић 1985: 59):

– краткосилазни акценат преноси се лакше од дугосилазног;
– акценат с финалног слога лакше се преноси него с унутрашњег;
–  акценат с крајњег отвореног слога лакше се преноси него с крајњег 
затвореног;

– дуги претходни слог лакше прима акценат него претходни кратки.

1.2. Акценатске особине северног подручја косовско-ресавског дијалекта.

Косовско-ресавски дијалекат према актуелним описима одликује се 
староштокавском акцентуацијом, с повлачењем краткосилазног акцента с 
финалног слога, при чему се на претходно дугом слогу реализује дугоузлаз-
ни, а на претходно кратком слогу краткосилазни акценат (Ивић 1985: 102). 
Највећи део овог дијалекта одликује се, дакле, троакценатским системом; 
неакцентоване дужине иза акцената су скраћене, док се, према описима 
старијег датума, неакцентоване дужине у слогу испред акцента добро чувају 
(в. Ивић 1985: 102). У описима новијег датума наводи се да је у неким зонама 
на северу дијалекта преношење акцента захватило готово све случајеве где 
се претходно реализовала предакценатска дужина (Окука 2008: 203–204).

Мали је број истраживања која су се бавила испитивањем акцената 
у северном подручју косовско-ресавског дијалекта и ова су истраживања 
старијег датума. Ћупријски говор њима није обухваћен, али смо се осврнули 
на резултате оних која су територијално блиска нашем испитиваном подручју, 
те би њихови резултати могли бити од користи за ово истраживање.

Асим Пецо и Бранислав Милановић (1968) у својој монографској 
студији посвећеној ресавском говору6 наводе да су се предакценатске дужи-

6 Ово истраживање спроведено је на територији општина Свилајнац и Деспотовац 
(Пецо – Милановић 1968: 246).

– 4 –
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не у многим случајевима редуковале, али да, у случајевима где се реализују, 
до њихове реализације не долази само у основним облицима речи, него и у 
њиховој промени, а такође и код непроменљивих речи. Ипак, истичу да су 
много чешћи примери у којима се предакценатска дужина изгубила (Пецо – 
Милановић 1968: 298). У примерима које наводе није дошло до преношења 
акцента, већ само до губљења предакценатске дужине (живела, живели, ку-
пио, петао, радили; обучем; итд.) (Пецо – Милановић 1968: 298). У њиховом 
корпусу забележени су и примери у којима је потврђена реализација дуго-
узлазног акцента на месту некадашње предакценатске дужине (бате, била, 
гроздићи, на свету, Тома, итд.) (Пецо – Милановић 1968: 294).

Радоје Симић (1972) у својој монографији посвећеној левачком говору7 
наводи да се говор овог краја одликује троакценатским системом (1972: 43). 
Симић истиче да се предакценатске дужине у говору Левча чувају (1972: 45), 
наводи и примере у којима је дошло до акценатског преношења, у којима се 
након њега реализује дугоузлазни акценат (Симић 1972: 51–53), али мисли 
да су случајеви без пренесеног акцента (односно, с реализацијом предакце-
натске дужине уместо дугоузлазног) „приближно исто тако чести у употреби 
као и с преношењем“ (Симић 1972: 53–54). 

Павле Ивић и Слободан Реметић (1981) при опису говора Буковца8 
(пункт ОЛА 83) наводе да се дуге силабеме могу наћи под акцентом и у сло-
гу непосредно испред дугосилазног или кратког акцента, а да се дугоузлазни 
акценат јавља само на претпоследњем слогу (Ивић – Реметић 1981: 575).

Софија Ракић-Милојковић (1987) испитивала је фонетске особине у 
говору села Доње Мутнице код Параћина. Ауторка наводи да акценатски 
систем у говору испитиваног пункта одговара општим одликама у косов-
ско-ресавском дијалекту, с трима акцентованим и двема неакцентованим 
прозодемама, од којих се дуге прозодеме могу наћи под акцентом и у слогу 
непосредно испред њега (Ракић-Милојковић 1987: 30). У овом истраживању 
забележено је да се дугоузлазни акценат може наћи искључиво на пенултими, 
и то испред кратке ултиме (Ракић-Милојковић 1987: 31), те да се предакце-
натска дужина врло доследно чува у слогу непосредно испред краткосилаз-
ног акцента, док је мање очувана у слогу непосредно испред дугосилазног 
акцента (Ракић-Милојковић 1987: 32).

На основу података које пружају наведени описи можемо увидети да је 
процес губљења предакценатских дужина или њихове замене дугоузлазним 
акцентом као резултатом акценатског преношења био започет још полови-

7 Међу пунктовима обухваћеним овим истраживањем нашао се и Рековац, са селима у 
околини Јагодине (Симић 1972: 30).

8 Село у општини Деспотовац, у Поморавској области.

– 5 –
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ном прошлог века. У овом истраживању настојали смо да сагледамо савре-
мено стање наведене појаве.

Илустрација 3: Ћуприја у односу на испитане пунктове у Поморавском округу.

2. МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА

2.1. Информатори.9

Информатори (И1–И6; в. табелу 1) чији је говор овим истраживањем 
обухваћен житељи су Ћуприје и припадници двеју различитих генерација.10 

9 Овом приликом исказала бих посебну захвалност својим информаторима који 
су великодушно пристали на сарадњу и тиме омогућили спровођење овог истраживања. 
Нарочиту захвалност дугујем Гордани Чопа, која више није међу живима.

10 Будући да се значајније промене у језику региструју након тридесетак година 
(Бошњаковић 2020: 374), у овом смо се истраживању определили за испитивање припадника 
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Информатори су такође различитог степена образовања – сви припадници 
старије генерације имају основно образовање, док је међу припадницима 
средње генерације један информатор стекао средњошколско образовање, 
један је завршио вишу школу, а један је факултетски образован. Две инфор-
маторке рођене су на подручју јужног дела косовско-ресавског дијалекта, 
али од најранијег детињства живе на подручју северног поддијалекта косов-
ско-ресавског дијалекта. Остали информатори рођени су и живе у Ћуприји.

Табела 1: Подаци о информаторима.

ознака иницијали година 
рођења

место 
рођења

место 
живљења образовање генерација

И1 Д. Л. 1970. Деспотовац Ћуприја СШ средња

И2 С. Ј. 1965. Пећ Ћуприја Ф средња

И3 Т. Н. 1971. Јагодина Ћуприја ВШ средња

И4 М. М. 1944. Сење Ћуприја ОШ старија

И5 Г. Ч. 1944. Ћуприја Ћуприја ОШ старија

И6 С. С. 1946. Ново Село Ћуприја ОШ старија

2.2. Корпус.
Корпус у овом истраживању сачињен је од шест звучних записа 

разговорâ с информаторима11 у укупном трајању од 163 минута и 55 секунди. 
Ови су разговори снимљени12 у Ћуприји,13 а реализовани су у виду социо-
лингвистичког, односно полуструктурираног интервјуа.14 Снимци су више 

двеју различитих генерација, како бисмо сагледали потенцијалне разлике у дистрибуцији 
испитиване појаве, односно потенцијалне путеве језичке промене.

11 У оквиру звучних записа, осим информатора, у појединим разговорима учествовали су 
и саговорници, који су припадници исте говорне заједнице, али за потребе овог истраживања 
њихов говор није анализиран.

12 За снимање ових разговора коришћен је диктафон Оlympus VN-741PC.
13 Разговори су бележени током одлазака на терен у више наврата између 2018. и 2021. 

године.
14 Социолингвистички интервју представља полуструктурирани разговор, у том 

смислу што истраживач треба одабрати теме које су одговарајуће за информатора, а чија је 
природа таква да наводе на дуже наративе (Мејерхоф и др. 2015: 48). Интервју отпочиње 
универзалним питањима, па се постепено иде ка специфичним и личним питањима, односно 
оним која би могла изазвати известан емотивни набој, што би информатора требало да доведе 
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пута пажљиво преслушани, фонетски транскрибовани15 и забележени у Word 
формату.16

2.3. Методологија.
Анализи смо приступили тако што смо најпре издвојили приме-

ре у којима је реализован дугоузлазни акценат, који је настао као резултат 
преношења силазног акцента на претходно дуг слог (в. одељак 1.1). По-
том смо издвојене примере груписали помоћу методологије коју је конци-
пирао Павле Ивић (1985: 60), односно – забележили смо примере према 6 
фонетских положаја који приказују резултате новоштокавског преношења у 
случају силазних акцената иза неакцентоване дужине (в. табелу 2). У корпу-
су смо према овој методологији посматрали и дистрибуцију силазних акце-
ната иза неакцентоване дужине.

Табела 2: Резултат новоштокавског преношења у случају силазних акцената иза не-
акцентоване дужине.

акценат положај слог положај акценат

¾ ¾
глaва > глава 1а крајњи 

отворени 4а глaве > главе

нaрод > народ 2а крајњи 
затворени 5а глaвом > главом

питала > питала 3а унутрашњи 6а трпимо > трпимо

Потом смо, након што смо издвојили примере у којима је изговорен ду-
гоузлазни акценат, уместо у овом дијалекту очекиване предакценатске дужи-
не и силазних акцената,17 његову заступљеност сагледали у односу на укупан 
број примера, како бисмо видели има ли разлике у степену дистрибуције 
дугоузлазног акцента код говорника из различитих генерација.

до што природнијег говора (Мејерхоф и др. 2015: 48). Интервју који је у овом истраживању 
спроведен конципиран је према принципима које је успоставио Вилијем Лабов (1984).

15 Транскрипти су формирани помоћу програма VоiceWalker, који омогућава 
репродукцију аудио-записа уз понављање његових сегмената.

16 На основу транскрипта сачињени су текстови чији је део представљен у одељку 
Извод из дијалекатских текстова.

17 Приликом категорисања примера коришћени су Речник Матице српске (2007) и 
одељак посвећен постакценатским дужинама (Суботић и др. 2012: 99–101).

– 8 –
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Примере који су анализом обухваћени ограничили смо на оне међу 
којима се нису нашли бројеви, као ни поједини примери који су изостављени 
уколико нисмо могли са сигурношћу утврдити њихове прозодијске каракте-
ристике. Стога, из нашег корпуса у овом истраживању анализирано је укуп-
но 1425 речи.

Резултати анализе добијених података представљени су дескриптивно 
и поређени су с резултатима других истраживања појединих говора који су 
према својим структуралним карактеристикама блиски говору нашег испи-
тиваног подручја, а ова су истраживања новијег датума.18

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА19

3.1. Позиција 1а: тип глaва: краткосилазни акценат иза неакцентоване 
дужине, на отвореној ултими.

У ћупријском говору према резултатима забележеним у нашем корпу-
су краткосилазни акценат доследно је померен с отворене ултиме на место 
неакцентоване дужине, што је резултирало реализацијом дугоузлазног ак-
цента, чије су потврде неки од примера20 из нашег корпуса (укупно 818 за-
бележених примера у корпусу):

била (И121 × 17, И2 × 7, И3 × 7, И4 × 12, И5 × 7, И6 × 19), биле (И2 × 6, 
И3 × 3, И5 × 2, И6 × 3), били (И1 × 3, И2 × 8, И3 × 3, И4 × 11, И5 × 7, И6 × 
10), било (И1 × 24, И2 × 14, И3 × 17, И4 × 33, И5 × 19, И6 × 9), војске (И1), 
војсци (И1, И6), врата (И1), време (И1, И2 × 8, И3 × 4, И4, И5 × 6, И6 × 7), 
дете (И1, И2 × 4, И3 × 7, И4 × 2, И5, И6), жива (И1 × 2), лепо (И1 × 3, И2 
× 2, И4, И5, И6), ниси (И1, И2, И4), нисмо (И1 × 3, И2, И3 × 6, И4 × 4, И6), 
овде (И1 × 14, И2 × 19, И4 × 13, И5, И6 × 9), одрасли (И1 × 2), октобра (И1, 
И3, И6), петла (И1 × 2), подне (И1), појма (И1, И2, И4 × 2, И5 × 2), пробе 

18 Резултати овог истраживања поређени су с резултатима истраживања појединих 
говора, од којих већину представљају српски говори у Румунији. Иако су ово говори који су 
по својој природи специфични, будући да се налазе изван матичне територије језика којем 
припадају, сматрали смо да је оправдано поредити резултате истраживањâ будући су према 
структуралним карактеристикама ови говори блиски говору нашег испитиваног подручја, 
а такође, имају типичне одлике косовско-ресавске акцентуације: Дивич (Лончар Раичевић 
2018а: 296); Стара Молдава (Лончар Раичевић 2018б: 43); Белобрешка (Лончар Раичевић 
– Цветковић Теофиловић 2018: 167); Пољадија (Лончар Раичевић 2020: 180). Осим тога, 
резултати су поређени с резултатима истраживања говора Баваништа (Бошњаковић 2020). У 
наведеним истраживањима примењена је иста методологија као и у нашем.

19 Узевши у обзир превасходно број испитаника, али и њихову старосну доб, мора се 
истаћи да су представљени прелиминарни резултати истраживања наведене појаве.

20 Из практичних разлога у раду нису наведени сви анализирани примери.
21 Ознака информатора који је изговорио наведени пример.

– 9 –
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(И1 × 3), трудна (И1, И2, И3), ћерка (И1, И4, И5), у ствари (И1 × 3, И3 × 
2, И4 × 4, И5 × 2, И6 × 4).

За старо место акцента у овој позицији у нашем корпусу нема засве-
дочених примера. Нисмо забележили ни примере у којима енклитика чува 
старо место акцента, што је било и очекивано, будући да је то знатно старије 
стање.

У истраживањима других говора, који су према структуралним карак-
теристикама блиски говору нашег испитиваног подручја, старо место акцен-
та у овој позицији такође није забележено (в. Лончар Раичевић 2018а: 292; 
2018б: 40; 2020: 178; Лончар Раичевић – Цветковић Теофиловић 2018: 163).

3.2. Позиција 2а: тип нaрод: краткосилазни акценат иза неакцентоване 
дужине, на затвореној ултими.

Краткосилазни акценат у нашем корпусу доследно је померен на место 
неакцентоване дужине с финалног затвореног слога, што је резултирало до-
следном реализацијом дугоузлазног акцента (укупно 104 забележена при-
мера у корпусу):

кавез (И5), ланац (И3), народ (И1), нисам (И1 × 9, И2 × 5, И3 × 3, И4 × 
11, И5 × 10, И6 × 10), петак (И3), пореклом (И1), пример (И2 × 2, И3, И4 × 
4), распуст (И1) ручак (И1, И5, И6).

У овој позицији такође нисмо забележили примере са старим местом 
акцента, што је било и очекивано, а тако је и код других истраживача (в. Лон-
чар Раичевић 2018а: 293; 2018б: 41; 2020: 178; Лончар Раичевић – Цветковић 
Теофиловић 2018: 164).

3.3. Позиција 3а: тип питала: краткосилазни акценат иза неакцентова-
не дужине, у медијалној позицији.

У овој позицији такође је доследно спроведено преношење акцента 
чији је резултат реализација дугоузлазног, уместо пређашњег краткосила-
зног акцента иза неакцентоване дужине у медијалном слогу (укупно 419 за-
бележених примера у корпусу):

болници (И1 × 2, И3), доживели (И2 × 2), дружила (И1), живела (И3 × 
3), живели (И4, И5 × 2, И6 × 3), журили (И1), завијала (И1), захтевала (И1), 
иницирали (И2), кратио (И1), кренула (И1 × 2, И2 × 2), кренуло (И2), купила 
(И3, И5), купили (И1), купио (И1 × 2, И5 × 2), људима (И2), мешала (И1), 
морала (И3 × 2, И4 × 3, И6, морало (И3, И4), морао (И3), минирала (И2), мо-
рали (И1 × 2, И2 × 2, И4 × 3, И6), наљутила (И1), народу (И3), одлучила (И1 
× 2, И3), омогућили (И1), операцију (И3), отприлике (И1 × 2, И5), очекивали 
(И1 × 2), планирали (И1, И6 × 3), планове (И1), појавио (И1), помагале (И1), 

– 10 –
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помагали (И4, И6), породицу (И1, И3), приметио (И1), причала (И2, И3 × 2, 
И5), променила (И1), радила (И1 × 4, И2 × 4, И3 × 3, И5 × 2, И6), радиле (И1 
× 2, И3, И6), радили (И1 × 8, И2, И4, И6), радио (И1, И2 × 4, И3 × 2, И4 × 2, 
И5 × 3, И6 × 2), распитала (И2), распусту (И1), слагала (И3 × 3), слагале 
(И1), слагали (И1, И4), слагао (И1), сукоба (И1 × 2), тражио (И2), уписала 
(И1, И2 × 3, И3 × 2, И5), уписале (И1 × 2), успавала (И1), успевали (И3).

У нашем корпусу примера са старим местом акцента у овој позицији 
није било, што је разлика у односу на резултате до којих су дошли други ис-
траживачи (в. Бошњаковић 2020: 379; Лончар Раичевић 2018а: 293; 2018б: 
41; 2020: 178; Лончар Раичевић – Цветковић Теофиловић 2018: 164). 

3.4. Позиција 4а: тип глaве: дугосилазни акценат иза неакцентоване ду-
жи не, на отвореној ултими.

Дугосилазни акценат иза неакцентоване дужине на отвореном финал-
ном слогу у нашем корпусу такође је доследно замењен дугоузлазним акцен-
том (укупно 62 забележена примера у корпусу):

вожње (И3), даје (И1), дана (И1 × 2, И2 × 4, И3 × 3, И4, И6 × 2), људи 
(И1), нећу (И1, И4 × 3), расте (И1), сале (И1), стране (И3, И4), тете (И1), 
удаје (И1).22

У овој се позицији стање забележено у нашем корпусу разликује у одно-
су на резултате других истраживача говорâ структурално блиских говору на-
шег испитиваног подручја (в. Бошњаковић 379–380; Лончар Раичевић 2018а: 
293; 2018б: 41–42; 2020: 179; Лончар Раичевић – Цветковић Теофиловић 
2018: 164).

3.5. Позиција 5а: тип глaвом: дугосилазни акценат иза неакцентоване 
дужине, на затвореној ултими.

Када је у питању затворени слог с дугосилазним акцентом иза неак-
центоване дужине, такође бележимо само примере у којима се доследно 
реализује дугоузлазни акценат (укупно 12 забележених примера у корпусу):

дипломом (И3), изградњом (И2), крагном (И5), Марином (И1); живиш 
(И3), извучем (И2), мрзим (И2), повучем (И5 × 2), удајеш (И1 × 2), удајем 
(И1).

И у овом случају стање у нашем корпусу разликује се од стања забе-
леженог у другим истраживањима, где је било и примера са старим местом 

22 У корпусу је забележен један пример у којем се чува старо место акцента, али се 
предакценатска дужина која му је претходила не реализује. Међутим, овај је пример изговорен 
од стране саговорника, чији говор у овом истраживању није био анализиран: омузе.
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акцента (в. Бошњаковић 2020: 380; Лончар Раичевић 2018а: 293; 2018б: 42; 
2020: 180; Лончар Раичевић – Цветковић Теофиловић 2018: 165).

3.6. Позиција 6а: тип трпимо: дугосилазни акценат иза неакцентоване 
дужине, у медијалној позицији.

У малобројним примерима, које смо у нашем корпусу забележили у 
позицији некадашњег дугосилазног акцента у медијалном слогу иза неак-
центоване дужине, реализован је дугоузлазни акценат (укупно 10 забележе-
них примера у корпусу):

живимо (И2), јурења (И3), повлачење (И2), шнајдерски (И4);
У овој позицији, међутим, забележили смо и примере у којима се чува 

стари, непренесени акценат, али се неакцентована дужина која му је претхо-
дила не реализује:

саборник (И3), Стењевца (И1 × 5).
У другим истраживањима говорâ, који су структурално блиски на-

шем испитиваном подручју, истраживачи бележе или искључиво старо 
стање, или су знатно чешћи примери с непренесеним акцентом (в. Лончар 
Раичевић 2018а: 294; 2018б: 42; 2020: 180; Лончар Раичевић – Цветковић 
Теофиловић 2018: 165), док поједини резултати показују да је однос примера 
са старим и новим акцентом код старије генерације изједначен, а да се код 
млађе генерације примери с пренесеним акцентом јављају у већем проценту 
(Бошњаковић 2020: 381).

3.7. О појединим специфичностима.
У нашем корпусу забележени су примери у којима се реализује дугоуз-

лазни акценат на месту на којем се према норми стандардног српског језика 
реализује краткоузлазни. Може се претпоставити да је до реализације ду-
гоузлазног акцента уместо краткоузлазног дошло јер се акценат пренео на 
ново место, а будући да краткоузлазни акценат говорници с овог подручја 
немају у свом говорном систему, на његово је место дошао акценат који у 
њиховом систему постоји:

долму (норм. долма) (И5), задовољство (норм. задовољство) (И3), ка-
сете (норм. касете) (И1), незадовољство (норм. незадовољство) (И3), по-
следице (норм. последице) (И3), презиме (норм. презиме) (И2 × 4), програм 
(норм. програм) (И1).

Забележени су примери у којима се дугоузлазни акценат реализује уме-
сто нормативног краткосилазног: горе (норм. горе) (И2), доле (норм. доле) 
(И2 × 17, И4), што би могли бити и акценатски дублети, или последица емо-
ционалног стања говорника.
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Такође, одрични облик трећег лица једнине глагола јесам у презенту у 
говору свих информатора забележен је с дугоузлазним акцентом (није × 41), 
док су нормативни облици није и није. Ова се појава може објаснити тиме 
што је облик трећег лица једнине аналошки преузео дугоузлазни акценат из 
осталих облика овог глагола у презенту. У корпусу су, међутим, забележе-
ни, и то у већем проценту (в. табелу 3), облици овог глагола с краткосилаз-
ним акцентом (није × 91), што може бити последица бржег темпа говора (в. 
Бошњаковић 2020: 382).

Табела 3: акценат у речи није.

није 31,06% 68,94% није

3.8. Дистрибуција дугоузлазног акцента у говору Ћуприје. 
Резултати истраживања указују на ново акценатско стање којим се 

одликује говор Ћуприје, а које подразумева новији троакценатски систем, 
с доследно пренесеним краткосилазним акцентом на слог који му је претхо-
дио, чији је резултат дугоузлазни акценат. Инвентар прозодема у ћупријском 
говору, према резултатима нашег истраживања, подразумева, дакле, чети-
ри прозодеме – три акцента (два силазна, који се разликују према кванти-
тету, и дугоузлазни) и неакцентовану краткоћу. Овакво стање разликује се 
у односу на инвентар прозодема који је забележен у описима других говора 
северног подручја косовско-ресавског дијалекта, који укључује и предакце-
натски квантитет (уп. Пецо – Милановић 1968: 298; Симић 1972: 45; Ивић 
–  Реметић 1981: 575; Ракић-Милојковић 1987: 30). 23

Дугоузлазни акценат може се јавити у свим положајима осим на ул-
тими, што значи да се не реализује у једносложним речима. Ово се такође 
разликује од претходно забележеног стања, где се дугоузлазни акценат реа-
лизовао само на претпоследњем слогу (уп. Ивић – Реметић 1981: 575; Ракић-
Милојковић 1987: 31).

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа шест звучних записа говора информаторâ из Ћуприје, с 
подручја косовско-ресавског дијалекта, припадника двеју различитих 

23 Павле Ивић је приликом истраживања говора Уљме закључио да су у том говору све 
предакценатске дужине повукле акценат на себе (Ивић 1990: 199–205), што је стање које смо 
забележили у резултатима нашег истраживања. 

– 13 –
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генерација, показала је да су у њиховом говору силазни акценти дослед-
но пренесени на слог на којем је била предакценатска дужина, а резултат 
тога је доследно јављање дугоузлазног акцента у њиховом говору. У кор-
пусу су забележена три примера (од укупно 1425 анализираних) у којима 
до преношења није дошло, али није забележен ниједан пример у којем је 
изговорена предакценатска дужина. У говору различитих генерација нема 
разлика у дистрибуцији дугоузлазног акцента.

Резултати нашег истраживања разликују се од резултата који су 
представљени у описима овог дијалекатског говора из друге половине два-
десетог века, где су уочене само тенденције ка губљењу предакценатских 
дужина, или ка преношењу силазних акцената на слог на којем је била 
предакценатска дужина, док се старије стање и даље у великој мери чу-
вало. Исто тако, приметили смо и разлике у односу на резултате неких 
истраживања новијег датума, у којима се такође, мада знатно ређе у односу 
на описе старијег датума, бележи и старо акценатско стање. Ове разлике 
нам указују на то да је дошло до промене у језику. Преношење акцента чији 
је резултат дугоузлазни акценат, према говору испитаника обухваћених 
овим истраживањем, на говорном подручју Ћуприје у потпуности је завр-
шено. Ово нам истраживање, дакле, пружа увид у ново акценатско стање 
које је актуелно у говору северног подручја косовско-ресавског дијалекта, 
тачније у ћупријском говору, а које подразумева новији троакценатски си-
стем с доследно пренесеним силазним акцентима на предакценатски кван-
титет, чији је резултат дугоузлазни акценат, који се може јавити у свим 
положајима осим на ултими, што значи да се не реализује у једносложним 
речима. 

Ипак, треба напоменути да постоји могућност да би другачији избор 
информатора дао и другачије резултате, стога би будућим истраживањима 
ове појаве требало обухватити већи број испитаника, уз посебан осврт на 
најстарију генерацију (идеалне дијалекатске информаторе) у чијем би се го-
вору можда ипак нашле предакценатске дужине на које нису пренети сила-
зни акценти.

Резултати овог истраживања могу бити од користи за даља истраживања 
акцената у говорима косовско-ресавског дијалекта и могу послужити за 
употпуњавање дијалекатске слике ове области, будући да је она с овог аспек-
та готово неиспитана. Детаљнија испитивања фонетских карактеристика ак-
цената овог подручја такође би била од великог значаја, а посебно би допри-
нела поузданости резултата будућих истраживања.

– 14 –
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ИЗВОД ИЗ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТЕКСТОВА24

Д. Л. (рођена 1970. године, И1)
О детињству и одрастању на селу

Па, ишли смо у школу и после школе смо морали да идемо да помажемо 
родитељима, нормално, на њиви, и тако сваки дан… имамо пољопривреду, 
имамо њиву, имамо њиве, имамо ливаде, имамо сено, имамо кукуруз, жито, 
све то, пшеницу, све смо то радили… и краве смо тад имали, и овце, и краве, 
и свашта смо имали, и свиње, и кокошке, и све… Ми смо све, као и одра-
сли… па, нисмо баш нешто волели да радимо, али пошто смо могли да иде-
мо увече да гледамо – биоскоп тад се појавио у селу, п онда пробе фолклора, 
онда смо журили да радимо, преко дана идемо у школу, радимо, и после 
подне, увече – идемо на пробе фоклора, идемо у биоскоп и шта ја знам, то је 
била наша разонода, ето.

О породици

Са сестром сам се слагала супер… лепо. Па, некад смо се и побиле, 
додуше, али смо се лепо слагале. И сад се лепо слажемо зато што попустамо 
једна другој, ја мисим да због тога, имамо толеранције превише једна пре-
ма другој и разумемо једна другу, и можда због тога се добро и слажемо. 
Мама је била строга и онда каже – ћу те кажем код тате 25 ако ниси добра 
 онда тата као нешто мало више строг него мама, и тако. Тата никад није 
био задовољан. Није био задовољан. Ја сам у другој години имала све пети-
це гимназије… у другој години сам имала две четворке и ја сам му однела 
књижицу, и он каже – е, нисам задовољан – и мени баш онако било много 
жао и много ми било криво – што тако мене да каже  да није задовољан… 
и два неоправдана сам имала тад  два. 

24 Дијалекатски текстови конципирани су на основу транскрипата звучних записа 
разговорâ са шесторо информатора из Ћуприје, који су припадници различитих генерација. 
Разговоре је забележила Миљана Чопа у Ћуприји, у периоду 2018–2021. године, за потребе 
израде докторске дисертације, а они су реализовани у форми социолингвистичког интервјуа 
(в. одељак 2.2). Дијалекатски текстови су за објављивање прилагођени и индексирани, тј. 
приређени су према темама које су сегментиране у тематске целине. Из техничких и етичких 
разлога није презентован целокупан материјал који је прикупљен. Информатори су сагласни 
с објављивањем ових текстова.

25 Симбол којим је означено да се информатор насмејао.
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О ћеркиној свадби

Па она после гимназије, и она као ја… после средње школе одмах, јула 
месеца, а рекла нам да се удаје првог марта за њен рођендан, а Зоран је то 
приметио да то она планира. Као она планирала вишу да оће да упише, па ће 
ово, па ће оно, па ће да студира па… и онда је Зоран приметио да нешто… да 
већ иде дуго са Марком, да престаје већ да учи, одлична је била, али престаје 
д учи, и он пита – ел ти планираш да се удајеш или не, она каже – па нећу, ја 
ћу да упишем вишу – и посе два дана дође и каже – ја ћу ипак да се удајем 
– па ако ће се удајеш – ја оћу велико, оћу свадбу, оћу све, онда то мора се 
спреми мора да се све то организује, и тако се она… Ми смо исто и то по-
држали, ми смо и то подржали, па шта ћемо… и тако… они су имали велику 
свадбу, велику свадбу, шесто госта отприлике било. Марија тела све обичаје 
да има. И на селу смо правили оно кад долазе по младу и све то, па петла да 
траже момци, па онда… кад ујутру долазе по младу, најпре мора да се гађа, 
овим, бре – пушком, ел тако, пушком се гађа јабука. И онда кад они погоде 
ту јабуку, онда могу сватови д уђу унутра, у двориште и да – и наравно, да 
уђу да прескачу корито, де се налазе ситне парице, ту се баце, у ствари, и 
онда они уђу, сватови уђу унутра, и онда чекају да млада изађе, а младожења 
трчи да нађе младу што пре, да би ушо код ње што пре, а онда браћа стоје 
испред врата и хоће да наплате. И онда они то наплате лепо, фино, и млада 
изађе. И онда кад млада изађе, онда има са прстеном там око неке… девер 
кад обува ципеле које купио, девер тад јој даје прстен који купио. То све су 
неки обичаји које ја исто не знам баш најбоље. П онда младожењски момци 
да нађу, да траже петла кога сакрију наши момци, младини момци, девојке, 
сакрију негде по дворишту, и онда они то траже, и кад нађу, тад могу да буду 
угошћени, да буду, да се послуже, знаш, нечим… тако, то, све она то хтела, 
те обичаје, зато што се много дружила са бабама.  Зато што се много дружи 
са бабом тамо, и стварно, не знам, она то тако волела и… мада ја мисим да то 
претеривање сад у данашње време и да то сувишно све. Ал ништа се нисам 
мешала, а највише сам радила.  Није хтела ништа, хтела је како она хоће, а 
ми смо јој све то омогућили, тако да, баш онако како она хтела.

О својој селидби и пословима

Па једноставно прихвати се то тако као да мораш то. Једноставно мо-
раш да кренеш даље, идеш даље. Ми смо имали само оне две собице, ти се 
сигурно сећаш, имали смо те две собице прво на почетку и нормално, тру-
диш се да то функционише тако – као – ту смо где смо, то је што је, и шта 
ћемо – идемо даље. Ја сам већ била запошљена, ја сам већ радила, нормално, 
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радила сам у болници и даље, и то је то. А пре тога приватно смо све радили, 
и држали смо продавницу, држали смо флипере, држали смо и видео-игрице 
у селу тамо, држали смо касете, држали смо – свашта смо нешто приватно 
радили. И после ја сам болницу, а Зоран је онда имао комбајн, па је имао ово 
па… свашта смо радили приватно стварно… 

О дружењу

Па искрено, Миљана, ми имамо много мало времена… дружимо се, 
али имамо много мало времена за комшилук, рецимо, ил шта ја знам, овде… 
долази ми једна комшиница, углавном су стари… и онда ми долази само 
једна комшиница одавде. Моја јетрва долази и онда колегинице с посла и 
шта ја знам, и то који су ми добри и са њима се дружим. А познајем много 
људи, то јесте тачно, и у Деспотовцу, и у Стењевцу, и свуда. И овде, и свуд, 
и то је то. 

