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1. УВОД 

Два су основна разлога због којих сам се одлу.щла за прикупљаље 
лексике из области пастирске терминологије: ие;r.овни динамични 
развитак нашег ~ела, који условљава убрзано у тавање лексике 
појединих заната, богатог и разноврсног, незабел женог лексИЧЈ(.ОГ 
фОНда, као и невелика традиција истраживања лекс~чко-семантичких 
система у нас, док се у другим славистичким цeHтp~a послови такве 
врсте обављају много интензивније и системаТИЧјНије. Интерес за 
изучавање, лексике српскохрватских говора, OДHOC~O тер~нологија 
заната који изумиру, порастао је У нас свакако и засн~вањем општесло
венских и карпато-балканских истраживања, када i је требало одре
ђивати поједине словенске семантичке и ареалне поRiве, успостављати 
одређене словенсве паралеле и давати преко ПОТPFбна етимолошка 
тумачеља и семасиолошке класификације. Ипак, Mona се подсетити да 
су прве и подстицајне кораке у овој области УЧИНИЛF наша етиологија 
и балкаиистика, без обзира на то што се љиховйм прfmозима са грађом 
из ове области може приписати недовољна пqузданост правих 
лингвистичких података. Наша лиигвистичка литераtyра о термииоло
гијама разних области сеоског живота на тepe~ Србије поседује 
недовољно велик број збирки речи, етимолошких ~ терминолошких 
огледа, маљих специјалних прилога, а у малобројцим дијалекатским 
речиицима може се, такође, наhи расута лекси'Џ{а грађа из ових 
области. Када је реч о систематском и специјал~ом раду на 
занатским терминологијама код нас, онда свакако у, '1 првом реду треба 
истаЬи рад на сакупљању и лингвистичкој обради ле~сике војвођанских 
говора. Тако треба указати на значајне тематске з?иtrке и монографије, 
произашле као резултат ових истраживања на ВОЈВораиском терену. а 

nocвеЬене: терминологији куЬе и покyhства у ВојJJiOДИии, пастирској 
терминологији Срема, војвођанској коларској термицологији, ратарској 
терминологији Срема и Шајкашке. У низу радова ~вe врсте мора се 
наВести',и кљига о српскохрватској лексици рибарст;ш. 

Овим радом покymаhу да попуиим једну од Пl*Jиина које постоје 
ва српскохрватској мапи истраживаља ове врсте. ~Ha, североисточне 
Србије одувек је била позната щ> планинском типу cioчарења, а тај тип 
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је сада у узмицаљу. Стога је циљ овога рада био: побележити 
одговарајуhи лексички слој, како би се грађа могла упоређивати са 
грађом других сличних зона. Ова се лексичка скупина укључује у 
општи фонд дијалекатске лексике, односно, овај се лексички домен 
не може сматрати уско специјализовано терминолоmким, пошто 
веhина назива припада општем фонду речн сваiшдневне комуникације 
у сеоској средини. Приодлучиваљу за истраживаљеове терминолоmке 
области претпоставило се: 1) да би ово истражиВаље изнело пред 

. науку доста података и о инвентару лексике и о'природи меl)ујезичких 
односа' на том терену, на коме се сусреЬе говор влаmког становниmтвa 
са говором косовско-ресавског дијалекатског типа; 2) да би се овим 
истраживаљем осветлило функционисаље једног дела лексичко-семан
тичког система говора који се налази на пограничју двају дијалекатских 
масива - косовско-ресавског И призренско-тимочког; 3) да би, осим 
података значајних за лингвистичку науку, овај рад могао да пружи и 
драгоцена сведочанства за историју народа тога краја и љегове матери
јалне и духовне културе. Конкретни задаци постављени приликом израде 
овога рада били су: лексичко-еемантичка и творбена анализа liaстирске 
терминологије Кривовирског Тимока, речник анализираних лексема и 
даваље неких етимолоmкиx тумачења. Пошто се поmлo од становишта 
да "нема омеђених и затворешп лексичких система" [98,102], у корпус 
пастирске терминологије укључене су и неке специјалне терминологије, 
нпр. у вези са прерадом вуне и млека, са употребом стоке као радне снаге, 
са сточним болестима, а покушао се дати и ппо потпувији инвентар 
глаголских лексема у вези са овом терминолоmком облamhу. 

Инвентар сточарске терминологије дат у овом раду потиче са 
. једног ограниченог терена, наиме, из два пункта одабрана на терито
рији Кривовирског Тимока1• Из списка могуhиx пуиктова искључена су . . 
места насељена претежно влашким живљем а, осим њих, искључено Је 

и село Луково (ilзмеђу К Бира и Јабланице), пошто је у љему проценат 
ромског становниmтвa знатан. Оба испитивана пункта, и село Криви 
Бир и село Јабланица, щшазе се на обронцима јужног Кучаја, негде на 
половинн магистралног пута који води од Паpahина за Зајечар. Оба села 
налазе се са· леве стране пута, удаљена од љега 4 км, а раздаљина 
између села износи свеГа десетак километара. Криви Бир и Јабланица 
припадају административно Тимочком региону (опmтина Бољевац), 
али Криви Бир упадљиво гравнтира селима из Моравског региона и 
опmтине Паpahин~· преМда га од љих дели више од 20 км територије 
без иједног насељеног места и велики превој Честобродица. У оба 
испитивана насеља житељн су Срби православне вере (са изузетком 
једне или две ромске куЬе). Кривовирцима и Јабланичанима главна су 
занимаља сточарство и пољопривреда, а у приватиом поседу имају И 
доста шуме. По предаљу, сељанн Кривог Бира и Јабланице дошли су 

1 Првобитна идеја била је да се сакупи ГPaI)a и из иеколико удаљеиијих nyипова, а IЮја 
би послужила као контролна. С о!)эиром на релативно обимну граl)y која је добијеиа 
истраживан.ем и на иеке објеК'IЋвие проблем\; од првобwrиe эамиCIIJI одустало се, свакако, 
ие эаувек. 



Пастирска терминологија Кривовирског ТИмока 13 

са Косова, а код Цвијиhа [140, 117-118Ј иалазимо да., источиој ~рбији 
има много ,старииачких породица, много уиyrрапnьих сељакаља "од 

села до села, без одређених праваца", а да "међу досељеницима, који 
су. махом старији но шумадијски, превлађују сељаци с Косова и 
приэренске области". Код Цвијиha на истОм. месту налазимо још један 
занимљив податак: "досељеници из Сјенице и Новог Пазара су се у 
ПрШIичиом броју и у источној Србији иаставили; има их у Кривом Виру 
и Јабланици (Црна Река), Бучју под Тупижницом, БJlИЭRаку, Крупаји, 
Рибарима (Хомоље) игд." , 

у грађи КОЈа се односи на терминологију пастирства, а 
прикупљева је на терену Кривовирског ТИмока, потврђене су све 
основне особине,косовско-ресавских говора, које се наводе и у дијалек
толошкој литератури2• Без обзира на чињеницу да је српско 
становништво у овим селима са свих страва окружено влаппсим 

живљем, у говору Кривог Вира и Јабланице утицај румунског језика 
своди се на малобројне лексичке позајмљениЦе, а у другим областима 
граматике тај се утицај не огледа. 3 

На овом месту треба проговорити и неколико речи о традицион
алном сезонском сroчарењу (transhumance). Овај тип екстензивног 
сточареља посве је различит од интензивног сточареља у равничарсICНМ 
пределима, а разлика у ТJlпу сточареља огледа се и у одговарајуhој 
терминологији: раз,лике се М0гу запазити и у самом иввентару термина, 
и у љиховим значењима. Врло повољни екол()шки услови, oдгoвapajy~e 
геограФСке резерве, у првом ,реду плаНИJlске области с богатим 
испашама, нще'rвули,су CТaHOBH~y тимочког краја бављеље сезон
CICНМ сточарељем. Сезонски сточари ПРШI8ГОдШIИ су се природним 

2 Говори оба испитивана села по својим осиовним фоиетсЈСИМ особинама чиие саставни 
део 'JtOCObcko-ресавског днјалекта, алн треба ухаэати на некOJIИКО поједииости у вези са 
ннвеитаром R дисгрибуцијом проэодема: 1) краТICИ акценат се у Јаблаиици често среЬе и 
иа 3атвореној и иа отвореној ултими (и бe:s Пpe.!llUЩеиатс:ког JCJIIUI'I1fJ'eТ), 2) ИеаЈЩеитоввии 
квантитет испред акцеита, сведеи на тзв. "полудужииу", још увек је дос.ледиије сачуваи, 
нарочито у Јаблаиици. али се иесумљиво иаэначује и теиденција љeroвor уклан.аи.а; 3) у 
Јаблаиици бележим и акцеиатске типове: а) uмaн.e, Кр'Г4еи В'Г4р, ЉЈба (жеиско име), 6ГDC 
(према uмdњe, Кригu Вир, Љјqa, бйк у Кривом Виру); б) јеwиa, ЗJIојСшиа, ждребна (према 

јёшlШ, ЗlЮјёшlШ, ж7Јрё6Н/l у Кривом Виру); ц) ЉУба (мушко име); се. ЛZyкll, Ј4шll, ЗЩ 
&,ца, чIlfill, 6еан, сеdШlц. jYнll:ц. ~P()a, б4лlJ је (у свим овим примерима у Кривом Виру 
бележим дyI'O)'ЗJIаэни акценат на првом с:лоry). У вези са оваквом дисгрибуцијом проэодема 
треба посебно обратити пажљу на 1'0 да суседио село Мапи Извор а и остала села у 
Зајечарском региону припадају призреИСКО-ТИМО'lком диjanеа:тском масиву в имају експи
ратории акценат (изузетак је село Звездан), па би се оваква CIfI'Y&ЦII;a мorла окарактерисати -
као "прелазна". Треба, А1еl)утим, напоменути да се овај пос:леди.и аlЩенатски тип среЬе у 
говору најстаријих MewтaHa Јабланице. на питаи.у во1tlJlИзма неЬу се ОЈЩе посебно 
задржавати, али Ьу само поменути појаву изразитог затваран.а дугих средЈЬИХ вокала и 
њихове дифтоигизације (за вохал е и у примерима где је дошло до замене cтapor вокала 'В' 
и У примерима замене стаpor иaзana А). Деклинациоии систем и систем г.лaroлских 06nика 
у roворима o€?a испитивана места настали су ICIIО пос:ледица yкpwтaњa и мешања roворних 
ICllрактеристика OCH08Hor kocobcko-ресавског и прнзреНСКО-ТИМОЧlЦ)г дијалекта, па имамо и 
примере употребе опwтeг падежа с предлозима, у оrpaниченом броју и облика ан8JlИТИЧКС 
компарације придева, п ryбљeље инфииитива. 

3 Овакву ситуацију бележп и М. МаРК08НЬ у Малом Извору [75, 258]. 



14 Софија Ракиh-Милојковиh , 
условима и своја кретаља са стоком усмер!Ши према годишљем 
фенолошко-вегетационом циклусу. Периодична (сезонска) смена места 
на којима се чува и напаса стока, летље испаше у планиви, а јИМСКО 
прехраљиваље у селу у mталама, . обавља се с циљем да се стоци 
обезбеди најбоља исхрана. Овца је најчешhе и најрадије гајена 'ДомаЬа 
животиља, а стада оваца бројала су некада и преко стобрава. Симбол 
богатства и моhи Домаhина представљала је ова животиља као давалац 
млека, вуне и коже. Овчији сир у домаhинствима Кривовирског Тимока 
има вредност једнаку хл~бу. Технолошка револуција и социјална по
мераља припремају лагани, али неумитаи крај овом 1ЋПУ сточареља. 
Под утицајем савреМених рационалних начина узroја стоке и услед 
уступаља све веЬег простора дрyroјграни ceOCIte привреде - ратар
ству, сточареље типа transhumance узмиче. Данас су веЬ малобројна 
домаhинства са педесет оваца и десетак roведа (у Кривом Виру има 
само десетак таквих породица), а права су реткост она која држе коље 
и козе. Све се ређе у планини наилази на расуге <чобаискеколнбе, и 
све су чешhа колибишта и бачијиmта. . 

За испитиваља на терену сачиљен је упитиик који садржи око 650 
питаља. Сва лексичка грађа сакупљена је од информатора на терену, 

. тако што је лексички материјал непосредно бележен на принципу 
упитника а уз то је и ексцерпирана грађа са касетофонских трака 
сниманих посебно у те сврхе. Приликом истраживан.а у КривОм Виру 
и Јаблаimци анкетирано је двадесетак људи који су свесрдно помогли 
да се прикупи грађа за овај рад, јер су у свако време били спремни да 
опширно и без устезаља причају о свом позиву којим су се бавили током 
читавог живота, или, са ређим изузецима, веhи број година у младости. 
Трудила сам се да за информаторе изаберем старије, а свесне, виспрене 
и далекопамтеhе људе, при тОм староседеоце на подручју које смо 
испитивали и најаутентичније представнике говора оба села. Поред 
старијих информатора, драгоцену помоh пружили су и млађи чланови 
домahиистава у којима сам боравила, а подаци добијени од љих помогли 
су да се сагледа степен очуваности пастирске термииолоmје у савре
меним условима живота и рада на селу. С обзиром на просторну 
ограниченост истраживаља, није могао бити примељен линrвoгеограф
ски метод, али се материјал дао анализирати по моделу семантичких 
поља. Предмет централне леКСИ'IКо-семаНТИ'lКе анализе је целокупни 
корпус пастирске терминологије формиран на основу мојих ис
траживаља на терену Кривовирског Тимока. Тако се o~j корпус састоји 
од 27 тематских раздела. У оквиру сваког тематског раздела грађа је 
груписана у одговарајуЬа. семантичка поља која су опет разврстана 
према логичком следу сТвари и појава. Оформило се укупно 54 
семантичких поља, а с тиме што их с~и тематски раздел нема у 

подједнаком броју: код неког се поље није могло ни успоставити, а 
понеки садрже и пет-шест поља. Лекси'IКО-семантичка анализа састо
јала се у утврђиваљу броја и односа простих и сложеиих лексе~ \ 
љихове фреквенције, често и љихове мотивисаиости. Редовно је указ- "
ивано И на различите фонетске и творбене варијанте лексема. 
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у приказу ове лексичке грађе користила сам се основним 
поставкама теорије семаитичких микропоља Н. И. Толстоја [124 и 125]. 
На овој полазној методолоmк.ој основи разрађе,а је меТОдOJlогија 
приказа оБRМRИје лексичке грађе. Овом ПрИЛИК·'.М неЬе се излагати 
принципи на којима је поменута теорија Н. И. Толстоја засновава, веЬ 
Ьу само покymaти да образложим методолоmк.е пocryпке примељене 
у овом раду. Семантичко поље се обједин.ује на основу интегралног 
диференцијалног знака који представља диференцијални знак у односу 
на друга семантичка П6ља. У зависности од одређеног семантичкor 
поља, појављују се релевантни диферевцијални знаци. Под диферевци
јалним семанти1lПlМ. знаком подразумевају се све оне специфичвости 
на основу којџ се разликују значеља речи у оквиру једног семаJiтичког 
поља. у семавтичка поља уводе се они диференцијални семантички 
знаци (семеме) који у говору имају одroварајуЬе просте или сложене 
лексеме, као и конструкције најразличитвјих типова градље. Чин.еинца 
да нису конструисана семантичка микропоља, веЬ семантичка поља, 
сама по себи представља битно одступаље у односу на напред поменугу 
теорију Н. И. Толстоја. Дакле, семаВТИЧIta поља нису конструисана за 
сваки од оба испитивана пуикта понаособ, веЬ за испитивани терен у 
целини. ОДУСТ8Вши од табеларног начина представљаља семантичких 
поља, одлучила сам се за Hemтo функциошнији начин садржан у 
децималном означавав.у семема и одређеном поретку бројева који 
треба да покажу хијерархијски редослед одређених днференцијалвих 
знакова. НСКЏЛИКО Врста диферевцијалних знакова уводи се приликом 
конструисаља семантичких поља. Назив семавтичког поља је истовре
мено и uнlllefралнu семанllluчкu знак, хијерархијски највиmи диферен
цијалви знак у нашим пољима. Овај знак окупља максималан број 
семема са својим' одroварајуЬи лексемама, а све морају припадати 
истом семантичком пољу. Хијерархијски RИЖИ знак је 3uфeренцuјалнu 
знак оuшlllе сеанllluчке класе и он сужава инвентар лексема које се под 
љим окупљају, имајуЬи при том као лексичку реализацију разне класе 
лексема. Звat који је подређен љему биhе 3еференцuјалнu знак сl1e
цифuчне семанllluчке класе, а на основу кога се врши лексикализација 
у поједивачиом смислу. Овај знак се може, зависно од семавтичког 
. садржаја датих. лексема,' изд елити на 3uференцuјалне знаке се
.манllluчкux Uоlllкласа. Ових RИЖих категорија може бити ВИI1Iе, чиме 
се код семе.ма са великом семантичком амплитудом избегава кон
струисав.е веЬег броја семантичких поља и по цену увеЬаваља броја 
диференцијалиих знакова. 

Поред централне лексичко-семавтичке анализе, рад садржи и 
творбеиу анализу материјала. Творбеном анализом покушала сам да 
преДСТ8Вим ГЩtвне деривационе могуЬностн н инвентар афикса из 
целокупне прикупљене грађе. 

ЕТВМОЛОЈПЈ(е белеЈПЈ(е обухватвле су примере који немају сасвим 
једноставна и очвгледна еТИМОЛОЈПЈ(а тумачеља и примере са нејасним 
етимолоJПJ(RМ реmељима где се, ни уз помоh мени доступних ети
молоmких речиика, није могла извести поуздана етвмолоmкa анали3&. 
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Сва прикупљена грађа дата је са грамаТJlЧl(ОМ обрадом, 4 значељем 
и коитекстом у виду речиика пастирске терминологије КРИВОВИРСКОГ 
Тимока. Речник садржи око 950 уазбучених простих и сложеиих назива. 5 

Приликом обраде речиичке грађе одабираиа је једна одредница као 
основна, обично она која има највећу фе:квегцију, и на љу су yпyhивaии 
сиионими, разиолике фонетске и морфолошко-творбеие варијанте, као 
и сложене лексеме . .уз велик број назива у речиmcy даваии су и примери 
употребе речи у живом говору носилаца дијале:кта.' делови текста у 
коме сам ииформатор објашв.ава одређени :WPИ8. ОвакаВ текст, и у 
техиичком смислу дијалекатски представљеи - акцеитован, осим што 
употпув.ујезначев.е речи уз коју стоји, даје и ограиичеву грађу за 
упознаваље са морфолощком и синтаксичком структуром КРИВОВИР
ско-тимочког говора. 

11. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА 

1. Оiiшши називи ()о.маћих живошиља и називи већеЈ броја 
cкyiiљeнe сшоке 

1.1. Општи називи за Домаће животив.е 

1.1.1. У оба пуикта се као "општи називи за дoмahe животиље 
без обзира на врсту" јављају лексеме брави и сшЪка. У Ј6 се сиигулар
ским ликом лексеме бpdв 7 означава "грло стоке уопште", док се у кв 
овом лексемом означавају исюьучиво овu,a и otJalt~ ДеМiIиyтИвии облик 
бptiвче Са значељима ,,младуиче (у КВ јагље)" и ".СиТно. закржљало 
грло стоке" забележен је у оба пуи:кта. 

1.1.2. Другом поткатегоријом обухвahеии су "општи називи 
животив.а с обзиром на врсту". 

1.1.2.1 За "опiпти назив В. taurus" користи се посебна лексема 
fовече, док се за опште назиВе осталих домађвх· животив.а користе 
лексеме које 03начавају мужјака Е. caballus и Е. asinus: коњ, маЈllрац 
(1) оди. МОЈарац (2), или женке О. aries, С. hircus и Sus: 6вu,a (1) ОДН. 
~вцa (2), кЪза, свuња (1) одн. cв~њa (2). 

4 ГеlUlТllВНИ иаставак вије даваи код ових имеисJaIX ЛСiltсема код којих се за ИСКUIUIaIЬC 
геиитивИог зиачења употребљава и облик акуэатива/опшгег падежа. Пошro у говору оба 
испитивана Села' иифииитив ие еГЈиc:r.ира, као ОСИОВНИ лик rnaroлскнх одредииJDI. даВаНо је 
3. л. јд. презента. . 

5 У Речmкy народног говора у Црној Реци аутора М. Марковиha' И у Рeчmкy ТIiМOЧEOI" 
говора аутора Ј. Диниha уочеио је по сто педесетак лексема које се јављају И У пастирској 
теРМИИOJlоmји К Тимока. 'Известан маи.и број тих лексема јав6а се иа :гереиу К Тимока 
са иешто другачвјим феиетским или творбеиим ликом (впр.у Цp!loj Реци: cгuњщ уllреfDич, 
зрlf>ШlQ; У Тимоку: јуар, ilРfJОшељћина,' IlрЉШl/l, СКОIlи, ШUНUК, аоеаШQ, иремрlШ, 
шuљчuu,a). , , ' ' 

, Озиакама КВ и Ј у даљем Ье се теКС'ђ'эамеti.И.11f JJyI;IИ наЗиви исftВ11fваиих места: 
Криви Бир и Јабланица. иза лехсеме која се пbjaiвљ~ у оба' ИСП811fВaН&,пункта иеhе.се 
додавати ознака (1, 2). , 

7 О CJlожеиој семаВ11fчкој ctpуInYPИ ове лексеме уп. Ц. Эаlцева [50, 135]. 



Пастирска терминологија Кривовирског Тимока 17 

1.1.2.2. С.iюженоМ· лексемом круuна сшЬка 03наЧавају се у оба 
пункта "говеда ~ ·IЮЉй". 

1.1.2.3. "Сложеном .лексемом сitшна сшЬка означавају се "овце. 
козе и свиље". .' 

1.1.3, На лексичку разноликост приликом 03начаваља "животиља 
способних за размножаваље" утиче диференцијални знак "без обзира на 
пол". односно "С обзиром на пол". 

1.1.3.1. Док се за означавање .. опmтeг назива животиља способних 
за ПРНIIЛод" у КВ јавља сложена лексема типа uрШ>ев + именица: 
uрuUлoi:>на сШЬка, дотле се у Ј за означаваље истог назива користе две 

конструкције типа имениир + uреi:>лOf + именица: сшЬка за lJoNaзлук 
и сшЬка за UрUUлoi:>. ' . 

1.1.3.2. за 03начаваље "опmтeг назива женке способне за ПРНIIЛод" 
нема никакве лексеме. а у истој функцији за мужјака само У Ј постоји 

сложена лексема uрitUлoi:>ан брdв. 
1.1.4. Диференцијалви знакови из става 1.1.3. утичу и на лексичку 

разноликост код означаваља "животиља неспособних за размножаваи.е". 
1.1.4.1 .• ,)Кивoтmье иеспособне за ПРНIIЛод" означавају се простом 

лексемом јаловitња. поред које се у Ј чује и. сложена лексема Ј"iлoва 
сшЬка. 

1.1.4.2. "Општи назив за женку неспособну за ПpНIIЛод" у КВ је 
ј7.lЛовиЦа. а у Ј шШitриup. Ретко се сложеном лексемом ЈШюв мјжјак 
може обележити ,,мужјак неспособан за ПРНIIЛод". 

1.2. Називи веЬег броја скупљене стоке 

С обзиром иа то да су у вези са овим питаљем на испитиваном 
терену забележене само две лексеме. није било потребе за кон
струисаљем семантичког поља. 

Општи назив скупљеног веЬег броја· стоке има различите акце-
натске ликове у КВ и Ј: бјљук и буљјк. У Ј се данас као архаичан чује 

и карпатизам шурма, чију архаичност објашљава љегова семантика: 
"велико стадо, стадо у коме има више од сто брава оваца и више од 
двадесет брава говеда". Не постоје посебни називи према врсти 
сакупљене стоке која иде на пашу. . 

у вези са овим семантичким доменом је и једна радља: "нави
ка&аљеживотиља једних на друге у стаду". а која се изражава лексемом 

CKpi:>e се8• у Ј ређе и лексемом cpbi:>e се. У основи прве наведене 
лексеме је именица Kpi:>o која се не чује у говору Кривовирског Тимока. 

2. Називи Equus caballus 

2.1. Називи одраслог мужјака Е. caballus 

2.1.1. Лексема кољ "општи назив" регистрована је у оба пункта. 

• А Шаулиl1 [141. 273] наводи глаroлске лексеме за6уључиmи и закрl>ufllи, али ие даје 
љихову семантику на дурмиторском терену. 
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2.1.2. Тако је и са лексемом uaсшув "приплодљак", док се са 
истим значељем у Ј ређе чује и лексема жlJребаu,. 9 

2.1.3. "Кастриранн мужјак Е. caballus" готово се редовно лексички 
реализује као сложене, лексеме: ошшр'lJјен коњ (1), ушшр'lJјен коњ (2). 
Спорадично се у истој функцији cpehe и лексема кОљ. 

2.2. Називи одрасле женке Е. caba1lus 

2.2.1. Именоваље "OIIJIIТeг назива женке Е. caballus" у оба пункта 
је реализовано лексемом кобitлa. 

2.2.2. Под дифереицнјалним знаком "способна за ждребљеље" 
долази до, рашчлаљавања на именоваље гравидне женке и именоваље 

женке након првог и другог (тpeher) ждребљења. . . 
2.2.2.1. Означавање семеме "гравидна женка Е. caba11us" Moгyhe 

је само сложеном лексемом жlJр~бна кобitлa (1) одн. жlJребна кобitлa 
(2). 

2.2.2.2. Семема "женка Е. caballus. naKOH првог ждребљења" 
означена је у КВ простом лексемом ј1рвескиња1О, док је у Ј забележена 
конструкција типа ilреlJлOf + pelJHU број + именица: на ирво жlJре6е. 

2.2.2.3. Истим типом конструкције представљена је у оба пункта 
семема "после другог (тpeher) ждребљења": на {ЈрЈЈо (шргће) жlJре6е. 

2.2.3. Семема "женка Е. caballus неспособна за ждребљеље« 
означава се лексемом шШUриu;a. 

2.3. Називи младуичета Е. caballus 

2.3.1. у раmчлањаваљу периода живота младунчета Е. caballus 
постоје два диференцијална знака: "до шест месеци" и "од шест месеци 
до две године". 

2.3.1.1. Лексемом жlJребе11 означава се "младуиче Е. caba1lus 
узраста до шест месеци". 

2.3.1.2. за семему ,,младунче Е. caballus од шест месеци до две 
године" регистрована је лексема 'Ьме. 

2.3.2. Називи младуичета Е. caba1lus могу се издифереицирати и 
према узрасту са прецизирањем пола. 

2.3.2.1. Облици жlJре6ац и жlJре6Uца употребљавају се у КВ за 
именоваље мушког и женског младуичета Е. caba1lus узраста до шест 
месеци. У Ј су регистроване само сложене лексеме . (ilpulJeB + 
именица): мЈшко жlJребе и жгнско жlJре6е. 

, Ц. Заltцева [51, 2(0) констатује да се" у српскохрватском значеи.е "млади мужјак Е. 
caballus" за лексему ж"дребац јавља као основно, а значеи.е "одрасли мужјак Е. caballus" -
као дpyrocтeпено. 

11 Г. П. КлепикоВа [63, 53) гоВори да су термиии с кореиом .D6pe = ретки у 
српскохрватским дијалектима. . 

11 У К Внру се може чути да је ж"дребе и до годину дана старости, а оме је од шест 
месеци до две.,roдине. Поједини периоди се и оlЩе, и код дpyrиx врста стоке, anpoЈ«:има

~BHO одређују. 
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2.3.2.2. Мушко н женско младуиче Е. caballus узраста од шест 
~есеЦН дп две године именују се у оба пуикта као о.мак н омlщa. 

2.4. Називн коља с обзнром на неке љихове особине 

2.4.1. Прво место наведеног семаитичког поља заузела је лекс.ема 
аромац (1) "кољ који на моменте неЬе да вуче терет". 

2.4.2 При именоваљу семеме ",кољ лак за ~" саставни део 
oдro:вapajyћe сложене лексеме (i1рШ>ев + uмeHUIJll) ЧIiИи један метафоричии 
прцдев: ·.меКOfлliв кОН1 (1) н творбена :варијанта.мек.oflilJвac коН1 (2). 

2.4.3. Семема "нзнемогао, спор н неугледан кољ" означена је 
двема простим лексемама: кљусе (1) оди. кљјсе(2) н раЈа. обе лексеме 
имају пејоративно значеље. 

2.4.4. ТУРЦИЗам шабанлuја означава семему "кољ са равним 
копитима". 

2.4.5. Семеми "здепаст, кратак кољ" одговара проста лексема. 
jiiOк.мdK (1). 

2.4.6. За означавање семеме "кољ који се рита" употребљава се 
лексема чuвшdр (женка чuвШllра). . 

2.4.7. "Пргав, напрасит кољ" зове се љушак. 
2.4.8. "Зао, опасан кољ" означава се у кв лексемама бuјdч н 

јбuјdч. 
. 2.4.9. Даље наводим н назив једне радље у везн са ОВИМ се-
'маитичким доменом. 

2.4.9.1. Значеље "љугити се (за :Коља)" означено је глaroлском 
лексемом шјшu се. 

2.5 Назнвн у везн са поткивањем коља 

2.5.1. "Гвожђе што се стцља на КОЊСКО КОПИТО" назива се i1лOча 
илн ков; понекад само чује се Н новије i10ШкЪвuца. 

2.5.2. За поткиваље коља употребљава се ексер којн се назива 
клинац. 

2.5.3. Уколико је кољ непотковаи, он се именује сложеном 

лексемом типа ириi:Jев + именица: бде кОН1. 
2.5.4. Овде наводим н називе двеју основних радљн у везн са овим 

семаитичItИМ доменом. . 
Z.5.4.1. Поступак поткивања коља изражава се глaroлском лек

семам кове (кЬља). 
2.5.4.2. Семема"ПОНОВО поткиватикоља" изражава се глaroлском 

лексемом кајари. Када је у питаљу свршена радња, долазн префигираиа 

форМа Ирекајарu. 

* * * 
Овде наводим н неколико лексема које се нису могле сместити 

нн у једно од формираних семаитllЧItИX поља: лексемама lЮом; ШС Н 

Јалоа нсказују се типовн кретаља коља; семама "попети се на коља" 
изражава се глaroлском лексемом узј7Јне. 
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2.6. Називи раса коља 

Називи раса KQ~a мотивисани су према месту порекла: 

шшll(ј)ерu,и, QолушШll(ј)ерu,и, лиQиu,dни (1). У кв забележен је И назив 
. нонуси којим се означава топлокрвна раса коља Nonius, али се ова 
страна яексема фонетски ад:аптирала у говору исmrmвaног места. 

Раса шшајерu,u pe'I'КO сесреЬе у КВ. ПолушШајерu,e виформатори 
дефlПlИПIY као тешке коље, лиQиu,aне као лаке, а нонусе као средље И 
најпоГодније за корШIIhеље на овом Терену. 

3. Називи Equus asiп,us 

Због веома малог броја диференцијалних знакова, везаних за 
називе ових ЖIIВOТIIIЬ8 на испитиваном терену, вије било могуЬе 
конструисати одговарајуЬа семантичка поља. Ово је последица 
чиљенице да се магарци никада нису nјили у B~beM броју на терену К 
Тимока И да данас у КВ постоји само један магарац, а у Ј - ни један. 

За "одраслог мужјака Е. asinus" забележен је у оба пувкта исти 
назив, али са различитим гласовним ликовима: JШlfllраu, И мОЈараu" при 
чему први лик постоји И у КВ као архаичав. И код назива одрасле 

жеике И младувчета постоје разгравичеља ове врсте: JШlfарuu,a (1) одв. 
мOfарuu,a (2),JШlfllре (1) одн. МOfаре (2); мafapeHu,e (1) одв. мOfаренu,е 
(2). Сложеном лексемом ж3р~6на маЈарuu,a (1) одн. ж3ре6на 

мOfарuu,a (2) означава се "гравидна одрасла жевка Е. asinus". 
у КВ су познате лексеме мЈ>ла И мllзfа, али се између љихових 

значеља ставља знак једнакости. 

4. Називи Bos taurus 

4.1. Називи одраслог мужјака В. taurus 
4.1.1. Лексемом 6и11"' (1) одн. БUк (2) реализује се именоваље 

"опшгег назива мужјака В. taurus". 
, 4.1.2. Иста лексема 6ик репрезентује име "приплодљака" ове 
сточве врсте. 

4.1.3. за "кастрираног мужјака В. taurus" поставља се питаље како 
се именује потпуно кастрирави мужјак, а како онај непотпуно кастрирац. 

4.1.3.1. Назив "потпуно кастриравог мужјака В. taurus" је го. ова 
лек сема је све ређа у употреби, а узрок је екстраливгвисгичке природе 
(земља се сада обрађује пољопривредним маППIВама које- су ревтабил

није од сточве радне (:наге, па се бикови не кастрирају). 
4.1.3.2. Семема "непотпуно кастриран мужјак В. taurus" означена 

је ОППIТим називом резак. 

4.2 Називи одрасле жеике В. taurus 

.4.21. "Општи назив за одраслу женкуВ. taurus" је крава. 
4.22. Под ставовима од 4.2.2.1. до 4.22.6. дати су називи "женке 

13. taurus способне за тељеље. СС 
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4.2.2.1. "Општи иазив женке способне за тељеље" лексички се 
реализује само у Ј: шелкиНЈа. 

4.2.2.2. Сложеном лексемом сшелна крава означена је "гравидна 
жеика В. taurџs". 

4.2.2.3. Семема ,,жеика после првог тељеља" означава се простом 
лексемом арвоШелкUНJil. " 

4.2.2.4. Лексемом истог творбеног модела именује се и "женка 
после другог тељеља": 'i>рyfошелкиња. , 

4.2.2.5. Искључиво конструкцијом типа аре'i>лOf + pe'i>HU број + 
именица означава се "женка после тpeher тељеља": на Шреће Шелёње. 

4.2.2.6. Лексема музllра одговара семеми "крава која се музе". 
4.2.3. Под последљим диференцијалиим знаком "жеика неспосо

бна за тељеље" бележим уКВ лексему шШuркиНЈа, а у Ј шШUрuu,a. 

4.3. Називи младуичета В. taurus 

4.3.1. Ако се дифереиција врши само према узрасту младуичета, 
овда је релевантна околност да ли је оно млађе или старије од шест 
месеци. 

4.3.1.1. Лексемом шеле означава се семсма ,,младуНче В. taurus 
до шест месеци". Номииатнв миожиие у КВ гласи шеоu,u, а у Ј шеоu,и 

и, ређе, ШелUћu. 
4.3.1.2. Семеми "младуиче В. taurus од шест месеци до две 

године" одговара лексема јјне. 
4.3.2. Под посебан дифереицијални знак издвојеии су називи 

младуичета В. taurus према узрасту и полу. 
4.3.2.1. Само сложеним лексемама M~KO шеле и женско шеле 

именују се мушко и женско младуиче В. taurus узраста до шест месеци. 
4.3.2.2. Простим лексемама jjнau, (1) оди.iYнllu, (2) и јуниЩI 

именују се мушко и ж~.нско младуиче узраста између шест месеци и 
две године. У КВ се знатно· чеmhе мушко младуиче овог узраста 
означава недифереицираном (у односу на категорију пола) лексемом 

јјне. Текст из КВ: ,Дрво је јуниЩI, 'i>весша осa.мl>есеШ аеш lЮна н'Ьси 

и 'bнl>a је крава" указује да је за значеље лексеме јуниЩI, поред 
релеваитиости узраста, важио и да ли се жеика телила. 

Треба напоменути да је за прецизније одређеље лексеме tllеле и 
јуне битиа, осим узраста, и тежина младуичета. Тако се младунче В. 
taurus 150-200 kg назива iUeле, а изнад 200 kg - јуне. 

4.4. Називи говеда с обзиром на неке љихове особине 

4.4.1. Семеми "крава која даје доста млека" одговарају једва 
проста лексема и једна конструкпија: .млек'јља и 'i>'Ьбра на .млеко (мл~к() 
у 1). у Ј се ова семема изражава и аиалитичким компаративним изразом 
ао.млекасша крава. 
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4.4.2. 3а означаван.е семеме "крава која даје мало млека" 

бележила СаМ само сложене лексеме: слаtJoмјжна KplJвa (1), cy~o,м·" 
л~касШа крава (2), сЛdба на мЈкЪ (2)." " 

4.4.3. На нспитиваном терену постоји лекснчка разноЛНICocr и 
при именоваљу семеме "крава коју је лако мусти": л1Јка на м'жу (1), 
M~Ka на мужу (2). 

4.4.4. Другачије је код аВТОмm.ulЧНе семеме "крава коју је тешко 
. мусти", где се у лексичкој реализацији разликују CЩt{0 управне речн: 
шврlJа на виме (1), шврlJа на мужу (твfщi у Ј). 

4.4.5. Семема "крава која се мУзе до четвртог или петог месеца 
после тељеља" представљена је на испитиваиом терену сложеном 

лексемом млаlJомјжна крЪва (1) одн. млаlJoмужна крава (2). 
4.4.6. Антонимичном сложеном лексемом сfiiaромјжна крава (1) 

одн. сuщромужна крава (2) именује се "крава која се музе после седмог 
месеца од тељеља". 

Може се приметити да је наведених шест семема заступљено 
Само једном простом лексемом и веhим бројем лексички maроликих 
сложених лексема и конструкција. Први аитонимски семемски пар, чији 
је дифереицијални знак "даваље много или ·мало млека'f, не садржи 
аитоиимију и у својој лексичкој реалиэацији, наиме, према конструкцији 
lJобра на млеко не постоји пар лоша на млеко. Једини паралелни однQC 
постоји у типу градље конструкције слаба на млеко (2). Даље, у оквиру 
. другог пара семема, чији је диференцијални знак "лака или теПI1Щ ручка 
мужа", успоставља се аитоиимски пар придева у конструкцијама истог 
типа градље: мека на мужу и t1lвpOO на мужу, али само у другом 

" пункту. у првом пункту уочава се "једино паралелизам у типу градље 
'одroварајуhиx конструкција: лака на мужу према f11eplJa на мужу н 

"i-'шврlJа на в име. Код двеју сложених' лексема из треЬег пара 
успостављен је потпуни паралелизам у типу градље (i1pulJeB + 
'именица), а као први делови сложеница младомужиа и старомужиа 

'liол~ аитонИмски придеви млад И сшар. Треhи члан у трочавим 
конструкцијама, односно други У двочлаиим сложеиим лексемама, јесу 
именице семаВТИЧКИ блиско повезане са мужом (млеко, виме). 

4.4.7. Опmтим називом чиiia (1) одн. чdi1ll (2) представљена је 
"крава са кратким сисама". 

4.4.8. Под дифереицијалиим знаКом "крава са једном некорисном 
сисом" региСтрована је у Ј сложена лексема јеlJносисасша крЪва, док 

у кп постоји сщо овакав опис: "крава IlресшранШш у j~lJHY сисуи. 
4.4.9. За именоваље "старе краве" у Ј ПOC'roји спеЦИФИЧва лексема 

сшаруља. 
4.4.10. Семеми "крава која неЬе да вуче" одговара сложена 

лексема M~кa крава. 
4.4.11 " Сложена лексема эабележена је н за назив краве према 

изгледу длаке: JpJyљUвa крава "крава увијене, KOВPuaвe длаке". 
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4.4.12. Реалија "би који се лако гоји" има реализацију у сложеној 
лексеми .мек бик. 12 

4.4.13. За "пргавог, напраситог бпа" постоји специфичва лексема 
љушак (1). . 

4.4.14. Само У КВ постоје и два назива за ,,злог, опасног бua": 
бијач н убијач. . 

4.4.15. "Би који воли .па боде" добио је назив према радњи коју 
обавља - боМч. 

4.4.16. На истраживаном терену ретка је појава двополиог 

говечета, али и та реалија има лексичку реализацију: ра(}Ун. 

4.5. Називи говеда с обзиром на облик рогова 

4.5.1. По сличности са вилама nГOBeдo са усправљеиим роговима" 
назива се виласшо fовече. 

4.5.2. Лексемом мотивисаном именицом кука - кјкасшо fовече 
означава се "говедо са роговима окренутим на доле". 

4.5.3. "говедо са роговима окренутим у страиу" зове се uр~mcшо 
fовече или йреко fовече. 

4.5.4. "Говедо без једног рога, или са оmтehеиим роговима" 
означава се као крњо fовече. 

4.5.5. Овде наводим и једну радљу :која је у вези са овим 
семаитичlCИМ пољем. 

4.5.5.1. Семеми "разметати роговима сено или сламу" одговара 
глаголска лексема чурка, а у Ј и неспецифичиа лексема бурuчка 
("претурати по нечему"). 

4.6. Називи раса говеда 

Постоје две расе говеда на испитиваном терену: i>oмdhe fовече 
и сuмeнШалац. Сuмeншалаu, је мелез, шарено говече, за разлику од 
(}омаће расе Јовеоо, чија је расна одлика једнобојност. 

5. Називи Ovis aries 

5.1. Називи одраслог мужјака О. aries ~ 

5.1.1. Лексема ован (1) одн. бвlJн (2) одговара семеми "општи 
назив одраслог мужјака О. aries ~ 

5.1.2. Иста ле:ксема ован одговара и семеми "npиплодња:к О. aries ~ 
5.1.3. Диференцијалии знак "кастриран" обједињује називе пот

пуно и непотпуно кастрираног овна. 

5.1.3.1. у оба је пуикта забележена сложена лексема јllЛов ован 
са значељем "потпуно кастрираии мужја:к О. aries.13 

12 На лекСему бик ради економичнocrи није стављен акценат, јер није идеитичан у оба 
испитивана пуикта. У свим наредним сличним случајевима слично је ПOC1}'lJЉeно. 

, 13 У раду К Ф. Германа [33, 37] налазимо подaтa1t да су у словенским језнцима за 
означаваи.е "кacIpнраиог мужјака О. ariCs" најмаље распростраљени сложеив називи. 
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5.1.3.2.' за означаваље назива "нецотпуно кастрираног мужјака о. 
ar.iеs'~користи се лексема резdк.· .. 

. 5.1.4. Овом семаитичком пољу припадају и лексеме иаведене под 
диференцијалним знаком "називи одраслог мужјака о. aries према 
старости". 

5.1.4.1. У КВ се сложеном лексемом 6ван uрвомlzшорац означава 
"ован у треЬој години живота", док је у истој функцији у Ј конструкција 

типа именица + uре(}лof + ре(}ни број + именица: !Јван на йрву 
машорU1ЬУ. 

5.1.4.2. за означавање семеме "одрасли мужјак о. aries у четвртој 
години живота", према сложеној лексеми OвdH (}руЈом"4iUoрац (1) 
имамо конструкцију бван на (}~y мatllopU1bY (2). 

5.2. Називи одрасле женке о. aries 

5.2.1. За "општи назив одрасле женке о. aries" регистрована је у 
оба пункта иста лексема са два акценатска лика: 6вца (1) одн. !Јец"4 (2). 

5.2.2. Регистрован је знатан број лексема везаних за дИференци
јални знак "способна за jarњeњc". 

5.2.2.1. Опшги назив за такву женку постоји само у КВ: ја'-
1Ьеница.14 

5.2.2.2. За гравидну женку се у говору употребљава сложена 
лексема с}7нњена овца. 

5.2.2.3. Семема "одрасла женка о. aries после првог јагњсња" 
означава се простом лексемом йреески1Ьа, а у КВ и конструкцијом типа 

uре(}лof + ре(}ни број + именица: на йрео јаЈ1Ье. 
5.2.2.4. КонструкЦијом истог типа означава се семема ,,женка 

после другог (треЬег) јагњсња": нa(}p~o (шр~ће) }71fњe •. 
5.2.2.5. Мотивација именске лексеме блuзнакU1Ьа "овца која 

редовно јагњи по два јагљета" условљена је радљом блuзниtllи се. 
5.2.2.6. Овцу која се музе зову на испитиваном терену исто као 

и краву - музара. 
5.2.3. За последљи диференцијалии знак "неспособна за jarњeњc" 

везана је само по једна проста лексема у КВ и Ј: }7lлoвuцa и ,:«ШUрица. 

5.3. Називи младунчета о. aries 

5.3.1. у pamчлаЊ8вању периода живота младунчета о. aries, за 
разлику од других врста стоке, постоје три цепине, али· то искључиво 
у првом испитиваном пункту. 

5.3.1.1. Назив за младунче о. aries старо до пет месеци у КВ оди. 
до десет месеци у Ј, без обзира на пол, јесте }71f1be (ном. множине 
}71fанци). 

14 Ц, Зайцева [50, 136-137] наводи да се лексемоМjafНЈеНШЏl ознаЧlUla у неким иcroчно
херцеговачким говорима, а н у ресавсКоМ говору семема "гравидиа овца". 
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5.3.1.2. "Младунче О. aries од пет до десет месеци" назива се 
ш~жеlS (1). 

5.3.1.3. Семеми "младунче О. aries изнад десет месеци" одговара 
у оба ПУВК11i лексема (}вflче. 

5.3.2. Називи младунчета О. aries диферевцирају се према узрасту 
и с обзиром на пол. 

5.3.2.1. Мушко и жеllСко младунче О. aries најмаљег узрacra 
именују се само сложеввм лексемама мЈшко J"ћfњe и женско Ј1Јње. 

5.3.2.2 .. Младувчад О. aries узраста од пет до десет месеци, 
различитог пода, именују се у КВ сложеRИМ лексемама мЈшко шиљеже 

н женско шиљеже. 
5.3.2.3. Приликом именоваља младунчади О. aries у другој години 

живота, различитог П01lа, уочава се заступљеност п~ лексема 

(}визаu, и (}вflcка. Лексемом (}вш;ка се може именовати R женско 
младунче које се први пут јагљи: "ка(}а l1~сШе· Овна је (}вflска ". 

5.3.3. Под последљим диференцијалввм знаком дате су лексеме 
везане за називе младунчета према још неким елемевтвма. 

5.3.3.1. "Најкасвйје Ojar.u.eHO jarњe" назива се Сyfарче. 
. 5.3.3.2. за "најстарије јагље у једном пролеhиом периоду" користи 

се R~ИВ сшарУнче. 
5.3.3.3. "Јагњс остављено да се коље за Ћурђевдан" именује се 

лексемом ђурђёвче. 

5.4. Називи оваца према неким особинама 

5.4.1. "Овца која има рогове" означава се сJiоженом лексемом 
ро(ћша овца, а у КВ И простом лексемом рМа. Ова реалема је врло 
ретка на испитиваном терену, па су и њсни називи слабо фреквеитви. 

5.4.2. За означавање семеме "овца која има mиљaсту љушку" 
употребљавају се проста лексема шUљa (1) и сложена лексема 
шUљка.,сша бвujJ. (2). 

5.4.3. "Овца неразвијеног вимена, незгодна за мужењс" означава 
се опmтoм лексемом чиua (1) одн. чl1iill (2). 

5.4.4. Под диференцијалним знаком "овца са једном некорисном 
сисом" pemcтpoвaвe су две лексеме: проста - je(}Hocflc1«l (1) и сложена 
- је(}носflсасша овца. 

5.4.5. Сложеном лексемом йру(}а овца (1) одн. йруМ tJвиjJ (2) 
означава се "немирна Овца". 

5.4.6. Знак "према изгледу руна" диференцира се на три поткате
горије. 

5.4.6.1. При именоваљу семеме "овца која има дугу вуну" била 
су два релевантна мотива за употребу одређених сложевих лексема: 

квалитет вуне - ре(ј)ава овца (1) и количина вуне - вун71ша бвu,71 (2). 

15 У вези са ОВИМ називом уп. фусиоту КОД М. Пижурице [98, 104] О ремеЬењу потпуне 
саг.ласиости иазива према старости за СИ11lу стоку. 
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5.4.6.2. Семема "овца која има omтpy вуву" означена је сложеном 
лексемом типа арооев + именица: ошшровЈнасша овца. 

5.4.6.3. Семемв "овца која ~ hyt>y на глави" одговарају једна 
проста и две сложене лексеме конструисане на основу те просте: 

fjJћасша овца (1), (јЈћка (2), fjJћкасша 6вцi (2). . 
5.4.7. Даљи критериј за разврставан.е био је изглед рогова код 

овна.1б 

5.4.7.1. Лексемом мотввисаном ~им изгледом реалеме означава 
се "ован који има увијене (у круг) poгoвe'':кyUiypdH. 

5.4.7.2. Исти тип мотивације cpehe се и код сложене лексеме 
ilр~касши ован (1) "ован саpciговима једном увијеним и окренутим У 
страву". 

5.4.7.3. Само сложеном лексемом крњ ован означава се ,,мужјак 
о. aries са оmтehеним роговима (рогом)" . 

. 5.4.7.4. ,.Ован коме РОГQви вису взрасли" означава се сложеном 
лексемом шЈш ован. . . 

* * * 
: <.>вде наводим и две лексеме које вису cМemтeHe ни у једно од 

.. формираних семантичких поља, а у вези су са гајењем ове сточне врсте. 
. .. у оба се пувкта за семему "само удави, закоље овцу курјак, па 

остави" употребљава префиmpана глаголска лексема, наi)dвu. 
На испитиваном терену не постоје посебне врсте чобанских паса. 

Пас који чува овце именује· се само као овчdрски аас. 17 

5.5. Називи раса оваца 

Називи раса оваца дају се према месту порекла: кривовuрска овца 

(1), сврљuшка овца (1), ooмdћa ~вцi (2), мерuно; према облику рука: 
араменка (2); према особинама насталим yкpmтaњeм, мелеЖењем:· 
умел~жена овца (1). 

Кривовuрска и. сврљuшка овца су само подврсте домаhе пра
меике. Кривовирска овца је уско локалан сој праменке, а типична овца 
овог соја има доста дугачке и mиљaсте праменове вуне која је беле боје 
и доста груба, док су јој глава и ноге обрасле длаком која је једифојно 
жута, или прскано жуте боје.lа Овце расе араменка су жЈјасше и имају 
веома квалитетно руко. Умележене овце су зрњасше, а означавају их 
још и као влаiике. ' 

6. Називи Capra hircus 

. 6.1. Називи одраслог мужјака Capra hircus 

6.1.1. Општи назив за одраслог мужјака Capra hircus је јарац. 

l' ован бије роroвима, док roвече 60М. 
17 У Јаблaвиuи се као иекакав аитоннм овом називу чује аосщрски iiQC (сеоски). 
11 Дeтaљ~ о криво.ирској раси В. код Ј. Бе.лф {IS. 344) и фoтorpIItиje 1071-1073. 
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6.1.2. Поред лексеме РЈрац, са значељем "приплодв.аж." реги
строван је И један карпатизам са два различита акценатсп лика: liрч 

(1) одн. liрч (2). 
6.1.3. Осим просте лексеме РЈрац, под семемом "кастриран 

одрасли мужјак" забележеве су и сложеве лексеме (apи()~B + 
именица): ј7lЛ08 јарац (1) и ујllЛОвл,ен јарац (2). 

6.1.4. Постоје две семеме у раmчлаљаваљу периода живота 
одраслог мужјака с. blrcus: у шрећој Iо()ини и у чefiiвршој lо()инu. 

6.1.4.1. "Мужјак с. Ыrсш У тpehoj години щота" именује се у 
КВ сложеном лексемом јарац liрво.м'llшорац, а у Ј конструкцијом 

(именица + liре()1Юl + ре()ни број + именица): јарац на арву МQlilopiuby. 
6.1.4.2. За означаваље семеМе "мужјак с. Ыrсш У четвртој години 

живота", према сложеној лексемијарац ()рyfомlШlорац у КП, .ИМ8МО у 

Ј конструкцију }"kpau, на ()рJlу МQшорiubу. 

6.2. Називи одрасле жене с. blrcus 

6.2.1. Општи назив жене с. hПсш је кОза. 
6.2.2. Сложеном лексемом скОзна кОза означена' је "гравндиа 

жеика с. Ыrсш". 
6.2.3. ,,женка с. Ыrсш неспособна за кожеље" означава се у кп 

сложеном лексемом јалова ·кОза, а у Ј простом лексемом ШШUрица. 

6.3. Називи младунчета с. Ыrсш 

6.3.1. Постоје две семеме у раmчлаљаваљу периода живота 

младуичета с. Ыrсш без обзира ва пол: "у првој години" и "у другој 
годиии". 

6.3.1.1. за прву иаведену семему регистрована је лексема јllре. 
6.3.1.2. за означаваље назива "младуичета С. ШСШ у другој години 

живота" употребљава се назив ()вuзtiрче (према lмuче код О; Шes). 
6.3.2. Називи младуичета с. Ыrcus могу се издифереицирати и 

према узрасту са прецизир8љеМ пола. 

6.3.2.1. Сложеиим лексемама мУшIЮ јаре и женско јllре именују 
се мушко и женско младуиче с. шсш у првој години живота. 

6.3.2.2. Простим лексемама ()визац и ()ви3орка (уп. ()вшка код 
о. aries) именују се мушко и женско младуиче с. blrcus у другој години 
живота. 

6.3.3. Под озиаком "младуиче с. hircus хермафродиr" налази се 

назив раОун. Треба напоменути да се ра()уни С. hircus веома чecro рађају. 

6.4. Називи раса коза 

Прилном избора лексема за имевоваље појединих раса коза 
одлучуjyhу улогу имао је облик главе, тј. да ли имају рогове: ро(аше 
козе, или их немају: ш'ше козе. 
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Називи раса коза могу бити мотивисани и~лamhу из. које 
пОтичу: санске козе, (}oмdћe козе" (2), или неком карактерисТиЧиом 
особином: (}uвље црне козе (1) = ш~мске црне, козt (1), (}itвљe шарене 
козе (1) = шумске uщрене кОзе.. (1). ... . 

Наше (}омаће: козе одликују рогатост код оба пола. 

7. Називи Sus 

7.1 Називи о.цраслогмужјака Sus 

7.1.1. Лексема којом се означаВа "опшги назив одраслог мужјака 
Sus" је веиар. 

7.1.2. За означавање "приплодљака" корнсти се У оба места иста 
лексема са два фонетска дика: њераз (1) н нерез(2).-

7.1.3. У оба нспитивана пувкта сложена лексема ушшро(ј)ен 
веuaр означава "кастрираног мужјака Sus", а употреба просте лексеме 
веиар у овој је функцији спорадичиа. 

7.2. Називи одрасле жеике Sus 

7.2.1. Лекснчка реализацнја семеме "опшги назив жеике Sus" је 
свuШl (1) оди. свања (2). 

7.2.2. Све лексеме везаие за дифереицијалин знак "жеика Sus 
способна за пpamење" присутне су са нстим ликом у оба пуикта. 

7.2.2.1. Општи назив ове жеике означен је лексемом крмача. 
7.2.2.2. за "гравидну жеику Sus" употребљава се сложена лексема 

сйрасна кр~ча. 
7.2.2.3. Именоваље "крмача која се недавно опрасила" врши се 

простом лексемом Йрасиља. 
7.2.2.4. За означаваље "жеике Sus која се први пуг праси" 

. употребљава се лексема ЙРвескиња. . . 
7.2.2.5. За "крмачу која се други пут прас~ може ~e употребити 

једино конструкција на (}рУЈо йр4шење (йре(}лOf' + ре(}нu број + 
именица). 