С. Ј. (рођена 1965. године, И2)
О породичној историји

Милетић… Неко од татиних предака је био Милета, па је одатле 
Милетић. То су ваљда била два брата, колко сам ја то добро упамтила. Један 
је био Павле, један Милета, па има и Павловића и Милетића који су из исте 
куће. То се сад разродило, то је много давно било, али, тако да смо отишли и 
ту смо се, овај, разишли ко фамилија, тако да има и Павловића и Милетића 
који су у крвном сродству. Нико од нас млађих то углавном не зна. Стари то 
су крили – зашто, из ког разлога – не знам; било би лепо да су бар неком рек-
ли да… да неко бар то носи. Можда и неко зна, не могу да тврдим. Можда је 
неко од татиних стричева неком од синова реко то, па да он ћути да му реко. 
Углавном, ја не знам, мене то увек интересовало, никад ништа нисам могла 
д извучем од моје бабе, значи, она је имала у рукама, била је писмена, имала 
је у рукама тај родослов, мора да зна бар то прво презиме које је било кад су 
дошли, овај, на Голију, кад су се населили… јер су се населили у крш, значи, 
они су бежали, и баш су у неком кршу, оне се не сећају, мале су биле кад смо 
их водили горе, ал је много лепо, стварно. Планина, ал је оно дивно. Није 
урбанизовано, ништа нема, има неки пут прокопан, ал то вода однесе, мал-
тене скачеш с камена на камен, и тамо де сам се ја ко дете играла, кажу, ту су 
биле ливаде некад, сад је све борова шума. Ја имам жељу да одем годинама. 
Ја одем у село, ал нисам ишла тамо, де сам ишла, негде тамо, па, као дете, 
тако, то ти углавном… то.
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О свом школовању

Завршила сам средњу грађевинску, високоградњу, и завршила сам еко-
номску, Ȅкономски факултет, значи дипломирани економиста у трговини, 
уједно и менаџмент, значи то је било, тако је, овај, комбиновано. Заврши-
ла сам у Јагодини. Кренула сам у Светозареву, а завршила у Јагодини. Ал 
стварно је то било – Јагодина се звала Светозарево и ја сам уписала школу 
у Светозареву, а завршила сам у Јагодини. Факултет у Београду, ал добро, 
било је оделење које, овај, истурено овде, али са индекса се води у Београду. 
Професори овде држали предавања, значи, у то време сам се ја распитала 
каква ситуација је, уписала високу пословну у Београду, а пошто ми је било 
компликовано да путујем за Београд стално, ово ми је било једноставније, 
просто – овде држали предавања поподне, викендима овде сам била, одржа-
вани су били испити, а мого си д идеш у Београд. 

О свом послу

Радим у Полицијској станици Ћуприја. Радим, овај, на пословима об-
раде прекршаја. Ту сам мало напредовала. Кренула сам да радим са средњом 
школом, радила сам на шалтерима више од десет година, па сам онда радила 
мало ко шеф кад сам завршила факултет и онда сам побегла, то је много 
напорно. Сад сам у полицији, у полицији радим на радном месту за које по-
требна виша школа. Без обзира што имам факултет, пристала сам да радим 
то, јер нисам могла да добијем радно место са високом.

Постојала бенефиција коју су иницирали прошле године и некад су у 
полицији радили до педесете године, то је, значи, неки плафон, све преко 
је превише, значи оно, посо те исцеди до краја, али тотално – не физички, 
психички. Сам улазак ујутру, значи, кад уђеш у полицијску станицу ујутру, 
не мож да чујеш ништа лепо, посебно у делу где сам ја – онај се убио, онај 
се обесио, онај се побио, онај се предозирао, значи милион негативних 
информација у току дана, од којих ја сад, годинама, овај, човек се научи 
да изолује неке ствари у глави, значи, пола чујем, пола не чујем. Чујем оно 
што морам и што је везано стриктно за мој посо, а све остало покушавам да 
одбијем од себе јер ме то смара и морбидно ми, да ти кажем. Дођем кући 
онако баш оцеђена и како пролази време, све теже ми је неке ситуације да 
изнесем, да поднесем. Не знам ни ја како да се изразим – има пуно насиља, 
има насиља над децом, насиља над женама, то човек једноставно некад не 
мож да прогута. Неке ствари можеш, ал неке стварно, колко год… постанеш 
деформисан. У свакој професији, па тако и код нас. Неке ствари гледам и не 
реагујем просто. Човек буде изопачен, ја кажем, то је страшно, ал то је ис-
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тина. Временом човек огугла на неке ситуације, али ситуације де су умешана 
деца врло тешко човек може да изолује – колко год да хоћеш и да желиш – 
не можеш, човек се саживи и онда то психички врло лоше утиче на сваког, 
значи без обзира да л је у питању мушкарац или жена, било ко, млад човек 
лакше подноси, све што си старији, све теже…

Т. Н. (рођена 1971. године, И3)
О свом школовању

То како сам отишла у средњу школу је захваљујући старијем брату од 
тетке, односно млађем, не старијем – он је завршио елетротехнику и мени 
се то чинило интересантно, пошто су њих двојица имали више задужење да 
нас они чувају кад су били слободни, ја сам уз њих ностоп била. То се знало 
– пошаље нас мама – петак, суботу, па се у недељу вратимо да нас тетка и 
теча чувају, а они нас увале, наравно, синовима, тако да сам ја елетротехни-
чку школу уписала зато што и млађи тај брат уписао, и он је то завршио, и 
мени је то било, интресантно и ја сам тако отишла. Што се факултета тиче, 
то је било под морање, да бих остала на послу који дан-данас радим, а иначе 
не радим с том дипломом. Ја сам морала да завршим вишу пословну школу, 
одсек Спољна и унутрашња трговина, да би добила решење за стално. Ја 
сам дошла петог октобра деведесет седме године, радила до седамнестог 
децембра две хиљаде четврте, тад сам добила решење за стално. Морало да 
се ускладиш, значи није било хоћеш-нећеш, мораш. Успевала сам уз помоћ 
мојих родитеља, мајке и очуха.

О својим хобијима

Сад све зависи шта је то хоби. Волим рекреативно да се бавим 
стрељаштвом. Раније сам трчала, сад то више не радим – не дозвољава ми ни 
време, а ни килажа, најискреније. Бавила сам се фоклором који дан-данас во-
лим. Нажалост, због наших неприлика у нашем градском културно-уметни-
чком друштву ја тренутно не играм, иначе ђипала би сигурно. Хоби, шта још 
мож да ми буде хоби – ето, башта, да, не могу да кажем – хоби, то је више 
обавеза, да би деди правила занимацију. Фоклор сам почела да играм са че-
три године у првом мијатовачком фоклору у вртићу, а после, касније кроз 
школу и у културно-уметничком друштву Железничар, где сам стигла до ве-
терана и надам се да ћу још некад да заиграм. А стрељаштво, и то сам почела 
врло мала, с обзиром да сам одрасла на стрељани, с обзиром да је кућа поред 
саме стрељане. Почела сам са неких шес-седам година да одлазим, научила 
да пуцам и мени то било интресантно, онда сам престала да се бавим тиме, 
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с обзиром да сам отишла на друге спортове и на друге ствари које су ме 
занимале у том периоду одрастања. Вратила се на стрељаштво поново, да 
кажем, у неких тридесет и нешто година. Волим да пуцам и за фирму и да се 
дружим са децом код мене у стрељани, де ми деца стварно – напуне ме толи-
ко позитивном енергијом, да је то, ја н умем д објасним. И сад се такмичим, 
идем, значи, да им испуним, ето, да кажем, понекад кад им зафали неко од 
ветерана, па да могу да им допуним и кад нема довољно деце, а такмичим се 
за своју фирму, где обично волим и да побеђујем.

М. М. (рођена 1944. године, И4)
О животу и супругу

Де смо се беше ми упознали – не знам. У колонији смо тад становали, у 
фабрику шећера, сине, јер његов отац добио стан у колонију, а овде још нису 
добили кућу, као, национализовано. И онда, седамдез друге смо из колоније 
прешли овде, а шездес пете смо се узели и тамо смо живели. Тамо се оба 
детета родила. Седам године смо били у колонију, становали, па смо посе 
прешли овде. Посе поправљај, поправљај, цео век поправљај ову кућу, па 
посе поправљај исто очево… сам правимо куће и ништа… Него добро, фала 
Богу… Ти си мен преварио, није ја тебе… имо две, после ме не пушташ д 
идем… Него тако ти то, сине. Добро, није лоше детињство, свако памти да 
му је лепо кад све било тако. И тако, што каже, кад посе… Посе сам ја ишла 
на курс шнајдерски, па сам ишла и у Нови Сад, на- на стенографију сам… И 
тамо сам – сад не знам ни де ми то – имала сам ту све, оно црта, тачкица… 
не знам то, де знам, то сам могла да будем новинарка, сине. Овај ми не даде 
ништа. Са оно сам дошла и више нисам ни отишла нигде  више ме није 
пустио из куће д изађем  ал шта да радиш…

О својој свадби

Па знаш како, ја нисам имала ону дугачку хаљину као што сад… него 
онда и оно време било кратко, знаш, па сам ја шила, ја сам сама сашила 
хаљину, онако обично што кажу и обичан матријал и ово, имала сам као… 
хаљину и онда горњи део, онда скинем горњи део па сам тако… јер ја не 
знам де нам и слике, ништа неам, све смо погубили, немамо ништа. Сам што 
сам се сликала, то смо, ставили ми венац на сликање, ништа више. Нисмо 
бозна шта нешто баш много пили. И гостију смо имали доста у колонију, па 
његови су и били пуно, око четрдесет-педесет госта су била. Ја се не сећам, 
бре, музике. Био армоникаш, и онај дебели, басаџија, и виолина. Влајче нам 
био старојко. Влајче нас теро да устанемо, па да чучнемо, шта беше… то се 
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сећам, нешто да певамо… Кафу ми драга испеци, како беше… ал добро, то 
ти је више било просто, али добро. Ми смо више упростили, као. Моја се-
стра кад се удавала, онда је било оно право, сељачки, што кажу – ишли су на 
врело, у Сење, па онда пуцали, па све то сине, а ја нисам. Дада се удавала у 
јесен, ја у пролеће. Сестра се у Раваницу венчала, онда посе иду у Раваницу 
на венчање, и тако сине. Посе кад се врате назад, онда, све – весеље и фино. 
Па добро, то су ти као… то на селу је било увек, а овде ми нисмо толико, има 
ко хоће, али већ се губи сине то, нема то толико као што је било.

О детињству

Па и бата био, па ватао врапци. Ја сам највише волела кад ухвати врап-
ци на клопку, као тиква, онда с оно, направи бата то и онда стави на јабуку и 
хватамо врапци. Они врапци кад с испечу на ражањ, ја сам оно много волела, 
сам крцка, они врапчићи…  Све смо имали сине, имали смо и свиње, и ко-
зице, и овце, кокошке, имали смо и ћурке и гуске, ал нама било преко пута, 
п онда река, па се тамо и у реку саме те животиње… ишли и враћају се кући. 
Фино нам било, да ти кажем. Све смо, али јарићи смо највише волели, имали 
смо сви козе и ово, имали смо јарићи, ја мисим по три-четри јарета смо има-
ли, и онда сваки – брат прво бира, сестра, па ја. И кад треба да закољу јаре, 
ја нећу да једем њихово јаре, кад моје јаре – моје јаре кад закољу – ја нећу 
моје да једем, него једем њихово, кад они  закољу, а било ми жао, јарићи 
стварно много били добри, ја сам њи много волела… Сви су они били добри, 
једино свиње што мораш кући, на пример, или идемо да чувамо, на пример 
идем у школу, мора да учим и да чувам свиње, и кад се вратим, посе идем 
у школу сине. То јесте било… свиње као мало, а козе и ово пустимо и оне 
иду саме и саме се и врате, исто живину, све шотке, гуске, и ово, све иде то 
у реку, све сами долазе. А имали смо и, што каже, и плац доста велики. Све 
смо то посе продали. По баште – имали смо све, имала сам и њиве, имала 
сам виногради, имала сам баште, имали смо три њиве, садили смо жито – 
једну годину жито, другу годину кукуруз, па опет, тако смо… и жито исто 
кад буде, ми морамо, сви смо морали… Коси се, отац коси, ја бацам ужићи 
као најмлађа, а брат и дада везују, и мајка, ел отац ми био машиновођа, па 
више није био кући, него што био. Све смо ми морали сами, е кад буде врша, 
онда сви исто – сестра оно – онај комбајт, како се зове – вршалица – она 
на то; бата – шта беше он – он баца горе, а ја скупљам ону сламу, била сам 
најмлађа  није било лако, мог ти кажем, оно, па прашина, па све, ал добро, 
све то ми било интресантно, све ти фино, што каже… Ми смо се много игра-
ли, поготово ја и брат. Ми смо били мало немирни. Дада – она па била мало 
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такше, што каже. Била мало више зато што није ни ишла у школу уопште. Ја 
и бата кад будемо… а много смо имали децу у нашу околину, па ми смо били 
сигурно једно двајс-тријез детета… свако је имао скоро по три детета, свака 
кућа, а све у нашу поготово малу, ди смо ми били, од моста према извор горе. 
Ми смо били, као та наша мала, није смео нико да… Свако је имао по три де-
тета, свака кућа и – какви, од старијих, од брата сви имали мушкарци скоро, 
па онда нико није смео да дође, сине, неко да дође са стране, док не пита ел 
може да прођу ту и да дођу, на пример. Ел моја дада кад требала се уда, они 
нема, не дају, него док они оцене да пусте младожењу да дође.  Већ и ја сам 
посе прешла овам у Ћуприју, па зато тако и било лоше.  

*

Ја сам зарађивала оцу и мајци паре још у дете сам била, стварно. Кад 
сам трговала прво са паприком, добро, то, па такорећи јесам трговала… 
искупујем, искупујем, картирам у воз, имам прву класу, ја легнем, спавам, 
и док дођем до Сење, што каже, они сви ме железничари знали, они онда – 
мајка дође, па ме сачека, и ја идем кући да спавам, она оде за Сењски Рудник 
и прода паприку, а то била све оваква паприка, сине, немогуће – македонска 
паприка… И зато мене отац много, много ме ценио зато што сам ја била 
сналажљива много. Како ја, дете, истина – ја не знам ни колко сам имала 
године…

О женидби свог брата

И брат, брат се исто, брат се оженио, па дошо код мене у колонију. И 
снајка ми у ствари моје исто годиште – Деса – она Македонка. И она дошла 
код мене као да – тако ми рекла – ја сам се била удала – да дође да полаже 
српски; а мени па није било на памети да она из Македоније дође да полаже 
српски – шта ће овде – ал није ми то пало на памет. И она дошла код мене, 
па богами, колко било, месец-два дана седела код нас, и посе ја како ћу да се 
откачим од ње  ја узмем па упознам је са мог брата  и он седео тако, тако 
и ја – шта на крају – ја посе кажем бати – бато, каже ја би се, Миро, оженио 
са њом – па како оћеш; шта да му кажем, реко, ако дођу ти Македонци па нас 
побију овамо, ће да каже, а и она – нисам смела, нисам сматрала да она сам 
дошла она, нити сам и знала родитеље, ни никог… а ја сам па у Македонији, 
сине, ја сам много трговала са паприком. Ја идем – имала сам режи-карту – 
нисам ни плаћала ништа воз – знаш, режи-картица. Ја бесплатно идем, сине, 
ишла сам сваку недељу у Македонију, у Скопље. Ал само што ми показо 
отац де, јел и он је путово, на пример, тамо, и ја одем, искупујем паприку, а 
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они су имали – оваква паприка, па дебела, знаш оно. Сваку недељу ја одем 
у Скопље, и отишла сам са једном што била кафеџика, удата била за једног, 
и она из Македоније, и са њом идемо у Скопље и испазарим паприку, она 
иде код њени, па ме једном водила тамо, и ту сам моју Десу упознала, на 
Дорјанско језеро, сине. Њу сам упознала, и ајде, ће се купамо. Мене страх, 
мисим, кад погледам оне дугачке, има у оно језеро – нећу ја да гледам де 
идем, и тако смо се упознали, и она одатле – замиси ти – она запантила, и 
она дошла, кад сам се ја удала, она дошла код мене, него судбина, опет, што 
каже – и тако, што каже, да сам ја… 

Г. Ч. (рођена 1944. године, И5)
О детињству

Сећам се само кад сам учила да возим бициклу да сам возила у школ-
ско, све у круг, и кад сам изашла на улицу, ја ударим у прве тарабе  оно, 
и паднем, имам ожиљак на колено… и било је некад можда оно у школу… 
црне кецеље, онда бела крагна, манжетне, берета са бројем, то се сећам… и 
шта још… играло се, играло се козарачко коло, пусте музику на звучнике и 
онда се у школско двориште и играло, играла се школица, онда оно… шта 
беше још… немам појма… жмурке, не знам, и то смо… онда било забрањено 
да се после осам сати – није смело на улицу, а ми се – идемо другом ули-
цом, оно – шта, осам сати, некад се још види, лето – у девет тек мрак пада, 
у пола девет. Ми идемо оном улицом Владимира Назора, па оном иза, па иза 
школе… и оно изађемо овамо на главну, и сакријемо се… биле неке тујице и 
ту се сакријемо, испред код школе, и прођу наставници, ми ништа… па као 
дете, шта ја знам… попнемо се на дрво, имали смо једну јабуку у дворишту 
и ту полегамо, мисим, легнемо на дрво, тако, згодно било… и онда причамо 
и… а нисам волела много да учим… моја сестра од ујака и мајка јој умрла, 
и отац, после маћеху, он се оженио био, ал она заврши трговачку и удала 
се у Деспотовац и радила у робну кућу, на касу, и све добро… моја Мира 
покојна… она долазила код мене, а муж јој отишо у Русију и тамо се оже-
нио… тамо, а он металостругар, он бравар… и тако, и долазио једне године 
на вашар…

О својој удаји и из живота

Па економску сам уписала; предала сам све, документацију за економ-
ску школу и нисам била примљена, и ја после… ишли смо у Сење, то се 
сећам, на неки сабор… био… оно кад има у Сење… и мој теча покојни каже 
мојој мајци – ел видиш оно двоје тамо – а оно двоје неки, они се грле, љубе 
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и оно, и каже – е, тако ће – каже – и твоја ћерка, него да ми то лепо – и дође 
он код мог оца, и разговарали, и све, и мој Света покојни дође и разговарао 
са мојим оцем и овај пристане, и толко, и после три месеца, можда, колко 
прошло… ми се узмемо, и оно, овај… стара кућа сад ћу да правим породично 
стабло у оно… де ми стара кућа, ћу да правим… моја слика п онда… Свети-
на, па онда деца, па Драган, Бане, па онда њихова деца и то… па онда ста-
вим ваљда Драганову, па Банетову слику, па њихове породице па онда редом 
оно, ел знаш… ишли смо са фолклором, па одемо, он ми купи, то се сећам, 
купи ми једну мараму и чоколаду  и оно, са фолклором смо ишли, баш смо 
ишли оно, ал добро, такво је време било, ишло се – одеш, рецимо, ишли смо 
у Цеље, а Словенија је била у оно време – то је које године – осам- деведе-
сет и… не, ја сам с удала шездесете, а кад смо ми ишли после… колко Бане 
имао… Драган имао годину дана, а Бане можда није ни био рођен тада… 
шесет прве… Које бре смо ми то године ишли… шесет друге можда… и 
долазио човек из Коло да нас спрема, и спремио фолклор ко Бог, све оно, 
знаш, у ствари, добро, наше игре, и нешто је преправљао мало и то је било – 
какви – и ишли смо ми… а кад биле медицинке, тад нисам ишла. И ми одемо 
у Цеље и онда смо ишли у стари град, у неки хотел смо били, то се сећам… 
а ја одем, па се измузем, оно, знаш, па ставим бео шал, свилени сам имала, 
па ставим хладну воду, ел знаш, оно да- да… одбила сам тад Драгана… ја 
мисим да тад Бане није био ни рођен… И три, четри дана, колко смо били, 
ал било боговски… п онда имам слику што смо ишли, како се зове ово језеро 
бре, овди негде… чек да се сетим… и ту смо играли, имам слику, имам албу-
ме, не могу сад да вадим да ти покажем све оно из фолклора… 

*

У осамнес и по сам имала два сина. Правили смо и свадбу и весеље 
и био Жика хармоникаш, Бог да му душу прости… он свирао, Жика… Ту 
било, у дворишту, и било добро у оно време. Ја мислим да је то било у гара-
жи да смо правили… па не знам, не могу да се сетим. Било сигурно педесе-
так људи, али добро, у оно време то је пуна капа… имала сам розе хаљину, 
то знам да сам, то ми шила једна Словенка, овди на Славију становала, овај, 
розе хаљину, па била овако све оно, знаш, као фалтице са крагном неком, 
а токицу, шта знам, то сам позајмила од докторке Зоре Марковић, од снаје 
њене. А ови Јагодинци су били ту, њени- њихови рођаци, до мене, и онда ми 
они препоручили, то сам позајмила, имала сам беле рукавице, па бели шал 
вунени, леп оно велики, и ту розе хаљину са звездицама; само пресијавају, 
мисим, розе мат, свила, а звездице сјајне оно, знаш… много лепа хаљина 
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била. Све сам раздавала, бре, све сам раздавала… и сад гледам неке сукње 
које ми требају, нема их начи… дала сам мојој Дани, пуног кеца однела и 
можда брисала и подове са оним ал…

О послу и старости

Па успевало се, чували смо и кокошке, беле и жуте, купио кавез, и 
свиње смо чували, и све могуће; и у њиву сам ишла са родитељима, све се 
стигло, све, ваљда си млад, па све можеш. Кад си млад, све можеш, а кад 
остариш – ништа.  Сад лежим док као ја оћу и колко оћу; устанем у седам, 
у осам, кад, како, помогнем колко могу и ако могу, спремим ручак ако могу, и 
ништа више не дирам, и повучем се, пошто не вечерам, ја се повучем, а они 
сами купе – или купе нешто, или нешто направе, и тако.

С. С. (рођена 1946. године, И6)
О свом школовању и послу

Завршила сам осмогодишњу школу и прву годину економске школе, 
а онда је тата написао писмо да не може више да ме школује и да се вра-
тим кући, и моја разредна у економској школи каже да… имали смо онда, 
један од предмета је био датилографија, и она каже да пређем ја да пола-
жем класу, да не идем више на наставу и да положим за дактилографа и д 
идем кући. И тако ја од полугођа пређем само на – ишла сам само на часове 
дактилографије, и завршим то, и дођем кући. А у интернату сам становала. 
Ту сам становала и, па добро, била сам сиромашно дете, нисам била ели-
та, и тако, заврших ја курс и дођох. Добила сам класу, одма сам ја добила 
класу, нисам после, као ове што су радиле са мном, оне су ишле да полажу, 
оне завршиле трогодишњи курс, ја сам годину дана ишла на курс. И тако, 
запослила се после, запослила се одма кад сам дошла. У јесен отишла сам 
код другарице у Бор и пошто били неки – њен неки стриц био неки, не-
што у општини, не знам ја, инжењер рударски – и мене запослио одмах, и 
останем ја, а они ме планирали за њиховог неког Марка који је био четврта 
година учитељске. Планирали ме  за снајку, а мени се тај Марко уопште 
није свиђао један брка плави, и тако ја остах годину дана, онда би земљотрес 
у Скопљу, и овај мене пусте да дођем кући, а у плану сам била да идем за За-
вод за урбанизам и изградњу објеката друштвеног стандарда, то је оделење 
општине, и планирали ме, пошто сам девојка, сама да идем на градилиште у 
Скопљу. Ја дођем кући, у Добричеву моја баба – не, тамо ће опет да с тресе, 
има да се деси то, деси ово, и ја останем ту, у Добричеву. Како сам остала у 
Добричево, то је негде јесен, презимила сам и четрнестог фебруара сам по-
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чела у Фабрици шећера, а у међувремену сам и обилазила моју школу Ђуре 
Јакшић, па ми помагали наставници, па сам куцала, онда су почели статути 
да се праве, па сам, Мита Ђулић је био неки функционер у Гимназији, па 
сам куцала њима статут, па сам куцала школи Ђуре Јакшић статут, па сам 
за комитет куцала неки статут и онда ме неки Јевђевић позове да дођем у 
Шећерану, ја дођем у Шећерану да куцам такође статут, и онда се и запослим 
у Шећерану, и тако сам остала да радим у Шећерани све до краја. Наместило 
се, мада, кад погледаш, у Бору сам имала тридесет три хиљаде плату, кад сам 
дошла овде, у Шећерани ја сам добила шеснес иљада плату, и тако.

О својој удаји и браку

Мог мужа сам упознала касно, шесдесет шесте године, у Шећерани, 
он је био у војсци кад сам ја дошла у Шећерану, кад сам се и запослила, и 
онда, носила сам штафету, сећам се, и на тргу испред, у Ћуприји се пре-
давала, и овај, он ишо веспом – ено је тамо – и тако, некако се упознали… 
Није било то оно љубав на први поглед, него једноставно излазиш да имаш с 
ким и мало – нит велика љубав, нит нешто посебно… Нису ме волели нити 
његови, нити сестре, нити мама и тата, нити нико ме није волео, нико… не 
знам зашто, али опстали смо  али јесте баш тако. Венчали смо се дваес 
шестог маја шездесет осме године, а Влада се родио десетог јула шездесет 
осме. Није било гостију, ја сам спремала ручак, ту, у старој кући, и пошто 
нису хтели ни свекар ни свекрва да чују, заове су пролазиле, нису ме позна-
вале, имала сам једног, из фабрике другар један, Малиша из Буљана, е, каже 
Славче, идемо бре код Љубе Гурмана, то је била нека кафаница… Некад је 
била… Свратимо код Љубе Гурмана, а да ти кажем, венчала сам се у црној 
новогодишњој хаљини, знаш, онда се носило симонида, они широки рукави, 
трапез доле, само сам скинула оне перле, шљокице што било, све сам по-
скидала и овај, у томе сам се венчала, јер нормално, била сам дебела, и овај, 
Вера фотограф, ако знаш, она ми је ставила од ћилибара перле неке оволике 
овде – јаоо, Славице, па то је толико монотоно – кад би знала, Вера, мени је 
све монотоно, ајде… И тако, ставила она, мене украсила мало, сликали смо 
се и смејали смо се до изнемоглости, имала сам другог – ја не знам ко ми је 
кум, ко је шта што је главно, два сведока, ја нисам имала кума и старог сва-
та… И Бранко ми је био кум, умро био, а Малиша је још жив. И тако, били 
смо код Љубе Гурмана и после смо дошли кући, нормално, ништа, нисмо се 
ни до увече задржавали, то је било онда тако, и ето, то је то. Његови тата и 
мама су му у овој кући, а оно је била другачија кућа, ово је реновирана кућа. 
Првих година тај брачни живот – лепо и страшно – мислим, нисам имала 
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малтене ни на шта права, било је глупо, то је оно – прости људи; опет моји 
били напреднији иако су радили на сточарству и тата, и мама. Тата ми је ра-
дио на крупну сточарству, то су краве и  то, а мама на ситном, то су свиње 
 и овај, моји су били промоћурнији и проуванији, ако ми је свекар био на 
железници, железничар био. Сики је учитељску школу завршила, Вики је 
гимназију завршила и радила исто на железници, али ни једна, ни друга ме 
нису познавале кад прођу кроз двориште, а после су биле добре према мени. 
После сам и са свекрвом била фантастична, више нисам била ни онаква, ни 
оваква… него смо биле тим. И са свекром, мада свекра… он мене није во-
лео, и ја њега нисам волела. Нисам волела такве људе, и дан-данас не волим 
такве људе…
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Miljana Čоpa

THE DISTRIBUTIОN ОF LОNG-RISING ACCENT 
IN SPEECH ОF ĆUPRIJA

S u m m a r y

Ćuprija is settled in The Pоmоravlje District, a regiоn in central Ser-
bia, which belоngs tо the nоrthern part оf the Kоsоvо-Resava dialect. When it 
cоmes tо accentuatiоn, accоrding tо the current descriptiоns, the nоrthern regiоn 
оf Kоsоvо-Resava dialect is characterized by the new three-accent system, with 
the shift оf the shоrt-falling accent frоm the final syllable, which kept its quality 
when transmitted tо a previоusly shоrt syllable, while in the syllable that was 
previоusly lоng, after the transfer, a lоng-rising accent is realized. This research 
aims tо examine the distributiоn оf the lоng-rising accent in the speech оf Ćuprija. 
The cоrpus fоr this research includes spоntaneоus cоnversatiоns with six speak-
ers frоm this area, whо belоng tо twо different generatiоns. We wanted tо deter-
mine tо what degree the lоng-rising accent transfers tо the previоus syllable, sо its 
distributiоn was analyzed in the cоllected cоrpus. The results оf the research have 
shоwn a new state оf accents that characterizes the language оf the nоrthern area 
оf the Kоsоvо Resava dialect, ie. the speech оf Ćuprija, which implies a newer 
three-accent system with a cоnsistently transferred lоng-rising accent and withоut 
pre-accent quantity. We cоncluded that the prоcess оf lоsing pre-accent lengths, 
ie. the transfer оf the accent which resulted in a lоng-rising accent in the speech 
area оf Ćuprija is cоmpletely finished.

Keywоrds: lоng-rising accent, Kоsоvо-Resava dialect, Pоmоravlje District, 
the speech оf Ćuprija.

Институт за српски језик САНУ  (Примљено: 29. марта 2022;
Београд прихваћено: 27. септембра 2022)
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ЛЕКСИКА ПЛЕТАРСТВA
(НА ОСНОВУ ГРАЂЕ ИЗ ВЕЛИКОГ БЛАШКА КОД БАЊАЛУКЕ)*

Циљ рада јесте представљање и лексичко-семантичка анализа лексике 
плетарства – заната којим се израђују плетене реалије од прућа, сламе, дивље 
лозе и сл. Лексичка грађа је прикупљена у Великом Блашку код Бањалуке. С 
обзиром на то да плетарство као цјеловит лексичко-семантички систем није 
било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика, настојали смо 
да реконструишемо појмовни и предметни свијет овог доменa традиционал-
не материјалне културе на јасан и прегледан начин и тако поставимо основу 
за даља истраживања, која ће омогућити компарацију и шири увид у ареал 
појединих лексема.

Кључне ријечи: лексика плетарства, лексичко-семантичка анализа, Ве-
лико Блашко, херцеговачко-крајишки дијалекат, дијалектологија, српски језик.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Систематско биљежење и лексичко-семантичка анализа језичке грађе 
која је у основи традиционалног начина живота поуздан је начин упознавања 
са типом културе једне језичке заједнице. „Изучение диалектной лексики 
неизбежно приводит исследователей к членению ее на группы или темы, 
соответствующие классам логически выделяемых реалий“ (Плотникова 
2000: 117). Српски дијалектолози, подстакнути идејама руске лингвистичке 
школе (Пижурица 2004: 617), за предмет својих лексичких и лексикограф-
ских истраживања узимали су теме из разних области традиционалног на-
родног живота.1 Посебна пажња је усмјерена на лексику изумирућих заната 
и дјелатности да би се на основу најстаријих потврда семантике и лекси-

* Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије према Уговору број 451-03-68/2022-14, који је склопљен са Институтом за 
српски језик САНУ.

1 Поред радова који су наведени у овом тексту, в. и библиографију дијалекатске 
лексикографије штокавског нарјечја од 1818. до 2014. у: Недељков – Марковић 2015.
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ке реконструисао наш некадашњи језик и његов лексички систем (значења 
и лексички односи) и да би се од заборава сачувала лексика која нестаје 
(Недељков 2009: 191).

У Рјечнику САНУ плетарство се дефинише као ’плетарски занат, 
израђивање плетарских предмета обично од прућа, сламе и сл.’, а једно од 
значења глагола плести јесте ’преплићући пруће, трску, сламу, ужад, опуту, 
кожу итд. правити одређени предмет (корпу, плот, опанак и сл.)’ (РСАНУ 
XX: 427, 432). Плетарство као цјеловит лексичко-семантички систем није 
било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика. Како „лек-
сички скупови нису утемељени на језичкој, већ на ванјезичкој повезаности 
чланова у временском, просторном или неком другом смислу“ (Драгићевић 
2007: 238), они и не егзистирају изоловано, него се међусобно ’преклапају’. 
Примјера ради, сировине које се користе за плетење2 припадају и ботаничкој 
терминологији; производи ове дјелатности имају широку примјену те су дио 
терминологија куће и покућства, коларске, рибарске, пчеларске и др. Сваки 
лексички скуп дио је општег фонда (дијалекатске) лексике и „у сваком се 
дијалекатском речнику општега типа садржи, у извесном опсегу, и тематски 
речник неке појмовне или терминолошке теме“ (Богдановић 2011: 15).

За предмет нашег истраживања одабрали смо лексику плетарства у го-
вору Великог Блашка код Бањалуке из више разлога. Рад на прикупљању и 
лингвистичкој обради лексике овог села почели смо још у вријеме студент-
ских дана и наставили до данас. Наш дипломски рад био је посвећен лексици 
из области материјалне културе (Савић Б. 1997), а теме којима смо се потом 
бавили јесу: коларска терминологија (Савић Б. 2011а), ткачка терминологија 
(Савић Б. 2011б), народна медицинска лексика (Савић Б. 2017), лекси-
ка одијевања и обувања3 и метеоролошка лексика4. На основу својих 
досадашњих истраживања, закључили смо да се лексеме најсистематичније 
и најпотпуније сакупљају и анализирају унутар једног појмовног система, 
тј. једне тематске групе. Овакав приступ омогућава да се иде „до потпуне 
исцрпности, тј. до најситнијих појединости“ (Петровић 1980: 12) у вези 
са темом. Одабир ове теме подстакнут је и чињеницом да смо имали од-

2 Под плетењем у овом раду подразумијевамо искључиво гл. именицу мотивисану гла-
голом плести у значењу ’савијајући и провлачећи једно преко другога или једно кроз друго 
пруће, шпруље и(ли) др. састављати у једну цјелину; израђивати тиме нешто (сепете, љесе и 
др.)’. 

3 Рад је излаган на научном скупу Језици и културе у времену и простору 10, одржаном 
20–21. новембра 2021. на Филозофском факултету у Новом Саду.

4 Рад је излаган на научној конференцији Philologia Serbica, одржаној 29. марта 2022. 
на Филолошком факултету у Бањалуци.



313Лексика плетарствa …

– 3 –

личног информатора, који добро познаје ову тематику. Анђа Савић (1944) 
није похађала школу, живи као домаћица са мужем који је такође из Великог 
Блашка и добро је упућена у плетēње којим се бавио њен отац Милан Јекић 
(1905–1990), јер му је помагала у раду.

Досадашња језичка проучавања говора Великог Блашка и његове бли-
же и шире околине представљена су и у монографијама Терминологија куће 
и покућства у Лијевчу пољу и Жупи (Црњак 2006), Пастирска лексика лак-
ташког краја (Црњак 2011г), Скице из етнолингвистике (Црњак – Савић 
2016), те у низу радова чији предмет истраживања, између осталог, јесте и 
језичка грађа из Великог Блашка: Савић Д. 1997, Савић Б. – Савић Д. 1997–
1998, Савић Д. 2002, Савић, Д. 2003, Црњак 2007а, Црњак 2007б, Црњак 
2009, Црњак 2010, Црњак 2011а, Црњак 2011б, Црњак 2011в, Црњак 2013, 
Црњак – Савић 2013. Говор Великог Блашка, као што је познато, припада 
херцеговачко-крајишком дијалекту.

Лексичке потврде за неке плетене реалије нисмо нашли у нашој језичкој 
грађи, него смо их преузели из монографије Дијане Црњак Терминологија 
куће и покућства5, што смо уз сваку такву лексему и навели.

ЦИЉ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

С обзиром на то да плетарство као цјеловит лексичко-семантички си-
стем није било тема досадашњих лексичких истраживања српског језика, 
настојали смо да реконструишемо појмовни и предметни свијет овог доменa 
традиционалне материјалне културе на јасан и прегледан начин и тако поста-
вимо основу за даља истраживања, која ће омогућити компарацију и шири 
увид у ареал појединих лексема.

Циљ рада је утврдити који се све термини у вези са плетарством кори-
сте у испитиваном говору и дати њихову лексичко-семантичку анализу. Уко-
лико постоји свједочанство о некој реалији из ове области народног живота, 
а нисмо забиљежили њен лексички израз, навели смо и тај податак, јер може 
бити од користи будућим истраживачима ове лексике.

Лексичку грађу прикупљену од информатора разврстали смо у семантич-
ка поља: 1. Плетарски занат, 2. Материјали за плетење, 3. Дијелови материјала, 
4. Особине материјала, 5. Називи радњи, 6. Алатке, 7. Производи плетарства, 8. 
Дијелови производа. У оквиру семантичких поља семеме и њихове подређене 
категорије приказане су децимално (кроз степеновани поредак бројева), да би 
се приказао хијерархијски распоред семантичких садржаја и њихових лексич-

5 Дијана Црњак је истраживање спровела на богатој грађи из 40 пунктова, а ми смо 
преузели само оне лексичке потврде које су из Великог Блашка.
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ких реализација. Одговарајући примјери контекстуалне употребе навођени 
су током лексичко-семантичке анализе, а не у форми текстова на крају рада. 
Сматрамо да овакав приступ омогућава да се јасније и прегледније илуструје 
и допуњава наведена дефиниција и да се њиме поузданије реконструише пред-
метни и појмовни свијет који је предмет рада.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

1. Плетарски занат

У првом семантичком пољу анализирају се лексеме којима је заједнички 
семантички садржај плетарство као вјештина, тј. занат.

1.1. За плетарство и корпарство није било организоване обуке и 
школовања, те се често изостављају из пописа заната током проучавања 
(Тоскић 2017: 3–5). ’Усавршена вјештина израде предмета руком или уз 
помоћ примитивнијег алата’ номинује се лексемом занāт. Истом лексемом 
именује се и таква вјештина ’за коју се неко школовао’. Иако смо у неструк-
турисаним исказима о Милану Јекићу забиљежили: Он је имō сто својӣје 
занатā и не мош ти, кад је он имō сто занатā, њен отац, на питање да ли 
је Милан имао занат – добијен је негативан одговор.

1.1.1. Лексема плетарство (’вјештина израде предмета плетењем од 
прућа, сламе и др.’) и корпарство (’вјештина израде корпи од прућа, сламе 
и др.’) нема у овом говору.

1.2. ’Онај који је изучио неки занат’ назива се мајстор.
1.2.1. Семема ’који се бави плетарством’ нема свој лексички израз у 

говору овог краја.
1.3. ’Онај који је сам изучио неки занат’ означава се придјевом самоук.

2. Материјали за плетење

2.1. Дрво је основни, најчешћи материјал за плетење. Биране су врсте 
дрвета које су погодне за ову дјелатност: лијéска (Corylus avellana из ф. 
Corylaceae), жестика (Acertataricum) и (жутā) врба (Salix Viminalis).

2.1.1. Семема ’дио дрвета који се користи за плетење сепета, корпи, 
љеса и др.’ заједничка је лексемама: грана ’(дио дрвета) који расте из стаб-
ла’, мотка ’комад дрвета одсјечен од гране; танка грана’, младица ’млада 
грана, изданак који је танак’, пруће (збирно; ријетке су потврде у једн. прут) 
’савитљиве мотке’.
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2.1.1.1. Према семи врсте у грађи су потврђени називи са детермина-
тором: врбовā гранчица, врбовā мотка, љесковā мотка, мотка од лијескē, 
љескōв прут.

2.1.1.1.1. ’Љескова мотка након обраде, тј. шпруљања (в. 5.4.)’ именује 
се лексемом шпруља. Информаторка уз ову лексему повремено употребљава 
и детерминатор љесковā шпруља, што је, мислимо, условљено ванјезичким 
факторима, тј. потребом информатора да саговорнику објасни од које се 
врсте дрвета праве шпруље.

2.2. Као материјал за плетење шешира користиле су се ’осушене 
стабљике свих врста стрних жита које остану послије вршидбе’, што се оз-
начава лексемом слама.

2.2.1. За плетење се користи искључиво ражевā/ ражовā слама, што 
одговара семеми ’слама од ражи’.

2.3. Вишечланом лексичком јединицом дивјā лоза именује се биљка 
’дивља лоза (Vitis sylvestris)’, од које се плету направа за хватање рибе и 
гужва.

3. Дијелови материјала за плетење

У овом семантичком пољу наводимо само оне дијелове материјала за 
плетење који су забиљежени у нашој језичкој грађи о плетарству.

3.1. Дијелови дрвета који се одстрањују из/ са материјала што се ко-
ристи приликом плетења, из практичних или естетских разлога, дио су 
забиљежених ситуационо-комуникативних исказа.

3.1.1. Срце и срж јесу лексеме којима се именује ’средњи мекани дио’. 
Када се праве шпруље, овај дио љесковог прућа се одбацује, јер је толико ме-
кан да би пуцао током плетења. [Кору бацӣ и оно срце у средини, јел не може 
да се савӣјā, пуцā. Љесковē мотке морају бит без гранчӣцā на себ, младе. 
Кад би била гранчица и он је одсјекō, ту б пукло.]

3.1.2. Семема ’спољашњи омотач који може да се одваја, гули’ назива 
се кора.

3.1.3. Чвор је ’округли, врло тврд дио на мјесту гдје је из гране, мотке и 
сл. избијала друга грана или гранчица; кврга на дрвету’.

3.2. Забиљежили смо два назива који се односе на дијелове сламе.
3.2.1. ’Једна стабљика сламе’ именује се лексемама сламка и стабљика.
3.2.1. Кољенце је ’задебљали дио на сламки’.
3.3. У нашој грађи нисмо забиљежили називе за дијелове дивље лозе.
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4. Особине материјала за плетење

За плетење се бирао материјал који испуњава одређене критеријуме, тј. 
посједује одређене особине.

4.1. Семе које су есенцијалне за ову класификацију дрвног градива 
тичу се способности цијепања, еластичности/ савитљивости, физичког из-
гледа и старости дрвета.

4.1.1. С обзиром на способност раздвајања на дијелове по дужини, дрво 
доброг квалитета квалификује се описно: лако се цијепā.

4.1.2. За дрво које краси еластичност, савитљивост каже се: мотā се 
(фино), савӣјā се; да се/ може се/ море се (с)мотат, а антонимично стање 
се именује лексемом: пуцā. За шпруљу која је тако обрађена и припремљена 
да је изузетно савитљива и погодна за плетење каже се: предāла се.

4.1.3. Физички изглед гране, мотке и сл. која је погодна за плетење 
описује се лексемама: дугачка (мн. дугачкē), танка, округла, лијепа, без 
гранчӣцā (на себи).

4.1.4. Поред номинације именицом младица, дрвно градиво се, према 
семи старости, детерминише и придјевом: млада (грана, мотка и др.). [Одē 
у шуму, отсјече жестику, донесē, и донесē лијеску. Морā осјећ оне, како б ти 
рекла, младице. Не могу гранчице те неквē, већ младице које су вакō оволикō 
дебеле. Можда три, четри цанта... Од жестике се направӣ облук за сепет. 
Од једнē гранē, моткē... То се плетē от прућа. Море, које год, које се год 
мотке мотају. Пруће се зовē.]

4.2. За плетење шешира биране су ражевē/ ражовē сламке које су што 
дуљē, дугачке, фине.

4.3. За дивљу лозу информаторка наводи: „што гођ је тањā, лакшē се 
плетē“.

5. Називи радњи у плетарству

Ово семантичко поље обухвата називе радњи које се изводе у плетар-
ству.

5.1. Дрво које се користи као материјал за плетење у шуми мора се 
отсјећ, осјећ.

5.2. Лексемама зарезат и засјећ означава се семема ’засијецањем 
дјелимично расјећи врх прута, мотке и сл.’.

5.3. Радња ’раздвајати/ раздвојити пруће ножем и(ли) руком на дијелове 
по дужини’ номинује се лексемама цијепат/ исцијепат или лексемом са де-
терминатором сјећ/ исјећ по дужини/ дебљини. Прут се по дужини цијепа оно-
лико пута колико је потребно да се постигне одговарајућа дебљина.
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5.3.1. Семема ’дијелити/ подијелити на четвртине’ исказује се лексема-
ма четвртат/ ишчетвртат.

5.4. Једна од основних припремних радњи за плетење означава се гла-
голском лексемом шпруљат. За ову радњу погодно је само љесково пруће, 
при чему се не користи његов средишњи, мекани дио (срце/ срж, в. 3.1.1.). 
Шпруљат значи ’цијепајући по дужини љесков прут, савијати га и прити-
скати, обично преко кољена, да би га учинили што савитљивијим’. Свршени 
вид овог глагола гласи ишпруљат. Овим поступком добија се шпруља, која 
се користи за плетење оних реалија чија израда захтијева изузетно савитљив 
материјал (такви су, нпр., сепети, корпе, трнке, крошње и др.). Шпруља се 
може учинити још савитљивијом омотавањем око длана. Таква шпруља је 
потребна за плетење украсних сепетића, који су дубоки око четири центиме-
тра. [Ал је морō шпруљат. Ону мотку узмē фино и зарежē, засијече на врху 
и, ножом, колка њему требā дебљина и преко кољена, и крос прсте, да та 
шпруља идē крос прсте. Он то вакō крос прсте ту шпруљу шпруљā, не мог 
ти ја то сад показат, и то помичē, помичē. Овō горе – идē та шпруља; а 
доље је дрво. И ондā, то све вакō, то помичē. Он то све помичē, помало то 
вуче, расијецā и такō идē. И ондā, кад то урāдӣ, ако је мањā та посуда, ондā 
морā узēт ту шпруљу, па омотат око прстију, око длана, око рукē, да би 
се та шпруља предāла, да је, полако је савӣјā, полако, полако, да не пукнē. И 
он то фино такō савӣјā и тo не пукнē. И сад је он сигуран да море около да 
плетē, да неће пућ.]

5.4.1. Истој лексичкој породици припада и лексема нашпруљат, којом 
се именује семема ’шпруљајући припремити извесну, обично већу, количи-
ну’.

5.5. Прије плетења сепета или корпе направи се облук, тј. обруч (в. 
8.4.2. и 8.4.2.1.).

5.5.1. Семема ’чинити кривим прегибајући крајевe дрвета, љесковог 
прута, према унутрашњој страни’ именује се лексемама савијат и мо-
тат. Видски парњаци ових глагола су савит и смотат. [Што кажу, лијеп 
материјāл, лијепо га смотат. Он облук смотā, сине, и, по дну, доље, оплетē 
са врбōм или свежē жицōм, зарежē и свежē, да б се он такō осушијō. Јел 
он не мере смотат облук и плест одмā сепет. И кад га свежē, ал он кат 
то такō, овај, свежē, и метнē да се сушӣ неђе на ограду, оно кат се осушӣ, 
узмēш – оно стојӣ како требā, ко и свакӣ облук сат кад б то развалла... 
Ил га заплетē врбōм или жицōм свежē или некōм шпагōм, немā везē... (Од 
којег дрвета?) Не знāм ја дрво то које је савитљиво, да л јē лијеска... љескōв 
прут, да, мало дебљӣ... Полако, полако, све полако, полако, свукудā помало, 
помало, савӣјā, савӣјā... морō је мало преко кољена...]
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5.5.2. Дрво/ прут након савијања мајстор свежē (жицом или шпагом) 
или заплетē (врбом) да би остало у том савијеном, лучном облику. Лексе-
мом заплест именује се семема ’учинити (ис)преплетеним нешто (крајеве 
савијеног прута на облуку, коље на прегради/ брани за мочило и др.)’. У свим 
контекстима обавезно је експлициран објекат: Ил га (облук) заплетē врбōм 
или жицōм свежē. Облик несвршеног вида је заплетат.

5.5.3. Дрво/ прут се савија у лук одмах након одсијецања, док је још 
пуно сокова, а након што се свеже или заплете облук се сушӣ. Облук се, да-
кле, прије уплетања у сепет мора осушит.

5.6. Основна радња у плетарству исказује се глаголском лексемом 
плест ’састављати у једну цјелину савијајући и провлачећи једно преко дру-
гога или једно кроз друго пруће, шпруље и(ли) др.; израђивати тиме нешто 
(сепете, љесе и др.)’. Забиљежени су и свршени облици овог глагола: оплест 
и исплест.

5.6.1. За лексему заплест в. 5.5.2. [То коље заплетē, заплетē, заплетē, 
скроз куд је нижē...]

5.6.2. Лексема наплест потврђена је у сљедећим значењима: 1. ’ис-
плести довољну количину (чега)’ и 2. ’продужити што плетући, доплести 
на нешто, оплести изнова одстрањени, подерани дио’. Видски парњак овом 
глаголу јесте лексема наплетат.

5.6.3. Поплест (през. поплетē) значи ’оплести, плетући обрадити, зав-
ршну ивицу на ономе што се плете; направити, ставити поплет’. Поплетат 
је видски парњак овом глаголу.

5.7. За именовање семеме ’плетењем начинити доњи дио на посуди (се-
пету, корпи и др.)’ користи се лексема потподт и синтагме направит под, 
оплест дно. [Првō доље потподӣ, тај костур, на пример. Костур је овō, 
почетак, све ове дугачкē... Јел о тōга се почињē. Првō се оплетē дно и ондā 
горе то свежē, и то је костур. Онда, фино то, кад је свезō и метнō тај об-
лук, ондā идē около. Около плетē са љесковōм шпруљōм.]

5.8. Након што на посуди оплете дно, дијелове прутова који су остали 
неуплетени мајстор извије увис и свеже их (шпагом, жицом и сл.) да би оста-
ли у том вертикалном положају. (Ти паралелни прутови служе као основа 
кроз коју се провлаче шпруље и тако плету странице посуде.) Ова радња 
именује се лексемом свезат.

5.9. Приликом стављања поплета понеки прут (обично из костура) 
мора се пробост ’бодући пробити’, односно просјећ ’сјекући начинити рез, 
отвор’.

5.10. За семему ’начинити шару; уплести пруће друге боје и тако укра-
сити (обично сепет)’ користи се лексема нашарат.
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5.10.1. Семема ’начинити шару преко површине која је у другој боји’ 
именује се лексемом прешарат.

5.11. Радња ’скинути кору’ означава се глаголским лексемама: огулит, 
ожуљат и описно, глаголском синтагмом: снимит кору. Забиљежили смо и 
облике несвр. вида: гулит, жуљат, снимат кору. Кора се са прућа најчешће 
не гули, осим када се плетени предмет жели нашарат, прешарат. Естет-
ски ефекат се постиже комбиновањем огуљеног и неогуљеног прућа. [Ако 
је желијō, а и тō је знаō урадит, да овај, да рецимо, да нашāрā тај сепет, 
ондā метнē, вакō доље метне, около не гулӣ ону црну кору, како б ти рекла, 
ону њену кору, боју, већ, на пример, овō не гулӣ, овӣјем плетē, а ондā, кад оће 
преко срединē да прешāрā, онда овō (кору) снимӣ. Онда овō будē вакō бијело 
преко срединē, а овō вакō... Тамнӣјем прођē одоздō једно пар центиметāрā, 
па ондā огулӣ шпруљу, па прођē бијелӣјем, такō да б бијō шарен сепет... По-
плетом истӣм ко што је и овō плетено. Не мећē бијелӣ поплет].

6. Алатке за плетење

Алат који се користи у плетарству једноставан је и малобројан, тако да 
ово семантичко поље није богато лексиком.

6.1. Нож, (нож) шклопац јесте ’нож на преклапање са оштрим врхом 
и закривљеном дршком’. Ова алатка се користи за: зарезивање и цијепање 
прућа, просијецање/ пробадање неког прута, одсијецање тањег прућа у шуми 
и сл.

6.1.1. ’Дршка на шклопцу’ именује се лексемом члијен. [Шклопац имā 
кривӣ члијен.]

6.2. За одсијецање неког дебљег дрвета служила је сикирица. [Он је 
само имō шклопац и сикирицу узā се и кад је правијō сепете, није му треба-
ло ништ другō. А кад је, и кад је поплетō сепет, исто је са ножом, онӣјем 
шиљатијēм, оним својӣм шклопцом пробушијō онō ку ће провућ.]

6.3. По потреби, да се пререже неко дебље дрво, користила се и (ручнā) 
жага, (малā) жагица, којој одговара семема ’тестера са једном дршком која 
је налик оној на ножу, само шира’.

6.3.1. ’Дршка на тестери’ номинује се лекемом ручка.
6.3.2. Зуби су ’зупци на тестери’.
6.4. Познато нам је да постоји оруђе које корпари након зарезивања 

прута гурају кроз њега и тако га цијепају („процепка или гуљарка“, в. 
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Тоскић 2017: 17)6, али мајстор Милан Јекић користио је само своје руке. 
Расцијепљени прут би притиском шаке цијепао тако што га је потискивао 
крос прсте/ крос прсте.

6.5. У овом семантичком пољу можемо навести и иглу, која се користи 
за шивење оплетеног шешира од сламе.

7. Производи плетарства

У овом пољу су називи за предмете, објекте и (преграђене) просто-
ре који су дјелимично или у потпуности резултат плетарске дјелатности. 
Реалије које су настајале плетењем имају вишеструку примјену, сељаци су 
се довијали како да што боље искористе оно што им је било у природи, на-
дохват руке. Разлози за такво стваралачко надахнуће и дјелатност леже не 
само у њиховој креативности и вредноћи него и у тешким условима живота. 
Према ријечима информаторке: „Тијем плетером тата је радијō... Није било, 
сине, дасакā, било се сиротиња... Није се имало за што куповат, па је то све 
правило.“ Сељак је могао отићи и у шуму свог комшије да усијече пруће које 
му је било потребно, јер стабла нису оштећивана, нису сјечена. Његован је 
домаћински и, како бисмо савременим језиком казали, еколошки однос пре-
ма природи. О овоме рјечито говори и информаторкин исказ: „И ондā то 
(крошњу) забāцӣ у воду и кад видӣ да је туј ушло, подигнē. Уф, имā рибā. 
Онда покупӣ које су већē, а малē пустӣ да расту.“

7.1. Као општи назив за ’оно што је оплетено, исплетено’ јављају се 
лексеме: плет (Л. о плету) и плетер. Лексемом плет именује се ’оно што је 
оплетено прућем, вуном или нечим другим’. Лексемом плетер означава се 
’оно што је оплетено прућем’7. [Кад кажēш плет, то може бит и од вунē и 
од шпруљē... И вишē ја о плету не знāм ништ... Што гођ оплетēш, зовē се 
плетер.]

7.2. Производи од прућа су најбројнији у плетарству.
7.2.1. Називи посуда за преношење и чување нечега јесу: сепет, дем. 

сепетић/ сепетић/ сепетчић; корпа, дем. корпица; здјела; плетēнка.
7.2.1.1. Сепет је ’плетени предмет, кош с дршком уплетеном у једну 

од страница; (обично) служи за преношење нечега (кукуруза у клипу, сламе, 
сијена и др.) на леђима’. Три странице сепета благо су заобљене, а четврта, 
страница у којој је дршка (в. 8.4.2. и 8.4.2.1.), пљосната је, равна. Једном руком 

6 Етнолог и антрополог Јелена Тоскић, која је писала о корпарству у златиборском крају, 
поред процепке или гуљарке, биљежи и сљедеће алатке: нож, набијач, те наводи „на овај спи-
сак могу се додати ђељка, маказе, а од модернијих машина бансек и комбинерка“ (2017: 17). 

7 За остала значења ове лексеме в. 7.2.2. под а. и 7.2.4.6.

– 10 –



321Лексика плетарствa …

– 11 –

сепет се ухвати за дршку, пребаци преко рамена и тако носи, а његова равна 
страна тако „налијеже“ на леђа. Мислимо да је есенцијална сема изгледа и да 
ју је при дефинисању ове реалије потребно назначити, јер конструкција сепета 
мора овако да изгледа да би он служио својој сврси – ношењу терета на леђима 
(уп. сепет ’дубок кош исплетен од дугих трака, који се носи на леђима; корпа, 
кошара’, РСЈ 2011: 1191). Током времена почињу се израђивати мали сепети, 
у украсне сврхе, и они се најчешће именују деминутивима: сепетић/ сепетић/ 
сепетчић. [Сепет највишē служијō за брање курузā, за ношēњē сијена, сламē, 
стока да се ранӣ. Уонāј сепет натрпā и носӣ.]

7.2.1.2. Корпа је а. ’плетени предмет, велики кош с дршкама уплетеним 
у двије уже наспрамне странице; (обично) служи за преношење већег терета 
и да је носе двије особе између себе’ (уп. сепет 7.2.1.1); б. ’плетени предмет, 
различитог облика, с једном дршком на средини’;8 дем. корпица. [Могу бити 
корпе са два облука на крајевима, а море бит корпа са једнӣјем облуком 
на средини. Ал то су мањē мало корпе, до једно можда педест, шездест 
цантиметāрā величинē, а кад плетē корпе са два облука, ондā могу бити и 
по метар дугачке. Такō да се уватӣ на ћошковима, на крајевима и да се носӣ. 
Овде будē, рецимо, облук и будē равно као, рецимо, она врата. А кад је мањӣ 
терет, ондā на средин.]

7.2.1.3. Здјела је ’плетена посуда округлог облика и без дршке; обично 
је служила за држање воћа’.

7.2.1.4. Лексемом плетēнка9 означава се ’стаклени суд (обично за 
ракију), оплетен врбовим прућем. [То се поставӣ и иде од нулē, од нулē, од 
нулē, и ширӣ се, увијēк се ширӣ, ширӣ, ширӣ, ширӣ. И, кат се оплетē дно, 
метнē се галун доље. Ондā се само оне мотке исправē горе и ондā се око 
њӣх плетē. Врба није пуцала, могō си како год оћеш да не пукнē. И плетē се 
доклен је галун. Горе се мало ширӣ, ал се не шӣрӣ са некӣјем уметком, већ 
само се мало... оне шпруље се мало вакō развуку и то се оплетē. А горе кад 
дођē на ужӣ диō, ондā се то помало скупљā. Кад дођē горе још ужē, саставē 
се по двије да би било горе, ђе онāј грљак, да је горе ужē. А ако, ако чак имā 
тије вишē мотāкā, ондā се понекојā и осијече. Оплетена је не мере се извућ. 
Доље не мере, горе не мере.]

7.2.2. Љеса је а. ’пљоснати, од прућа исплетени предмет, најчешће чет-
вртастог (рјеђе округлог) облика, различите величине и намјене’;10 б. ’више 
таквих четвртастих предмета повезаних у једну цјелину’.

8 За још једно значење лексеме корпа в. 7.2.11.
9 Исто и код Црњак 2006: 258. 
10 Уп. љеса 1. ’оно што је начињено обично од испреплетеног прућа, лесковог, врбовог 

и др., ређе од дасака, летава и сл.’ (РСАНУ XI: 367).
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Лексемом љеса, именује се седам различитих плетених реалија чије 
семеме, ради прегледности, обиљежавамо словима азбуке:

а. ’плетена ограда, најчешће покретна, направљена из више међусобно 
спојених дијелова који се по потреби могу раставити и пренијети; један од 
дијелова од којих је та ограда састављена’; за ’један од дијелова од којих је 
та ограда састављена’ користи се и лексема плетер, а Д. Црњак је у значењу 
’ограда од уплетеног прућа’ поред љеса забиљежила и плетара (2006: 240, 
258); [Плетē љесу за тор, на пример. Ако идē неко, питā: Шта тō, Милане, 
радӣш. Па, плетēм ову љесу за тор, да направӣм овцама.].

б. ’плетена врата на тору за овце’; синонимна лексема је вратњице која 
је забиљежена и у фонетском лику вратнице;11

в. ’плетени строп у штали или кући’;12

г. ’плетена подница за кревет’;13

д. ’плетена подлога за сушење воћа и кукуруза која се обично 
причвршћује изнад шпорета’;14

ђ. ’плетени поклопац за шерпу, најчешће четвртастог, рјеђе округлог 
облика’, обично се користио за покривање суда с млијеком те се, поред љеса 
и љесица15, користи и лексема са детерминатором: љеса за млијеко. [Од финē 
жутē врбē и лијескē ставӣ себ те пречке и плеō љесу да се покрије млијеко. 
Кат се унесē у кућу млијеко да се кувā, ондā се дрвенōм оном, оном љесицōм 
покријē да не б мушца упала, а да горе излазӣ пара да не покипӣ. То се звала 
љеса за млијеко. Ту мању љесу оплетē за покрит шерпу. То је четвртасто. 
Исто, обрāдӣ около, поплетē.];

е. ’плетене дрвене љествице на наћвама, преко којих се просијава браш-
но’; ово значење у нашој грађи није потврђено, али га биљежи Д. Црњак 
(2006: 240).

7.2.3. И семема ’оплетени дио, при врху, ограде начињене од прошћа 
(отесаног, узаног, с једног краја заоштреног дрвета) које је забијено у земљу’ 
именује се лексемом плетер.

7.2.4. Заједничка сема објеката различите намјене које овдје наводи-
мо јесте ’оплетен од прућа’. Ова семантичка црта је током времена за неке 

11 Посвједочено и код Црњак (2006: 240).
12 Забиљежено и код Црњак (2006: 240).
13 Уп. Црњак (2006: 72).
14 Уп. нешто другачије формулисано значење за љеса под 4. код Д. Црњак. У наведеном 

примјеру за дато значење потврђено је љесица (2006: 240).
15 Д. Црњак је у овом значењу забиљежила само лексему љȅсица (2006: 240). 
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реалије постала инференцијална,16 тако да бисмо у дефиницији значења уз 
њих могли да ставимо квалификатор у прошлости или раније.17

7.2.4.1. ’Објекат за становање, кућа’ именује се лексемама плета-
ра и шушкара. Ове лексеме наводимо према Црњак 2006 (257, 302). Семе 
материјала и начина израде за ову реалију су есенцијалне, тако да је сема 
’оплетен од прућа’ и данас неиспустива из семантичког садржаја наведених 
лексема.

7.2.4.2. ’Затворен и покривен објекат/ просторија за смјештај стоке, 
стаја’ зове се кошара.18

7.2.4.3. ’Дрвени објекат на стубовима од дрвета који ловци користе као 
осматрачницу’ назива се чека. Усправни, окомити дијелови чекē налик су 
огради и плетени су прућем. Нисмо забиљежили лексему за ову реалију.

7.2.4.4. ’Склониште/ спремиште на њиви, у пољу, винограду и сл.’ јесте 
колиба. [Такō су правӣте и колибе ђе су људи чували бостан. И мој је ћаћа 
правијō. Исто такō, ударӣ дугачкē мотке вакō у земљу с овē странē, ударӣ 
с овē странē и то оплетē. Ал ударӣ вакō мало укōсо, знаш. Вакō мало укōсо 
ударӣ и плетē, плетē, плетē и кад дођē већ горе врх, ондā се саставӣ горе 
вакō. Саставӣ горе и повēжē жицōм. И то покријē сламōм. Или бујāд.]

7.2.4.5. ’Спремиште за кукуруз у клипу’ номинује се трима лексемама: 
кочāк, кошана и курузана. [Плетене су и кошане или званē курузане, кочāк. 
Направӣ се сав костур од јакōга дрвета – растовинē, буковинē, није битно. 
И, ондā се, овај, ударе се у тē, у тāј костур, буду, ударē се те летве. И по 
тијем се летвама плетē... Само се оставӣ отвор кут се уносē курузи и кут 
се море унӣћ. И туј се сушē курузи. И то се зовē кошана ил курузана. То се 
плетē от прућа... И ондā, то се, овај, кат се оплетē, онда се ставӣ одозгō 
кров на тō. И покријē се. Море се покрити цријепом, море се покрити и са 
сламōм и с чим ко имā да покријē.]

7.2.4.6. ’Спремиште за пљеву’ именује се лексемама пљевњāк и пле-
тер. [То се коље дужē, у виду стожӣнā некаквӣјē, ударало се високо коље 
можда од једно три метра, и можда и већē. То се ударало у земљу наокруг, 
наокруг, наокруг, ударало се у земљу. И, около се плело. Само при земљи 
остану врата. Е, ондā кад се врше жито, будē пљева. И, ондā се метну 
басамаке, кат се то оплетē, учврстӣ... А на средин се тога ударӣ једна јачā 
стожина, на средин пљевњāка. А ондā се метну ус тō лотре, басамаке мало 

16 Инференцијалне семантичке црте зависе од језичког и ванјезичког контекста. За 
квалификацију ових црта у рјечницима се користе квалификативи као обично, често итд. 
(Драгићевић 2007: 69).

17 Пруће се у новије вријеме замјењује летвама, даскама и др. материјалима.
18 Забиљежено и код Д. Црњак (2006: 230–231).
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дуљē. И ондā у сепету једно доваћā онōме горе што стојӣ на лотрама, а 
он сипā у тāј пљевњāк. Онāј доваћā, онāј сипā... Пљевњāк. То је у котару. 
Будē са сијеном, са сламōм... Мислӣм, све тō што се зовē пића. Ударају се 
стожине, па се трпā и сијено и... Све је за се и све се зовē стогови... И, одозгō 
се ондā набијē бујāд... ил сламē дуљē... И горе се забију шиљци... (Од чега је 
плетен пљевњак?) Од прућа. Није битно от којēг је дрвета. То не мōрā бит 
цијепано.]