7.2.3 .. Сложена лексема Ј1lлoва свиња (1) и проста лексема 
шшuрица (2) озиачавају ,,жеику Sus неспособиу за пpamење". 

7.3. Називи МЛaдyRчета Sus 

7.3.1. Узраст младунчета Sus не одређује се према љеговој 
старости, већ према тежиии. Лекснчхи су означена само два периода 
узраста младуичета Sus према тежиии. Треба свакако нагласитн да се 
и ове мере апроксиматнвно одређују. 

7.3.1.1. Назив ,,младуичета Sus тежине до петнаест/двадесет kg" 
је йрасе (ном. множиие йраци). 

7.3.1.2. Назив ,,младунчета Sus тежине од двадесет до четрдесет 
kg" је назиме (ном. миожине назимUћи). 
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7.3.2. Узраст младунчета Sus одређује се према љеговој тежини 
и с обзиром на пол. 

7.3.2.1. Сложеиим лексемама м,,"1(О йрасе н ж~нско llpace 
именују се мушко н женско младунче Sus на;"'аље тежине. 

7.3.2.2. У другом периоду узраста младунчета Sus (од двадесет 
до четрдесет kg) категорија пола угиче на лексичку диференцијацију: 
назitмau, и назuмlщо. . 

При именоваљу младуичади свих испитиваm врста стоке у 
првом периоду живота (у најмаљем узрасту) неупоредиво је чеmhа 
употреба сложених лексема, алн уз могуЬнОС1' појаве и простих (нпр. 
жlJребаu, и жlJребиu,a). ово је, вероватно, последнца нрелеваитвости 
пола на том узрасту, У друroм периоду живота младуичади "долази до 
љихове генеративне зрелOCТlt И, према томе, различите функције у 
·домahииству" [21, 38], па је у именоваљу младуичади овог узраста 
редовна употреба простих лексема као одраз утицаја катеroрије пола 
на лексичку диференцијацију. 

7.4. Називи свиља према веким особинама 

7.4.1. НајвеЬу диференцијацију назива уочавамо под првим дифе
ренцијалиим знаком "називн свиља према нсхраии". 

7.4.1.1. Семема "свиља која се храни за клаље или продају" 
представљена је простом лексемом fiacшрма. У истој функцији се у 

КВ јавља и сложена лексема llолушдвна свuШl, а у Ј и проста лексема 

шовљенuк, обе мотивисане радљом ШовиШu. 

7.4 •. 1.2. Лексемом жировниu,a (1) означава се "свиља која се у 
myми храни жиром". У Ј егзистира једИНО глаголска лексема жuри 
(cвaнJl). , . / . 

7.4.1.3. Семема "свиља која се лако ухрани" заступљена је 

сло.женом лексемом (llpulJeB + именица): ""~1«1 свиШl. 
7.4.1.4. "ЗакржЉало трбушасто прасе" означено је у кп простом 

лексемом fеџл, а у Ј постојн лекснчка варијактност (сложеиих лексема) 

код означавања ове семеме: iIJuaвa cвaнJl, заllуuaвЪuz cвdњ7l, закрџав
ма cвdњ7l. 

7.4.1.5. Назив за "свиљу која дави и једе KOKomкe и.пилиhе" познат 
је само у КП: кокоШdра (пејоративно). 

7.4.2. "Свиља увијене коврџаве длаке" именује се сложеном 
лексемом ЈрЈуљива свuШl (1) одн. ЈрЈољива cвaњ7l (2). 

7.4.3. Семема "свиља без репа, односно, Са веома кратким репом"
заступљена је сложеном лексемом кУса свиШl. 

7.4.4. Лексема божишњdк (1) са значељем "прасе остављецо да 
се коље за Божиh" има сасвим провидну мотивацију садржаиу у намени. 

* * * 
На овом месту наводим и три лексеме које се нису могле 

сместити ни у једно од формираних семаитичких поља: риШе ,,копа 
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ЉУШКОМ по, земљи (за свиљу)" и каљишii1е, каљ"а (2) "место где се 
ваљају, купају свиље". 

7.5. Називи раса ,свиља 

Називи раса свиља дају се према обл~сти из које потичу: моравке, 
маџ4рке, јокшuри; према боји длаке: беле свиње, црне cвQ.њe;, према 
особинама насталим прнродним YKpmтaн.eM домаhиx и дивљих свиља: 
ulmy-i>uвље свЙње19• 

Моравска раса спада у прелазне расе свиља и као расну одлику 
има доста ретку, праву, црие боје чекиљу.Свиље маџарке одликује 
црна боја увијених чекиља н то су обично ситиџ свиље, свиље мале 
тежине. Место порекла јокшира је ЈорlШlИРСка област, али се леКQ~ма 
као страва фоиетски адаптирела. ово је племенита месната раса свиља, 
чија су расна одлика беле чекиље. 

8. Називи живошиња uрема боји i>лаке и називи везани за 
расносш, uзfлеi> и oco6uнe сшоке 

8.1. Називи животиља према боји длаке 

у првој целини 8. тематске групе анализира .се питаље боја 
длаке/рука у ,пастирској терминологији К Тимока. У., ОСИОЩl ове 
анализе је податак да се "инвентар боја, чија се заиимљивост, или рекли 
бисмо значај.. не исцрпљује у caм~j номеиклатури, вeh и у утврђиваљу 
везаности одређених боја (односно lЬиховЈЬ: именоваља), за поједине 
врсте стоке" [95, 30]. Природно је да се на једном оваквом терену, где 
је овчарство главна сточарска граиа, а одмах уз љега roведарство, 
забележи највеhи број назива оваца и говеда према боји длаке, а знатно 
маљи број назива свиља, коза и мага.раца. Велика бројност назива коља 
према боји длаке чини овде једини изузетак од тврдље да је шнрина 
инвентара назива стоке према боји длаке узрокована развијеноmhу 
одређене сточарске гране, односио, бројиоmhу узгајиваиих грла. 

На првом месту издВојеии су само називи коља према боји длаке 

(прости и сложеии): белаu,/беМва "чисто бео", зекdн/зе1ijшa'1ЈЈ (1) "бео 
са тамним пегама", зек4н/з~КIJ (2) "сивкасто-зелеи", л'fц;ко/лrм:ti (2) "са 
широм белом шаром по глави, или са белом љymкoM", pиljaH (1,2) / 
pи1j~ (1) ,,цигла-црвен", Bpaњau,/BpaНJ~ "цри", 2tлaii1 "сиво-жут 
(1); цигла-црвен (2)", i>Ьраш/i>ор71ша "тамно-жут са црном гривом", 
i>Ьраш/ i>оp7lша/ i>ор71шкuња (2) "тамно-браои"; коњ на Ii4pкe/ кo6Uлa на 
,11Ii.pKe "бео са тамним пегама", лисас коњ/лисасШtz кoБUлa "са широм 
белом шаром по глави, или са белом љymкOM", чарllliDc кдњ/чаp7liillСШtz 
кобила "са белим ногама" . 

., Дивља сввв.а се У првом пувпу именује JlеЈ«:еМОМ a~ 
. 21 П1ирох списах боја pecrpвrrивие упoтpeбuвоств 'вс:эав эа обспw.в.е боје ход 
ЖJIIIOТIIља даје М. Пвжурвца [95, 30]. • 
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у другом одељку наводе се називи говеда према боји длаке . 
. Доносим просте, а затим и сложене лексеме које се односе само ва 
говеда: бlл'lJНЈа/6iлка (2) "чисто бело", 6Ул'lJНЈа/6јлка (2) "бело са жутом 
длаком око очиW" сивко (1)/сивка (1,2) "сиво", iiлdвча/ал4в'lJНЈа/CiлQвка 
"СИВО-ШIаво", ш4р'lJНЈа (2)/шdрка (1)/ш4ра (2) "шарено"; 6јлас вд/6ј
ласша крава "бело са жутомltлаком око очију". 

Констатован је и вehH број простих н сложевих лексема које се 

односе само на овце: белllчко/белllир "чисто бела" (1,2); "са белом 
љушком" (1), u,uf"llja (1) "бела са црном главом", жујdн (2)/жуја 
(1,2)/жјјка (2) ,,жуго-крем", Јаљаи, (1,2)/Јаља (1)/fШьа (2)/мурЈа (2) 
"чнсто црна", КQ.IIyшQн/КQ.IIЈша и мркуш4н/мрк'јшл "са црном љymкOM", 
зрњко (2)/зрНЈа (1,2) "шарена"; жујас 06ан/ж:ујасiШl овир "жуто
крем", и!ркас 06аН/il2ркасша оир (1) и зрНЈас 06аН/ЗРНЈасша овир 
"шарена". 

Овде he< се посебно размотрити и лексеме које се односе ва више 
врста стоке. Тако се може констатовати да се просте лексеме 

u,в2шко/ u,веiШl односе и на коље н ва говеда, а називи сложени са 

придевом u,в~шас/u,в2шасша ("са белом шаром у оБЛИICУ звезде или 
цвета ва челу") и ва коље, и ва говеда, и на овце. Такође, постоји у 

другом пункту сложева лексема типа ЙpUдeв 6рНЈас/6рНЈасiШl ("са белОМ 
њушком ") + uмеlШир, а која се може односити и на говеда и на овце. 

Само у једном пару пексема уочева је, поред ~завости одређене 
боје за поједнве врсте стоке, у овом случају беле, н раэлнчитост 
поједнвих творбевих суфикса узнсти корев. Тако се лексемом белаu, 
означава само бео кољ, лексемом 6елоНЈа бео во, а лексемом 6елuчко 
бео овав. Бела кобила означава се лексемом &лава, бела крава 
лексемом белка, а бела овца лексемом 6eлuu,a. . 

у оба испитивана Места забележене су, осим једног изузетка, 
само сложене лексеме (тима ilpui:>eB + uмeHииp) за именоваље назива 
мarapaцa, коза и свиља према боји длаке. Првн део овог сложеног 
назива су вајчешhе боје "универзалне употребне вредности". Прво 
наводим сложене лексеме које се односе на магарце: жјшu маЈарци 
(1), сивЦ. мaf4pu,u (2), шар2нu маЈарци (1), црни маЈарци; затим на 
козе: беле tШзе, ж:јше к'lJзе, риђе к'lJзе, црне к'lJзе, оор~асШе к'lJзе 

"шарене", il2расШе кОзе (2) "mapeHe"; и ва свиље: беле свиње, жјше 
cвUњe, црне cвUњe, шар2не cвUњe, сјре свиље (1) "сиве". Забележена 
је само једва проста лексема: зеке (1) "зелене козе". 

На основу прегледа целог овог материјала може се констатовати 
да су називе појединих врста стоке углавном мотивисале трн боје: бела, 
жута и црна. 

Овде се може дати још једна констатација: без обзира иа гајеље 
знатно вeher броја жено него мужјака, уочена је иезнатио вeha 
фреквенција специфичвих назива жеВICИ према боји длаке, и то углавном 
код назива жеВICИ ovis aries. 
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На испитиваном терену прости су називи двоструко фреквент
иији од специфичиих сложеиих назива животиља'Према 6оји длаке. Сви 
сложени иазиви, изузев једног К9ји се односи само на коље, истог су 
типа градље: uрuOев + u.менШI,O. 1 

. 8.2 Називи везани за расност, изглед и особине стоке 

8.21. Под први диференцијални знак издвојеии су општи називи 
везани за расност стоке. 

8.21.1. Реалитет "раса" има, сасвим неуобичајено, лексичке 
реализације сорша (1) одн. сорша (2) и сој (2). 

8.21.2. Као општи назиВ за "ознаку uaлитета, особина" стоке, 
на читавом се терену јавља назив р7Јса. 

8.21.3. Посебним иачином означава се грло YKpmтeHe расе: 
мелезак. 

8.21.4. З~ обележаваље семеме "наследити нечије ОСобине" јавља 
се глаголска лексема (из )м~шне се. 

8.22. Знак "називи стоке према исхрани" диференцира се на три 
потхатегорије. 

8.22.1. Семеми "стока непробирљива у јелу' одговара сложена 
лексема Јешна сшока22 (1) одн. јешна сшока (2). У истој функцији 
употребљава се и синтагма lJобар јелаи,. . 

8.22.2. За семему "стока пробирљива у јелу" забележена је 
сложена лексема злојешна сшока (1) оди. злојешна сшока (2). 

8.22.3. За означаваље семеме "стока прождрљива у јелу'употре
бљавају се две сложене лексеме: алаiiљluш сшока и lJрчна сШОка. 

8.23. Према спољапnьeм изгледу, констнтуцији, разврстана је 
стока на: 1) мршаву, слабо ухраљену; 2) дебелу, добро ухраљену; 
3) крупну, доброг изгледа и 4) ситну, Ј10шег изгледа. 

8.23.1. Под првом cтaBKoty\ јављају се један општи и један посебни 
назив. 

8.23.1.1. Више различито мотивисаних простих лексема користе 
се као "општи називи за мршаву, слабо ухраљену стоку'': кљјсе (1) одн. 
кљусе (2), раЈа, сакаЈија (1), Mpи,ltнa (2), лиl1цошuнa (2), н сви су 
пејоративно обојени. 

8.23.1.2. Посебним називом, сложеном лексемом јасне моти-
вације, означава се у Ј "изразито мршава стока": кошшељluш сШОка. 

8.2.3.2. у основи једног специфичиог назива чкембlJша сшока 
,,дебела стока великог, опуmтeног c:roMaкa" је именска лексема чкембе. 

8.23.3. У наредиим квадратима овог семантичхог поља наведене 
су и неке радље у вези са слабљељем/roјељем стоке. -

21 О овоме Уп. код Н, Бог.цаиовиh [18, 96]. 
22 У овом тексту је У CItIIопу назИва животиља према иэmеду редовно иавоl)eиа нмеиица 

сiШжa, а У СКЛОПУ назИва ЖИВОТИља према поиашаlЬУ нмеиица fpllO, јер сам од ннформатора 
на терену такве сложене назИве најчешhе слушала У одroворима на моја питања. 
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8.2.3.3.1. Семема "брзо, нагло слабџи" изражава се глаголсlCИМ 
лексемама коини и сiШоо (2). ' 

8.2.3.3.2. Гојеље стоке, за чије је именоваље начин ирелевантан, 
изражава се двема глаroлским лексемама: неутралном ЈЬјu се и спе

цифичном шЬви се. 
8.2.3.3.3. за означаваље семеме"yroјити се, па се заокруглити" 

употребљавају се лексеме y6dљa се (1) и yвaљ~ се (2). • 
8.2.3.3.4. У КВ су забележене три различите лексеме као пОСебни 

називи за семему "опустити стомак": ошрбдљu се, ошромfЮљи се, 
ошеЈне се. 

8.2.3.3.5. за семему "гибати се од yroјености" забележени су 
глаголи fйба се (1) и нија'се(2). . 

'8.2.3.4. Исти принцип формираља назива (сложени, типа йриоев 
+ именица) постоји када .се ООележавају .реалије nкрупна, доброг 
изгледа стока" и "ситиа, лошег изгледа стока". 

8.2.3.4.1. Као ознака за "впПЈТИ назив" јављају се ДB~ различите 
лексеме: красна сшЬка (1) иjlбава сшЬка (2). 

8.2.3.4.2. За семему "крупна стока" постоји у Ј један специфичаи, 
јасно мотивисан назив - шиРОюЈр'iJaсШа сшЬка. . 

8.2.3.4.3. ПосебlЦl назив за ,.животив.у крупних костију" за-

бележен је само у КВ: косшtJiila cfllbкa. 

8.2.3.4.4. Само синтагмом висЬка на нЬЈе означава се у КВ "стока 
дугих ногу, висока", док у Ј у истој функцији валазимо сложену лексему 

йоскЬкасша сШЬка. 
8.2.3.4.5 . ..животиља која има изгледа да добро pac-re" назива се 

иЬрасна сшЬка. 
8.2.3.5. ЗlIак "ситиа, :Лошег изгледа стока" диференцира се на 

седам поткатегорија. 
8.2.3.5.1. Као ознака за "општи назив" јавља се на испитиваиом 

терену више сложених лексема са истом основом - кржљав, а 

различитим фонетсlCИМ или 'морфолоШICИМ 'ликовима: кржљава сшЬка 

(1), закрџовела СШЬRQ (1), закр~ сшlЈ1ш (1);закрџовМа СШЬRQ (2). 
8.2.3.5.2. "Стока склона брзом слабљељу", O~HOCHO, стока којој 

лако сQaOа тежина, означава се сложеном лексемом сiШOљuвa сшЬка 

(1) одн. cиaoљUвa сШЬка(2). 
8.2.3.5.3. Метафоричним щзивом мршва сш'tiка обележава се у 

КВ "замрла и запym-reна стока".· У Ј се у тој функцији чује само. 

глаголска лексема акн'јла се. 
8.2.3.5.4. За означаваље "искривљене, повијене стоке" употре

бљава се општи назив fјюава сшЬка, а у Ј и посебан назив 
крuвоврltшасша сшЬка. 

8.2.3.5.5. "Кратка, здупаста стока" иазива се у Ј Шруйeљltcша 
сшЬка. 
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8.2.3.5.6~ Двема сивтarмaмa истог типа градље upulJee + Uре(}лof 
на + именица, али са различитим првим чпаиом, именује се "стока 
кратlCИX ногу, ниска'': к~шка на нЬЈе (1) и Hllcкa на нЬЈе (2). 

8.2.3.5.7. за "запymтену, ураслу стоку, стоку са дyroм и увијеном 
длаком" постоје два назива: lij(}рава сШЬка (1) и p~ сш'Ька. ,. 

8.2.4. У оквиру истог семантвчког поља, под посебним диферен
'цијалвим знаком, наводе се и називи стоке према љиховим особииама. 
Сви су ови називи готово, исхључиво представљени споженИм лексе-
мама типа upulJee + џменUII,tl. , • 

8.2.4.1. "Вредно, подесно за рад грло" (најчешhе roвече) означава 
се спожевим називом pdi:JHO Јl>110, а у Ј је забеJleжен још и са 
мотивационе тачке гледиmта занимљив,назив зло Ј'јмо. 

8.2.4.2. Посебвим називом мршео Јрло именује се "лев.а, нерадна 
животиља". У Ј је у истој фупцији забележева и проста лексема 
MpцUнa. . 

8.2.4.3. Један специфичаи назив за "неспретну стоку" познат је 
само у Ј: шр'Ьмава сШЬка (обраТИ1Ћ пажљу ва суфикс - ае придодат 
основној придевској лексеми). 

8.2.4.4. Посебним називом означава се у кв и семема "немирно, 
опасно грло (најчеmhе кољ)": lbјШо fрло, жесfll'Ь1rO fРло. 

8.2.4.5. "Плаховито, плamљивогрло" назива се у кв upe'3UPlbueo 
fрло, а у Ј сшрашљlleo fРло. 

8.2.4.6. Приликом именоваља реалеме "грло које се увек издваја' 
из стада, односно, које иде у страиу" постоји ИЗве(:ва 1ЋОрбеиа 

разноликост у првом пункту: эасшр7lничаео fрло и насfllр7lничаво 

fрло23, док се у Ј бележи само други назив. 
8.2.4.7. за семему "грло које увек иде пред стадом" вије у кв 

забележеиа лексичка реализација, а у Ј је прибележен једИно израз: 'f.l(}e 

УUришич. 

9. Делови шела сшоке, месо и кожа 

9.1. Први основни диференцијалв:и знак је "делови тела". 

9.1.1. за именоваље "кнчме" употреБЉава се лексема fрбн1lJча, а 
у Ј се у истој функцији користи и назив fpбitнa, изведен од исте основе. 

9.1.2. "Стомак" се редовно означава лексемом мешllна. 
9.1.3. за ооиачавав.е "задљег доЉег дела стомака", поред лексеме 

слабitна, у Ј је забележена и лексема cлa6yfllЪеuна, која је ayrмeнтa
тивна само по својој форми. 

9.1.4. Назив саие (ж. род) се употребљава за ооначавав.е семеме 
"roрљи део ногу код ков.а, на којем стоји ам". 

9.1.5. "Њymкa (код овце, козе)" има у оба пункта назив upIfIllцa. 

23 Код]. ДиввlIa [44, 165] уз ову лсксему дата су дpyraчија эвачсв.а: ,.вamyт, всJtошсв, 
блаro вarвyт; исвормалав, који је мало эастраиио •. скренуо".' 
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9.1.6. Потпуна лекснчu уједначеност, уз два аценатсп 

различита лика, постоји за означавав.е "врха .ymкe у свИн.е": кUшња 
(1) одн. кilшнА (2). 

9.1.7. за семему "преан део врата у говечета" забележен је назив 
код кога главни мотивациоии елемент може бити ИЗГ.llед поменуте 

реалеме: ђерам (1) оди. ђ/рам (2). 
9.1.8. за ноздрву се уООтребљава лексема рња. 
9.1.9. Лексемом ч1U20њак се у оба места обележава "папaIC". 
9.1.10. за означаваље "прамена дуге длаке више копита на 

стражљем делу ноге у коља" постоји лексема кUчица. 
9.1.11. ,,желудац" се именује лексемом Шјл60к, а у Ј се користи 

у истој функцији и лексеме чJмQ. 
9.1.12. "Труп без главе и удова" има иазив шруйина, који се не 

осеЬа као аухмеитатив. . 

9.2. Под дифереицијалиим знаком 9.2. дају се називи за различите 
врсте меса и за кожу. 

9.2.1. За даље разврставаље иазива меса битан елеменат јесте 
љегово порекло (од које је врсте стоке). све врсте меса MOry се 
имеиовати на испитиваном терену И простим и сложеним лексемама 

(йрШ}еtJ + именица: JOtJ~ђe месо, f1l.eлlће месо, cвUњcКO месо итд.), 
али треба реhи да су ове друге ретко у употреби. 

9.2.1.1. "Месо од говечета" назива се Jo~ђuнa. 
9.2.1.2. "Место од CВJDI,C" назива се сtJшК1iuнa. 
9.2.1.3. Лексема друкчијег творбеног JIИU: Ъечuнa "месо од овце" 

. забележена је само у КВ, док је у lICI'Oj фупцвји: у Ј' забележеиа само 
сложена лексема lнJче месо. 

9.2.1.4. за "месо од козе" у КВ бележим IЮзltШна, а у Ј опет само 
кЪзје месо. . 

9.2.1.5. Творбеиа идентичвос:т лпова уоЧЈЬ11В8 је из назива за месо 
од младуичади разllВXlIрста стоке: шеле1iuна и jyнlliuнa, jaJњlliинa, 
japl1iuнa, upaceћuнa. 

9.2.2. Месо се разликује и по uaлитeтy. 
9.2.2.1. "Тврдо и жилаво месо" има специфичаи назив: ~:Юраю 

месо, дакле, означава се сложеном лексемом типа uрШ>еtJ + именШI,Q. 
9.2.2.2. "Миmиbаво чврсто месо без масти" такође има на 

испитиваиом терену. спеЦВФИчаи назив крШUна. 

9.2.3. "janьeba кожица" означава се'ђ'РЦИ3МОМ бlJfана'1А. 

9.3. у треЬем одељку ("OCТ8JIo") овог ceмaJI11I1IКOг поља дати су 
још неп називи који су у вези са овим ceмaитичпrм доменом. 
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9.3.1. Лој је у оба пуикта назив за "брављу и говеђу масноЬу". 
9.3.2. Лексемом смо именује се "свив.ска yиyтpamв.a масноЬа". 
9.3.3. АугментаТИВJlОМ формом мачина2S (без призвука пејора-

тивности), или простомлексемом мас о~,ачаЈЈ&.се "свив.ска маст". 
Лексема мачUнa се данас реТко чује у говору кв. 

9.3.4. за означаваље семеме "уздужио резан дуги комад сланине" 
употребљава се лексема ре.мен. ' 

9.3.5. ,Забележен је у оба места испецнфичаи назив за. "козју 
длаку'': кОзина. 

9.3.6. "Покривач начиљен од козине" назива се u6кроваu,. 
9.3.7. "Штеточина која напада суво месо" назива се зл4ШнUца. 

Назив је постао на основу боје наведеног инсекта. 
9.3.8. "Модрица која се ВИдИ код заклане стоке на очишhеној 

кожи" обележава се лексемом сињUца. Овај назив је изведен из назива 
боје (модро-плаве) саме реалеме: сињ . .. 

10. Размножав!lње сшоке и називи млаi>унчаi>и uрема неким 
особинама 

10.1. Називн за манифестоваље полиог HarqHa 

За све Врсте стоке, сем свиље, карактерИCТIfчИа је појава само 
сложеиих лексема типа глагол шражи + име мужјакаоi>ре1јеl:tе 
сшочне врсШе. 

10.1.1. Манифестоваље полног вагона код кобила исказује се 
синтагмом шрdжи кЬња. 

10.1.2, Манифестоваље полвог нагона код ~рица исказује се 
синтагмом шрdжи мaf6.pцa. 

10.1.3. Манифестоваље полног нагона код· крава исказује се 

синтагмом шрdжи БUка. 
10.1.4. Манифестоваље полног нагона код коза исказује се син

тагмом шражи јарца. 
10.1.5. Једино се манифестоваље полног нагона код свиље 

исказује .простом лексемом разбукари се, изведеном из назива за чин 
оплодље: букари се. . . 

10.1.6. У оквиру овог семаитичког поља наводим И конструкције 
које су у директној вези са категоријом назива за маиифестовaН.ernолиог 
HaГOH~ . . " 

10.1.6.1. Семема "приводити животиљу парељу" изражаваее 
двема конструкцијама истог типа тВ()рбе:fлafОЛ + име женке + 
uреi>лOf на + име мужјака, код којих је различит само први члан: eoi>u 
кoБUлу на коља, eoi>u краву на бцка; uрииЈuiши кобlt.лу на коља итд. 
Овца се не води на овна, јер У сваком стаду постоји oВaR.. . 

25 Уп. код М. Марковиha [75, 251-252Ј. 
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10.2. Називи за чин оплодње 

Називи за чин оплодње сврстанн су према врсти ЖИВOТlllЬa, а 
даље су дифереНцирани с обзиром на то да V1и се пари мужјак или 
жеика. Једна од карактеристика овог семаитичког поља јесте појава 
само сложеиих Ьексема за именоваље чина оплодље код мужјаха; изузев 
назива код мужјака Е. asinus, све су ове сложене лексеме истог типа: 
fJUlfол + име женке. за имеl!ОваlЬe чииа ОПЛОДње код женки користе 
се просте лексеме.· Још једна правилност јесте појава идентичвих 
глаголских лексема (опет, изузев код животиље Е. asinus) за 
обележавав.е чина оплодв.е ~oд мужјака И женке одређене С1'Очне 
врсте, али са ОЗИ8КОМ повратнОС1:И (реципрочности) У другом случају. 

10.2.1. Прво дајем називе за чин оплодв.е код ков.а. 
10.2.1.1. за означавав.е чина оплодв.е код мужјаха Е. caballus 

употребљава се назив заШfсе кoБUл,у (1) оди. заu4сё кoбltду (~). 
10.2.1.2. У истој функцији код жеике Е. caballus користи се проста 

лексема Шfсе се (1) оди. u4ci се (2), као и сложена леItсема uЈшшu 
коља (1), која на испитивавом терену предста~ изузетак. 

10.2.2. даље се дају називи за чин оплодв.е код мarapaцa. 
10.2.2.1. Код мужјака Е. asiпus чин оплодље именује се конструк

цијом типа fлаfол+ uреоЛOf на + име женке: скdче на мafapuUJ1 (1). 
10.2.2.2. Само у Ј је забележен ваза за чин оплодње код женке 

Е. asinus, и он је истоветан са називом код женке Е. caballus: а4сё се. 
10.2.3. даље се дају називи за чин оплодв.е код roведа. 
10.2.3.1. "Поступак оплодље код roведа" изражава се именвчким 

образоваљем бltкање. 
10.2.3.2. Овај поступак је код мужјаха В. taurus изражен сложеном 

лексемом БUка краву. 
10.2.3.3. Код женке В. taurus. овај се чин изражава простом 

ЛCl(семом БUка се, а у Ј је забележена и архаичиа глаroлсха лексема 

ваои се. 
10.2.4. ДаЉе се дају називи за чин оплодв.е код оваца.' 
10.2.4.1. Глаroлском именицом м'јЈкање прtщстављен је "опшги 

назив за чин оплодње код оваца". 

10.2.4.2. За мужјаха о. aries каже се: мрче oBUJ1. 
10.2.4.3. За жеНку о. aries каЖе се: мрче се. 
10.2.4.4. За означавав.е семеме "ован оплоди све овце у стаду" 

употребљава се сложена лексема шмрка овце. 
10.2.4.5. у Ј имамо и назив за реаЛIrгет ,,понављаље оплодв.е код 

оваца'': Uоврће се. ОВО је неспецифичиа лексема са значељем "навра
тити се, још једном се вратити". 

10.2.5. Даље се дају називи за чин оплодв.е код коза. 
10.2.5.1. сам чин оплодље код мужјака с. ооспs означен је двема 

сложевим лексеМlМa: Uрца козу иuрЪује козу. 
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10.2.5.2. за озвачаваље поступка ОПJIодље код жепе С. hircus у 
употреби су лексеме uјща се и uр'азује се, у Ј и лексема .мРче се 
преузеТа из назива код жеике О. aries. 

10.2.5.3. Уведен је још један квадрат семаllТllЧКОГ поља за ову 
скупину. 

10.2.53.1. Назив за семему "смрад ОД ПРИПJIодног јарца", 
. uрчевuнa, изведена је из имена uрч "DpИПJIодн.ак С. hircus". 

10.2.6. На последљем месту дајем називе за чин ОПJIОДн.е код 
свиља. . 

10.2.6.1. У оквиру последље поткатеroрије oвor семаитвЧltог поља 
дајем "ОППIТИ назив за чин ОПJIодље код сточие Врсте Sus": 6укАреlbe. 

10.2.6.2. Назив за ЧИJI оплодв.е код Мужјака Sus је бушри ceиlЬY. 
10.2.6.3. Назив за чин оплодн.е код жепе Sus је бydри се26• 

10~3. Називи у вези са рађаљем младуичади 

10.3.1 Семема "приближити се термину рађаља" изражава се 
Г1l8I'OЛском лексемом провидне мотивације: IlрuврШu. 

10.3.2. Реrистроваи је веhи број разлИЧИI'ИХ rлaroлских лексема 
везаиих за диферев:цијалии знак "рађаље на време", а с обзиром на врсту 
стоке. 

10.3.2.1. У значељу "рађати младуиче, за кобилу и магарицу' 
употребљава се лексема ж()рёби се.· Сточиа·врста Е. asinus је peтu ва 
испитиваиом терену, па за неке реалсмс у вези са љом не постоји 
посебан назив, а истој врсти Equus припадају и ЈПВО'I ив.е caba11us и 
asinus. , 

10.3.2.2. "Рађати младуиче, за краву" каже се fU!ли се. 
10.3.2.3. "Рађати младуиче, за овцу" каже се jldlЬU се. 
10.3.2.4. Једино лексема кlJзи се "рађати младуиче, за козу" вије 

мотивисана називом младуичета, као што је то случај са свим осталим 
. наведеним лексема; она је мO'IИВисаиа називом одраспе жепе С. hirc:us. 

10.3.2.5. "Рађатимладуиче, за свИlЬу" каже се llр4си сео 
10.3.2.6. Глaroлском лексеМОМlЮtШ.nи се означава се реаиија 

"рal)aти младуиче, за недораспу жеику". 
10.3.2. 7. Глаroлском лексемом 6лUзни се· именује се радаа 

"рађати два младуичета истовремеио". 
10.3.28. Лексема мотивисана бројем рођеиих младуичади: шро-

јани се, име је за раДв.у "pal)aти три младЈИЧета истовремеио". 
Последље три глaroлске лексеме ry6e своју peфnексивиост када 

се употреБЉавају у перфекту: lЮalIлlwl, 6л4зн1uиl, Шрој4нllлa: ш4 ни 
6вца 6iш IЮtШлuлa (1). . 

10.3.3. У оквиру семеме "родити младуиче пре времена" реrис
троваиа је лексема uз}7Јлови се. 

26 ВТIIМOJIошку 6мешку о rnanшy 6y11rJpшlIи JUIje в. MВDjвOВIIb [81, 89-901. 
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10.3.4. Ако гравидва жена носн младуиче и након истека 
термина за рађаље, овда се тај реалитет Именује глaroлском лексемом 
ЙренЬси. 

10.3.5. у категорнји "остало" наведеви су називи женЈСИ, без 
обзира на врсту, а према не1СИМ елементима у вези са pal)аљем. 

10.3.5.1. Постоји слож6Jtи назив за означаваље ~eHe којој се 
приближио термин за рађаље", а то је трпни ПРИдев apuepeMNa + име 
женке оlJређене сйiOчне ерсше: ипр. ЙРШЈрЬсна крјва. 

10.3.5.2. Назив за ~едораслу женку која рађа" бележим са три 
различита дериващlOИ8 лпа: кой4nuЦfl (1), койuљ1zча (2) и койиљара 
(2). ' 

10.3.5.3. "женка која.рађа три младуичета истовремено" именује 
се лексемом шројdнка (2). 

10.4. Називи младунчадн према неlCИМ особинама и називи радљи 

10.4.1. Као називи за "младунче рођено од недорасле женкс" 
појављују се две лексеме изведене из именице койuлe, али са две 
фонетске варијанте: койилче (1) и койUљlle (2). 

10.4.2 Назив за "једно од два МJlaдyичета рођених у исто време 
од исте мајке"" је блuзнllче. 

10.4.3. За "једно од три младуичета рођених у исто време од исте 
мајке" једино могуliе именоваље је према броју шри: Шројdнче. 

10.4.4. за "младуиче рођено пре времена"" имамо назив коме је у 
основи негирани глаroл lJонеши: неООнЬче. ' 

10.4.5. За означаваље "младунчета које још сиса"" забележене су 
две лексеме: сuсалче (2) и lJдјче (2i7

• • 

10.4.6. Специфичии називи за реалему "младуиче 'које сиса туђу 
мајку" су: йоlJдјче~(2) и краlJљUвче (2). Ове лексеме инсу апсолутни 
сиионими, јер прва лексе1l48 означава младуиче које је остало без мајке 
и домаliии га је потурио другој мајци да га дојв, а лексема крai)ЉШЈче 
означава младуиче које сиса и своју и туђу мајку, јер воли да "краде". 

10.4.7. "Бравче, младуиче остављено за приплод"" именује се 
коиструкцијоМ типа имeHUЦfI + йреlJlЮf + uмeHиЦfl, где је први члан 
конструкције променљив (јаЈње, йрасе), а други део увек гласи за 

lJомазлук: йросе за lJомlJзлук. 

10.4.8. Лексема fоlJuшНJdк одговара семеми ,,младуиче које има 
једну годину (за крупне домаће животиље, особито коље)"". 

10.4.9. У оквиру овог семаитичког поља има и неколико назива 
. радљи које су у вези са гајењем сточног подмлатка. 

10.4.9.1. ,дорасти, обновити стадо" каже се на испитиваном 
терену йolJмлdlJu. 

10.4.9.2. Семема ,,маожити стоку" изражава се глаголском лек
семом заilAшu~ 

'ZI ова се Д1Ia I11I3II8& оБИ'lИО користе за јаги.ад. 
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10.4.9.3. Сточар је често у прилици да близанче, или младунче 
које је остало без мајке, пmyри другој мајци да ra доји. Та реалема 
именује се лексемама uоi}ооци (1) и uоi}м!шне (2). 

10.4.9.4. за ~Meмy "сисати туђу мајку" заоолежена су итеративна 
образоваља llОЈјјсисЈје и uошсисtiва (2). . 

10.4.9.5. Само У Ј се лексички реализује поступак остављав.а овце 
без јагаљаца: uз}Ofњи. 

11. Називи за исl1ушшање fласова живошиља 

Све лексеме у семаитичком пољу које обухвата називе за fлacање 
живошиља сврстане су према врсти стоке, али се поједине од љих 
могу у оквиру свог дифереицијалног знака и даље диференцирац: према 
интензитету гласа, или (и) према полу живoтmьe одређене сточне 
врсте. За анализирану групу речи потребно је истаhи ономатопејску 
мотивисаност. 

11.1. у оба испитивана пуикта није забележена лексема којом би 
се означавало неспецифично, равномерно јављаље кои.а, међутим, 
неравномерно и продорно јављаље пастува (када осети кобилу) има 

лексичку реализацију: врuшШи (1) одн. врdшши (2). . 
11.2. Лексемом риче именује се гласаље магарца. На испитиваиом 

терену у овој је функцији непозната лексема љакашu. 

11.3. Лексемом риче означава се и гласаље говеда; У Ј постоји и 
лексема муче, којом се обележава неспецифично јављаље волова, па се 
лексема риче овде употребљава да означи јављаље крава: ако су гладне, 
ако траже бика, или ако се јављају телету. 

11.4. Равномерно јављаље' овце која нуди своје janьe да сиса 
именовано је лексемом мј>кори(1) одн. MPкJ1te (2).· Неспецифично 
јављаље оваца означено је лексемом блеји (1) одн. блiјй (2). 

11.5. Испрекидано јављаље јарца има лексичку реализацију само 
у Ј: мек!ће, док се гласаље козе обележава лексемом вречu (1) одн. 
врtчи (2). . . 

11.6. Неспецифично јављаље свин.еозначава се лексемом fpi}u (1) 
одн. fpi}u (2). Лексемом цuчи (1) одн. цdчй(2) означава се скичаље, 
продорно јављаље свин.а, када их хватају за клаље. 

12. Узвици за i}озuвaње или шерање сшоке и uзвици за уl1резање 
коља и волова 

Узвици за дозиваље и теран.е животиља припадају старом и 
специфичном лексичком слоју, тесно повезавом С историјом сточарства 
и земљорадље. Стога љихови приказ и анализа могу дати драгоцене 
податке, подједнако за историју језика и лингвистичку географију, као 
и за етимологију и историју материјалне културе. Творбена структура 
ових узвика (као уосталом и свих других узвика) сасвим је специфична; 
формиран је низ творбенlOC типова, карактеристичних само за систем 
узвика за дозиваље и тераље животин.а, као резултат стапаља узвика 
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са императивним честицама, . са неким ..не продуктивним експресивним 
суфиксима и СЩlЧИО. . 

. Решеље проблема акцентоваи.а узвика чроистиче из љихове 
архаичне граматичке форме и сn:ецифичног настајаља"у еМоnији". ЗаТо 
граматичари сматрају да узвици "немају ни утврђеног н правилног 
односа елемената аю:tеита: јаЧйRе, внсине, дужвве, интервала, па ни 
одређеног места" [39, Ш]. Дакле; одговор граматичара на питаље да 
. лн узвипи уопште имају акценат и морају ли имати онакав утврђени 
акпенат какав· је у правих рец углавном је одричав. Днјалектолозн 
обично бе.llеже акцс;нат на узвипима. Уважаваjyhв све нџедене ставове 
граматичара, ја сам се ипак одлучи,na за бележеље џцената, јер Ье од 
тог "вишка" бити маЛа штета, а мало веЬа корист. на овом делу мог 
материјала акценти су "условни", наиме, они су као такви забележени 
на узвипима који су перципирани изолова!lО, ван. контекста.· . 

Премда су узвици задозивање и терање стоке груписани према 
врсти животиља, они се у оквиру поједицих дифереицијалцих знакова 
могу и даље диференцирати с обзиром на род (пол), илн узраст 
животиња. 

12.1. Узвипи за дозивање стоке 
12.1.1. Од глагола вdбu iIaстала је глаголска именица Ј6ење којом 

се означава· "дозивање, мамл.еље· стоке". 
12.1.2. Узвик за дозиваље коља састављен је из еЛИдИраног 

императивног облика oi}u и речце на: ој} на (на). 
Речце се могу ритмички и' мелодијски благо ·неколико пута 

поновити са равномерним паузама. 

12.1.3. Узвици за дозиваље магараца граде се на истИ начин: ој} 
на (на), ој} мјс (мјс). ' 

12.1.4. Исги је случај и са узвиком З8 дозиваље roведа: ој} вОш 

(вОш). Телад се дозивају узвиком ме, алн се тим узвиком могу дозивати 
и roведа. 

12.1.5. За вабљеље јагњади користи се један неодређено артикули
сан гласовни RИЗ кОји би се најближе могао означити оо "1abio-vibrantno 
р". Овај низ настаје пропymтaњем ваздymне струје на спојене, али 
олабављене усне, тако да долази до љиховог ритмички уједиаченог 
краткdтpајиог трепереља. 

12.1.6. Козе и јариhи вабе се са сUк(е). У КВ пОстоји и узвик за 
дозиваље коза сачиљен од елидираиог императиввог облика ој} и 
лексеме која представља скраЬеву основу одroварајуЬег апелатива 
(назива женке С. ]Щсus): Qi} коз. , 

12.1.7. Лексичку двојност условљеиу узрастом уочавамо код 
узвика за дозивање свиња. Одрасле животиње вабе се са оји,fjii}о (1) и 
fjii}(o) (2). Прасад се у Ј вабе са Јји,(о) и Јји,(u). 

12.2. Узвици за тераље стоке 

12.2.1. Магарци се терају кратким и одсечиим узвиком мјс. 
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12.2.2. Телад се терају узвиком Љ~K а говеда речцом ёј (ёј). 
12.2.3. Беha лексичка разноврсност уочава се код узвика за тераље 

оваца. Ован се тера са ћЈс, а забележена су чак трн узвика :џi тераље 
оваца: глас који настаје продужаваљем вибрације сонаита р, гласоВJUI 
ннз којн бн се могао означиТн као џШ са продуженнм изговором 
myштавог Ш, н само у. Ј низ који се састојн од лексеме UЈде28 и 
претходно опнсаног ,,лабио-вiJбрантног li". 

12.2.4. Узвик за терање коза је цUц (1) одн. цlщ (2). 
12.2.5. Свиље' се Терају речима Јш и веЬ описаним продуженим 

р. 'ђша је узвик за терање праСади. 

12.3. Остали узвици 

12.3.1. Под првим основним днференцијалним знаком дају се 
узвици везанн за упрезање и ИСI!резање коља. 

12.3.1.1. Кољи се при упрезаљу повPaJtају речју немачког порекла: 
~k о. . 

12.3.1.2. Узвицн за покретаље коља су: ,.шUреi> (1) OдIL Haupii> 
(2) и 7Jji>e (2). 

12.3.1.3. Узвиком uрЩеи опомиље се кољ да се помери у страну. 
12.3.2. У другој групи су узвици везани за упрезање и исliрезање 

волова и крава. 

12.3.2.1. Узвиком сшј опомиљу се волови и краве да ,се врате, 
приђу до јарма. 

12.3.2.2. Узвиком кЬш опомиљу се волови И краве да ставе главу 
у јарам. 

12.3.2.3. Болови и краве У јарму заустављају се са Ьу. 
12.3.2.4. Говеда се у браздн поврahају са .Рјс. 
12.3.3. Узвици којима се женки наређује да мирује прн мужи 

груписани су У треЬу целину. 

12.3.3.1. Приликом муже крава се умирује са fЮр (1) одн. fЮр(е) 
(2). 

12.3.3.2. Овца која се музе смирује се узвиком Ьу (1) одн. гласом 
д (2). 

13. Особе које чувају сшоку и неке pai>fbe у вези саЧУ8аљем сшоке 

13.1. "Општи назив за чувара стоке" је чоfЮнин. У КВ су се 
мештанн досеhали да је назив за жену која чува стоку некада бно 
чобанuца илн чобdнка, а у Ј ретко н овчарUца. 

13.2. За "чувара коља" постоји посебан назив коњdрједИно у Ј. 
13.3. Назив "чувара говеда" је foвei>dp. "\ 
13.4. "Чувар оваца" означен је двема лексемам~: опПIТИМ назнвом 

.ч.oбllнuн и спецнФнчним овчdр. 

21 Луле је, ПО казиваЉУ ииформатора, погрдиа lШ8ШICI1 реч. 
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13.5. Само У КВ је,забележен посебан назив за "чувара mиљeжадн 
и јаловиње": шuљежар, са фонетском варијантом Шuљefdр. У Ј не 
постоји лексема шuљeже. 

13.6. "Чувар коза" зове се козар. 
13.7. Семема "особа која чува свиље" означена је лексемом 

cвињlip. 
13.8. "Особа која помаже чобанlИIy око чувања стоке у плавиви" 

назива се једвво слjfа, јер је то човек кога имуhввји ДOMahвв увајмљује. 

13.9. Лексема йољак "особа која чува задружиу стоку' забележена 
је само у Ј. у љеној основи је именска лексема йоље, којом се може 
означити ушрuна, ()ржdвЖЈ. 

13.10. за "осОбу која пушта стоку у шгету" употребљава се 
сложеница чuношшёшнuк, која је мотИвllсана радљом коју та особа 
обавља. ' , , 

13.11. "Човек који има доста стоке и који је предано чува и гаји" 
означава се лексемом СШlJчdр, док се у Ј чује и турцизам б4Шлија29, 
чије значеље мештани објашљавају новако: "ни(ј)е мlJлер, йа Ја (х)Ме 
u сшЬка". 

13.12. За лексему којом се у КВ означава "особа која лоше чува 
стоку, лоше поступа са љом" постоји занимљива мотивација: ()рашu 
на жuвo - жuво()ераu,. 

13.13. у овом семантичком пољу наводим и називе основних 
радљи у вези са овиМ сеМ&ИТIIЧКIIМ доменом. 

13.13.1. Осим простих глаголских лексема чува и йllзu "чувати 
стоку" у овом су значељу забележене и конструкције предлога са 
именом стоке: КО() + Јенuшuв: КО() сшЬку, КО() овце, а у КВ и за + 
uнсшруменUiaл: за сшёжом, за ~ulJмa и сп. 

13.13.2. Само је лексема Јовеоори у значељу "чувати говеда" 
забележена на исПитиваном терену, и то једвво у кв као мало 
фреквевтна. 

13.13.3. ,,пазити да стока не иде >у шгетУ' каже се вdp()и. Треба 
истahн да на овом терену не постоји neKceмa вар()uшше као назив за 
место које је забраљено за пymтaљe стоке. 

13.13.4.' ,Даваље оваца, коза на чуваље за извесну награду' 

Означава се глаголском именицом йрrIOQва (1) одв. йреоова (2). Спо
радичво се могу чути' и ови Фонетски ликови наведених лексема: 

йриооја (1) одн. йрё()аја (2). У основи наведеввх лексема је префиги
рани глагол ()аШu. 

13.13.5. у основи конструкција 'зо йО{) кћул (1) и 'ЗО на llробу 
(2) лежи исто значеље "купи1'И стоку на пробу'. 

13.14. У категорији "остало" наводим још једну поједввост у вези 
са чуваљем стоке. 

» са овим значељем забепеЖила сам у Дољој Мyrвици код Паpahивa и у Дубиици ход 
Ouш~юџле~усШ0~~ 
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13.14.1. Назив за "исплаhиваље пастира натуром" је турцизам 
ајлук (2). 

14. Смешшајнu објекш.u у сi1l0чарсillву 

14.1. Називи смештајних објеката за стоку 

14.1.1. Џод диференцијалним знаком опште семапичке класе 
издвојени су називи затворених и покривевих објеката. све Врсте ових 
објеката, осим затвореног простора за држаље СВИIЫl. ·могу· се вahи и 
у селу и у планини. Појата и кошара је све маЈЬе, .а замељују их mтале 
прављене од тврдог материјала. : 

14.1.1.1. Најпре дајем лексеме које се односе на "просторије за 
држање крупне CТOKe~': шillш и шШdлче. Деминутивним образоваљем 
шiii.aлче означава се маља штала начињена од слабијег, лошијег ма
теријала. Ретко се јавља назив кџвља шillш (1), али се љиме не 
означава посебна штала за говеда. 

14.1.1.2. Сложеном лексемом означава се "штала за ситну стоку 
(овце и козе)": овча шшш. И овај' је назив узрокован екстра
лингвистичким фактором (козе су данас на испитнваном терену 
присутне у веома малом броју). 

14.1.1.3. за називе просторија за држањС и крупне и ситне стоке, 
поред намене, .релевантан је и тип градље. 

14.1.1.3.1. У КВ "просторија Ha~eHa од платина" назива се 
Uojlliiia. , 

14.1.1.3.2. "Просторија начиљена од пруhа или дасака покривених 
остацима сена" је кошара30• ' 

14.1.1.3.3. У Ј је забележена архаи;чна лексема јар којом се 
означава "mтaла лепљена пруhем". ' 

14.1.1.4. "Затворено склониште за свиље и ~гpal)eH простор 
испред љега" означавају се лексемом обор, а у новије време и 
образоваљем свuњац (1) одн. cвЙњiц (2). У оквиру обора (свињца) 
преградама су одвојене крмач;е прашчаре, као и прасад. 

14.1.1.5. У mтaлама постоји и "издвојени, део· у коме се држи 
младунчад", те је тако у оба nyнктa забележенназив кОrщр. у Ј се за 
исту намену користи и маља кошара: коШЛрче. 

14~1.1.6. Назив за "посебно оrpal)ен простор у mтaли у коме се 
држе јагаљци" је јаfанчdр, или другачије СУФИГИDlНО јafQНчdрник. Овај 
је назив мотивисан самом наменом објекта. ' 

14.1.2 Ограђен и наткривеи простор (два ТИЩi)за држаље коља, 
говеда и оваца постоји само у планини, где се сТока из села ~нски 
сели на пашу. 

ЭII Ова је лексема као пастирски термин у дијалектима српскохрватског језика ограничена 
гoroвo искључиво иа тереи источие Србије и Косова и Метохије. 
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14.1.21. "Оrpal)ен' и наткривеи заклои на једну воду" означен је 
лексемом н4слон (1) оди. н4слон (2). Наслон се прави лучно уз 
пла1ЋИару, од пла1ЋИа покривенихсенииом, оједином. . 

. 14.1.2.2. "Ограђен и наткривен заклон, чија је једна страна 
покривена цела, а друга (горља половина) само до пола рога" 03начен 

је у КВ лексеМ:Ом своо и љеним плуралским ~ликом с~{)Обu, а у Ј, 
поред образоваља свЬоови илексемом UЬ{)tЮ{). ова врста заклона прави 
се такође лучио, а може би:ги дуга идо so м. за овце се праве иижи 
заклоии. , 

14.1,.3. Постоје и д~ типа ограђеног откривеиог пРостора за 
смештај стоке у плаииии. 

14.1.3.1. Рко н.слона и сводова постој~ ограђеннепокривен део 
земљиmта, који се именује лексемама шор и шорче (1). ДеЮIIJУТИВНИМ 
образоваљем шорче <?значава се ,,маљи тор који служи за мужу оваца", 
а постоје обично три таква мала тора (смештаље - мужа -
cMeIIIТaЉe ). 

14.1.3.2. Део земљиmтa око тора, огрal)ен пруhен, трљем и 

живицом, назива се bfpa1ja. , 
14.1.4. Под посебан дифереJlцијалиизнак издвојени су називи 

појединих делова на смештајиим Објектима за сТоку. 
, 14.1.4.1. Назив сшрУЈа,31 за означаваље "улаза на тору", односно, 

,,пролаза који служи за мужу оваца", потврђен је само у Ј. 
14.1.4.2. Називи за "врата на тору исплетена од пруhа, или mира 

врата на струзи на која се yroни стока ради муже" су: вplzШњuu,a, 

врашнuчка (1), леса (2) и кааuја (2). 
14.1.4.3. За означавваље ,децане мотке која се :користи при 

прављељу емеmтајиш објеката за стоку и сточаре" употребљава се 

лексема iiлaшUна. 
14.1.4:4. Постоји посебаll назив којим се обележава "цепаиа даека 

која се користи за прављеље сводова": шUн{)pti. 
14.1.4.5. за именоваље "греда које се спајају у рог код сводова" 

употребљавају се две лексеме: pbfoBu (1) и крuв'ље (2). 
14.1.4.6. у оба се места "попречие греде на сводовима" означавају 

лексемом бил.Uћu. 
14.1.4.7. за имеflО~ "отвора на забату mтаЛе" употребљава се 

лексема кllШlК. 
14.1.4.8. Постоје три различита назива којима се оРележава 

"уређај за закључаваље врата на mтaли": з4сОвнuu,a (1), кључllнuu,a (1), 
кључiiнКQ (2). 

14.1.5. Под последљим диференцијалиим знаком "остаЈЈО" дајем 
још један назив. 

14.1.5.1. Сточво пазариште именује. се сложеном ле:ксемом 

сшочна аuјаи, (1) одн. сшочнu аuјаи, (2). 

31 У вези са овим називом уп. и' карту бр. 31 у [86, 22]. 
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14.2. Називи смеmтајних објеката за сточаре 

14.2.1. Међу КВ и Ј постоји лексичка различитост при 

означавању "опlптeг назива смепriaјиог објекта за сточаре": колnбa (1) 
и йој7lша (2)32. . ' 

14.2.2. за значеље појединих назliвa, поред начина градље, реле-
вантан је и материјал од кога се праве ови објеrrи. ,. ' 

.' 14.2.2.1.Семема ,,лоmа, примитивна колиба (појата), колиба 

олепљена блатом и сламом" лексичп се 'реализује као iШfllм1lра. Овај 
је назив мотивисан називом материјала од кога се гради објекат; 

14.2.2.2. На ОСнову истог критерија мЬтивисан је iI нnив Uлaшu
нара. Половина CiJJашuнаре може се искориститв и за смештај стоке. 

14.2.2.3. "Колцба (појата) купастог облшса (Иа једаК рог), 
начиљена од платина" означава се лексемама: шUљка и чучуљdјка(2). 
Прва наведена лексема веома је ретко у ynотреби у Ј. . 

14.2.3. Под посебан диференцијални знак издвОјеliи су називи 
делова смеmтајних објеката за сточаре. . 

14.2.3.1. "Прyтиhи од сецканог дрвета (лесковог ИJIи буковог), 
од којих се прави ча'tМара" именују се лексеМQМ ~t.Щul. 

14.2.3.2. h означавање "дела 'Зида чатмаре" употребљава се 

л~ксема uepi'Jo (1) одн. utpi'Jb (2). 

15. Сшочнu uзмешu 

15.1. Назив за ,.мокраьу сТоке" йиш1lћа забележен је у оба 
испитивана пункта. . 

15.2. Постоји некоршсо назива за ра3ие врсте чврстог сточног 
измета. 

15.2.1. "Измет крупне стоке" назива се бlIлefа, а само спорадично 
јавља се у Ј назив бр7lбоњцu. . 

15.2.2. за назив "измета ситне стоке" имамо, такође, поред 
основне лексеме бр7lбoњцu, и сщ>радичну појаву лексеме бlIлefа у Ј. 
Појаву лексеме брабоњцu у првом сдучају и лексеме бa.tЩа у другом 
случају објamњавају сами мештани Јабланице врстом стопе хране, због 
које изглед измета није увек исти и мора се лексички диФеревцирати. 

15.2.3. за означавање "сасушене бале'ie која се задржава око репа 
овце "употребљава се назив i'Jроњцu, мотивисан самим изгледом ове 
врсте измета. 