7.2.4.7. ’Спремиште за перушину, комушину’ именује се лексе-
мом перушњāк. [Такō је плетено, па се сипала и перушина. Кат се куруз 
оперушају, сва се перушина, сине, сипā као пљева у пљевњāк, а онō се зовē 
перушњāк. Истō оплетено, истōме... истōм сликōм ко и пљевњāк... Узми из 
перушњāка перушину па полож кравама.]

7.2.5. ’Мјесто у води, обично у потоку, гдје се мочи, кисели, потапа у 
воду конопља или лан; направљени водени резервоар који служи за то или за 
прање рубља, напајање стоке и др.’ назива се мочило. За семему ’брана, пре-
града исплетена од прућа у мочилу’ није забиљежена одговарајућа лексема. 
[Имā, сине, извор. И течē вода, ис тога извора, и идē тијем једнӣјем кана-
лом. Онда је мој тата, одē фино па узмē будāк и лопату па ископā једну већу 
рупу. Овакō, да није предубока, а да је широка. И, около фино узмē коље ђе 
нижē, па ударӣ коље и узмē, овај, пруће. То коље заплетē, заплетē, заплетē, 
скроз куд је нижē. На једнōм мјесту море бит, а море на вишē. И то фино 
заплетē... Ондā узмē иловачē, па то залијēпи, то пруће, залијепӣ фино. И, 
ондā туде кад идē вода, она се задржāвā на тијем. Направӣ се мочило. Ту 
стока пијē воду и овце и све. Праō се веш туде и све такō. Да, киселиле се 
конапље и лан... Вода је опē пролазила, ал није могла проћ сва.]

7.2.6. ’Плетени кош за држање пчела’ именује се лексемом трнка. 
[Плеō је, плеō је од вак истōг матријала ко што је плеō и сепете, плеō је, 
овē, трнке, за пчеле... Узмē то једно дрво. Трнке су плетене друкчијē, није 
овакō. Узмē једну жестику и исцијēпā скроз ножом учетврт, па опē како му 
требā учетврт, па онда све такō ширину којā му требā и да би направијō 
да будē непāр. И, горе будē онō, онō дрво от којēг је он овō сад цијепō, на 
пример... и овō се вакō разлистāло... А овō је горе сад један комāд, јел се за 
овō ватало горе... И ондā, то је плеō, а помало ширијō. Онē мотке раширивō 
помало рукōм... Ондā кад ширӣ, узмē као, званӣ уметак један, уметнē на 
неколикō мјестā да би се ширило. Уметнē исто вакōга материјала ко што 
је, от тē жестикē. Уметнē у тē доље, куд јē оплеō. Тудā шпруљама (плете). 
И, ондā кад оплетē такō мало, одозгō, мало, неколикō, можда пар цантӣ, 
и ондā, можда највишē десет, и ондā фино узмē и између сад овē шпруљē 
и овē, рецимо, убāцӣ комāд истōга тога материјала, па убāцӣ опēт вакō... 
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Он (умеци) морају бит мало дебљӣ и нису ошпруљāн ко овā шпруља што се 
плетē около... И такō плетē колка му требā, овај, висина и ондā поплете… 
Доље морā бит отвор, а горе сам она ручка што се држӣ, знаш. И ондā узмē 
и метнē унакрст, метнē двије, метнē јачē такō те мало шипке, пробушӣ 
на средини трнкē... и протурӣ, знаш, с овē странē, и вамо, и осијече куд је 
дуљē да је равно то... Те двије шипке, као шипке, како би ти рекла, дрвенē, од 
дрвета, од лијескē. Фино је ожуљā и протурӣ ту мотку, такō да није баш 
танка, да море, да може држат терет пчелā... Е, ондā се узмē кравјā бале-
га... Узмē балегē кравјē, кад је оплеō. И све изнутра фино рукама то, све као 
да омалтеришē. Све замажē, замажē, замажē да немā шупљо... А кад, кад, 
овај, завршāвā ту трнку, оставӣ ђе поплет, оставӣ једно два, два, три вакō 
овā да не прōђē (тј. да не оплете), да овд имā рупа, знаш... Такō да имā рупа, 
и ондā пчеле на ону рупу улазē и уносē тамо цват и тамо правē мед, на онē 
шипке. Туј се направӣ саће од челā.] 

7.2.7. Семема ’плетена направа, у облику купе, под којом се хране 
пилићи’ означена је двјема лексемама: пилићāр и пилићњāк/ пилићњāк. Ове 
лексеме нису дио наше језичке грађе, него су преузете од Д. Црњак (2006: 
135).

7.2.8. ’Плетена направа за уношење сијена и сламе у шталу’ зове се 
крошње ж. мн. (Г. мн. крошāњā). Ово значење у нашој грађи није потврђено, 
али га биљежи Д. Црњак (2006: 232).

7.2.9. ’(Плетена) направа из које стока једе именује се лексемом јасле.
7.2.10. Семема ’(плетена) страница на запрежним колима или фијакеру’ 

именује се лексемом страница, која је забиљежена и са детерминатором 
(колскā) страница.

7.2.11. Корпа је ’направа (сплетена од прућа или жице) која се ставља 
псима или воловима на њушку’ (Савић 2011а: 159).

7.2.12. Семема ’омча исплетена од прућа или дивље лозе којом се спаја 
покретни и непокретни дио ограде или шта друго’ (уп. Црњак 2006: 203) 
означава се лексемом гужва. [Гужву метнē, оплетē гужву као, рецмо, један 
круг. Гужва се плела уокруг. Исто такō от тӣје, от тӣје мотāкā, плела 
се гужва и да се одозгō набјē на тē, овај, на тō коље, да повēжē се. А доље 
неђе, горе метнē гужву, а доље море везат жицōм једну за другу, не мере 
доље метт гужву. Немā куд провућ, знаш... Округла, само се набāцӣ одозгō.]

7.2.13. ’Танка узица или ремен причвршћен на држаље оплетено од 
врбовог прућа, којим се гоне животиње’ номинује се лексемом плетењāк 
(Савић 2011а: 161).

7.3. Слама, као материјал за плетење, користила се само за израду ше-
шира.
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7.3.1. Семема ’шешир плетен од сламе’ назива се слàменӣ шешир. 
[Шешӣр, плетē се од ражевē сламē, које су дугачке, фине оне стабљике, и 
плетēш у виду плетеницē. Са четри, са четри струка ражи. Јест, у четри. 
И то се оплетē, оплетē, као, рецимо, један конопац. И узмē се ондā фино, 
почнē се од нулē да се шијē наокруг, наокруг, наокруг, наокруг... И ондā, кат 
се то горе оплетē, горњӣ диō, ондā се ширӣ, ширӣ, ширӣ, ширӣ, идē доље 
равно, округло, да море стат на глāву. Е, кад море стат на глāву колкō 
је потребно, ондā се опēт ширӣ, около, около, около, за онāј обōд... То је 
шешӣр плетенӣ од сламē. Сламенӣ шешӣр, да чувā од сунца кад се радӣ на 
њиви. Кад се радӣ на њив, убӣ сунце јако... Исплетē се као плетеница. Ондā 
се узмē игла и конац и то се шијē.]

7.4. Од дивље лозе плетена је, поред гужвē (в. 7.2.12.), још само једна 
реалија.

7.4.1. За семему ’плетена направа за хватање рибе’ употребљава се лек-
сема крошња. [Крошња је као можда трнка, такō нешто... Они то поставē 
на дугачкӣ штап, као штило, као грабље што су на дугачкōме штилу. И 
ондā то забāцӣ у воду и кад видӣ да је туј ушло, подигнē. Уф, имā рибā.]

8. Дијелови производа плетарства

Неке реалије су у потпуности израђене плетењем, а некима су само 
поједини дијелови плетени. Када упоредимо, примјера ради, сепет и кочак, 
јасно је да изван наше анализе остају они дијелови кочака који нису прои-
звод плетарства. Овим семантичким пољем обухваћени су само називи оних 
дијелова плетених реалија који су израђени плетењем.

8.1. ’Дио који служи као основа кроз коју се провлачи пруће, дивља 
лоза и сл.’ именује се лексемама костур, почетак и конструкција.

8.1.1. Плетење посуда почиње од дна, тако да се и семема ’оплетено 
дно и из њега увис извијени вертикални паралелни прутови који служе као 
основа кроз коју се провлаче шпруље’ поима као костур и именује горена-
веденим лексемама.

8.1.1.1. И сам ’прут који је дио костура’ назива се костур. [... само морā 
по којӣ костур овāј пробости, ножом просјећи, да би то бољē држāло, да 
не би спадало.]

8.2. Дио који је заједнички већини плетених реалија јесте поплет. 
Његово значење је ’плетењем обрађена и учвршћена (завршна) ивица на 
оном што је оплетено (сепет, љеса и др.)’. Деминутив је поплетић.

8.2.1. Поплети се разликују према начину израде.
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8.2.1.1. Обичнӣ/ обичнӣ поплет се израђује тако да се шпруља 
наизмјенично провлачи преко горње, завршне ивице и кроз оно што је опле-
тено два-три реда испод ње, све док се не обраде, и на тај начин учврсте, све 
ивице.

8.2.1.2. Забиљежено је више фонетских и творбених ликова за ’поплет 
који има изглед плетенице’: плетеница, плетеница, сплетеница, (поплет) 
као плетеница. [Кад оплетē, кад завршӣ, онда правӣ поплет. Имā обичнӣ 
поплет, а имā као плетеница. И, он фино онда то горе плетē. Истō је пле-
теница, само морā по којӣ костур овāј пробости, ножом просјећи, да би то 
бољē држāло, да не би спадало. Кад би увијēк ишō по истōме мјесту, оно б 
спало, знаш. Већ видӣш како је воје просјекō, па ову није, сваку другу, трећу 
је морō просјећ да море провућ тај поплетић, видӣш. Ево, видӣш... Исто 
(поплет радио) шпруљōм. Овō је плетеница. А обичнӣ (поплет) је само накō 
кад прошӣвā, као ја иглōм сад нешто сад вакō кад б прошивала, знаш. Вакō, 
исто иглōм кад би прошивала... А овō се зовē плетеница, поплет.]

Информаторка износи и свој естетски суд о врстама поплета: „Поплетē 
одозгō, ал не такō фино као, као што је сплетеница“.

8.3. Предмети који се плету тако да се основа постепено шири (нпр. 
плетенка, трнка, крошња) имају дио чија се семема ’прут који се умеће у 
основу, костур, да га рашири приликом плетења’ именује лексемом уметак.

8.4. Дијелове плетених посуда издвојили смо у једну цјелину.
8.4.1. ’Доњи дио посуда’ номинује се двјема синонимним лексемама: 

под и дно.
8.4.2. Семема ’прут савијен у облику лука и уплетен у бочне ивице 

странице сепета или корпе тако да средишњи дио, тј. врх, тога лука и крајеви 
остају изнад и испод странице неуплетени’ означава се лексемама: облук и 
обруч.

8.4.2.1. Средишњи дио лука на облуку или обручу (в. 8.4.2.) служи као 
дршка. ’Дршка на сепету или корпи’ назива се облук19. Дршка на сепету који 
служи као украс означава се деминутивом облучић.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Прикупљену лексичку грађу разврстали смо у осам семантичких поља.
Прво семантичко поље Плетарски занат најсиромашније је лексиком 

јер се за плетарство мајстори нису посебно школовали, него су углавном 
19 У Великом Блашку и ’огрлица, направљена од шпруље, о коју се качи звоно и која се 

ставља овну око врата’ назива се облук (Савић Б. 1997: 45).
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били самоуки. Из истих разлога избјегава се употреба лексеме занат за ову 
дјелатност. У овом говору не функционише лексема плетарство.

У три семантичка поља представили смо лексичке реализације за 
појмове који се односе на материјале који се користе за плетење: Материјали 
за плетење, Дијелови материјала, Особине материјала. Лексема шпруља, 
мотивисана глаголом шпруљати, издваја се као специфична, јер се њоме 
лексикализује посебним поступком припремљен материјал за плетење. Уну-
тар лексичко-семантичког система плетарство свој лексички израз имају 
они дијелови материјала и оне њихове особине који су за плетење битни, из 
практичних или естетских разлога (нпр. дијелови – срце, кора, чвор; особине 
– да се мотат, предала се и сл.).

У семантичком пољу Називи радњи има много лексема које припадају 
општеупотребном лексичком фонду. Као термини могу се издвојити глаголи 
плест, шпруљат и префигирани глаголи који припадају њиховим лексичким 
породицама.

Алат који се користи у плетарству једноставан је и малобројан, тако да 
ово семантичко поље није богато лексиком. За већину радњи у плетарству 
користи се (нож) шклопац, чији је назив мотивисан глаголом склопити.

Лексички најбогатије је семантичко поље Производи плетарства. 
Поље се не грана одмах, јер је забиљежен и општи назив (плет, плетер). 
Настојали смо да наведемо све реалије које су се израђивале плетењем. 
Своје мјесто у овом пољу, поред предмета који су у цјелини плетени (нпр. 
сепет, љеса), нашле су и реалије чији су само неки дијелови плетени (нпр. 
кочак, плетењак). Дијелови производа плетарства су издвојени у посебно 
семантичко поље. Унутар овог поља већина лексема су општеупотребне 
ријечи, које функционишу као термини унутар теме плетарство. Лексема 
облук се издваја као специјална, уско терминолошка, унутар овог тематског 
домена.

Настојали смо да, реконструишући појмовни и предметни свијет пле-
тарства, допринесемо даљим компаративним истраживањима, која ће 
омогућити шири увид у лексичке односе унутар овог лексичко-семантич-
ког система и утврђивање ареала појединих лексема. Потпуна слика у вези 
са лексиком плетарства добиће се сабирањем лексичке грађе из осталих 
пунктова у границама херцеговачко-крајишког и других дијалеката српског 
језика.
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The aim of this paper is a presentation and lexical-semantic analysis of the 
lexicon of wickerwork – a craft that makes wicker realities from wicker, straw, 
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О АКЦЕНТУ ПРИДЕВА У ИЈЕКАВСКИМ ГОВОРИМА 
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

У раду су сагледане маркантне прозодијске особине основних обли-
ка и појединих парадигматских форми придева у ијекавским говорима запа-
дне Србије. Циљеви нашег истраживања су следећи: оцена заступљености, 
распрострањености и постојаности уочених прозодијских модела, ра све-
тљавање интензитета и природе њихових корелација, утврђивање праваца 
пружања (могућих) изоглоса, процене степена и карактера (не)подударања 
са корелативним приликама у сродним говорима, као и са приликама у 
књижевном језику. Сагледани пресек прозодијских особина придева у ије-
кавским говорима западне Србије одликује се мноштвом интересантних 
прозодијских корелација, међутипских преплитања, измештања из једног 
акценатског обрасца у други, као и извесним бројем диференцијалних 
особина, разликовних и на ширем дијалекатском плану. 

Кључне речи: акценат, прозодијске корелације, говори западне Србије, 
ијекавски, херцеговачки говори.

I. УВОД 

1. Ијекавски изговор је маркантно обележје западносрбијанских говор-
них типова који се простиру на замашном подручју од Гучева до Јавора, од 
Сувобора до Гиљеве планине (Марковић 2012: 460).

2. Дуготрајна метанастазичка померања (углавном током XVII, XVIII 
и XIX века) дубоко су изменила дијалекатску панораму западне Србије, коју 
су преплавили динарски пресељеници. Они се укрштају са аутохтоним ста-
новништвом, као и са представницима осталих миграционих струја, углав-
ном косовско-метохијске (в. Цвијић 1922: 12). Динарски миграциони талас 
чинили су штокавци ијекавског изговора оба типа: носиоци новијих акценат-
ских особина (херцеговачко-крајишки дијалекат), пореклом из Херцеговине 
(углавном источне) и тзв. црногорске Херцеговине, и представници старије 
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акцентуације (зетско-сјенички дијалекат), који потичу из преосталих делова 
Црне Горе (Стара Црна Гора са Брдим и суседни делови Рашке области). 
Ијекавци херцеговачког типа доминирају највећим делом западне половине 
србијанске територије (ужички крај, подринско-ваљевске области, и даље на 
север). Ијекавци са старијом акцентуацијом изразитије се осећају у доли-
ни Ибра, где се сучељавају са представницима косовско-метохијске струје, 
и западнијим деловима Шумадије, где се, заједно са ијекавцима херцегова-

Карта испитиваног подручја са мрежом испитиваних насеља
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чког типа, укрштају са представницима свих осталих миграционих струја 
– вардарско-моравске, тимочко-браничевске и шопске (в. Цвијић 1922: 5–13, 
89–96). 

3. Сагледавано говорно подручје припада херцеговачко-крајишком 
дијалекту. 

4. У раду је унеколико расветљена прозодијска раван основних облика 
и појединих парадигматских форми придева у ијекавским говорима западне 
Србије. Расположиви корпус релевантне дијалекатске грађе раздељен је у 
две оделите целине, а за основни раздеони критеријум узете су видске карак-
теристике придева – најпре су прегледани придеви са оба вида, а потом при-
деви само у одређеном виду. Унутар утврђених класификационих и дескрип-
тивних оквира расветљен је прозодијски план упечатљивих парадигматских 
алтернација, значењских и творбених категорија и појединачних примера. 

5. Рад је написан на основу дијалекатске грађе сакупљене у следећим 
насељима: (Г)рачаница, (Д)оња (Б)орина – ДБ, (О)клетац, (С)акар, (Св)ој-
друг, (Ц)рнча (подринска насеља); (В)олујац, (Вр)нчани, (Гл)умач, (Го)дече-
во, (Д)оњи (Т)аор – ДТ, (Ј)ежевица, (К)аран, (Ст)ојићи, (Т)ометино (П)оље 
– ТП, (Ци)коте (насеља Ужичке Црне горе); (П)ријевор, (Те)очин (таковска 
насеља); (Вуч)ковица, (Гу)беревци, (Ду)чаловићи, (Ос)оница (драгачевска 
насеља); (Ву)чак, (Б)огојевићи, (Р)адаљево, (Ку)маница, (Куш)ићи (мора-
вичка насеља); (М)ачкат, (Си)рогојно (златиборска насеља).1

II. ПРЕГЛЕД ГРАЂЕ

1) Придеви са оба вида

а. Једносложне основе
6. Тип млад~млада. Прозодијски лик одређеног вида типа свети 

обилато је засведочен: блага ракија Го ДБ О, благу К Ст, врућа ракија В Вр 
Гл Ос, вруће Вуч Куш, врућу ДБ Ку Куш О, густи пасуљ Г М, љута ракија 
Вр Гл, љута Гл Го Ду Ос, љуту ДБ Ку, млада буранија М, млади сир О С, 
свети Aранђел Го, свети Никола Вуч Гу, светог Николу Во К, свети Саво М 
С, светог Ђорђа Го, свете Тројице Гл, тврди сир Ј К, туђој кући С Т, туђу 
земљу Гл, у туђијем аљинама Вр, у туђој авлии Го, често сито Во итд. Овако 
је у свим западносрбијанским ијекавским идиомима који се простиру северно 

1 Током рада, уз засведочене примере, користићемо скраћенице – почетне делове нази-
ва села издвојене у заградама. Дијалекатски подаци преузимани из објављених монографија и 
радова других аутора праћени су одговарајућим напоменама у заградама и фуснотама. 
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и источно од Златибора (исп. нпр.: Марковић 2011: 65; Николић М. 1972: 
642; Тешић 1977: 180). У говорима србијанског Полимља овакви примери 
(као и аналогни прозодијски ликови типа дуги, масни и сл., о којима ћемо 
говорити у наредним тачкама рада) слабије су заступљени, у комаранском 
идиому сасвим изостају. За разлику од србијанског ијекавског терена, 
где је ова појава (мање или више) присутна, овакви примери на подручју 
Црне Горе и Херцеговине (колико нам је познато) нису засведочени – нема 
их „ни у Пљевљима ни у Вушовићевим говорима, ни у Пиви и Дробњаку, 
нити у Ортијешу“ (Николић Б. 1970: 111). Ипак, нагласили бисмо да се овај 
прозодијски модел углавном јавља у  устаљеним синтагмама и придевима 
у именичкој служби, исп. љута (ракија), али и љуту паприку Во, или опет 
устаљено љута гуја Ду Си (фиг.: ‘унесрећена особа, особа у невољи’). Забе-
лежили смо и млади сир Во, као и младог сира Гу, сувог грања М (са обликом 
одређеног вида, али са акцентом који му није својствен).

Међу посведоченим примерима одређеног вида налазе се и следећи: 
бијели лук Вуч ДБ Ду, бијелог Вр Гл Куш, бијелиг П Го, бијеле кошуље Ку, жута 
Вр Ду, жуту Ј Ос, лијепи Вуч О, пусти снови Т, пуста младос Гу, цијели 
дан ДТ М, црни Го, црној М, црне ДБ и сл. Сасвим су обични и придеви 
неодређеног вида: бијел Гл (па и бел вал Ст), врућу Г Гу М, грк сир ДБ, грко 
Гл, драга воља ДБ, жута О С, жуту В Вр, јака Ј К Ст, лијепа В М Си, лијепу 
ДТ Ци, цијела Вр Гл, целу ноћ М, млада Гл Го ДТ, суви шљива Т, црна В Гу Ду, 
црне Вуч М, чести кућа Б.

У већини западносрбијанских ијекавских идиома (Ужичко Подриње, 
Ужичка Црна гора, моравичко-драгачевска област) придев фин не припада 
овом типу, већ прозодијском моделу фин~ фина (нпр.: фин Вр Гл К Ст, 
фина ДТ Ј М, фино Гу), што одговара приликама у књижевном језику 
(исп. Стевановић 1981: 268). Тип фин ~ фина постојан је само на подручју 
србијанског Полимља (Николић М. 1991: 140). Овај прозодијски модел 
преовлађује и у (неким) херцеговачким (исп.: Пецо 1961: 39) и црногорским 
идиомима (исп.: Пижурица 1981: 50; Ружичић 1927: 143).

Код прилога је обично брзо Вуч Гу М, јако Ду, лудо Гу итд. 
7. Тип стар~стара. Потврде су бројне: дуга О С, дугу В Вуч Ду, здрава 

Вр Гл, здраву Гл Т, здрави Вр Гл Го, здраве Го ДТ, лака Ј К, лаке Г Куш, лоша 
Го ДТ, лошо време М, мека Гл Си, меку Вр Ос, меке Ку, нова С Св Ц, нове 
Вр, пуна О С, пуни Ст ТП, пуне Ду, проста Гл М, прости ДТ Ј, рада Вр Гл 
Го, ради Гу Ду, стара Го ДТ, старе ДТ Ј, сита ДТ Ј, сити Гл Го, слаба ДТ Ј, 
слабе Ци, чиста К, чисту Ду Ос и сл. 
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О присуству модела дуги и у овом типу сведоче следећи примери: дуге 
гаће Ст, мека ракија Вр Гл М, меку М, мрки лук В, слаба К, прости камен Г.2 
Ипак, чешће се чује: Нова година Вуч Гу, Нову годину С Св, за српску нову 
В, нова блуза К, ново одијело Го, одт слабог материјала М, у чистој кући К, 
у чистом Вр и сл. Налазимо, очекивано, и примере типа старе жене Гл Го, 
старе куће Ј К, старог обичаја М.  

На крају, истакли бисмо и једну особеност западносрбијанског 
ијекавског југа. За разлику од прилика у севернијим говорима ијекавске 
Србије, па и кореспондентних прилика у књижевном језику (исп. Стевановић 
1981: 268–269), у полимским идиомима присутан је и прозодијски модел 
нов~нова, нпр. нове, чисто (Николић М. 1991: 141). Овим необичним 
акценатским обрасцем србијански полимски говори прилазе бројним 
јужнијим и западнијим говорима херцеговачко-крајишког дијалекта – 
црногорским, источнобосанским, западнохерцеговачким; исп. нпр. Вуковић 
1940: 277–278; Пижурица 1981: 50; Ружичић 1927: 143; Станић 1982: 148; 
Симић 1978: 30; Пецо 1961: 39 (само овако).

б. Једносложне основе проширене непостојаним а

8. Тип гладан~гладна. Углавном је: гладан Вр Гл Го, гладна Вр М, 
гладни Го М, грдан Го ДТ, дужан Гл Ј, жедан ДБ Си, жедна Ду М, златан 
Вр О, златна Ду, крупан Вр М, ладна В Ј М, миран К М, мирне П, празне Гл, 
стидан Св, стидне В и сл. Налазимо и гладан Ос, стидан В, стидни Вуч; 
увек је снажан В Ду, снажни Г ДБ Р.3 Наведени ликови са 2 прилазе типу 
диван~дивна. 

Код придева кратак и акценат је увек такав: кратак ДБ М Р, кратку Р, 
кратке Го; кратак Р (Стевановић 1981: 270 – кратак, плитак). 

Основински вокал је кратак и код прилога: накратко В, укратко Т. 
Одређени вид типа масни налазимо у следећим примерима: горки П, 

житку попару ДТ, ладна ДТ Ј, масни сир С, мрсне славе К, ако је мрсно 
Ду, плитки К, рјетко сито Ос Т. Акценатски тип масни у новоштокавским 
ијекавским говорима јужно од Златибора „прилично је редак“ (Николић М. 
1991: 142). 

2 Овакви примери нису засведочени у полимском комаранском идиому (Николић М. 
1991: 141).

3 Вуковић 1940: 281–282 – гладан / гладан, грдан / грдан (са различитим значењем), 
жедан / жедан, снажан / снажан; Стевовић 1969: 587 – гладан, жедан, али снажан.

– 5 –
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Засведочено је и гладна година Во, гладна сила, не знају колко им је 
доста С, гладне Г, грдне ране ДТ, грдни народ ДД, грдну стоку Мрш, златну 
Ро, тешке муке Мр, тешког живота М. 

Бележимо, међутим, и тешка свјетина Р (експр.: ‘необично много 
људи на једном месту’), тешка сиромаштина В (експр.: ‘непојмљиво сиро-
маштво’). 

Код прилога је двојако: давно В Р, грдно В К, ријетко К М, ретко В, 
страшно М, али и грдно К, давно В  Г4, мирно Р. 

Прилог тешко налазимо чак у три прозодијска лика: тешко Г, тешко 
Р Т и тешко, у дијалекатски необележеним изразима типа тешко мени Г К, 
тешко њима ДД К и сл. 

9. Тип диван~дивна. Бележимо Вуково диван В К, дивна Г, киван М, 
кивни Ј, а за одређени вид исп. дивну ђецу Вуч. 

Придев главни налазимо углавном са `: главни тај судија Го, бијо глав-
ни В, главни препостављени Ци, главни надт свима Во; ипак и главни Р 
(Стевановић 1981: 269 – главни/главни).5 

10. Тип јадан~јадна. Преовлађују засведочени ликови који потврђују 
насловну алтернацију: бистру В К, грешна Б ДБ, грешни Вр Гл, грешно П, 
згодна Б Д, злобна Р, јадна Вр Гл, јадне Го Ј, мокра Б М Си, мокру ДТ К, 
посну М Си, посни В, посне О, рушна В М, рушне М, рушни Р, сретна В К, 
сретне Б, ситна М, тачни К, чудни ДБ. Чује се, међутим, и витке М, ниски 
Си, сниски М, ситна Г К, ситне М Т, слатка Б Т, слатке Б В, танка В О, 
танку О, уску Го, уске М. 

Одређени вид типа посни забележен је код ових придева: посна јела 
В К, посне пите В, посни пасуљ Г ДТ К, посна сарма Го К, ситне ђеце ДТ, 
ситне ДТ М, слатка пита Ду, слатка ракија Го, танку блузу Ду, уске панта-
лонице П, часни пос М, на Часне вериге Кр М. Ипак, неретко се чују и ликови 
типа јадна мајка К, посна јела Си, сретни Божић Г К, сретно весеље Ци, 
сретне славе П. 

Код прилога је згодно Вр Ј, ниско О, сниско Р, сретно Б Р и сл. 
11. Тип добар~добра. На већем делу ијекавске Србије, нпр. у ужичком 

крају и подринским ијекавским идиомима, засведочени ликови неодређеног 
вида ни лексички ни типски не излазе из оквира насловне алтернације. Да-
кле, у овим сегментима западносрбијанског ијекавског подручја редовно је 
добар В Вр Ку Куш, добра Ку С Св, добро ДТ Ј К, добре Д и сл. Међутим, 
у моравичкој области засведочено је и добар Ву Б (исп. Николић М. 1972: 
693 – добар судија), а у ијекавским идиомима јужно од Златибора, нпр. у 

4 Вук (1852) и многи говори давно.
5 Николић М. 1991: 143 – главни/главни.
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новоштокавском делу србијанског Полимља, прозодијски модел добар чак и 
преовлађује (исп. Николић М. 1991: 144). 

Посве необични (одн. херцеговачким говорима несвојствени) драга-
чевски и таковски ликови добра Вуч Гу, добре Т и сл. само потврђују једну 
овдашњу прозодијску формулу, одн. припадају реду облика са повученим 
краткосилазним акцентом неизмењеног квалитета – тип жена, домаћин.6

Овај прозодијски образац (ареално и категоријски ограничен) акц. тип 
добар~добра измешта у оквире прозодијског модела јадан~јадна. 

Одређени вид овог придева доследно гласи добри ДТ Ј Т, Уђе, погледа 
нас, вели: добар дан, добри људи В, добре ДТ Ци. 

У прилогу је добро Гу Ду С Св (из Драгачева имамо и добро Ос). 
12. Тип мртав~мртва. Готово сви засведочени примери имају Вуков 

акценат: мртав Б Ду Р, мртва ДБ Р, мртви ДБ Си, мртво ТП. У Драгачеву и 
очекивано мртав Гу, мртву Вуч. 

Одређени вид је прозодијски двојак: 
– са акцентом неодређеног вида (и, наравно, обавезном дужином): 

мртву В К, мртвог ДТ, мртвоме Г; 
– са дугосилазним акцентом: мртви ДТ, са мртве страже Ци, мртва 

тишина Ду. 

в. Двосложне и вишесложне основе

13. Тип голем~голема. Постојаност ове алтернације потврђују следећи 
примери: висока Вуч Гу, високи Г ДБ Ку Куш, голема Го Р, големо Г М, го-
леми Ду, дебела В П, дебело Вр М, дубоки П, зелена Ду М, зелено Го ДТ М, 
зелени Ду Р, зелене и кавене Ци, поштена М Си, поштени Б Гу Р ТП, црвени 
Ду М Р Ст, шарена М Ст Ци, шарено Б Ст, широки П Т.7 Налазимо и сирово 
Гу, сирову В Куш П; према Вуковом сиров имамо двојство – сиров Б Ду М 
(чешће) и сиров Ст. 

Доминантни прозодијски образац одређеног вида илуструју следећи 
примери: висока В С Св, високи В, дебела Бр ДТ Р, дебели Гл Го Ду, дебело Г 
Ј, зелени ДТ Ј, зелену Г Гу Ду, зеленог Г Ц, зеленоме М, шарени Гу, широке Р, 
широки К, црвене К С Св, црвени Г Ду Ос, црвену Ду и сл. 

6 У источном појасу западносрбијанске ијекавске плохе (драгачевски крај, западнија 
таковска насеља, источнија села Ужичке Црне горе) у примерима типа жена, домаћин, поред 
Даничићевих прозодијских ликова жена, домаћин, јављају се (у драгачевским и таковским 
насељима и преовлађују) и облици са повученим краткосилазним акцентом неизмењеног ква-
литета – тип жена, домаћин (в. Марковић 2011: 23). 

7 У таковској говорној области бележимо и голему Т.



Славољуб З. Марковић340

Забележени ликови дебелом О и црвеног Ра сведоче о појави својеврсног 
(прозодијско-обличког) укрштања неодређено и одређеног вида. 

Градивни придеви типа дрвен, земљан јављају се са краткоузлазним ак-
центом у оба придевска вида. 

Засведочени ликови неодређеног вида су малобројни: дрвен К, гвозден 
Ра Ц, гвоздени С. 