15.2.4. "Сгајско (овчије) ђубре" означава се лексемом lli1Jpuнa. 
15.2.5. Семема "КО!ЬСКО ђУбриво" предстаВЉена је простом лек

семом ђ~бре. 

15.3. за "отоку што се излива из пrraле" забеле~ена је лексема 
Ьсок (1) одн. Ьсока (~). . . 

32 О старини ове Jlехсеме уп. Д. Аитонијевиh [7, 89]. 
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15.4. У другом .делу овог семавтич:ког поља дати су иазиви не:ких 
поступака и радљи у вези са чиmhељем croxe и смешгајннх обје:ката. 

15.4.1. Поступа:к "прљати нешто жит:ком балегом" нзp8Жftва се 
глaroлc:ким образоваљима УШЉUua (1) н залјжu (2). 

15.4.2. Семема "упрља~ се 6алегом (за говече)" изражава се 
повратним глаголом залужи се. 

15.4.3. Другачије префигнраном формом служи изражава се 
семема "очистити говедо од балеге", и то само у КВ. 

15.4.4. За означаваље семеме "почистити лопатом mтaлy, свн
љац" најчеmhе се употребљава лексема uзрuне, ређе и глагол очисШи. 

15.4.5. За семему "прикупЩЋ ђубре на једном месту у mтали, 
свињцу' забележен је глагол iioi}puHe. У основ н префнгиравих глагол
с:кнх лексема uзрине и iioi}pUHe је глагол ринуши "избацивати, од-
страљнвати ђубре". . 

16. Сезонско сшочарење (6ачијање) 

Анализа овог семзнТИЧIC.ОГ поља по:казује зиатиије прнсуство у 
другом испитиваном пункту назива који у својој основи имају ле:ксему 

бачuја, премда су свн називи са ова:квом Основом архаичии. У првом 
пункту ти су називи забележени. у маљем броју, а и они бледе у 
пaмhељу и најстаријих Memтaнa; коментар уз обjamњавање љихове 
семантике је редовно: ШО се Heкai} шакд fоворило, Kai} биле мнOfо 
овце, Јове(}а... шо HeKai} било, cai} нема. 

16.1. "За место у планини, и на љему смештене привремене 
објекте за људе и croкy, где у летљим месецима бораве чобани, 
напасају стоку и прерађују млеко", прибележено је у оба испитивана 
пуикта више назива: колitбa (1), iiојllша (2), 6ачUја. Првобитно значеље 
ле:ксема коли6а и iiојаша било је "смепrraјни објекат за чобане у 
планини". Лексема iiipљdK може се чути у оба пун:кта, а .њоме се заправо 
означава лешња колиба- лешњи шрљdк, или зuмcка колu6a - зUмcки 

Шрљdк. "Зимска колиба/појата" означава се и лексемом зuмОвник. 

16.2. Назив ,,места где је била бачија/колиба/појата" у КВ је 
колUбuшше •. У Ј, поред лексеме Qојашишше, може се чути сасвим 
ретко и лексема бачUјuшше. 

16.3. ПОтпуна лексичка уједначеност, уз творбеноразличите 
ликове, постоји за означаваље сточара и croчарке на бачији: у КВ 
бачиjdр и бачuјiiрка, у Ј бачdр и бачарiщa. Прибележеии су у Ј и 
подсмеmљиви називи за домahицy на планини: iiлaнинiiрка и колu6iiрка. 

16.4. У Ј је забележено да се ,,домahин на бачији, чије овце дају 
највише мле:ка" назива йрви lЮч33; према овој сложеној лексеми (pei}HU 

33 УМ. Јыioу уз овУ neK~ М. МарковиII даје само значев.е "овај коме роди највише 
пшеввце у c:e.nyи [75. 266]. 
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број + именица) изграђена је и она i)p~u бћч, ЕОјом се означава нешто 
"слабији" Домahии. . 

16.5. Према глаголској радњи, означеној лексемом музе, настао 
је назив за "пробну мужу оваца на бачији'': f1р6музlf1ромуза (1) одп. 
йромуз (2). ." 

16.6. Зmележени су и називи радњи у вези са сезонскиМ ИС'Ј:'ери
вањем стоке на планввске пашњаке. 

16.6.1. Пролеhно истерИDaњeстоtcе у планину означава се глaroл~ 
CtcOM лексемом (и)сели: "с~лuмо се 1ш колибу", .,UCе/шмо сШ'Оку на 
f1ашу". 

16.6.2. Јесење силажење са CТOtc()M из планине ОЗllачава . се 
глarолом i)осели: "iЮемо3а се i)оселuм{) ';. 

16~6.3. "Боравити иа бачији" Каже се бачијtiрu(1)34 ~Qщ.. бачllри 
(2), а са истим значењем постоје н гпaroлсtcе tcOHCТP}'ЏIJJj;;' (/ориц ко;:> 
колибе (1), борави на колибу (1), борави Koi> йојаше (2), борави 1ш 
~~~. ' 

16.6.4. за семему "завршити бачиjalьe" имамо леtcсвчКУреалв
зацију само у Ј: uзбачёва. 

16.6.5. "Састављање стада оваца од разних Домahииa, а радн 
заједничtcе паше" означава се глaroлском имеввцом мlш4ње. 

17. Исхрана и 1Шшu;аli1е сшоке 

17.1. Називи везани за исхраву стоке 
/ 

17.1.1. Диференцијалним знаком опште семантнчке класе 
06yxвaheHe су разне врсте сточне хране. _ 

17.1.1.1. "Насечене гране заједно са лишhем" називају се лUcник. 
17.1.1.2. "Гране које брсте козе или овце" именују се простим 

лексемама које у основн имају гла.грл брсшиши: брсшина и БРсшUњe 
(1). 

17.1.1.3. За семему ,,млевена кytcурузна зрна, или млевено .Ј(ВТО, 
као калоричнија, јача храна за говеда и сввње" имаМо лексему jap~ 
(1) одн. јарма (2).' 

17.1.1.4. Постоје две врсте јарме :щ сввње, и то су'новије врсте 
сточне хране. 

17.1.1.4.1. Забележен је назив шрuце за семему "остацн просејаног 
белог кукуруза". 

17.1.1.4,2. Назив мекиње постоји за семему "остаци просејаие 
пшенице". 

17.1.1.5. Неутралном лексемом рана (1) лексвчки се реализује 
семема ,,зимвица за стоку, зимоввва". 

34 Код Ј. Диииha [44, 21] уз глагол бачееа дa~ су значеља: ,.музе овце на бачнјн кад му 
дође ред; орmннэује и руководи бачнјоМ ... 
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17.1.1.6. Иэбор лексема за означаваље семеме "остаци од непо
једене. залихе ,ЧDpC-n:. С'l'Oчиеwане, храна WЩlрцнма" мотивисан је 
самим радљама јесши и IрисtЩt: ојеi>шщ и OIpUэuна,.(1) (новије 

образоваље). Забележени су·и :називи KpbвиНQ и сенlиш (1) за »ОСтатке 
ОД, непоједеног сева .... " 

17.1.2. На испитиваном терену забележени су и називи:месn ва 
којима се храНИ~,тока. 

17.1.2.1. Лексемом крмUло означава се и ,,меС':\'о ва IЮМе се крми 
стоо" и ,,место на плаиИВСКQМ пamљаку гае се стоци даје со". У основи 

ове лексеме је глагол крмuШU. , 
17.1.2.2. "Ограђено меСТо на паши на коме се хране овце" ищ:нује 

се простом лексемом рШtиш,iЩ х;ојау.основи има гл,агол (х)раниши. 
17.1.3. Под посебан ди~реНЩlpuЦIи з,акиздвоје~и су називи 

посуда и справа за храњен.е стоке. 

17.1.3.1. Потребно је иCтahи лексичку дифереllЦИjaциW назива дрвене 
направе за ,ч:врсту храну, а с обзиром на ~. стоке ~oja из ље јСде. 

17.1;3.1.1~ "Направа ''1 облику дyraчког узавог саВдуЈса, при
чвршhеног иа зц mтaле, ,ИЛИ' постаsыиог иа зеМЉу, из кога се крупва 

стока храии сеиом" озНачава сефем:инИиском формом ј1lсле3S• 
17.1.3.1.2. Сложеиом лексемоМ. огче ј1lсле именују се "дрвена 

направа, посТављеиа на земљу~ из које се овце хране сеиом". 
17.1.3.2. Знак ,,дрвене посуде из којих стока једе зрва~ храну, 

крми се" диференцира се на две пoтt<aтеroрије у завйСиости од врсте 
стоке која из љих једе. ' . 

17.1~3.2.1. За реа:лију "сандук иа четири ноге из кога се овце крме" 

употребљавају се лексеме: кориШо (1) и жљiб (2). 
17.1.3.2:2. ,Дрвене посуде из којих roведа једу зрнасту храну" 

могу се називима даље 'делити према изгледу, облику:·ure.rcме (1), 
санi>уче (2) и шенuк (2) ,,дрвеии четвртаст суд за крмЉен.е једног брава 
говеда"; шенuк (1) и кiiрлиu,a (2) ,,дрвеНИ округли суд за крмљење једног 
брава говеда". Треба скренути пажљу иа то да се иста лексема шеник 
употребљава у испитиваним пунктовима за дрвене посуде различитог 
изгледа. 

17.1.3.3. Назив ,,дрВеие посуде, налик иа коританце, к()ја служи 
за храњен.е оваца" је коришо. Ретко се у истој функциjll чује лексема 

кiiрлиu,a. 

17.1.3А Лексема ~оришо "дрвена посуда из mje једу свиље" 
типична је за оба испитивава пункта. 

17.1.3.5. Мотивацију према врсти храие (306) уочавамо код 

назива."платнене торбе из које се храни кољ у запрези": зобнitu,a (1) 
одн. здбнiщa (2). 

17.1.4. У иаредним пасусима овог семаитичког поља наводим .. еке 
од радљи и поступака у вези са исхраиом стоке. 

э5 Уп. материјал на стр. 29 У [86]. У новије Време јасле '10 често эи.оају. 
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17.1.4.1. Семеме "хранити стоку калоричвије, и то нарочито у 
јесен пред пареље" и "давати стоци со као иЗвор минерала" изражавају 

се глаголском лексемом крми (1) одн. крми (2) ..• 
17.1.4.2. У новије време почела се стока хранити житом. 0ра 

реалија изражава се општом лекемом крми и специфичвим лексемама 

зоби и јОрми. 
17.1.4.3. Поступак "чупкаља, пасеља мале тpaBe~' изражава се 

глаголом шШitвољи. 
17.1.4.4. за означаваље семеме "одгризатв траву, чуmcaти, пасти 

по мало" у КВ се употребљава лексема шшрйка, а поред ље' се у Ј чује 
и лексема чЈUка. " 
. 17.1.4.5. Конструкцијама iti>e у бре (1) и iti>e i>a бреt1iи (2) 
'изражава се семема "cТok8 иде да брсти". 

17.1.4.6. За семему "поновно прежвакавати храну (за стоку)" 
забележен је . глагол uреЖuвље. , . 
t 17.1А7. Поступак "припремаља храве свlЩ.aма, Memaњa хране 
са водом или сурутком" именује се синтагмом зЩ-еШе евања.мр. ' 

·17.1.4.8. У оба се пункта за C~~~MY "јести халапљвво (за свиљу)" 
употребљава глаголска лексема лдfla (1) одв. лl)ilq (2). 

17.1.5. Под диференцијалвим знаком .,остало" наведени .су називи 
за места појеља' стоке. . 

17.1.5.1. Места појења стоке у шшали и наlЩљу имају различите 
називе. 

17.1.5.1.1. Само у .Ј. постоји у штали корitшо из кога сепоји стока. 
у КВ се стока напаја из лимених кафа (кова). 

17:1.5.1.2. "Место' појења стоке у дворишту или на реци" 
означава се двема иростим лексемама: uо(ј)uлo(1) одв. ио(ј)йло (2) и 
UО(ј)uлишШе. 

17.2. Називи везани за напасаље стоке 

За основ мотивације знатног броја лексема из овог семантичког 
круга узиман је глагол UасШи. . О. 

17.2.1. На првом месту дати су општи називи тe~~. на коме се 
напаса стока, приватног и државн~г. .' :::. '-<:0'; .;.' 

17.2.1.1. Приватни се терен за испашу означава Jfuз~~·:uaшњак. 
17.2.1.2. Државни се пашњак означава двема леКсе~: Јшринil 

и itсflaша. . .... '.. . 

17.2.2 Под диференцијалвим знаком "посебни називйтерена на 
којима се напаса стока" наводим лексеме које се односе на два 
различита типа оваквих места. 

17.2.21. ,,ливада после косидбе" зове сеу оба пувкта сШрњitшШе. 
17.2.22. Номивација "простора обраслог ситlIИМ растињем, жбу

љем" извршена је на основу самог љеговог изгледа: fЈшћар. 
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17.2.3. Лексемом i7лdнi}uшше (1) оди. i1лllнi}ишtде(2) 'обележава 
се ,,место на коме стока одмара на паши у време припе~е".· . . 

17.2.4. СJlожеиом лексем6м типа шранu арМејЈ + иМ.енuU/l 

означава се ,,место које је' забраљено ја ПymТаље стоке":" (за)i1дчеНQ 
месшо (може битизgиоче1:lq "иваоо и сл.). . . 

U~ " .. 
17.2.5. "КраВа пата пре окоподневве или вечерље муже" назива 

се иЬШZсак.· . , 

17.2.6. Назив за "напа~аље стоке без 1ЈУВ8ра" настао је у непос
редној везн са саМим начино~ напас8н.а: cdмlldc.. Разщ>г постојања o~ 
лексеме само у Ј. усл<;>вљец ~ ванлингвис~ч~им факroром. . . 

11.2.7. Назив за "траву за вспаIiIy стоке" nь'Чива у оба пункта на 
> f\ .1 

истом МОТИlЩционqм ,елементу: uaща (1) Иi10иацщ(2). .' 
17.2.8. dвo <r.емантИ1ЈКО поље ~e и цазиВ~ :ОСновних радљи у 

вези са овим семаитичким доменом. 

17.2.8.1. Значеље "стока иде да пасе" исказује се конструкцијама 
ui}e на uaшу (1) и U(}e на' ftсшzшу (2). . . .' 

17.2.8.2~ за обележаваље reМеме"напасати сТЬку" јавља се назив 
сложен од глагола шzсе и одговарајуЬе имеиске лехсеме у акузативу: 

шfCе сшЬку, Шiсе овце, иасе foBei}a итд. ..' 
17.2.8.3. За семему "отпоЧИв.ати са патом (за овце) јавља се 

проста лек~ма заШiсу се (1) одн. зац4сј се(2), а уКВ и коиструкција 
развију се i}a Шiсу. . 

17.2.8.4. ГлагOJlOМ, исиасу (1) одв. иси4сј (2) означава се радља 
"завршити са пашом, попасти (за овце)". 

17.2.8~5. "Мирно ЩiСТИ (за овце)" каже се крОше. 
17.2.8.6. Заобележaщuьe семеме "заустављати пашу оваца (за 

чобанина)" јавља се назив суиира. " 
17.2.8.7. за семему "стајати у месту и дaxrати на леТlЬOј припеци 

(за овце)" постоји лексичка разноликост: иуре'се (1) и заi}јву се (2). 
17.2.8.8. Лексема йочи са значељем "забраљивати пашу на имаљу 

стављаљем потп" забележена је само у Ј. 

17.2.8.9. "Одмарати на паши у време припеке" каже се ал:анi}ује. 
17.2.8.10. Префигираном глагол ском лексемом эаi1лllнi}ује 

означава се семама "отпочети плаидовање". 
17.2.9. Под ознаком "остало"' прнбележене су Две појединости 

које су у вези са анализиравим семаитичким доменом., 
17.2.9.1. Лексема, забележева само у Ј, којом се означава "грана 

забодена у земљу као знак за забрану испamе" је аошка. 

17.2.9.2. "Пут којим стока силази са паmњaка до појила", шок 
(2), заправо је преки пут који стока сама изабере "у Kpmвo место", 
низ стрмине и кроз густиш. Путања те стазе је увек иста, годинама 
непромељеиа, утабана и уочљива, и тај је податак у основи самог 
назива. 
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18.' Називи везани за сено 

18.1. Назив за "покощеии ред к~ји остаје, Р једог ,осача" је у 
мотивациоиој и, 'тв<wбeиој вези са глаголском лексемом косиШи.,-:-
ОШкос. , . 

18.2. Гомиле саде,веиог'сеllа могу c::~ разлик~тtти по ведИЧиии.· 
18.2.1. "Мада tомила сена која се мЬже ПОЙC'l'И'у рукам4, ilарамак 

сева" назива се ћОUКаЭl>. 
18.2.2 "Maњaкyfiacтa гомила садевеног сена (до 100 kg) упољу" 

иМенује се лексемом Haв~K.'" ',;~ • ' 

18.2.3. Само у I\B поСТоји ваљувак ..в.еђ.а,Ј(упастагомила садеВеног 
сева (од 300-500 kg) У пољу". '.' ' , '..' 

18.2.4. "Вe~ KyiIaeтa, гоМЮIа садевеЈјог' ~li:a ЈАО 1.'000 kg) у 
дворишту пред куЬом" предста'вљена је у КВ ,сдоже)lОМ nексемом (типа 
шрuни иридев + u.мениЦll),зоенуШо.,сенои' a~oм простоМ лек
семом сшдf, а у Ј двема простим дeKceмaМa:,ciидJ и ilrиiс(ш). 

. 18 .. 3. Лексемqм uOiШ;ШlU,и 9ЗН~~ју се ';,две дул(,!t\откена којима 
се преноси ново сено .цо куЬе". ;, ,. " , . . , 

18.4. "Bнme сена свучено на једно Mecro (напољу), где се обично 
стока зими храни" означава се ле,ксемом провфе мот8ваци~ ceН1llK 
(понекад ceН1ll,c' у КВ). . 

18.5.' "Количина сена која се одједном полаЖе овцама и говедима" 
зове се бр~.ме. 

18.6. у оба Места јепознат назив за '"разврmено сено око стога'': 
uО(}ина. 

18.7. Двама разлИЧItТНМ називима обележава се у КВ и Ј ,,мотка 
у средини стога": специФичном ·лексС?моМ. сшожер (1)'и ОППlТOМ 
лексемом колац (2). Ова мотка може бити и' раrtљaсша, ади 'онда има 
нешro другачију намену: служи за cytпеље сена, М:Лиза сушење сирове 
детелине. " . 

18.8. ~рвенанаправа за вађеље сена из стога" има назив кука. 
18.9. За ,,дрвену направу за·сакупљаљс и преноmев.е сена и сламе" 

употребљава се термин вила. .' . 
.18.9.1. Виле серЗЗJIИКYју по изгледу, односн,? по броју "рогова". 
18.9.1.1. "Тророге виле" зову се у оба места.кјllљtJчe. 
18.9.1.2. И други тип вила има као мотивациони критериј радљу 

која се љима обавља: наба(}uне ,,двороге вил~". ' 
18.10. Под посебан диференцијaJIНИ :tвaK издвојила сам називе 

радљи у вези са сеном. 

18.10.1. "Правити hопке" каже се bQUчu. 
18.10.2. "Правити стог, стожити" ·каже се (}~нe. 

;и ДИМензије ових HCКOJlllKO РаЭ.ЛИ'IИТИХ roмила сева бlЦlС би:"ћоiUctl - шир. 60-100 ст, 
вис. 80-100 ст; НlUJUЉOК - шир. 150-180 ст, вис. 150-200 ст; еаљуеок - шир. 180-220 ст, 
вис. 150-250 ст; сШoi - шир. 3-4 т, ввс. 5-6т. 
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18.10.3. За обележаваље семеме "C'tавити ново чисто СенО за лежај 
CТOЦlt' јавља се у оба пункта ,глаголска лексема UреUрЬсШре. 

" , : 

19. П1Ј4ЮQр за шерање сшоке 

19.1. Називи би.а и љetoвих делова 

19.1.1. Општивазив ~OBY направу од ynлетевor канапаили коже, 
која се везује на краЬе дрво, о јесте бич. ' 

19.1.2 Називи појединих деловц бича су на овом терену мало
б . 
РОplи. , ' '" . 

19.1.21. "дрвени део бича,држакбича (најчешhе од дреновине)", 
означава се лексемом бuчllло, а у Ј је у истој функцији много чешhе у 
употреби неутрална лексема шшай. 

19.1.22. "Кожни део бича" означен је лексемом оi2~Ша. 
19.1.2.3. За "украс на заврПIН~М делу. onyтe", односно бича, 

постоји назив шршка (2), а и он је ретко у употреби. . 
19~1.3. У категорији "ocтaJlO'~ наводим још једну појединост у вези 

са бичем. 
19.1.3.1. ,,пруга на кожи животиље од јаког ударца бичем" 

означава се двама називима: uрjfаи 'МнЈа (1) одн. (}4нЈll (2). 

19.2. Називи осталих цредмета за тераље и чуваље стоке 

Више различитих неспецифичних назива прибе.иежено је за остали 
прибор који СЛУЖИ.за терщье и чуваље стоке. Ови се предме;ги могу 
класификовати само према дебљини одељаног дрвета од .кога су 
начmьeни: најтање одељано .Дp~o (грана) је i2руш, нешто пуније 
одељаво дрво је шшай, дебело и краТК9 дрво је. шојаfа и мачyfа: . 

19.2.1. "предмет којим се терају упрегнути кољи" у кв је 
искључиво бич, док је у Ј ова лексема ретко у упщреби, а знатно су 
фреквентније лексеме: uруш, шшdй и шојllfа, јер се љихова употреба 
у ваведеву сврху ~тpa обичвијом. 

19.2.2 За ~paљe упрегнутих волова и чуваље говеда могу 

послужити и uруш и шшdi2 и шојllfаl мач"а. 
19.2.3. у оба пувкта се за чуваље свиља користи искључиво uрјШ. 
19.2.4. ,Дуже дебље дрво 'са куком на крају за чуваље оваца" зове 

се према завршном закривљеном делу - кyкu: кyкllљa. 

20. Преi)мешu за шuмарење, сi1yillaвање и 06ележавање сшоке 

20.1. Називи предмета за тимареље стоке 

20.1.1. "Предмет којим се струже блато ,или балега са стоке" зо~ 
се чешаfU(ј)а., 

20.1.2 Лексема чешка ;,даmчица У'коју су усађене краЬе оштре 
длаке којима се четка стока" присутна је у оба места. 

20.1.3. Семема "смотана слама којом се трља; сеља стока" има I 

лексичку реализацију fужва (1). 
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20.2. Називи предмета ,за спугаваље стоке 

20.2.1. "Метални окови за спyfuваље коља" означеп су у кв 
општим- називом 6кови, а у Ј двама моpфoclюнетски ~ обра
зоваљима: clШнuце (рl tantum) и СШЈНil, којима је у.(хщови rnaroл саiieШu. 

20.2.2. За спутаваље свиље, да не бежи и не прелази кроз мот и 
туђе имаље, употребљава се paltљacтo дрво (облик Jlативичког слова 
У), чији се-шири крај затвори другим .nрветоми та се направа'стави 

на вратживотиљи. Описани' преДмет се зове Џкља. I 

20.2.3. ,,жица KO~ се уврачисвиљи У љушку да не, рије~~зове се 
обрњушка (1) и брњ'јшка (2). . 

20.2.4. "Металmt обруч који се ставља бику у н6с, а: служи за 
вођеље", означен је лексемом алка. 

ј , f 

20.3. Називи предмета за обележаваље стоке 

20.3.1. У щВиру з~ка "преДме';IiИ за обележаваи.е предводника у 
стаду" налазе се називи ових предмета с обзиром на врсту материјала 
од кога су направљени и на величиву. 

20.3.1.1. Према величини постоје три врсте мехавих звона. 
20.3.1.1.1. Већим звоном,з7 обично се обележавају roведа. 
20.3.1.1.2. Само у' Ј постоји назив за' механо звоно средље 

величиве: клеuешЈша. 

20.3.1.1.3. Маље зв6нце (1) одв. звDнце (2) се ставља на свиље, 
када иду у пашу. 

20.3.1.2. Према величини постоје само две врсте звона од 
ливеног метала. НазlUlИ су мотивисани на основу материј;ща - меСЈ 
"бакар". 

20.3.1.2.1. ВеЬа меi:Jенl'щa се обично ставља на врат овцама и 
козама. 

20.3.1.2.2. Маље звоно које се ставља на врат теоцима ијагаи.-
цима зове се меi:Jенче (1) одв. меi:Jlнче (2), у Ј још 'и Меi:JенUчка. 

20.3.2. "Украсна звонца за коље и ждребад« - uџuорцu (ном. 
једниве uраuoрак)38 увек су израђена од бронзci 

20.3.3. У преосталим KвaдpaТliмa овог семантвчког поља је још 
неколико назива у вези са обележаваљем стоке. 

20.3.3.1. за "клатно, прапорац у звону" употребљава се лексема 
бренце. 

20.3.3.2. Сложеном лексемом кџва звонllра (1) означава се 
"крава обележена као предводник". . 

20.3.3.3. "Овца обележена као предводник" означава се сложеном 
лексемом 6вца меi:JенuчlJра (1)~ 

~ Афрнката 3 место 3 може се соорадично срести У roвopy старијих људи. 
38 да се не би изl)'била, ждребад поиеIalд носе око Врата прапорце. 
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21. Касшрuрање сшоке 

21.1. За номииацнју појма "човек који каСТРlJра" користи се 

лексема шшројач, којој је као основ послужио глаГWI шiUројuшu. 

21.2. За озиачаваље семеме "рђаво, не до краја кастриРана 
животиља (говече, ован)" употре6љаЈЩју се две лексеме: резак (1) и 
смешењdк (2)39. . . 

21.3. за "мужјака са једним тестисом" употребљава се сложеиа 
лексема сачиљена од придева кiишв и имена мужјака појединих сточних 

врста: килав бuк, КЙЛIl6 ован итд. У КВ се спорадично користи и 

сложсна лексема типа градље: upui>eB je(JHOM~(Jac + име мужјака. 
21.4. у наредним квадратима овог семавтвчког поља наводим 

ради.е, односно називе различитих начина кастрирања стоке. 

21.4.1. На испитиваном терену поступак кастрирања коља 
изражава се глаголима шшр'Ь(ј)u и шк'Ьuu (кастрираи.е сечев.ем). 

21.4.2.· Поступак кастрирања вепра изражава се глаГОJlОМ 

шШр'Ь(ј)u. 
21.4.3. Поступак кастрирања бика, овна и јарца изражава се 

глаголом ч~ка. Овај поступак означава кастрираи.е животии.е тучењем 

(чука "удара чиме по нечему"). 

22. Yiiошреба сшоке као pai!JHe снаЈе 

22.1. Под диферевцијалвим знаком ,,називи који се односе на 
коља" обједии.ен је вehв број paзJIИЧИТИХ семема. 

22.1.1. Следеhи подзнак диференцира се на четири поткатегорије 
у зависности од функције коју коњ обавља. 

22.1.1.1. у основи лексеМа за означаваи.е семеме "коњ за вучу" 
налазе се сама радља вучења, Тегљења, као и изглед коља који служи 

за овај посао: шefљач (1), шefљёћu кдњ (1) одн. шefљећu кдњ (2), в~чнu 
коњ (1), шгжu кдњ (1). 

22.1.1.2. Избор назива за означавав.е семеме "кољ за пренос 
товара" мотивисан је лексемом самар: самарџuја (2). 

22.1.1.3. "Коњ који иде само са десне страве руде',' зове се 
l>ешњdк. 

22.1.1.4. "Коњ који иде само са леве стране руде" зове се'Девак. 
22.1.2 у наредним квадратима дати су неки од назива KO~Ke 

опреме. ." 
22.1.2.1. Категоријн "опmтeг назива прибора за упрезање"· 

одговара лексема dм40• 

)f Ова именска лексема носи у Ре'UШ1Cy liiимoчкof fоюра ). Диниllа 388.ење "хермафродит 
код стоке", дахле, зиачење које у говору К Тимока носи лехима ра3ун. Уп. эиачење 
смеiileшж код Н. Богдановиha {18, 94). 

• Данас је 4м кожни, док је некада био пpreни (од ужади). 
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22.1.2.2. Специфичан назив за ,,два даичиha који се испод ама 
закачиљу за руду" је зама (1) (ноМо једнине заме). 

22.1.2.3.,делови ама који се везују заждрепчанiпc.е" могу бити 

пртени или гвоздени, али се имеиују иСТИМ називом шtuран.е. 'У 

~от~би је и c.lIожени назив ,Шefљеће шшраНfе. . " 
22.1.2.4. ,Семеми"пртен~ део коњсже,опреме који кочвјарЈ држи 

У pyкaм~ Пр1'еltи кајаси" одгоВара иста лексеМi, алн са ~им 
фонетским ликовцма у КВ и Ј: узlJо О), уз()а (2). .' , 

22.1.2.5. Лексема жвМа је општи ваЗивза "метални део који се 
ставља кољу у ут", док је ђемназив за ,,~ Жвале која се tёа~ји 
из једног дела". ' ' 

22.1.2.6. Присутна је и лексема iшмilllрti као назив ,,дела Ж1iilliе 
који се везује кољу испод браде,t. ' 

22.1.2. 7. Семема "кожни кајаси" лексикализују се цо (ЈU3IиНе (1) 
и lJuзJuнu (2).' . , . 

22.1.2.8. lfмeBCKOM лексем~ uбкрЬвац, у !ЧlJјој је OCHOВ~ ,глагол 
uокрuшu, означен је "прекривач који товар на кољу mти:ги од 
квашеља". ," ' 

22.1.3. Под посебним знаком дајем назИве делова кољске запреге. 
22.1.3.1. Под овим диференцијалНИМ знаком дат је назиВ "дутачко 

дрво уз које се упрежу кољи": pylJa (1) одн. pylJQ (2). ;' 
22.13.2.. ,Јарам на коiьској запрези" означен је .једном простом 

лексемом са два морфонолоmки разлнчига лика: јармац (1) иjdрмак (2). 
22.1.3.3. Лексемом жlJреuченйк оЗначава се "попречво Kpahe дрво 

на јармацу за које се везују mтpaвГe". Чиљевица да су З8,овај део 
привезани ждрепци, послужила је као мотивација у именоваљу овог 
дела. 

22.1.4. за означавање "колца за који је Везан кољ при вpmидби" 
у оба је места у употреби опmтa лексема кЬлац, а 'у КВи специфичва 
лексема сшЬжер, која.се oceha као архаичва. 

22.1.5. Овим диференцијалним знаком обухваhене суи различите 
радље у вези са употребом коља као радне снаге. 

22.1.5.1. Посебну :категорију чине прости и сложени називи радље 
"преносити дрвну грађу на кољу уз новчаву накнаду': кирија, 
кuрuџitше (1), вуче кuрију (2), ulJe у кирију (2), као и иронично о6ојена 
глаголска лексема маfарuше (2). 

22.1.5.2. За семему "стављати 1<омплетву кољску опрему" јавља 
се глаголска лексема уUреЈне. 

22.1.5.3. Значеље "скидати комплетну коњску опрему" на исDИ-
тиваном терену покривају две лексеме: расиреЈне (1) и ш;Uрёfне. 

22.1.6. у овој категорији наводим још неке појединости у вези са 
употребом коља као радне снаге. 

22.1.6.1. на првом месту је проста лексема кирuџија, мотивисана 
према самој радљи коју одређена особа обавља. 
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22.1.6.2 за лексему фјрМllН (2)41 "човек који управља кољем који 
вуче балваие" (од немачког Fиhrтann "коЧиjam") каparгeрнCТIIЧIIО је 
помераље значеља у односу на језик извориик. 

. 22.2. У оквиру овог ce.мaJl1'll1lКOГ поља прикупљеии су и називи у 
вези са употребом магарца DO товарис радис CHarc. . 

22.2.1. за семему "две једнак торбе које магарац носи када га 
натоваре" јавља се лексема бисЬи (pL tantum). 

22.2.2. Лексема са.м4р са значељем "ДlpBeHa направа за 
причврmhивaи.e терета ва леђима магарца" забeJIежена је у оба нспи
тивана пуикта. 

22.2.3. Постоји неколико назива за делове самара. 
22.2.3.1. "подметач који се ставља испод самара, да овај не би 

нажуљао леђа магарцу' озвачен је лексемом clZilљa. 

. 22.2.3.2. Лексемом кускјН 03начев је "каjиm који се налази испод 
магарчевог репа и спречщ померав.е самара иапрсд, према глави". 

22.2.3.3~ два кaиmа којима се самарпричврmhује за труп магарца, 
од којих један иде преко груди, а други преко трбуХа, истоветно се 

лексИК8ЛИЗују - кол4н. 
22.2.3.4. Назив "пртених делова самара, којима се овај осигурава" 

је сш~е (pl. tantum). . 
22.2.3.5 .. Да се самар не би смахао, осигурава се и "парчетом 

дрвета које стоји нспод магарчевог репа": КоленltкtJ. 

22.3. у последв.ем одељку овог семаитичког поља говорим о 
називима који су у вези са употребом говеда као раДИе сИ8ГС. 

22.3.1. Следеhи подзиu диференцира се на ИСКOJIико пoтuте
roрија у зависности од функције 'коју во обавља. 

223.1.1. Семеми ;,38ПреЖИИ во" одговарају једва проста н једва 
сложена лексема, различито мотивисане: према pai)иШи- pd(JHU в6 

(1), према iilefлuши - tllefљdч (2). 
22.3.1.2. Јасно мотивисаном лексемом lJеш164к именује се "во који 

иде само са десне стране руде". 

22.3.1.3. Лекссмом леedк именује се "во који иде само са леве 
стране руде". 

22.3.2. Као лексичка реализација семеме "сџрег од два пара 
ВOJIoвa" јављају се у Ј два морфолоmxa JIИКa нстелексеме: чешеери н 

чешвёрка, а у КВ само ЛИК. чefШJiрка. Мотивација ових лексема је 
услоВљена бројем волова у запрези. 

22.3.3. Под посебнимзиаком дајем називе делова ВOJIoвcкe 
запреге. 

.... По uэиваlЬУ Јаб.паиичава овај су В83ИВ и.има ДОИeJIII Бос:аици који су ДOll83JIJIИ У ове 
крајеве да би се баВИJIИ фурмаиис:аи.ем. Уп. и С. Рcмeтиh [111, 272]. 
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22.3.3.1. за означаваље "дрвене мотк.е која повезује јарам и плуг" 
употребљавају се једва специФичиа лексема о(ј)ишfUe (1) и једак општи 
називру()! (2). 

22.3.3.2. Назив. ICIUlU~ означаВа "rвoздеии (ређе дрвеии) део 
руде којим се она везује за јарам". 

22.3.4. Називом. UОКptuJ7ЩII означава се "прекривач којим се 
покривају roведа, када крену на љиву по лоmем времеиу". 

22.3.5. Неколико радљи у вези са употребом roведа као радие 
сиаге наводим у наредиим квадратима овог сеМ8IIТIIЧКог поља. 

22.3.5.1. "Ставити јарам roвечету" каже се у кв уUреЈне, а у Ј су 
у истој фупцији две различитопрефиnipaие глaroлске лексеме: yUpSнe 
и заuрiJне, по н лексема зајdрмu, у чијој је осиови лексема јарам. 

22.3.5.2. Семема "скииyrи јарам roвечету" изражава се у КВ 
образоваљем новијег пореlШа расUреЈне и лексемом исареЈнг, а у Ј, 

. поред исUрёЈне, и глaroлом разјdрмu, који представља паралелу 

наведеној лексеми заjdрмu. 
22.3.5.3. У КВсазначев.ем "упреrиyти вола деmи.aп на леву 

страну, а вола левао на десиу" бележвм' лексему IlреllрёЈне. у Ј је' 
одсуство лексиnлвзације последица непостојаља дате реалеме. 

23 . .млеко u млечнu uроuзво()u 

23.1. Називи, радlЬИ и стаља У везн са млеком 

23.1.1. ,добити виме, као знак ближеља роп рађаља"" означава 
се у оба пуипа СВИТaIМом I1pllBU вUмe. , 

23.1.2. Семема "виме нарасте услед надолажеља' млека" 
обележава се глaroлом набреЮtе (1) одн. набр~Юte (2). 

23.1.3. за семему "нстезав.емвимена узимати МJIeKO" употре-
'бљава се глаголсп лексема мјэе (1) оди. м13i (2). сам тај поступак 
"има назив мј)жа. 

23.1.4. "Узимати устима млеко од мајке" каже се cilca. 
23.1.5. када мајка пусти млеко младуичету, упагреБJЫlва се 

лексема ошUј)шШu. 

23.1.6. Глагол upulk1вa употребљава се да бн се означило давав.е 
Behe количиие Млеп од уобичајене. У Ј се у тој фупцнји чује И 
архаичиа лексема l1OвJ1ћa. 

23.1.7. Сиитагмом о()БUје +' lUl3uв мла()унчеша означава се спре
чавав.е младуичета да даље узима млеко (од страве мајке). 

23.1.8. за семему "смаљити кOJIIIЧИIIY млеп" забележена је у Ј 
лексичn реализација yкU()a. 

23.1.9. Краве, посебно када остану без телета, добијају особииу 
прикриваља млеn, чував.а. Крава заправо прпушьа млеко и та се 

patllЬa".Џpeдcтaвљa лексемом Uрu6Йра. 
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23.1.10. ,Дрестати nyчитимлеко (За жеву)" означава се простом 
лексемом I1реЈОРй. ' . 

23.1.11. за семему "сипати млеко на чабрице" употребљава се 
глaroлска лексема разлёва. 

23.1.12. Глагол зQре се употребљава се са значељем "створи се, 
ухв&ТБТИ се кајмак иа млеку". ОсиоВIЮ зиа1lCље овог глагола је 
"сакупити се, окупити се на јеДИ(N месту". 

23.1.13. "Превремеио покрсщути,· помешати ојмак са млеком" 
означава се опшroм лексемом U3ItCiшa (1) и спеЦИФИЧИИм. леIceмама 
uз6рка (1) и 11061n"' (2). 

23.1.14. "први део процеса прављеља сира стављаи.ем. СИРИШl8 
'у млеко" зове се йо()лlв4ње. 

23.2. Називн млека и млечвихпроизвода 

23.2.1. Поред назива различитих Врста млек&, изражених 
углавном сложеиим лексемама типа I1рШЈее + u.мeH~ у првом делу. 
овог сеМ8И'IЋЧКОГ Поља наведено је и неколио редв.и, као и неколио 
поједииачиих лексема у вези са дифереlllUljaлиим ЗИU(N "називи за 
млеко". 

23.2.1.1. "Општи назив за белу течиост којом женке сисара хране 
своју младуичад" је млеко (1) оди. млlк1Ј (2). 

23.2.1.2. у оба пyиrra семема "прво млеко после pal)аЈ:Ь3" 

изражена је једино сложеиим лексемама: жjaiо МllгIЮ и A«II4OO млliIJ 
(2)~ 

23.2.1.3. "Млеко у којем се створе грудвице прилпом кував.а" 
означава се сложеном лексемом I1рOfрtишно МllгIЮ. . 

23.2.1.4. Назив "не~рмеитисаиor млека" увек се Qбeлежава 
простом лексемом JtCЛeIЮ. Једино у ситуацији иаглamaвав.а, супрот
'стављаља називу фермеитисаиor млека, употребиhe се у оба места 
сложене лексеме истог типа, апв: са pa3JIIIЧIIТИМ .одредбеиим речима: 
cл1IШ1Ю """ко (1) и I1ресно 1rUlet«J (2) .. 

23.2.1.5. Семема "фермеитисаио млеко" изражена је СЛО:&еНОМ 
лексемом Jdu;ело 1rUle1Ю. 

23.2.1.6. У говору КВ- лексичu је' (сложеном лекссмом) 
обележеиа и семема "млеко са кога је скинут B~ Мрано мле1Ю. 

23.2.1.7. У оквиру овог семаитич:ког поља прибeiJежеии су и. 
називи двеју paдIЬИ у вези са млеком. 

23.2.17.1. за семему "укварити се (за млеко)" употребљава се у 
Ј специфичиа глaroлска лексема iloШdселu се. 

23.2.1.7.2. за обележаваље значеља "пропсиути (за псело 
млеко)" јаваају се две глaroлске леIceме: у:мUшl1lu (1) оди. узеАшfllu 
(2) и уз6јчu (1) оди. уз6јчu (2). . 

23.2.1.8. Посебно је издвојено и неколпо Jlексиuиx појединости 
у вези са овде аиализираиим се.мавтичким доменом. 



60 Софија ~-Милојковиh 

23.2.1.8.1. Простом лексемом агна означиhе се "певymaвa маса 
која се ствара ПрШIпом мужев.а и кував.а млека". 

23.2.1.8.2. "Талог који остаје при цeђelЬY млека" означава се 
називом рјсје. Основно значеље лексеме рус "трун'" могло је бити 
мотивација за успостављав.е назива русје (ноМо МИОJIИllе) у цитираном 
значеlЬУ. . 

23.2.1.8.3. Само у КВ лексичп се реализује семема "ово пrro се 
на дну суда ухвати ОД куваног млеu" - 3tlfophuНa42 •. 

23.2.2. У другом делу овог сеМ8ВТIIЧКог пом дају се ilaзиви неПХ 
млечвих производа. 

23.2.2.1. Лексичке реализације сира и cиpelЫ јављају се за 
означаваље "беле масе добијене сирељем". Лексема cиpelЫ је на 
испитиваиом терену све ређе у употреби. , 

23.2.2.2. Под дифереицијалним знаком "врсте сира" уочљиво је 
исICЉУЧИВО присуcrвo слож~ леl(сеМ8 (ТЈЩа uрrЮetJ + UAШfUUII) и 
свега два пара аитоиима My1leHuI не.мућени и МIUIlJI сшар.· 

23.2.2.2.1. "Сир од посног избуhuиог млека" иаэива се мјћенu 
сира. .. .... 

23.2.2.2.2. "Сир од млeu из кога вије избyhuио масло" :юве се 
немјћвнu сира. Оба иаэива су мотивисана на основу ра.ав.е којом се 
издваја масло из млека: МуШu. 

23.2.2.2.3. за семему "стар сир" јављају се две сложеве лексеме, 
од којих.је друга специфичва: crimt' сира и upl>epeo cnp(l. 

23.2.2.2.4. "Млад сир" име&уЈе се само неспецифичиом сложеном 
лексемом.JIJUIIfд сира, 

23.2.2.2.5. Пресшојнu сира је "ситан, мастаи сир којн се добије 
када се грудва подливеиог сира исече, прелије XJI8д)I()М водом И остави 
да uресШојu до другог jyrpa".' . 

23.2.2.2.6. Семеми "рупичаст шушьпавсир" одговара леkсема 
шЈйкtuJ сира. 

23.2.2.2.7. две лексип.е реализацИЈе ЈВВЉ8ју се за означаваље 
"посног сира добијеног искувавав.ем сурутк.е": jp'iJtl (1) и арЪеара (2)43. 

23.2.2.3. "Течвост нсцеђена из сира" у оба се пупта зове 
сирyiib«l. 

23.2.2.4. На истражвваиом терену нема ЛeIсичке диферевцијације 
између семема "масноЬа са ~oг млека" н "масиоha са векуваног 

млека", веЬ се обе означuaју.лекссмОм. к4јмак (1). оди. R4jNi/1к (2). 
23.2.2.5. Лексемом мlJсло озиачава се "упупава млечва масноЬа··. 
23.2.2.6. "Млечви производ који се· добија куваљем младог 

несољеног сира у овчијем млеl(y у3 додавав.е ђ'Курузвог брашна" 
означава се румувиз~щм 6dрэа (1) и лек~мом 6iлмyш(2). 

4z 3afopeеUНll се обично хвата код oB'lJljcr ,toШeu које се CIIt)'IШ& у јесев за пр8В11.еЫ 
хисепог млека. 

43 у дpyrим језицима арпато-бмаисже зоне за озвачавав.е ПРОll380да до6ијевих прера-
.D:OM млеа опстојава ВИ3 термина с кореном .р-. . 



23.2.2. 7. У оба испитивана пyиrra "млечии производ добијеи 
ТOlL1ЬCљeM младог иесољеиог сира" зове се цluI,«Jpa. 

23.2.2.8. за семему "млечви производ доБИјеи ђ'В8ЉСМ куку-
рузиог брашна у заслађеиом млеIy" јавља се лексема WIIЧНuu,tl, жоја у 
својој осиови има именицу млеко. 

23.2.2.9. ,дита са сиром" се иазива fuБJнuu,tI. 
23.2.2.10. Овде наводим и име једве радв.е у lte3и са правв.еи.ем 

свра. , 
23.2.2.10.1. Синтагмом ареайра cflpa означава се поступак. којим 

се нспира крпа којом је. покривена ПОДJUlВCна грудва сира и ЧIICТВ се 
сурутха од нахватаве скраме. 

23.2.2.11. у olЏ>j категорији наводим још HeKOJIВO поједввоств 
које су такође у везн са прављељем свра. 

23.2.2.11.1, Назив за "поДJUlВCВВ сир у једном комаду, још 
неоцеl)eВ" настао је према изгледу саме реалије: Jp~ 

23.2.2.11.2. за "к.риmку сира" употребљава се термин еилflja. 
23~2.2.11.3. На испИТllJlaвом терену постоје две врсте течвоств 

за сиреље, једна ,8Сmraчu (куповна) ~ _ја и једва' DpIIpOJID -

сflршuше. 
23.2.2.11.4. за означавав.е' "посољеве, прокуваве воде којом се 

налива сир да би се дуже одржао" јавља се назив' IlplcЪлаlJ,. 
23.2.2.11.5. Само У Ј Је забenежена лексема којом се означава 

"Т8ВU скрама на млеку, која се ~ пре кајмпа": aёНllll. 

23.3. Пocyl)e н прибор у млекарству 

23.3.1. Под првим двферевцијалввм звuом опште сеМ8IIТIIЧКе 
uace дају се "називн посуда И прибора за млеко". 

2З.3.1.1. у оба испитивана места добијен је податак да се В83ВВJI 
посуда за мужу крава н овапа разликују. 

23.3.1.1.1. ,досуда за мужу крава" назива се 6шtpdч. 
23.3.1.1.2. "Посуда за муЖу оваца" је elдро. 
23.3.1.2. "прибор за цеђеље млека" означен је двема лекссмама 

НСТО( корева, а paзmmrrиx творбеJПIX суфв:r.ca: цёlJНJtII( и цelJdљкa (2). 
23.3.1.3. ,дрвеџ суд за З8ХВ8ТIЦЬC и разпввав.е млека" назива се 

~њ. 
23.3.1.4. На испитивавом терену јавља се ле:rcвчко оствареље 

чll6aр, у кв и демввутивне форме чо6рflче и ча6рlшp за означавав.е 
"суда за нопiеље млека". ВеЬа механа посуда (са поuопцем) у жојој 
се носи млеко означена је у КВ новијим образовав.ем 6plHIila. 

23.3.1.5. даље се дају називи прибора за мереље МJlea. 
23.3.1.5.1. Лекссмом pd60ш :именује се реапја "IIIТ8П којим се 

мери млеко у суду'. ' 
23.3.1.5.2. за "суд којим се мери млеко" забеяежеве су следеhе 

конкретне реализације: мл~1tO;"ер (1), чаша (2), саUiлyк (2). Спожеllliц8 
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МАе1Юмер ,је новнјег постаља И представља ,~ посуду за 
мереље млека, док назив чаша не значи увек исту, преJЏIЗно одређену 
количину. ТурцQЗaМ СQUiлук овде добија значе~ "литарска стак.пена 
флamа". 

23.3.1.6. Посуде за куваље млека у пољу ра.зликују се ПО врсти 
материјала од кога се праве. 

23.3~1.(Ц. "Бакарна посуда у којој пастири изнад, огља кувају 
млеко" зове се бакрdч, а у КВ је забележt>З3 и деминyrивна форма 
6акр!че. 

23.3.16.2. Иста таква посуда, 8JIК од rвoжl)а, има назив fюзlJењdк 
(1). 

23.3.1.7. Назив за "куке накОjимl}. висибuраЧ" је eepUfe. 
23.3.2. Под другим днференцијалним знаком шшrrc ~e 

масе дају се "називи посуда и прибора за млеЧllе производе-: " 
23.3.2.1. "I1латнена кеса за цеl)ев.е сира" озilaчава се зrексемом 

,це()Unо. 

23.3.2.2. Међу дрвеним посудама за сир нanaзe се оне у којима 
се сир држи дуже времена и оне у којима се маља кOJIИЧИИ8 сира иоси 
У поље. 

23.3.2.2.1. ,дрвена велика посуда у коју се оставља сир" зове се 
чlJбaр. , _ 

23.3.2.2.2. ,дрвена чинијица са помопцем за иоmеље сира" има 
лексичку реализацију зtlCШрyf. 

23.3.2.3. ,дрвена крупна плоча која се ставља на roрlldl отворени 
део чабра, а поврх ље камен притисuЧ", представљена је лексемом 

кЬШур. 
23.3.2.4. У оба места постоји посебан "дрвени суд намељен за 

чувањс сурутке'': џи&не(ср. род, кам. МНОЖИRе џu6aн&ћu), ретко 
џебlJне (1). .. 

23.3.2.5. Млеко се у кв кисели у посудама које се користе и у 
друге сврхе: ЧМар и џuбaне, док у Ј постоји спсцифичila лексема ћуа 
за земљану посуду за кисељеље млска. 

23.3.2.6. Досуда у којОј се мете маCЗIО зове се 6јчка. 
23.3.2.7. Лексемом б1r.флo означеио је "дрво којим се мете масло". 
23.3.3. Овде, сеиаводи и назив једне р8ДЉС у вези са овим 

семантичким nOMeHObL 
23.3.3.1. да би сс.'Сир брже оцедно, п~ребно је окретати цедило 

с једне на другустрану. Овај поступак изражава се објеDТCXОМ 
,синтагмом са различитим управним глaroлспм лексемам&: арetфћа 
це()Uno (1) и арешура це()Uno (2). , 

23.3.4. Под знак';остало" сврстани су називи неких реалија које 
су у непосредној вези са анализираиим тематспм кругом. 

23.3.4.1. ~арочито приrpalJена просторија поред кyhниx врата, 
или поред колибе, за смештај млечних произВОда" постала је права 
реткост, па и љени називи падају у заборав: сулlфма (1) и IiглIр (2). 
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23.3.4.2. У КВ је прибележен специфичаи назив за место (куhицу 
у брду) на коме се некада предавало/примало млеко: м4нlJpa. 

24. Вуна и љена upepafJa 

24.1. Називи у вези са вуком И стрижев.ем оваца 
24.1.1. Назив ,.вуие с једног rpлa која оставе у једном комаду" 

идевтичаи је у оба пуикта: рјно(1) оди. рУн1Ј (2). 
24.1.2. Назив за "увијени прамен вуне" МO'IЋВисаи је самим 

изгледом реалеме: fIIисШlща. 

24.1.3. "MaCHoha овчије вуне" иазива се cltpa. 
24.1.4. Под днфереицијалним знаком опшre сеМ8JlТllЧl(е класе 

наводим називе врста вуие према квалитету и још неким елемеитима. 
Називи врста вуие по квалитету представљевв су искључиво сложеиим 
лексемама 1ЋП8 apиi>eв + именица. 

24.1.4.1. "кратка, ситц мека вуна" назива се pjfJa 8'на. 
24.1.4.2. Називи мdcнa 8'118, маснlша 8'118 (1) и курuномШ:ас

ша в'на (1) за "дугачку, крупну, богату вуиу" деривати су засновани 
на иcroј основи. 

24.1.4.3. Сложена Jlексема p~aвa 8'на употребљава се за 
означаваље "растресите, оштре вуие". 

24.1.4.4. Знатиија лексичка варијаитност постоји када је у lПIТ8IЬу 
означаваље "иекомпактве; чвораcre вуие": "ltilaвa tijнa, усшlљaна 
8'на, шшltмaвa в'на (1), шшtlмчава в'на (1) и ћМава в'на (2). 

24.1.4.5. У вези са називом сира (24.1.3.) је сложена Jlексема 

cиpaltвa 8'на "масна вуна". 
24.1.4.6. Архаичиом лексемом jllpuнa означава се у Ј "oci'pижева 

вуна са јагљета". Непостојав.е oдroвapajybe лек семе у првом пункту 
условљено је чив.еиицом да се јагљад тамо не стрижу. 

24.1.4.7. "Очупава вуна са заклаие или Mprвe овце" има као 
лексичItИ еквивалент назив скyбllвuнa. 

24.1.4.8. Назив за означавав.е "остатка вуие са овце коју су појеJIИ 
вукови" је вyKoi)llвинa. Исти реалитет означава се. у кв и двама 

дериватима заснованим на истој осиови: сшјЈ80Љ И сШрвЬљuна. 
24.1.5. Под посебним днференцијалвим знком издвојевв су 

називи везани за стрижев.е оваца. 

24.1.5.1. двема различитим глаroлсКIIМ имеиицама озвачен је у 
. КВ и Ј "поступак скидаља вуне са овце маказама": шftш4ље и сШрllжа. 
Овај поступак се обавља у летљим месецима, око месец и по дана и.аЈЮн 
првог чвmhев.а оваца, . које се обично обавља у мају. ' 

24.1.5.2. Називима у чијој је основи глaroJlСка лексема сшрuжеНЈе 
(али не и ШUШQНЈе):uосшрuзуваНЈе (1) и il1Jсшриf (2) означава се "прво 
чишhев.е оваца". 

24.1.5.3. Назив за "вуку од првог чишheља оваца" је ii1Јсillрuз. 
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24.1.5.4. "Маказе за стрижу оваца" наЗивају се нджuцu (pl. 
tantum). 

24.2. Називи матсријала, справа и р8д1Ьи у вези са прерадCЊi вуие 

24.2.1. Под првим диферевциjaJIвим знаком дају се разна имена 
за вуку током љене прераде. 

24.2.1.1. Семема "увијена вуна приправљена за предеље" именује 
се двема лексемама: octJl>jaк (1) и fpftшlttl (2). 

24.2.12. Исти је случај и са "вуиеном lIИ'I;'Ii" која се у кв зове 
ар'Ма, а у Ј· жlща. 

24.2.1.3. Као џЗИВ за "вув.е~и коиц џмељен за плетсље" 
забележила сам амшшю. 

24.2. 14. Семема "иmчеmљaна ауиа" вма ао лексичп еоввалеит 
лексему ~uнa. 

24.2.1.5. Три разлиЧита назива односе се на семему "остаци СllТИе 
. вуне после чешЉаЉ8". У КВ је зaбcmежеи општи назив оШоаоок, док 
у Ј постоје две спещrфичие лексеме, ~днa проста в једна спожена: 

шшйм в сuша е'на. 
24.2.2. даље наводим називе непх справа за прераду вуие. 
24.2.2.1. за семему "npecлица, односно, дРЈСна иaiIpaвa на коју 

се причврmhује увијена вуна при предев.у" јавља се> назив ~. 
24.2.2.2. Само у кв реалема "тpua којом се првчвpmltујеосвојак 

(грryпua) за худељу" добија лексичху реалиэацију al>~1ttI. 
24.2.2.3 •. Реалема "вретснасто дрво чијим се окретав.ем упреда 

вуна" означава се називом tJрШhю. 
24.2.2.4. Назив "дељаиог дрвцета чијим се окретав.ем (хоризон-

талиим) прави· вунеии коиац" је ap~cylt. , 
24.2.2.5. У оба месга регистрована је лехсема сfllllШUtJa (pL 

tantuш) у значељу "разбоf. 
24.2.3. у пoтuтeroрији "радље" дати суиазиви Р,Здљв у вези са 

прерадом вуие. . . 
24.2.3.1. Поступак ручиог разбијаи.а вуие израQва се глаголсхим. 

образовав.ем ЧЬШЪа. . . 
24~2.3.2. за обележаваи.е семеме "правити ковац од' вуие~ за-

беле.ен је назив apel>e (1) оди. upl()i (2). 

25. Прu60р за fШљeње tJaшре 

25.1. Исти назив :камена за хресаи.е: крЬсен регистроваи је у оба 
пупта. 

25.2. Различиre .су лексичхе реализције семеме "гвожђе којим се 
креще": OfњШro (1) и кџс7Јло (2). Први назив јемO'tИВJtсаи резултатом 
ради.е која се ОГlЬИJIОМ обавља; Ofањ је ва терену К Тимоп име за 
tJaшру. У основи другог назива је глагол кресашu. 

25.3. И У кв и у Ј шрfiJјеиме за· "просушену ГЈЬиву која се пали". 



Пастирска термивологијаrКривовирског Тимока 65 

26. Назиги ptЮњu у еези са, болешћу сШоке и назиги неких 
сшочнux болесши ' 

26.1. Називи неких раДЉИ у вези са болеmbу стоке 
26.1.1. Семема "нагло слабити, побољевати", изражава се двема 

глаголским лексемама: КОЙНЙ и iipoiill&l. 
26.1.2 за семему "пропасти физички, занемоhаТJt' забележен је 

само у Ј глагол акне се. , 
26.1.3. Поступак даваља воде с неким леком болесној животиљи 

означава се глаголском лексемом заfib(ј)и се. 
26.1.4. Семема "оболети на вимеRy(ОВЦа, крава)" изражава се 

конструкцијом У{}llри на гиме. 
26.1.5. За означаваље семеме "mепати, храмати" употребљавају 

се лексеме: fUfa, криви (1) и 1СривЈЬе (2). 
26.1.6. Поступак засецаи.а уха овци да би се окрвила. када неЬе 

да пасе, или да бц је обележили, лексички се реализује кроз неспе-

цифичву глаголску лексему засече (1) одв., засtчi (2). 

26.2. Називи стоЧIIИX инсеката и СТОЧRИX болести 

у другом одељку ове тематске области побројано је неколико 
назива СТОЧRИХ инсеката и дати су назввв СТО~ИХ болестц, rpуписави 
у пет целина. 

На испитиваиом терену забележила сам следеhе називе сточвих 
иисеката: KOЊCК1l мjiшuца, Oбoi} "велика муа која сиmе крв марви, 

Таbanш L. ", шШј"СIЬUUP. У вези -са пос.ледљим називом су и глaroлска 
лексема шшјжља се "узбуl)eво јурИ11l, cкaкa11l од уједа иисеria шгркљице 

(за говеда)", као и именичка образоваља шt:il1жљање, ШШркљавиu,a. 
Врста овчијег паразита, крпељ, именује се лексемом крља, а 

паразит који из ље настаје лексемом БОБош (1) одв. БО6еш (2). 
1) Болестн преживара/папкара 
Неколико забележеиих лекеема везано је за болести прежива-

ра/папкара, без обзира на сточну врсту: iiр6лив, Шр'Огање, 8ашке 
(:ж:јше овче и црне Јовеђе), шjfа, ШШрО1«l (2) ";ШУГ8". 

2) Болести коља и магараца 
Наводим називе за болести коља и мaгa(W1a: заразне - црни 

iiрйш (1) оди. црни йлйш (2) "антраКс"; паразитарне - йун{}реви (1) 
одн. кУн{}раци (2) "окснуроидозе' у чмару", fлUcше (ретко fлйсше); 
органске - завезана црева, зQcиif4 "астма", IШракјш "хроничии артри-
тис са прираслицама". . 

3) Болести говеда 
Забележено је и више назива за болести говеда: заразне - црни 

iiрйш (1) оди. црни йлйш (2), шУшК1lгац "оток сапи са пуцкетаљем, 

44 О леltсемама 3асuiZи бofwьeпише и В. Михајповић [80, 195-196 и 201-202]. 
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шуштавац", Сllињавка, шdu; пар.зитарне - J/lUcше,cylјщи "чворови 
по КОЖИ изазванн убодом шrpU .. ице", мишriљ; орraиске - заllaлеље 
илућа, зlliiaле на књltfу "запаљеље капуре". Орraиск.а болест HalJYH 
означава се на испитиваиом терену само глaroлском лексемом н1lиHe 

се. Лексемом U3lЮШ означев ~' перакутии оБJIIП. аитрак.са, али се, 
заправо, љоме може означити св8к.а болест која има фудроајаитаи ток.. 

4) Болести оваца и коза 
Подједиак.о велик.и бројлексема везан је за болести оваца и коза: 

зазране - Ьвче бofuње;паразитарне - ливЬсп (1), ш'мски и бdрски 
мишriљ, blњица "эапаље~ са фиброзом";, орвнск.е - сйв.ац4S "эа
паљеље вимена", ркош.љивuцa (2) "прехлада", MpcoљUвa Овца (1) "овца 
која к.amљe", м'кавица (2) "ошаљ". Паразитарнообс:>љеље вршича80СШ 
обележава се у кв само глaroЛCIC.ом лексемом обрне се (беца), док се 

у Ј може чути сложени ~ИВ (uрrЮeв + именица): 6рљ7мЈа 6ви/Ј, 
обрљав!ла ~вUlJ. Орraиско оБОљеље, или последица других болссти, 
може бити жушuца, а исТи је случај и са ве' помив.аиим називом 
uзlЮш. 

5) Болести свиља 
Бележим следеhеиазиве за болести свив.а: заразне - свиљска 

'кJfa, црвени в~шар, свињске боЈUње, ЈРдница (1) оди. Јроница (2) 
"антрак.с у лариик.су"; паразитарне - ГJIЙCтe, црви (1) "плуhии 
влamци". 

Код домаhиx назива болести има виmе различитих основа моти
вације, а најчеmhи је последица болести: чворови по КОЖИ - СуЈрци, 
жyrа боја беољача - жушиu,a, црвени печати по КОЖИ - црвени 
вешар, myпrraв.e, пуцк.етаи.е у сапима - шушкаваu" температура -
ofњица; затим узрочиИIC. болести: прљавшrивa - шшрока, слине -
слuњaвка, паразит - мuшuљ; оболели део тела (грло) - 'роница. 

27. ВрсШе ШlсШuрских иfapa u IШcшuрски музички uнcшруменши 

у испитиваним су местима m:pe претежио пастирск.е, маље је 
игара' дpyroг:,~:paк.тepa. Цгра се обично на ливадама (пастири код 
стоке). Овом п:риnиx.ом 'е 'C~o, бити нaroвешгено ,некоДЈП.О пастирспх 
игара и дahe' се",:основва. 'обjamљеља о начину играв.а. Детаљније 
обjamв.eље ових: lli'apa налазе се 'У дијалек.атсIC.ИМ текстовима ск.ииугим 
са к.асетофонсIC.ИX трак.а. 

КАЛИш6ПА (1) - са одређене удаљености гађа се каменом 
даск.а по8одена у земљу и побеДВВIC. је онај играч који најдаље одбаци 
дасху о .. ливије на којој стоје mpачи. 

КЛЙС - на једну тојагу пободену у земљу поставља се четвр
тасто miрче дрвета дужине тридесетак сантиметара (мис), чијн су 

45 Назив ове болести мотивисан је бојом коју виме добије у завршиој фази болести -
помодри, исгрули И отпадве. Болест је СМРТОНОСIu 
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крајеви одсечени ввкосо "НQ lJшклuс". Другом тојагом један играч удари 
по мису, а други играч је дужаН да мис ухвати у JlСТУ. 

ЧОВЙЊКА (1) одв. mвЙЊКА (2) - ИГРа се тojaraмa које D 

дољем крају имају задеБJlo:!Ше "бјџу", а којима се удара JlОпта 
направљена од АСЈсе (посебиаврста печурке која се ствара на трулом 
дрвету). циљ је утерати лопту од мусе у рупу наПр8ВЉСИУ У земљи 
(игра је вали дaHamв.eм хокеју на трпи). 

пfщAњЕ САС ТОЈАгУ (1) - играч седи или uечи, а тојагом 
(коју држи посредиви) удари некоJIПO пута у :џ:мљу, да тојага ОДСКОЧИ 

и одлети уваздух. Тојага лети вапреди при том се окреЬ.е n~" се", 
а победвп је онај који је најдаље одбаци. 

СТОЈиКА (1) - lIГ}>a је ВВЛПICJIИcy,' мери ,се "к1)/II(О ueоо" 
играч одбаци дamчицy. Других детаља мепrraви се не сеЬ.ају. 

На овом месту бележим' и BeКOJllRO податua који се одвосе на 
пи.тав.е "врсте пастирспх инструмената": сеир4ј1«l (1), i)yi)~, i)yi)yк 

(2), I«IрlJбе (2). Лексеме ctJupajl«l, и 'i)у()уче су сliвовими у КВ; обема 
се означава врста пастирске свирале. 'Исти JПlcтpYмевт у Ј се назива 
i)yi)yКo или другачије суфигирано "~. Карабе су пастирсцивстру
мевт иали фрущ направљен од трске, са ПИСКОМ' од зове. 

ш. ТВОРБЕНА АНАЛИЗА 

Уводне напомене . 

Превасходни задати овог рада био је, даваље JlСКСИЧICО-СС
маитичхе анализе једне тематски уско огравичене еблаCТJI, - пастирске 
терминологије. Меl)утим, сматрала сам да би, без обзира на тематску 
И просторву ограниченост (истраживав.а су изврmена у два пупта 
Кривовиреког Тимоп), било корисво авализом Обухватити и творбу 
речв. Треба ynзaти ва главне деривационе моryћвости и инвевтар 
афикса као модифиnтора лексичux звачеља .освовиих ре,чи, и самим 
тим на неп домииавтва творбева зDчеља. У овом деЛу рада дата су 
веn основна запажаља у вези са творбом лексема 113 тематског домена 
пастирске теРМИНОЛQl"Ије, јер би детаљан преГJlед афиса везаних за 
одређене семеме, односно, минуциозна творбева аиализаове терми
вологије могла бити предмет посебног рада. 

Творбеии процеси у језиу потиснули су неке старе форме и 
односе, расltИllyJlИ етимолоmxе везе, створили нове форме и односе, 
те су стога у дaнamн.eM СИRXpoном стаљу некадашљи Односимаи.е 
јасии, или сасвим непостојеЬ.в. Тио у овој творбеној анализи наводимо 
и Jlексеме са "заборављеном мотивисаношhу", при том стално имајуЬ.и 
у ВИДУ врло изразиту комплексност ОВ8ICВИX појава. 46 

У вези са творбеном анализом пастиреке теРМИНOJlогије Криво
вирског Тимоп треба реЬ.и да ь.е аоме бити обухваЬ.ене првенствево 

.. за инвснтар с:уфию:а коиеуJlТOваие су И u.иre М. Creвввo8llla [122, 387-591] и С. 
Бабиlla [12]. 
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именице и глаголи, као и маљи бројпридева. Из материјала су издвојене 
творенице настале на два основна творбенаначина: извођељем и 
слащљем, а испитиваља су вршена.на оба творбена плана - суФиксал
ном и префиксалном, као И на Маљем броју CJiyчајева где се комбинује 
преФиксално-суФиксалliИ или СЛ6жено-суФикCaJiни начин творбе. Осим 
тога, дата је В деривациона синонимијаодређевих суфикса и префикса. 

СуФш:csлна TBoptia именица 

. Именице су 'tвoрбено 8рЛО бројна Врста речи и у љиховој творби 
суделују сви творбени начини (ВаПред набројани). Најплоднији творбеин 
начин· код именица у O~M' 'ma-reрИjany јесте. суфиксација.; РаЗЛИЧИТИХ 
наставака којима се творе именице има шездесетак.· Од тога бројамање 
је од треhине ПРОДУКТИВJIВJL Највеhи део 1ШИе-фарман1и с малобројним 
творба.Ма. да би се могла,сагледати ПOJlllCeМИЧИОСТ p83JIИчи'l'ИХ суфикса, 
сви номинални суфикси разврстаии су, према конгруевцијском индИICa
тopy~ У три скупине:· суфикси за щначавање именица·мymкor рода (1<..), 
суФикси за означ~ именица женског ~дa (к.). суФикси за Q3начавање 
именица средљег рода (1<.). Уз сваки уа3'бучеJIВcyфnС Вalкще се љегова 
значељц, тј., семеме у оквиру коР,а су сврстаНе oдroвapajybe. џeICCeМe. 
Готово подједнак број ~фикса односи се на лексеме са 1<.. и к.. а знатно 
маљи број на лексеме са Ки. 

1. Суфикси за ознаrшвање именица мушкof poi:Ja 

- (А)К (-#к): 1. "краЬа паша пре окоподиевне или вечерље 
муже" Uouaсак; 2. "гомиле садевеног сена разли,ите величине" 
HaвuљaK,· ваљувак (1); з."yDијена вуна приправљеliа за предење"освојак 
(1); 4. "остаци ситневу:ае П(јСле чеmљaњa"- ошllai>(lк (1). 

-Ак/-АК: 1. ,,мyпЦtо младунче Е. cabu1lus старо од шест 
.ill\есеци Д~ две Г<?~иВе"омак47;. 2 "пргав" На.пр3сит кољ" љуШак; ~. "кољ 
или ВО,~<?ЈИ иде само ~ дeCHe~ или ~o, са леве' Стране руде" i:Jешњак, 
левак; 4. "неп'?ТIIYНО IЏiстриран MY~jaк џ. ta1l11J$ или О. aries" резак; 5. 
"прасе остављено да се коЉе за Божиь" 6ожишњак ,'ОЈ; 6. "грло 
yкpmтeHe расе" мелезаi8; 7. "мл~е које m.Щ једну годИну (~з 
обзира на врсту)" fоi:Juшњак; 8. "место у планини са см.еmтaјним 
објектима за људе и стоку" шрљак; 9. "место на коме се напаса стока 
(приватно)" uaшњак; 10. "више сена свучено на једно место (нацољу), 
где се СТОIЩЗИМВ храни" сењак; 11. "рђаво, не, до краја ЈСастрирана 
животињз" смешењак (2); 12. "јарам на KO,IЬCKoj запрези" јармак (2); 
13. "прибор за процеђиваље млеn" це1'њак; 14. "посуда за куваље млека 
у пољу" fвозi:Jењак (1). . .' 

~ због економичности нису поново давани aкцe~ на речнма, а бројеви пунктова нису 
стављани иза лексема које се јављају у оба истраживана пункта (као и у лексичко~мантичкој 
анализи). 

• Понекад семаlПЋЧICa вредност изведенице може да буде једнака вредности основие 
именице, па суфикс ту долази у секундарној суфиксацији. НавешЬу овде неколико примера 
таyтoJlошких формација из мог материјала: NeM3QI( <.меле!, 1C/IШUЩ <мuн, чо6а
нuн<чо6ан, МI.lчuнa <Nac(ш). 
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-(А)Н (-#н): 1. "одрасли мужјак О. аПез" ован. 
_Ан49: 1. "оЩLВ који има увијене рогове" l(JШуран; 2. "називи 

коља према боји длаке" зекан (2), pиljaH (1); 3."вазив овна према боји 
prвa" жујан. 

_AP: so 1. "кolЬ који се баца" ЧШЈшар; 2. "чобавв разним врстама 
стоке" коњар (2), foBeiklp, овчар, шuљeжар (1), свињар; 3. "човек са 
доста стоке" сшочар; 4. "сточар ва бачији" 6ачијар (1)/6ачар (2); 5. 
"одвојени простор У овчијој пrraли за јпн.ад" јаfaнчар (1); 6. "простор 
са ситним раC'I'ИlЬCМ .. ва коме се напаса стока" fушћар. 

-(А)Ц ( .... #Ц)sl 1. "одрасли мужјак приплодњак Е. caballus" 
ж()ребац (2); 2 "одрасли мужјак Е. авinш" мafapaц (1)/AЮfарац (2); 
3. "ексер за вотICИВaље ков.а" клuнaц;· 4. "мушко младунче В. taurus 
старо од шест месеци до две године" јунацS2, 5. "мушко младувче О. 
aries у другој roдИВи" ()вuзaц; 6. "одрасли мужјак С. шсш" јарац; 7. 
"мушко младyJt1iс Sus од 20-40 ltg" назuмaц; 8. "вазиви коња према 
боји длаке" белац, '8рањац; 9. ..назив овна l1рема боји руна« Јаљац; 
10. "човек који лоше поступа са стоком" ЖШЈооерац (1); 11. "смешraјви 
објекат за свВЈЬе" свцњац; 12. ,,мотка у средини стога" колац (2); 13. 
"прекривач на KOIЬCICOM товару" iiокровац; 14. .;,јарам на КOIы:кој 
запрези" јармац (1); 15. "осољева прокувана вода у којој се чува сир" 
l1ресолац; 16. "болести стоке" шушкавац, cuњaц. . 

-АЧ: S3 1. "зао, опасан ков. ИЈП:[бик" бијач (1), убијач (1); 2 "бик 
који воли да боде" 6о()ач; 3. "кolЬ за вучу" шеЈљач (1); 4. "човек који 
јашекоња" јахач; 5. "кастратор" шшројач; 

-ЕР: 1. ,~oткa у средини стога" сшожер (1). 
-(Н)ИК: s4 1. "свиња која се храни за клаље или продају" 

Шовљеник· (2); 2. "особа која пушra стоку у штету" чинощшеUlник; 3. 
"оrpal)ен простор у овчијој mтaли за jarњaд" jafанчарник (1); 4. "место 
у плавиииса смеmтaјним објектима за људе и стоку" зuмовник; 5. 
"насечеве гране са л~шhем као храна стоци" лисник; 6. "дрвеиа посуда 
из које говеда једу зрнасту храву" шенuк; 7. "пОDpeчна мотка У KOIЬCKoj 
запрези" ж(}реl1ченик. 

• Готово све наведеие имеиице деРИl!Ираие .суфиltCИМ& -ан и -ушан значе имаоца оие 
особние која се означава осиовним придевом. 

58 са суфи~ -ар највише је имена имaJJaIUk эаиимаи.а МУШКОГ рода. М. fIaвnовиЬ [89, 
164-179Ј roвори. вэмеl)у осталог, о томе хцо се овај формаис афирмисао прво ход именица 
типа IotJtil)ap, Ot$ЧIlр, чија су .значеља yc:тaJIoCиа УГJWIИОМ са феудалним устројеи.ем односа. 

51 Неке именице иа -ац из мог материјаяа (~pe6aц. јуНIЩ и с:п.) више иису демииyrиви 
имеиица у осиови, . премда се. сМатра да су иекада то БИЈЈс, вeh значе исто шro и основие 
речи. има и иехOJlИХО примера за именице хоје се ОВИМ ваставком rpвдe од придева и односе 
се иа и3ражаваи.е боје ход иехих животии.а (ипр. ерашщ). 

51 Именице типа јуџе, jyнeii1a храте основу за иомииативио -е и добијамо форме: јунац. 
жi>ре6ац. Уп. код С. БабиЬа [11, 177]: .. КaТlCllдa такве изведеиице оэвачују животии.у. Ахо 
је У основи именица средљег рода хоја озиачује младуиче ИЈЈи жеисхог рода која озиачује 
женсху животиљу ИЈЈИ животињсхи родо изведеница са -(а)и, озиачује МУПIXy животиљу ..... 

53 Овим се иаставк.ом од г.пaroлсхих осиова граде редовно именице хојима се именују 
вршиоци радње и имаоци занимаља онога шro озиачавају глaroли у основн. . 

s4 Суфикс - (н)ик «6НU1n» дат је у овахвом облиху, јер је то само проширеи формаис 
-uк с преузетим гласом н од придевсхог иаставка - #н, - #на, - #но. 
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- ин: 1. "општи назив за чувара croKe" чо6«НUН. 
-ИIi: 1. "млад или мали вепар (одрасли мужјак Sus)" веllРuh (1). 
-КО: 1. "иазиви коља према боји длаке"" ЛUСКО, u,tJeШко; 2. 

"називн овнова према боји рука" белuчко, зрњко (2). 
_ЛИЈА: SS 1. "KOIЬ са равним копитама" ша6анлuја; 2. "човек са 

доста croKe" 6ашлuја (2). ' 
_ЛУК: S6 , 1. ;ј;УД којим се мери МJleKo" сашлук (2); 2. "croкa 

остављена за приплод" сШо. за ООМQ3лу,г7 (2). 
-ољ: lsrocтaтaк вуие са овце коју су појеJIИ вуковв" сшptЮљ (1). 
-ОЊА: 1. "називи roведа према боји длnе" белоН1il (2), 

булоН1il, I1лaвoН1il, шаr:Н1iI (2). " 
- УВ <- УХ: 1. "одрасли МУЖјак приплодв.ак Е. caba1lus" 