Потврде одређеног вида, далеко бројније, јављају се у два прозодијска 
обрасца: 

– са акцентом на прими: бакрена Г Ос, бакрени К Ст, бакрене Г, вунена 
ДБ, вунене П, вунену М С, гвоздени Ду М С Т, гвоздене Ос, дрвена кола Г, 
дрвене столице ДБ, дрвени дијелови В, дрвену О, камено корито М Си, сук-
нени прслук Ду, сукнене панталоне Вуч, сукнено одијело Св; – земљана К Ц, 
земљане ћасе Т, земљани лонци С, земљаније П, земљанијем Ду, ражана по-
гача Си, ражано К и сл.; 

– са акцентом на медијалном слогу (овакви ликови су знатно ређи): ба-
крене К, бакрено О, дрвене кашике М; – земљани шпорет Г С, земљана вруна 
М, земљане вруне Р, лојане свјећице Гу, ражани љеб Р, човано одијело М Т.8 

2) Придеви само у одређеном виду

а. Једносложне основе

14. Придеви на -(и)ји. Придев божији (божји) засведочен је само са 
краткоузлазним акцентом: божи дан В, људи божи К, човече божи ТП Ц, 
божи празник Ду, или пак божии Ра, божија Р Ц, божије В. 

Према Вуковом овчји налазимо (прозодијски и фонетски) различите  
могућности: овчи сир Р и (чешће) овчи сир Ј Ст Ци, затим овчии У и овчии Г, 
овчије К, па и овчии ТП, овчије К, са овчим месом ТП. 

15. Придеви на -ни. Акценат одређеног вида типа десни својствен је 
готово свим забележеним примерима:

десна рука ДБ, з десне стране Б ТП, десну руку В Ст, десноме Ку, крсни 
љеб Ду Ка, мјесна канцеларија Т, месна канцеларија М, ноћни рад Си, ноћни 
чувар М, ноћна тица Т, очни лекар Ду, код очног К ТП. 

Бележимо и необично ђе је брдно К (‘брдовито’).
Другачије је ( 2 или 2 ) само у путни трошкови К и у примерима на -њи: 

ближњи род Ву, ближња фамилија В (исп. оближњи Вр). 
8 Овај акценатски образац јавља се и у другим сродним говорима, нпр.: 

Вуковић 1940: 289; Симић 1978: 31; Стевовић 1969: 585.

– 8 –
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16. Придеви на -ски. Говори се братски народ Б, братску бригу М, 
брска трава Го, брска пјешадија К, топови брски Ду, брцкога Гу, лањски Г К, 
лањске године М Р С, мушки В К, мушкије Гу, мушку М, селски пут Р (Вук 
мушки). 

Забележили смо и брску траву Вуч. 
Само са 2 налазимо: турски Г, Турско гробље К, турског М, срески 

капетан Си, среску ту канцеларију Ц. 

б. Двосложне и вишесложне основе

17. Акценатски образац типа црквени, сватовски препознајемо у 
следећим потврдама: 

црквена звона В, црквено кандило Б, црквенске књиге Ку, срчана кап Г 
К, одт срчане капи Ду; 

са ђаволскијем царом Р, газдински синови Ку, газдинску ћерку С, 
јаворски пут Рош (али и јаворски рат Р), младовски пешкир В, младовску 
вјенчаницу К, младовско О, чауш сватовски Ку, синовске В. 

Редовно је и старински Го ДТ Ј К, а забележили смо и старатељско 
право Р. 

Навешћемо још неколико примера на -ски (-чки): 
аустринска ТП, аустрински ТП, борачку В Г М, волујскога рога ДТ, од 

воловскије старије плоча К, воловска Св Ст, грађевинску текничку школу Р 
Ку, грађевински радник М, помоћнички испит Д, предвојничку М Р, трговач-
ку школу М, Вранцуску Р, француски П, црногорски стари срез Гл Р, црногор-
ске обичаје Си.  

3) Посебне напомене о акценту придева

18. У овом одељку најпре ћемо сагледати прозодијске ликове мањег 
броја појединачних придевских форми, а потом изнети најупечатљивија 
запажања о ступњевима поређења. 

19. а) Према Вуковом округао овде је округал В Вуч Гу; у ж. роду је 
округла ДБ Си, али у ср. роду засведочено је и округло Г ДТ и округло Ду. За 
одређени вид имамо две потврде: округла М и округле Д С. 

Поред Вуковог могућан (колко је могућан ТП) имамо и могућан – ако 
није могућан Т (Стевановић 1981: 271 могућан и могућан);  бележимо и све 
могуће врсте о-тога К; прил. могуће Г М. 

Нисмо забележили Вуково имућан (исп. и Стевановић 1981: 271 
имућан-имућна-имућно); налазимо само имућан Р Ду.9

9 У Стевовић 1969: 596 – имућан.

– 9 –
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б) Говори се (опет као у Вука) не само дугачак Г М, дугачка М, дугачке 
Г С и сл., него и дугачак Д, дугачке конопце Т. Одређени вид: дугачки Г, ду-
гачке М, али и дугачко Ј. 

в) Увек је једнака Г О, једнако Го Си, једнаки М Си Т; говори се до-
садан С и досадан К10 и (прил.) досадно Ку и досадно Го ДТ; забележено је 
божићни В К Т, али и божићан пос Р, шенични љеб Го ДТ Ј и шеничан љеб 
Р Ц.  

г) Придевска форма бањски у примерима бањски вјећник ТП, бањско 
лијечење В, прозодијски је уобличена фонетским процесом, дуљењем осно-
винског вокала. 

20. Облици компаратива придева лак и мек различито се наглашавају: 
лакши Гл Го / лакши М ДБ, лакша Р; мекши В / мекши Си, мекше С; само је: 
стари Гл Го Д/ старии Вр Гл, старија Р Ц, лоши О / лошии ТП, здравии Гл, 
слабии Св Ц, слабија Р. 

У суперлативу придева (и прилога) вокал а у морфеми нај- знатно 
чешће је кратак него дуг: 

најближи Гл Го, најбоља Ј К М, најбоље Гл Го, најбољи Куш Св, највећи 
О Р, највећу ДБ Ку, најгора О, најгори Р Си, најдебљи Ду, најмања В Вр, 
најмлађи Б Г Си, најмлађе М Ст, најпречи Гл Го ДТ Ј, најстари В Ду Ј К, 
најстарија О и сл. (забележили смо и најмањи Р, најмлађу Гу). 

најбољи ДТ Ј, најбоље М, најгоре Гу Ду, најдужи Гл, најљевша С, 
најљевше Ц, најмање Ку, најслађе ДТ.11 Овако је и код Даничића (1925: 236). 

Вокал а у морфеми нај- дуг је и у дисконтинуираним суперлативним 
формама Нај му је боља ракија В, Нај ти је боља ова шума ДТ и сл., као и у 
интересантном примеру што се нај може казати, где нај подразумева „цео“ 
суперлатив и значи ‘најбоље’. 

III. ЗАКЉУЧАК

21. Прозодијска перспектива основних облика и засведочених па-
радигматских форми придева у западносрбијанским ијекавским идио-
мима одликује се знатним бројем занимљивих корелација, међутипских 
преклапања, премештања из једног прозодијског модела у други, као и нема-
лим бројем диференцијалних својстава, акценатских изоглоса које изразитије 

10 Код Вука (1852)  – досадан.
11 Испитивачи сродних говора затичу различите ситуације. За кратко а (нај-) исп.: 

Вуковић 1940: 295, Станић 1982: 155, Пешикан 1965: 161, Ћупић 1977: 83 (у Црној Гори), 
Стевовић 1969: 468 (у централној Србији), Симић 1978: 31 (у источној Босни). За двојак кван-
титет вокала у нај- исп. Драгичевић 1986: 156 (у Лици), Ђукановић 1983: 234 (у источној 
Босни); за дуго а (нај-) исп. Николић Б. 1968: 418 (у Тршићу). 

– 10 –
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деле не само сагледавано подручје већ и шири терен херцеговачко-крајишког 
дијалекта.  

22. Општу закључну процену конкретизоваћемо најупе ча тљи вијим 
запажањима. 

Уопштавање краткоузлазног акцента у ликовима одређеног вида 
типа свети (модел млад~млада), одн. дуги (образац стар~стара), масни 
(тип гладан~гладна) и сл. експанзивна је прозодијска тенденција само у 
севернијим деловима западносрбијанске ијекавске плохе – у подринским, 
ужичким и моравичким селима. С друге стране, прозодијски модел нов 
~ нова – присутан, преовлађујући или једини у многим херцеговачким 
говорима – особина је (не и претежна!) само западносрбијанског ијекавског 
југа, тј. србијанске полимске области. Такође, у идиомима северне половине 
западносрбијанске ијекавске области широко заступљен херцеговачки 
образац фин ~ фина уступа место моделу фин~ фина. Драгачевско-таковски 
прозодијски ликови добра, добре (ареално и категоријски ограничени) 
акц. тип добар~добра (као и образац мртав~мртва) измешта у оквире 
прозодијског модела јадан~јадна. Интересантно је (а можда и изненађује) да 
акценатски лик добар преовлађује и у полимским србијанским говорима, а 
није непознат ни моравичкој говорној зони. Стабилност типа гладан~гладна 
унеколико подрива знатна концентрација ликова типа гладан, стидан (уз 
редовно снажан и сл.), измештајући овакве примере под окриље обрасца 
диван~дивна. 

23. Издвојили бисмо и неколико појава које не представљају 
дијалекатски спецификум западносрбијанских ијекавских идиома (а, 
вероватно, ни херцеговачких говора уопште), али, рекли бисмо, завређују 
посебан осврт и бар овлашно сагледавање. 

а) Необични акценатски обрасци типа младог сира, сувог грања (тип 
млад~млада), одн. дебелом и црвеног (тип голем~голема) сведоче о појави 
својеврсног прозодијско-обличког укрштања неодређеног и одређеног 
придевског вида. 

б) И облички и прозодијски интересантни су дублети типа божићни/
божићан пос(т), шенични/шеничан љеб. 

в) И код придева и код прилога затичемо експресивно уопштавање 
краткосилазног акцента у синтагмама које означавају присуство нечега у 
непојамно великој мери, нпр. тешка сиромаштина – ‘непојмљиво сирома-
штво’, или (у прилога) слутњу какве велике невоље, нпр. тешко мени, 
тешко њима и сл. Овакви примери нису дијалекатски обележени. 

Уочена и сагледана стања и односи не излазе из оквира доброг 
херцеговачког просека. И прозодијским особинама придева западносрбијан-
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ски ијекавски комплекс потврђују своју припадност матичној дијалекатској 
бази, пространом и разуђеном херцеговачко-крајишком дијалекту.  
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Славолюб З. Маркович

ОБ УДАРЕНИИ В ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ИЕКАВСКИХ ГОВОРАХ ЗАПАДНОЙ СЕРБИИ

Р е з ю м е 

В статье рассматриваются характерные просодические признаки ос-
новных форм и отдельных парадигматических форм прилагательных в ие-
кавских говорах западной Сербии. Опираясь на рассмотренные примеры 
и проведенные анализы, делаем следующие выводы. Просодическая пер-
спектива основных форм и зарегистрированных парадигматических форм 
прилагательных в иекавских говорах западной Сербии отличается значи-
тельным количеством интересных корреляций, совпадений между типами, 
переходами из одного просодического типа в другой, а также определенным 
количеством дифференциальных признаков и свойств словесного ударения, 
которые резко разделяют не только рассматриваемый ареал, но и более ши-
рокую территорию, на которую распространяется герцеговинско-краишский 
диалект. 

Ключевые слова: ударение, просодические корреляциe, говори запад-
ной Сербии, иекавский,  герцеговинский говори.
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 The essay delves into the prominent prosodic traits of both core and certain 
paradigmatic forms of adjectives in West-Serbian Ijekavian speeches. The conclu-
sions are drawn on the basis of the demonstrated corpus and analytical viewpoints 
made. The prosodic perspective of the basic and proven paradigmatic forms of 
adjectives in West-Serbian Ijekavian speeches is shown to have a great number 
of interesting correlations, inter-typal overlaps, transference from one prosodic 
model to another, together with a certain number of distinct traits, accent traits 
which considerably divide not only the region analyzed, but a wider terrain of 
Herzegovian-Krajina dialect as well. 
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Драгана Новаков

НАРОДНИ НАЗИВИ ЈЕЛА И ПИЋА У ГОВОРУ ТОМАШЕВЦА

У овоме раду је реч о народним називима за јела и пића у говору То-
машевца у јужном Банату. Циљ рада је био забележити називе из кулинар-
ске лексике, а затим их лексиколошки обрадити. Грађа је сакупљена терен-
ским истраживањем, те пописивањем примера и упоређивањем с постојећим 
дијалекатским речницима, а потом је категорисана према тематским целина-
ма. Материјал је указао на постојање великога броја германизама из семан-
тичког поља кухиње и кулинарства у говору Томашевца, који су у српски језик 
ушли углавном из немачког језика или посредством њега. Та заступљеност 
јесте очекивана с обзиром на културно-историјске околности у Банату, јер су 
на овом простору живели Немци. 

Кључне речи: дијалекатска лексика, народни називи, јела, пића, говор 
Томашевца.

1. УВОД

У Панонској низији, кроз коју се пробија река Тамиш, у свом средњем 
току, три километра источно од раскрснице железничких пруга Панчево 
‒ Зрењанин и Нови Сад, налази се село Томашевац (Миловановић 1992: 
102‒103).

Томашевац се сматра за најстарије насеље у јужном Банату. Не зна 
се тачно када је село насељено, али је познато да је Томашевац постојао 
још у XVII веку. У селу су се дуго задржала два назива: Маријево и Чоке. 
Претпоставља се да су под овим именима раније постојала два насеља, која 
су се проширивањем спојила у једно које носи данашње име (Ердељановић 
2019: 270). Према предању, ова два сеоца спојио је неки Томаш, и према 
њему је настало име Томашевац.

– 1 –

УДК:  811.163.41’282.2
811.163.41’276.6:641.55
Изворни научни рад
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У Томашевцу данас живи 1510 становника. Национални састав станов-
ника јесте 92,12% Срба, 3,28 % Рома и 1,30% Мађара. Немаца нема од 1945. 
године.1

Према усменим саопштењима данашњих становника Томашевца може 
се закључити да се о пореклу обично зна до трећег, евентуално четвртог коле-
на и да се памте само досељавања из разних места у близини. О досељавању 
из удаљенијих крајева нема поузданијих података већ људи само на основу 
причања старијих везују своје порекло, обично без одређених елемената, за 
неки удаљенији крај.

Говори Баната су били предмет истраживања у више наврата 
(Московљевић (1938, 1941), Ивић (1949‒1950, 1990, 2001), Ивић и др. (1994, 
1997), те нећемо наводити све његове особине, већ само оне које се налазе у 
нашем корпусу.

Говор Томашевца припада тамишкој зони банатских говора шумадијско-
војвођанског типа, али заједно са говорима Боке чини прелаз ка смедерев-
ско-вршачком дијалекту. На прозодијском плану релевантно је чување ду-
госилазног акцента у финалном затвореном (колач, комлов, кокач, кромпир, 
пасуљ, печем)2 и медијалном слогу иза кратког некацентованог квантитета 
(зарољам, замесиду, настружеду, од неискоканог кукуруза, остали) (Ивић 
и др. 1994: 54‒59; Ивић 2001: 105). Ова акценатска особина присутна је у 
говору свих генерација.

Примери показују да се у групама -ао и -ео врши асимилација, а потом 
контракција редовно у корист другог вокала: куво, требо; воло и сл. 

Сугласник х се факултативно губи у свим позицијама: кад оћеш, лебац, 
од леба, ладно, кад се олади, та маса буде питијаста, вр, одма, од ситнији 
отпадака, од њи ништа не правим, тегла суви шљива и сл. 

У глаголу метнути никада нема н иза т: метем мало целерово лишће.
У иницијалној сугласничкој групи пш- (пшеница) најпре је дошло до 

африкатизације струјног сугласника уз експлозивни (пч-), а потом до њеног 
упрошћавања: ченично брашно. Ова лексема није честа, будући да се у на-
родним говорима уместо лексеме пшеница користи реч жито (Ивић и др. 
1994: 358).

Упрошћавање финалних сугласничких група може се видети у обли-
цима: осамнајс, мас и сл. Поменута група се, дакле, упрошћава отпадањем 
денталнога плозива.

До дисимилације долази у групи мн која прелази у мл, млого.
1 Попис, 2011. године: http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije/?d=4&r=
2 Особине банатског говора потврђиваћемо примерима из нашега материјала.
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Поједини облици глагола пуштати и пустити забележени су са 
подновљеним јотовањем: пушћаду, упушћен и сл.

У већем делу тамишке зоне у дативу и локативу јавља се облик мене 
(Ивић и др. 1994: 231), а што потврђује и наш материјал: мене је било гадно 
да правим.

Бројни су примери који показују да глаголи често имају у трећем лицу 
плурала презента наставак -ду: будеду, замесиду, опереду, настружеду, ку-
ваду, метеду, опрљиду, пустиду, правиду, ставиду, истопиду, киселиду и 
сл., али и -у: расклату, посолу, праву,  волу.

Прилог здраво позната је одлика војвођанских говора: имали смо здра-
во леп бостан; бели лукац стаљам у свако јело скоро, кажу да је лековит, а и 
црни је здраво добар.

Прилог онда јавља се факултативно са к: уморим мас и ондак почнем; 
ондак метем да печем у ђувече; ондак издробим сир; ондак то зачиним и 
буде лепо; и ја ондак испржим лукац и сл.

На синтаксичком плану присутно је мешање падежа правца и места у 
корист овога првог, тј. акузатива уз предлоге на и у: месо печем и у тигањ на 
мас; а мак је скуван у млеко и самлевен; купус смо киселили у велико буре; и 
то после стоји у саламуру; у крстолу сам грејала воду; испече се сланине и у 
ту мас се упржи брашно; пекла сам крофне на зејтин, поред ређе правилне 
употребе локатива: а чварци се истопиду у бакрачу.

Инструментал оруђа се бележи с предлозима с и са: онда муљамо с 
муљаром; онда се истуче с оклагијом; закисели се са парадајзом.

Лексика кулинарства (називи јела и пића) у српском језику представља 
важан сегмент кулинарске терминологије, који говори о културолошким и 
језичким утицајима којима је одређена средина била изложена.

Кулинарска лексика била је до сада предмет истраживања многих ауто-
ра код нас. Због тога за ову прилику нећемо дати исцрпан преглед литературе 
на целом српском простору, него ћемо се ограничити на она истраживања 
која се тичу Војводине. Истраживање дијалекатске лексике овога краја 
започелo је у другој половини XX века радовима Велимира Михајловића 
(1980) и Гордане Вуковић (1995; 1995а), која је сачинила и нацрт упитника за 
прикупљање кулинарске лексике, а потом је настављено у чланцима Ружи-
це Мирилов (2010), Драгане Радовановић (2011; 2013а; 2014; Радовановић 
– Спариосу 2013б), Душанке Звекић Душановић (2011) и др.3 Ови радови 
су добра основа за одређивање ареала појединих лексема, али и путоказ за 
прикупљање ове грађе.

3 О кулинарској лексици в. Милорадовић 2011; 2014; Квока 2014.
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Циљ овога рада јесте да забележимо називе за јела и пића према лек-
сичко-семантичким пољима у говору Томашевца, као и да укажемо на богат-
ство лексичкога фонда у вези са кулинарском терминологијом.4

На основу упитника и спонтаног разговора са информаторима,5 грађа 
је снимљена на диктафон, а потом транскрибована у виду континуираног 
дијалекатског текста, из којег су на фише исписиване лексеме (њих 330) са 
контекстом. Оне су прво разврстане по семантичким пољима, а потом по 
азбучном реду. Дефиниције су даване на основу контекста, али и онога што 
се налази у дијалекатским речницима (Речник српских говора Војводине). 
Спорна значења проверавана су код осталих мештана који нису учествовали 
у интервјуу. С обзиром на тему којом се бавимо у раду, за информаторе6 смо 
бирали примарно најстарије жене у селу7.

За лексичко-семантичку анализу изабрали смо следеће тематске 
целине:8 Основне намирнице; Оброци и узимање оброка; Припремање хране; 
Зимница; Млеко, млечни производи, јела са млеком, обрада млека; Супе и 
чорбе; Jела од пшеничног и кукурузног брашна; Јела од теста; Посласти-
це/Колачи; Врсте меса; Јела од меса; Месне прерађевине; Поврће; Јела од 
поврћа; Умаци; Јела приликом разних светковина; Пића.  

У речнику ћемо, како је то устаљено у нашој лексикографији, именице 
давати у номинативу, а глаголе у инфинитиву и у првом лицу презента. Ако 
се у неком облику мења акценат, дајемо пун облик речи, односно две лексе-
ме (сутлијаш, сутлијаша). Речи дајемо углавном у једнини, међутим, ако се 
код некога облика чуje само множина, такве примере остављамо у плура-
лу (ташке). Ако више одредница има исто значење, код најфреквентније од 
њих бележена је сематика и навођени су синоними. 

4 Материјал сам прикупила 1995. године као студент постдипломских студија за израду 
семинарског рада под руководством проф. др Гордане Вуковић. 

5 Сви информатори су репрезентативни представници банатског говорног типа, а 
разго вори су вођени у Томашевцу. Поменућемо имена информатора са којима смо највише 
били у контакту: Зора Новаков (рођена 1899. у Самошу); Пава Новаков (рођена 1926. у 
Јарковцу); Бранислав Мојин (рођен 1921. у Томашевцу) и Иванка Станков (рођена 1919. у 
Новом Козјаку).

6 Наведени информатори су били у исто време присутни у истој просторији, што 
је помогло да се добије већи инвентар лексема и прецизнија значења, али је отежало 
транскрипцију.

7 Иако су информаторке рођене у суседним селима њихов говор је сличан говору То-
машевца. 

8 Анализа сакупљене грађе заснована је на теорији семантичких поља Н. И. Толстоја 
(1963; 1966).
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2. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

Прво ћемо грађу разврстати према тематским целинама, а потом је 
дати азбучним редом у речнику, који представља централни део овога рада. 

1. ОСНОВНЕ НАМИРНИЦЕ: 
1.1. брашно: бело, лебње, ченично, кукурузно, гриз;
1.2. шећер ‒ санкалада, шећер у праху;
1.3. зачини: бибер, мирођија, олбер, ситна паприка, со.

2. ОБРОЦИ И УЗИМАЊЕ ОБРОКА: 
2.1. фруштук;
2.2. фруштуковати (старије од доручковати);
2.3. ручак; 
2.4. ручати ‒ да ручамо;
2.5. јаузна;
2.6. маренда;
2.7. вечера;
2.8. вечерати;
2.9.  јести ‒ да јемо;
2.10. лабрцнути ‘презалогајити’.

3. ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
3.1. кувати: барити, димстовати, испржити, препећи, засолити;
3.2. месити: замесити, зарољати, избућкати, измесити, подмесити, 

премесити, развити, растеглити, укиселити, умесити, умити, уморити, 
кисело тесто; слатко тесто; укисело тесто; обга.

4. ЗИМНИЦА:
4.1. дунст: од вишања; од дгуња; од ринглоза; од шљива; 
4.2. пекмез; 
4.3. слатко;
4.4. киселе јабуке; киселе крушке; 
4.5. aјвар;
4.6. туршија;
4.7. расол;
4.8. кисели купус; кисела паприка;
4.9. прокола.

– 5 –
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5. МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЈЕЛА СА МЛЕКОМ, ОБРАДА 
МЛЕKA:

5.1. врсте млека према пореклу: кравље; овчије;
5.2. млечни производи: варено млеко; грушевина; кисело млеко; кајмак; 

милер; подливени сир; стари сир;
5.3. јела са млеком: удробљено млеко; сутлијаш;
5.4. средства за сирење: сириште; укваса;
5.5. обрада млека: варити, киселити, поцирити.

6. СУПЕ И ЧОРБЕ: 
6.1. супе према називу меса: живинска; гушчија; свинска; јагњећа;
6.2. чорбе: кисела чорба; чорба од бикова од лука; кромпир чорба; 

јагњећа чорба; живинска чорба.

7. ЈЕЛА ОД ПШЕНИЧНОГ И КУКУРУЗНОГ БРАШНА: 
7.1. производи од пшеничног брашна
7.1.1. кувани: мандара; попара;
7.1.2. печени: лебац; моча; василица; гибаница; дробац; кварена штруд-

ла; кисела погача; кифлице са салом и са сиром; милипрот; наора (део песку-
рице); пескурица; переце; повојница; погача; погачице натревене с машћом; 
поступаница; штрудла.

7.2. производи од кукурузног брашна
7.2.1. кувани: куља; масна куља; 
7.2.2. печени: проја.

8. ЈЕЛА ОД ТЕСТА
8.1. део хлеба или колача: окрајка; попушка;
8.2. кувана слана теста: ваљушке; насуво резанице; гркљанићи; кнедле; 

трена; тарана; флекице.
8.3. кувана слатка теста: кнегле са шљивама – гомбоце;
8.4. пржена теста: крофне; руске крофне; шприц-крофне; сковерце; 

савијачице; шморне.

9. ПОСЛАСТИЦЕ/КОЛАЧИ
9.1. колач; лудајница; колачи са гризом; каприцна; штрудле с маком;
9.2. колач у модлама: гурабије;
9.3. слаткиши: алва, кретош, и била је само ‒ жута торта. 
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10. ВРСТЕ МЕСА (од домаћих животиња):
10.1. гушчије; 
10.2. живинско; 
10.3. јагњеће; 
10.4. овчевина;
10.5. пачије;
10.6. свинско;
10.7. ћурчије.

11. ЈЕЛА ОД МЕСА
11.1. пуњена паприка; 
11.2. сарма;
11.3. питије;
11.4. пржени паприкаш, јагњећи паприкаш.

12. МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ:
12.1. барена шунка; баретина;
12.2. мас; троп; чварци;
12.3 беле кобасице, месне кобасице; 
12.4. пабушина;
12.5. сланина/сланина од груника.

13. ПОВРЋЕ: арпаџик; лукац; боранија; паприка; бабура; бостан; гра-
шак; кромпир; купус; мак; зелен; пашканат; першун; рен; шаргарепа.

14. ЈЕЛА ОД ПОВРЋА: боранија; пасуљ; жути посни пасуљ; грашак; 
купус; подварак; кромпир; ђувеч; чушпајз; пиринџа.

15. УМАЦИ: 
15.1. бео сос/сос са мирођијом;
15.2. сос са парадајзом; 
15.3. сос са реном.

16. ЈЕЛА ПРИЛИКОМ РАЗНИХ СВЕТКОВИНА 
Светковине спадају у народне обичаје који се поштују и пратикују и 

данас припремањем посебних јела. Тако су се на Бадњи дан спремали ‒ пос-
ни пасуљ, бели, лудајнице и суве шљиве, а за Божић ‒ резаћи колач, супа, 
печени ћурак, барена шунка.  За Велики четвртак ‒ посни пасуљ, а за Вели-
ки петак ‒ суве шљиве. За Светог Николу ‒ кисела чорба, јагњећа чорба и 
јагњећи паприкаш, затим супа, барила се шунка, кувало се жито за кољиво 
и месиле се кифле (или кифлице) са салом, за Младенце и Мученике ‒ по-
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гача. За Перјанице се припремала ‒ чорба, паприкаш и кифлице са салом. А 
када је кум ишао по девојку, припремали су се ‒ пржени паприкаш, печене 
кобасице, погачице натревене с машћом и сарма. Кад дође млада, правила 
се супа, затим, печење, торте и слатко тесто. За Задушнице  се припре-
мао ‒ милипрот;  

17. ПИЋА
17.1. алкохолна пића;
17.1.1. ракије: бресковача; дудињара; комовица; лебара; патака;
17.1.2. вина:  маста; отело; француз; црно вино; комина;
17.2. безалкохолна пића, напици: кракле; шербет. 

3. НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О ПОРЕКЛУ ЛЕКСЕМА

Од проучаваних кулинарских назива јела и пића највећи број је сте 
словенскога порекла. Једна од таквих лексема јесте гибаница (од прасл. 
*gуbanica)9 настала од суфикса -ица и партиципа прошлог *gуbanъ, од гла-
гола *gуbati, које је значило, између осталог, и ʻсавијатиʼ. Потом реч кобаси-
ца, која је позајмљеница у прасловенском, али је имала праоблик (од прасл. 
*kъlbasa / kъlbasъ), затим лексемe колач (од прасл. *kolo и суфикса -ач); мед 
којa представља назив прасловенскога порекла (*medъ); пржити (од прасл. 
*prьžiti) и многе друге.

Поред домаћих речи (најчешће прозирне мотивације, као на пример, 
савијачице, дробац, лебара), забележено је више позајмљеница из других 
језика. Наравно, оваква ситуација је сасвим разумљива када је у питању те-
рен на коме су се сучељавали утицаји разних језика и култура. Поред речи 
из немачког језика, чији су носиоци на овим просторима у прошлости има-
ли и културну и политичку доминацију, запажа се и утицај мађарског и ру-
мунског језика. Утицај турскога језика у ове крајеве пренет је миграцио-
ним кретањима становништва из наших јужних крајева. Важно је међутим, 
истаћи, а што су нагласили П. Ивић, Ж. Бошњаковић и Г. Драгин ‒ да и поред 
присуства знатног броја позајмљеница, банатски говори по јачини страног 
утицаја на вокабулар далеко заостају на пример, за муслиманским гово-
рима у Босни и Херцеговини или многим приморским говорима, у којима 
оријентализми, односно романизми много дубље прожимају речнички фонд 
(Ивић и др. 1994: 453‒454).

9 За етимологију смо користили: Миклошич 1862–1865; Скок 1971‒1974; Глухак 1993; 
ЕРСЈ 2003‒2008.
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Дакле, у прикупљеној грађи најзначајнији слој позајмљеница чине гер-
манизми, хунгаризми, романизми и турцизми, који су се адаптирали, одно-
сно уклопили у лексички систем српскога језика. А наши резултати су по-
казали да је немачки утицај на исхрану Срба у Томашевцу најдоминантнији 
у односу на утицај осталих народа у српском окружењу.10 

Слој позајмљеница из немачког језика може се илустровати примери-
ма: гранцле (нем. Granceln), думст (нем. Dunst)11, јаузна (нем. Jause), олбер 
(нем. Lorber), крменадала (нем. Karmenadel), кифлице (нем. Kipfel), крофне 
(нем. Kraphen), милер (нем. Milchrahm), милипрот (нем. Milchbrot), сос (нем. 
Sossen), супа (нем. Suppe), ринфлајш (нем. Rindfl eisch), ролат (нем. Rolat), 
ташке (нем. die Taschen), торте (нем. Torten), фил (нем. Fülle), фруштук 
(нем. Frühstück), чушпајз (нем. Zuspeise), штрудле (нем. Strudel), шунка 
(нем. Schunke) и многе друге.12

Позајмљенице из мађарског језика јесу: гомбоце (мађ. gombosy), 
лепиња (мађ. lepeny), паприка (мађ. paprika), паприкаш (мађ. paprikás), пере-
це (мађ. perec), циповка (мађ. cipo). А из румунскога језика долази лексема 
бураг (рум. buric).13

Из групе романских језика долази лексема маренда ʻдоручакʼ (лат. 
merenda), затим саламура ʻусољено месоʼ за коју П. Скок истиче да је бал-
кански латинитет (1972: 193) и др.

Лексема пасуљ, према П. Скоку јесте балкански грецизам латинскога 
порекла, phaseolus ʻграхова јухаʼ (1971: 127). У Хрватском енциклопедијском 
речнику (ХЕР 2002) такође се наводи грчки језик као давалац (phásēlos), али 
као језик посредник бележи се мађарски paszuly, што је хунгаризам и код нас.

У раширене турцизме спадају: алва (hаlva), зејтин (тур. zeytun), ракија 
(тур. rakı), џигерица (ciğer), шећер (тур. șeker), арпаџик (тур. arpacık), ђувеч 
(тур. güveç), кајмак (тур. kaymak), сутлијаш (тур. sütlü), питије (тур. pihti), 

10 Резултати истраживања Д. Радовановић у севернобанатским селима (Ђала, Са-
над, Мокрин), када је у питању Банатска месна трпеза, показују да Јела од меса и Месне 
прерађевине углавном обилују позајмљеницама најпре из турског, затим мађарског и на крају, 
немачког језика; међутим, када је реч о групи Врсте меса и делови, домаћа лексика знатно 
предњачи (2013а: 467). 

11 Промена је вероватно била подстакнута тежњом да се ојача изговор назала, који је 
слаб у оваквом положају. Међутим, не треба искључити ни директну супституцију немачког 
п, које се испред фрикативног сугласника изговара с јасном оралном оклузијом, српским м 
(Ивић и др. 1997: 375).

12 О немачком утицају на исхрану Срба у Војводини више в. у Мартинов 1997; Шнел 
Живановић 2011 и др.