llacШув. ' 
-YIПAН: 1. "називи овиова према боји рука" кaлyuшн, мркушан. 
-ЧА: 1. "назив roвечета према боји длаке" ~ , 
-ЏИјА:1. "кolЬ који служи за пренос тoвapa"icaмapџuja (2); 2. 

"човек који на KOIЬY преноси дрва уз новчаиу иахнадУ' кuрЩlUја. 

2. Суфuксu за ознаrшвaње имениир ~eНCKof рооо 

-А: 60 1. "овца која има роroве" РОЈа (1); 2. "назив за кобизty 
према боји длаке" i)oраша. 

-АВА: 1. "назив кобиле према боји длаке" белава. 
-АЉА: 1. ,,дуже дрво са куком за чуван.е оваца" кyкt1llJil. 
_(,)АРА: 61 1. "кобила која се баца" чuвt1laра; 2. "крава која се 

музс" музара; 3. "свИIЬa која дави 1tоКОШке" кокошара; 4. "недорасла 

5s Стране речи се прилагођавају вашем језику и 11IOр6еио. Мвorи аyroри сматрају да 
има ДOВOЉJlO опpuдaв.a да се о вacтuцима ·пија и ... посе6во ГOВOpR., јер се 08а да 
вacraвa у НeдcIblIВИМ оБJllЩllМ8, JaUtO СУ оме дати, jUIМjY ао ОдрсЈ)ева' целвва н 
мopфoJIоlDКИ и с:емаитички, па сам ,В Н ја У овој lJIIUIизи p83д8OjIшa. ИмевlЩе с овим 
наставцима основним СУ деЈЈОм тypcкor пopeua. 

" СУфихс: 'ОЈ9'Х води поремо' од неlЮJlllltO p83IIII'IIIТIIX вacтaвua тypc:кor језика (.Iik, ·liq, 
-luk, -luq). 

57 ова c:JIOJkeвa neкceмa наведена је OIIДC само због ВМCIIIIЦe У и.евом другом 11М'/, lWlI које 
се јавља мапопpoдy1tТВВlПl crpaвв суфlW: ~ за имеавцу ~ уп. Б. марков [72, 165]. 

51 У мом се материјалу овим формаис:ом изводе само имена био. одв. IIQ/J08l, а која 
се одиосе ва изрежај пoreвциpaвu особина (у овом CJJY'I8jy боје) &од OIIIIX JUВO'ПIii,a. Придев 
у оппrreм дcny ВМCHRЦ~, управо 03Raчав& особиву по којој се те JlUlIIOТIIIioe _ју 
oдroвapajyllвм имеввма. ова имева немају aмпJJJIФВUnuaв. пejopaтuвВ apaxrep. Овај је 
суфикс третиран ао румувски у PВ.1IY D. Gamulacu [32, 96-128]. lIapueJtио са овим 
именима ва -oшz имамо имена крава (тuol)e према 60;1 .цaue) на ... 

• М. Creваиовнli [122, S2O) сматра да овај формавс има .на lI3IJCCТaИ начин аyrмcита
тиваи карахтер", а код Б. Ћориlia [132, 149] иlUll3ИМО: .У по'lC1'lty 8ерО_ТИО није бвnо 
p83IIIIlte У звачен.у извсдеивWt на -ух и на сехуидарио -уша., Itо;е се ocaмocтaJIIIJIO И добвnо 
нову фyJucциjy - 11IOри и83llJle эа биlia женсltOl' JЮlJа". 

" овај формавс ОIU(e. нема своју основну функцију - rp8М8'ПI'fX)', ао фпeltc:ивии 
3UpШeтaJt имеивWt жевскor рода. веli деривациоиу, ЈаО МOЦIIОИВ СУФНЕ. 

Q. Имеивце с овим вacтuкoм овде оэначuajy ВIIИ 38IIIIМ8&.e оном P8ДIIOOМ ltOja се аэује 
ОСНОВНИМ rnaroJIОМ (нпр. _Alapo), ВIIИ эиаче ма DD8 по;.м. lIIDjII на 6вno ко;. начин стоји 
у всзи са основном именицом (нпр. 'IIIIaмtlpo). Према Б. Ћориliy [132] Вотврде эа овај суtикс 
имамо тек у 18. веку. 
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жевка која рађа" кoOuљapa (2); 5. "затворена и покривена просторија 
за смештај стоке" кошара; 6. "смештајви Објекти за сточаре у плаииви" 
шиzшuнaра, чаiUмaра. 

"':"АЋА: 1. ~окрahз стоке" ii,uшaћа. 
-А ЧА: 62 1. "општи назив одрасле женке Sus способне за 

прашев.е" крмача; 2. "неДОр8СШа женICa која pal)i'" коiiuљaча (2); 3. 
;,дворога ВИJIа" куiiљaча; 4. "D1ЧМ8 код стоке" fрбљача. 

'-ИЈА: 1. ~ршава, слабо ухращ:на живarии.a, кљусе" саЈ<аЈија 
(Ч; 2. "врата на тору" каОиjll (2)~ 3. "место у JIJI8.I[ИВИ са смецr:raјвим 
Објектима за људе и стоку" баЧUJа; 4. "предмет за тимареље,;.~ешаи.е 
стоке" чешаfuја. 

, " . .;.....ИЉА: 63 1. "одрасла женICa Sus која се неД&ВЈЈО' 6прасила" 
Opacuљa. 

, . ,.-ИНА: 1. ~ршава, слабо ухрав.еиа животвв.а" MpU)lнa, 2. 
"стајско I)убре" шорuна; 3. "гране које брсте козе или овце" брсшuна; 
'4: ,~остаци од непоједеяе залихе чврсте сточве хране" ojelJuнa, oIрuз
,Uнa, ,кровина (2); 5. ,,место на коме се напаса СТОЈСа (државно)" ушрuна; 
'6 .. ,"развршено сено око стога" иoouнa; 7. ;,дворога вила" набаlJuна; 8. 
,,;острижеиа вуна са јагљета" japuнa (2); 9. "очупаиа вуна са, заклане 
или мртве овце" скубавuна; 10. "остатак вуве- са овце коју су појели 
вукови" сшрвољuнa (1), вyкolJaвинa; 11. "ишчешљава вУка" чешљав
'UIia; 12. ;,делови тела стоке" fрбuнa (2), мешuна, 13. "ТРЈ'П животиље 
без главе и удова"шруiiuна; 14. "врсте меса" Joвe1}uнa , шелећuна, 
jYHeћuнa, овчuна (1), јаЈНЈећина, јарећина, cвUНJeћuнa, арасећина; 15. 
,.миши:hаво чврсто месо без масти" кршuна; 16. "козја длаха" козuна; 
17. "свињсха маст" мачuна. 

-ИЊА: 1. "стока неспособна за приплод" јаловuња. 
-(Н)ИЦА: 1. ,,женка неспособна за раэмвожавав.е" јаловиu,a . , 

(1), шШuрuи.а (2); 2. "женско младуиче Е. caballus од рођеља до шест 
месеци" жlJребuи.а65, 3. "женско младуичеЕ. caballus од шест месеци 
до две године" омии.а; 4. "одрасла женка Е. asinus" маЈарица 
(1)/мofapицa (2); 5. "женско младунчеВ. taurus од шест месеци до 
две године" јуница; 6. "женха о. aries способна за jarљeљe" jaJНJeHиu,a 
(1); 7. "женско младунче Sus од 20-40 kg" назимиu,a; 8. "свиља која 
се храни жиром у шуми" жuровнuu,a (1); 9. "назив за овцу према боји 

Q oue су ИМенице р83ЛВЧJIТIIX значеJЫ:ICJIX типо.., ВiJP. вмевице које именују 1КСНСка 
лиu. шro врше JlllдlЬy основног rлaroла (коllшъaча), име оруђа којим се врши рвлња основног 
rлaroлa (R)'Iindча). Од именице fр6щш се rpeди имениu. fр6њача, шro именује појам који 
је CJlНЧ&Н с:а оним шro значи основна ре .. У основи лексеме ltpAfflча је ГлaJ'OJI ltрмuf1lи. 

" Именице које значе женсltог вршиоu. P8ДIЬC с:а rnaroпом у основи изводе се овим 
суфucoм. Ја с:ам забe.nежвла само један такав пример. 

" Код имевице типа JoeeђuНll (ваэвви за месо кaue животив.е) ВaCraВJt -UН/l јавља се 
као эавршви део једног ширег, CIIоженог иacraвкa .e1llиНll oДJL .ећина. Код имениu. Itоје 
оэвачавају JWCIIO МЛaдyн'lе HacтaвaJt -UНIl не додаје се на праву, Hero на прошврену основу 
Itоја се завршава са .eill (изузев ход примера OtJЧUНll). 

" ИмеIlВЦaМ& овог типа иacraвax. -ица cnyжв као МOIUIОИВ 3вaJt, наиме. паралелно с 
имевицама мушхог рода на -ац имамо именице жеИСItОГ рода на -IЩQ, а према именJIWIМa 

ва .e/.eiiia, Itоје означавају млацунчад. 
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руна" белиu,a; 10. "недорасла жеика која рађа". коuuлtщ,a (1); 11~ "врата 
на тору" врашњuца; 12 "уређај за заюьучаВаи.е врата на шгали" 
кључаОНUца (1), засовнuца (1); 13. "сточарIta на бачији" 6ачарuЦIl (2); 
14. "платиена торба закачена на врат запрежиом ков.у, из које се он 
храни" зо6нuца; 15. "вehe звоно од nивсног метала" мe()eHиu,a; 16. 
,,заштитни прекривач за говеда" aOKpaвиЦIl; 17 .. "Врста јела" мЛеЧНUца; 
18. "дрвена посуда за ношеље сира" чв6риu,a (1); 19. "увИјеви прамен 
вуне" fлucшuЦIl; 20. "шгеточииа која напаДа суво месо" злtlШRUца; 21. 
"модрица код стоке" сuњiЩ,a; 22. "Иllсект који наПада говеда" 
ШШРКЉUца; 23. "сточне болести" шшркљавuи,а, OIњиli,a, pKOfilљueицa 
(2), MYкaвиu,a (2), жуШUЦIl, JpOHuцa (2); 24 .. "гвожђе што ~. ставља на 
кон.ско копито" UОШковuца. . 

-(Е)НИЧКА: 1. "маље звоно од ливеног метала"'ме()еНUЧ1«l (2); 
2. "врата на тору" враШНUЧ1«l. . . . 

-КА: 1. ,,женско младувче о. Шез. у дpyrOј ГОДИllи' живота" 
i)BUC1«l; 2. "женско младуиче с. hircus у другОј roдИllи жиаота" i>вuЭaр
ка, 3. "овца са једном некорисиом сисом" jeiJHocucкa (1); 4. "овЦ8 која 
има спреда вунату главу" 6ућка; 5. ~азИВJI крава према' боји дЛаке" 
6елкл (2), 6уn.кл, cuвKa, iI.llasКЛ. шарка (1); 6. "назив за овцу према боји 
рува" жујка (2); 7. "жевка која је родила три младувчета у исто време" 
шројанкл (2); 8. "уређај за заюьучаваље врата на mтaли" кључанка (2); 
9. "смешгајви објекат за сточаре. у плаииви" ШUlbl(а; 10. "сточарка на 
бачији" 6ачuјарка (1), iIJUlJtuнаркл (2), колuбaР1«l(2); 11. "грана којом 
се оз.вачава забрана испamе" I10шкл (2); 12 "нарамак сеиа~ ћoiIкa; 13. 
"завршни део бича" шршка; 14. "жица која се увлачи свиљи У lЬушку" 
06рњушка (1), 6рњушка (2); 15. "спрег од два пара волова" чеillвeркл; 
16. "прибор за процеђиваље млека" цei>aљКtl (2); 17. "суд за метеље 
масла" 6учка; 18. "увијена вуна приправљена за предеље" fpfушкл (1); 

. 19. "трака којом се вуна причврmhуЈС за прсслицу" uoi)eeшка (1); 20. 
"сточва болест" слuњавка; 21. "врсте пастирских игара" човuњкл 
(1)/швuњка (2), сшојељка (1); 22 . .,пастирска свирала" свирајка (1). 

- КИЊА: б6 1. "кобила, овца, или свца која се први пут ждреби, 
односно јагљи, односно праси" apвecKuњa; 2 "жевкаВ. taurus способна 
за тељеље" шелкиња; 3. '"крава која се телИ" uрвошелкuњa,i)ру
fОШелкшьа; 4. ,,крава неспособна за тељеље" шШuркuњa (1); 5. ,,назиВ 
за кобилу према боји длаке" i)орашкuњa (2). . 

--ОВИНА/-ЕВИНА: 67 1. "смрад од приплодног јарца" uрчевuна; 
2. "врста меса" козевuна (1); 3. "оно шro се на дну суда ухвати од 

" овај је формаис по сВом порему заправо коиrnyrииат: c:acraвп.eи је од мемената .цвају 
суфикса -ка и -uњa. О ОВОМ формаису уп. Б. Ћориli [132, 140-141]: .. И3.lJeДeивце на -КUНJ(l 
семаитички разиоВрсие. које се ие MOr1y сместити у oдroвapajybe творбеие 1'Ипове, иајчешliе 
зато што су иacraле као резултат самосталие творбеие tyвJщиje суфихса у о6реэоll8JЫJМ8 
која иису ии моrnа има11l МУШКИ корматив". 

т овај форманс иајчешliе је у с.пуж6и за иэво1)еи.е аугмеита11lВ&-ПејораТВJlll, опет заправо 
форманс -ина, ми сада као завршни део иеког коитамииираиог иacraвкa. лексема CAIl6у
lШшlна д/1J18C се ие ocella као ayгмeвтa11la, а Jlекима эafореeuна МОже да вма lIрИЭ&уК 
пејора11lВИoc:nt. а у основи значи продyJtТ ИJIИ ~лтат Р8ДЈЬе ИСJCa3aJlе осиовииМ. ГЈЈаГОJlOм. 
У вези са овим уп.зиачеи.е Jlексеме Ilрчеeuнa "месо ушкопљеиог овна кпи јарца" у ЧIJIlIIКY 
С. Жи.roвиЬа, Речи на nOfJUIUl" и 1tJIU0tJQ значеН>ll. 
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куваног млека'" заfоревuна (1); 4. "задЉИ ДОЉИ део стомака код коља 
и говечета" слабушовuнa (2). 

-ОТИНА: 1: "мршава, слабо ухрав.ена животиња" лиU'Јаошuна. 
-(')УГА: 1. ,,место где се ваљају, купају сввв.е" каљуЈа (2); 2. 

~pвo за тераље и чував.е коља н говеда" маЧyfа. 

-УЉА: 69 1. "крава која даје доста· млека" млекуља; 2. "стара 
крава" сшаруља ~); 3. "греда у своду" KpивyЉll. 

-(')УША: 1. "називи· кобила· према боји длаке" зекуша (1), 
враlЬYUШ; 2. "називи оваца према бојн рука" калуша, мркуша; 3. "звоно 
средље величиве од плеха" клеl1ешyuш (2); 4. "део руде којим се она 
везује за јарам" 1lЛauуша. 

_ЦА:71 1. "одрасла женка о. aries" овца. 

3. Суфикси за означаваЈЬе именица сре()НЈе! рооо 

-АЛО: 72 1. "држак бича" бичало; 2. "гвожђе којим се креше" 
кресало (2); 3. 1ffPBO за метеље масла" бу.цало. 

-ЕНЦЕ: 3 1. ,,младувче Е. ЗSinш" мafapeHи.e (1)/.мofapeHu,e (2). 
-ЕЊЕ: 1. "бела маса добијена снрељем" сиреЈЬе. 
-ИВО: 1. "вувени конац за плетеље" li.IIеШию. 
-ИЛО: 1. "место ва коме се, крми стока, или даје стоци со" 

крмило; 2. "место појења стоке (напољу)" 110јuлo; 3. "гвожђе којим се 
.креше" QflЬUЛO (1); 4. ".кеса за цеl)еље евра" u,e()uлo. ' 

-ИЊЕ: 1. "гране које брсте .козе или овце" брсшиЈЬе (1). 
-ИШТЕ: 7. 1. "место где се ваљају, купају сввв.е" кllЉUШUle; 2. 

,,место на коме је некада била ICOлиба, односно, бачвја, односно појата" 

" Иако ни;е сасвим прекинута етимonошка веза са речју ltQIJ .. блато". ова именица осеЬа 
се као делимичио ocaмocraљeиа. 

• Именице са овим суфиксима не мory имати мушки корелати&. Овај формаис може да 
укаже на изр83И'ђ' осс6ниу иRдИЦИраиу основиом речи (AfМR)'ЈЩ 1tJ'U#J)IIЫl). а љиме је 
изведена н једна именица са поl1'дJlOМ эиачеи.схом иијаиеом (Сliaрул.а). 

'11 Овај је суфнхс по пореклу хоиглynцr8Т. сас:тава.ен од непродyItТIIВllOГ суфнхса -ух н 
суфнхса -иа. Имеиице иа -уша иајчешllе озиачавају жнвотиљу одpelJeие боје. жеиху према 
мужјаку. или какав предмет. а MOry означавати и ВРС:1У трпе. Према Б. Ћориltу. Moцuoнu 
cypлccu.... потврде за овај суфихс имамо пр811 пут У 17. веку. 

71 Лехсема oeu,a данас се не осеlia изведеном речи. премда је. према МЈЈОГИМ аyroрима, 
са овим наставхом. 

72 Вeliннa наведених именица са суфихсима -оло и ~ може се с:патити као поmina 
instIUmenti, (средство. оруђе за вршеље неке ради.е). из ОВОГ значеља развило се и значеље 
места за вршеље онога пrro се означава основним rnaгonoм (tloјшю и КРМUIIO). 

73 Сложеии наставак -eнu,e добијен је по yrnеду на пpRJIИДИO такве иаставке демииутива 
и хипокOpRСТИЈСа, код којих први СЛОГ ТОГ прнвидио двoCIIОЖИОГ наставка уствари припада 
основи на коју се додаје наставак -це. У вези са овим уп. код М. Creваиовиha [122, 529-530Ј: 
.. Наставак -eнu,e се почео осеllaти као демииymВИО-ХИПОlЮРВCТIIЧИи наставак од именица 
среди.ег рода на ~1-еНIL •• H8CJ'8ВI(0M се стало осеllaти -eнu,e. које се додавало и другим 
вменвцама, нарочито именицама на -elelli4, сада на IIDреи и.вхов". 

74 Именице из МОГ материјала са овим суфИХСОМ MOry се сврстати У некоJlИКО семаитиЧICIIX 
типова. Оне значе MecfO на коме је некада било оно шro се именује речју у основи. место 
вршеља ради.е (ове су именице изведеие од rnaгona). део неког opylJa одн. справе. а имамо 
и једну именицу са аyrмеитативио-пејоративиом иијаисом (mл.uшfiie). Именица сuрuшШe 
својим се значељем не слаже ии са једним од наведених значеи.ских типова, а оно је 
помераљем од ЛОкaJlИОГ прешло на ииструмеИТ8JlCltо значеи.е. 
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колuбuшше (1), uојашuшше (2), 6ачuјuшше (2); 3. "oгpal)eHO место у 
пољу на :коме се хране овце" ранuшше; 4. "место појсаа сто:ке 
(напољу)" uојuлuшше(1); 5. "ливада после :косидбе, на :којој се напаса 
стока" сшрњишше; 6. "место на :коме се стока одмара на пamи у време 
припе:ке" i1лaнi)uшше; 7. "дрвена мотка која повезује јарам н пnyг" 
ојuшше (1)· 8. "течиост за снреље" сuрuшШе. 

- ЈЕ: ~s 1. "талог који остаје прн цеl)eв.у млека" рус је. 
-ло: 1. "улупаиа млечва масноЬ" масло. 
-ЊЕ: 7б 1. "ОППlТИ називи за чин OПJIО.цв.е код говеда и оваца" 

БU1fllње, .мpt«lЊe; 2. "cacraвљaњe оваца од р8ЗВИХ домаЬииа ради за
једИИЧКе паше" .мeuшње; 3. "узимаље (устима) млека од мајке" cucaњe; 
4. "с:кидав.е вуие са овце маказама" шuшaње (1); 5. ~pвo чиmheље оваца" 
uосшрuзyвaње; 6. "болести преживара/папк.ара" ШШР1Clbllње, шровање. 

- ЦЕ: 77 1. "маље звоно од плеха" звони.е; 2. "мапо, о прапорац у 
звоиу" брен':Ље. . . 

-ЧЕ: 1. "ОППIТИ назив за младуиче без обзира на сточиу вpcty" 
бравче; 2. "јединка В. шuruз" fоеече; 3. "млад или мали би· бикче; 4. 

, "младуиче о. aries у другој годиииживота" i>вuчe; 5. "млад или мали 
вепар" веuрuче (1); 6. ,.млада мала свив.а·' кр.мче (2); 7. "најкасније 
ojarн.eHO јагв.е" cyfaрче; 8. "ваjcmрије јагље једног пролеЬа" ciilaрунче; 9. 
"јагље за ЋypIJeвдaH" Ijурljевче (2); 10. "мпадуиче рођено од недорасле 
жеик.е" коuuлче (1)/коuшьче (2); 11. "једно од два, или једно од три 
младуичета рођена у исто време од ИC"re мајке" близначе, шројанче; 12. 
,.млaдyIIче рођено пре времена" неi>oш>че; 13. "младувче :КОје још сиса" 
сucалче, i>oјче (2); 14. "млaдyII!е :које свса туђу мај:ку" йоОојче, краl>љuвче 
(2); 15. ,,мала штапа" шшалче,· 79 16. "мала :кошара за смешгај младуичади" 
кошарче; 17. "мали тор" шорче (1); 18. ni)pвeнa йocyi>a из које Јовеоо 
jei)y зрнасшу храну" санi)уче (2); 19. "маље звоно. меденица од ливеиог 
метала" .меi)eнче; 2О."ман.и Чабар, посуда за ношеље млека у пољу" 
чабрuче (1); 21. ,,маљи ба:крач, посуда за кував.емлека у пољу" 6акраче 
(1); 22. "врста пастирс:ке свирале" i)у()уче. 

75 Премда је овај форманс У с:.луж6и rpal)e_ збириих имеивца, ход ове се именице губи 
ltOJIеlmlВИИхаpaxreр и она значи оно шro и именица од које је иэведена (рус У значељу 

"трув"). 
п сви су примери иэ мог материјала гл&ronске именице мотивисане rдaroJlима, а које 

ознаlf8Вltју вршеље rлaroлсхе редв.е. О овим вмениЦ1tМ8 уп. IICJJIIXII ред ). Byxo~ [28). 
77 ово је једиии наставак за грађеље демниynlВИИХ и хипохористичхих именица cpe.uв.eг 

Рода, у овом обпнху, И У обпиху деривата -eнv,e. 
'71 Имеиице са суфиксом -'" употребљавају се као демииутивн основних речи, стога што 

оэнаlf8Вltју ИJIИ младо биhе (МЛ8дУичеживотиље). ИJIИ некакав мапи предмет. О порещ 
суфихса -'" писао је Б. Марков [71]. OiIaj аутор сматра.аа је овај суфикс настао највероватније 
на дoмaheм ТЛУ, али .аа је баЛкански yтRlUkј условио љегову lICJJику распрос:трав.еиост. 
Марков сматра, такоl)e. .аа није с:.лучајиост честа појава овог суфихса у овим јеэицима, чије 
је стаиовииurrвo У додиру са влашким е.лемеtrroм. ,друго је питви.е, мeI)yтим, .аа ли је 
наставак. -'" аутохтон у румунсхом језику. одиос:ио у апашхим говорима. По свему иэl'Jlеда 
.аа он ту није стар н врло је Mo~e .аа је Позајма.еи из cyc:e.uивx CJlовенсхих језика". 

" Потврду да суфикс -че може .тв деривату и 08IIUY эиачев.сху нијансу иaJJaЭJfМO н 
ход Б. Маркова [71, 237): ,.за неке lIМенице на -'" везује се, више МИ мав.е. вејоратввна 
иијасиа. хоја је уосталом својствена и ДPYnIМ ехс:пресививм иаставицвма". 
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4. Двосшрука суфиксација 

Под овим насловом наводим некоЛНICО примера код којих. је 
уочена двострука и вишеструка суфиксација: 

-ар + -ка; i>вuзарка, l«Ми6apкa, 6ачuјарка, Uл.aнuнaрка; 
-ар + -че: i>вuзaрче; . 
-ар + -ица: бачарица; 
-ан + -ин: чобанин; 
-ав + -ина: скубавина, чешљавина; 
-ав + -ица: шшркљавuцa, ~yкaвuцa; 
-ољ + -ка: цедољка; 
-ев + -uнa: козевина,заfоревина; 
-еш' + -ина: шелећина, cвuњeћинa; 
-љив + -че: краi>љивче; 
-ољ + -ина: сшрвољина; 
-ов + -ница: жировница: 
-уш + -ка: fрfушка; 
-уш + -ов + -ина: слабушовuна; 
-ьк + -ар + -ник: јаfанчарник. 

ПрефИКС8ЈЈиа твор5а код именица . 
у поређељу са суфиксима, префикснсу као творбеио средство 

слабије плоднн, односно. префиксалном творбом настаЛо је мноro маље 
именица него суфиксалном. 

ЗА-: 1. заfоревuна; 2. ЗQCиu 
ис-: 1. исiiaша 
НА-: 1. назuмац; 2. Haвuљaк; 3. набаi>uна 
НЕ-: 1. неi>оноче 
0-: 1. Ofрађа; 2. ojei>uНQ; 3. оfрuзuнa; 4. обрњушка; 5. окови 
ОТ -: 1. ошкос; 2. ошiiai)Qк 
по-: 1. uoi>ојче; 2. йойасак; 3. llоiiaша; 4. lloкровац; 5. йок-

равица; 6. llосшрuзување; 7. llосшрUf; 8. llocшрuз 
под-: 1. llошковица; 2. llошсмаци; 3. lloi>вешка; 4. Йoi>вој) 
ПРЕ-: 1. upei>aвa; 2. uресук 
при-: 1. llpui)aвa 
ПРО-: 1. промуз 
с-: 1. cвoi>/ своi>ови 
у -: 1. убијач 

Из наведених примера могу се издвојити и две лскссме које су 
двоструко префигиpailе: не - i>o - ноче И lloш - с - мaцu. Нешro 
више од половине овде наведених префипipaвих именсDIX лексема 
настало је исгодобиим деловаљем двају творбевих вачина: upeфпсаци
јом и суфиксацијом. Неке именице настале овом творбом у творбеној 
су вези С предлоllIКRМ израэом, па префикси постали од предлога чувају 
предлоПII(О значеље и обично значе месШо нечеiа у Oi>HOCY liрема.. 
нечему. 
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Деривациона синонимија 
Овај проблем посматран је на целокупном материјалу са испити

ваног терена. Најпре су тражене истозначие лексеме' код којих је 
различит суФикс уз нсту OCJIову, а затим оне ход којих је ра3ЛИЧИТ 
префикс уз исту основу. Примера за суфвксалву творбу има двадесетак, 
док се за префвксалну творбу У овом материјалу ilamaо cвera један 
пр~ер. Различити суфикси уз исту основу углавном су распоређени 
тако да се уз један суфикс који се јавља у оба пyвrгa, другачији суфикс 
јавља само у једном од та два пyвtтa. Код малог броја ПРИ1't\ера cpehe 
се уз исту основу један суфикс у првом пункту, а други суфикс у другом 
ПУНКТУ. Овде треба издвојити и две истозначие лексеме (забележене у 
оба пувкта), код којих се уз две различите основе јављају исти префвкс 

, и суфикс: о - jei> - ина и о - fрuз - ина. 

а) Суфиксална творба 
1. i>ораша (1,2) - i>орашкиња(2) 
2. uлaвча(1,2) - uлaвоња (1,2) 
3. ШШUРКUња (1) - ШШUрUu,a (2) 
4. КОUUЛUu,a (1) - коuиљача (2) - KoиUЉdpa (2) 
5. јаfанчар (1) - јаfанчарнuк (1) 
6. врашњuu,a (1,2) - врашнuчка (1) . ' 
7. бачuјар (1) - бачар (2) 
8. бачuјарка (1) - бачарuu,a (2) 
9. брсшuна (1,2) - брсшuње (2) 
10. uојuло (1,2) - uојuлuшше (1) 
11. ме(}енче (1,2) - меi>енuчка (2) 
12. јармац (1) - јармак (2) 
13.цеi>њак (1,2) - цel>aљкa (2) 
14. чабрUu,a (1) - чабрuче (1) 
15. бакрач (1,2) - баNраче (1) 
16. сшрвољ (1) - сшрвол,uнa (1) 
17. fрбњача (1,2) - fрбuна (2) 
18. слабuна (1,2) - слабушовUна (2) 

б) Префиксална творба 
1. Uриоова (1) - upei>aвa (2) 

Сложено-суфиксална творба 
у мом материјалу, у целини творбеног система,сложевице чине 

незнатан део творенвца (као н иначе у српскохрватском језику), 
поготово чисте сложеввце. Забележила сам само један TaItaB пример 
- самйас (2) "напасаље стоке без чувара". Навешhу овде и сложеИице 
иастале истовремевим делоЬзЉем двају творбених начИна - слагаљем 
и суфиксалном творбом uрвoillелкuња (1,2), i>рyfошелкиња (1,2), је'?Ј
носucка (1), чиношшешнuк (1,2), 'жuвoi)eрац (1), ~кoi>aвuнa (1,2). У 
свим наведеним примерима, без обзнра иа састав и тип сложених 
именвца, као ивтерфикс долази спојни MO~M -0-. " 
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Э8ЕЈЬучие напомене о имеиекнм афнкенма 
ТребасвaDКО иcтahи да је број префигнраиих и сложених имен

СКИХ лексема у односу ва целокупнн материјал мииималав, шro се за 
суфигнраие имеиске лексеме иихако не може реhи. 

када је реч о суфиксалвој авализи, треба реhи да је уочљив вeJIИI( 
број и ниска фреквевција поједивих СуфИКC8JlВИХ 1ЋП0ва. Највижу 
фреквевцију имају следеhи суфикси: (Км) -ер, -ин, -uћ, -лук, -ољ, -ув, 
-yuшн, -ча, -џија; (I<t) -а, -ава, -аља, -аћа. -иља, -иља, -uЧltrl, -ца; (1<.) 
-енUI!. -ење, -шю, -иње, -ије, -ло, -це. У ову групу издвојени су суфикси 
чији број потврда ве прелази два. У спедеhу групу издвојени су продук
тивии суфикси, сеМ8IIТИЧП мултивалеитви ~ васгавци са бројем 
потврда изнад десет: (Км) -(')ак, -ац; (I<t) -uнa, -(н)UЩJ, -ш; (1<.) -че. 

у вези са творбеном иcroзначноmhу (овде неЬу вабрајати сва опmтa 
творбева значеља и раэличиre суфиксе којима се ова изричу) реhи Ьу само 
да се из ове грађе може на први поглед издвојити некOЛИIО различитих 
суфикса за изрицаље демивутивиости (о 'юмс уп. даље У овом одељку) и 
више различитих суфикса којима се изражавају карактеристике поједивих 
ЖIIВ01'ИIЬ8, иаиме, дају имена,за IЬИX према в.иховој боји или некој другој 
особиии. Називе одв. имена за, ЖIIВO'I'ИIЬe могу оэвачавати именице 
изведене овим наставцима: -ак, -ан, -аи" -ач, -1Ю, -lШја, -оња, -yuшн, -Чll 
(Км); -а, -ава, -(')ара, м(н)ица, -ш, -КUЊQ, -уља. м(')yuш (1(.); -че (Ка). 

Кад је реч о префиксалној анализи, запажен је релативно 
значајнији број потврда једино код префикса 110-, док су остали 
префmcси углавном заступљени са једном или две потврде. Број пре
фигнраиих лекССМ8 подједиак је код именица мушхог и женског рода, 
а незватан код именица средљег рода. 

у оквиру овог одељка иcтahи Ьу н неколико поједииоств карактери
СIИiJJIИX·ва морфо-деривационом плаву. ЭабелеЖИJIa сам пример вапоред
ног појављиваља сивгуларске н ПJIyp8JIСке форме у истом значељу, впр. 
cвol>/cвol>oви (1) или ШЮвоО/свol>oвu (2). Случајеве ис-.љyчивor јављаља 
плуралскеформе имам у групи назива за кои.ску и мarapeby опрему, као 
нпр. шшранfе, (}U3fине (l)/i>eзfинu (2), бucазu, cl1leJe, у групи ваэива за 
неке грађевинске елементе (ва смеIIIТaјвим објектима за croкy), као нпр. 
pO'lови (l)/Kpuвyљe (2), бшшћu,и У поједивачвим примерима I1oШcNaцu, 
ок08U (1)/cailHuUl! (2). Код ових лексема допшо Је до лексикали:uщнје 
lIJIYPUI8 у заввСВOCIИ од самог предмета који се појављује у пару, или у 
веЬем броју од два. Диференцијација назива женског младувчета о. шiез 
и с.' hircus у другој roдвви живота извршена је уз помоh двоструке 
суфmcсације у другом случају, те имамо ваэив i}визарш "женско младувче 
с. ЫrcUs у другој години живота" према називу i}вucш "женско младувче 
о. aries у дpyroj гОдини живота". 

О рaэJlИ1ПlТИМ творбеним суфиксима уз исти кореи, а у вези са 
везано~у одређене боје за поједине врсте, стоке, уп. на стр. 32, у 
одељку о именима животиља према боји длаке. 

Једно од два основна значеља што их могу имати именице 
изведене од именичке основе је смаљено или увеЬаво оно што значи 
основна реч, тј. демивутввно-xиnокорIlCТliЧВО, или аугмевтативно-пе
јоративно значеље. Творбено значеље ових речн је обнчно СТИЛСКИ 
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обележено и таквих примера има у мом материјалу. Навешhу суфиксе 
који у лексемама из мог материјала носе иctcЉучиво демивутивно-хипо
кориCПIЧIIО или аугментативво-пејоративно значеље: -ић, -uчнtl., -че~ -це, 
-ени,е; -оња, ~вuнal-евuнa. има и неколико суфикса којн, поред основног 
значења, у појединим лексемама могу имати деминутивно (-Ial, -(н)UЩJ), 
или аугментативно (-ина, -уЈа, -уља, -ара) значев.е. 

Деминутивно значеље углавном се ОчyвaJIО за означаван.е поје
диних малих (одн. младих, ако се ради о жllВO'I'ИlЫ!М8) реалема: бравче, 
бикче, маЈаренце, Сyfарче, кошарче, ме3енче, чабриче, звонцеs1 насупрот ређим примерима десемантизације деминутнвног суфикса: о 
uенка, fлисшица, 3у3уче, fовече. Код некихназнва бпова/волова 
према боји длаке (илавоња, булоња, шароња) и у два појединачна 
случаја (мачина и слабушовuнa) доПIJIО је до десемавтизације аугмен
тативно-пејоративних суфикса -оња, -инаи -oвuнa. Оце Ьу навести 
и именице са стилски обележеним значељем аугментативности-пе
јоративности: uрчевина, заfоревина, сшаруља, 1ЩЉyfа; мачyfа, 
чиfJшара, кокошара, кoCiuљapa. Семаитичка нијанtа~~оже· доhи од 
погрдног значеља основе, нпр. коаuљaраlкоCiuљaча, коCiилче,.iuIИ и сам 

. суфикс даје деривату посебну зиачеЈЬСку нијансу, тако да имамо и 
. пркмер пејоративног значеља умаљенице зависно од K01l'ГeKCтa: 

.. шшалче, када означава шгалу од слабијег материјала. Умаи.енице од ... 
увеhaнице мотивнсане су именицама сва три рода, а готово су све 
женског рода, док их најмаље има у MynIКOM роду. 

ПрефИКC8JIна творба глaroп и неки интересантнији глaroлски 
форманти. 

. Број глагола у мом материјалу није занемарљив, те су стога и 
обухваhени овом авализом, без обзира на творбену неспеnифичност 
велИког броја забележених глaroлских лексема. . 

Префиксација је најплодвији творбени начин код глагола. ПоједНИИ 
префиксв у овом ~ријалу имају алтервавте, односно, ;ављају се у ввme 
аломорфа: обеэвучен (lio3- с алтернавтом lioш-, из- с алтернавтом ис-, 
раз- с алтернантом рас-), окрљен(из- с алтерн8JI'l"(Њ\ и-, са'; с оовученом 
алтернаитом з-). Овде дајем инвентар уаэбучених префикса код глагола: 

ДО-: 30сели; . 
ЗА-: залужи (се), заl1aсу се, за3уву се, заt:iлaн3ује,. заCiреЈне, 

зајарми, засече, заCiоји се; . 
ИЗ-/ИС-/И-: uзмешне се, изјалови се, uзјаfњи, uзрине, 

избачева, исели, исиасу, исCiреЈне, uзмеша, uзбplal; 
НА-: на3авu, набрекне; 
0-: ошрбољu сеlошромбољu се, оШefне се, ож3рe6u се, ошели 

се, ојаЈњи се, окози се, оCiраси се, окоCiuли се, об.ltU3НU се; ОШројанu 
се, очисши; 

• Ови примери и примери дати код ДeCeМ8JI'I'II3a lI)'IМeитaтuио-пејоративиих 
суфикса, примери ход хојих се Сmlуеснаиа иијаиса пoтuyво ry6и. МОЈУ се O6jICВВТВ 'ПIМe 
ШТО су ДУГОМ или чecroМ. употребом ПOCТ8JUl обн~ од основне ре..в. 'tC је У овим 
с:пучајевнма замељују. 
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ОТ -: ошuушши; 
по-: аоврће се, аоврћа, uобрка; 
ПОД-/ПОТ-: uоi}млаi}и, Uoi}бaци, шюмешне, uошсucује/uош-

сucава, uoi}pUHe, uоi}лева, uошкucели се; 
ПРЕ-: ареноси, uреuросшре, QpeUpefHe,~l1pefopu, uрежU8Љe; 
ПРИ-: аривреми, ароо.аа, uрибира; , 
РАЗ-/РАС-: разбукари се, расuреЈне, разјарми, разлева; 
С-/З-: cкpi}e се, cpoi}e се, clial>a, служи (очисти говеда), збере се; 
у -: уваља се, уваљушка се, yшљul1tl, уареЈне, уки(}а; 
УЗ-: узјане, узвишШи/узбучи. 

Као што се из приложене ЮIасифmcaције може видети, најфреквен
тиији су префикси из-/uc-/и- и 0-, а само по једаН пример забележен је за 
префиксе 00- и оШ-. ВеЬииа ових глагола, твореиих префиксалиом 
творбом, перфективног је вида. Овде наводим неколико несврmеиих 
глагола с префиксом: uoврће се, UOШсucyје/ uoшсucaвa, ареноси, ари
бира, разлева. Префикс најчеmhе модификује значеље основног глагола, 
aJIИ И У мојој грађи могу се иahи примери код којих префикс долази на 
сврmеии глагол таутолоmки, из формалних разлога, нпр. на(}ави, 
оUШyшШи. Глаголи творени префиксима који постоје и као предлози 
понекад имају творбеио значеље које одговара темељном значељу пред
лоra. Неки од таквих глагола обично зaxreвају и тај предлог, ипр. изрине 
из шшале, ucареЈне из јарма, ШЮбau,u шю краву, уареЈне у јарам. 

Два различита преФикса имају лексеме којима се означава ски
даље ама са коља, или јарма са говечета: расареЈне. (1) и ucареЈне (1,2). 
И лексеме којима се означава стављаље јаема говечету имају два 
различита префикса: уареЈне (1,2) и заupefне (2). Семема "пре времена 
покреиути, измеmати кајмак са млеком" означена је двема различито 
префигираиим глаголским лексемама: избрка (1) и uобрка (2). 

На овом месту навешhу и парове ИСТОЗИ8чиих глaroлских лексема 
код којих се разликују одређени формаити: 

1. уваља се (1) - уваљушка се(2); 
2. ошрбољи се (1,2) - ошромбољи се (1,2); 
3. uoшсисује (2) - uошсисава (2); 
4. мркори (1) - мркуће (2); 
5. бачијари (1) - бачари (2); 
6. кирија (1,2) - кирuџuшe (1); 
7. криви (1) - 'кривље (2). 

Неки интересантнији приде.ан афпси 
Различито префигираиим трпиим придевима, ошшројен (кољ) (1) 

и ушшројен, означава се кастрирани мужјак Е. caba1lus. 
Грло које се увек издваја из стада означено је на нспитиваиом 

терену такође двама различито префигираним придевима: зас
шраничаво (Јрм) (1) и насшраничаво (1,2). 

Навешћу и три пара придевских лексема од којих је једна у пару 
непрефигирана, а друга префигираиа: ayl1tlвa (свиља) (2) - заuуilaвела 
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(2); кржљава (сшока) (1) - закржљагеЛ/l; 6pљuвa (огца) (2) -
обрљавела (2). 

Треба сваџко навести и иекOJIИКО парова истозначиих придевских 
лексема различито суфигираиих: мекоЈл/М (кољ)(1) - мeК01trtlМC(2); йрек 
(бик) (1,2) - uрекас (1,2); бућасша (огца) (1) - бућкscl1la (2); М4Сна 
(вуна) (1,2) - 6Л/lCнаша (1) - круановлосасша (1); ШfliUAUUJa(вуна) (1) 
- шшимчава (1). 

IV. ЕТИМОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ 

Ова етимолошка анализа замишљена је првенствеио као 
груписаље етимолошки проблематИЧIUIX лексема из мог мmријала у 
oдroвapajyhe скупине. . 

1. Аутохтоне словенске лексеме за које Скок [115] даје поуздано 
словенску етимолоmjy: иуре се (s.v. uуриШи се), рус (s.v. шресшu 
(се», CAreшељак (s.v. месши), шрљак (s.v. шрши 1), 6рени.е (s.v. 
6рекнуШи), кровина (s.v. кршии се), 6uлићu (s.v. БUши2), суЈрци (s.v. 
fрабиши 11), рtзак (s.v.v. (а)к', рЪаши), 3аСогница (s.v. сјнуши), 

uузi>раво (месо) (з.~. иузi>ро), руоо (гуна)(s.v. pji>2), рејава (овца) (s.v. 
рахао), суUира (s.v: иријешu), шеник(s.v. t1axнуШи).8 

2. Лексеме за које Скок нема решев.а, али се са вел~ом 
поуздаиошhу може претпоставити словеис:ка етимологија: uер(к)ас 

(oвaH)(s.v. иеро),. иарке, уuришич (s.v. up~и (се»~:ЈЛО (fРЛО)(S.V. 
зао),82 iюсКокасша,(сшош) (s.v. скок), uруоо (огца) (s.v. uруцаши се), 
сиљац (s.v. cйЊ~~. С~1Ща (s.v. сйв.2), ток (s.v. Шећu), кроше (s.v. 
крЬшак), кушуран (s.v. кbтlЧ), подсмаци. , 

3. а) турцизми који су препозна1И И код Скока и код ШlаљиЬа [142]: 
буљук (Скок S.V. бlJл~83 caкafиja (C:ttOK S.V. caкiAиja), Шеwе (Скок S.V. 

шекне),.баШлија (Скок s.v. ба.х:Ш), NllУЛ (Скок S.V. шул), шјари (Скок S.V. 

кајариши), кускун (Скок S.V. кускун), јар (Скок S.V. ilxJJp), ароми/арум 
(кољ) (Скок S.V. арум), uepi>o (Скок s.v. iiёpi>a), IUoWQК (Скок S.V. 

ШОкмак). . 
б) Турцизми који су препознати само код Шкаљиha: чuгшар (а) 

(s.v. чuфша), сулi>р.ма (s.v. сУлi>р.ма). 
4. Грецизми који су препознати код Скока: шширица (s.v. 

шширкuљa), ћелер (s.v. киљер)84, маидра(s.v. м7lHi>pa), гилија (s.v. 
оиљача). 

11 Код Скока иanaзимо и ашенuк(вIIIIICOJЩII) .. житна мера". 
а у овом примеру дошло је до семаитичког помераи.а, а усмена потврда КOJIeгe Михајла 

ШhепаИО8ИЬа да се у Шавиику каже ЭQO 1(016 за ЖJIJI8IIOГ, иэдpжJltивor ко.... као и пример 
:мо: злой pa6om_ .. вредаи, способан" рус. диjaJI. (в. Двљ) [38) MOry помоhи да се ова 
семантика расветли. 

83 У раду М АдамовиJla [1, 65) аyrop говори о пореlC/lY ове лехс:еме из турских 
дијалеката. 

14 ово је балкански турцизам Ip'IКoг порекn8. Уп. И В. МихајловиЬ [80, 202]. 
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5. Остале етимологије: 6ренuш (Скок s.v. 6ренuш), саiIlлук (Скок 
s.v. сајfilлик), 8apl>u8S (Скок s.v. fвdpl>uja БЕР [24] S.v. варl>я). 

6. а) Лексеме за које код Скока нема решеља (има одредницу), а. 
ви у осталим словенским етимолоmким речиицима вије се могло вahи 

задовољавајуhе решеље: 8б КDрабе (s.v. карабе), оме (s.v. охме), белмуш 
(s.v. бёлмуж), шшркљиu,a (s.v. шшјж/lљ), њераз/нерез (s.v.мрUјесш), рља 
(s.v. хрнав). 

б) Лексеме за које код Сока нема одреднице, а у другим 
словенским ет:QМОЛОШКИМ речницима није нађено одговарајуЬе 
решен.е: кишња, шшим, шулбак, pal>YH, ћoиКD, зама. 

7. Лексеме за које код Сока вије' нађено задовољавајуhе решев.е, 
алн решеља има' у другим словенским етимолоIttким речницима: 

чучуљајка (СП [116] S.v. Cuеап, Геров [34] S.v. чючюль), бућ(к)асШа 
(овu,a) (SP s.v. бучаши2) шшивољи (Фасмер' [136] S.v. щавель), чурКD (SP 
S.v. *Сигсап: CurIшп) буричка (SP S.v. *Ьuriп), fpfушКD (ЭССЯ [48] S.v. 
gъчgul'а), чиnа (SP s.v. *Сјрауъ), џибане (SP S.V. *сьЬаnъ, БЕР S.v. 
l>жи6ан, l>жу6ан), човањ (SP S.v. ·сьЬаnъ87). 

Етимолоm.кa анализа прикупљеног материјала несушьиво показује 
да је у великој мери на испиmвaвом терену очуван стари словенски фоНд 
речи из облаC'IИ термиволоmje пастирства, а такође се ва ковкретвим 
примерима може констатовати невелик степен .страног утицаја, пре свега 
турског јези.ка. Одсуство страве лексике показује старост овог лексичког 
комплекса И љегову оформљеност пре импортовав.а лексике из других 
јези.ка. Међу забележевим речима lJamле су се и ове које опстојавају у 
карпато-балканском ареалу: колuбa (1), коuuлче (1)/коuиљче(2), уроо (1), 
бaлefа, шуШ чуљ, ћуљи уши88, шщиркиња (l)/шшириu,a, rюбaнuн, мачyfа, 
бар3flСШа коза, шурма (2), бач (2), самар, uрч, ЦUfaja (1), мурЈа (2)89, 
Сyfарче. Њима треба додати и словенске лексеме заједвичке балканским 
одв. карпатским језицима: кошара, обор, иокроваu" сирушКD, u,el>uлo, 
брав, виме, чемерика, мешање. веома је важно иcтahи да је, за разлику 
од балканске влamке термиволоmје која је продрла све до Карпата, те се 
среЬе и у испигивавим пувктовима, изостала очекивава свежа, рецевтна 
румунска' лексика, да у материјалу нема очекиваних новијих румунских 

85 О корену мр?>. као гермаиском, а дошлом јужиим Словенима из ромаиских језика, 
говори Б. IПљивиh-ШимшиЬ. [144]. 

• То што за ове лексеме ннје нађено эадовољавајуЬ.е етимолоwко решење никако не 
значи да би се оне Moг.ne третирати као румуиизми. 

rn Интересантио је да су лексеме џн6ане и чомњ потекле из истог прасловенског етимона 
·СьЬan1о. 

88 По Клепиковој [63, 93] овај је г.nагол у јужиословенским језицима другостепено 
образовање у пореl)ењу са придевом, али које чува с њиме семаитичку везу. 

• у к Виру постоји само надимак М'РЈа. Код Д ПетровиЬ.а [91, 136) налазимо мJpfo 
"дуд црвен касте боје" и презиме М;рЈашки. 
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yrицаја. У оквиру испитиване теРМIЦIOJIошке скупине не би се могла 
издвојити одређена семаитичка поља с обзиром на маље или вehe 
учеmhе лексике страног порекла, али се може реhи да се видније запажа 
турски угицајкод назива везаних за коље и млеко. 

У. ПРИЛОЗИ ИЗ ФОЛКЛОРА 

у овом одељку цитираhу неколико изрека, веровања, поређе~ 
једном речју, неколико народних зрна мудрости везаних непосредно 
или посредно за гајеље стоке R cвaKoднe~ живот сточара IЩ терену 
Кривовирског Тимока. Ова је грађа прибележена узгред, како се сама 
кроз причу указивала и наметала. . 

у Кривом Виру забележила сам једну кратку причу која врло 
сликовито приказује крајље иебрижљив' однос сточара према магарцу: 
"Рaзfоваplии кољ и маЈllраи,. Каже lЮЊ: "нишша ЈЬре оо 6о6Ово 
сено ". А маЈарац омовара: "ћма fЬре~uр4зне Ј"llcлe ". У Кривом Виру 
бележим и четири изреке-поређеља: нОс му ки оо Ја уi}llрuло маЈаре; 

жави ки крља без i)yue; i)yue ши кu шеник; кр7Шшк ко џебllне. 
Једна пословица из Кривог Бира је' заправо савет који се даје 

приликом остављаља стоке за домазлук, или приликом куповииестоке 

на вamapy, а односи се на "чарапастог" коња, тамног коља са 'белим 
Horaмa: ,,A.ko-је-јеi)на бела, i)a i>4ш брату; ако су i)tJi беле, оо i)dш 
комшuје; ако су шри беле, i)a-i>4iи на-клан'tщy ". У иетом селу дознала 
сам и за два вероваља: једно говори о томе како' не ваља првог дана 

код стоке у планини носити јаја, јер he да "уМри на 8ftмe" овцама; по 
другом вероваљу ,,(}ок uр7lвиш иlщвару, МОРа ()а лllжеш ". 

Ево и неколико изрека које се 'чују у говору меmтаиа Јаблавице: 
БЬље i:Ja чуваш сшо овце но jei)нO lJeше; Ьчи Illи кu у вЬЛQ; шШil с 
уi1лuћеш ки жi)ребе upei) pji)y; залеuftЛll му се мешUнa за fрБUну 

(веома мршзв брав). У Јаблаиици сам прибележила и две клет.ве: uзi)dш 
ше нllшо и нlluеЛQ се i:JaБOfОО. 

за ову прилику бележим и два кривовирска микротопоиима У 
чијим се називима огледа веза са сточарељем: Торовuш~ и Куси 

t:ibшоIt'. Торовишше је назив потеса у плаииии, где су иекада, када се 
чувало много више стоке, били велики торови. 

VI. ЗАКЉУЧАК 

с обзиром на просторну ограниченост истраживања :iшје Moryhe 
Истицати никакве опmтије лексичке законитости, али ~ба иа QCиову 
изнетог материјала извести неколике закључие напомене; 
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1) Највеhи број забележевих термина односи се ва овце и roведа, 
што је разумљиво с об~иром ва .. ињещiцy да . су ово вајчеmhе гајеве 
врсте животиља на терену. Кривовирс~ог Твмока. 

2) Знатно је веhи број ;reр,мина који се односе ва називе радњи, 
предМета и ~oг .у вези са ЖИВOТIIIЬ8М8 од броја термина који се 
директно од·носе ва ~ИВ01'iIIЬe. 

3) Броју од 54 семавтичка поља ве одговара вв издалека толикв број 
лексема које се појављују као репреэеигавтв категорије "01IlIПИ назив". Осим 
тога, треба реhи и да се као OПШIИ називи редовно јављају само просте 
лексеме. У МОМ су материјалу ти ОПШIИ називи једнако често оовачавави 
или само једНОМ лексемом без фонетско-творбевих вариjaJrrи, или лексемом 

која се јавља у два различита aICЦeвтcкa лика (Oвиp/&~, .ftUIiко/млЈкь, 
сорша/сдрша) пувктовскиполариэована. Само један пут су се у функцији 
опmтeг назива јавиле две различите лексеме: колиfJa (1) и иојаша(2) •. 

4) У односу на структуру лексема које се јављају у осталим 
квадратима семантичких поља може се реhи да неоспорно доминирају 
просте лексеме (у пољnщ бр. 11-23 јављају се готово искључиво прости 
називи), па се само за озВачавав.е изгледа и особина стоке и маин
фестовања полног вагона сложени називи и конструкције јављају као 
једини. Једино у квадратима семантичких поља који су посвеhевв 
називима животиња према боји длаке и називима врста меса јављају се 
сложене лексеме напоредо са простим. Наводим неколико случајева 
где се иста лексема у оквиру истог семавтичког квадрата јавља и по 
проста и као сложена: (кравља) ШUialla,(шerљеће) шшранfе, (кuсело) 
млеко, ( слашко) млеко, (йресно) млеко. 

5) Прегледом свих простих назива из мог материјала може се 
уставовиrи велики број акцеватски p8ЗЛIIЧIП1IX ликова: {)ван/ бв1Јн, свu

НJfl/ свања, l1.л4н()uшШе/liлllнi!Juшше, лдfilJ/ лОfiIJ, крми/ крми, Jtiљa/Jaљa, 

узвишШu/узвtiшшu. Уколико се ова акцеватска варијаlП'ВОСТ изузме, ОНда 
преостаје у целом материјалу свега десетак лексема које се јављају у 
различитим фонетсквм ликовима: маfараи/МOfIJрац, НЈераз/нерез. 
коiiuлче/ коiiuљче, јармаи/ јармак, бобош/ бобеш, йрооава/ Йре()ава. 
Место јављаља је критеријум ва основу кога се ра38рСТЩ18ју сви фонетски 
ликови. 

6) Првкупљеву лексику карактериmy богате творбене могуhвости. 
Није занемарљив број морфолоmкн p8ЗЛIIЧIП1IX лщова, пре свега ових са 
суфиксацијом моционог И иемоциоиог типа: ()U3fuне/i!Jeзfuнu, узоо/узlJa, 
шшuрКUНJfl/шшuрuup, каљuшше (1,2)/каљуЈа (2), КОiiШшUP/КОfiиљaча/ко
iiшьара, сво() (1)/cвoi!Joвu (1,2), враШНUЧRQ (1)/врашlbUЩJ (1,2), цe()НJflK 
(1,2)/цеi!JШbRQ (2), жуја (2)/жујка (2). Код малог броја примера среЬе се 
једНа творбена варијанта у ПРВОl'.\.пyвrry, а другачија творбеиа варијанта 
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исте лексеме у другом пункту, наиме, различиги творбени ликови 
углавном су распоређени тако да се уз један лик који се јавља у оба 
пункта, другачији лик јавља само у једном од та два пувкта. 

7) Највеhи број сем,ема из овог тематског подручја не одликује се 
великом лексичком варијавтвоmhу, тј. код највеЬег броја семема долази до 
потпуне лексичке' уједначености на испигиваном терену, као и до 
успостављаља односа: једна семема према једној или највише две лексеме. 
Невелик је број примера у МQM материјалу, где се за oдroвapajy!1y семему 
јављају на л~ксичком нивоу два paзличиra назива у првом JI дpyroм 
испиrивaном пункту: ШU/ЬКJllчучуљајКJl, Рe3Qк! смеШеШlК, ур?Ја1 Uровара. 
освојак!fpfушКJl, Ofњшюl кресало. Такође, у око педесет случајева одређене 
реалеме се лексички реализују искључиво у првом, или искључИво у другом 
II}'IIК'IY. У мом је материјалу сасвим незmttaн број примера код којих се за 
исту реалнју појављује веhи број лексичких реалиэација:' кљусе (1,2)/pafa 
(1,2)/caКllfuja (l)/мрцUНll (2)/лииupшUНll (2), враf11њUЩJ (1,2)/вpalllничка 
(l)/леса (2)/КJlauja, (2)/колuбa (1)/uojat1la (2)/бачuја (1,2)/Шрљак (1,2), 
ojei}uнa (1,2)/OfрuзШ«Ј (1)/ceHUНIl (1)/KpDвUНll (1,2). 

8) Један' одређен, исти тип мO'I'ИВ8:циje присугав је само у неколико 
семавтичких поља, те се о некој генералној мотивацији пастирских 
термина не може roвориги. Термини за гравИдве жевке (жi}ре6на, 
сјаЈњена, сйрасна) и термйНн за доношеље младувчади на свет (жi}ре6и 
се, Шели се, кози се) мотивисавв су самим називима младувчади. Неки 
од назива животиња мотивисали су термине за оэначаваље· особа које 
чувају стоку (коњар, ЈовеООр, овчар, шuљeжaр). Назоима везаним за 
напасаље стоке обично је у основи глагол f1act1lu: i1aшњак, Uouaсак, 
самuac. Код домahиx назива болести вајчепфи основ мотивације је 
последица тог обољења (суЈрци, црвени вешар, ШУШКJl8Qц). Oчиrледан 
пример мотивисаности назива животиња према боји уочен је код великог 
броја эоовима: 6елац, риђан, 6елоња, сивко, i1лaвка. 

9) Творбеном анализом пред~ене су главне деривационе 
могуhности и инвентар афикса из нашег материјала, као и доминантна 
творбена значења. Ова анализа обухватила је: суфиксалну, префиксалну 
и сложено-суфиксалну творбу код именица, префиксалву творбу 
глагола и неке интересантније глаголске формавте, неке интересант
није придевске афиксе, а осим тога, нетакнута је и деривациона 
сивонимнја одређених именских афикса. Творбена анализа је показала 
да је број префигираних 'и сложевих именских лексема у односу на 
целокупни материјал минималан, што се за суфигираие именске лек
семе никако не може реhи. Када је реч о суфиксалној анализи, треба 
реhи да је уочљив велик број различнтих наставака којима се творе 
именице, али и виска фреквеиција појединих суфикса:.лвих типова. 
Посебно су издвоје ви суфикси који восе демивутивно-хипокориствчно 
или аугментатнвно-пејоратнвнозначеље. У оквиру деривационе си
новимије фиксирано је двадесетак примера за суФиксалну творбу, док 
се за префиксалну творбу у мом материјалу нашао свега један пример. 
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10) У тематском домену којим се бавим иифилтрирав.е страног 
лексичког материјала само је спорадичво. Основни фонд пacrиpcке тер
минолоmје јесте словенски. На терену Кривовирског Тимока реmстроваи 
је одређен број карпатизама, а турски утицај видиије се запажа само у два 
тематска подручја у домену обрађене лексике. Податак дау овој терми
НОЛОПIКој скупини изостаје свец рецеll1'Иa лексика румунске провеии
јеиције делује изненaI)ујуhe с обзиром ва чиљеницу да на терену К Тимока 
представници срба и влаха живе у релативно блиском KOIlТaК1Y. 

VII.ТЕКCfОВИ 

Па ми смо piиије, када смо чtвAли бвце, ми се сак'пимо овчари, 
ми се caк~o овчари И lIида пrгi he да рАдимо, бвце пасу, ми lIида 
ајде да iirpaмo мало калиm6пу, клис, lIида ТУ iмa човйи.ка, piзне игре 

iмa ТУ ј()ш. ДАо Има и онб п~даље, п:rri ти ја зиАм, сас 1'O~гy, кбј в'lШIе 
дас одбаци, бн седи, а она кбј најблИжи, бв iдe тб дон()си и тако тб 
провi>димо даии. 6вце заплiидyjy тlмo на пландиmтe, ми шта he да 
радимо, Играмо се. ДрУго не знам ј()ш шта све вИсмо радели као д~цa 

... смо иrpiли. Тб се оде даску направи а lIида се напрЬв једна лAвiја, 
па се тб побије у з~мљу и lIaдa ми гађамо тб с камен и lIaдa кад кlIлко 

одбациm с камен далеко, lIaдa те лЙИiije м~риm са стопала, с HlIre. Па 
знащ знащ знаш како мис се Игра. Направи се, побије се 1'Ој8га у 
земљу И lIaдa се направи једно трИдесет саитJiмa мало четвpтiс1'О дl'во, 

за~же се с једне и с др'ге, зареже се с једне и с дp~ страве на отклис 
и lIaдa стави се на ону 1'оjЗry и сас дp~ 1'Ојагу се г81)a, онај тамо треба 

да yxвiти, ако не увати, lIaдa бн мбра да, да н()си код к'Ье ... ьида ТУ 
fIМa човшыса,. п()сле rora Играмо човШьку. Направи се, кад iмa м'са, 
дl'во од које ствара м'су И тб заокР9глимо и lIaдa Jtrpaмo. Направимо 
p~y, тб је У вИду ко сад што се игра овб на лед в направимо ва тој8ге 
И кажемо, тб стари ()бичај, дllле бyuy с тб удАрамо, ону човйи.ку и 
тако Играмо и ТУ човИњку, И ТУ Има те разне игре на сви иачиии. А 

има ј()ш једна Игра, зове се п~даи.е. С!днещ а мlIжеш в да юьекиеш 

на кол~на, и lIua удараш од земљу 1'Ојаroм, а lIaдa кад је ударищ lIвa 
се педа. Чија lIде вајцаље, тај си седи, а чија најблiiже, бв. ст8лво Иде, 
покУпља оне тојАге и дон()си, и те значи игре такб се завршавају. 

1;:1'0, piиије смо ми ч9вiли ТУ croKY по плаиiiвe. Шко имао 
колИбу овако прАвљеву од дрвета, неко платввiру и кад дбђе апрйл 
месец тамо, ми кажемо од Блirовести, тб је негде шести, седми апрйл, 

ми ТУ croKY иселимо ва пАшу. тамо lIдy мПом ови стiрији људи, деде 
кб iiмa, кб Има, кбј нема, бн lIде н~ки млil)и. Та се croкa вст!ра тамо 
на пашу. Кб има дМре cтije, ове зграде, mтiле, кб нема-бн поjiте, 



86 Софија Paкиh-Милојковиh 

соодови, l>ида ТУ има наслони за ТУ C'I'l>KY. ЙЗјутра тб се мУзе. PiвHje 
су БИле мiвдpe, 'Гiмo се кiже, по на д~, трА м!сте код нАс БИло тб у 
КрАвом ВЙРУ, кiже се бачilја. Тб су долiзили, вiљдa су БИли Маке

д6нци, штi ти ја зв8м, тб l>ни праве сВра. ТА се cilpa звiло бlсdja, 
такб. се звiло и l>ни тАј сllpa сирilли, где тб продiвaво. ·одвl>ЖС1Ю, тб 

ми н! знамо, ми пр!дамо млеко. кад т6 пpicтaве, МJ;i пl>cii~ !Гiмo к()д 
к,олiiбe подлије се, прiви се cilpa, цеди се, се1Ј)' севе~је,пpeТtска се 
Tllмo,·. тб пп l>бича~ Махом се тб и данiс тПо. piци. ~тe, тб толilко. 
Па !то, ми с!лвмо бвце, l>aдa roв!ду, мilслвм Kpiвe к6 iIМ8, кб је мiло 
уд8љенији од овАмо, од пrr!те, од ливiде, l>ни ис~рају и свАн.е. ()Ве 
Мiло пре. ЙМа 'Гiмo и пimњaци где пl>ред потlщи зел!ва тр8ва, мiло 
пасу, пре, йду у кl>.жљак, piljy 'Гiмo по dмeH и то тб. Дрtгу Cтl>KY 
нема и по Н!КОфа по н!ког магарца. Тб му CJr9жи, шн млеко, пр!да 

на l>4Aидру, нl>cи ооду, нl>cи ООДУ, l>Ma се cтiви на мaripecaмAp, а l>aдa 
на самАр се C'Iiвe бренте, мi dжемо. Тб се напрЬи од пл!к чврс ва 
мaripe, ~двo с јС.цве страве, друту с друту ~же и тЬ:о нl>cиш. ДptI'o, 

н!ко йма к9ј користи од стiри људи, не мl>ж да нl>cи Дf>ва ва леђа, бн 

му напpiви ам пртеи или од ткiвице тб скf>пи, ~же и мАли Ждрпченйк 

и ~же му Дf>ва и бн тб вуче за код колilбe да лl>жи вiтpy. ДрtI'o ийшта, 
це l>HO н толИко. 

за мaripe йма ~диа н!зroдва мушица, l>ни зову кl>и.ска мtшица. 

Рiније д!ца тб корИстила. Када се мaripe натовiри, БИло с млеко у 
тАм брентама, йли р!цимо ооду нl>cи, д!ца tзмУ овУ кl>и.ску мY'mИЦУ 

. JI c'Iiвe мaripeтy, '!Уре мaripeтy међу Hl>re. Мшре је у стаи.у да св! 
она самар полl>ми, оне бренте, док ТА мушица од :и.!га не отАдне, 
мaripe се ваља, уl>пmтe не, не претпOC'liвљa ни riзда" ии вИко за 

мaI'ipe. йма да ЛЙIIче док ТА мtшица од ~г се не склl»ии. Толilко. 
Значи без млеко. А тб млеко се кi\:сели у тб џибiие и cвko wтpo се 
мУзе и долева се и та мaripe кад н!п пут ... ту овчАр лl>жи l>raв., ТУ 
мaripaц бtде с 'Ii, с o~ бре, како се... с тб dсело млеко у ове, у 
uибiне, у uибaиiihи се носirла н оода piвије, да би БИла ладиа. Тб је 
дf>вено без йчега, иmYnљeно н l>ида cтiвљeHO uибiие од' Дf>веии l>бручи. 
у тб џибiие се сипtje кi\:село млеко и 'Гiмo де ... и бвце, мaripe, и тб 
млеко ујесеи, кад бtде мiло, l>HO се помУзи н сипtje се у џибаиiihи и 
кi\:сели се за,. за зАму кад је нАјмасВЙје. 

Тб су в!Ь шале. Ја мl>жда Ьу мiло д увредим мбг шурака. Ту 

в.еГЬви стари, д!де, l>ни оолели 'Ii прИче и l>вдa 'Гiмo де боpiвили код 
колilбe. 6и каже: бре Бiто, БИли су трА бpiта, бре Бiто, кiже, ја имам 
роriти кl>љи. Кko бре роriти кl>љи, кiже,. Шо лепо, ја сам, кiже, а 
онај дрtrи. dже, брiте, ја сам вабpiо трА бiчве jiroде, оне пфIљe, 

, 
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lIни се натакују хој ће вИше да слаже. Али ji:дан деда је био главии. 
Ц~пМи се м~трови И он боpiви ход холiбе, а отiimли ТУ из село нiши 
људи да ц~пају мСтрови и тiмo се послонИли ход Љ!га ход холИбе и 
ciд lIни вЬдан ц~пу мСтрови. ~ни У'морц И би прАча љИма свУ' нбh 
приче, а lIни кад се пробуде oipCнy се, lIни ciмo потвfще он9 последљу 
~ч што рехо и он продужи дiљe да прЙЧа. И хад дllшли неху вечер, 

толhо је БИло зИма, нlIге им премf>зле у чйзме, у цllхуле, шга имш 

на нlIге и lIни рехви: (тај се звiо деда МилАн) т9 б~ деда Милаве, 

ала је ладно, нlIге ни се све помрзле. Йј децо, d.же, ви не знате пrri 
су ладнllhе. Кад ја стiвим, dже, фне да ми се вSри УЗ lIraљ, с ji:дне 

страве се смрзло, а с дрУ'ге врй. То је стварно рехо деда, ха ха ха ... 
OВS~ .. cтiвe се plIгови на прИмер, има платниiрана два plIга, на три, 
или на три plIга. То су plIгови, издеље се дрво хрушхllво хрИво и У вр 

се (каll самар за мшре што се c~мa), и у вр се засече, и провfmI се 

сес зрно и удiри се дрвен хл:Ин, те се спllју пllново, а мiло нанИже 

удiри се ji:дна пречанка, исто се изврти (да не би се то размйц8Ло), па 
се lIвда у, са страну удiре појанте, поjiнте ~пет на три места. Од прву 

па на средину, па у ... и lIвда се нaц~oy БУ'хове платйие и у вр И све 
се наслiв.а на OH~, збоде се платйие и у вр И све се наслiв.a на оне, 

збоде се платйие и две дll друго, па трећа похвllпи онУ, па две дll друго, 

па трећа похвllпи и тUO се то piди, тUo се похрйју. Вйдиm Шо, за 
овце се пpiви другачйје, исто plIгови, исто се !'бр зареже и проврти и 

У вр се и зuове та хвИи и мiло нанИже lIпет удiри plIгови да се не 

Р83МЙчу, удiри се та пој8ита и lIпет по дрвени хвйиови, ми ие xio 
што за људи, него ji:дна страва се похрИва с платйие схрб3, а са друге 

страие с удАре ва пма, пllла plIгови с удiри по ji:два, не похрИва се, 

MlIткa се cтiви де она половйиа и ciм од пма па !'бр се похрИва (и 

ji:Ma она зiдњa страва цела, тако то је, то је да би мlIгло с ji:Me страве 
да улiзе овце и да мlIж ти да уђеш да пом~ш тај тОр). То је свОд, а 

наслОВ ciмo исто ти plIгови се раде, али ciмo с ji:Me страие се наслllне 
платйие и покрије се до вр, а ова страна цела је oтвlIpeнa унУтра у тОр. 

То је наслои. А одавно ход нас пл&roви слiби, H~мa де да Иде свИв.а, 
lIни заграде мiло, али свИља пров8ли, Иде у реоу, у градИну, кукуруз. 

Стари људи то У'зму и одсечу pkљy, па једно трИдесет CaВТIiМa Ii>pe 
на вр пУсте дуже, а дllле piкљa и lIвда cтiвe свИље то зi врат. ОдООдо 

дАска и провјУге У правац оне piкље и одllзro cтiвe дАску и заглаве са 

заглавху да lIно не мlIже да изАђе н по пh санТЙМ8 ту дАску пУ'сте с 

J(~ДHe н с дрYrе страве и свИв.а де пође, lIна сас оио Ii>pe, над главу јој 
п!т саRтймa од страве, по пh СaRТИма, и lIна уllпmтe не мlIж да 
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провiли, ни кроз плбт да прбђе, ciмo мl>же ту где је на~pщlО, ТУ ko 
је сас трље заrpiђено, јер K~Д тр!ба l>нa мl>же ciмo да,. ко да је 

уп~гнещ да нзн~се трље Н не мl>ж да се провУче, да прбђе. А прАчiо 

ми д~дa шо свйн.с, каже, проваљ~ју :кошiру, cтiло Tiмo и наАђе тiмo, 

размfща платiiне н. .. И l>нн шо he д одБИју, свИљу, стiрац.дбђе и на' . 
Bepilre cтiви у бkрач и прl>ври c~yткy И свИља блИзу кошiре, бн сJiпе 
у тiмo, у суд 0119 врелу сИрутку. СвИља кад найђе и кад удiри у ону 
врелу сИрутку да пИје~ вИше не удАра,· каже, уl>пшге. 

(Миле Шyтиh, 1938, К. Вир и Мирослав Петровнh, 1943, К. 
Внр)· 

КрАву, кад l>деш на вашар, гл~даш прJiплодну кр!ву мiло 

KP~ННjy, тб ми кaзiо ~дaH нiкупац. КрАва за чtвaв.e позЦи iWa трА, 
није ~п, трн oвko чв<'>ра с ј!дйе стране, три с дptгe, тб је шиpl>ка, 

дубl>ка KPiвa, и cnYmтeнн груди, тб је KpIвa. .. за прИплод ... и ~оци 
дl>бро ~ли и нб ... ја hy ти покiжем онУ кpiвy.~. Тб је за прИплод кр!ва 
дl>бра и лkо се ~ли, не треба ти ветери:нАр. ~тo, Kpiвa се по 1i'>Me 
гл~да. Нарочито људи пазе на Bliмe, ciмo је l>пасно да купиш крАву на 

пИјац сас в!лико Bliмe, јел l>нa је скУпа, :каже, йма дl>бро МЛеко... А 
имао сам прИлике у Салim кад сам бйо на вашар, купИо сам ч~три 
Kpiвe. Ја сам кfпйо ... да препpl>дам, да раним мiло и да препpl>дам, а 
код Мали JaceHl>Baц на Б~арску саму rpiницу, тiм сам ч~три оставио, 

али плАтiiо сам, ајд још ј!дна п~та да б~де... И бн чl>век имао в<'>ла, 
M~He га пpl>до по c~дaм Jiпо стl>тина и· ја сам купИо ~ДHY кр!ву dдам 

cтlrrннe дваес dла, у дубочу, алн нису ~лн. .. НА ми ~ли дЦу да 
м~ри, тб Ky~jeм, ја. •• А тај што M~H пpl>до в<'>ла, бн кУпио ј!дау кр!ву. 
И сад бн купИо 0119 краву, гл~дам ја: лепо вйме йма, реко, с~ша~ .. Ја 
сам ти реко да не куп~јеш ТУ краву, а ти си к9пио. Та крава he сад да 
йма да пом~зеш п~ну Kl>BY млеко, д~ceT dла, алн 9јтру Hehe д имаш 
три dла. Ја знам од'кl>га' си ~o ТУ кр!ву, каже, l>ткyд ТА: знащ кад 

си ти био у д%очанн н нисн био ... с малога ч6в!ка, шпикулiнт један 
кiже Истн. .. тај знаш шта paд~o: давао и паре, али надувао квасаЦ, а 
и додуше' можда нйје музо два дана и кад је д~paмo испред IЬCroве 

K~he, ја Идем тамо ... тачно намузо ~ кl>фу, д~ceT кйла млеко, ујтру 
ciм,o три кй.ла и Tko. остало на три dла млеко, кiже он. Брат ми 
управник задруге у овај, у нб dло према mroтннy, а тц ми ради на 
пругу, каже, iWa ме убију ~, а у Салаш смо купИли, каже, ~~ 
he ме убије l>тau, ајд да ти пpl>дам ову крАву и да тражим дp~. 

Реко H~, ийје вИше ... не мl>же такб као, а ~ би ти, ТУ би ранИо 
два дана Kpiвe... ја сам му платИо, ал H~мaм ју ди И ја сам му реко, 
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каже, како си м()го да зи8m. ЈА KPiвy кад купујем за M~He, ја гл~дам од 

дoмahинi у шгiлy да кУпиш Kpiвy за tфIiи.e, а тб сеи8~же купУје, 