13 Д. Радовановић и Л. Спариосу наводе у Уздину (суседно село поред Томашевца) 
лексему buragă (2013а: 466). 
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сарма (тур. sarma), туршијa (тур. turşu) док је лексема гурабије из арапскога 
језика (арап. gurabiyya  ʻптичји колач ̓, ʻвранин колачʼ) и др. Дакле, из на-
ведених примера можемо видети да су неки турцизми директно преузети из 
турскога језика, док су други дошли посредством овога језика.

ЗАКЉУЧАК

Од проучаваних кулинарских назива у говору Томашевца највећи број 
јесте словенскога порекла.

На основу прикупљеног материјала установили смо да се издваја не-
колико лексема у оквиру одређених тематских целина чији су називи дирек-
тно преузети из других језика (паприка, паприкаш, ролат, сарма), или су 
се фонетски и творбено прилагодили српском (ђувече, милипрот, сковерце, 
џигерица). Позајмљенице потврђене у лексици говора Томашевца резултат 
су вишевековних језичких додира на простору Баната, као и каснијих про-
сторних и културних утицаја. То свакако иде у прилог закључку да се са 
усвајањем начина припремања хране прихватају и њихови називи, који су 
готово до данас у употреби на овом простору.

Од позајмљеница из семантичког поља кухиње и кулинарства 
најбројнија је скупина из немачког језика. Тај немачки утицај на исхрану 
Срба у Банату, тачније у Томашевцу, доминантнији је у односу на утицаје 
осталих народа у српском окружењу, што је и очекивано.

Може се приметити и да је уочљив велики утицај града на село, те 
многе речи из говора староседелаца полако нестају, попут: фруштук  ‘до-
ручак’,  јаузна  ‘ужина’, санкалада ‘бела смеса попут шећера’, каприцна 
‘врста колача преливених куваним шећером’, моча ‘хлеб натопљен у млеко 
и јаја и пржен на масноћи’ и сл. Дакле, промене услова живота у селу и 
њихова модернизација утичу на измене у реалном свету, као и на посредно 
нестајање или промену речи у кулинарској лексици. 

Грађа је показала више једночланих (гомбоце, ваљушке, дудињара, кра-
кле, лудајница, савијачице), него двочланих назива (кварена штрудла; резаћи 
колач; укисело тесто; удробљено млеко) којима се именују појединачни на-
зиви јела и пића, а мањи број је именован описно (чорба од бикова од лука). 
Мотивисаност у овим речима одређена је најчешће саставом: кукурузно 
брашно, живинска чорба, жути посни пасуљ, јагњећи паприкаш, јагњећа 
чорба, кромпир чорба, пачије месо, али и наменом ‒ кућанска повојница.

Спроведена анализа назива јела и пића у селу Томашевцу показала је 
да они немају уску терминолошку функцију, него се срећу и у другим гово-
рима, као и у српском стандардном језику.
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РЕЧНИК

А
aјвар, -а м. ‘јело од млевеног парадајза, паприке и зачина’. ‒ У јесен 

кyвамо aјвар.
алва, -е ж. ‘бомбоне од прженог шећера и ораха’. ‒ Ми деца тражимо 

маму да нам прави алве.
арпаџик, -а м. ‘ситан лук за сађење, лук сејанац’. ‒ У пролеће сејем 

арпаџик.

Б
бабура, -е ж. ‘врста крупне паприке’. ‒ Бабуру стаљам за зимницу.
барена шунка, -е ж. в. шунка
баретина, -е ж. ‘месо које се кува у води’. ‒ Од баретине се праву беле 

кобасице.
барити, барим ‘кувати јело у води’. ‒ ... онда то треба барити.
бела џигерица в. џигерица
беле кобасице в. кобасице
бели лук в. лук
бело брашно в. брашно
бело вино в. вино
бео сос в. сос
бибер -а м. ‘врста зачина’. ‒ У месне кобасице се стави бели лук, бибер.
божићно печење в. печење
боранија, -е ж. ‘јело од бораније’. ‒ Боранију очистимо, исечемо је, и 

метемо да се димстује.
бостан, -а м. ‘заједнички назив за диње и лубенице’. ‒ Имали смо здра-

во леп бостан.
брашно -а ср. ‘прерађевина од жита’ 1. бело 2. лебње 3. кукурузно 4. 

пшенично (ченично). ‒ Било је брашно бело, лебње, кукурузно и ту метемо 
мало пшенична брашна.

бресковача, -е ж. ‘ракија од плодова брескве’. ‒ Кад то испечемо бре-
сковачу, онак је та још опаснија.

бураг, бурага м. ‘желудац код животиња (обично преживара)’. ‒ Бураг 
је требо за сир.

бућкуриш, бућкуриша м. ‘неукусна храна’. ‒ Ја нисам кувала бућкуриш.

– 13 –
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В
ваљушке, -ака мн. ‘обли комадићи теста који се кувају’. ‒ Правили смо 

ваљушке са сиром. 
варено млеко в. млеко
василица, -е ж. ‘пита која се меси за православну Нову годину, на дан 

Светог Василија’. ‒ То је кав погача, василица.
вечера, -е ж. ‘оброк који се једе увече’. ‒ ... ондак ја скувам вечеру, а и 

данас се каже вечерати.
вино, -а ж. ‘пиће добијено врењем грожђаног сока’ 1. бело 2. црно 

вино. ‒ Од црног грожђа се правило црно вино, француза, а од  белог грожђа 
било је, то се звало отело. 

Г
гибаница, -е ж. ‘јело од растезаног теста надевено сиром, врста пите’. 

‒ С отим сиром често пута правили смо гибаницу.
глазура, -е ж. ‘прелив преко колача или торте’. ‒ Глазура се прави од 

чоколаде.
гњецав, -а, -о ‘слабо печен хлеб или колач’. ‒ Кад није била изложена 

фуруна, понеки пут је гњецав лебац.
гомбоце, -а ж. мн. ‘барено тесто запечено на масти са презлама’. ‒ Пра-

вим гомбоце од теста и барена кромпира.
гранцле, гранцли мн. ‘колачићи од брашна, масти, јаја и шећера вађени 

модлицама’. ‒ ... и било је звали смо гранцле.
грашак, -шка м. ‘вариво од грашка’. ‒ Е, ја онда кувам грашак.
гриз, -а м. ‘крупица’. ‒ Мати замеси та јаја с отим гризом.
гркљанићи, -а м. мн. ‘тесто у ролнама исечено на ситне комадиће’. ‒ ... 

и правим гркљаниће.
груник,  груника м. ‘подваљак свиње’. ‒ Пече се она сланина од гру-

ника.
грушевина, -е ж. ‘прво кравље млеко (после тељења)’. ‒ Грушевину 

сам бацала свињама, мене је било гадно да правим. 
гурабије -а ж. мн. ‘колачићи од брашна, јаја, шећера, масти вађени 

модлицама’. ‒ ... и правили смо гурабије.
гушчије месо в. месо

Д
димстовати, -ујем. ‘крчкати јело у пари на тихој ватри’. ‒ ... у њега на-

сече лука и то димстује.

– 14 –
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доручак, -чка м. ‘оброк који се једе ујутру’. ‒ … то нам је било до-
ручак.

доћи за руком в. одморити
дробац, дропца м. ‘сушени, млевени хлеб’.  ‒ Баба и мати су упржиле 

дробац.
думст, -а м. ‘укувано воће, компот’ 1. од вишања 2. од дгуња 3. од рин-

глова 4. од шљива. ‒ Пре смо мећали думст од вишања, од шљива, од рин-
глоза, од дгуња.

дудињара, -е ж. ‘ракија од дудовог плода, дудиња’. ‒ Највише смо пек-
ли од дудића, дудињару.

Ђ
ђувеч, -а м. ‘јело од мешаног поврћа’. ‒ Дробац ставиду прво у ђувеч.
ђувече, -ета ср. ‘тепсија’. ‒ Ондак метем да печем у ђувече, кад за 

ручак, кад за вечеру.

Ж
живинска чорба в. чорба
жито, -а ср. мн. ‘1. заједнички назив за биљке од чијег се плода меље 

брашно и прави хлеб, плодови тих биљака, зрневље, назив за пшеницу 2. 
кувана пшеница која се једе на даћи или слави, кољиво’. ‒ ... још и жита 
кувамо за Светога Николу.

жута торта в. торта
жути посни пасуљ в. пасуљ

З
забиберити, -им ‘посути бибером’. ‒ Супу забиберим и јемо.
закиселити, -им ‘ставити у јело сирће, лимун, парадајз’. ‒ ... закисели 

се са парадајзом.
замесити, замесим ‘направити тесто од брашна и воде’. ‒ ... замесиду 

с јајетом.
запарити, -им ‘прелити кључалом водом’. ‒  ... кад запаримо и оно 

стоји до ујутру.
запећи, запечем ‘ставити јело само на кратко у рерну’. ‒ ... они метеду 

у рерну да се мало запече.
запржити, -им ‘додати јелу упржено брашно’. ‒ Кад је купус куван, 

онда се запржи.
зарољати, зарољам ‘увити тесто’. ‒ ... и онда једну [обгу] по једну 

зарољам.
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засолити, засолим ‘ставити у јело со’. ‒ ... мало засолим и метем да се 
одмори.

зачинити, зачиним ‘ставити у јело зачине’. ‒ ... ондак то зачиним и 
буде лепо.

зашећерити, -им ‘ставити у јело шећер’.  ‒ Моја мати то [гомбоце] 
зашећери.

зејтин, -а м. ‘уље за јело’. ‒ Пекла сам крофне на зејтин.
зелен, -а м. ‘поврће (шаргарепа, паштрнак и першун) које се ставља у 

супу’. ‒ Очистим зелен и спремим да кувам.

И 
избућкати, -ам ‘умутити јаја’. ‒ Избућкам и четир кашике шећера ме-

тем.
издробити, издробим ‘уситнити’. ‒ ... ондак издробим сир.
измесити, измесим ‘сјединити тесто да буде компактна маса’. ‒ ... из-

месиду све заједно.
измуљати, измуљам ‘испасирати’. ‒ Ово прво вино кад га измуљамо 

зове се маста.
испржити, -им ‘пећи јело у масти’. ‒ И ја ондак испржим лукац.
истући, -чем ‘умутити јаја’. ‒ Разбијем четири јајета, истучем кав за 

торту.
изрендане крушке в. крушке 

Ј
јабука, -е ж. мн. ‘врста воћке и њен плод’ 
киселе јабуке. ‒ Е, неки пут смо киселили јабуке.
јагњећа чорба в. чорба
јагњећи паприкаш в. паприкаш 
јаузна, -е ж. ‘оброк који се једе између ручка и вечере’. ‒ Јаузна у че-

тири сата буде. 

К
кајмак , -а м. ‘скрама која се нахвата на некуваном млеку’. ‒ Деца су 

волела кајмак.
каприцна, -е ж. ‘врста колача преливених куваним шећером’. ‒ Моја 

мати је правила каприцну.
квасац, -сца м. ‘сиво-бела влажна маса у којој се налазе гљивице које 

изазивају разлагање шећера и врење’. ‒ У осам сати подмесимо квасац.
кварена штрудла в. штрудла
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киселе јабуке в. јабуке
киселе крушке в. крушке
кисели купус в. купус
кисело млеко в. млеко
кисела паприка в. паприка
кисела погача в. погача
кисела чорба в. чорба
кисело тесто в. тесто
киснути, кисне ‘кад се тесто подиже’. ‒ Ондак замесим, метем квасац 

да кисне.
кифлице, -а ж. мн. ’1. дем. од кифла 2. врста колача у облику малих 

кифли са сиром, са салом, са пекмезом’. ‒ Кифлице сам правила са салом и 
са сиром.

кишељење, -а ср., гл. им. од киселити. ‒ ... ондак је то кишељење.
кнегле, -а ’тесто у облику лоптица од брашна, јаја и соли 1. кнегле од 

гриза 2. са шљивама’. ‒ И метем да кувам вечеру, кад шта, кад кнегле од 
гриза.

кобасице, -а ж. ‘месом надевено црево 1. месне 2. беле’. ‒ ... и правиду 
се беле кобасице и месне.

кожура, -е ж. ‘свињска кожица’. ‒ ... кожуре од главе и то ставиду.
кокати, кокам ‘пржити зрна кукуруза’. ‒ Метем кукуруза, па кокам.
кокач, кокача м. ‘врста кукуруза за кокање’. ‒ За Ускрс кокамо коки-

це.
кокице, -а мн. ж. ‘кукуруз који је искокан’. ‒ Тај кукуруз је кокач.
колач, колача мн. ‘колач који се замеси од брашна, јаја, млека, квасца и 

шећера резаћи’. ‒ На Бадњи дан моја баба умеси прави колач, резаћи.
колачи, -а мн. ‘врста слаткиша најчешће од печеног теста’. ‒ Правили 

смо колаче са гризом.
кољиво, -а ср. ‘кувана пшеница са шећером и орасима, обично се једе 

на славама’. ‒ ... а буде и кољиво за славу.
комлов, комлова мн. ‘додатак који помаже да хлеб нарасте’. ‒ Прво 

правимо комлов.
комина, -е ж. ‘оно што остане кад се исцеди сок из воћа (од грожђа, 

шљива и сл.) и спрема за алкохолно врење’. ‒ ... то од кукуруза комину дамо 
свињама.

комовица, -е ж. ‘ракија од грожђа’. ‒ ... и то се пече ракија комовица.
компот, компота м. ‘воће кувано са шећером’. ‒ Данас се не каже 

думст, него компот.
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кракле, кракли мн. ж. ‘слатко безалкохолно пиће од соде, са шећером 
и аромом малине’. ‒ Тај прави соду и кракле.

краставчић, -а м. ‘дем. од краставац и врста биљке из породице ти-
кава са јестивим дугуљастим зеленим плодом’. ‒ За кишељење су мали 
краставчићи.

кретош, -а м. ‘посластица коју справљају посластичари од упрженог 
шећера’. ‒ А кретош ми је куповала тетка кад сам била мала код алвара.

кришка, -е ж. ‘парче хлеба’. ‒ Кришке носим на њиву.
крманадла, -е ж. ‘свињско месо са обе стране кичме са ребарцима’. ‒ А 

ово меса остало, шунке, крманадле и шта ја знам, ребра, то се соли.
кромпир, кромпира м. ‘1. намирница 2. јело од кромпира’. ‒ Кували 

смо кромпир у ђувече.
кромпир чорба в. чорба
крофна, -e мн. ж. ‘тесто у облику лоптица пржено на масноћи: 1. руске 

крофне 2. принцес крофне’. ‒ Е, тако је она правила те колаче и ми смо то 
звали руске крофне.

крстола, -е ж. ‘округла тучана посуда за кување’. ‒ У крстолу сам 
грејала воду, и кувала сам.

крушка, -е мн. ж. ‘врста воћке и њени плодови: киселе крушке, изрен-
дане крушке без шећера’. ‒ Е, неки пут смо киселили крушке.

крчкати се, крчка се ‘оставити јело да полако ври на тихој ватри’. ‒ 
Оставим ручак да се крчка, па одем да напојим краве.

кувати, -ам ‘спремати јело у води’. ‒ Моја баба обавезно кува ручак.
кукурузно брашно в. брашно
куља, -е ж. ‘укувано густо јело од кукурузног брашна: 1. са сиром 2. 

са млеком 3. масна’. ‒ Неки пут се спремала куља, а ми остали, деца и ови 
остали, други, јели смо масну, и са сиром је била куља.

купус, -а м. ‘1. биљка 2. јело од купуса: кисели купус’. ‒ Купус смо 
киселили у велико буре.

кућанска повојница в. повојница

Л
лабрцнути, -нем ‘презалогајити’. ‒ ... пре су говорили и лабрцнути.
лебара, -е ж. ракија од кукурузног брашна’. ‒ Ова ракија се зове леба-

ра, зато што се меће мало ченична брашна од жита.
леб, -а ‘производ од брашна, воде, соли и квасца’. ‒ Било је брашно 

бело, лебње, лебње смо правили леб.
лебац, леба в. леб. ‒ ... и лебац савршен буде.
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лепиња, -е ж. ‘растегљено тесто кружног облика које се обично пече пре 
хлеба’. ‒ Кад месим леба и кад прво испечем лепиње, дам им да фруштукују.

лист, -а м. ‘комад развученог теста’. ‒ ... будеду лепи, све на листове.
лудајнице, -а ж. мн. ‘слатки колач с ренданом бундевом у растезаном 

тесту’. ‒ Лудајнице правим и данас.
лукац, лука м. ‘врста поврћа 1. бели 2. црни’. ‒ Бели лукац стаљам у 

свако јело скоро, кажу да је лековит, а и црни је здраво добар.
луковина, -е ж. ‘боја за фарбана јаја од љуске лука’. ‒ Моја баба нас 

тера да скинемо с тавана лукац да кувамо луковину.

Љ
љуска, -е ж. ‘опна (код грожђа и сл.)’. ‒ Љуске бацим од њи ништа не 

правим.

М
мак, мака м. ‘једногодишња индустријска биљка са белим или ружича-

стим цветовима’.  ‒ А мак је скуван у млеко и самлевен.
мандара, -е ж. ‘каша од пшеничног брашна са јајима и сољу’. ‒ Испече 

се сланине и у ту мас се упржи брашно, сипа се воде и кува се мандара.
маренда, -е ж. ‘оброк који се једе између ручка и вечере’. ‒ Маренда је 

била око четир сата.
мас, масти ж. ‘отопљена масноћа’.  ‒ Уморим мас и ондак почнем.
масна куља в. куља
маста, -е ж. ‘непреврео сок од грожђа’. ‒ Ово прво вино кад га муљамо 

то се зове маста.
мед, меда м. ‘сладак густи сок који пчеле стварају од цветног нектара’. 

‒  Василице премажем медом.
месити, месим ‘правити тесто’. ‒ ... кад се осуши кад оћемо да месимо.
месне кобасице в. кобасице
месо, -а ср. ‘мекано мишићаво ткиво животиња, као и делови животиња 

који се употребљавају као животна намирница 1. суво 2. пачије 3. свинско 
4. ћурчије 5. живинско 6. овчије’. ‒ Супу смо кували на пачије, на ћурчије, на 
живинско, на свинско, а купус са овчевином и сувим месом.

меуна, -е ж. ‘љуска, чаура у коју је увијено семе неких биљака (пасуља, 
грашка)’. ‒ Меуне волу краве, од грашка волу страшно.

милер, -а м. ‘масноћа са некуваног млека’. ‒ Од млека горе скупим 
милер. 

милипрот, -а м. ‘тесто умешено са милером’. ‒ Од бела брашна пра-
вимо милипрот.
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мирођија, -е ж. ‘биљка јаког мириса од које се најчешће прави сос’. ‒ 
Сос метем и правим са мирођијом.

млеко, -а ср. ‘бела хранљива течност, која се лучи из млечних жлезда 1. 
овчије 2. варено 3. кисело 4. удробљено’. ‒ Онда кад помузем краве зајутра, 
кувам млеко, овчије млеко сам киселила, а варено млеко смо дробили, то је 
кав удробљено млеко.

моча, -е ж. ‘хлеб натопљен у млеко и јаја и пржен на масноћи’. ‒ Од 
леба правим моче.

муљати, муљам ‘пасирати’. ‒ Онда муљамо с муљаром.
мутити, мутим ‘мешати житку храну’. ‒ ... ја онда мутим сир.

Н
наденути, -нем ‘напунити пиринџом и изнутрицама’. ‒ Ћурак се на-

дене још увече на Бадњи дан. 
наора, -е ж. ‘делови пескурице’ в. пескурица. ‒ Наоре нам из [цркве] 

донесе деда.
настругати, настружем ‘изрендати’. ‒ Моја баба и моја мати настру-

жеду лудају.
насуво резанице в. резанице

О
обарити, обарим ‘прокувати јело’. ‒ ... обари се у бакрач.
обга, -е ж. ‘лопта од теста’. ‒ И намажем ту обгу и растеглим преко 

свега помажем са маком.
обстојати, -им ‘оставити тесто да одстоји неко време’. ‒ ... кад обстоји 

пола сата, онда се истуче с оклагијом.
овчевина, -е ж. в. месо
овчије млеко в. млеко
оплести, оплетем ‘увити тесто у плетеницу’. ‒ ... и кад оплетем, ја је 

метем у шерпу.
одморити, одморим ‘оставити тесто одређено време да стоји’. ‒ Пра-

вим мале обгице и метем да се одмориду, да дођу за руком.
окрајка, -е ж. ‘крај хлеба, део хлеба или колача’. ‒ Код нас је деда јео 

окрајку.
олбер, -а м. ‘лист ароматичног мириса који се ставља у неко јело’. ‒ 

Данас стаљам олбера.
опрљити, опрљим ‘ватром спалити’. ‒ Кад закољу свиње, онда донесу 

сламу да опрљиду.
ора, -а м. ‘плод истоимене биљке’. ‒ .... ондак смо имали пуно ораја.
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оскорушити се, оскоруши се (о млеку и сл.) ‘овлаш се заледити’. ‒ Кад 
се млеко оскоруши, скупи се милер.

осушити, осушим ‘оставити растегљено тесто да се просуши’. ‒ Ондак 
оставим тесто да се осуши.

отело, -а ср. ‘врста белог грожђа’. ‒ То је било грожђе, оно пређашњо, 
старо, отело. 

П
пабушина, -е ж. ‘мастан поткожни слој на трбуху свиње’. ‒ А од пабу-

шине и од још ситнији отпадака, то се меље и правиду се месне кобасице.
паприка, -е ж. ‘плод истоимене биљке 1. кисела 2. ситна, црвена 3. 

пуњена за јело од млевеног меса’. ‒ Кад је готов купус, киселиду паприку, 
то је кисела; пуњена паприка се јела млого, а са црвеном, ситном сам зап-
ржавала јело.

паприкаш, паприкаша м. ‘јело од меса и кромпира које се кува у соку 
зачињеном паприком 1. јагњећи 2. пржени’. ‒ И стави се да се кува јагњећи 
паприкаш онда буде и пржени паприкаш.

пасуљ, пасуља м. 1. биљка 2. ‘кувано јело најчешће чорбасто које се 
прави од пасуља 1. бистар, бели, посни, 2. жути’. ‒ А за вечеру кувамо пасуљ, 
бели, посни, жути смо кували, поготово петком.

патака, -е ж. ‘последња врло слаба ракија која излази у казан при 
печењу’. ‒ ... то се зове патака.

пачије месо в. месо
пашканат, -а м. ‘врста зачина’. ‒ Очистим пашканат и метем да ку-

вам.
пекмез, -а м. ‘кувано воће са шећером 1. од вишања 2. од кајсија 3. 

ринглоза 4. шљива’. ‒ И тако куваду по цео дан и целу ноћ куваду пекмеза од 
вишања, кајсија, ринглоза, шљива.

переце, -а мн. ср. ‘пециво савијено у круг и местимично премазано 
смесом коју чине јаје, со и вода’. ‒ Переце месим од киселог теста.

першун, -а м. ‘врста зачина’. ‒  ... очистим першун, пашканат.
пескурица, -е ж. ‘мали хлеб који издељен чини наору, а користи се у 

цркви приликом причешћа’. ‒ Месу се пескурице за Задушнице и ондак се 
носи по кућама.

пећи, печем ‘припремати храну на врелој масноћи’. ‒ Биле су фуруне 
земљане, што смо ми пекли печење, а месо печем и у тигањ на мас.

печење, -а мн. ср. ‘печено месо’. ‒ ... и то је гушчије печење.
пилетина, -е ж. ‘младо пилеће месо’. ‒ Од пилетине је лепа супа.
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пиринџа, -е ж. ‘зрнаста намирница беле боје’. ‒ Моја баба пусти мало 
пиринџе.

питије, питија ж. ‘кувано јело од свинских папака, ушију, главе и сувих 
кожурица’. ‒ Метем месо и куваду се док не спадну с костију за питије...

питијаст, -а, -о ‘који је као пихтије’. ‒ ... та маса буде питијаста.
плести, плетем ‘увити тесто у облику плетенице’. ‒ ... и онда плетем и 

кад и оплетем, оставим.
повојница, -е ж. ‘погача која се даје новорођенчету: кућанска’. ‒ Ако је 

мушкарац, ово му повојница да се што пре ожени.
погача, -е ж. ‘производ од теста без квасца 1. кисела 2. посна’. ‒ Е, 

онда правим погачу киселу, или посну, и носимо на гробље.
погачице, -а ж. ‘врста сланих колача са сиром, чварцима или чим 

другим: погачице натревене с машћом’. ‒ ... и неке погачице натревене с 
машћом.

подварак, подварка м. ‘јело од прженог купуса’. ‒ Е, то смо ми звали 
подварак.

подливати, подливам ‘исцедити воду из млека’. ‒ А више смо подлива-
ли и носили за Београд.

подливени сир в. сир
поцирити, -им ‘правити сир’. ‒ ... па кад се поцири и да га промешам.
подмесити, подмесим ‘ставити воду, со и квасац у брашно’. ‒ Подме-

симо квасац и оставимо.
подмазати, -жем ‘премазати беланцем, жуманцем или шећером тесто’. 

‒ Кад се испуни средина, ја је онда помажем јајетом.
помије, -а пл. т. ‘остаци јела који се дају свињама’. ‒ Скупим помије и 

дам свињама.
попара, -е ж. ‘јело начињено од старог хлеба, попареног и замашћеног’. 

‒ Од тврдог леба направим попару.
попушка, -е ж. ‘окрајак хлеба’. ‒ Деда је јео попушку.
поруменити, -им ‘добити лепу, црвенкасту боју при печењу меса или 

хлеба’. ‒ ... кад порумени ондак га извадим.
посолити, посолим ‘ставити у јело со’. ‒ ... и посолу мало колко није 

слано.
поступаница, -е ж. ‘колач с медом који се прави кад дете прохода’. ‒ Е, 

кад беба прохода, онда се прави поступаница.
пребранац, -нца м. ‘1. једна врста пасуља, 2. јело начињено од те врсте 

пасуља’. ‒ Кува се гус пасуљ, и кад оћеш, онда запржим и све је то пребра-
нац.
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премесити, премесим ‘поновити поступак мешења теста’. ‒ ... неки 
пут га премесим.

препећи, препечем ‘1. претерано испећи, 2. запећи кувано месо или 
кромпир’. ‒ ... неки пут препечем месо.

преставити, -им ‘ставити храну на ватру да се кува’. ‒ Преставимо 
ручак и баба пази.

пресолити, пресолим ‘ставити у јело превише соли’. ‒ ... и ондак то 
пресолим.

пржени паприкаш в. паприкаш
пржити, -им ‘припремати храну у загрејаној масноћи’. ‒ ... и ондак 

пржим месо.
принцес крофне в. крофне
проврити, проври ‘прокључати, бацити кључ 1. вода, 2. алкохолно 

врење’. ‒ Иди види, проврила је супа... и дудићи провру.
продимстовати, -ујем ‘крчкати на тихој ватри, на масноћи и додавати 

воду’. ‒ ... ставим малко да се и он продимстује.
проја, -е ж. ‘јело од кукурузног брашна, јаја, млека, сира, печено у 

тепсији’. ‒ Правимо проју од кукурузна брашна.
прокола, -е ж. ‘укишељена главица купуса’. ‒ Са проколом направим 

сарме.
пувара, -е ж. ‘зрно кукуруза које се не искока’. ‒ Пуваре буду од неис-

коканог кукуруза.
пуњена паприка ж. паприка 

Р
развити, развијем ‘тањити тесто оклагијом’. ‒ Замесим на оклагију, 

метем, развијем.
разрољати, разрољам ‘развући тесто оклагијом до одговарајуће 

дебљине’. ‒ ... и после разрољам са оклагијом.
ракија, -е ж. ‘врста јаког алкохолног пића које се добија дестилацијом 

превреле комине од воћа, грожђа, разних врста жита и сл. 1. од ринглоза 2. 
од дудића 3. од брескве’. ‒ А печемо ракију и од ринглоза, брескве, скувам и 
од дудића.

расклатити, расклатим ‘исећи заклану и очишћену живину’. ‒ Кад се 
закољу, онда донесу да опрљиду, опереду и расклату.

расол, -а м. ‘слана вода у којој се кисели купус’. ‒ Мој деда је воло да 
је куље и расола.

растеглити, -им ‘рукама развући тесто’. ‒ Кад ускисну, онда расте-
глим, уморим мас.
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резанице, -а ж. пл. ‘комадићи танког теста који се кувају за јело 1. са 
млеком 2. са сиром’. ‒ ... и они пустиду те резанице.

резаћи колач в. колач
рен, рена м. ‘биљка чији се корен употребљава као додатак уз разна 

јела’. ‒ Онда правим сос са реном.
ринфлајш, -а м. ‘кувано месо из супе’. ‒ Извадим из супе месо и кром-

пир, кав ринфлајш.
ролат, ролата м. ‘колач од жутог теста’. ‒ ... наместимо као ролат.
рољати, рољам ‘правити руком куглице од теста’. ‒ ... и ондак роља 

док су вруће.
руске крофне в. крофне
ручак, -чка м. ‘оброк који се једе у подне’. ‒ Е, после за ручак баба 

обавезно кува отиднемо на ручак да ручамо, да биде недељом.

С
савијачице, -а ж. ‘1. дем. од савијача 2. ролнице од теста пржене на 

масти’. ‒ А после печем савијачице.
саламура, -е ж. ‘слана вода у којој се држи месо пре сушења’. ‒ ... и то 

после стоји у саламуру.
санкалада, -е ж. ‘бела смеса попут шећера’. ‒ Санкалада је тако сме-

са, бела.
сарма, -е ж. ‘јело од млевеног меса које се завија у листове купуса’. ‒ А 

правили смо сарму од купуса.
свинско месо в. месо
сир, -а м. ‘производ који се добија сирењем млека 1. подливени 2. ста-

ри’. ‒ Волели смо тај подливени сир, а од старог сам правила савијачице.
сирити, -им ‘правити сир’. ‒ ... сирим млеко онда.
сириште, -а ср. ‘течност за подливање сира, које се некад правило од 

телећег бурага’. ‒ Сириште сам мећала у млеко да се подлије.
сирће, сирћета м. ‘кисела течност за зимницу и салате’. ‒ Јабуке целе, 

опране и у благо сирће то укиселимо.
ситни шећер в. шећер
ситна паприка в. паприка
сковерце, сковераца мн. м. ‘танко тесто насуто у тигањ и пржено на 

масноћи с обе стране’. ‒ ... ја онда печем сковерце.
скоруп, скорупа м. ‘масноћа са куваног млека’ ‒ Од млека горе се скупи 

скоруп.
сланина -е ж. ‘мастан поткожни слој на трбуху свиње’. ‒ На њиву смо 

јели сланине и лука.
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слатко, слатког ср. ‘веома заслађенио воће у густом сирупу’. ‒ Слатко 
правим за зиму.

слатко тесто в. тесто
со, соли ж. ‘зачин сланог укуса’. ‒ Они узму со и посолу.
сос, -а м. ‘умак 1. са парадајзом 2. са реном 3. са мирођијом’. ‒ Ондак 

правим сос са реном или бео с мирођијом, а кад правим с парадајзом, ондак 
иде паприке.

стари сир в. сир
суве шљиве в. шљиве
суво месо в. месо
супа, -е ж. ‘бистро, течно јело, припремљено кувањем поврћа и меса 

са зачинима, које се једе на почетку оброка: 1. вегета (без меса у коју се 
стављала само вегета) 2. живинска’. ‒ Четвртком је била супа или вегета 
или на живинско, а волели смо и јагњећу.

сурутка, -е ж. ‘оцеђена течност из сира’. ‒ А била је сурутка што 
остане од сира кад оцедим сир.

сутлијаш, сутлијаша м. ‘јело од пиринџа куваног у млеку’. ‒ Сутлијаш 
нисмо волели.

сушити, сушим ‘кад се месо дими’. ‒ У комин сушимо месо.

Т
тарана, -е ж. ‘тесто измрвљено на ренде у зрнасте мрвице 1. са млеком 

2. за супе, чорбе (трена)’. ‒ ... замесим трену, тарану.
ташке, ташака мн. ж. ‘развучено тесто у облику квадратића који личе 

на џепове у које се стављао дробац, сир, пекмез 1. са дропцом 2. са сиром’. ‒ 
Правила сам ташке са дропцом и са сиром за тегљење.

тесто, -а ср. ‘маса од брашна замешеног водом или другом течношћу 
и додацима 1. тегљено 2. слатко 3. укисело’. ‒ Као што се прави тесто 
тегљено, слатко или укисело.

торта, -е ж. ‘колач печен од јаја, брашна и масти 1. жута торта фило-
вана филом од пекмеза’. ‒ Била је само жута торта.