i}he ти подвiли cвko. А jiлову Kpiвy м()ж да кУпиш дн i}hеш, ()на је 
за клаи.е ... ciд Има те Kpiвe I(O~ iiдy у пImy, 1'6 су дoмihe Kpiвe, нАше 
дoмihe Kpiвe, јер мй те краве кад, мD:слнм, Iфптaмо у пimy, мй 

пушгамо шо кп неко ~pa од мipтa месеца, апрйла, кiKO се покiже 

трава, а ја ()бично п9mтам крЬу почетком мipтa... Прам Kpiвe на 

пimy И 'Iiмo и ()ие пасу цело лето до, до у овб време ciдa (у октббар) 
и ()кда кад O'Iipaм У п:rгiлy мiло обpiтим б<>ље пiжв.у. Прво ciд р8ним 
специјално сас детелнну... п()сле piним са ~HO, али кiд како гi}дина 

буде ... Пpi)шле гi}дине сам эМио од крај до ... а o~ гi}дине нИсам. •• па 
Miљe кукуруза има, ыiљe, не м()же ••. И 1'6 су Kpiвe из пimy, а овб 
дрУго Kpiвe које ocтiнy У штiлy, тб је. Piнe се у пrгiлy и зйми нлети, 

а н i}He не, не Tpijy дуго, те су, кpihи И рбк тpijaн.a, не, не, H~мa да 
чекаш Д ocтa~, изгубе внта.мИв:и н пi}чну да MP~, нiгло п()чну да. .. 
не м()ж ()ве ... (Потровiо Kpiвe са силажу, не изв()дн и 1ј, Иду у силажу 
ТУ у шгiлy и еве· cBiкy гi}дину мора да ПРОМ~RИ по једну по ДB~ Kpiвe, 
не м()ж д издрж~ ... Па да, обол~, изгрИзе и оно, она кисељilна у силажу, 
она тИња. H~Ma Kpiвa д()кле ()на не iiдe). И дрУга једна cтвip, мй слiбо 
пpiктикујемо, 1ј један ч()век у нiше село пpiктикује, кУпУје к()штано 

бpimно и o~ cтвiри за витамИв:н И 1'6 стАвља У јарму. То једИни ВОја 
рУжиh, оп. К()штано бpamно нИкад ... по п~т, по десет dлa, по петнајс 
узИма и стално тО. Ьно је cтвiPHO скУпо, али внтамИни дoдiвa, 
витамИви, и те KpiBe ПРОд9же мiло у штiлy, а иначе ()не у шгiлу 
изгубе неколко гi}дине и nYroво, ()на м()ра се ликвидlipa из Пl'liiле да 
се дов()ди друга. 

Па БИло је прво с!мо са Kpiвaмa opiв.e, вол()ви, Kpiвe, па п()сле 
. је прешло на К()ЉИ, да ()ру с К()ЉИ љ9ди. 

(Слободан Шyтиh, 1919, К Вир) 

Ч~iла сам овце и гокду преко лета и ()нда је БИла мiгла, а та 

Kpiвa једна. .. да се тели; ја да ју ocтiвим коД коЛИбе сама, H~Ma ку ј да 
ју, знiш, пiэн кад се ~ли. Ја ју пУстим сас мене, сас ГОКДУ и сас овце, 

()но мiгла, не вИди се нИшга" те овце отИшле у једну д~телину. Ја 

отИднем да вратим те овце. кiд се врАтнм, та Kpiвa ју H~Ma. .. H~мa ју, 
ОТИШЛа, Ье се ~ли. Ја с уплimим, Ье д упропасти ~ле, знаm, н зовнем 

туна једнУ комmИку и кажем: Дiнe, ijд Идемо да тражимо ... Ье с отели, 
не знам де. Ьна отера љ6јне овце н заmрн, и ја м()је овце и гокду 
затв()рим и i}демо да тражимо. кiд тiм, ја нМ)ем тpiг дЙ ()на отИшла 

и легла, п()чела да се ~ли. НогИца му испiла н глава, н ја извучем то 
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reле и (}ва ж~ва д6~. И тб ~ле ја зад~им, знаш, и полио се осYmи, 

и M~тeM једву mтpiвI'y, jeдiв мaвтiл, пелерЙlly ~двy и c~двeM ја и 

упfrrим тб ~ле на леђа да га иiX:им. •• Та ж~ва ~ДИ кpiвy, а ја вl>cим тб 
ше на леђа, вl>cи, Bl>cB и бaлдlimeм, ве M(}ry вiПпе, и с!двем, одм(}рим 
се мало и продужвм даље. пм видим једва к(}ла i'дy по пут. ЈА се п(}пвем 

на XfUIa и ше држйм у крИло; та ж~на ~ди Kpiвy. Ьдем ji ход х.олйбе 
в иав!дем у п(}друм ТУ краву и в!жем за x.lmaц, и ше ОСТЬИМ код в.6. 

йдем да в!жем OB~ дрУге ди cпiву и бвце, CIМ сам тек вeзiлa, звim, кУд 
БИло и хад в!Ь мрАх., ја јэвем Ф!н.ер д iдeм да под6јим тб ~e и умртвiлa 

тб ше, dKo се ВИICiло ... ја бfn: дir се JItrкo, mтi си JItrкo урадщ 
III'Щ овб, mтi овб, $ьа ја тб ~ne,тfш.a, оиб мfmю. Ја 'Фчи код ТУ ж~ву, 
Дiвe се зов!, реко, M~ JIYТX.a упьавiiлa Ше, ју Бiбo и nлoвo. Ја oдiвдe, 
то сам овб БИла крвава од овб reлемl>кро како се oтeлi:ло, јазaпiлиМ 
С ова феЊ;Ср и дбl)eм $з. 

Овй м(}ји ceд~ тува у тб оделен.е... кiu Mtкa. реко, лtrх.а се 
отеJIЙJIа и угуmilла ~ле, угн.авD:ла. '9"јутру отвдвемо ССС МiШе да га 
зак(}памо. МD:ле каже: мiмo, ја ве M(}ry. Ја га l>пет остАвим ва столИцу, 
па г упЈ>тим ва леђа, па га OДB~ceM у овУ Bpтi'lY, па искl>пам рУпУ, па 

стАвим шуму д(}ле п(} зем, па ТАД ставим ~гa, па озгбр шуму (}пет, 

па га затfJпам са э!мљу и такб сам пpl)mла ход ТУ ~KY. 
Сира И млеко Псело. Сйра, помјэеш ујутру бвце и проц~диm и 

ставиm му .мају, подлијеш га и (}во хад CТЙГIIе, (}вда исИпеш у цедJiло 

и пром~maш 'Iiм, овам, док С овб оц~ди, и притйсвеш га и исечеm 

парчйhи сИра, и с(}лиm и с'Iiвlim У чiбар, па парчйhи, велйје, велйје 
Д~Me, а млеко псело скУва се ciд, ciд в!Ь ~в, скУвзш млеко. SТjтpy 
помјэеш и CKYвam, свiриm, е свiриm тб млеко, звam, и олiди се, и 

хад будве увечер, тй га сИпеш у кјј суд пселищ знаш, у л6иац, к()фу, 

у шта буде, зваш, а Увече се помfзe, тйга сИпеm ујгру и такб. ТрИвајс 
~диве сам бвце чyвiлa. бвце ВИје имiо кбј да ЧУВа, чyвiо гов!ду, 
зващ и такб тб. IR>Ce бв Умро, и вИше ~x.a вйје имiлa, знаm. Није 
имао кбј да ч9ва, Сам смо ја и мајка БИли. А дрУго вемам пrd да 
прliчaм. .. имала и м(}је и тјђе бвце и чyвiла сам, звam, и (}пет сам тб 
л!то чyWа Сама, зиащ бвце и гов!ду. И хад пустим, звam, овб св! С 

тах.б тр!ви .магла кад ЧУВаМ-•• 
Гов!да иду бfno, бвце, а гов!да иду полhо и мirла, ве вИди се 

иiimтa, а jeдiв n1i<; IШра се ЗО~, бв се ие oдвija. И ја сад в! знам кУд 
СУ бвце, ја станем ва jeдiв dм.eB и свйрам, ciд вемам з9би С чйм да 
свlipвем, кажем: фily IШра, једаред, би ве чУје, ја дрУги пут, би отУд 
трчй од ~ бвце, знащ дй су, и ја знам да су ~ бвце тАмо, И (}дем, и 
вађем бвце и СХ.УПВМ бвце, и дов!дем, и свйјам. У круг да пасу св! 

зiједво И тах.б. 
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Борави тiм по Piвв:e Реке и д<'rrpча м<>ја једна си4 и. .. ју, крЬа 
И има два т!пета, а H~мa чим да д<>ји. Ьва каже~ д<>пша сам да понудим 
там... реко, ал би га дали меи, каже, шro да H~. Ја узнем краве и два 
roчка и... ва т(')чак, на ТОЧIC<>ви и <>дем там, и та мој бpiт ми да тб 
теле, <>во млliдо, сАм што с отелiiло, ал нема мijкa д;l га д<>ји. И донесем 

ја тУна и однесем У штапу. H~he ова крЬа да га прiми. Ьна вeh, вeh 
прегорела, знащ. та Kpiвa и ја полiко, полiко, полiко и ТУ KpiBY 
сапИљај и ст!вљај ју бpimљо, и <>ва де, де и прЙМИ <>на тб т!ле и дi>јила 
то т!ле, и <>на га п()сле прИми и ч9ва га кАо мајка да је бйла. 

Ова дi>mо отУд из Реке. Режо, СлободАне, ел iди, реко, У п:rriлy, 
све си ВИICао да З6ра, реко, jiлова, да вйщ реко, З6ра С отелiiла. кад 
он i>де, стварно вИди теле. каже, шо мi>гла да с ОТ!ЛВ кад к()лко ПУТ 

пyпrriла в()ла. Ја п()сле МУ кАжем да смо Узели, зН8Щ да с от!лила, да 

сам ra ~ па кад п()сле поpitcте i>Ha, и Мfше iдe У ШICi>лу. А и 
i'mщ ra учи и ја да ве Иде У ПIIC<>лу да учи. H~ГO да бежн из ПlICi>ле па 
да ч9ва овце. и ов тако урАди и <>ни не dзне' са пh йљ8де, ал i>НД8 
п~т ilљaдe БИле мai>гo пiре. МА пpi>дамо тб т!ле и платимо ТУ кАзну ... 

ЙМЗМо прво од крАја: Плiвка се 30~, па i>НД8 до в.б IIliвче, па 
до Шiвче Меда, па до Меду ДАна, па <>нда Имамо д~ јунИце, тб и 

крстИо ЦИца и Даца, тако ЦИца и Даца, па l>нда Имамо ilcтo тpehy до 
љо, лутка се зо~, па сАд има З6ра, па рУжа, тако се зову ... А овА мали 
нисмо крстiiли, не знам кио се зову, једно мушко 1iмa, једно женско. 

H~MY овце имена. Имiло пре jl>ш гi'>диве .•. звш смо ју ~лче, l>BO Иде 
по т!б чим га зОвнеm. ЈеднУ смо имiли, па смо пpi>дали, звали смо ју 
Влајља и тако ~ две овце смозвали, а 0*0 има мркуша, има жуја 
или оно, по бl>ји даб<>ме. 

И i>НД8 пусгимо да Ьу да пасу, па У <>сам, dд шо, и тако iIДY да 

пасу, па l>нда·и(х) o1tpaмo да пiIjy вl>дy, па вма мотбр вaпpiљc:в. nм.o 
затв<>рим У та тбр, да онде одм()ре мlпo, да плiндyjy, и ја ()дем код 

кoлiIбe, па исilпем млеко и вапl>јим пpiци, т!оци, шri iiмaм вa~ и 
l>дмa п()сле l>пет пустим да пасУ. и ~ дar!paм и помјэемо и ТаКО. 

(Добрила Шутиh, 1920, К. Бир) 

Кио се фу. Јер ~ сам и ч9вала. ОјШьи се Овца. .. а IIЙCУ имале 
IIIТiле, 'него поjiiте, па вавесеш У колilбу jIпьe и ОВЦУ, па тб дi>јвщ па 
то, тб су мУке БИле мal>гo, сељачке, али НiIje мв<>Го д<>бро БИло док 
смо тио радели. Па пpi>даm jiirљe за ()сам дilвapa, каже: о, гiзда, o~ 
пpi>до за ()сам дilнapa. Мој деда Авта пpi>до ~ци за ()сам дilнapa. 
Па смо имiлв бачiljy, cacтiвJьaмo овце. подлilјеm cilpa, бkрач од, ШО 
сад да тв тб кАжем, по ДВi цедfша исilпемо cilpa, мутимо мiсло, бучке 
смо имали, по ~ бучке се мУти, извАди се мiсло, бkрач десетак. .. 
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Гокду сам ч~ала, шо ми ТА м}>ж умро, ја сам чyвiлa мЬјему СЙlly 
дваес I\')диве гокду. Носiiлa на мiвдpy док сам мi>гла. IR>cле ие мЬгу 

да ,музем, дбђе си&, помУзе и оди!се иа мiвдpy и прйми паре КОЛЙl<О, 

по четИри милиОиа. По четИри краве, п&r ЧУВаМ и млi>го ми дМро 

БИло док сам краве ч~iлa, м!ие је дМро. 'fiмo сам боpiвила на колибу. 
·СИра је имiо од ci>pre. Кривовирсп сира је чУвеи. Крйви Вир је се 
звао раније, кад је имала стЬка, Мiли Стiмбол. 'ђ је имало ск шra 

i)hem. туна су ДОЛазили IiJr9тњи болеснИци на чilс ваздyIC, шету тУна 
поред Mi)je куће, мй и(х) гл!дамо, БоравIШи су у Лозilцy, куда ии је 
црква, cтipa иiша црква. БИла је миi)го дМра, а dдeK омлАдина 

ОТИШЛа, стари људи и;wреmе, иема сТЬка, сЬе, я:ема бвце, иема 

гокда, слабо је и сира, кривовирсп сира је чУвеи.~. А ciд је слабо, 
иема ова cтi)кa, иема оие бвце, иема cтiри људп, изгуБIШо се ск, шra 

зиам да ти прИчам. 
(Ружица Неmиh, 86, К Вир) 

Ја сам БИла говедар, овчар, Ишла, зiмеву иисам имала, i)дмеву 

иисам ~a, бpihу нИсам имала" тб је св!БИло. Пi)cле, кад сам 
пристilrла, i>тaц ме удо, две I\')диве, па тuб, две I\')диве сам жив!ла с 

мужа, тр!ћу гlщиву ми м}>ж отИшо. У ш!свајсту удала, у осbuшјсту 

отИшло би у вОјску, У дваесту се побол!о, запал!ње мi)зга,УМро ... И 
ту сам чувiпа и гокду и кi)њи, и бвце и кi)зe, и ск ТУ'чУваВо, и д!ца, 

и љИва и градilиа, ск је тб ту БИло укупно ... са сеио, л!ба мй нИсмо 
имали одавио, ТЬлко покpмиm јед8вПут ел двапут иедељво и сево, 

сламу, кад шо, кУј има сево, би дава вИше, ку ј вема, бв меша сламу 

и сеио, и тuб смо рад!лв. 

па lIJ.Тi iIМa, мбра да пазиш, кад дбђе време да се ji.nьи, мбра 

да вардиm да се ојагњи, да ие зriзи, да ие yryши, такб се чyвiло, а 

такб и даиас. Бi>љс се ве .ЧУВа ии даиiс, i:cтo ••• БИле Увек вИше брави 
и Mi)je бвце с тУђе се нИсу меttIiлв. С мЬје бвце i:mли и три пца. Ја 
пбђем иапред, ск 'тiм иек iIМa, и КУКУРУЗ и пчевi:ца и rpaдilиа, мб 

овце ие CBi'ha. йде по м!ие докле ја йдем, кад ја стаием, тад се развИју 
да пасу. Такб је БИло код м!ие. А коде другога - дp~e. Ја ие Mi)r 
да ЛDем, оиб што је БИло, тuб. Ја Идем напред полазим пред бвце, 
ј!даи пас i:дe напред пред м!ве, два i:дy са страие. ()ив три Увек Ишли, 
и до м!сто. Кад отИдием иа м!сто, ја cтiием, i>ие се Т!К пi)чву тад 

распростИру да пасу по Ki)ce, по буЧllJle, па по ливаде. С ј!сеии сilmли 
и раио у, пролеh, пi)cле иilје се Ишло. САД iiдy и лhи, јел затб што 

Узело з8куп... -
(ПeтpojIc.а Милосављевиh, 1909, К. Вир) . 



ПастирсICa теpмиROJЮгија Кривовирског ТимоICa 93 

имали смо бвце, кЬзе, гo~дy и тб колitбe. ТрА колitбe сам 
правiiла како сам отИшла за мЬјега чов!ха. ТрА колitбe сам правiiла, 
пf>ва ocтiJIa д~вepy, па пЬсле сам пpaвiiла, дрУ'га ocтiJIa сiиу cтa~jeMY 

и ~by сам правИла за млiђега сiиa. И ад сам с оделiiлa прву гi'>дииу 
од јетрву, р сам сед~ла у платииiру и oвi}гa сам yиtu очyвiлa, и DОјйла 

сам га с млеко, ИЙ имiла мiти да га дЬји... 'fiм.o у бtчииY тiм. код 
croкy сас мЬјега домаЬйва. •. па платииiре, мУп се имiлa. И три бунара 
смо копiли. ~чке се MyтiiJIe и св! сам тб такб рад~ла. И пЬсле се 

од~лим, кад св! тб подЬмимо, пож!иимо, ја сам с оделйла од jeтf>BY, 

па сам cтiлио боравИла са сИновима код croкy, ЬиИ'.рад~ли. .. 6вце ЬЬе, 
кад се зaпfuIе од Ьnьицy, Ьnьица се dже, хад повiтуЬnьицу, Ьво ЬЬе 

да JIЙIlчу, тад ~a се л~че с в~IЩИje, да се, да се л~че, да с удАру 
B~~ на бвце, а хад здpiвe, Ьво дЬбро. Изiђeмо гбр, пpi}дамо пЬсле 
jiгaвци, ми пpi}дамо, сАд јагавци јЬш -ry, рАно пpi}дамо jiгaвци. И пШ 
стојИмо у ... и вi)cимо сАд ва мАвдру, мЬји ciд вьсе, и ја сам восJiла док 
сам би.па. .. Тб мАвдра, прi:му млеко. Тб се такб кАже, ва мАвдру прi:му 
млеко и пЬсле ви плАЬу за млеко. Е, дЬкле вЬсиш да вi)cиm, хад B~be 

да вЬсиm, ми пЬсле мiBeMo и сiiримо за вic, подл~вамо. А бучке се 
мавУле. Тб ciд вИко не мути. ЈА сам мyтiла ову прву БУчку, БУчICa 
барабАр с M~Be. Па пЬсле искочiше мamиве, млЬго лiкmе ва мaппiву, 
с!мо сйпемо млеко, обf>Ьемо, обf>Ьемо, Ьво с измути мicло ... Па БУчICa. 
барабАр сас M~в... Па искЬпамо, :Ј8КЬпамо рј'пу, па спjmтимо бучку, 
БУчку исп~ремо л~по, кад измУтимо, дi'>вева б9чка, па буцiло iiмa, па 
ГРУвамо, ГРУвамо, гр'вамо, ГРУВаМО, па досiшYjeмо млеко, па мtrимо, 
па досиnYјеМо, па мtrимо, то B~мa, тб св! звбј кАпље од Mi:B кад 
мtrим, хад га м:9тищ жеcroко. Па хад по.dгвем га, буцiло, Ьво вfппе 

од п~д мiсло се збi:ре, па кад ~eM да вiдим, по пј'ва ~ДBa карлiiцa 

оволИка. Од ч~и јутре ја вапувим dвтy од петвiес dла мiсло. па 

тб мiсло хад попf>жиш сас 0119 пanрiiкy, ciд хад CтiП'ве, да му се ве 
мЬж нај8ш, слiтко, и такб. А кад ве мУтимо, мi ~peMO ciipa, мЬји 
сАд збipу ciipa, вЬсе ва мiвдpy док ньсе, пЬсле збiру ciipa, ciд по 
мвлибв· дИнара сiipз Ье да б,две. САД скупо сiiрив.е, отИшло ~cтpaгa, 

Ьво св! скупо, пЬшто је Сб, пЬmтa је мija, пЬпrra је Bi:гa, и скупо, и 

људи с!мо траже, Ако је сКУПо, ве пiтa те за цену, и такб. Само, без 

мј'ку и~ма вfuпта. Да се мj'чиm. Па Ьно > B~мa мУп Biixaквa, !те такб, 
да помузеm ујутру, увечер, тбр да рiвещ да вапЬјиm, да пYmТИПI у 

бtчииY да псе, увечер мУзещ ујутру мУзеm. ОдАвво се музе и ва 
подне. кад сам ја 0ТЙIIIJIа, кад с пf>во време, пЬсле мбј дoмahi'iв мiHY 

на пОдне, па cBii пt»cле мавУшс. 5'јгру малко доци.е помузу, па увечер 
мЗлко ран.! и мавуше б~, дЬсадво трИпут тв да седiш ва врата да 
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музеm. '{l)вeK ми био по стб овце чувао, па музе, па музе, па седи, па 

се згрбави од мУже. А мој ова сп саде ... овце, сад ве ч9ва ТЬпо овце, 
много каже, мој Отац ~po од овце, каже, ја веЬу д и(д)ем' да музем, 

каже јА ТЬJll(е овце ... овце Д yвiтвш в да пропYmтиm кроз рУке ... Штlле 
Tiм доле, па колй:ба, па пrriла, па овце лежеду у mтiлy, па се jirи.e, 

па j8raици, за јагавцв штiла, па за овце mтiла. А то је л!тљв тpљar'. 
Tiм B~мaмo mтiлy, Tiмo сулд}'>ме око колй:бе.' Колйба BaI'pAдeBa, па 

укотур сУлдf>ме. То лети.е сулдf>ме, такб и(х) вIiчемо.' Тб л!тље. СВ! 
укотур ... :Й~трљk Тако се вIiче. Тбр, ТЬровв. Тбр i:мa за бвце ... за 
воЬу, кад лепо време, спавају вiпoље,уз тбр, узе колАбу, узе ти 

свОдови. па то исто, исто се кiже. А пОсле lIмa'тбр ~дaн кад истерујеш 

овце да мУзещ у ј!дав улiзe, из ј!дав взлiзe.. ЈА истерујем. .. а ТУ седй 
и овце пролiзe покрај н.!га, бв мfзe, овчар, и тако. И у дрУги тОр улЬе 

и кад ... ов пYmтa. 
H~мa вИко да борави на колi\бe. Сй:вовиOТЙliIJIи, 'ов ~ да 

ради, и oвi што cтip ~ба да рАди пољопрЬреду, и стока нема. САД 
фу људи краве у mтiлy. То в~колmtо, в!колико, в! звам бim, нИсам 
избројй:ла од колко домаЬИвства, дiл има седам-Осам: домаЬИвСТВ8' сас, 

са C'li}KY~caC овце сад да бopiвe ва :ttолй:бу. СВ! то колИбе саме. Што 
је мОа колИба там гбр, ТУ су п~· колИбе БЙJIе. Тб је само мf>дало око 
ти буюiри, три бунара тУва су, а бimка lIМa једАи, мбј д!вер копiО. 

(Миланка Ивковиh, 90, К Бир) 

Па he тако, помузеш овце, проц~дищ мijy увiтиm копо тр!ба, 
да cтiвищ д! л каПIЙICy ј!дву, д! л Д~,ДOK yвiтиm копо ~ба, па 
после стiвиm у цедИло, па ц~дищ па 'пt>Cт:Ypam овб цсдИло, претУpam, -
па онда претйсвеш га с кiмeB, те с ово оц~ди, па исечеш велй:је, ко 

B~' вИше, ово по ч!три, и cтiвљаш у чiбар, cтiВЉ:8Щ .. cтiвљam, док 
вапувиm. кад иапувищ тй пОсле Узвеm ~pYг оде Дf>во и кf>пy cтiвиm 
до сИр овпо и крУг Дf>вев, И та два камевч!та, ви од ова dмeв, вего 

од oвij ыли ~eB што из Мораве, овИ белу вОду. зващ oТiпa се ова 
кiмeв, а oвi B~мa, ова кiKO cтiвиm кiмeB, вйшта ве пУшьа. И тако, 

пОсле BeД~ЉBO препйраш, преПЙраш, оп!реш кf>пу, па прстисвещ ва 
јОпет тако. 

бвца се ojiгњи, п(а) онда стiвимо јагље, па'тб вичемо, овај, 
jirв.e, па пОсле мАло mиљ!же, зваш то кio, тб до гОдину, па дрУгУ 

roдину се исто, ово, зващ мf>че и ово дрт Ii'Jдину се оjiгњи,прву 

B~be и тако. Па вhеш ОВЦУ: Маро, Љубице, Зf>љо ... Па, Има, ШО 
коју овцу вичеш: одН Зf>н.о, Зf>н.о, Зf>н.о, ва л!ба, оди, шосад то која 
Име волищ МИро, МАро, Радо, Радо, РАдо, Радо, айilеш cвky овцу, 
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има ЙМе. Кад repam, исто Узиеш л~ба и која ти Овца. .. ти в.б вичеш и 
(}иа Иде по reб и ајд у... tтe тако. Краве смо везyвiли иа коље, на 
кои(}пци, иа, ив, тако, те пасу .... Па има зfJњаста, па има црна, па 
ИСТО ЗfJи.о вИчем, ЗfJ:н.о, ЗfJи.о, ЗfJи.о, жујо, жујо, жујо ... Па зат6 што 
зfJљаста, ТУ краста по в6с, тt nрио и бело, т6 је ЗfJља, а овА која има 
жtra прљИца, ми вичемо жуја, жуја, жУјаста, ТУ бpioи, зиim, ТУ по 
и6с и тако cвiкa овца има си св6ј Qлег. Која овца има шиљiту прiьйцу, 
ми IIIИљo, IIIИљo, IIIИљo и в.б, па вичемо. тако, кп Св!I<И, зиаш. 

(Ииформатор иепозиаТt К. Вир) 

Била сам дев6јка па. .. БЙJIа сам сиpoтiњcка, и дев6јка била сам 
н била сам сиротиљска. Ја hy се удам заједи(}га M~мd што га ие вООим, 
и Шо hy, и морам, морам, repy ме да с удам за ~гa и ја ~гa ийкако, 
ciмo да ие ои, сАмо да ие та мЬмак, И испросйше ме И mтi hy ji. кад 
вИдо, иеhе ск(}ро свадба, ух, hy да мiием, иеhу за ~гa, hy да маием 
И узием и манем га и yreкием, и yreкием за дрУгога што сам га волела. 

Дм т6 од оио што сам га вол~а, а ои па м~ие ие в(}ли ки куиЙRy И 

иИкако. А ја как к љега, а ои дlљe од M~Be, ие вi'ши ме, mтihy да 

рАдим. Irncле се прйвии~ко, KiKO тИо... око м~ие. П(}сле дМро, Узо 
ме за љЙВу. 6и ии имао љИве и тако то дlљe. П(}сле смо жАвели дваес 
пет dlдиие и п(}сле свађа, ийје ме волео, iiшо мiло, мИслим, по ове 

ж~иске, а ја шта м(}гу, ја трп~ла, оп~рем га да иије dљaв, иека Иде, 

ои дође jl>пет код м~ие ... 6и ме ие вол~о иИкако, зиam, и пще тUo 
то даље, и п(}сле ои погйио и ја сам остiлa, тако... Туримо ту да 

веч~рамо ..• (}ио панИца ciмo ~диа, дfJвеие кашйке, ложИце и ми кусамо 
из оиа... извадим месо, иема иИmтa... ~диа велика гибаиица и~ка. 

CвeKfJвa с!че, mтi ђу, каже, дође и д~вep, муж ... иема ийшта за м~ие, 
иема вв да дође, ии гибаиица, ии ийшта. Кho he да легиемо, јао, свИ 
у једнУ сМу: свекар, cBeKfJвa, зiове две, мiти, пУна с(}ба. Па шта hy, 
легием с мУжа. мора да ПРОмfJдаm, дац те буј8, је ли в~што, а овА 
дев6јчиhи сАмо ми се CM~jy rt мfJдам, сачУвај Б(}же, ие зиам шта hy. 

(Бисерка Петровиh, 1922, Јаблаиица) 

. Некада пре трИдесет roдиие Имали смо овчари к(}ји су чУвали по 

двеста до двеста педесет брава Овци. Тб се збilpало од седам, осам 
домahИв:ства. Тако се зберемо ~диога дана и састiвимо бвце. жеие 
спреме дМри рУ'чкови, к(}ја од к(}ју б(}љи и кад буде подне долазе овчари 
в дом8.hиви к(}ји су предали бвце тИм овчарима и заmри се у ropoвe 

и п(}чву да мУзе, св!ки св(}ју бвце мУзе. када се помузу све бвце, (}ида 

се узму иеке чаше, мислим, ове природие које се рађају по бamте, 

иапрlљeие су тако од кИло и од десет К:ИЛа, па i)ида се т6 све лепо 
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прем!ри ј!двоме бачiру кбј hut нiјвиmе бвце пf>во, па изм!ри се 
н.eIi>вo, препocтiвимо двЦесет dла млеко, би је први бачАр, ·први. па 

~вдa ~дoм, ~дoм, сви ~дoм изм!ру ко.лlПо d.ла hшју млека. Према 

roыe п~ле на cвho кИло добије се, дiвajy тА овч8ри riздама по ј!дво 
в!дро од кИло млеко, ел ШО се тб доroJlf)ре ~ви: од кИло ел од п~ла 

кИло. ТЬо ~ДOM ffдe док ис~ ТУ ~y млеко кЪје би :имАо за сюје 
овце и тако то Ипшо до крАја. Па пЬе до.лlзи д~ ~д. И~ра се 

ј!дав ~д, па други и тр!Ьи ~д док се дА. ()вда hut дp~ овч8р11t~ји 
фу јалове бвце, jiraљци, jiлове бвце, 6ввови и тако. ]l)вe се јаЈювiiљa, 

д!. ТО се фа. ()вда тај овчiр узhut ил ыroве, ил тУђе кlne, или овце 
K~je су нiјбоље, дiдy му се Ч!тиРИ-Пh комада да и бв има млеко да 
ј!де, није само да ЧУВа јалове, и· то је тб БИло. А то је, ТА mИљeзи 
к~ји су, K~je тај ЧУВа, ТА јiлове, МА кажемо јаловице, јаловiља; jiraв.ци . 
и ~и, е тако, то се зак ва И!КОUО,И!Кo.JIКо иiчива, ~. 

Па у нашем терену ди сам ji, ТУ iмa св! врсте шУме: rpiб, глог, 
jiceB и тако дiљe. ДрУго iмa трава, св! сбрте је трщ пiтoме траве, 
iмa д!телива, има тilпац и c~ мИслим тpiвe плавЬске. БИло је тб 

код нас дМро м!сто за ТУ 'ст(')ку, само је пr*гa ciд шro 'вИко нёhе да 

чУв8. ]!сте, баш сам ја чУвао roB!ДY св! док :вИсу се M~ja д!ца прес!лила 
у град. ЙМао сам по двАвајс Kpiвe. T~ су Kpiвe, ја И ~paм У пplшеh 
од Блaroвести, чйм мiло озел!ии, ја ~paм у плавiiивy у Rле ООде. 
тамо и ЧУВа B~Дa, мИслим на по ч!тири, по д!сет !ктара, н! !ктара, 

кИлометара, вёма юда, само ва ј!двом M!tтy юда и ТУ C'fl)KY, није 
само M~jy, Bero сви љ:9ди, м~жда тiмo има и по пётсто брава Kpiвe, 
т!оци, тб ч:9ва юда, ел~ве Иду, Иду, Иду, иду пет, ~, ~ д!сет 

кИлометра, па ожёдве, па ~вдa се врЗhу ва юду. А јЬш ј!два ствар: 

мй св! ТУ кf>мимо ТУ ст(')ку. Cвke вед!ље сам ја излiзио У Qле ООде, 
пов!сем тамо ТУ ј3рму, трИце, шој!дви кажу ј3рма, ј!дви трИце и 

сб, вакЈњшмо и ~He тб знаду и долiзe због тб. Али највИше због Юде. 
Тб је бйло ј!дно в!ликоб<'>гатство што јан! звам дiл iмa тако блИзу. 
САмо сад је то угашево. jl)ш Има по мiло, али вfmо мiло. И сад има 

та c'Ii>кa rope, али смаљево је СасвИм. 
()hy вама в!што да испрАчам ва м~ји овА rocти. Мбј је д!да м!ви 

причiо: чува је овце, тбје бйло одавво, м~жда, н! знам ни ја . к~лко 
roдиве, м~жда има и пед!сет Ii>диве како 1'6 и вlПпе, шо ми бн причао 
пед!сет Ii>диве. Ч:9ва ов овце у веком звано м!сто Цa~вaц, тамо де 

има в!ки Извор и иaИmо да е s!ки к~пао паре. 6н узо н!ки к~лац и 
рчdо мiло туја, iли вИmта вије вашо. Прекl> Hoh mтl he да с8ља, тако 
ми прйча ов, дође каже, код м!не ј!дав cтipaц, брада, каже, до п~јаса, 

каже: ј! ли б~ СтавИмире, (бв се звiо СтавИмир, тај мбј ,д!да), ел 
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знаш ти: ге к(}паJlе оне, паре, ге си ти: данас рчкао. зиbt, кiже. ТУ;' има 

паре, бре, д .Идеш да к(}паш, и nYmкa. тб у сан, ја се пробудим и мИслим 
се: мајкому, шта Ьу да piдим., ЈА ајд Ьу д Идем код H~KY вpiчку, И 

отИ:днем код H~KY врачку., каже M~He вpiчка: oвUO СтаllЙМВре, узни 

л(}зу па зг(}ри, од внн(}град, па OДH~ на то M~CТO та пепо, просеј га, 

узни чашу са вмо и свеЬу запали и Иди ујгру рано у юру, Иди да вйдиш 

ти какав ће тУј траг да Щ МQжда ~ба за те паре. Мој деда све тб 
уради. Кад је отihuо ујутру, каже, свеЬа. c~ угасила, ВJiнo се просИпале 

на оно М(}КРО, каже, као сас длан, .oвa~ сЗс п})с овај големйh претйснуго 
детйња штpiпка. мајка му стара, знаm, ни:је, каже, KOK(}mкa траг, ел 

6вца, ел нешТо, тб мора се З8К(}ље, али мој д~дa је био д<>бар ч(}век, 
каже, ја сам д<>бар ч(}век, не м(}гу да зак(}љем. А прйчо ~ ја тб, каже, 

а ймам, каже, једн(}га буразера даљљега к:9ј је тw тако и Д убива, Имао ... 
био је и по робије. Чуо бн ТО И долази код мене: бре Станймире, ел 
(}hеш ти д Идем ја да украдем једнб fiигaнче ИЗ JIYкoвo, из врбак тАмо, 
и да га зак(}љемо мајкому и да иск(}памо паре. Мој деда крстио се, 

каже, ја то неЬу, па макар био сир(}ма вСЧJfI'O, каже, и тб тho се та 
прИча завршила. .. 

Ја имам што нИко нема. Мало сам онако и пијан, м(}ре, ја Имам 

бре што нИко нема, ма сви (}ни на M~He: шта бре тб, шта. н!ки кiжу 

там, чУјем, злато Ье покiже сад, пијаи. Ма јбкбре брате, имам ја два 
унука, два Драгана, је.цнОга од Ьерку, једнога од сЙllа. 

(Ми.iIорад Гоциh, 1917-1993, Јабланица) 

Док taм jl>ш у шк(}лу био као дечко, до једно време будемо ту 

у шк(}лу и тамо се саставе П.'бачD:је и чУвамо, саставимо по седам-()сам, 
знащ и трИпут се мУзло. Имале су к<>Зе педесет, шесет комада и, 

мислим, млеко имRль к()лко (}Ьеш. яане имале к(}је бачарй:це, ()не музу, 

ми м9земо, ()не подле вају, мУте буhке масло. Е БИло је и тб, изађем 
гбр у плaнiiну са ст(}ку И био је н~ки Грк зв8ви одАвно там, к(}ји прИма 

млеко и тамо су правили баскйје, мислим, качкаваљ, све... Пмо 
сирупа Иде у вртачу на... по ~мљy, к(}лка је вртача, oвUO не у 

судовима, него оно шro (}ни 'подлевају, мИслим сИрутку мУте на оне 
м.amИнy, све пију к()лко (}Ье, псета. ЙМЗЛи два к()ња к(}ји су пИли као 
год свИље сй:ругку. То је пушreно там крдо по десет, петнајс к(}ња и 

по неки се навадили и да. .. 
До п6дне се Иде у бучину, там и овце и к<>зе заједно, а од п6дне 

йду к<>зе у Стеље, тамо ди има БОља паша. Друго нем шта да ви причам. 
Па Имали су разне овце: Iiљe, жујке, зрље, ()нда Имале ове мркУшасте, 

мислим, брњасте неке и разне од разне сбрте, прамеJlка, цигаја, к(}је 
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су мак БЙJIе к(')рисие, миCЛllМ, 'подвосйле тАј терев, подвосiiле, 
одговарала им iспаmа и д<>бре СУ, БИле. ~ Пtro СУ ciдa, o~ свfrлеие, 
(')ие се взм(')кре 'liмo и за по д!сет даиа, п!тиајс ие м(')же се 0C9nm та' 
B~a. густа и(м) вуиа, зиащ и ilе м(')ж 6~ да се c9me~ ~~ dKO, ј!диа, 
ие, ј!двог дана ми с!дам комЦа удlвD.ли иај!двом, а ј!двом. .. па давИJПI 
ми(')го, dкo и гов!ду, ие сАмо, МИСJIИМ, бвце, к(')њи, ЖдреБМui 
поroт()во. Увати га за и()с и (')80 се пре'Јјри, и (')ио закlш.e и r()тoвo. 

l)aдa т!оци icтo су давили к~јаци, пр!ци и да ие прАчаМ, тбilде само, 
пушгеио, магла, сАмо т!к ~ш цiквy тАмо. .. mhудбђу, урiiпе зdm 
у Т<>рови, и~ кАо овде, зИМвица, па да је 1'6, мислиМ, обезбеђеио да 'би 
и~ м(')ж д уск(')чи, иего т(ј је, зиащ пpl>c'9lје мЈло и би упlцие и(')hу и 

ш1i зadчи - појб.- Имало. САД у посл!дв.е еедам-()сам ri'>диве вИсу' 
БЙJIИ. Е с1ц се појавили, п~тпрЬпше' ri'>диве ч!тири, .. п~т т!лета' 
уд~вљеви, (')вда и!колко сВИв.е:~вце ве' и ј!даН мб~ .. тpiiec, че~с, 
че~с брЬа ~стио прол~тос и сада и(х) и! ~иа дii су. дап ту' i:м8. и!ica 
ком~вдиј8... . . 

(Светислав Стависављевиh, 1924, Јаблавица) 

ЙМам мужа, с ~ужа сам у зiједиицу вeh тpiiec ri'>диие. Муж ми 
се зов~ ЈАтА, Јакбв П!тровиh, а зову ra ЈImА. 'БАвимо се пољОпрЬреду, 
земљорЬвици, пр()сти. J~ м1зем крјве, у' miiлy рйвем, рЬим свШЬе, 
бвце и такб даље. Муж сас трАктор ради, iiдe у кирiiју,вf)зи м~ви 
и такб зарађује пАре. Мучимо се. ИмАЛа сам две h~pKe, (')ие се удале 
у КрИви Бир, ос1iли смо сами, зи~ do оиб сир(')чиhи. Код KYJle кад 
дбђемо, мй смо тужци, код Kyhe и~wtМp вiiкora.· кад ии дбђу д!ца, мй 
смо piдосви св!. ймам дd ув:Ука. дd зл~тии .ri'>луба, .кад ми дбђу, св! 
смо piдосии, и! знам св! штА би и у продавницу ~. купiли, св! 
ШТО (')ии (')he. 

J~ hy ви сlц испричам шо сам БЙJIа од .ftereтa MY1Цl8, па сам 
МЛ(')Ј'О рад!ла. Код бamтy сам БЙJIа" бam1i ми био бoriт, ва ме тepiio 
мл(')го да радим, па смо се увек ујтру дiiзaлв у три c~тa. Људи пролАзе, 

а мй 'смо у њiiвy истерали в!h по једь ~д. Такб за св! смо БИли мYчmL 
Кад девбјке и мбмци му иа (')ро, а мй смо св! да урадИмо, па 1iд 

из~ем, иАciм се до K~j опрiла ии љуцки очеmљiла, иего оиhо c!iмo 

како БЙJIО, зи~щ ки ri)д od пр()с ceљ~к. БAлi смо мУчви,а БАлii смо 
боriiти, iiKO смо БИли мУчви- Када изйl)емо'ва (')ро, би ми ие о!Жi да iirpaм 

С K(')ra ji (')hy, него с K(')ra би dже и Увек иАciм см!ла' сас M~мd да 
сшем, иего св! кад вИм баш,., а ji Qжйм код ~he. Ако ме вfIди, ако 
стојИм сас он(')га што би ие в(')ли, би ме и удiiри по~!кад. И такб сам 
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мој жйвот про:вела. ПОсле сам се удала, отИшла сам ге сам волела, 

д()бро ми бйлi'> за две г(')диве .. CB~ЦP ми пОсле погiiвуо сас тpiICТOP, 
терао тpaICТOp. и с:векар ми био д<>бар чi'>век, ptцелв смо, остали смо 

сами сас мужа и са свекрву. Имала сам две Ырке, i'>Be се удале у КрИви 
Вир и тaICO смо остали сами. 

Йшлв смо у плавйву, то се звало ~ле В<>де и nмo деда Б()шко 
ч9вао млi'>ro овце, а ми смо зБАрали млi'>ro C~BO, млi'>го с,мо овако 

рйдели, мучви смо бliли од кaK~.JI до како смо тaICO. Говеда БИла млi'>го, 
овце БИле млi'>го, по седа.мдесеТ, оса.мдесет бpiвa, тaICo свИље, тaICO 
све.· КЙШа, сл<'>та, ми мора д йдемо. У плативЈру се боравЩIО, 

чучуљајка се то тaICo звало. БоравИли смо сасбабу, с деду nМo. 

ЧучуљаjICa се правИла: зБОд9се '~дe лkо, па Ьвда сас крЬввву се 
укотур обгради и то сасвиМ 'Пр()ста етв8.р. глјпиСмо БИли, вИсмо звали 
вИшта. Нac~д ЉО i'>гaљ, отУд и отУд K~вeт ва даске, лупв.а. ЛУIIIЬ8, 

па то дicка, па дође мало кЬраста, вије пpiвa, него Ki'>pacтa и ми 

ставимо ТУ само покравИцу. Д<>бро, код вас децу имlла в сламњача, 
вије баш само покравi\ца, а д~дa, бiба на 'IIОКравflцу н на дiСКу,Паи. 

пi'>д главу. 

Па !те, jAhy да 'ви исDpйчам пni све Имамо. ЙМ8Мо 'dмo грдЬу, 
голему грдйву, тамо садимо свашта, и кр8етавци, и папрЙICУ, и пасуљ, 
и патлиџави, и ~пу, шавга~пу и све ви се то р<'>ди д()бро. KiKO г(')дива, 
по неку г()диИудЬбр<>, а'по неку не ваља. :в бlInове rl>диие се родйло. 
Није баш уБА Бьже, ~ брали смо кукуРуз, семн смо шУму, љуштИли 
смо, дизали смо KO~њe У кЬш. Кад расадимо грдйву, ми то пол~вамо, 

па к~памо, па тУрамо ђубре ве~чко, ~a прсХамо од мАну и тaICO дбђе 
да се бере, па пОсле беремо, па тУРамо фшйју, зИмиицу, парадајс, 

патлиuaии. .. НаводИли смо. Наводiml смо сас пУмпу и сас тpkтop. 
Ставимо пУмпу ва Tp8rmp В тaICO ваsЬдимо. А в пpiвимо јАЗ, правимо 

јАЗ у Тймок И i'>вда искi'>памо јерУге и МА туримо Ц~BKe у јеругу и то 

се вавЬди, сам naд iiдe sЬдa и тб се тако навЬди. кад наведемо, ми 
пОсле, прОђу десет дана, па i'>пет тако, и тако док дође да се бlре. кад 

~peMO мй пОсле турамо зИмвицу, салате. 

Ја мЈз~.м, ва јутро мЈз!м крiвeи i'>вдак то проц~дим ~ало 
тУРим мају, мало со, мало вi'>дy и то поДJIЙјем. Йсто, и преко дан и 
Увече то исйпем у цедйло и то се ц~ди до 9jrpy и 9Јгру то претйснемо 
у ~диу тепсију, па пОсле тУРимо цедИло, па д~гy тепсију, па камеВ.' 
ТА dмeH одозгбр сАМо да је т!же,· да се то ИЦ~Ди д<>бро, ако се ве 
иц~ди, (')во ве ваља, меко. . 

(Бранка ПетровlIh, 1939, Јаблавица) 
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vm. I'EЧIIИI( 

А 

ijдe уз&: в. иапред (2). 
iјлус м 'плата пастиру у натури' (2). . . 
ше се свр. 'пропасти фИЗВЧl(В, заиемоh8ти (за животиљу)' (2). ТО ми 

се Јјмо cв~ акнуло (2). ' , 
ал8ПЉИв -Ива -Иво 'прождрЉив,' иезајажљJIВ у јелу (за CТOKY)'~ (1,2). -

То алаl1љиво, је кit оо му је иp~() fлаву (2); дрчав. ' .' , 
i.лат -а м 1. 'кољ сиво-жyre боје' (1) . ...;; :Алаш, шо су л1>tuи к()н,и, жуши 

(1); 2. 'кољ цигла-црВt:ие боје' (2) између рйђе и вране БОје је алаш 
(2); pвl)aв. . 

ма ж 'метални обруч провучеи кроз иоздрве, спужи за во1)еи.е бик()ва' 
(1,2). 

iм м 'комплетан прибоР,за упрезаље који се ставља кољу ва леђа' (1,2). 
- А.м, H~кa() било иршено,са() к()жно (1). 

ар6мац ар6мца м 'кољ који иамоменте иеЈ)е да вуче.терет' (1). 

Б 

бiгaна ж 'кожа од младоr јагљета' '(1,2) . ....:. Бllfана је О() јаЈIbeiila које 
лltисшlO, или се А:Јршво ро()Uло. Корисши се за иосfШlве у шу6арама 
(2). 

бuрiч м 1. 'посуда у коју се музу краВе' (1,2). - Бакрач 3(1;' краве, о() 
бакар, а за овце ()р"о (1); 2. 'пОсуда за КУВаЉе М1Ieкa у пољу' (1,2); 
бакраче, гвоз:дељак. . 

liupiче с дем. в. бакрач2 (1); гвоздељакl 
бi.лега ж 1. 'измет крупие стоке' (1); 2. 'ИЗМСЗ' ситне стоке' (2). ~ 6вце, 

ако су се ид најёле, c~py tXiлefу (2). 
бар узв. 'узвик којим се опомиље овца да мирује при мужи' (1); баре. 
бiре узв. в. бар (2). 
бiрза ж 'млечии производ који се добија куваљем младог и~љевог 

сира У овчијем млеку, уз дoдa~ кукурузиог брашна' (1); белмym. 
бiрс:ки мито R. митиљ (1,2). . 
бiрзаст -а -о '"шареие" козиве (за козе)" (1,2). 
бlТJlија м в. сточар (2). 
lбiчl први - 'дoмahив иа бачији ~je <?вце дају цајвише Мл~ц' (2). -
Йма ирви бач и ор"и бач, нешшо сла6Uји (2); ()р"и - 'домаhив иа 
бачији чије су овце друге по млечиости'(2) .. 

бачар -ара м 'сточар иа бачији' (2); бачијар. 
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бачiри несвр. 'боравити на бачији са стоком' (2); бачијари. 
бачарliцa ж 'сточарка на бачијн' (2); бачијарка, планииарка, колибарка. 
бачiiја ж арх. в. колиба 1 (1,2); појата, трљак. 
бnијiр -ара м в. бачар (1). 
iачијiрн весвр. в. бачари (1). 
бачијiра ж в. бачарица (1). - Око млека ра()и 6ачијdрка (1); плани-

варка, колибарка. , . 
бачiiјиште е 'место где је била бачија' (2); колибиште, појатнmтe. 
беяiвa ж 'кобила беле боје' (1,2). 
белац беЛЦ8 м '.кољ беле боје' (1,2). - Чисшо бёо кдњ је белац (1). 
беяiiцa ж 1. 'овца беле боје' (1,2); 2 'овца са белом љymкoM' (1). -

БелltЩl бела оо 11Ocy(1); брн.аста овца. 
беяiiчко -а м 1. 'ован беле боје' (1,2); 2. 'ован са белом в.ymкoм; (1); 

- Бела му uрњlt/lll, l1a .белltчко (1); брв.ас ован. 
бела ж 'крава беле боје' (2). 
БЬ~ш м в. барза (2). 
БЬОв.а м 'бщс, во беле боје! (2). 
бијiч-'чам 1. 'зао,опасав кољ' (1). - Биjdч, убujdч, шо Н!зЈоООН кдњ, 

бltје и убива, с НОЈе бltје (1); убијач; 2. 'зао, опасан бик' (1). - Рltша 
се, мора ОО се сllиие бијdч tt); убијач. 

бик'" БНп (1)/бiR -8 (2) М 1. 'општи вазив за одраслог мужјака вos 
taurus' (1,2); 2. 'векастрирав, приплодви мужјак В. tзшus' (1,2). -
Бiиt' је кЬји се fiусШа на Kpllвe (1). 

бiRa (крЬу) весвр. 'ОIIJIођавати краву, о бпку' (1,2). - Баш Рf.жу сtЮ 
eo()uмo ОО ју бltка (1). 

бiin се весвр. 'оплоl)авати се (о крави)' (1,2). - ВЬде Kpllвe на бика, 
ше се б"икају (1); води се. 

бiinњe с 'чин оплоди.е код говеда' (1,2). 
бhче с 'млад бвк, или бпк мале тежине' (1,2). 
lилМlи с ми. 'попречне греде ва 'своДовима' (1,2). - Било ка() ј!(јно, 

билltћи ка() више (2). - Плашине му 0ЗfОР а бuлltћи иЬйреко ()рже 
(2)~ . 

биciэи пл. т. 'две торбе које магарац носи ва боковима када га натоваре' 
(1,2). 

бич м 'нзnрава од упредевог кавапа или' коже причврmhева ва кратак 
држак, која служи затераи.е коља' (1,2). - Бич се решко корltсши 

за кЬњи, ируш неки, шШdй и шако (2). - сад знамо за бич, ире 
бltо йруш (1). 

бичiло с 'краЬе и таи.е дрво, држак на којн се прнвезује плетеви део 
бича' (1,2). - Бичмо је ()рвени ()!о, lJбично се корисши ()ренЬвина 
(1); штап. 
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IiJlеји (1) I блtјй (2) несвр. 'оглаmaвaти се, о;овцв', (1,2). 
БJlИ3Н811:irв.a ж 'женка о.Щез која редовно јапьи по два јагљета' (1,2). 

- Ако блiJ.знUлa t>вd jlllњeaia, шо је бlШ3накfиыl (1). 
ОJlИ3н8че с 'једно од два младунчета рођена у исто време од .сте мајке' 

(1,2). - J(at> је )ёt>но блuзнllче, а кat> се мlu;лина обаt>edЈ ЬнiЮ 
блuзнllчићи (1). " ,', 

БОБеш м 'паразит којн настаје из крље' (2); бобоm.'; 
оOliоiп м в. 'бобеm (1). 
/оогiDы/овче - 'Vario1a ovis' (1,2); ClJtD6cKe --'Vatio1a sus' (1,2). ' 
бодiч -ача м 'бn који ВОJIИ да боде' (1~2). - БООач бoi>i (2).' 
Оожитн.iк -аа м 'прасе оставЉено да се коље за БоПh' (1). - ми 

кажемо обично арасе за Бо:жUћ, , а K1'uвoвu1'и.и божUШНidк (2). 
БОс dlЬ В. КОЊ '(1,2). 
оpiliоlЬЦИ м ми. 1. 'измет ситне стоке' (1,2). - ЛlJaн бра6оюizк, ал ~K 

, су више б1'абоњци (1); 2. 'измет крупне стоке' (2)~' 
liph -8 м 1. 'јединка дoмahe животнн.е' (2); 2. 'јединкаOVis аПез~ (1). 

- Б1'dв~ шо сам за Овцу и овна ка(} су)ёt>но.(1). -Йм.а:м.Ш1'lteс 
. бpdВ!l двце, ел Ш1'lteс бpdга foвёt>a, КаО q више (1); а1'uмо(}ан -
'опшги,lIaЗIЦS за мужjau:спосоБJfОГ ,за ПРИПJIод~ ,(2). , 

бравче·с 1. 'младунче домahеЖJlВ()ТlЩe' (1,2)~- ка() ј~(Јrю - бравче, 

i«W су више бplвчltћи (2); - 3ајаЈње мQж (}а 1'екнеш бр4вче (1); 2. 
'ситно, закржљало грло cтoкe~ (1,2).,'; .", 

IipёMe с 'количина сена која се одједв:ом полаже овцама и FOВСдИМа' 
(1,2). , 

орента ж В. чабар (1). - Б1'еншаоt> илек к4нша; чабриче, чабрищ.. 
бренце с дем. 'клатНо,прапорац у звоиу' (1,2). - Бренце, Афш 

а1'7Ј.аО1'ак (1). . 
lipљliв -Ьа -ltвo 'који је оболео од Dap;t3итариог oOOљeJЫt вpтичaвof.I'И 

(за овцу)' (2); обрљавео. ,', 
орњас -та -то 'са белом њymкoM (за roвсче И оЈЩУ)' (2); уп. Е>сщиЦа, 
беличко.· , 

БРlЬjIп8 Ж 'жица која се увлачи свињи У њymкy да не рије' (2); 
, обрњymкa. 

11i~1 i'iдe у - 'иде да брсти (за стоку)' (1). 
брстiiнa ж 'гране које брсте козе или овце' (1,2). - Брсшина је 11'00, 

)"7Ј.сен, це1'овиiш, лUiia" fлdJ, бј1'јан, шрн. ЛlIаова ш'ма БОља оо 
сена (1); бpcтmьe. " 

liikтiDы с в. брстина (1). 
liydpeн.e с 'чин оплодње код свиња' (1,2). 
бydри (ову) несВр. 'оплођавати СВИIf>У (о вепру)' (1,2). 
бydри се несвр. 'оплођавати се (о свињи) , (1,2). 
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IУJl8С -та -то 'беле боје са жyroм длаком око очију (за говече)' (1,2); 
уп. булоља, булка. 

IУJlа ж 'бела крава са жутом длаком око очију' (2). - Булка бела са 
жушо око очи (2); буласта крава. 

IIJlОн.а М 'бик, во беле боје· са жутом длаком око очију' (2); булас 
бв/во. 

БУЈЬуа: (1) / БУЈЬуа: .(2) м 'веhи број стоке која се тера ва пашу' (1,2). -
Й.м.а i)eceii1aK ф4Мiuшје i>a имУ ~љyци сшоке, ао шесеш двце (1). 

бурiiча иесвр. 'разметати роговима сено ИJIИ сламу' (2), чурка. 
lуЬаста овца в. буhкa (1). 
'уьа ж 'овиа која има вуиату hубу на глави' (2). - ~ћKe capei>a вунllша 

fлава (2);буhaста овца, буhкaста овиа. 

Iylia:acтa liвцi в. буhкa (2). 
IIцi.по с 'дрво за метење масла' (1,2). 
IУчка ж 'суд за метење масла' (1,2). - Бјчке се .м.а~ле, щд сај) нико 

не муши (1). . 

В 

вl5ен.е с 'дозиваље, мамљење ЖИВOТIIIЬe'(1,2). 
B8JЬYВU м 'вeha купаста roмилa садевен()г сена (од 300-500 кг) у пољу' (1). 
вiрди несвр. 'пазиги да стоп не иде у штету' (1,2)~ - В4рt>lю сам i)a 

не iЮе у саljевину (i)ржавно земљuшше засађено зuмзеленuм 

i)pвeћe.м), ШQмо је забр4њена iШиш (1). 
вiшa:е ж ми. 'Pediculus' (1,2). Й.м.а жjrilе lJвче вlIшке, oQacHe, а црне 

Јовеljе ... лек је шрава чемерiuш (1). 
ведро с 'посуда у коју се музу овце' (1,2). 
вёпар вёпрв м 1. 'општи иазив за одраслог мужјака Sus' (1,2); 2. 

'некастрираии, приплодии мужјак Sus' (1,2). 
вепрИЈ -ИIia м 'млад вепар, ИJIИ вепар мале тежине' (1); веприче. 
веприче с в. веприh (1). 
Bepiire ж ми. 'ланац са куком на којој виси бакрач' (1,2). - КtЮ вdрuш 

мл/КО у бакрliч У Uлaнину, ш~рuш на верЙfе (2). 
/вётар/црвени - 'Erisipelas suUПl' (1,2). 
вiiла ж-'дрвена направа за сакупљање и преиоmење сена и сламе' (1,2). 

- ДРвене виле за сено има i)ee врсШе: кјиљаче и нa6ai)UHe (1). 
вiiлас -та -то 'усправних рогова (за говеда)' (1,2). 
BНJliija ж 'криmка сира' (1,2). 
Biiмe с 'млечие жлезде са сисама у жеики снсара' (1,2). - Кoi) краве 

виме има чешри сисе, а кој) овце и козе - i)tJi (1); шврi>a на -
'крава коју је тешко мусти' (1). - Таку краву вll3i>aH мУзёш, Kal> 
шврi>a на виме (1), тврда на мужу; арави - иесвр. 'добијати виме' 
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(1,2). - Ка3 йрави tJlu.ce, значи ближи се она МН, КQ3 шр'ёба (Ја 
се ош~и, ојаЈњи (l); у3ари на - 'оболети на вимеву (овца, крава)' 
(1,2). - Први 3ан ко3 сшоку не ваља ка3 се 3онесу јајup ... yOii.ру 
овце на Blu.ce (1). 

висок (118 ноге) констр. 'дугих ногу (за cтoky)' (1); поскокас. 
ВЈЈасна вуна В. вуна (1,2); власната вуна, крупновласаста вуна. 
ВЈЈ8Снатавуна в. вуна (1); власна вуна, крупновла~ вуна. 
во вOJ18 М 'потпуно кастрирави мужјак вos taUl!US~,.·t1,2). -:ВО служи 

за йрезање (2). . 
води (краву на бика, кобйлу на коња) 'приводити краву ИJIИ' r<обилу нl! 

пареље' (1,2). - ВМе краве на бика, Ше се lЛtt<tJју (1); припушти. 
.оди се несвр. в. бика се (2). - JJlЮu се је cf1iIlpfJje, а 6UWVta сеје ~je (2). 
ВрВњац вран.ца м 'кољ црне боје' (1,2). - ДОраlil и 8рашщ мОЖ' оо 

6ј3у цвейiaсши (1). 
врањуша ж 'кобила црне боје' (1,2). 
вратнfiчка ж дем. в. вратљнца (1); леса, капија. 
врiтњица ж 'врата на улазу у тор' (1,2); вратничка, леса, капија. 
вречи (1)/Bplu (2) несвр. 'оглamавати се, о кози' (1,2). 
вришти (1)/врйwти (2) несвр. 'јављати се неравномерно и продорно, о 

пастуву' (1,2). 
вртено с 'вретенасто дрво ЧJlјим.се окретаљем упреда вуна' (1,2). 
вукодiвина ж 'остатак вуне са овце коју су појели вукови' (1,2). -

BYKO'дaвuнa ка'д збёреш вуну ов'де - oнi:>e (1); стрвољ, стрвољнна. 
вУна ж 'густа, мекана и (чеmhе) коврџаста длака која расте на кожи 

овце' (1,2); cиpa'Uвa - 'масна вуна' (1,2); рј3а - 'кратка, сити&, мека 

вуна' (1,2). - Рј3а вуна мека, а Осшра оо йОсшрUf (2); власна -
'дугачка, крупна, богата вуна' (1,2); власнайia - в. власна - (1). -
Власнайia вуна 'добра, крјйна (1); круйновлlu:acша - в. власна - (1). 
- За в~uкy вуну кажемо круйновласасша (1); реава - 'растресита, 

оштра вуна' (1,2); усшељана - 'некомпактна, чвораста вуна' (~2). 
- Усш"гљана вуна i:>д/je сiiШнa, ј6uшa, ув4љана, сШвр3нyйla(1); 

чuuaва - в. устељана - (1,2); 1ie6tuш - в. устељана - (2); шшимава 
- в. устељана - (1); шшймчава - В. устељана - (1). 

вуната 6вцв в. овца (2). 
вУчни кољ в. кољ (1); тегљач, тегљеhи коњ, тежи коњ. 

Г 

Г8ЈЈОП -ова (sic!) м 'најбржи кољски трк' (1,2). - Пошерао Ја у fалдй 
- йiaKO се каже (1). 

гаља (1)/гiљa (2) ж 'овца црне боје' (1,2); мурга. 
пi.JЫЩ гаљца м 'ован црне боје' (1,2). 
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гвоздењk м в. бакрач2 (1). - ГвозОењdк ЈЈсен (1); бакраче. 
геџа м 'ситна свиља са великим стомаком' (1); пупава свив.а, запупавела 

свиња. 

гиба се несвр. 'гнбатн се од угојеностн, љнхатн се' (1); нија се.' 
гиlr'аиица ж 'пита са сиром' (1,2). 
гИга несвр. 'шепатн, храмати (за ЖИВО'Ј'ИЉу)' (1,2). - Ћbuaвo fрло Jйfa 

"ок lЮе (1); КрИВи, кривље. . . 
ГЈЈистйца ж 'увијенн прамен вуне' (1,2). - Осам1Шес fлucшiще у освојак 

(1). 
ГOBeдip -ара м 'чувар Говеда' (1,2). - roвel>4p чјва foBei}y (2). 
говедiри несвр. 'чувати говеда' (1). - Ьбично чјвам foвei}y, ~ђe 

JoвeOOpuм. (1). 
говеl)ина ж 'говеђе месо' (1,2). 
говече с 'општи назив за вos taurus' (1,2). - Говече ка" је(}ан бpdв, а 

ка(} су више Јове(}а и fовечићи ... ј!с, јес у KpfuJu Вир сам Јове3а 
(2). - Чјвам foBei}y (2). 

годишњk -8n м 'младунче старо једну годИну' (1,2). - Ом4к је, i} 

'зне.мо на аример, fоi}uшНJdк (2). 
roји се несвр. 'гојити се' (1,2); товн се. 
гЈЮав -а -о 'нскрнвљен, повијен (за стоку)' (1,2). 
грБЬа ж в. грбљача (2). 
грбн.iча ж 'кнчма' (1,2). - Cвllкa сшЬка има fрБЊdчу (1); грбина. 
ГргоЈЬИв -iiвa -ьо в гргуљив (2). - Црне МIl1,i4pкe су ЈрЈољиве (2). 
гргуљИв -Ива -Иво 'коврџаве дЛаке (за свиље и говеда)' (1,2). 

Сuменшdлке су обично ЈрЈуљиве (1); гргољив. 
гргуш~ ж 'увијена вуна приправљена за предеи.е' (2); ОС80јак. 
гРди (1) / фди (2) несвр. 'оглamaвaтн се. о свнљи' (1.2). - Чёшће ЈРЈи, 

а ЦUЧU ређе (1). 
граница (1) /гронйца (2) ж 'антракс у ларинксу' (1.2). 
гронјо 3. л.јд. пф. свр. 'оболетн од гронице. отока око. грла (за свиље)' 

(2). - Грон'.IШ ми сваШl (2). 
грудва ж 'сир у једном комаду. још неисцеђен' (1.2). 
гУд(о) уз8. 1. 'узвик за дозиваље прасади' (1); гуц(о). гуц(и); 2. в. ојц 

гудо (2). . 
гУжва ~ 'смотана слама којом се трља, сеља стока' (1). - Сења се с 

fужву, а у Љб.IШницу с "реу (крua), аокравицу (1). 
гУц(и) узв. 8. гуд(о) 1 (2). 
гУц(о) узв. в.гуд(о) 1 (2) . 

. гУшliaр м 'земљиmтe обрасло ситним растнљем на коме се напаса стока' 
(1,2). - Гушћар је сишно р4сшitњe оо ш'ме, fлOf нdјчешће, "е козе 
Jei}y, а овце i1лQнi}ују (1). 
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д 

д8ига (1) / дIиd (2) ж 'пруга ка КОЖИ животии.е ОД јах.огударца бичем' 
(1,2); пруга. 

дввэipа ж 'жеиско младуиче С. шсш у другој години живота' (1,2). 
- Двизац U 6ван U јараu" а ()8uз4рКtl сlмо за кЬзе (2)~ 

дввзiрче с 'младуиче С шсш у другој годиви.жи8ОТа' (1,2). - КOlJ . 
двце ()виче U ()виcКtl, а Кoi) кЬзе ()вuз4рче u()виз4рКtl (1). 

двВзац двИСЦ8 м 1 'мушЕО младуиче О. аПез у другој ГОдиЏ ЖЈРЮТ8' 
(1,2); 2. 'MynIIt.O младувче С. ШСШ у другој години живота' (1,2). -
Ј(аоо ",сше 6вна је ()виcКtl (1). ' 

двiче с 'младуиче О. аПез у другој години жавота' (1,2). - Двиllе, кai) 
су више - ()вичuћu (1). 

дe3I'ЙНИ м мио 'кожии х.ајаси' (2); дизlЋИе. 
дене несвр. 'правити стог, стожити' (1,2). 
дешн.k -ш м 1. 'кољ који це само са десне страве руде' (1,2). - На 

()есну'век ()ешњtiк U он ()ржй 6pdз()у (1); 2. 'во који иде само са 
десне страве руде' (1,2). - Дeщњtiк ()ржй iJecнo, а лев4к лево, ко<> 
шic се волЬвu U кыьu не uреu~Жу (2). 

ДlDnlнe ж мио в. деэгиви (1). - ДuзfUнe кauшu, закойчају се за јзОО, 

сг()неш у кЬла U ойplwьaш с кbњu (1). 
дОбра ва млеко (1) / дОбра ва млl.ro (2) в. млекуља (1,2); помлех.аста 

крава. , 

доЈче S.V. сисалче (2). 
/домiз.llyк/бр4вчеза - 'младуиче остављено за приплод' (1,2). - добро 

jlJfњe, lJbбpо UЏсе се осШiвља заlJoмJзлyк (1). 
дорат -а м 1. 'тамво-жут х.ољ са црном гривом' (1); 2. 'кољ тамно-браон 

боје' '(2). - ДЬраш је заШв1Јрено-бр7ЈОн(2). 
дорВта ж 1. 'тамно-жута кобила· са црном гривом" (1); 2. 'кобила 

тамно-браон боје' (2); доратх.ив.а. 
доpiпин.а ж 'кобила тамво-браон боје' (2); дората. '. . 
'~Аqc:inи свр. 'вратити стоку из ПJlaRиие' (1,2). - Й()емо (}а се ()ОСМи.мо, 

. ',1 

uочUњe зима (1). 
др6и.цв м ми. 'сасушека балега око овчијег репа' (1,2). 
/дpyroмiтopaц! 6ван - в. оваи (2); оваи ва другу маториљу; јарац - в. 

јарац (1); јарац' ка другу матории.у. 
дpyroтbкин.а ж 'жеВIt.a вos taurus после другог тељев.а' (1,2) . 
. дРчав дitчвадltчво в. алапљвв (1,2). 
дудЈк м в. свирајх.а (2); дудуче. 

. ,;џдуче С. дем. в. свирајх.а (1,2); дудук. . 
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Ћ 

!)ем м 'врста жвале, једиоделна жвала' (1,2); в. жв8ла. 

ђерам (1) / ~piм (2) м 'предв.И део врата У roвечета' (1,2). - нема 

ШЮЈ","Н1flк, фини му I;/рам (2) • 
. ђУбре с ил. Т. 'KOIЬCKO ђубриво' (1,2). -. Ћ~, к'ЬњсlШ бра60њци (2). 
l)урђ@8СЕО jiгв.e В. ђурђевче (1). 
I)ypltiвче с 'јагв.е остављено да се коље за ЋypI)евдав' (1). - CUршuШе 

се ар!ви оо l;ypl;itJCКOf jlIJњeilltJ - 1}ур1}ёвчeii1a (1). 

Е 
) 

ij-(ij) УЗ,. 'узвИIC за терав.е roведа' (1,2). 

Ж 

zвba ж 'опшги вasвв за метални део који се ставља ков.у У уста' (1,2). 
- ЧамlЙра и жвала ~y уз јзlю (1). 

ждребац -еоца м 1. 'н~хастрираи, ПРВПJIОДВВ мужјах Equus саЬаПuз' (2); 
пастув; 2. 'мушко младувче Е. caballus старо до шест месеци' (1). 
- lJi>АШ се зн4, кtЮ се жi>ребац plЮu, којё ће се oc~ а. које ће 
се apoi>d на tJ4шaр (1); мушко ждребе. 

zдpiбe с 'младувче Е. caballus старо до шест месеци' (1,2). - ИItiШш 
смо j~i>HO aol>бdчeно жi>pё6е, сисШlO Шј1}у мајку (1); на ајню - в. 

првеспв.а 1 (2); на i>p"o - 'одрасла жевха Е. caballus хоја се други 
пут ждреБИ' (1,2). . 

ждреl5lЩа ж' 'женско младувче Е. caba1lus старо до шест щ:сеци' (.1). -
Та кoБШia жi>pIБШш жi>petm.u,e (1); женско ждребе. 

ждрИва (1) / ждpiI5ва (2) прид. ж 'граввдва (за жепу Е. caba1lus н Е. 
азinuз)' (1,2). 

ждрепченiiк м 'попречва мотка ва колима (јарму) за коју се захачвв.у 
шгравге' (1,2). - Закllче се шlllpQНfе за :жЮреаченUк и кдњ вУче (1) • 

• ест&к -Оп -Око 'немирав, опасан (за стоку)' (1). - За ЧШЈUШра се 

,кtblce жесilЮко 'рло (1); љут. 
ZIDOдерац -ерца м 'особа која лоше поступа са стоком' (1). 
dpв несвр. 'храввти се У myми жвром' (засВЈЩоС)' (2). - ЖЛрш.е свиње 

у аланину (2). 
zиpбвница ж 'сввв.а која се храни жаром. У myмв' (1). - Oi> жир6tJнuu,e 

је жир6tJ м4с, не сm!же се (1). . 
__ ж 'вувеваввт' (2); пређа. 
.... м в. кориго 1 (2). - Жље6 uзlJј6ено l>ptJo, ШJU ucк1>вано, шШо 

крмимо сilЮку у аланину (2). 
-Ив ж 'овца жуто-крем боје' (1,2). - KpUtJOtJupC1«l 6вца је :ж:рја (1); 

жујка, жујаста овца. 
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zујiи -ана м 'ован жyro-крем боје' (2); жујас овак. 
жУјас -та -то 'жyro-крем боје (за овце)'(1,2); уп. жуја, жујка, жујаи. 

жУЈа ж в. жуја (2); жујаста овца. 
ztro млеко (1) , .. Уто мл~кО (2) в. млеко (1,2); младо мЛеко. 

Э 

з.roревииа ж 'оно шro се на дну суда ухвати од куваног млека' џ). -
О{Ј lJвче .млеко , јесен заfорёва и bHi)a. се нaiipaeи 3IJf0~uнa. О{Ј 

шbfа се uplleu кисело млеко (1). 
задУВУ се свр. 'стајати У месту н дахтати на летљој припецн (о ОВцама)' 

(2). - Завuју се и за{Јуву се (2); иуре се. 
эајiрми свр. в. упреrие 2 (2); запреrие. 
зupzљhео -Ј18 -JlО в. закрuaвeо (1); кржљав. 
эuftџавео -Jlа -JlО (1) I эupџавео -ЈЈ8 -JlО (2) 'ситаи, лошег изгледа (за 

стоку)' (1,2). - За нешШо никако, сuшно, болeшљ'U80 каже се 

закрџавело, а ире се tJUшe fоеорilлo ЗQКР3fCJlJ4е'ёло (1); кржљав, 
закржљавео. 

ЗВJJjzи свр. 'упрљати нешro ЖИТICом балеroм' (2); ymљипа. 
э8Jljzи се свр. 'упрљати се балеroм (за roвече)' (1,2). - Залужiиш се 

Kpllвa (1). 
зiме с 'лаичиh који се нспод ама закачив.е за руду' (1). - ~вeK су {Јва, 

ако Kbњu prЮе 'је{Јно и Ьн()а се к4же зi1мa (1). 
замете (cвAњiмa) свр. 'припремити храну свиљама, помешати храну са 

ВОДОМ илн сурутком' (1,2). 
зiпaJJе (на aьiiгy) 'запаљење капуре' (1,2)~ - Ка{Ј liмa зlliiaлe на књйfу, 

иоераћа храну (2). 
зamice (diiлy) (1) , зaпlсе (шfjму) (2) свр. 'оплоl)авати кобилу (о 

кољу)' (1~2). 

зап8су се (1) I зaпlсУ се (2) СВр. 'отпочети са пamом (о ОВцаМа)' (1,2); 
развнју се (да пасу). . 

зaпiти СВр. 'миожити стоку' (1,2). 
З8IШiндyје СВр. 'ОТПО1fети плаидовање (о стоци)' (1,2). 
эапојв се свр. 'дати воду с' некИм·леком болесној ЖИВOТИIЬИ~ (1,2). 
эапочев -а -о 'забраљен за пymтaње стоке' (1,2). - Вdp?Jи.м {Ја ми сшока 

не Ь{Је у заиочену лuвll{Ју (1). 
запрегие свр. в. упреrие 2 (2); зајарми. 
эапупавео -ёJ18 -ёло в. пупав (2); уп. геџа. 
засече (1) , зadче (2) 'порезати ухо овцн' (1,2). - Засече {Ја се окрвu 

коо неће (Ја иасе (1). - Зас/чё ка{Ј се окрви и белёже се (2). 
эасвn м 'Asthma' (1,2). 
зldiпљaв -8 -о 'који има засип (1,2). - З4сuUrьaвa крава, ко1О (2). 
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зlcOвница ж 'уређај за ЗaICЉучавање врата на штапи' (1); кључаиица, 
кључаика. 

38стр8ничав ~8 ~o 'који се увек издваја из стада (за стоку)' (1). -
3асшpllничаве овце ui}y ј> CfilpaHY (1); настраиичав. 

з8струг м 'маља посуда за ношење сира' (1,2). - ТО i}pвeHo, i1a има 
liОклlJuaц. У ЗDCшрyf нlx:иш cltpa у љ'Uгy (1). 

збёре се свр. 'створити се, ухватити се на млеку (о ICajмaкy)' (2). -
каже се: збрао се н4pOlJ, а и за к4јмак се каже шако (2). 

Iзвонiра1 кpiвa - 'крава 'која носи звоно О врату и предводи стадо' (1). 
звоно с 'механа направа која ударањем клатиа звони и служи за 

обележавање предводника у стаду' (1,2). - 3в()H~ служи за Јове{}а 
(1). 

зв6ице (1) I зdицi (2) с дем. в. звоно (1,2). - мало зв1Јно је звонце 

(1). - 1јрuш звонu,e cвЙ1i4мil кај} lti}y у iШшу (1). 
здiиут -8 -о 'који је садевен' (1). --, 3l>eHYUlo сено је сшдf, c{)l> се вltше 

Јов1Јри зi}енушо сено (1). ' 
зika хс 'кобила сивкасто-зелене боје' (2). 
зеdн, -aiиa (sic!) м 1. 'бео кољ са тамним пегама' (1). - КЬо зелен кОљ, 

i1a зекан (1); кољ на парке; 2. 'кољ сивкасто-зелене боје' (2). - сав, 
ua i}o1}e на зелено, шо је зекан КОО Н1IC (2). 

зеа:е ж ми. 'козе са сиво-зеленом бојом козиие' (1). 
зекУш8 ж 'бела кобила са тамним пегама' (1); кобила на парке. 
зим6вииа: м 'зимсџ бачија' (1,2). 
злАтиiiцa ж 'mтe~чииа која напада суво месо' (1,2). 
зл6 roвiче в. roвече (2). 
злојёшаи -ШИ8 -шно (1) I ЗJlојешаи -шиа -шио (2) 'пробирљив у јелу 

(за стоку)' (1,2). ' 
з05и несвр. 'давати жито као храну кољима, roведима и овцама" (1,2). 

- 3Ми двце, здб у кориша најј>шрак (1). 
зобиiiцa (1) I зМиiiцa (2) ж 'платиена торба закачена на врат запрежиом 

кољу, из које се он храни' (1,2). - У Hoeltje време зобниu,e йџве и 
Јумене (1). 

зрња хс '"шарена" овца' (1,2); зрљаста овца, перкаста овца. 
зрњас -та -то 'шареног руиа (за овце)' (1,2). - 3рњасша двu,tl има 

шарено лuце (2); перкас; уп. зрљко, зрља. 
зрња:о -8 м '"шарен" ован' (2); зрљас оваи, перкас оваи. 

и 

изб8Ч@В8 свр. 'завршити бачијање' (2). - за ово лешо завршио, 
uзбачевtiо (2). 
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иэб~D свр. 'пре времена покренути, измеmaти кa~ са млеком' (1); 
измеma, побрка. 

вздiт м 'пеpuyтви оБJlИlt aитpuса, ИЛИ cвau болест са фудроајавтЈщм 
током' (1,2). - Нздdш ју (краву) уеАшuo, ка3lfли смо с CNQКНUш 
(1ШНiilaрuoн) (1). 

'иэЈinьи Свр. 'оставити овцу без jaraв.aцa' (2). - НзjafНЈUo знdчU: М 
t>pJfOM оомаћину j7lfaIЩU оо се tЮ6f4ју оо 'м4јКе. (2). " 

иэЈЬовв се Свр. 'родити младо пре време ... • (1,2). - Нзjllлoвuлa се, 
као кtЮ жёна t> uзвUнеш, lloбdцu. l>нt>a)IJUнe N.IIIЮYff:че (1). ' 

(иэ)метве се свр. 'наСледити особиие' (1,2). .' ' 
иэмima евр. в. избрка (1); побрка. 
иэмвтвљhв се Свр. 'обопети од МИI'JIJЬ8' (1,2). 
иэмfta (овце) свр. 'опnодити све овце у стаду (о овиу)' (1,~). 
иэрАве Свр. 'почиствти JIОпатом штапу, свив.ац' (1); Очисти. 
всЬв свр. 'Истерати стоку у 1Ш88IIВY' (1,2). - ](ЈЮ се c~ на колибу, 

к4жемо t> uclлuмo сiiШку на аашу (1).. . 
вспКу (1) / ВCnICt (2) свр. 'заврmиrи са пamом, попасти (о овцама)' 

(1,2). - Hclldcy, кtЮ нati4ceмo двце (1). 
kпaша ]к в. yrpииа (1, 2). - СшlЈ1tIJ 1юе на 1.Ic/iaшу (2). 
вeпpkвe свр. 1. 'с:кииути кољу ам', (1,2); ,распрегие; 2. 'с:кииути јарам 

roвечету' (1,2); распрегие" разјарми. , ' , . 

, Ј 

ЈaraнчAр м 'зarpaђeн И покривен пPQCТOр ,эа одВајц:е јаГв.ади' (1). - У 
jafoнч4р 6орЈве t>ёсеш оо IleШн1leс Мна,. JJpгJp4МI сос к1Jrutp у иcliio 
ot>eлeње, или оо шiUAne epdШa и' t>pJfa аросШорија (1). 

,јar8вчlpНп м в. јагавчар (1). " ' 
Jinы с 'опшги назив замnaдyвче (j~ аОез старо до пет, односно десет 

меСеци' (1,2)~ - ЛlЈанup се Мјј t>pJfOM lJoмМiuнy, ()а с ot>6ltjy оо 
м4јке (1). поо jilaHUP се ~ СЛАМа и Oj1()uнa, оо и/м/ 6jt>e 
чlIcliio и сјео (1); на. t>pJfo - 'жевu о. зriез после дpyror janьeв.a' 
(1,2); на шрёће - 'жепа о. шез после тpeher jarв.cљa· (1,2). 

јam.eнiЩa ж 'одрасла жепа ovis aries способна за janьeв.e' (1). 
j8rн.ibввa ж 1jarљehe месо' (1,2). ' 
јЬов -а -о 'неспособан за припnод' (1,2). 
јЬОВа стОЕВ В. janоВИЈЬа (2). 
ј8ЈЮвiи.a ж 'стока неспособна за р8ЗМВouвањс' (1,2). - ]IIII(МUњa се . 

чУва tЮв'bјено, Јдр у fi.lшнину, ШlI.IIhи и ~ (1); јалова стока. 
ЈЬо8ВЦ8 Ж 1. 'опшrи назив за жевку неспособиу за припnод' (1); 

шгирица 2. 'жепа о. шез иеспособна за припnод' (1). - Која се 
. н7uшко не jbJњu, Шдје jllлoвиup. •• tМЦ4 (1). 
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јАр м арх. 'затвОрена и покривена просторија, обичво од лепљеног прyha, 
за смештај крупне н ситне стоке' (2). 

јАрац јАрца м 1. 'општи назив за одраслог мужjau Capra bircus' (1,2); 
2. 'некастрирав, приплодив мужјп с. -bircus' (1,2); прч; 3. 'потпуно 
К8С1'Рираи мужјак с. hircuS' (1,2); јалов јарац, ујалоu.eн јарац; -
uрвом!ШОрац 'мужјак с. hircus У треИiој roдИIПI DВOТa' (1); -
lJрylОм!ШОрац 'мужјак с. hircus У четвproј години живота' (1); - на 
uргу мatilopuљy в. - првоматорац (2); - на i>pJly мatilopuљy в. -
дрyroматорац. 

јјре с 'млацуиче с. hircus старо до једне године' (1,2). - Йма jllJHY 
кlJзу и нгКОЛ1(О јареша (1). 

јарёliинa ж 'јареИiе месо' (1,2). 
јiрина ж арх. 'острижева вуна са jarв.eтa' (2). - КtЮ нdc се iiOOcшризу 

јllfaЉli,U, а.КО{) ља ј6к,. ал и АСа QЮ~ јарина, cлlJ60 Joг1Jpuмo (2). 
јарма (1) I jlpмi (2) ж 'млевена к.ук.уруз~ зриа, или млевено жиro као 

храна за говеда и сви:в.е' (1,2). - Јарма за Јшду - мл2вена зрна 

кукурјзна~ нгко меље и КYHUнY; МlJже да te меље и жUillo: Оваз, 
јlЧJlN., чllк и да се мiшa с кукјруз (1). - У ј6р.му.1Ше мл2вен кукјруз 

~~~-~ . 
Јармн м 'јарам ва кон.ској запрезн' (2); јармац. 

. Јармац м в. јармак (1). - Јармац слУжи за ор4ње. ji:Jвoje (1). 
јАрми несвр. в. эобн (1,2). 
јiспе ж ШL Т. _ 'дрвена направа у облпу дyraчmг н узаиоt савдуц 

причвpmhеног на ЗIШ шraле, ВJIИ постављеног на эeм:iьу, из .Kora се' 
говеда н ков.и хране сеном. н к.ук.урузовииом' (1,2). - У щШiay су jlI.cлe 
.•• новије је зUдaнo (1); lJвче - 'дрена направа, постављена на земљу, 
из које се овце хрвие сеном' (1,2). - lJвче jlJcлe су i>ptкшe, ко{) tJвЦe 
UCЙpeJ~нo само да ~днa lipDtJјче fлdву, не мlJж ()вё да ~ 
fлdву, да се не uзбdцa сёно Н1ШОЉе ••• ifjНJeНO - Йphкe и Jpёi)e (1). 

јu4liи а:&в. в. кољ (1,2); тuaпи ков., ков. за јашав.е. 
јadч -4Ч8 м 'човек који јаше коља' (1,2). - Jnколко ља били lЯJбpи 

јахачи (1). 
једиомf.-с<т) прид. м в. плав (1) 
јeдиodkеаста прИд. .• 'која има једну некорисну сису (за .еву о. зriев 

н В. taurus)' (1,2). - УМри на виме и octUllнe &щI jelJнocUcacilla; 
уп. једнОснска. 

јeдиodkса ж 'овца са једном некорнсном сисом.' (1); једносисаста овца. 
IjUaц/ дОбар - 'стоп непробиplыD8 у јелу' (1,2). - шшо ш4 свиља 

lЉбaр једац, оШfl.мa се за рану (1); јеmиa стоп. 
јiшаи -1DВ8 -шво (1) I јiшаи -Ш118 -шво (2) 'непробирљив у јелу (за 

стоку)' (1,2); уп. lјелац/ добар. . 
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јунац (1) I јymщ (2) Јунца м 'мушко мла,дувче вos taurus старо од шест 
месеци до две године' (1,2). - Ако су в~ jjHцu. .. а, за јјне -
jYHUћи (2); јуие. 

јуие с 1. оппiти назив за младувче ВQS taurus старо од шест месеци до 
две roдине' (1,2). - Й3нtЮ i>вгсша, i>вkiiia lIet>kеШ Rйлa је јјне (1); 
2. в. јувац (1). 

јуиеliнна ж 'јуиеhе месо' (1,2). , 
jyнiiцa ж 'женско младувче вos taurus старо од шест месеци до, две 

roдине' (1,2). - IГpвo је јунuир, i>вгсша ~сеш aiш i>tiнa нЬси 

и он()а је крава (1). 

к 

кајiри несвр. 'поново поткивати коља (1,2). 
пјмак (1) I кAJмk (2) м 'МасноЬа ва куваном и иекувавом МлеКу' (1, 2). 
к8JUlUJ6па ж 'врста пастнрске иrpe' (1). 
калУша ж 'овца са прном lЬyпIКом' (1,2). -~, UcШо и МРк'јШа, 

црна 110 ilрљiщy (1); мркуша.' 
к8JI)'Шiн -aiнa м 'овавса прном lЬушком' (1,2); мркушав. 
каљiiште с 'место где се ваљају, купају свиње' (1,2). - &0 Ја на срео 

4влuје КQЉUшше (1). ' 
каљуга ж в. каљиште (2). 
кiпп м 'отвор ва забату штале' (1,2). 
К8ПiiЈа ж в. враТlЬица (2); вратвИЧКа, леса. 
карабе пп. Т. 'пастирски инструмент налик фрули, начињен од трске' 

(2). - Каpllбе иму ийсак оо бaзdр (306(1) (2). 
карЩш м 'Arthritis chronica deformans, хроивчви артритис са прирасли

пама код коља' (1,2). - Каракјш као li.мa, за~кне му ийкаљ (скочни 
зfлoб) (2). ' 

кiрл:ИЦ8 ж 1. в. шеивк 2 (2). - КJiРllиu,a оо врБОво о'Џо (2); 2. 'дрвени 
суд за храљеље оваца' (1,2);' - КJip"иu,e арё ЦttIaHи ирllвUIIU и 
apoOaвllllu; ЩО ире БШю (1); корито. 

кос м 'убрзано KOIЬCKO кретаље' (1,2). - Юса кољ, не јури но каса -
кос (2). ; 

IdУJl/узие под - 'купити стоку ва пробу' (1). - ~зо 1100 Dyll, оо како 
се ilокdже(l); узне ва пробу. 

кп. прИд. м 'без једног тестиса (за мужјака В. taurus, о. aries i Sus)' 
(1,2); једномудаст. 

EИpiiја несвр. 1. 'преносити дрва на KOIЬY ва вehoj удаљености и редовно' 
(1,2). - Кирuја, као кољима нОСи орва, меШровu. Д~сiШl мешра 
uзн2су на самари, кољи за Odн (1); КИрIЦIИIIIС, вуче кирију, идс у 
кирију; 2. 'пренос дрва ва KOIЬY ва вehoj удаљености и редовно' (2). 
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- й3е у кирију (2); кирија, Dlpиuиmе, вуче upију; 2. 'товар дрва 
на кољу' (2). - вјче кирију (2); кирија, приuиmе, иде у прију. 

киpиџJiја м '1Јовек хоји ва кољупрсносидрва уз иовчаиу нападу' (1,2). 
DpIЦIiПпе нссвр. в. прија 1 (1); вуче upију, иде 'у прију. 
dcUo млеко (1)/dkeJю млЫ (2) в. млехо (1,2). 
кliчицa ж 'прамен дуге длаке виmе копита ва стражв.ем делу ноге у 

коља' (1,2). - длllш изнад коanшa, dчuu,a ако је нUжa, l)Нда је 
6Ьљи за P4lJ (1). 

dmв.a (1) / dшњi (2) ж 'врх љymкe у свин.е' (1,2) . 
. uaпYшa ж 'део који је спојив између руде и јарма' (1,2). - На i)pJfu 

крај ојUшШа клааЈша, fеЬјэена, мЬж и i)jнJeнa (1). - Ј(лааЈша на 
fШЬу pji)y, i)e се сй&ља jIlpaм (2). 

uепетЈша ж в. звоно (2). - КлеаetUtшa IlIIl1ШНО, к1ю AI1IЊe зв1Јно (2). 
UAC м 1. 'врста пастирске иrpe' (1,2); 2. 'парче дрвета оо један од 

рскввэита у ИIpи XJlllса' (1,2). - Клис има уi)yжину око шриесшину 
санШUмa, а кfЮјееи му uc~ченu на 1ЈUlIИUC (накосо) (1). 

КЈЬУсе (1) / u.fce (2) с 1. 'Mpmaвa, слабо ухрав.ева ЖИВOТИIЬa' (1,2); 
рага, ca:кarија, мрцива, липцотива; 2. 'извсмогао, спор и неугледав 
кољ' (1,2).,- Кљ'се, шд није за нUшШa, llЮ ЦUlaHи ()p~e (2); para. 

КЈЬyчiвицa ж в. засоввица (1); mучапа. 
u.yчiиa ж в. засовlЦЩa (2); mучавица. 
KнJ'ira ж 'желудац код стоке' (1,2); уп. запале (ва п.игу). 
кобш ж 'одрасла жевж.а Бqоuз caba1lus' (1,2). - Та кoIJUлa шшо бlitиl 

1Јuacна, jei)Uнo на Миле није HUкtW нааа3ала (1); ж()рi6на '
'гравидва жеика Е. caba1lus' (1). - КJIlJ ајшШи кlJњa, i)oK се не 
ожi)реби, кoБUлa се зоtJе жi)рi6на (1); жlJpeбна - в. Жд~бва - (2). 

ко6ш на пiрке в. ЗСJCyПIa (1,2). , 
ко м в. плоча (1,2). ~ ЙМII. сшар кдв, сшаЈ!О КlJtJaНO и млdOO КlJtJaНO (2). 
КОВ@ (кОн.а) несвр. ',потпвати' (1,2). - Вма Јёдан У сМо шшо KOtJi 

кlJњu, оо 1Јца ~y осШiлo (1). 
'кООа ж 1. 'ОППIТИ назив за Сарrз bircus' (1,2). - Щкић чУtJlJo к1Јзе, с 
~a да се paзfOtJdраш, с ~a и с њef1JtJy &ру; 2. 'одрасла жеика 
С. шсuз' (1;2). - Ој) К!i:Ja се ojlJpu је к1Јза (1); ск1Јзна - 'гравидва 
жевж.а С. шсuз' (1,2). . . 

кoзiр -ара м 'чувар коза' (1,2). 
козёаииа ж 'козје месо' (1). 
кОзиВа ж 'козја длака' (1,2). 
кокошipa ж 'свиља која дави КОКОIПkC'(1,2). - ЦјЖлli, l>aбдJ?Љ оо 

цркнеш, 'tJaШи ни кoкouilJpa aUлe (1). \ 
. КOJIАн м 'део самара, кaиm: испод rpуди и кaиm: испод тр6уха' (1,2). -

Колlиtи су 3tJd duшa око f1Шш мDJ4pl/3, слјже оо ари'UJРСШе са.м4р 
(1). . . 
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колац м 1. 'мотка у средини стога' (2); стожер; 2. 'МOТIЩ за коју је везан 
'кољ при врпmдби' (1,2); стожер. .. . . ..-

КОЈЈенiiп ж 'парче дрвета којим се осигурава самар' (1,2). - Коленitка 

се вёже ~ се не би смако самар, нuже рёаа (1). 
КОЈЈiiб8 ж 1. 'општи назр за место у Dлавнви са cMemтajнвм објектима 

за људе и стоку' (1). - Боpllви КОО колМе, боpllви на колибу, uio 
.' . се каже кai'> су у Uлaнitну за сШоком (1); појата, Qaчија, ТPљ8IG 2. 

'општи назив cMemтajHoг објекта за сточаре' (1). - Йма ·ЗUм.ске и 
леШље колибе (1); појата. -

Ko.iI.Upa ж ирон. в. бачарица (2); ПJI8Нинарка, бачијарка. 
КОЈЈМиште с 'место где је била колиба' (1); појатишre, бачиjиmтe. 
KOIЬ кОља М 1. 'оппrrи назив за Equus caballus' (1,2); 2. 'одрастао мужјак 

Е. caballus' (1,2). - .КОњ i'>OlJе кai'> се аџжа IilJrщe ~u, o~ су 
коњ и коБUлa (1); 3. кастрирани мужјак Е. caballus (1,2); мекofлdв -
'кољ лак за управљаље' (1). - С мекofл1lвоЈ кьНЈа лlJко се оав7Јља 
(1); мекOf.лlJвас - в. меког лав - (2); јах4ћи - 'кољ за јахаље' (1,2). 
- ТО 1illo, нека сорша, иначе нико не Ј7щIe, iipё било јщћи кдњ (1); 
- за јаш4ње в. jaxahи - (2); лlJкши - в. jaxahи - (1,2); Шefљёћи -
(1)/Шefљећи (2) - в. тегљач (1,2). - -ЛОсо му ~ Ш"ёJљu, 3ашIJ 
ШеЈљећи (2); вучни - в. тегљач (1). - А в;чни коњ ui'>e ао њй (за 

- њuмa) (1); Ш~жи - в. тегљач (1); БОС - 'ков.без пOТlC.Ова' (1,2). -
Обосео коњ, осшаоБОс (1). 

кољ8р -ара м 'чувар коља' (2). 
KOIЬ за јашiњe в. кољ (2); jaxahи кољ, JI8lШIИ кон.. 
KOIЬ -на пiрке в. зекан 1 (1,2). 
коnAлiiцa ж 'недорасла жевка која рађа' (1); копиљача, копиљара. 
коmiлче с 'младунче рођено од недорасле жене' (1). 
ко~ражв. копилица (2); копиљача. 
ко~ча ж. В. копилица (.2); копиљара. 
копй.љче с в. копилче (2). 
копнИ несвр. 'брзо, нагло слабити (за животиљу)' (1,2). - неки БОлес 

Ја уваШи, коанй, коанй и скоанu (1). - КоаНй, apo~ на ШвlJји 
очи (2); спада, пропада. 

Kopiiтo с 1. 'дрвени сандук из кога се овце крме' (1). - круаiщa со, 
или сuшaн у кориШо ко нёА(а ЗОб (1). - КорUfilo је caнi'>yK на чiШри 
нОЈе, у шшап. у, uзi'>јбено i'>pвo (1); жљеб; 2. 'дрвени CYJ1.~ ~љe 
оваца' (1,2); карлица; 3. 'дрвени суд за храв.еље свиља" (1,2); 4. 
'место појеља стоке у пrraли' (2) . 

. костат -8 -о 'крупних костију (за стоку)' (1). 
катур м 'дрвеиа кружна ПJIОча која се ставља на горљи отворени део 

. чабра, а пврх ље камен притискач' (1,2). - КОшур o(i'» i'>licKe (2). 
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кочар М 'преграђен простор за смештај млaдyllч8ди у затвореном и 

покривено м смсштајном објекту' (1,2). -:- ЦреЈрtЮи за к'tJrщр уисшо 
о'делiње (1). " 

кош узв. 'узвик којим се опом:ин.с roвече да стави главу у јарам' (1,2). 
кошЈра ж 'затворена и покривена просторија, иајчеmhе од прylia или 

дасаКа покривеиих остацима сеиа, за смештај крупне и сиrие стоке' 

(1,2). - КошАра зfibђено и озЈдр KpOвuiиl, "'ojli)uнa (2). 
коmарче с дем. 'маља кошара за смештај младуичади' (2). - Кошарче 

слјжи за i1О'дмлai)aк (2). 
коштe.љ.iia -Ьа -Нво 'изразито мрmaв,(за стоку)' (2) . ..,. КошШељUвo, 

знаш како се каже: 3алеtШлa му се мeшltна за fрБUну (2). 
Kpiвa ж 'општи назив за одраслу жеику вos taurus' (1,2). - Двесша 

осам'дlсеш и i1еш 'дdнa н7Јси и 7Јн'да је крам (1); сШiлнa - гравидна 

жеика вos taurus' (1,2); сlUlбoмужна - 'крава која даје мало млека' 

(1). - Ја сам Јёi:Jне ЈО'дине К;IШо cIUlбoмужну K~Y, а знd.м 'да 
uзa~ре.м ка'д ју вiЮuм, H~ знам како ме i1реМрuлo (1); сувомлекаста 
крава, слаба на млеко; суво.мМкасша - в. слабомужва - (2); 
.млаi:Jомјжна - 'крава која се музе до 4. или 5. месеца после тељсља' 
(1,2). - Ми смо све шд млеко оо м.л.аОО.мУжнек~, шai:J с.мо баш 

и.мlIли Јё'дну, 'давали Пеђе коо бiю .м4ли (1); сшаромужна - 'крава 
која се музе након 7. месеца од тељеља' (1,2). - СШQрому~на K~ 
се мјзе кai:J ардђе cli:Ja.м Mlceu,a оо како Щ)биЩо шlлe и шд .млеко 
м7Јж 'да БJi:Je слано(1). 

кр8вља штiл8 в. штапа (1). 
КрадЈЬи.че с 'младуиче које крадом сиса туђу мајку' (2). - Крai:Jљивче 

i1oшси~је (2). 
крАсан -сна -сио 'крупан, доброг изгледа (за стоку)' (1); убав. 
кратак (на нOre) констр. 'кратких ногу, низак (за стоку)' (1); низак на 

ноге. 

крёмев м 'камен за кресан.е' (1,2). 
KpёC8JIO с 'гвожђе којим се креше' (2); оnьило. 
KPzљu -8 -о в. закрuaвeo (1). - Йма шакд (Ја се нађе KP~O i1plice, 

заосUillлo (1); закржљавео. "",,,.' 
крИви иесвр. в. гига (1). 
qИiвљe несвр. в. гига (2). 
KpввoBiipcx8 6ВЦ8 В. овца (1). 
KPВВOBpi:rac -та -то в. грбав (2). 
крввЈље ж мио 'греде које се спајају у рог код сводова' (2); роroви. 
кРља ж 'врста овчијег паразита, крпељ' (1,2). - й'де на двu,eкрЛJIZ (1).. 

- JI.<Лви ки крља без 'д'ue (1). 
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кfи. кРња кРн.о 'који има ошreheие poroвe, ИJIИ mjeМ иедостаје један 
рог (за roвeдa и овце)' (1,2). - ШЈШо ЈШче нёма, само КРНЈО (1). 
'- КРНЈ ЫllH има ошmeћени рЬзи (2). . 

QМiча ж 'општи назив за жену Sus способиу за пpamеље' (1,,2). -
рau,dчШш ни се нlшШо она хрмllча (2); сарасна - 'гравицна жепа 
Sus' (1,2). 

кfми (1) I кРми (2) иесвр. 1. 'храиити cтoIty боље иеro обично, и 1'0 

нарочито пред пареље' (1,2); 2. в. зоби (1,2). ' 
кpмlшо с 1. 'место на :коме се:крми стока' (1,2). - На крJrtUлo кор7Шio 

UIШ Ш~lCМе за j1lJнoI бpdвa крјине сШЬке (1); 2. 'место на ПJl8ИИВс:ком 
паmњaIty где се стоци даје ео' (1,2). - тnаац, Ila (JpвlHи ttлUнOtJи, 

У cpelJllНy сд оо ЛЙЖУ, на крмUлo (1). ' 
к;мче с р. 'младасвив.а, ИJIИ CJIIIВoa мапе тежине' (2). - КРJrtче ,Iilaкд~ 

ни арасе, ни сеиља (2); свив.че. . 
крО ...... ж 'остаци од иепоједеиor сеиа' (1,2); в. оједииа, сеиииа. 
кр6те иесвр. 'мирио пасти (о овцама)' (1,2). 
крт .... ]к 'мlIIIПIbаВ() чврсто меео без масти' (1,2). 
qJпва стОЕа В. стока. 
qyllllOВJlic:acт8.tиa в. вуна (1); власиа вука, впасиата вуиа. 
1КJra/ еВВН.аа - 'Резtiз suum' (1,2). 
ку .... ~ 'преспица' (1~2). 
кt.QU -8 -о в. рутав (1) . 
.:Ја ж 'дрвена направа за вal)eљe сена из стоп' (1,2). 
КYd.I.a ж 'дуже дрво са:куком, CJI)'ЖII за чуваље оваца' (1,2). - KyкlJљa 

је крШю (Јџо (1)~ 

. кtae -ет. -сто 'који има рогове о:кренуте иа дове (за roвeдa)' (1,2). 
кtвџцв м ми. 'о:ксиуроидоэе у чмару, паразигарио обокље коља И 

мarapaцa' (2); пувдрсви. 
кУпљача ж 'тророга вила, служи за са:купљав.е сена' (1,2). 
Etc':yca':yco ':кратког репа, ИJIИ безреп (за свив.с и псе)' (1,2). 
куСЕјв м 'део самара, :кamп: испод рспа' (1,2). - Кускјнслјжи (Ја не 

UlJe самар нaapilJ, арема ЈЈиШ (1).' 
E)'Т)'PiВ -ана м 'оваи који има уВијеие poroвe' (1,2). - д~H кушуpdн 

бltје и с рЬЈоеи (1). 

л 

лш ва МУЖУ в. мужа (1). 
nkши .:6 ... в. :кољ (1,2); јахаhи KOIЬ, кољ за јашање. 
ле_ -~ м 1. 'кољ:који иде само са леве стране руде' (1,2); 2. 'во :који 

иде само са леве страве руде (1,2). . . 
леса]К в. вpanьица (2); враlИИч:ка, капија. 
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JIJIIIiДaН митiљ в. митиљ (1). - Лимоски миШUљ је најЈЬри (1). 
JlIIIJIIцiн -&ва м 'раса коња са пбyl)им вратом, иеизражевим гребеиом И 

равним мало заобљевим сапима' (1). - mки Rl>њu су lШlluиРни (1). 
JlИПЦОтииа ж в. кљусе 1(2); para, ca:кarиja, мрцииа. 
Jllica ж 'коБИЈ18 са широм белом шаром по гп8И, или са белом љушком' 

(2). - Оно Ши је ,,"Са шШо ју Шlра она жlНQ низ ауш (2); лисаста 
кООила. 

лliсас -та -то 'који има ширу белу шару по глави, или белу If>ymкy (за 
коље)'; уп. лиско, лиса. 

лliеко -8 м 'кољ са широм белом шаром по глави, или са белом љymкOM' 
(2). - ЛUcко има низ чело белу арјЈу (2); лисас кон.. 

лliCIIIК м 'lIасе1fеие граие са лиmhем, сточиа храна' (1,2). - Овце Ј"г()у 
лUcнuк, Мика се з()гне (2). - ЛUcнuк је кЏсана ""ма (2). 

Jlбј Jlој8 м 'бравља и roве1)а масиоha' (1,2). 
ябва (1) I JlОва (2) Иесвр. 'јести халапљиво (о свии.и)' (1,2). 

'љ 

.. Јк узв. 'узвик за тераи.е теЛ8Ди' (1,2) • 

.. Ут "Ута .. уто в. жесток (1) . .. у. -на м 1. 'пргав, напрасит кољ' (1,2); 2 'пргав, напрасит би' 
(1). 

м 

мadpaц -Арца м 'опппи назив за Equus asinus' (1); 2. 'одрастао мужјак 
Е. asinus' (1). - Си ви()ла ујtшру онОЈ мafdpUll Шiilо носи млеко на 
caмdp •.. сам ш4 Ј"гоон осШlw (1); MOfllpa" (2). . 

мaгipe с 'мпдуиче Equus asinus' (1). - Ел знdш онј арйчу за мafllpe, 
и 60fRJво сёно? (1); MOf1lpe (2). 

магаревце с 'МJl8ДO и мало магаре' (1); мOfapeH~. 
магарlЩa ж 'одрасп жеиu Бqиш asin'us' (1),· мorapltup (~; ж()ребна 

- 'гравидиа жеи:ка Е. asinus' (1,2). - ЙсШо, исlilo и кo6Uлa и 
мafapltup - жlJргбна (1). 

магарiiше иесвр. ирои. в. прија 1 (2). 
м8зга ж 'меmaиaц између пастува и магарице' (1); мула. 
мij8 Ж В. сириmтe (1,2); -.маја је КYUOвHO, није ариро()но (1). 
мiвдpa хс 'место ва коме се предаје I прима млеко' (1). - На мdн()py 

се, кућUч.е у БЈЮо, ареМгало млеко и МакеМнци, ГјЈЦи, шша ли 
су, аравили су сира... баск'Uја, lliaкO Ја в41illлu, шо ()aнllc качкавdљ 
(1). 

мic м 'свии.с:ка маст' (1,2); мачииа. 
мicло с 'улупаиа млечна масиоha' (1,2). 
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мачАна ж в. М8С. - То исШо шilio и м4с, МQчиНQ, ал ми аю шакд 

Joв'bpu.м.o, lia ши cltfypнo с.мешно (1). 
мачtга ж аугм. пе~ в. тојага. 
маџАра ж 'раса свиља, са црвим коврuавим чекmьaмaи слабо месвата' 

(1,2). . 
M~ узв. 1. в. од вош вош (1,2); 2. 'узвик за дозиваље телади' (1,2). 
Meдeвiiцa ж 'звоно од ливсног метала' (1,2). - Ме()еница за овце и за 

кЬзе (1); .в. звоно. 

"/медeничiра/6вца - 'овца која носи м~девицу о вра1У и предводи стадо' 
(1). . 

меденiiчп ж дем. в. меденица (2); медеиче. 
меденче (1) / медЙНче (2) с дем. в. меденица (1.2). - Меi>eнче слУжи 

за јаЈње, шеле, ()а се не U3fЈбu (1); медевичха. 
"мек -8-0 1. 'који се лако ухраии (за говеда и свиље)' (1,2). - Мёке 

свиње су моравке (1); 2. 'која неЬе да вуче (за краву)' (1,2). 
меа на мјжу в. лака на мужу (2). 
Meкёlie несвр. 'јаВЈьати се испрекидано, ојарцу' (1). 
Medњe ж МИ. 'осТаци просејаве пшенице, врста јарме за свиље' (1,2). 
мекоглЬ кOlЬ в. кољ (1); мекоглавас кон.. 
мекогЈЈЬас кбlЬ в. кољ (2); меког лав кон.. 

\ мелeзh -ш м 'грло yкpmтeHe расе' (1,2). - Мeлeзdк је умелЪено fј:ЈЛО 
(1). - МЬж мелeзdк, умелёжено, свё шд исшо (2). 

/месо/ пјздраво - 'тврдо и жилаво месо' (1,2). 
м~шiн.e с 'састављав.е оваца од разних дoыall.ива у једво стадо ради 

зајеДIIИЧКе паше' (1,2). - СасШllвљaмD двu,e, и аю је .мlШdње (1). 
- мЈш4ње се обави кtЮ смо, cмluiiiли, ао.Јш1ми овце (2). 

мешЬа ж 'трбух' (1,2). - Ј(а() U()y с арЬлеlia ао, лjf, двце се вeћUнoM 
'оч,ау ао мешину (2). 

митiiљ (1) м 'Distomum pbaepaticum, паразиraрва БОлест код ro~да и 
оваца' (1,2). - Ј(а() иму мuшUљ, не шју ()а јё()у и аију, Шр26а' ()а 
се a~u крв (1). 

млц dlpa в. сира (1,2). ' 
младо млеко (1) / мл8до млkо (2) в. млеко (1,2); жуто млеко. 
МJl8ДO~ кpiвa в. крава (1,2). 
млеко (1) / мл&.о (2) с 1. 'опшrи назив за белу течвост којом жеике 

сисара хране своју младувчад' (1,2). - Прu6paлa 8Шсе и Dша~шuлa 

му млеко (1). - Млlк'Ь има варёно и неварёно (2); 2. 'неферменти
саво млеко' (1,2); слатко млеко, прсено млеко; жјШо - 'colostrum' 
(1,2); Мlld30 - в. жуто - (1,2). - IIЏO је МIId30 млlкЪ, а alJce clUћpo 
(2); apofp~HO - 'млеко у којем се створе грудвице сира ПРИJIИКом 
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куваља' (1,2). - ПрOfрУшано, ако се uрOfрјшало, баца c~ (1); киселд 
- 'фермеитисаво млеко' (1,2); 06рано - 'млеко са кога је скинут 
кајмак' (1).' . 

МЈЈёкомер м 'суд којим· се мери млеко' (1). - Млекомер је нОво, за 
uроооју, itмaШllчно нацршано (1); чаша, сатлук. 

МЈЈекУља ж 'крава која даје доста млека' (1,2). - Мneкj)љa се чУва 
оuaсно, ;;;;ю је БOfасшво (1); добра на млеко, помлекаста крава. . 

МЈЈечница ж 'млечви прощвод који седобвја куваљем кукурузноr 
браmвa у заслal)еном млеку' (1,2) . .....:.. Млёчнuu,a, ки качll.мaк, ал lЮе 
шМер (2). 

MOripaц -врца м в. магарац 1,2 (2). - Ако су више, кdже се МOfарци 
и МOfарићи (2). 

мoripe с в. магаре (2). 
могаренце с в. магаревце (2). 
мoгapiiцa ж в. мaraрица (2); ж{)рёбна - в. ж{)р~бна - (2). 
морПа ж 'раса свиља са кратком, црном Н peIТOM чеICВв.Oм, дугом 

љymкoM н слабим myвкaмa' (1,2). - Mopdвкe су црне свиње (1). -
Црна моџвка нёма {)л1Јку (2). 

м)ање с 'чин оплодље код оваца (1,~). 
мркорИ несвр. 'јављати се равномерно (о овцв, када нуди јагље да сиса)' 

(1). 
мркУше несвр. в. мркори (2). 
мркУ1D8 ж В. капуша (1,2). - Мрк'Јша itмa црно лице (2). 
мркушiи -ана м в. капушан (1,2). 
мpcwьAa -iiвa -Ьо 'који К8IПJЬe (о овци)' (1). - MpcoљUвa ~цa к1iиI,фe 

(1). . 
мfnu -тu -тво 1. 'лев., нерадав (за стоку)' (1.2). - Лењо, .мРШво, сам 

се вјче ки uребltве~о (1); уп. мрцива 2; 2. 'замро, запушген (за 
стоку)' (2). . 

мрцiiиa ж 1. в. lCЉyce 1(2); рага, сакагија, липцотива; 2. 'леља, нерадна 
ЖИВO'ГИIЫi' (2). 

м)че (овцу) несвр. 'оплоl)аватиовцу (о овву)' (1,2). 
МРЧе се несвр. 1. 'оплоl)авати се (о овЦи)' (1,2); 2. 'оплоl)авпи се (о 

кози)' (2); прца се, празује се. 
мУ .. ж 'узимаље млека истезаљем вимена' (1,2). - Музе се и на uо{)не, 

а Јмвна муЖа увече (1); л1Јка на - 'крава коју је лако мусши' (1). 
- JIЪкy на мужу, час uзмузеш, ()есеш минуша и fоШОво (1); мека 
на - в. лака на - (2). 

музiра ж 1. 'жевка вos taurus која се музе' (1,2). - Не {)d свака музlJра 
ltсшо .млеко, зависи оо расе (1); 2. 'женка Oviз aries која се музе' 
(1,2). - Музtiре ЧУва овчdр, а шl.UbЪи шuљeжdр (1). 

мј3е (1) I мЈзе (2) несвр. 'узимзТй млеко истезав.ем вимена' (1,2). 
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муdвица ж 'кaПIaЉ код овце' (2). - Mydeицa ју увllшUIUJ (2). 
мјna· ж 'Meinaвaц између кобиле и магарца' (1). - Щла и мAэi'а - шд 

Jёi}нo. Биле ,reKe у dлo иза i>p"or pIUi8, осtiйлe о(> НЬ.си.и с74урно 
(1); мазга. " 

мУрга ж в. raљa (2). 
мјс узв. 'узвик приликом тераља магараца' (1,2). 
мflieни САРа в. сира. 
мfче несвр. 'јављати се равномерно (о roвечету)'" (2). 
Iмјшицаl ЕОв.са - в. обо.ti (1,2). - КЬњска М.ЈШиЦа pi1Je кtЮ кЏге 

(1). - КЬњска M~цa u(>e и на кЏге и на ~liu(2). ' 

н 

набaдiiнa ж 'двороra~ила помоhу које се дeH~ сено' (1,2). - С нaбtЮищ 
се сено i>1lжe на гucFшу и 6dщl (1). 

набpiкие (1) 1 набpkнe(2) свр. 'иарасти ОД вадопажеља млека (за виме) 
(1,2). . 

нaвiiљaк м 'маља купаста гомила садевеног· celЦi (до 100 кг) у пољу' 
(1,2). - HaгUљaK и (JllЉ'гaK су гелuкa и још ulia fOмUлa.fiнa у !ilJљу 
(~ . 

~и свр. 'преклати овцу (о курјаку)' (1,2). 
на дptro zдpiбe в. ждребе (1,2). 
на 'дpfгo Jinьe в. јагље (1,2). 
'на дpfry мaтo~yl hiи - в. оваи (2); оваи дpyroмaтopaц; јарац - в. 

јарац (2); јарац дpyroмaтopaц. . 
наэhtaц вlзliмцa м 'мушко мnaдy1Iче Sus тежине ОД 20 до 40 киnограма' 

(1,2). 
наэiмe с 'мnaдy1Iче Sus тежине ОД 20-40 киnограма' (1,2). - Й.ма 

н~колко KO.мtf(>a наэuмflliu (1). " 
наэимliцa ж 'женско младуиче Sus тежине ОД 20 до 40 КlШограма' (1,2). 
вiпве се свр. 'надути се, последица болести иадуиа (~ roвече)' (1,2). 

- Шаела се, Ј'Ъш конценшpdш ел јуОЈ4рљу l>!Шeлuну(1). 
на Јф80 ждpiбе в. ждребе (2). 
на Јф80 jinьe В. првесmљa 2 (1). 
'на Јфву мaтopiн.yl hiи -. в. оваи (2); оваи првоматорац; jllрац - в. 

јарац (2); јарац првоматорац. 
иiпpeд (1) 1 иaпpiд (2) 'узвик којим се OIlOМllЊC кољ да крене' (1,2); 

ајде. 

в8СЈ10В (1) 1 вlCJlOB (2) м 'нагкривени заклон lЦi једну воду за смештај 
стоке' (1,2). - Нtkлон мОже и крјжно уз uлaшuнipу, о(> i>Ptш, 
йокрflгено са ОЈёi>uну, сенFшу (1). - Нtkлoн flcШо plJfoгu, само с 
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јеlJнесшрdне Ilлaшuне, а (ЈрјЈа сШptJна цела оfiИJЪрена (1). - Наслон 
(Ја не кUcHY, lJ уШёкну (1). 

иастpiни .... -а -о в. застравичав (1,2). 
на трёЬе jinьe в. јагн.е (1,2). 
на тpёhe тueн.e в. телев.е (1,2). 
ведовоче е 'МЛaдyllЧе рођено пре времена' (1,2). - Изј71лови се и шо 

је нelJонЪче (2). 
немtheни ciipa в. сира (1,2). 
верез "'8 м В. вепар 2 (2); в.ераз. 
нiiзaк (ва ноге) констр. В. кратак ва ноге (2). 
вИја се неевр. в. гиба ее (2). 
воzици м. т. 'маказе за СТРИЖУ оваца' (1,2). 

Љ 

в.ёраз -8 М В. вепар 2 (1). - Рёш1W кажемо веаар, њ!раз букlJри свињу 
(1); нерез. 

о 

о уэв. 'узвик којим се опомИље Крава да мирује при мужи' (2);· оу. 
облliзви се евр. 'родити два младувчета истовремено' (1,2). - БлiIзнUлa 

ми 6вца, значи, ојћfЊUfШ i>вd jllfњеша (1). 
ОБОд -а м 'ве.1IИICa мува која c~ крв марви, Tabanus L.' (1,2); кољска 

мушица. 

6IЮр м 'затворена и покривева, обично зидаиа просторија за смештај 
свиља' (1,2). - Нёма Обори, шю бјкву cii4вy У aлQ.нину свиње (1); 
СВИIblIЦ. 

Обраво млеко в. млеко (1). 
обр.љавео -ёл8 -ёло В. брљив (2). 
оБРне се (6ВЦ8) евр. 'оболети од вртичавости (за овцу)' (1); в. брљива 

овца. - ОбрнЈла се 6вца (1). 
оБР"'ШD ж в.брн.yпucа (1). 
6ваи (1)/6вiн (2) 6вна м 1. 'општи назив за одраСЛОГ мужјака Ovis aries' 

(1,2). - Йма више овце, а сам jelJdH ован (1); 2 'некастрирав, 
приплодви м.ужјак О. аПез' (1,2); - ирвомlJшорац 'мужјак О. зriез у 

тpehoj години живота' (1). - ПрвомlJUiорац, ован са чгшри зјба 

(1); - lJрyfомlJшорац 'мужјак О. шез у четвproј години живота' (1). 
- OlJ шри (Јо чгшри JыJнe lJрyfОмlJШорац. шо сШiро (1); - на 
ирву машоpD.њу в. - првоматорац (2); - на (ЈрјЈу МaUiopuњy в. -
дрyroматорзЦ·(2). 

6ВЦ8 (1) /6aцi (2) ж 1. 'општи назив за ovis зriез' (1,2). - ШкalJ било 
ирич (MНOfO) овце (2); 2. 'одрасла жевка О. аrieз' (1,2). - OlJ кlJOO 
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се ojlНљи је двца (1); cj7IJљeнa - 'гравидва жевка О. aries' (1,2). -
са(д) ће д Uмa.мo i>ве-шрu cjl'nНJeHe овце (1); вун!ша - 'овца која 

има дугу ВУНУ' (2); p~jaвa - в. вувата - (1); ошшровЈнасша - 'овца 
која има оштру вуву' (1,2); крuвoвирс1Ш - 'раса оваца са доста 
дугачким и шиљастим прамеиовима беле грубе вуве и са глааом и 
иогама обраелим жyroм ДJJaIЮМ; уско ЛОIWJaJIсој ~еике'.(1). -
KpuвoвиpcKa двца је ж'ја (1); сврљUшкa - ~paca оваца ~ белом 
БОјом рува, састављеиог од шиљаствх праменова В са шарено 
прскавом ГJlaвoM и иогама; подврста дoмahe прамеике' (1); upji>a "":: 
(1)/upyM - (2) 'немирна овца' (1,2). 

овча штiла в. пrra.пa (1,2). 
овчiр -ара м в. чобаиии 2 (1,2). - Музllре чува овчdр (1). 
овчарiiцa ж арх. 'жена, чувар оваца' (2). 
овче боriiи.e в. богиље (1,2). 
овче jicле в. јасле (1,2). 
овчииа ж 'овчије месо' (1). 
оnыiлo е в. кресало (1). 
оnьица ж 'овчија параэитарна болест, запаљеље и Фиброза изазвани 

паразитом пиромазма' (1,2). - Кад иов1lшу blНJUUJ'J оно оће оо 
лиuчу (1). 

orpaђa ж 'део земљишта око тора ограђеи пруhем, трн.ем и ЖИВИЦОМ 

(1,2). - Ом~шно аруће, сас шрље ЗafРЮUo и blраljа (1). - За 
blрађу... аруће, шрље, с мЬшке (2)~ / 

оrpiзииа ж в. оједива (1). - OfрUзuнa је ~ новије, арё сви fOtJорилu 

oj~динa, KpOвuнa (1). 
одfiiijе (МlIадунче) евр. 'ие ДОЗВОJIИТИ младунчету да више еи~' (1,2). 

- Оi>БUје j1lJљe од мајку (1). 
од-.ош - (ВОШ) узв. 'узвик за дозиваље говеда' (1,2); мс. 
ОД-КОО узв. 'узвик за дозиваље коза' (1); еик(е). 
од-мУс - (мУс) узв. в. од-на-на 2 (1,2). 
од-иi - (иi) узв. 1. 'узвик за дозиваље коља' (1,2); 2. 'узвик за дОЗиваа.е 

магараца' (1,2); од-муе-муе. 
одом прид. 'лaraиим кораком (за коља)' (1,2). - Йде uолако, Ьдом U 

ши идеш уз ~a (1). 
ождpel)и се евр. 1. 'родити ждребе' (1,2); 2. 'родити магаре' (1,2). 
ојinьи се евр. 'родити јагље' (1,2). 
оједина ж 'остаци од иепоједеие 38JIихе чврсте СТОЧИе хране' (1,2). -

МаЈарu,и јЋду fлавdшу, мafapeћy 60UJ1, сламу, шpdву U ОјЋдину, 
нdјлошије (1); огризииа, сеиииа, кровииа. 

оjliште е 'дрвеиа мотка која повезује јарам и плуг' (1). - Ојишiile дylllчко 

ОКО дв4 иао мешра, нааред алка, заdчu се за iiлjf ..• (1); руда. 
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ојс узв. 'узвик којим се опомиље говече да окрене бразду' (1,2). 
ојц-гУдо узв. 'узвИI< за дозиван.е свии.а' (1); гуд(о). 
окови м МИ. 'окови за спутаваи.е коља' (1). - Caaluoy се арве lWfе са 

шшpQнfу и fвЬјзено - 01«Ми (1); сапнице, епоиа. 
окози се евр. 'родити јаре' (1,2). 
окопiiли се евр. 'родити КОПНЛе' (1,2) . ...:- кai} pOi)UMHOJO .мд4()а, каже 

се окоайлilлa (1). 
oмk -аа м 'мушко младуиче' Е CabaIlUS старо од шест месеци до две 

године' (1,2). - Чим се l1bчне llpbca pdi}u, tJUшe није 0ЈН4к, но кдљ (1). 
оме е 'младуиче Е. caballus старо од шест месеци до две године' (1,2). 

- /(QlJ jelJHO у шшалу - о.ме, КalJ су tJllшe - омићи (2). 
oмiiцa ж 'женско младувче Е. саballпs старо од mecr месе .. до две roдиие' 

(1,2). - Oнd о.миир се ctJi uзмeшнула на .м4јку, лitia, а oiJQcнa. 
опpicисе евр. 'родити прасе' (1,2). -ПРUча се (Ја Hil«l KplriA1Ul оарасила 

шрuес, не знам (Ја л Ucшин mo 6ило (1). 
опјта ж 'кожни део бича који се везује на држак' (1,2). 
освОјп м в. гprymкa (1). 
Осок м 'отока што се излива из mтaле" (1), осоп. 
()сока ж в. ОСОК (2). 
отегие се свр. 'опустити стомак (за жиВотив.у)' (1); отрбољн се, 

отромбољи ее. 

oтUи се евр. 'родити теле' (1,2). - кai} се KP'llвa отели, ШUI«l је 

рlilJoс у ~ћy (1). 
Откос м 'покошени ред траве који остаје иза једног косача' (1,2). 
oтniдu м 'остаци еитие вуне после чеmљaљa' (1); mтим, еита вуиа. 
отпјшти евр. 'пустити млеко младунчету' (1,2). - Прu6pllлa и 

ошаушшUлa .му .млеко (1). 
отрб3љи се евр. в. oтerнe се (1,2). - ОшрБОљuo се lJO земље (1); 

отромбољи ее. 
отројiни се евр. 'родити три младуичета истовремено' (1,2). 
отромБОљи се евр. в. oтerнe се (1,2). - Најео се, l1a се ощро.м6дљUo 

(1); отрбољи се. . 
оу узв. 1 'узвик којим се опомиље roвече да се заустави' (1,2); 2 в. о (1~ 
очliсти евр. в. изриве (2). 
оштровуиаста овца (1) I оштровунаста 6вцi (2) в. овца (1,2). 
оштpi)јев прид. м в. ymтpojeH (1). 