топити, топим ‘кад се маст на топлоти претвара у течност’. ‒ Ја топим 
мас на шпорет.

трена, -е ж. в. тарана
троп, тропа м. ‘дрождине’. ‒ То је троп, талог од меса.
туршија, -е ж. ‘воће и поврће које се чува за зиму у води, пресолу, 

сирћету’. ‒ Мој деда одма каже баби да спрема туршију.
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Ћ
ћурчије месо в. месо

У
удробљено млеко в. млеко
ужегнути, ужегне се ‘маст која услед стајања и топлоте промени укус 

и мирис’. ‒ ... склоним са сунца да не би ужегла са меса.
укваса, -е ж. ‘сириште што се ставља кад се прави кисело млеко’. ‒ ... 

па кад се млеко олади, ондак узмем уквасу.
укиселити, -им ‘променити укус јелу у кисело’. ‒ Укиселимо крастав-

це да имамо за зиму.
укисело тесто в. тесто
уље, -а ср. ‘масноћа’. ‒ Уље смо пре звали зејтин.
умесити, умесим ‘сјединити брашно и воду’. ‒ И онда кад умесимо 

хлеб од тог теста оставимо, и тако ми кад се олади, умесимо комлов.
умити, умијем ‘попрскати водом испечено тесто’. ‒ Кад леб извадим, 

ондак га мало умијем.
уморити, уморим ‘умутити маст уз мало брашна’. ‒ Уморим мас и ме-

тем једно жуманце.
упитијати се, упитијам ‘завршити процес стврдњавања пихтија’. ‒ Су-

традан се упитију питије.
ускиснути, ускисне ‘нарасти под дејством квасца (о тесту)’. ‒ И ондак 

те обгице кад ускисну, онда растеглим.
усолити, усолим ‘сољу заштитити сир од кварења’. ‒ Ондак га исечем, 

усолим и стаљам га у чабрицу.
учинити, учиним ‘мутити маст’. ‒ ... ја ондак учиним мас. 

Ф
фарбана јаја, фарбани јаја мн. ‘јаја обојена за Васкрс’. ‒ Ми деца ома 

чекамо да фарбамо јаја.
фил, -а м. ‘смеса којом се надева тесто’. ‒ Фил је обично био од пекме-

за.
филовати, -ујем ‘надевати тесто одређеном смесом’. ‒ Филовати зна-

чи мазати.
флекице, -а ж. мн. ‘суво танко тесто у облику квадратића’. ‒ Са млеком 

кувам кад тарану са млеком, кад флекице са млеком.
француз, -француза м. ‘врста црног грожђа’. ‒ ... али сунемо две, три 

корпе грожђа француза.
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фруштук, -а м. ‘оброк који се једе ујутро’. ‒ То се све спремало за 
фруштук да фруштукујемо.

Ц
целер, -а м. ‘врста зачина’. ‒ Метем мало целерово лишће.
циповка, -е ж. ‘округао мањи хлеб’. ‒ Узмем мали лебац, циповку и 

печем да јемо.
црвена паприка в. паприка
црна џигерица в. џигерица
црно вино в. вино

Ч
чварци, чварака мн. ‘остатак после топљења масти’. ‒ А чварци се ис-

топиду у бакрачу.
чесница, -е ж. ‘пита која се меси за Божић и у коју се обично стави 

златан или сребрни новчић’. ‒ Чесницу правим за Божић.
ченично брашно в. брашно
чорба, -е ж. ‘зачињено течно јело 1. чорба од бикова од лука, 2. чорба 

од зеленог, сочног стабла лука’. ‒ Моја јетрова је кувала од бикова од лука 
чорбу.

чушпајз, -а м. ‘јело од поврћа’. ‒ Правим чушпајз од кромпира и 
пасуља.

Џ
џигерица, -е ж. ‘унутрашњи орган тамно црвене боје 1. црна 2. бела’. 

‒ То се пече џигерица бела и црна.

Ш
шаргарепа, -е ‘биљка чији се корен користи за јело’. ‒ Метемо першу-

на и зелена и шаргарепе.
шећер, -а м. ‘бела смеса слатког укуса и кристалног облика 1. ситан 

шећер, шећер у праху’. ‒ Ондак узмем шећер, кав шећер у праху.
шербет, -а м. ‘напитак од воде и прженог шећера’. ‒ Шербет смо во-

лели.
шљива, -е ж. ‘врста воћке и њени плодови 1. суве’. ‒ То се увек остави 

једна тегла суви шљива.
шнел, -а м. ‘снег од беланаца’. ‒ Стављамо шнел горе на торте.
шпиновати, -ујем ‘пржити шећер на ватри’. ‒ Ондак шпинујем шећер.
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шприцер, -а м. ‘вино помешано са водом’. ‒ ... а од белог правимо 
шприцер.

штрудла, -е мн. ж. ‘врста колача од теста надеваног маком: 1. штрудле 
са маком 2. укисело 3. кварена штрудла’. ‒ Правили смо пре штрудле укисе-
ло, а кварене нису довољно киселе.

шунка, -е ж. ‘димљено месо од задњег бута: 1. барена’. ‒ Посе бари 
шунку и то је барена шунка.

шморне, -и мн. ‘врста посластице’. ‒ То је тесто од палачинака, ис-
кида се виљушком, док се пече на врело уље и на крај поспеш шећером.

Dragana Novakov 

FOLK NAMES MEALS AND DRINKS IN TOMASEVAC SPEECH

S u m m a r y

This work is about folk names for dishes and drinks in the Speech of Toma-
sevac in southern Banat. The aim of the work was to collect and write names from 
the culinary lexics, and then lexicologically process them. Timber was collected 
through field research, listing examples and comparing them with existing dialect 
dictionaries, and then it was categorized according to thematic units. The material 
showed the existence of a large number of Germanisms from the semantic field of 
cuisine and culinary work, which are still in use in the speech of the Tomaševac 
people, and which entered the Serbian language mainly from the German lan-
guage or through it. This representation is expected, considering the cultural and 
historical circumstances in Banat, because Germans lived in this area. 

Key words: dialectlexic, folk names, dishes, drinks, Tomasevac speech.
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Зборник  радова Резултати досадашњих и правци будућих истраживања 
српских народних говора Косова и Метохије, Зоран Кнежевић (гл. ур.), 
Радивоје Младеновић, Предраг Пипер (ур.), Београд: САНУ, Институт за 
српски језик САНУ – Косовска Митровица: Филозофски факултет Универ-

зитета у Приштини, 2021, 405 стр.

Зборник  радова Резултати досадашњих и правци будућих истраживања 
српских народних говора Косова и Метохије, у чијем су уредничком саставу 
академик Зоран Кнежевић (главни уредник); проф. др Радивоје Младеновић 
и академик Предраг Пипер, публикован je 2021. године, у издању САНУ, Ин-
ститута за српски језик САНУ и Филозофског факултета у Приштини са при-
временим седиштем у Косовској Митровици. Зборник је сачињен од рефера-
та изложених на научној конференцији одржаној 15. октобра 2019. године у 
Српској академији наука и уметности. Организациони одбор конференције 
сачињавали су: дописни члан САНУ Драган Војводић (председник); акаде-
мик АНУРС Слободан Реметић; академик САНУ Александар Лома; проф. 
др Радивоје Младеновић; проф. др Митра Рељић; др Рада Стијовић, научни 
саветник; др Софија Милорадовић, научни саветник; др Жељко Степановић, 
научни сарадник (секретар). На научном скупу изложено је 17 реферата, од 
чега је у Зборнику објављено 14 научних прилога. Аутори радова су еми-
нентни стручњаци који су се током свог лингвистичког деловања бавили 
прикупљањем дијалекатског материјала, испитивањем усмене грађе и писа-
них споменика са простора Косова и Метохије.

Егзодус Срба са простора Косова и Метохије, депопулација конти-
нуирано присутна на овом српском етногеографском простору и констан-
тан и масован уплив страног елемента, објективна су претња опстанку 
српског етницитета на терену српске јужне покрајине. Брисање читавих 
простора са дијалекатске мапе српског језика, нестајање језичких идиома и 
територијалних варијетета, мешање и преплитање језичких црта подстакну-
то миграцијама становништва, условљавају нестанак говорних типова ор-
гански пониклих на тлу Косова и Метохије. Публиковани радови у овоме 
Зборнику усмерени су ка сумирању резултата досадашњих проучавања, те 
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мапирању и изградњи стратегија за прикупљање, бележење и проучавање 
језичке грађе. Научна конференција која је Зборнику претходила била је мо-
тивисана настојањем да се, са становишта мултидисциплинарног приступа, 
говори овог дела српског етнојезичког простора опишу и проуче.

У Предговору (9–18), који потписује уредник Радивоје Младеновић, из-
нети су основни мотиви и идеје којима је подстакнуто одржавање научне 
конференције и укратко сумиран садржај изложених радова.

На уводним страницама Зборника, у одељку Закључци са конференције 
„Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних 
говора Косова и Метохије“ (19–21) сажето су изнети основни закључци са 
одржаног научног скупа. Сви аутори слажу се у ставу да је прикупљање и 
проучавање српске језичке баштине Косова и Метохије ургентан задатак, по-
себно стога што постоји значајан број „белина“ на дијалекатској мапи, одно-
сно недовољна и неуједначена заступљеност података са читаве територије. 
Аутори, такође, истичу важност формирања потпуне библиографије свих 
објављених радова са овом тематиком, како би се даље одредило које су 
научне области приоритет приликом истраживања. Приоритетно је при-
том обавити истраживања на матичном терену, са изворним говорницима, 
и то посебно у местима у којима истраживања до сада нису вршена. Рад са 
интерно расељеним лицима такође је у плану. Дигитализација прикупљене 
грађе треба да омогући доступност материјала. Треба истражити одређене 
дијалекатске целине и уједначити степен испитаности. Извршити етимо-
лошка, ономастичка истраживања. Објављивати, сем појединачних радова, 
и колективне тематске зборнике о појединим елементима језичке структуре, 
објављивати и студентске семинарске и мастер радове у посебним зборни-
цима, а факултетима сугерисати да се теме семинарских, мастер и докторких 
радова односе на језичку грађу српских косовскометохијских говора.

Предмет рада Косово и Метохија у оквиру српског дијалекатског про-
стора (23–32) академика Слободана Реметића јесте осветљивање улоге и 
значаја говора јужне српске покрајине на формирање савремене дијалекатске 
слике на широком простору од Проклетија и Призрена до Дунава. Аутор 
посебно истиче чињеницу да је посреди терен сучељавања словенских и 
несловенских језика (албански, турски), као и различитих српских говор-
них идиома (трагови утицаја ијекавских говора, пре свега зетско-сјеничког 
типа, у косовско-ресавском ареалу). Истраживање оваквих интерференција 
у дијалекатском мозаику донело би резултате од ширег, општег значаја. У 
закључку рада аутор, у духу основних поставки ове конференције, подсећа 
на велику, али и очекивану улогу колевке српске духовности и државности у 
формирању дијалекатске слике Србије и писању њене историје, те да линг-
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вистима остаје, у границама расположивих околности, неписани аманет да 
њихова колевка буде језички достојно испитана.

Рад Прилог историји српских говора на подручју Косова и Метохије 
(33–58) Александра Ломе и Жељка Степановића даје значајан допринос 
осветљавању говора Косова и Метохије из дијахроне перспективе, и то 
праћењем судбине двеју карактеристичних особина идиома овога краја и 
шире говора призренско-јужноморавског ареала: екавски развој јата и прелаз 
-л у -а. У њему се разматра Рударски законик деспота Стефана Лазаревића, 
који има вредност писаног сведочанства о новобрдском говору са почетка 
XV века. Ради утврђивања аутентичности говорних особина протографа из 
1412, аутори пореде два сачувана преписа – ћирилични и латинични – и то 
користећи се новијим рачунарским технологијама анализе и сравњивања 
текстова. Износе се основне смернице за анализу овога споменика помену-
том методологијом, и истичу предности датога приступа у анализи писане 
грађе. Коришћење расположивих модерних технологија у обради података у 
новије време добија на замаху, те је овакво аналитичко усмерење драгоцено 
као подлога за даља истраживања у оквирима овога пројекта.

Интердијалекатским интерференцијама и дијалекатској слици Косо-
ва и Метохије посвећен је рад Радивоја Младеновића Дијалекатски моза-
ик косовскометохијских призренско-јужноморавских говора (59–106). Ау-
тор на описаном ареалу препознаје и издваја четири географске целине, на 
чије су формирање утицали лингвогеографски положај области, старије и 
нове миграције, различит однос супстрата и адстрата, те сплет социогео-
графских и историјских прилика. Иако су од самих зачетака дијалектологије 
као научне дисциплине говори на југу српске етнојезичке територије 
завређивали пажњу истраживача, до данас су они, истиче аутор, неједнако 
истражени. Са становишта будућег научног бављења овим говорима по-
себно информативан јесте сегмент рада у коме Р. Младеновић даје пре-
глед и квалитативну оцену досадашњих прилога у којима се аутори баве 
проблематиком косовскометохијских идиома. Почевши од првих описа И. 
С. Јастребова, преко радова А. Белића, М. Павловића, М. Стевановића, Д. 
Барјактаревића, М. Букумирића, С. Реметића, П. Ивића и других, процењује 
се валидност научних података у њима публикованих. Незаобилазни сег-
мент у сумирању резултата јесу свакако лични научни резултати и прилози 
Радивоја Младеновића, чији је плодни научни рад у области дијалектологије 
највећим делом био усмерен на прикупљању грађе и истраживању говора 
овог дијалекатског појаса. Аутор детаљно сумира резултате научних радо-
ва и прецизно, издвајајући све нивое језичке структуре, излаже закључке у 
њима присутне. Овакав преглед омогућава јасан увид у степен истражено-
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сти сваког од сегмената језичког система, односно прилику да се постојеће 
празнине у описима у даљем раду попуне, а постојећи закључци коригују, 
испитају или надограде. Истраживачи (посебно млађи) подстичу се да, у 
будућем раду на овом пројекту, критички приступају научним чињеницама, 
крећући од претпоставке да се језички систем у потпуности „отвара“ увек 
и искључиво при сусрету са дијалекатским материјалом прикупљеним на 
терену од аутохтоних дијалекатских представника.

Софија Милорадовић ауторка је рада Косовско-ресавски говори Косо-
ва и Метохије унутар косовско-ресавске дијалекатске области (107–125). 
У њему се истиче важност утврђивања позиције и значаја говора косов-
ско-ресавског типа унутар ширег дијалекатског комплекса, и то најпре да 
би се, сумирањем досадашњих научних резултата, јасно дефинисале бе-
лине на дијалекатској карти, те пружиле смернице за план даљих терен-
ских истраживања. Библиографија радова о говорима овога дела косов-
ско-ресавског дијалекта није обимна, али, како се истиче, тај недостатак 
надомешћује се релативно обимном дијалекатском грађом прикупљеном 
теренским радом у оквирима различитих пројеката, као и публикованим 
дијалекатским текстовима у научним монографијама, који су данас истра-
живачима на располагању. О овом дијалекатском појасу писали су П. Ивић, 
С. Реметић, М. Букумирић, М. Божовић, Д. Барјакатаревић, М. Вукићевић, 
П. Радић, С. Милорадовић, Г. Јашовић и неколицина других аутора. Увидом 
у обим и садржину ових радова, С. Милорадовић закључује да би у будућим 
истраживањима требало најпре обратити пажњу на прозодијски ниво, потом 
да се испитају међујезичке и интердијалекатске интерференције, опише син-
таксичко-семантички план, те да се пажња усмери и на истраживање језика 
писаца који су у својим делима користили идиом овога типа.

Прилог Бојане Вељовић Поповић Зетско-сјенички говори Косова и 
Метохије унутар зетско-сјеничке дијалекатске области (127–141) доноси 
увид у фонетско-фонолошке прилике у говорима зетско-сјеничког дијалекта 
на Косову и Метохији, на основу чега се врши поређење са суседним гово-
рима истога дијалекта у суседној тутинско-новопазарско-сјеничкој зони. По-
казало се да се на читавом непрекинутом ареалу простиру типолошки срод-
ни идиоми, на чије формирање су утицали лингвистички, територијални и 
историјски фактори. Издвајање најважнијих изоглоса које повезују ове гово-
ре учињено је зарад сумирања прозодијских и гласовних карактеристика, уз 
сугестије и смернице за будуће анализе којима би се обухватили сви језички 
нивои. Имајући у виду недовољну истраженост овог дијалекатског појаса, 
ауторка подцртава значај теренског рада који би требало спровести у оквиру 
предстојећег пројекта.
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Занимљив и иновативан приступ анализи дијалекатског материјала 
представљен је у коауторском раду О истраживању народних говора данас 
(143–157) Радоја Симића и Јелене Јовановић Симић. За разлику од традици-
оналних радова и студија, у којима се дијалекатски материјал махом анали-
зирао са становишта прозодије, фонологије, морфологије и, ређе, синтаксе, 
аутори предлажу будућим истраживачима да искораче из домена традицио-
налног приступа и покушају да дијалекатски текст анализирају као целину, 
дакле, имајући у виду надреченичне, комплексније структуре. Иако се, и по-
ред великих напора руске етнолингвистичке школе, овај метод није усталио 
у српској дијалектологији, аутори верују да би се његовом применом дошло 
до важних закључака о природи дијалекатских идиома. У прилог тој тврдњи, 
а као вредно упутство ауторима, Р. Симић и Ј. Јовановић Симић на наколико 
примера из различитих дијалеката илуструју на који се начин овај теоријско-
методолошки приступ може реализовати.

Српски језик и његови дијалекти на Косову и Метохији данас: стање 
и перспективе (159–179) научни је рад Митре Рељић, у коме се утврђује 
данашње стање српског језика и његових дијалеката на простору Косова и 
Метохије. Циљ овога прилога јесте да се предочи степен виталности стан-
дардног језика и локалних идиома и укаже на правац будућих теренских 
истраживања. Ауторка као примарне проблеме издваја све слабији демограф-
ски потенцијал, лош статус српског народа и његовог језика и изостанак ин-
ституционалне подршке. Немали број српских говорника показује несигур-
ност у реализацији сопственог идиома, и то превасходно услед дугогодишње 
криптоглосије и стигматизације. Ипак, преостало становништво у српској 
покрајини и даље представља базу за традиционална синхронијска, 
дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања. Изазов за науку, с друге 
стране, чини ситуација настала локалним миграцијама, односно сливањем 
српског становништва у веће центре попут Косовске Митровице и Грача-
нице, и са тиме повезано мешање различитих идиома и стварање градских 
вернакулара. За лингвистичке описе таквих идиома, закључује ауторка, биће 
нужне додатне истраживачке матрице и методолошки механизми.

Опширни преглед историјата двовековног научног бављења 
дијалекатском баштином доноси рад О српској дијалекатској баштини Ко-
сова и Метохије и друштвенополитичким оквирима њеног истраживања 
(181–210) Првослава Радића. Аутор даје детаљан библиографски приказ и 
критички осврт на филолошка дела која су обележила друштвеноисторијске 
периоде од самих зачетака бављења дијалектологијом у србистици па све до 
савременог доба. Приложеном периодизацијом обухваћено је неколико епо-
ха – почевши од Вука Стефановића Караџића, преко периода од Берлинског 
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конгреса до Великог рата, периода Краљевине Југославије до раздобља кому-
нистичке (социјалистичке) Југославије. Анализом није обухваћено раздобље 
после 1990. године. Овај критички осврт на најважније ауторе и публикације 
у српској дијалектологији значајан је не само као увид у литературу који 
би вишеструко користио будућим истраживачима већ и као подсетник на 
вишевековну денационализацију српства на Космету. Угрожена језичка и на-
ционална баштина јужне српске покрајине, претензије које поједине државе 
имају ка овој територији и убрзано растакање дијалеката на овом терену као 
нужно и ургентно постављају питање одговорног односа према сопственом 
идентитету и културном наслеђу.

Лексика косовскометохијских говора потпада под језички ниво који 
је у прошлости, а и данас, привлачио пажњу истраживача, па српска на-
ука располаже неколиким вредним лексикографским остварењима која 
представљају добру основу за даље прикупљање лексичке грађе. Рајна 
Драгићевић у раду Речници косовско-метохијских говора (211–228) даје 
приказ најрепрезентативнијих лексикографских публикација. У овом при-
логу представљени су Речник косовско-метохиског дијалекта Г. Елезовића, 
Речник говора северне Метохије М. Букумирића, а дат је осврт и на лек-
сикографске описе пастирске лексике и назива из домаће радиности, потом 
ратарске лексике и назива за мере, као и назива за кућу и њене делове, за које 
је грађу на терену прикупљало и радове објављивало више научних радни-
ка. Имајући у виду презентоване публикације и обим прикупљене лексике, 
Р. Драгићевић у закључку оцртава правце будућих истраживања. Ауторка 
као најургентнији задатак истиче прикупљање лексике сиринићког говора. 
Након израде речника овога идиома, ауторка предлаже израду капиталног 
дела – речника у коме би се објединила грађа прикупљена на различитим 
пунктовима током целог двадесетог века. Осим што би објединио грађу која 
је тренутно расута по обимнијим или мање обимним и често недоступним 
публикацијама, овај речник био би и енциклопедијског и лингвокултуро-
лошког типа. Уношењем ономастичких података, топонима, информација 
о животу и досељавању Срба на ове просторе, пописивањем манастира и 
најважнијих споменика и сл. обезбедило би се трајно чување од заборава 
свих важнијих података о српском народу, његовом језику и животу на овим 
просторима.

Тања Милосављевић ауторка је рада О проучавању лексичког система 
српских говора Косова и Метохије (на примеру српског призренског гово-
ра) (229–249). Истраживање лексичког система овог периферног урбаног 
говора почива на хипотези да су дијалекатски речници релевантни извори 
за описивање лексичко-семантичке структуре лексикона, за испитивање на-
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чина концептуализације стварности и за издвајање лингвокултурних осо-
бености, јер одражавају регионалну специфику традиционалне културе и 
преко ње менталитет говорника. Дијалекатска језичка слика света српског 
призренског говора реконструисана је на основу „Збирке речи из Призрена“ 
Димитрија Чемерикића. Ауторка је успела да покаже да су теорија семан-
тичког поља, теорија прототипа, компоненцијална и концептуална анализа 
у потпуности примењиве на дијалекатски лексички систем. Кроз примере 
описа појединих аксиолошких, есте тских и културних концепата, показано је 
да когнитивно-семантички и лингвокултуролошки приступи дијалекатским 
лексиконима представљају адекватан начин изучавања лексике народних го-
вора. Укратко, Т. Милосављевић даје модел према коме се могу екстраховати 
лингвокултуролошке специфичности, дешифровати кодови традиционалне 
културе и извршити профилисање менталитета конкретне говорне заједнице.

Етнографски приступ анализи дијалекатског материјала Љубинко 
Раденковић презентује у раду Називи хлебова у српским говорима Косо-
ва и Метохије у етнографском контексту (251–265), у коме се показује 
вредновање хлеба и његова употреба у обредно-обичајној пракси говорни-
ка овога подручја. У трима великим речницима – Елезовића, Чемерикића и 
Букумирића – као и у етнографској грађи са Косова и Метохије налази се 
више десетина лексема којима се у оквирима дате говорне заједнице именује 
хлеб. Ова чињеница сама по себи говори да је хлеб код Срба на Косову и 
Метохији високо поштован и није само обична животна намирница. Састав-
ни је део многих обреда из животног циклуса, као и календарских, привред-
них и оказионалних. Представљање овог сегмента језичке и културне сфере 
живота наставак је ауторовог интересовања за употребу хлеба у обредној 
пракси словенских народа, о чему је писано у ранијим радовима.

Голуб Јашовић у раду Проучавање дијалекатске лексике и терминологије 
на простору Косова и Метохије на Филозофском факултету Универзитета 
у Приштини (267–289) осврће се на стогодишњу традицију дијалектолошког 
рада, започету Речником косовско-метохиског дијалекта Глише Елезовића, 
научника, запослених и студената у овом универзитетском центру. Из области 
дијалекатске лексикографије аутор издваја дипломске, магистарске, мастер, 
докторске радове, као и објављене научне чланке из ове области. Ипак, лек-
сика говора који покривају простор јужне српске покрајине није системски и 
плански прикупљана и проучавана. Поред поменутог речника Г. Елезовића, 
косовско-ресавски говори имају и Речник говора северне Метохије Милете 
Букумирића. Но, истиче аутор, призренско-јужноморавски и говори Кола-
шина и Средњег Ибра немају свој речник. Најистраженији лексички слој 
јесте лексика у вези са сточарењем и пастирским пословањем. Највећи број 
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радова из ове области има Милета Букумирић – аутор је студије Пастирска 
терминологија Пећког Подгора, а сем ње и више појединачних радова са 
описима лексике овога типа. Предмет интересовања аутора биле су и ра-
тарска, грнчарска, голубарска, воденичарска, лексика за именовање времена, 
простора, мера и мерила и др. Посао ранијих истраживача и научних прега-
лаца данас наставља немали број младих истраживача који студирају и раде 
на овом факултету, а у чијим је рукама судбина даљих теренских и научних 
истраживања косовско-метохијских говора.

На тематику претходног прилога надовезује се и рад под насловом 
Савремена ономастичка истраживања Косова и Метохије (291–309) Р. 
Стијовић и М. Гочанин. Ономастичка грађа на Косову и Метохији системат-
ски је прикупљана још од 1975. под окриљем Одбора за ономастику САНУ. 
Истраживачи су грађу прикупљали у селима и мањим градским насељима, 
где је вршена тотална ексцерпција, док је у градовима прикупљана само 
топонимија и антропонимијски узорак. Иако је истраживањем било 
обухваћено готово искључиво српско становништво, неки истраживачи 
успели су тада да прикупе микротопонимију и у селима која су чисто ал-
банска. Ономастички подаци објављивани су и раније, у оквиру етнограф-
ских студија или речника попут Речника косовско-метохиског дијалекта Г. 
Елезовића и Топонима Косова А. Урошевића, који обилују подацима овога 
типа. Ономастичка грађа значајна је на више нивоа, сем лингвистичке, има 
и историјску и културолошку вредност и омогућава да се сазна о народу и 
о етничкој слици. Вредан прилог овога рада јесте пружање на увид обимне 
библиографије радова из ономастике и објављене ономастичке грађе Косова 
и Метохије. Сем на ономастичке радове, ауторке дају осврт и на раније, ма-
хом етнографске студије, које садрже богату ономастичку грађу која пружа 
могућност за даља истраживања.

Биљана Сикимић у раду Етнолингвистичка истраживања српских 
говора Косова и Метохије (311–326) залаже се за обједињавање постојеће 
дигитализоване аудио и визуелне грађе говора Косова и Метохије у 
јединствени дигитални архив. Дигитални архив, како предлаже ауторка, 
могао би се унапредити израдом одговарајуће базе података, са коначним 
циљем стварања комплетне транскрипције његовог садржаја. У раду је 
начињен критички осврт на примењену методологију теренских етнолингви-
стичких истраживања српских косовскометохијских говора. Ауторка такође 
анализира и досадашње лингвистичке и примењенолингвистичке радове на-
стале на грађи са Косова и Метохије. Језички материјал са овог подручја 
прикупљан је тимским истраживањима Балканолошког института САНУ и 
Института за српски језик САНУ у периоду од 2001. године до данас. Анали-
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зирана је грађа архивирана у Дигиталном архиву Балканолошког института 
САНУ прикупљена у долини Ибра, те грађа прикупљена у оквиру пројекта 
Института за српски језик, којим су обухваћене скоро све српске енклаве 
(Сиринићка жупа, Прилужје са околним насељима, Ново Брдо, Косовско 
Поморавље и Косовска Митровица са околним насељима). Током 2004. и 
2005. године истраживањима су обухваћена насеља Ибарског Колашина, 
Бањске и севернометохијских енклава Суво Грло, Бање и Црколез. Током 
истог пројекта истраживачи су радили и са расељеним лицима са Косова и 
Метохије у избегличким центрима и приватном смештају на територији целе 
Србије. Прикупљена грађа настала тимским радом лингвиста, фолклориста 
и етнолога јесте полифункционална, синхрона и прикупљена уз примену 
исте теренске методологије, али њој би се свакако могла придодати и грађа 
прикупљена у ранијем периоду, током индивидуалних потреба научника, а 
која до сада, услед непрепознавања значаја оваквих података од стране на-
учне политике у Србији, није адекватно архивирана и није била доступна 
научној јавности.

Посебно значајан и информативан сегмент овога Зборника јесте При-
лог библиографији о српским народним говорима Косова и Метохије (327–
387), у коме аутори Р. Младеновић и Б. Марковић на једном месту региструју 
резултате истраживања једног дела српске нематеријалне баштине на Косо-
ву и Метохији. Основу ове библиографије чини картотека Р. Младеновића, 
а аутори исказују наду да ће приложени попис научних радова послужити 
као добра основа за стварање свеукупне библиографије о материјаном и 
нематеријалном косовскометохијском наслеђу. Библиографија обухвата ра-
дове из временског периода од почетака научног интересовања за народне 
говоре (крај XIX века) до 2020. године. Број радова показује континуирано 
присуство заинтересованости за овај дијалекатски појас, а њихова садржина 
на разноврсност интересовања аутора. Став приређивача, међутим, био је 
да се у овај попис уврсте радови пре свега лингвистичког типа. Приложена 
библиографија садржи 627 библиографских јединица.

У одељку Карте (391–398) приложено је осам дијалекатских карата: 
Дијалектолошка карта српскохрватског језика П. Ивића; Косово и оно-
мастикон у XV и XVI в. М. Пешикана; Говори југозападног дела Косова и 
Метохије Р. Младеновића; Ареал јекавског јотовања Милете Букумирића; 
Средњи Ибар М. Божовића; Копаоничка област. Карта дијалекатских 
пунктова П. Радића; Рефлекси акцентованих вокала Е и О у призренско-
јужноморавском дијалекту П. Ивића и С. Реметића и Исказивање при-
падничко-поседничког односа у српским народним говорима на Косову и 
Метохији С. Милорадовић и С. Станковића.

– 9 –
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На крају Зборника су Индекс кључних речи (399–400) и Индекс аутора 
(401–405).

Иако је Зборник намењен пре свега српским филолозима и дија лекто-
лозима, треба истаћи да је он квалитетом својих прилога од несумњиве кори-
сти и словенској и балканској лингвистици. Ово тим пре што пружа поузда-
не информације и о међујезичким контактима и ареалним истраживањима, 
чиме доприноси и широј балканској дијалектологији, словенској и балканској 
етно лингвистици, урбаној дијалектологији, варијационој лингвистици.

Бојана М. Вељовић Поповић
Универзитет у Крагујевцу

Филолошко-уметнички факултет
Катедра за српски језик

bojana1919@hotmail.com
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1. Српски дијалектолошки зборник (коме стоји у поднаслову Расправе 
и грађа) објављује оригиналне, претходно необјављене радове: монографије 
из српске дијалектологије (описе фонетских, морфолошких, акценатских и 
синтаксичких система појединих говора), дијалекатске речнике, оригиналне 
(и прегледне) научне радове везане за све нивое дијалектолошких језичких 
истраживања и дијалекатску грађу, научну критику и полемику, приказе, хро-
нике, библиографске прилоге. Радови који су већ објављени или понуђени 
за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени за 
објављивање у Српском дијалектолошком зборнику. Ако је рад био изложен 
на научном скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним на-
словом), податак о томе треба навести у посебној напомени, при дну прве 
странице чланка. Уколико рад (монографија) представља одбрањену доктор-
ску или магистарску тезу, мастер рад или дипломски рад аутор је дужан да то 
наведе (према традицији часописа) на почетку рада, у краћем тексту (попут 
уводне напомене) који следи одмах након имена аутора и наслова. 

Аутор је обавезан да поштује научне и етичке принципе и правила 
приликом приреме рада, у складу са међународним стандардима. Аутор
предајом рукописа Уређивачком одбору Српског дијалектолошког зборника 
гарантује да понуђени рад представља резултат сопствених истраживања, 
да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом 
писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања 
туђих извора и навода, и да рад није под тим, нити под било којим другим 
насловом, објављен или понуђен на објављивање у било којем другом часо-
пису у земљи или иностранству. 

2. Радови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским 
књижевним изговором, ћирилицом и за њих се примењује Правопис српско-
га језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010). 



390 Упутство за припрему рукописа за штампу

Поред правописних норми утврђених тим правописом, аутори треба да 
се у припреми рукописа за штампу придржавају и следећег.