П 

niэв (стОку) несвр. в. чува (стоку) (1,2). 
loiс/овчАраи - 'пас који чува овце' (1,2). - Овч4рскu tilIC у li.лJuiUну, 

а fiocељарски у сМо (2). 
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пВсесе (1»).пlсе се (2) иесвр. 1. 'оплођаВатв се (о кобвлв)' (1,2); пуштв 
коља; 2.' 'оплођаватв се (о мaraРИЦВ)' (2). 

пасе (стОку) 'вапасатвстоку' (1,2). - Пdceдвu,e. Joвl()y (1). 
П8стРМ8 ж 'утовљена свив.а за lUI8Љe или продају' (1,2). - 3ара,!-Uoсш,с" 

uacшрму (1); товљевп, полутовиа свив.а. 
nacтY8 .. у.а М В. ждребац 2 (1,2). - OlJ lмё Ј1Юuне l1a в~. 1>н()а је 

uaсшув (1). 
пiша ж 'трава за испamy стоке' (1). - й()е на iiiшу (1); попama. 
пiшн.u: М 'општи назив ПРиватног эемљИПlТa на коме се напаса стоЈСа' 

(1,2). - На UlIшНJQК се не кЬсu шptJва. 1IlIшшщи .ilшe и нёма 
uривашнu, си шд lJрж4вно(1). ' 

пёдав.е (ск тojiђr) 'врсп пacrиpcке иrpe' (1). 
пёда се I{CCBp. 'окретати се у лету (за тojary у игри педав.а)' (1) •. 
пёва ж 'певywaвa маса која се ствара DpИЛПОМ муже влв кував.а млеu~ 

(1,2). 
пёрас(Т) -а -о в. барз8СТ (2). 
пердо (1) / п~рдо (2) с 'део Зl{Да чатмаре' (1,2). - Бащ било Ko().1u'iC, 

уоарuо )1 йероо и uэtmo Ја (1). 
пёpuc -та -то в. зрн.ас (1); уп. зрњко, ЗРња. 
/dјац/croчна - (1).1 сточни- (2) 'сточво паэариmтe' (1,2). - Йдем 

на сшочну uuјац (1). 
пиmiba ж 'мокраЬа стоке' (1,2). 
rшuка ж 'крава сиво-плаве боје' (1,2). 
rшWIЬ8М 'би/во сиво-плаве боје' (1,2). - lJл4вча ОБUЧНlJ. а йЛ4ШОа 

ако је сшарuјu (2). 
rшЬча М в. плавон.а (1,2). 
rшiндиште (1) / плiвдиштe (2) с 'место на ЈСОМе се стока одмара на ваши 

у време првпеке' (1,2).- Cвllкa сшока UмacвOje llлdмuшiUe (1); 
rшiвдyjе иссвр. 'одмаратв на пamи у време припеке, о croци' (1,2). 
rшaнинiрка ж иров. в. баЧаpRЦ8 (2); 'колибарка,6ачијарка. 
rшiс(т) М в. стог (2). 
li1Iатiiиa ж 'цепава МОТЈСа ЈСао грађевивсltВ матеРИјал' (1,2). - ПОjlJша. 

Uлaшшш.ра. св7ЈООвu. н4слоН. fllj си D()y Uлaшине (1). 
rшатинiра ж 'врсп колибе/појате, начвњеиа од платвва' (1,2). -

ПллшшШра на lJвd-шрй plНa (1). ' 
rшётиво с 'вуиеви ковац за плетење' (1,2). 
/rшiim/ц{)ни - 'Anthrax, rвojвo эапаљење ТItВВa иа поврmиви коже 

марве' (2); црви приш. 
rшоча ж 'пOТltовица, гвожђе које се ставља на KOIЬCKO копиro' (1,2). -

ПлОча, шд UcШо. ал UлbчаОбuчно. О«Ј c~ uзUшло uoUiкOвuu,a(1); 
пOТltовица. 
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ооб;а свр. В. иэбрка (2); иэмеша. 
008рlia несвр. арх. в. првдава (2). - Пре се више fО8ОРllлo 11оврћала 

млlw, а са() арiЮa.na (2). 
ПО8рlie се несвр. 'оплоl)aвaти се поново (о овци)' (2). - Та се 6вuД 

аоврћала, није мOfло из арви ауш ()а Јсае (2). 
подбiци свр. 'потуриги жевп туђе младувче да сиса' (1). - МЬже и 

6лизначе ()а бј()е ао()оочено, ако Ја IIlЮбdцuш ао() ()рУЈу Овцу (1). 
оодвеша ж 'трака којом се причврmhује вуна за преслицу' (1). - Дође 

освЬјак на кylJ-гљy, tIa увёжеш аZЮвeшку (1). 
оодао.- м в. сводови (2). - fRЮвo() мЬже и крУжно (2); свод. 
оодина ж 'раэврmено сено око СТОга' (1,2). 
OOдU88 несвр. 'ставља'ГИ сириmтe у млеко, подсиравати' (1,2). 
оодметне свр. в. подбаци (2). 
поДМJIi,ци свр. 'обновити стадо' (1,2). 
оо.-Ојче с 'младувче које сиса туђу мајку, пошто нема СВОју' (2). -

ПоlJојче се ао()м-гшне ()а сиса (2). 
00.црИие свр_ 'пJЦIКYПИТИ ђубре .. на једно место у mтaли, СВИlЬЦу' (1,2). 

-.Ј<а() apuQpe ђјбре, кdже се aolJpШce (1). 
оојвта ж 1. в. колиба 1 (2). - Борави КОО аој'llше, борави на аоjlJшу, 

чува cf1lЬкy и#ЛО МШО (2);.бачија,тpљu, 2. в. коnибa 2 (2). - ПоjlJша 
(Јрвена за'љуои (2); 3. 'затворена и покривена ПРОСТОРИја, начиљена 
од платвиа, за смештај крупве и Ситне стоке' (1). - Кој нема шШ7Јлу, 
арави аоjlJшу (1). - ПојlJша се арави о() llлaШiне, цel1aнe мЬшке 
наређане it aOKpUвeHe са ojёlJuнy, сл7Јму (1); кошара, јар. 

ooji'nmrre С 'место где је била појата' (2); колибиmтe, бачијиmтe. 
оОЈВJfИШте Св. појило (1). 
оојило С 'место појења стоке на отвореном' (lt 2). - у t>вbрuшше или 

на реку има аЬјuлo, а у шШlIлy wвa, iiOјuлица (1). - 1ёру на вЬ()у, 

на аЬјuлo (2); поjилиmтe. 
OOqNl8iiцa Ж. 'прекривач којим се говеда' пrrигe од невремена (1,2). 
03qЮ88Ц'М 1. 'п<жривач.од козје ДJlПе' (1,2). - OlJ tЮкр&ца се араве 

6иclJзи, вџћа, зо6нUцa, о() wзје lJлllre (2); 2. 'прекривач који товар 
на кољу ПlТИТИ од квameњa' (1,2). 

oМyт08118 С8Ив.а В. пастрма (1). - Свиља за Шдв, ()а се шЬвu, шд су 
ши аЬлуШдвне свиље (1); Шовљенuк. , 

пом.: -аа м 'чуВар задружве сгоке' (2). - Пoлiiк чјга (}ржdвнy сшоку (2). 
оомяёаста a:piaa в. млекуља (2). - Ако има више млlко, Ьна 

Uoмл-гкасЩа (2); добра ва млеко. 
ооnaсп м 'кpэha паша пре окоподвевпе ИJIИ вечерње муже' (1,2). -

После a6lJHe ()ође овчdpи аушши jldaIЩU осШ7Јвљени за ()омiJзлук 
са двu,'lJмa у аЬаасак (1); попama. 
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попаша ж 1. в. паша (2); 2. в. попасак (2). 
порасан -сна -ено 'који има изгледа да добро расте' (1,2). 
поса:оnc -та -то в. висок на ноге (2). 
пOcrpкг м 'прво чишhеље оваца, пре главног в потпуиог,'lIDППања' (2); 

ПОС"ГРИЗУВаН.е. 

пОстрIl3 м 'вуна од првог чишhења оваца, подстрижена ву..- са трБYD1 
ногу и репа' (1,2). . 

пострll3Ување с в. постриг (1). Прво UOcшрuз'вање Мично у .мllj мёсец, 
lШсле ш4шdње (1). 

пата ж 'грапа која се забоде у земљу и ~oja озвачава за6раву.~паше' 
(2). - Пошка, Јрана заtЮ1}ена, ЙMuйla·(2). 

потdселв се св. 'поквариги се (о млеку)' (2). ~ Пошкitcели се.м:лlкlJ, 
YKвdpeHO (2). 

потковица ж нов. в. плоча (1,2). 
потсвсАва несвр. в. потсвсује (2). 
потсвсУЈе несвр. 'сисати туђу мајку' (1,2). 
потсмацв м ми. 'две дуге мотке на којима се преноси· ново сено до куЬе' 

(1,2). - Двd човека нЬсе на мЬшке,' 1ЮШcМa'Цu, л1Uloвe ел лескЬве 
(1). 

п6чв несвр. 'забраљивати пашу на имаЉу стављаљем потки' (2). -
п6чlю сам, шо је ll6чено (2). 

ОЈ! узв. 'узвик за дозиваље јагњади' (1,2). 
пpi3ује (а:ооу) несвр. в. прца (1,2). 
пpiзује се несвр. в. мрче се (1,2); прца се. 
прам~ва ж 'раса оваца са дугим репом. и грубом вуном која .вен У 

праменовима (2). - Праменка има lJМpy в"'у... шо је :жјјка (2). 
пpiпoрци м ми. 'мала звона од бронзе која се стављају за ухрвс' (4,2). 

- ПрlliiQрu,u за на ж?>ре6е мЬж 3а ~ 'KPflCHU, .. ел 3а Ја ч'је 
кoбiuw. (1). 

пpiсе с 'младуиче Sus тежиие 15-20 КИJIоrpaмa' (1,2). - К1иIaвO йрасе 

се не шШрЬји (1). - Чувам apaцu за нdc у к)ћуlJ има (1). 
праdllивa ж 'прасеhе месо' (;1, 2). 
прасJU.a ж 'жеика Sus која се недавно опрасила' (1,2). 
IпplшilЫl ва дрJro - 'жено Sus после дpyroг пpamев.а' (1,2). 
пРвеаив.а ж 1. 'жеика Е. caballus која се прВli: пут ждреби' (1); на прво 

ждребе. - Баш у шillllлy buwo јl"дну кotiAлy шfiio ни арвtcКUШl (1); 
2. 'одрасла жеика Oviч aries која се први пут janьи' (1,2). - О"д d() 

се йрви йуш ојllЈњи је 6в,щ. ... шо је на арво jllfњe, apвeclfuњa (2); 
на прво јагље; 3. 'одрасла жеика Sш која ёе први пут праси' (1,2). 

Iпрвомiторац/ 6ван - в. овав (1); овав ва прву маторив.у; јарац - в. 
јарац (1); јарац на прву матоРИlЬу. 
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npвотелкиња ж 'жена вos taurus после првог тељев.а' (1,2). - Јуницу 

сам осшавuо и 'Она ми са() uрtЮШМIШН1Il (1). 
превр'" (цедЬо) весвр. 'окретати цедвло с једве на другу страну, кахо 

би се сир брже оцеано' (1); претура (цедвло). 
преroри свр. 'престати лучити млеко, изгубити га' (1,2). - КIiд йpeKUнe 

млеко кdзtcе c~_ upeJopЪra крава (1). 
прёдава ж 'даваље ситне стоке ва чуваље за извесву награду' (2); 

придава. 

вреде (1) / п~е (2) весвр. 'правиги ковац од вуве' (1,2). 
прёђа ж в. жица (1). - Прё1Ја је нйШ оо в'не, KOjd it()e из освдјка на 

вршено (1). 
пpezИвљe весвр. 'пововво прежвакавати храну (о стоцн)' (1,2). 
прек -eu -ао в. прекас 1 (1,2). 
преК8јiри евр. 'поново ПОТЈ(овати коља' (1,2). - оса;арео му ков, ua 

се мора йрекајари (1). 
прёкас -ста -сто 1. 'роroва охревутих у страну (за говеда)' (1,2). -

крава која uрекасша 'Ьuaсна (1); прех; 2. 'који има роroве једном 

увнјеве н OKpeByre У страну (за овна)' (1). - ПрекасШи DвaH убива, 
Шо 'Ьаасно (1). 

пренОси весвр. 'восити младувче в lIПов нстека термина за рађаље' 

(1,2). - крава uрен2tш, ка() нОси више о() i>ШШ месеца (1). 
ПРеПИРа (dIpa) весвр. 'испирати крпу којом је покривев сир' (1,2). -

На сируШку се навlliiШ као нека скрама и заШд се КРIia uреuйра (1). 
npeпрегне евр. 'упрегиутв вола депnьa.xa ва леву страну,а вола левака 

ва десну' (1). 
препpOcrpe свр. 'ставити вово чисто сево за лежај стоцв' (1,2). -

Преuр'ЬсШреш u(м), Ш'риш сено, кукур'зну ш'му (1). 
пресно млеко (1) / пpkно мл~ко (2) В. млеко 2 (1,2); сватко млеко. 
пpkOnaц м 'осољена прокувава вода у tojoj се чува сир' (1,2). 
прест6јни ciipa в. енра (1,2). 
пpecтpiии (у јёдну ciicy) свр. 'остати са једном векорисвом СИСОМ (за 

краву)' (1). - крава uреСШpilнШш у јё()ну сису (1). 
прёсук м 'дељаво дрвце чијим се окретаљем правн вувевн ковац' (1,2). 

- КIiд се сасШllве 'Ь«») ()ве - 'Ь«») Шрu... ()вd.ШрЙ вршёна, 'Ьноо се 

на јё()но вёће вршёно Uресук'јје... с uрёсук (1). 
претура (цeдiiло) весвр. в. преврЬа (цедвло) (2). 
пре3iipљив -8 -о 'плаховвт, плашљив (за стоку)' (1); cтpamљвв. 
npи5ира веевр. 'ве давати све млеко, крити га' (1,2). - Прибйра млеко 

крава ка() uзJ'би Шёле, а 'Ьће ()а Ја сачува (1). 
npивр8ми евр. 'приб.лижити се термину рађаља' (1,2). - Та ни крава 

Uрuвре.мitлa, мора оо ()ежурамо цео ндћ (2). 
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прИ8,емна прид. ж 'која је пред термином за рађаље' (1,2). - КJiд 
Ilpuвpe.ми, шо је Ilpuвpe.мнa крам, Ilрuepbuш К061.UJa (2). 

~pl4дaвa ж в. предава (1). - Кai:J му i:Jdщ на IlрiЮtмy, ако је iДiШЦIIЛO, 
мора оо tlOкr2же сШре ..• к1ЈЖIl, fIиШl (1); rlpui:Jdea иесвр. 'почети 
давати ввme млека' (1,2); поврha. . . ' . 

прИми 'узвик којим се опомmьe кољ да се помери у страну' (1,2). 
прfbшодан бph в. брав. 
прШшодва стОка в. стока. 
припјшти (EpUy на бщ ЕОБЬу на кОња) в. води (1,2). 
IпрАшI црни - в. li1лuшl црни- (1). 
првJiцa ж 'љушка' (1,2). 
Iпр6ба/Јзне на - в. каул (2). 
прОвара ж 'поени сир добијеи искувавав.ем сурупе' (2); урда. 
прОарео c:ipa в. сира (1,2); стар сира. 
прогруmано млеко (1) I прогрУш8НО МЛ~ЕО (2) в. МЛе&о(l,2). 
пр6муз (1) I прОмуз (2) м 'пробиа мужа оваца на бачвји'.(1,2); промуза.. 
прОмуз& ж в. промуз (1). 
пропiдa иесвр. в. копии; спада. 

прУга ж в. даига (1). 
пруда оаца (1) I прУдi I.цi (2) в. овца (1,2). 
ПРУТ м 'иајтаи.е одељано дрво или rpaиa, које служи за тераље ков.а, 

roведа и свИЈЬа' (1,2). - 'ПIнко i:J]>tю је Ilрjfil, а Il'но lijню шоjiЈа 
(1). 

пftца (my) иесвр. 'оплоl)aвaти козу (о јарцу)' (1,2). 
пftцасе иесвр. в. мрче се 2 (1,2). - Кai:J се Il]>и.а, к1Јза врiчu (1); празује 

се. 

прч (1) I врч (2) -а м в. јарац 2 (1,2). - Љрац u Il]>ч UсШо ••• Il]>ч 1l'јЈи.а 
к1Јзу (1). 

прчеаина ж 'смрад од приплодиог јарца' (1,2). 
пУЈЈе-ПР узв. В. ППI (2); р. 
пУндре8и м мио в. куидраци (1). - IђнlJpeви су Јлисiiie (1)~ 
пУП88 -а -о 'ситаи, а са вeJIIWIМ стомаком (за CВIIIie)' (2); запупавео; 

уп. геџа. 

пУре се иесвр. в. задуву се. 

пУшти (кОн.а) в. пасе се (1). 
nm узв. 'узвик за тераље оваца' (1,2); Р, пуле - пр. 

р 

р узв. 1. в. пm (1,2); пуле-пр; 2. 'узвик за тераи.е СВИЈЬа' (1,2); ym. 
piбоm м 'штап којИм се мери млеко у суду' (~2). 
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piгa ж 1. в. хљусе 1 (1,2); 2 в. хљусе 2 (1,2). - ш~ра H~КY раЈу, зiшilla 
ли Ја чува, не знам (1). - раЈа, шо лењо, AilJзfa - кољ (2). 

piдaн pЦцQ. piдвo 'вредан, подесаи за рад (за стоку)' (1,2). 
РАДНИ в3 в. тегљач (1). 
ра.цун-уна м 1. 'говече хермафродиr' (1,2). - Рёшко се i>eш4вa pai'JjH 

коо Kpliвe (1); 2 'јаре хермафродиг' (1,2). - та pai'JYHU чёсшо било 
ко() japUћи (1). 

раэбуdр..се свр. 'маниФестовати полни нагон (о свиљи)' (1,2). 
развију се (да шky) в. запасу се (1). 
раэјiрмн свр. в. испрегие 2 (2); распрегие. 
раэлева несвр. 'сипати млеко на ч;tбрице' (1,2). - Разлёва се у чllбaр 

()а би се i>oБUo шшо више taIjltUl1C (1). 
piu.a ж 'рак.љасто дрво које се обеси свиљи О врат да не би бежала' 

(1,2). 
р8на ж 'эимиица за стоку' (1). 
рiниmте с 'ограђено место у пољу на коме се хране овце' (1,2). -

Рllнuшше у uЬље, ЬЈра/ја Зafpd/јена, зUми се кр'ёше лUcник (1). 
раса ж 'ознака к.валитета, особина' (1~2). . 
распрегие свр. 1. В. испрегие 1 (1). - са() се више ЈовЬри: ()а 

pacupifHe.м, а uрё било: () ucupifнe.м (1); 2 в. испрегие 2 (1); 
раэјарми. 

реа.а вуна в. вуна (1,2). 
peэk -аа м 'непотпуно кастриран мужјак.' (1,2). - Бuк се чука и ован 

се шУчё и ЬнОО мЬж ()а бј()е рeзdк (1). - Pai'JYH је резd~ (2). -
ПрuptЮно &llн мЬж ()а је резdк (2); сметељак. 

рёјава 6вца в. вувата овца (1). 
рёмен м 'уздужио резаи дуги комад слаииие' (1,2). 
pвI)Aв pJil)aвa м 'кољ цигла-црвене боје' (1). - 30вё се ри11ан зашо шшо 

()о/је рй/ј (1); алат. 
риl)уша Ж 'кобила цигла-дрвене боје' (1). 
рије несвр. 'копати љушк.ом по земљи' (за свиљу)' (1,2). 
риче несвр. 1. 'оглашавати се (о магарцу)' (1,2); 2. 'оглашаВати се (о 

говечету)' (1); 3. 'јављати се продорно (о крави, када је гладна, када 
тражи бик.а, или дозива теле)' (2). 

pKOTJЬiiвнцa ж 'прехлада код овце' (2). 
рња Ж 'ноздрва' (1,2). 
p6ra Ж 'овца која има рогове' (1). - РОЈа, шд мЬж ()а най/јеш, ал 

рёшко, ко() Влllси ч'ёшће (1). 
рОгови м ми. в. кривуље (1). 
руда (1) / руда (2) ж 1. 'дугачко дрво на колима уз које се упрежу кољи' 

(1,2). -у ру()е се кољ йрЪа и вуче (1); 2. в. оjиmтe (2). 
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руда вуна в. вуна (1,2). 
pyнiT -вта -ВТО ':који обилује 'вуном (о овци)' (1,2). 
РУВО (1) I рЈВО (2) С 'острижева Вуна с једног грла. :која остане у једном 

:комаду' (1,2). - Ово ми в~нa о() шо рунЬ (2). 
русје с ми. 'талог :који остаје при цеl}e&.у млека' (1,2). 
рУта -8 -о 'запуштеи, урастао, са дytoм и увијеном дла:ком (за сто:ку)' 

(1,2). - Рyuшва сuюка ка'д заруШ4ви, заpyfiiaвглtJ, с ~ceнu 'дoБUје 
нЬву 'дл1lку за зиму (1). ~ Поруш4ви, 'Ilocfli!He рушаво (2). 

с 

caaгlij8 хс В. :кљусе 1 (1); рага, мрцива, липцотива. 
ciло С 'cвmьc:кa yнyтpamњa мacHoha' (1,2). 
caмip м 'дрвена направа за причвршhивaље терета ва леђима магарца 

или :коља' (1,2). 
caмapџiij8 м ':коњ за пренос товара' (2). - На самар li'де ШЬвар, не 
мЬж 'др~кше, зашо самарџија (2). 

ciмпiс м 'напасаље сто:ке без чувара' (2). - У cd.мll4с fiЈшшимо и Ьни 
сами lJдђy (2). ' 

сандуче с в. mеви:к 1 (2); текме. 
ciпе хс ми. 'roрњв део ногУ у :коља' (1,2). - Саае су Мрљи 'д~o н6fy 'де 

сшоји dм (1). 
ciпнице хс ми. в. о:кови (2). - МЬже лОlUЩ за вpdш и нОЈуОа не бежи 

и саанице, caaH~O саМ (2); спова. 
ciтлук м в. мле:комер (2). - йШлук ...;. Џша 03 лШiiaр (2); чаша. 
СВИња (1) I CBAн.i (2) хс 1. 'оППlТИ назив за Sus (1,2). - Свиње оо'д ~Kвy 

сll4ву у iiлaнину (1); 2 'одрасла xceн:кaSus'. - Да 'дdм на свиље, i1a 
fоuюво, мЬж се раЗfовdрамо 'до арекојјшре (1). - Раним свиљУ,за 

сланину (1). 
свин.iр -ара м 'чувар свиља' (1,2). 
свИњац (1) I CBliн.iц (2) м в. обор (1,2). - Cвilњaц новије, шо се clii} 

каже свuњац, аре се викllло обор (1). 
свни.еliинa хс 'свињс:ко месо' (1,2). 
свйњса кУга в. :куга. 
свйњске богiiњe в. богиње. 
свИњче с в. :крмче. 

свиpiја хс 'пастирски исвтрумент, врста пастирс:ке свирале' (1); дуду:к, 
дудуче. 

свод м В. сводовн (1). - Сво'д је j~'днa сшрана скроз, 'дp~a 'до fiЬла 

рдЈа зaUiвЬрено. за овце нit.же (1); подвод. 
сводови м ми. 'нат:кривенн заклон ва две воде, за смештај сто:ке' (1, 2); 

свод, подвод. 
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свp.вJiшка овца В. о.ца (1). 
ceнiiнa ж в. кровива (1). 
сен.ак"· (1) / сен.ак (2) М, 'више, сеЩl свучево ва једво место (вап~~у), 

где се обично стока зими храни' (1,2). " 
сИво ж 'крава сиве боје' (1,2). - Сивка, 'шо се Uрё fоворило, ca~ сива 

кЈЮва (2). " 
сИвко -а м 'бв/во сиве боје' (1). 
сП(е) уэв. 1. в. од коэ (1,2); 2. 'Узвик за доэиван.е јарадв' (1,2). 
сИњац м 'эапаљеље вимева код овце' (1,2). - 'Ошaiiоо виме, уМри 

сињаи, на виме, наду је се и очуйа (1). 
с...ыща ж 'модрица код ~кe' (1,2). - Сuњ1щ,а се види кoi> заклане 

сшоке, на очUшћeну кажу (1). 
сАра м 1. 'беда маса добијена Сирен.ем, свр' (1,2). - Тјрuш сира у суиу, 

шд Власи шакд раде (1). - Kpuвoвиpcки сира је чУвен (1); сиреље; 
.мУћени - 'сир од посвог иэбуhкaиог млека' (1,2). - Мућени сира је 
йасан. Кад .муши, издваја .масло из .млеко (1); не.мУћгни - 'сир од 
млека из кога вије избyhкaио масло' (1,2); арОврео - 'стар сир~ (1,2);, 
сшар - в. проврео - (1,2); JtCJUi.()...:. "млад сир' (1,2); ilресШдјнu -
'ситан, мастав сир' (1,2). - Пресш{Јј,!-и cupar uодлUје се, Јрудва се 
исече, ilрелије с лiЮ1f.у вQi)y и uрцuюјц ,ОО дрУЈО јјшро (1); шуuкaв 
- 'рупичаст, ~ШСаВ сир' (1,2): 2. 'масвоЬа овчвје вуне' (1,2). 

сиpaha вуна В. вуна (1,2). ' 
сИрење с в. сира 1 (1,2). - Ређе се шд IЩже, ал има оо чујеш: носила 

сиреље у БОљеваи, на иијаи, (1). , 
dipиште с 'течност за сиреље' (1,2). - СиришШе од ђурђёвско јаЈНЈе, 

у чке.мбе на днд се HaЙpllви сириiиШе, ОНОО се дсјши узвllшру, 

uзмёша са одрёђене шраве, шури у крklче'и са ~ се iloi>лiва МIt'eKO 
(1). " 

сАР)'ТЈ:а ж 'течност исцеl)ена из сира;; (1,2). - EH~ ју сируш1ttJ у каву, 
за свиље (1). 

сАса весвр. 'узимати (уcrима) млеко од мајке' (1:2). 
сис4лче с 'младуиче које још сва' (2). - На ори.мер. }"llfaњu,u су сuctfли,u 

(2). 
сИта.Јна в. отпадu (2); шгим. 
diтнa стОп в. стока. 

cjiгњeнa овца (1) / сјiпt.eиа б.цI (2) в. овца (1,2). 
сdче (на мaraplщy)весвр. 'оплоl)aвати магарицу (о магарцу)' (1). 
aroэна (кОза) в. коза (1,2). 
cЧtде се свр. 'свпвути једво ва друго у стаду (о стоцв)' (1,2). - СкјЮи 

се шд шакд, док су заје()но Јоре у Uлaнину; сроде Се •. 
CJtylГaвввa ж 'очупаиа вуна са ЭUJIаве или Mpr8C овце' (1,2). 
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слiба на МJlЫ в. слабомужна крава (2). - Нё.ма .млlкЬ, то је 
сувомлекасШа крава, c.tib.ба на .млlк"ь (2); сувомлекаста крава. 

слабiUul ж 'задљи дољи део стомака' (1,2); слабytoвива. 
слабом9zнa кpiвa в. крава (1). 
слабу-roВИII8 ж в. слабива (2). - CllDБUна, слабуШ"Ьвина шо itcШо . оо 

стомака, тј нUшШа. нё.ма л"Ьше (2). 
слiпо МJl6EO (1) I слiiтn МJlko (2) в. млеко 2 (1,2); пресио млеко. 
слЬ.авu ж 'Aphtae ерisooпсае; тепiкa вирусна болестroведа, при чему 

се из гуБИIIе цеде сливе'(1,2). - СлUшusка на нОс, а иuia на Н1Ј 
~~ ~ 

Щra м 'помоhвик пас1'Ира' (1,2). - Пor1Юаш мкor (YНlljмиlilи HeКOfa) 
оо ши uом4же у Uлaнину на t1oјашу, lllO је слjrа(2). 

слfжи свр. 'очистити roвече од б8JIсre~(l). - сеако птРО CIIјжuм, 
uзринем, uомУзем (1). . 

cMeтeљk -па м в. рсзак (2). 
оој, сОја м 'раса' (2); сорта. . 
cOpra (1) I с:&рта (2) ж в. сој (1,2). ~ НtJјч!ш1ш с"Ьрша кoi) свиље су 

моравке, мщШрке, јокшuри (1). . 
cпiдa вссвр. В. копви (2); пропада. 
cпiдљив -а -о (1) I cl'l8AloAв -Ьа -ho (2) 'спов брзом слабљељу (за 

стоку)' (1,2). - caat>a, KOliнй и 3Qшо· к4жeJtio clUWљluJa ст"Ька (2). 
спона ж в. окови (2); сапиицс. . . 
спpiсна ЕрмаЧ8 в. :Крмача '(1,2). 
с,оде се свр. В. скрде се (2). - Па Шако, ср'1Юе се ко и љј3и. 

cтapoмt .... кpiвa в. крава (1,2). 
mp dpa в.сира 0,2); проврео сира. 
старЈља ж 'стара крава' (2). -:- Чјва.мо у шШ!лу ~i)HY сШар'љу, није 

за нЦшШа, ал не м"Ьж ју убијеш (2). 
старtнче с 'најстарије јапьс једвог пролсha' (1,2). 
m1'lD8 ПJI. Т. 'направа за ткаље, разбој' (1, 2). 
стёге ж ми. 'део самара"ужад за н.eroВo оСиIypaвaв.e' (1,2). - СiШfе 

uршене, слјже оо учврctuе сам4р (1). 
СТЬНа кpiвa в. крава (1,2). 
cтiљa ж 'део самара, подметач који се ставља испод самара да овај не би 

важуљао магарцу леђа' (1,2). - СЩ?ла ~e ap7Jвu оо liJ~ке i)л7Jкe (1). 
стОг м 'велика купаста ГQМИJIа садс;вевог сева (до 1.000 кr),y дворишту' 

(1,2). - СшОЈ се арё fоворitлo (1). - Сш"ЬЈовu н"Ьво сёно иреј) 
кЈћом(1); здевyro сево. 

mжер м арх. 1. в. Ј.Олац 1 (1); 2. в.колац 2 (1). - СШ"ЬЗfЦр сШ4ро, 

рёшко се са;:, ч'је(1). 
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cтoji.ыa ж 'врста пастирске иrpe' (1). 
стОп ж в. брави (1,2). - Чува се сш" • .м1lње но шшо 6ило(I); Kpyiiнa 

- 'говеда и KOIЫI' (1,2); сuшна- 'овце, козе и свиље' (1,2). - БlJtJuмо 
се шакд ОКО шу сишну СiШJl(У~ а нь.шш нlишку tJdji}y (1); uрUQлo()на
'стока способна за размиожавав.с' (1); -. uрUllлo() в. приплодва
(2); - .' ()о.м1lзлук В. приплодва - (2). 

стОп за дoмi:шyк В. стоп. 
стОп за прйппод в. стоп. 

сточiр -. м 'домahив који има доста стоке и који је предано гаји' 
(1,2); батлија. 

страшъiв -iiвa -iiвo в. презирљив (2). - СшрашљШю је ка() се ау()и 
(илашu) (2). 

СТРВОЉ м в. вукодавииа (1); стрвољива. 
стрвiљинa ж в. вукодаввва (1); стрвољ. 
cтpiiza м 'сКИдаље вуне са овце маказама' (2). - ОсшрUiу дtJцe у Мшо. 

По()сшр14~ и(х), шакд кdжеАСО, а ш4 cIilрltжa је кtЮ ардђе шсец, 

.месец иио о() u"сшрUf (2); шиmaн.е., 
стрвJПuтe с 'ливада, после косидбе, на којој се напаса стока' (1,2). 
cтpfгa ж 'улаз на тору' (2). , 
cтt узв. 'узвп ,Којим се опомив.е говече да приђе до јарма' (1,2). 
eтfEНe свр. 'потерати говеда да иду увазад, или их зауСТ8ВЈЫПИ да ве 

иду брзо' (1,2). 
суаомпек8СТ8 Epiвa в. крава (2). 
суг8рче с 'најкасније ојагљево јагље' (1,2). 
cyrfщи м ми. 'чворови на кожи говеда изазвани убодом mтpкљице' (1,2). 

- Сyfјщu о() шшркљu~ (2). - qJpK ка() је Ј-гоон, ал teeK су tJuше • 
(1). 

сущма ж арх. 'нарочито приграl)eна просторија поред куhвиx врата, 
или до колибе, која служи за смештај млечввх производа' (1). -
Сулt>р.ма сШ4ро, cat> нека ш'l1a у ()tJЪрuшfilе, ел у QlЮру.м (1),· ћелер. 

cyпikра весвр. 'заустављати пашу оваца (о пастиру)' (1,2). - Cyallpa, 
заусt1ШtJљa деце ()а lШсу (1). 

т 

табаНJJiiја м 'КОЉ са раввим копитима' (1,2). 
тврда ва Btмe в. виме (1). 
тврда ва МYZY (1) / тв~дi на мУжу (2) в. тврда на виме (1,2). 
тегљач -ача м 1. 'КОЉ за вучу' (1); тегљеliикољ, вучви кољ, тежи КОЉ; 

2. 'запрежви во' (2); радни во. 
Teгљilie штрАнге в. mтpaвгe (1,2). 
тегљеliи кОњ (1) I тег.blliи к6њ (2) в. КОЉ (1,2); тегљач, вучии кољ, 

тежи KOIЬ. 
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тьи кОњ В. кољ (1); тегљач, тегљеЬи ков., вучии KOIЬ. , 

текме с в. mеВИlt 1 (1). - 'ЛКItUJ за ј!СЈно ~08he СЈрвено чешершасШо 
. (1). - Текмичићи ЗfOi}но, јер кр1Јеа AWЖ i) uзлиже (1); савдуче. 
ше с 'младуиче воз taurus старо до щест м.ессЦИ'(1,2). - оо сшо 

Qei)ёсеш (}о (}e~cl1la кUлa је шеле (1).;-' lRКtW Qo шfilAм 6Wшill~ои.и 

колlию (2). 
телење с 'доношен.е на свет младунчета воз tauшs' (1,2); ,. Шр!1ie -

'"еЈПа воз taurus после тpeher тељен.а' (1,2). - Послеl1lpilie Ше.лёње 
се и не чјва, uрOOdш'lЮично (1). 

телеliина ж 'телеhе месо' (1,2). 
тЬкин.а ж 'женка вos taurus која се ieли' (2). ..i... lШJ1иpuu/l није 

сuЬсобна за шелёње, а шeлкuња ј~СШе(2). 

тови се несВр. в. гоји се (1,2). - Т'ОвliШ ју ()а ју uрolJdш, а Ьна се шЬви 
(1). 1 ,. .:,' 

товљеиlil: -Ва М В. пастрма· (2); ПОлyI'O'Вва 'CВ111Ь8. 
тojira ж 'дебело и кратко :цр'во које служи за '''I'epaв.c коа.а И говеда' 

(1,2). - !ђно орво Шој1ЈfIJ (1); мачуга. , 
ТОК М 'пуг којим стока силази са паllIЊliка до појила'. - Ток је uушйћ 

који сшЬка uз~ре у кршно м!сШо (2). 
TOEМk -иа м 'здепаcr, кратак кољ' t1). - Токм4к, аю сЬрiua коња, 

кџшак ко џe6/lн.e (1). ј , 

тор м 'откривен, оrpal)ен део земљиmтa у планинн, за крупну и ситну 

стоку' (1,2). - Тор за Uреко мша уз нQслОн, tлуза}l1lи свlЮови (1). 
торина ж 'стајско ђубре' (1,2). - ТЬрUIUI Је ъ81it' 1}Јбре (2): ~ Й.ма ку ј 

смиче шЬрuну и Uр1Јви fОМилу (2).' , , 
торче с дем. 'Ман.и Тор' (1). - й.ма шри шаква Ш1Јрчеша, см!шшај, 

м'жа, смешшај (1). 
Iтpiжи/-IIiD.'манифестовав.е ПодНог нагона кОд крава' (1,2); - јарца 

'манифестован.е, полног нагона код коза' (1,2); - кЬња 'мани

фестован.е полног вагона код кобвла' (1,2);,- AШfарца 'мани
фестован.е полног нагона код магарица' (1,2). - КtЮ шрdжи 

маЈарu,a, мafIJpuu,a риче, жваћа (1). 
Tpiiцe ж МИ. 'остаци просејаног белог кyКyp~ врста јарме за свин.е' 

(1,2). 
Tpљk м В. колиба 1 (1,2). - коо реке ни били мшњu шрлАlЩ а uмa 

и зUмски(1); појата, бачија. 
тројiиa ж 'женка која је родила три младунчета истовРемено' (2). -

КЬза се нdјчeшlie шроjdни, шроjdнка (2). 
троjiиче с 'једно од тp~ младунчета рођена у исто време од исте мајке' 

(1;2). - ЛlJно шроjdнче, а се" шри ШРQjdнчи1ш (1). 
трОМ8В -а -о 'неспретан (за стоку}' (2). 
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TJrra ж 'завРПIНИ део бича' (2). - трШ1«I, шо ~ки lZјш кажемо, ал 
није баш свако()нёвно (2). 

тр9д м 'пpocymена гљива која се пали' (1,2). 
трупe.љic -вета -Вето 'крата1(, здепаст (за стоку)' (2). 
трупiiиa ж 'труп без Главе и удова' (1,2). 
тУJlбu м 'желудац' (1,2); ЧICембе. 
фма ж 'велиm стадо' (2). - То више нёмо., У шјрму биле овце о() 

саlO бpdва навише и Joв~()a lZџко i:)вaeсШину 6pd«z (2). 
тјТ8 узв. 'УЗВИIC за теран.е прасади' (1,2). 

liебава вуна в. вуна (2) . 
. liелiр м в. сулдрма (2). 

Ћ 

liова ж 'мала roмила сена која се може понети у рукама, нарамак сена' 

(1,2). ~ Није за cвaКOfa Ucшо ћОЙ1«1, Cлd8a Й0~ce jii)HY ћОаку ко 
моје lZёШ (1). 

liопчи несвр. 'правити hОПICе' (1,2). 
liуљи (Уши) несвр. 'дизати уши и OCJIyJIIКИВaти' (1,2). - НаћуљUo Jшu 

(1). 
IiУп м 'посуда за псељен.е млеха' (2). - Ћјй је з~мљан(2); чабар, 

џибане. I 

liус узв. 'УЗВИI< за теран.е овнова' (1,2). 

у 

убав -а -о в. K~caH (2). 
убиЈiч -'ча м 1. в. бијач 1 (1); 2. в. бијач 2 (1). 
yвiљa се свр. 'yroјити се, па се заок.РУГЛИГИ' (1). - Y8Il.IЬМo се ко 

шруi1aц(I); уваљушка се. 

УВ8ЉУша се свр. в. уваља се (2). 
узбу..и (1) I узБУчИ (2) св. 'прокиснути (о кисеЛОМ млеку)' (1,2); 

узвишти. 

узвИшти (1) I узвАшти (2) свр. в. узбучи (1,2). - /(Q() IZpoкUcHe каже 

се узвйш~ло (2). 
УЗlJ11 ж 'пртени део кољске опреме који кочнјаm држи у рукама, пртени 

кајаси' (2); УЗДО. 
УЗllP с в. узда (1). - Уз()о - кlшш, ()ржu ђё.м У усша (1). 
узјiве свр. 'појахати коља' (1,2). - Узјан'јо KOЊll, ако било IZрё (2). 
уЈiловљен прид. м 'кастрирщ (за мужјака било које сточне врсте)' (1,2). 
ydдa несвр. 'смаљивати копичину млека' (2). 
умелеzeна овца в. овца (1). 
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упреrне свр. 1. 'ставити КОЉУ ам' (1,2). - Пр~же Ја и yиpёfHe Ја; 2 
'ставиги јарам говечету' (1,2); запрегие,зајарми. . 

/упритич/liдe - 'издвајати се, увек иhи пред стадом (за животиљу)' 
(2). ' 

урда ж в. провара (1). 
устёљана вУна в. вуна (1,2). 
утрина ж 'општи назив др)ЏВног земљипiтa на коме се напаса стока' 

(1,2). - Srшрuнa је i>рж4внu liluињaк, необрd1Jено (1); ~IWL 
уш узв. в. р 2 (1,2). 
ушљИпа свр. В. залужи (1). 
уштpi)јен прИд. м 'кастрирав (за коља и вепра)' (1,2). - Кољ се шiii.plJјu 

и шкlJi1u, шкlJi1u се кai> се сече, а овако је ушшрlJјен кдљ. - К4же 
се ушшрlJјен ui1ap за i1acшрму (1); опrrpoјен. 

Ф 

ФУрман -а. 'човек који управља кољем који вуче балваве УЗ новчаиу 
накнаду' (2). - Фјрманu су lJбuчно Босанu,u (2). 

Ц 

цвета ж 1. 'кобила са белом шаром у облику звезде !IЛИ цвета на челу' 
(1,2); цветаста кобила; 2 'крава са белом шаром'у облику звезде 
или цвета на челу' (1,2); цветаста крава. 

цвётас -ста -сто 'који има белу шару у oбnику звезде !IЛИ цвета на челу 
(за коље, говеда и овце)' (1,2). - Цвешас кдљ је lЮлuчан(I); уп. 
цветко, цвета. 

цвёта -а м 1. 'КОЉ са белом шаром у облику звезде ИЛИ цвета на челу 
(1,2). - Цв~шко има низ чело цвlш ел звезi>у (2); цветас КОЉ; 2 
'бик/во са белом шаром у облику звезде иnи цвета на челу' (1,2); 
цветас бик/во. 

цeдiљKa ж в. цедв.ак (2). 
цeдilло с 'кеса за цеђеље снра' (1,2). 
Ц~ м 'прибор за цеђеље млека' (1,2). - Цli>њак на решешку. 

Процli>uш млеко i10сле мУже, оо н(е) осШllне жкu рУс (шрун) (1); 
цедаљка. 

цнгija ж 'бела овца са црном главом' (1). 
цiiц (1) / цiiц (2) узв. 'узвик за тераље коза' (1,2). 
цИцвара ж 'млечви производ којн се- добија топљељем младог несољеног 

сира на ватри' (1,2). - Док UJювиш циu,вapy, мОра оо л1lжеш, шд 

шdлa(I). 

цичн (1) / цАчИ (2) несвр. 'јавља~и се продорно и неравномерно (о 
сввљи, када је хватају)' (1,2). . 

цpв~нн вётар в. ветар. 
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Ц~ JJ.IIИш В. ПЗIИПI. 
цfaнн прИш в. приm. 

цурЬ узв. 'узвик којим се опомив.е кон. да се помери назад' (1,2). 

Ч 

ч.ар м 1. 'посуда која служи за иоmен.е млека' (1,2); чабриче, чабрица, 
брента: 2 'веЬа посуда за остааљан.е сира' (1,2). - ЧабрОвu ti1lJМ у 
ћелер (2); 3. в. hуп (1). - ilсШо чll6ар и за сира i>a се чува, и за 
кисeлD млеко (1); џибаие. 

ча6рiiца ж дем. в. чабар (1); чабриче, брента. 
ча6рiiче с дем. в. чабар (1); чабрица, брента. 
чaмniра ж 'лaичиh подбрадиик' (1,2). - Чамl1lJра је ланче ucшю бplЮе, 

на ђем (1). 
ч8nон.u м 'папак' (1,2). 
чаpiпaс -ста -сто 'који има беле иоге (за кон.а)' (1,2). - ilма изрека за 

чаpl1lШcшOf коња: "Ако је Ј"гi)на бела, i>a мш ~y, ако су i)вё бем, 
оо оош комшitје, ако су шрй беле, i>a оош на КЛlJн~ (1). 

чiтма ж 'сецхаио дрво као rpaJ)евииски материјал' (1,2). - чаш.ма је 

i)pвo лесково и бјково, за чаШм1lру (1). - ЧllШма мёшар и йом 

мёшра сеи.кано мскОво i)pвo кај UРУlllићu (1). 
чатмара ж 'примитивна колиба иачин.еиа од слабијег материјала' (1,2). 

- ЧаШм1lра ... леfiљeно ој) 6лlliiia, и сл1Ll.uJ, u,ёиа се чllfilмa, а може 
и кованuu,е, i)(zcKe uu,ёuaне (1). - за чаШм1lру 1ioБUју кдље и UCllлешу 

сас iiлдш (1). 
чiша ж в. мле:комер (2). - Ч7lшa мож i>a бјi)е и већа и мlIњa, није 

oi)pilJeHo, кllкy нdђеш (2); сатлух. 
чемерha ж 'врста траве, Veratrum' (1,2). - Чемерitку корйсшuмо за 

лёк (1). 
четвери пп. т. В. четверка (2). 
четвера ж 'спрегод два пара волова' (1,2). - Чешвёрка за волОвu КОО 

iti)y оо ptЮе, а има и чешверио ме, закllчu i)вa, шрй шpllкшора(1); 
четвери. 

чета ж 'дamчица у коју су густо усађене краЬе оштре длаке, која служи 
за ИПIчетхзвай.е кон.а и говеда' (1,2). . 

чеmагiijа ж 'маљи метални предмет са ситним зупцима којима се струже 

блато или балега са кон.а и говеда' (1,2). - С чешаfitју и чешку 
шuмdрuш сшоку (1). . 

чеmљa несвр. 'ручко разбијати вуку' (1,2). 
чеmљiвииа ж 'ишч~шљана вуна' (1,2). 
чивтiр -ара м 'кољ који се рита' (1,2). - 1јја имао јеООн кдњ чuвшар, 

6aи/lo чflвше (2). 
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чивтiра ж 'кобила која се рига' (1,2). - И.мllли смо .мЙ ЈёlJНУ коБUлy 
чuвiiШру, iia САСО ју i>dли (1). , 

ЧИНОШМIIJD: -а м 'особа која пyпrra стоку у штету' (1,2). - Нllш Сл4ва 
био чиношшешник, ал {Јок БUo јЬш мали, оок носЕю ј7Јнџик (школска 
шорба) (1). 

чИва (1) I чAпi (2) ж ,1. 'крава са краТICИМ сисама' (1,2). - Која има 
кpllшке сисе је чuiia, а има и са (ЈјЈё сисе(1). - МЬже чЙua, мЬже 
сuc7Јша крава (2); 2. 'овца неразвијеног вимена' (1,2). - Чuua 

незЈоlJна за мУЖ)'(1). - Ј<а() има вмшю щме -;сuclJЩil 6вujJ~ а KalJ 
мало - чйiШ (2). 

чИпава ауна в. вуна (1,2). 
чкембiт -&Та -ато 'који има велик и опуш:ген C'lТOМ8K' (1,2). 
ЧЕ~м6е с в. тулбак (2). 
ч06iнин -а м 1. 'општи назив за чувара стоке' (1,2). - чо6iнuн борави 

KolJ колибе и чува сшЬку; 2. 'чувар оваца' (-1,2); овчар. ' 
ч06aнiiца ж арх. 'општи назив за жену, чувара стоке' (1); чoб.asкa. 
ч06iнEа ж арх. в. чсбавица (1). 
човiн. м 'дрвени суд за захватаље и разливав.е млека' (1,2). 
човИн.&:а ж 'врста пастирске .J:IГPC' (1); ПIВIПЬК8. 
чУва (стоку) несвр. 'чувати стоку' (1,2); пази (стоку)., 
ЧУО несвр. 'кастрирати бика, овна и јарца тучев.ем' (1,2). - ЖUлe се 

сшаве у ракљу и шUiроjliч чука, 6ван се чјка, и j1Ipaц, и бйк(1). 

чtпn несвр. в. штрпка (2). 
чура несвр. в. буричка (1,2). - lђpкy сено с рЬзи (1). 
чучуљiја ж арх. в mиљК8 (2). - Чучуљliјка се ко() нас 4Оворило, шUљка 

бйв1Јло, ал решко (2). 

џ 

џебiне с в. I.IИбане (1). 
џв6iнe с 1. 'посуда за чував.е сурутке' (1,2). - ЏuбlJне lJjitJeHo, ки 

чабриче, има .м1Ј.ло, оШвЬрено и унутра сUруШка. Ј<а() се укисели, 

аије се из ова cylJ на некаку цlвчiщy, мЬж Шенећка, чаура оо I.reшак 
(1). - крашко ко џеб1Јне (1). - КtЮ су в1шle - џu6aнUћи (1); 2. в. 
hуп (1). - У џuб1Jне се киселила млеко за зиму (1); чабар. 

Ш 

шiп м 'Aphtae episootiologica, болест папка код говеда' (1,2). - шаа 
ране на нЬЈе (2). - Ув1Јшuлa крава шlili. .• вО крив на нb;fy, не мЬж 
{Ја сШ7Јне на нЬЈу, cUљu 1illмeH се сЬли оЗЈОр (1). 

IШipa ж '"mapeвa" крава' (2). 



шiра ж в. шара (1). 
шlрОlЬ8 м ',.mapeJt' бих/во' (2). 
швИн.u ж В. човmькв (2). 
шешм 1. 'дрвени четвртаст суд за kpМљeљe једног брава говеда' (2). 

- Юiie Ши ки шенuк (2); саидуче, текме; 2 ·дрвени округли суд за 
крмљеље једног брава говеда' (1). - в,кова ()ac1«l 'у "ружни liблик 
за зобёње краве, шенitк има и ручиЦу (1); кврлица.'·· 

шlu.a ж 'овца која има mиљaсту љymкy' (1). - lШtљa је 6вlщ, са 
шиљlJсШу йpњи~(I); шиљџста овца. 

шиљегip -ара м в. mиљeжар (1): 
шнљedр-арам 'чувар mиљeжадЙ' (1). - Муз'ћре чУва овчдр, а ш~зи 

шиљежар (1). . 
lllllJЬёже с 'младунче о. aries старо од пет до десет месеци' (1). -
Щ~зи и јШll?вињу чУва шиљefdр,(I). 

шiiљn ж арх. 'врста КОJYIбе / појате куцастог облика. (на један рог)' 
(1,2). - Ш"uљке више и нема, у РОЈ' се рё1Јају Uлaшине, и вpdша, 
каналче lжоло з6оЈ кише (1); чучуљајЈа. . 

шliJьпста 6вца в. mиљa (2). 
mИндpa ж 'цепана даска u(.) грађевl$ИСКИ М&'f,Cријал' (1,2). 
широкоrpудас -ста -сто 'КРУIIЩI, велИ (за коље и гoвe~)' (2). 
шAmiи.e с в. стрижа (1). - Шitшaм 6tJ1fJ1, скй3ам вјну (1). 
шdпи несвр. в. mтpoји 1. 
urrinа ж 'затворена и покривена, најчеmhе зИдана просторија за ~~штај 

крупне стоке' (1,2); KPlJвљa - 'штапа' (1). - КQже се аре.Ма Ьвче 
шишле (Ја је ово кр7Јвља, ал Шу су и кЬњи, све (1); Ьвча - 'штапа за 

смештај ситне стоке' (1,2). - 6вце није исШо i>e и крјЙНа сШЬка, 
неЈо у Ьвчу шишлу (1). - Дё двце, Шу и кЬзе, Ьвча шUШлa, йоjllша 
(1). 

шmче с дем. 'маља mтaла' (1,2). - У шшtJлче и()е Ьбично и слабitји 

машеријал (1). 
штiп м 1. 'дебљи прут за тераље коља и говеда' (1,2); 2. в. бичало (2). 
штliвoJьи несвр. 'чупкати, пасти малу траву' (1,2). - ШШllвољи чufiу, 

.м4лу Шраву (1). 
штiм м в. отпадак (2). - ШШitм се влdcи на ЈребенU(2). 
штiiмaвa вУна в. вуна (1). 
штiiмчaвa вУна в. вуна (1). 
штipица ж 1. в. јаловица 1 (2). - ма шu;;a (Ја ју зовёш шШирица, Ь()ма 

се кЬље (2); јаловица 2. 'женка Бqоuз caballus неспособна за ждре-
бљеље' (i). , 

штАраи.а ж 'жеика вos taurus неспособна за тељеље' (1); mтирица 1. 
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штpiнгe ж ми. 'делови ама који се везују за ждрсџчaвmre' (1,2). -
ШшpdНfе за вучу, оо кучuне као конЬilau" оо л4нчUћu кllол4щщ (1); 
Шefљiће - в. шrpaиre (1,2). . . 

ш,.рu.uица ж ~узбуђево јурев.е,. CItaICaЉe од уједа' штркљице (~ 
говеда)' (1,2); п:rrpюЬав.е. " . 

шт()u.aн.e с в. шгрu.aвица (1,2). ' 
штРЕЉ8 се весвр. 'узбуђево јурити, СПDТв .од' уједа ШТРКЉlЩе "(за 

говеда)' (1,2). . . ,." , 

ш,.рХљица ж 'врста croчиог иисСпа' (1,2). ."' 
штројi.ч -ача м 'кacтpa:rop' (1,2). - Ймај!оон ш'l1lроjdч У сМо, 6н баш 

шд pdlJu (1). ' 
штрОЈи весвр. 1. 'кастрира1Ћ коља' (1,2)~ - К6њ се шfllр1Јји или шкlJаи 
сшњем (1); JlП(опи; 2. 'пстрира1Ћ вепра' (1,2). " 

штр6а ж в. myra (2). . 
ш,.рПD весвр. 'одгриза1Ћ траву, чyпn1Ћ," паёrи по Мапо' (1,2); Чy1nca. 
mfta ж 'ЬЫез, болест каже свих Жввотив.а" (1,2).' - КtW n:мa "",у, 

. K~ ми се лUжy нalJ џа (1); шrpoD. ' 
шfмса митiiљ в. митиљ (1,2). 
mJпкu dqJa в сира (1,2).' 
mfт -а -о 'безрог (за овце и коэс)' (1,2). -m,ш'Wk ujlJpt:iu., бriк нlмa, 

нису им uзрdсЛu'рЬзи(2). :..- ш,ше ~зе, cbpl1la tJeз р1Јзu (1).' 
mJти се весвр. 'љyrитисе (за жоља)' '(t~2). - К6њ ха()се шуши, ћуљи 

Уши и шшйtIљe (2). 
шЈшавац м 'болест говеда, ·~X ~ са пущетав.ем, myпrraвaц' (1,2). 
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IХ ПРИЛОЗИ 

ос 1. Скице. ; 

/~ 
ј 

Ojиmте и љс;:гови делови: 
1. anо; 2.'Цanyma 

Самар 

ШенИIC (1) 

Чаша за мереље млека 
Чучуљаjlca одв. ПIИЉD 

Појата или платииара 

СвоД(ови) одв. ПОДВОД (и љегови делови): 
1. кривуље/рогови; 2. бипиhи; 3. платиие 
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, 1. 

2. 

софија РаICИb.-МилојкоВИЬ. 

Iх. 2. Списак пунrroва и инфорМатора 

Криви Вир 

Јаблаиица 

Миле ШутЈЈh (1938) . 
Љиља шyтиlt (1'940) . 
Слобод~ Шyrиh. (1919) " 
Добрила-1)иба m~ . .(19ZO) 
АвтаЈЩltо· цy&h (1922) . 
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