а)  Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 
речника и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом.

б)  Пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу) и писму. 
Уколико се цитира преведени рад, може се у одговарајућој напомени 
навести библиографски податак о оригиналу.

в)  Страна имена пишу се транскрибовано (прилагођено српском језику) 
према правилима Правописа српскога језика, а када се страно име 
први пут наведе, може се у загради дати и изворно писање, осим ако 
је име широко познато (на пример, Ноам Чомски), или се изворно 
пише исто као у српском (на пример, Филип Ф. Фортунатов).

г)  У уметнутим библиографским скраћеницама (парентезама) прези-
ме аутора треба транскрибовати на српски језик, на пример (Белић 
1941) / (Каролак 2004). 

д)  Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју 
имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је 
потребно доследно се придржавати једног од наведених начина 
цитирања. Уколико су наводи дати у изворном језику, аутор у фусно-
ти може дати њихов превод. 

3. Рад садржи: а) име, средње слово (по жељи аутора) и презиме аутора, 
б) наслов, в) сажетак и кључне речи на српском (када су у питању краћи ра-
дови, а не монографије и речници), г) основни текст и дијалекатске текстове 
(уколико их рад има долазе после закључка), ђ) списак цитиране литературе 
(и извора), е) резиме на једном од светских језика (енглески, руски, немачки 
или француски) и превод кључних речи на језик резимеа и ж) назив и се-
диште установе у којој је аутор запослен и електронску адресу. Прилози су 
интегрисани кроз основни текст (карте, графикони, табеле и др.), односно 
дају се на одговарајућим местима у раду, и само уколико постоје посебни 
разлози, могу бити на крају рада. Дужина рада зависи од тематике и дого-
вора са Уредништвом (с обзиром на чињеницу да се у часопису објављују 
монографије, речници, али и краћи научни радови).

Име, средње слово и презиме аутора штампају се изнад наслова цен-
трирано, а у приказима, хроникама и критикама испод текста уз десну мар-
гину италиком. 

Наслов (и поднаслов) дају се центрирано, верзалом.
Сажетак, који укратко представља проблем, циљ, методе и резултате 

истраживања (до 10 редова), даје се на српском језику, без ознаке Сажетак; 
лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст (тј. једнако увучена 
као први пасус основног текста).
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Кључне речи (до 10) дају се на српском језику; лева маргина увучена 1,5 
cm у односу на основни текст. 

Дијалекатски речници и монографије немају сажетак и кључне речи, 
што је у складу са традицијом часописа и уобичајеним начином објављивања 
овакве врсте радова. 

Основни текст прилога у часопису Српски дијалектолошки зборник 
даје се на начин који одговара конкретној врсти рада (којој прилог припада) 
– речник, монографски опис, краћи научни рад, приказ. Структура основног 
текста у монографијама: уводна напомена (захвалност, пројекат, информато-
ри и сл.), садржај, увод, разрада (која може имати различити број поглавља, 
односно целина), закључна разматрања (или закључак), дијалекатски тексто-
ви (нису обавезни већ пожељни додатак раду), списак литературе и извора, 
скраћенице, регистар (није обавезан), резиме на неком од светских језика. 
Дијалекатски речници, у складу са традицијом часописа, имају уводне напо-
мене (увод) испред основног текста речника, у којима аутор износи детаље 
које сматра битним, даје списак скраћеница, карте и сл. Називи поглавља се 
дају центрирано верзалом (и могу имати римски број испред).

Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводе се на крају 
рада после резимеа на страном језику (уз леву маргину). Називи сложених 
организација треба да одражавају хијерархију њихове структуре (на при-
мер, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску 
књижевност). Ако је аутора више, мора се назначити из које установe поти че 
сваки од наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Самостал-
ни истраживачи и аутори којима научноистраживачки рад није примарна 
професија такође назначавају свој статус. Електронска адреса аутора даје се 
италиком након података о установи у којој је аутор запослен. Ако је аутора 
више, дају се адресе свих њих. 

Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак 
настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм, 
наводи се у посебној подбелешци, која је звездицом везана за наслов рада.

Код хронике, приказа и критике назив и седиште установе у којој је 
аутор запослен дају се испод имена аутора (које се налази испод текста уз 
десну маргину), а испод тога наводи се и електронска адреса италиком.

4. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 
упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наве-
ден на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора, године 
објављивања рада који се цитира, те ознаке странице с које је цитат преузет 
и затворене заграде. Уколико је реч о поновљеном издању, редни број издања 
наводи се у експоненту иза године у списку литературе, на пример:
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(Ивић 1986: 128) за 
библиограф-
ску јединицу:

Ивић 19862: Павле Ивић, Српски на-
род и његов језик, Београд: Српска 
књижевна задруга.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које 
се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља 
се црта, на пример:

(Ивић 1986: 128–130) за 
библиограф-
ску јединицу:

Ивић 19862: Павле Ивић, Српски на-
род и његов језик, Београд: Српска 
књижевна задруга.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду одвајају се запетом, на пример:

(Ивић 1986: 128, 130) за 
библиограф-
ску јединицу:

Ивић 19862: Павле Ивић, Српски на-
род и његов језик, Београд: Српска 
књижевна задруга. 

Уколико је реч о страном аутору, презиме треба транскрибовати на 
српски језик, на пример Џејмс Марфи за James J. Murphy, у тексту рада и 
парентезама, а изворни облик и писмо наводи се у списку литературе, на 
пример:

(Mарфи 1974: 95) за 
библиограф-
ску јединицу:

Марфи 1974: James J. Murphy, Rhetoric 
in the Middle Ages: A History of 
Rhetorical Theory from Saint Augustine 
to the Re naissance, Berkeley: University 
of California Press.

Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао 
исте године, у парентези и тек стуалној библиографској напомени потребно 
је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој се библиографској 
одредници из коначног списка литературе ради, на пример (Грицкат 1957а: 
12; Грицкат 1957б: 16). Уколико више аутора носи исто презиме, потребно 
је навести и иницијал имена или разликовни сегмент, на пример, Ивић М. 
1992; Ивић П. 1957 (за Милка Ивић, Павле Ивић) или Поповић Љуб. 1996; 
Поповић Људ. 2006 (за Љубомир Поповић, Људмила Поповић) и сл.

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библио-
графској напомени наводи се презиме првог аутора, док се презимена оста-
лих аутора замењују скраћеницом и др.:
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(Ивић и др. 2007) за 
библиограф-
ску јединицу

Ивић и др. 20074: Павле Ивић, Иван 
Клајн, Митар Пешикан, Бранислав 
Брборић, Српски језички приручник, 
Београд: Београдска књига. 

Уколико библиографски извор има два аутора, у парентези се користи 
одмакнута црта између њихових презимена, на пример:

(Пипер – Клајн 2014) за 
библиограф-
ску јединицу

Пипер – Клајн 20142: Предраг Пипер, 
Иван Клајн, Нормативна грамати-
ка српског језика, Нови Сад: Матица 
српска.

Уколико библиографски извор има два или више издавача, односно ме-
ста издања, између њих користи се црта, на пример:

(Клајн 2003) за 
библиограф-
ску јединицу

Клајн 2003: Иван Клајн, Творба речи у 
савременом српском језику, Други део, 
Суфиксација и конверзија, Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства, 
Институт за српски језик САНУ – 
Нови Сад: Матица српска.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у 
текстуалној библио графској напомени није потребно наводити презиме ау-
тора, на пример:

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат 
из те области срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој 
половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке 
о сваком следећем раду треба одвојити тачком и запетом, на пример (Белић 
1958; Стевановић 1968).

5. Подбелешке (подножне напомене, фусноте), обележене арапским 
цифрама (иза правописног знака, без тачке или заграде) дају се при дну 
странице у којој се налази део текста на који се подбелешка односи. Могу 
садржати мање важне детаље, допунска објашњења и сл. Подбелешке се не 
користе за навођење библиографских извора цитата или парафраза датих у 
основном тексту, будући да за то служе библиографске парентезе.

6. Литература је одељак у коме се разрешавају библиографске парен-
тезе скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (референце) на-
воде се по азбучном реду презимена првог или јединог аутора како је оно 
наведено у парентези у тексту. Ако опис библиографске јединице обухвата 
неколико редова, сви редови осим првог увучени су удесно за два словна ме-



394 Упутство за припрему рукописа за штампу

ста (висећи параграф – Paragraf у менију Format, опција Hanging, увлачење 
1 cm).

Литература се наводи на следећи начин. 

Књига:
Име и презиме ауто ра, име и пре зи ме дру гог/других ауто ра ако је реч о коауторству, 

На слов књи ге, податак о броју тома, по да так о име ну пре во ди оца, при ре ђи ва-
ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства, ме сто из да ња: из да вач.

При мери:
Белић 19582: Александар Белић, О језичкој природи и језичком развитку: лингви-

стичка испитивања, 1, Београд: Нолит.
Милетић 2001: Све то зар Милетић, О срп ском пи та њу, из бор и пред го вор Че до мир 

По пов, Но ви Сад: Град ска би бли о те ка.
Пипер и др. 2005: Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето 

Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, Синтакса савременога српског 
језика. Проста реченица, у ред. Милке Ивић, Београд: Институт за српски 
језик САНУ, Београдска књига – Нови Сад: Матица српска. 

Речник:
На слов речника (податак о редактору), податак о броју тома, ме сто из да ња: из да вач, 
година.

При мери:
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I–, Београд: Српска 

академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959–.
ЕСЈС: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–, Praha: 

Academia, 1989.

Фо то тип ско из да ње:
Име и презиме ауто ра, На слов књи ге, ме сто пр вог из да ња: издавач, го ди на пр вог 

из да ња; ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на поновљеног 
из да ња.

При мер:
Соларић 1810/2003: Па вле Соларић, По ми нак књи же ски, Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: 

На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Рукописна грађа:
Име и презиме, Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио 

општеприхваћено име), место настанка: институција у којој се налази, сигна-
тура, година настанка. 

Пример: 
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Јован Николић, Песмарица, Темишвар: Архив САНУ, Београд, сигн. 8552/264/5, 

1780–1783.

Рукописи се цитирају према фолијацији, на пример: 2а–3б, а не према 

пагинацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

Се кун дар но аутор ство:

У Српском дијалектолошком зборнику зборници научних радова 

описују се према имену уредника или приређивача.

Име и презиме уредника (или приређивача), На слов де ла, ме сто из да ња: из да вач. 

При мер:

Радовановић 1996: Милорад Радовановић (ур.), Српски језик на крају века, Београд: 

Институт за српски језик САНУ, Службени гласник.

Рад у зборнику радова:

Име и презиме ауто ра, На слов тек ста у зборнику, у: Име и презиме уредника (или 

приређивача), На слов де ла, ме сто из да ња: из да вач. 

При мер:

Луковић 1996: Милош Луковић, Специјални стилови, у: Милорад Радовановић 

(ред.), Српски језик на крају века, Београд: Институт за српски језик САНУ, 

Службени гласник, 143–157.

Рад у ча со пи су:

Име и презиме ауто ра, На слов тек ста у пу бли ка ци ји, На слов ча со пи са број све ске 

или то ма (го ди на, или пот пун да тум), место, стра не на ко ји ма се текст на ла зи.

При мер:

Гортан-Премк 2017: Даринка Гортан-Премк, Српска лексикографија данас, 

Jужнословенски филолог LXXIII/3–4, Београд, 291–313. 
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При лог у но ви на ма:

Име и презиме ауто ра, На слов тек ста, На слов но ви на да тум, број стра на.

При мер:

Кљакић 2004: Сло бо дан Кљакић, Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра, По ли ти ка 
21. 12. 2004, 5.

За публикације доступне онлајн наводи се иза свих података интернет 
адреса и датум преузимања/приступа.

7. Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста, а у себи садржи 
основне поставке и резултате истраживања. Резиме треба да буде на једном 
од светских језика (енглески, руски, немачки или француски). Уколико аутор 
није у могућности да обезбеди коректан превод, треба да напише резиме на 
језику на коме је на писан и рад, а Уређивачки одбор Српског дијалектолошког 
зборника обезбедиће превод. После резимеа треба на језику резимеа навести 
кључне речи за дати рад. 

8. Текст рада за Српски дијалектолошки зборник пише се електронски 
на страници А4 формата (21 x 29,5 cm), с маргинама од 2,5 cm, увлачењем 
новог пасуса 1,5 cm, и разма ком међу редовима 1,5. Текст треба писати у 
фонту Times New Roman, словима величине 12 pt, а сажетак, кључне речи, 
резиме, цитирану литературу, изворе и подбелешке словима величине 10 pt. 
Уколико аутор користи специјалне фонтове, неопходно је да их приложи. 

Радове рецензирају три квалификована рецензента. Поступак 
рецензирања је анониман, осим уколико обе стране (аутор и рецензент) не 
изразе спремност на непосредну комуникацију, што је у складу с традицијом 
часописа.

Уколико је неко од рецензената тражио дораду рада, аутор се упознаје 
са захтевима. Након исправки/дораде, чланак се поново доставља рецен-
зенту/рецензентима ради провере испуњености постављених услова. Након 
тога Уредништво доноси одлуку о објављивању. 

Додатно, по пријему позитивних рецензија, Уређивачки одбор задржа-
ва право да од аутора захтева да рад уреди према нормама часописа, односно 
да свој рад усклади са Упутством за ауторе. Аутор је дужан да у року, који (у 
складу са величином рада) одређује главни уредник, изврши коректуру рада, 
уколико то буде од њега затражено.

Рок за завршетак процеса рецензирања радова је 12 месеци од предаје 
рукописа. 
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9. Часопис излази годишње. Радови се примају током целе годи-
не, а главни уредник у договору са Уређивачким одбором одређује (након 
рецензирања радова) да ли се рад прихвата, под којим условима (да ли су 
потребне мање или веће дораде) и када се може објавити.

10. Електронску верзију рукописа у Word и PDF формату 
треба послати на адресe: srpski.dijalektoloski.zbornik@gmail.com,  
profesorremetic@gmail.com. Рукописи и прилози се не враћају. 





УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

Српски дијалектолошки зборник је најстарији лингвистички ча-
сопис Српске краљевске академије, садашње Српске академије наука и 
уметности, заснован 1905. године култном студијом Александра Белића 
Дијалекти источне и јужне Србије. Једини је национални часопис тога типа 
код Срба. Захваљујући угледу његових уредника (од 1905. до 1960. годи-
не [књ. I–XIII] уређивао га је академик Александар Белић, од тада до 1974. 
[књ. XIV–XX] академик Михаило Стевановић, од 1976. до 1999. [2001] 
[књ. XXI–XLVIII] академик Павле Ивић, од 2002. [књ. XLIX–LI] академик 
Александар Младеновић, од 2010. [књ. LVII] уређује га академик АНУРС 
Слободан Реметић) и значају и квалитету студија које су у њему штампа-
не, Српски дијалектолошки зборник је стекао статус најрепрезентативнијег 
дијалектолошког гласила у словенском свету. На страницама зборника 
објављене су капиталне монографије из српске дијалектологије (по прави-
лу узорно описани фонетски, морфолошки, акценатски, ређе и синтаксички 
системи појединих говора), међу којима и две Белићеве и четири Ивићеве, 
затим, дијалекатски речници, оригинални научни радови, прикази књига и др. 
Радови објављени у овом часопису значајно су обогатили доктрину словенске 
и европске дијалектологије. Иако је профилисан да објављује прилоге из на-
ционалне научне дисциплине, Српски дијалектолошки зборник је увек имао 
статус часописа међународнога ранга. После Другог светског рата (од 1950. 
године) Институт за српски језик постао је суиздавач овог зборника, затим је 
од 1972. до 1980. године био једини издавач, да би од 1981. године, са бројем 
27, Српска академија наука и уметности и њен Институт за српски језик на-
ставили заједнички рад на овом зборнику. Од 1976. године зборник излази 
годишње, а неколико пута је штампано и по две књиге у једној години.

Српски дијалектолошки зборник (коме као ближе одређење стоји у под-
наслову Расправе и грађа) објављује оригиналне, претходно нео бјављене ра-
дове: монографије из српске дијалектологије (описе фонетских, морфолош-
ких, акценатских и синтаксичких система појединих говора), дијалекатске 
речнике, оригиналне научне радове везане за све нивое дијалектолошких 
језичких истраживања, дијалекатску грађу, научну критику и полемику, при-
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казе, хронике, библиографске прилоге. Часопис је отворен и за објављивање 
одбрањених докторских и магистарских дисертација, мастер радова, ди-
пломских и семинарских радова везаних за српску дијалектологију. 

Радови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским 
књижевним изговором, ћирилицом. Резиме се доставља на неком од свет-
ских језика (руском, енглеском, француском, немачком). 

Српски дијалектолошки зборник излази једном годишње у једној или 
две књиге. 

Српски дијалектолошки зборник доступан је у режиму отвореног при-
ступа.

Дигиталне копије свезака часописа архивирају се у Дигиталном ре-
позиторијуму Народне библиотеке Србије. 

 ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА И УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА

Главни уредник часописа Српски дијалектолошки зборник доноси 
коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења 
одлуке главни уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна 
о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских пра-
ва и плагирање. Главни уредник задржава дискреционо право да неке од 
примљених рукописа не објави уколико утврди да не одговарају прописа-
ним садржинским и формалним критеријумима. Главни уредник обавештава 
Уређивачки одбор о сваком примљеном раду и образлаже сваку своју одлуку. 
У редовним околностима главни уредник у року од 90 дана од датума пријема 
рукописа обавештава аутора о томе да ли је текст прихваћен за објављивање. 
Главни уредник, као и остали чланови Уређивачког одбора, односно рецен-
зенти, не смеју бити у сукобу интереса у вези са рукописима којe Уређивачки 
одбор разматра. Главни уредник, односно чланови Уређивачког одбора и ре-
цензенти дужни су да благовремено пријаве постојање сукоба интереса. Ако 
сукоб интереса постоји код једног или више чланова Уређивачког одбора, 
ти чланови се искључују из поступка избора рецензената и одлучивања о 
судбини рукописа. Главни уредник је дужан да суд о рукопису донесе на 
основу његовог садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких или 
политичких предрасуда.

Главни уредник, односно чланови Уређивачког одбора или рецензен-
ти не смеју користити необјављен материјал из предатих рукописа за своја 
истраживања без изричите дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у 
предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користи-
ти за стицање личне користи.



401Уређивачка политика

Уредник и чланови Уређивачког одбора дужни су да предузму све раз-
умне мере како би идентитет рецензената остао непознат ауторима пре, то-
ком и након поступка рецензирања и како би идентитет аутора остао непо-
знат рецензентима до окончања поступка рецензије, изузев онда када обе 
стране (аутор и рецензенти) изразе спремност на непосредну комуникацију, 
што је у складу с традицијом часописа.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутор гарантује да рукопис представља његов оригиналан допри-
нос, да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на дру-
гом месту. Предавање истог рукописа у више часописа представља кршење 
етичких стандарда. Такав рукопис се моментално искључује из даљег 
разматрања. У случају да је послати рукопис резултат научноистраживач-
ког пројекта или да је, у претходној верзији, био изложен на скупу у виду 
усменог саопштења (под истим или сличним насловом), детаљнији пода-
ци о реферату, као и о пројекту који је финансирао излагање, наводе се у 
посебној напомени на почетку текста. Рад који је већ објављен у неком 
часопису или другој публикацији не може бити прештампан у Српском 
дијалектолошком зборнику. 

Аутор је обавезан да поштује научне и етичке принципе и правила 
приликом припреме рада, у складу са међународним стандардима. Аутор 
предајом рукописа Уређивачком одбору Српског дијалектолошког зборника 
гарантује да понуђени рад представља резултат сопствених истраживања, 
да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом 
писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања 
туђих извора и навода и да рад није под тим нити под било којим другим 
насловом објављен или понуђен за објављивање у било којем другом часо-
пису у земљи или иностранству. Издавач неће сносити никакву одговорност 
у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

Садржај рада

Рад треба да садржи довољно детаља и референци како би се рецен-
зентима, а потом и читаоцима омогућило да провере тврдње које су у њему 
изнесене. Намерно изношење нетачних тврдњи представља кршење етич-
ких стандарда. Прикази, хронике и други прилози морају бити прецизни 
и објективни. Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукопи-
са и дужни су да, ако је то потребно, пре њиховог објављивања прибаве 
сагласност свих лица или институција које су непосредно учествовале у 
истраживању које је у рукопису представљено. Аутори који желе да у рад 
укључе илустрације, табеле или друге материјале који су већ негде објављени 
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дужни су да дају тачан податак о извору из којег су материјали преузети. 
Уколико тих података нема, достављени материјал сматраће се оригинал-
ним делом аутора. Ако касније дође до било каквог спора (на пример, при-
говора носилаца ауторских права да је неки материјал објављен без њихове 
сагласности), часопис објављује исправку или се у посебној белешци сасвим 
ограђује од рада и јасно наводи да је до грешке дошло кривицом аутора.

Ауторство

Аутори су дужни да као ауторе наведу само она лица која су значајно 
допринела садржају рукописа. Ако су у битним аспектима истраживачког 
пројекта и припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, 
њихов допринос треба поменути у напомени или захвалници.

Навођење извора

Аутори су дужни да исправно цитирају изворе који су битно утицали на 
садржај истраживања и рукописа. Информације које су добили у приватном 
разговору или кореспонденцији са трећим лицима, приликом рецензирања, 
пријаве пројеката или рукописа и слично не смеју се користити без изричите 
писане дозволе извора.

Плагирање

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других об-
лика креативног израза и њихово представљање као својих представља 
грубо кршење научне и издавачке етике. Под плагијатом се подразумева и 
аутоплагијат, тј. случај када аутор преузима у целини или у деловима текст 
који је претходно негде већ објавио не наводећи референцу из које се ти по-
даци преузимају. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, 
што је законом кажњиво. Плагијат обухвата следеће:

●  дословно или готово дословно преузимање или смишљено пара-
фразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других 
аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних 
фрагмената (на пример, коришћењем наводника);

●  копирање слика или табела из туђих радова без правилног навођења 
извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права;

●  објављивање рада истоветног или прилагођеног садржаја са већ 
обја вљеним радом на другом језику истог аутора без одобрења 
Уређивачког одбора и навођења податка о томе да је у питању превод 
већ објављеног рада.
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Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће 
моментално одбијени, а ауторима ће бити забрањено да на одређено време 
објављују радове у Српском дијалектолошком зборнику. Ако се установи да 
је рад који је објављен у часопису плагијат, рад ће бити означен као плагијат 
у складу са процедуром наведеном под Опозивање већ објављеног рада, а 
аутору ће бити забрањено да током одређеног периода објављује у часопису 
Српски дијалектолошки зборник. 

Сукоб интереса

Аутори су дужни да у раду укажу на финансијске или било које друге су-
кобе интереса који би могли да утичу на изнесене резултате и интерпретације.

Грешке у објављеним радовима

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог 
објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредни ка или издава-
ча и да са њима сарађују како би се рад опозвао или испра вио.

Предавањем рукописа Уређивачком одбору часописа Српски дија-
лектолошки зборник аутори се обавезују на поштовање наведених обавеза.

ОБАВЕЗЕ РЕЦЕНЗЕНАТА

Рецензенти су дужни да стручно, аргументовано, непристрасно и у 
задатим роковима доставе уреднику оцену научне вредности рукописа. Ре-
цензенти вреднују радове у односу на усклађеност теме рада са профилом 
часописа, релевантност истраживане области и примењених метода, ориги-
налност и научну релевантност података изнесених у рукопису, стил научног 
излагања и опремљеност текста научним апаратом. Рецензент који има осно-
ване сумње или сазнања о кршењу етичких стандарда од стране аутора ду-
жан је да о томе обавести уредника. Рецензент треба да утврди да ли је реле-
вантна литература о проблему који је предмет рада у потпуности исцрпена. 
Он треба да упозори уредника и на битне сличности и подударности између 
рукописа који се разматра и било којег другог објављеног рада или рукописа 
који је у поступку рецензије у неком другом часопису, ако о томе има лична 
сазнања. Ако има сазнања да се исти рукопис разматра и у неком другом 
часопису, рецензент је дужан да о томе обавести уредника. Рецензент не 
сме да буде у сукобу интереса са ауторима или финансијером истраживања. 
Уколико постоји сукоб интереса, рецензент је дужан да о томе моментално 
обавести главног уредника. Рецензент који себе сматра некомпетентним за 
тему или област којом се рукопис бави дужан је да о томе обавести главног 
уредника. Рецензија мора бити објективна. Коментари који се тичу лично-
сти аутора сматрају се непримереним. Суд рецензената мора бити јасан и 
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поткрепљен аргументима. Рукописи који су послати рецензенту сматрају 
се поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе необјављен 
материјал из предатих рукописа за своја истраживања без изричите дозволе 
аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се 
чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.

ПОСТУПАК РЕЦЕНЗИЈЕ

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уреднику 
помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одби-
ти и да потом посредством уредника у комуникацији са ауторима побољша 
квалитет рукописа. Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно, 
изузев онда када обе стране изразе спремност на непосредну комуникацију, 
што је у складу с традицијом часописа. 

Радове у часопису Српски дијалектолошки зборник рецензирају по три 
компетентна рецензента, а када је то неопходно, главни уредник може за-
тражити да рад рецензира и четврти рецензент. Главни уредник даје рецен-
зенту рок од месец дана да напише рецензију. Овај рок може бити и дужи, 
уколико је рад монографија или речник, и одређује га главни уредник. Избор 
рецензената спада у дискрециона права уредника. Рецензенти морају да рас-
полажу релевантним знањима о области којом се рукопис бави. Главни уред-
ник гарантује да ће се предузети све разумне мере како би идентитет аутора 
остао непознат рецензентима до окончања поступка рецензије (уколико није 
успостављен договор о непосредној комуникацији). 

Рецензент је дужан да напише рецензију у слободној форми (класичну 
рецензију), која се доставља Одељењу за језик и књижевност, а поред тога, 
главни уредник/секретар часописа доставља одабраном рецензенту образац 
(прилог рецензији) који садржи низ питања везаних за рецензирани рад, а 
која рецензенту указују на то који су то аспекти које треба обухватити како 
би се донела одлука о објављивању односно одбијању рукописа. У Комен-
тару обрасца од рецензента се очекује да напише општу оцену о раду. Ако 
се рад одбија или ако рецензент захтева измене у раду, онда ту своју одлуку 
мора детаљније да образложи у завршном делу обрасца. Током читавог про-
цеса рецензенти делују независно један од другог. Рецензентима није познат 
идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихва-
тити/одбити), главни уредник може да тражи мишљење других рецензената. 

Током поступка рецензије уредник може да захтева од аутора да до-
стави додатне информације (укључујући и примарне податке) ако су оне 
потребне за доношење суда о научном доприносу рукописa. Уредник и ре-
цензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смеју их 
користити за стицање личне користи.
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Уређивачки одбор може обезбедити контролу квалитета рецензије у 
случају да аутор достави озбиљну замерку на оцену рецензије.

РАЗРЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СИТУАЦИЈА

Сваки појединац или институција могу у било ком тренутку уреднику 
и/или Уређивачком одбору да пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда 
и другим неправилностима и да о томе доставе неопходне информације/до-
казе.

Провера изнесених навода и доказа

Главни уредник ће у договору са Уређивачким одбором одлучити о 
покретању поступка за проверу изнесених навода и доказа. Током тог по-
ступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим материјалом и биће 
предочени само оним лицима која су директно укључена у поступак. Лици-
ма за која се сумња да су прекршила етичке стандарде биће дата могућност 
да одговоре на оптужбе изнесене против њих. Ако се установи да је заиста 
дошло до неправилности, процениће се да ли их треба окарактерисати као 
мањи прекршај или грубо кршење етичких стандарда.

Мањи прекршај

Ситуације окарактерисане као мањи прекршај решаваће се у ди ректној 
комуникацији са лицима која су прекршај учинила, без укљу чивања трећих 
лица, на пример:

●  обавештавањем аутора/рецензената да је дошло до мањег пре кршаја 
који је проистекао из неразумевања или погрешне примене академ-
ских стандарда;

●  писмо упозорења аутору/рецензенту који је учинио мањи прекршај.

Грубо кршење етичких стандарда

Одлуке у вези са грубим кршењем етичких стандарда доноси главни 
уредник у сарадњи са Уређивачким одбором и, ако је то потребно, ужом 
групом стручњака. Мере које ће предузети могу бити следеће (и могу се 
примењивати појединачно или истовремено):

●  објављивање саопштења или уводника у ком се описује случај 
кршења етичких стандарда;

●  слање службеног обавештења руководиоцу или послодавцу аутора/
рецензента;

●  опозивање објављеног рада у складу са процедуром поменутом под 
Опозивање већ објављеног рада;
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●  ауторима ће бити забрањено да током одређеног периода шаљу радо-
ве у часопис;

●  упознавање релевантних стручних организација или надлежних ор-
гана са случајем како би могли да предузму одговарајуће мере.

ОПОЗИВАЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНОГ РАДА

У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или ауто-
ра, повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају слања истог ру-
кописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, 
манипулације подацима у циљу преваре, као и у свим другим случајевима 
грубог кршења етичких стандарда, Уређивачки одбор се мора огласити 
тим поводом. У неким случајевима Уређивачки одбор може опозвати већ 
објављен рад како би се указало на неке накнадно уочене грешке. Стандарди 
за разрешавање ситуација када мора доћи до опозивања рада дефинисани су 
од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране 
часописа Српски дијалектолошки зборник.

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Часопис Српски дијалектолошки зборник се архивира у Дигиталном 
репозиторијуму Народне библиотеке Србије, а доступан је и у режиму отво-
реног приступа посредством дигиталног репозиторијума ДАИС (https://dais.
sanu.ac.rs/handle/123456789/1097).

Електронска верзија часописа објављује се у исто време када и штампа-
на. Сви чланци су доступни у отвореном приступу и заштићени су лиценцом 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC 
BY-NC-ND) (ауторство – некомерцијално – без прерада).

САМОАРХИВИРАЊЕ

Часопис омогућава ауторима да финалну, објављену верзију руко-
писа у PDF формату депонују у институционални репозиторијум и/или 
некомерцијалне базе података или да га објаве на личним веб-страницама 
(укључујући и профиле на друштвеним мрежама за научнике, као што су 
ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту институције у којој су запо-
слени, у било које време после објављивања у часопису. При томе се морају 
навести основни библиографски подаци о чланку објављеном у часопису 
(аутор, наслов рада, наслов часописа, годиште, свеска, пагинaција). 

АУТОРСКА ПРАВА

Аутори задржавају ауторска права над објављеним чланцима, а изда-
вачу дају право да чланак објави, а да у случају даљег коришћења чланка он 
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буде наведен као његов први издавач, као и да дистрибуира чланак у свим 
облицима и медијима. Чланак ће се дистрибуирати у складу са лиценцом 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC 
BY-NC-ND). При томе се морају навести основни библиографски подаци из-
ворног чланка објављеног у часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, 
годиште, свеска, пагинација).

Аутори могу да ступају у засебне уговорне аранжмане за неексклузив-
ну дистрибуцију рада објављеног у часопису (на пример, постављање у ин-
ституционални репозиторијум или објављивање у књизи), уз навођење да је 
рад првобитно објављен у овом часопису.

Издавачу се дају следећа нeексклузивна права:
●  право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику, 
укључујући и штампање на захтев;

●  право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних 
издања рукописа;

●  право да рукопис преведе на друге језике;
●  право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична 
средства, укључујући и фотокопирање, као и право да дистрибуира 
ове копије;

●  право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оп-
тички користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а 
нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима 
података као што су хард-диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), 
мини-диск, траке са подацима, као и право да репродукује и дистри-
буира рукопис са тих преносника података;

●  право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе 
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима 
и режимима;

●  право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама 
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монито-
ру или другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), 
као и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн 
сервиса, било путем интерних или екстерних мрежа.

Трећа лица могу да користе чланак на начин који није утврђен 
Уређивачком политиком и условима лиценце Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 4.0 International само ако за то добију писану са-
гласност носиоца ауторских права. Одабрана лиценца под називом Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-
ND) омогућава корисницима бесплатно преузимање чланака, али уз забрану 
њихове измене, као и коришћења у комерцијалне сврхе.
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ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Изнесени ставови у објављеним радовима не изражавају ставове уред-
ника и чланова Уређивачког одбора часописа. Аутори преузимају правну 
и моралну одговорност за идеје изнесене у својим радовима. Изда  вач и 
Уређивачки одбор неће сносити никакву одговорност у случају испостављања 
било којих захтева за накнаду штете.
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