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КОВАЧКА ЛЕКСИКА У
 ЗАПЛАЊУ
У раду је истражена ковачка лексика у заплањском селу Доњи Присјан, оп
штина Власотинце, свр љишко-заплањски говорни тип. Радом је обухваћена лекси
чко-семантичка и творбено-мотивацијска анализа и дат је речник. Анализирани су
називи алата, називи радњи,називипроизвода одгвожђа идрвета(пољопривредне
алатке, запрежна кола и делови кола).
Кључне речи: ковачки занат, ковачкалексика, кола ,точак, јарам,плуг.

I


Савремено доба високе технологије и механизације угрозило је и бацило
у засенак занатство и старе занатске струке. Иако је ковачки занат један од
најстаријих, сада је готово заборављен. Занимање ковача је замрло, све је мање
запрежнихкола и примитивног оруђаза обрађивање земље које су израђивали
ковачи. Са нестанком ковачког заната и оних ретких који се, још понегде,
њиме баве, нестаће и многи специфични називи који се односе на уско
стручне термине овог заната, што је био један од разлога да се одлучимо за
прикупљањеове лексике.
Ковачки занат у Заплању неговао се још у време Турака, када су били раз
вијени и остали занати неопходни кућним задругама: мутавџијски, грнчарс
ки, кречарски, ћумурџијски. По тврђењу доктора Драгољуба Симоновића
ковачко-коларски занат је у Заплању био добро разв ијен, те је, по његовим
изворима, у периоду од 1930. до 1935. године било четрдесет мајстора колара.1
Коларису своје производепро-давалиуНишу, Пиротуи Лесковцу, уморавским
селима и самомЗаплању.
Наша истраживања везана су за село Доњи Присјан, које је смештено у
Заплањској котлини, у подножју Суве планине. Село се налази на тромеђи
Ниша, Лесковца и Пирота, удаљено по око педесет километара од сва три
града.Административно, село припадаопштини Власотинце, и броји око две
ста педесет становника. Становништво се искључиво бави земљорадњом и
сточарством.
* tanja_nis@live.com
1 Драгољуб Симоновић, Заплање, Градина – Ниш, Народна књига – Београд, Етног

рафски институт САНУ Београд, 1982, стр. 226.
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У селусмосе срели са занатлијомРадомиром Игњатовићем (1920), ковачем,
који сезбог старости својимзанимањем више не бави. Од њега смо сазналида
су се ковачкомструком, пре много година, у Доњем Присјану бавили Цигани, али
онинису правили кола, већ сусамо клепали мотике, секире ираонике.
Искористили смо познанство са информатором да забележимо ковачку
лексикукао сведочанствоо једном в ремену.
До грађе за овај рад дошли смо методом интервјуа. На основу претходно
припремљеног упитника, сачињеног од питања везаних за алат и делове кола,
прикупилисмо лексеме карактеристичнеза ову лексичку скупину. Великиброј
назива с азнали смо у спонтаном разговору са информатором, а у вези с а
поступцима при изради п
 роизвода од д
 рвета и м
 етала.
Грађа је распоређена у неколико семантичких поља: општи називи, називи
алата, називи поступака у производњи, називи производа, делови запрежних
кола, делови точка, делови јарма, називи разних помоћних предметаза превоз
различитих терета, н
 азиви поступака у п
 роизводњи.
При лексичко-семантичкој обради грађе држали смо се одређења и дефи
ниција датих у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и
шестотомном Речнику српскохрватског књижевногјезика М
 атице српске.


ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА А
 НАЛИЗА
II
2.1. Занатлија који кује и обрађује железо, гвожђе и поткива коње назива се
ковач.2
2.2. Занатска радионица заручну или механичку обраду метала именованаје
лексемом ковачница.3
2.3 Основни материјалза рад ковача је гвожђе (јавља се уликовима гвозђе,
гвозје, гозје) или железо.
2.4.Ковач, чија је радња и коларског типа, користи идрво.
III
3. Прво семантичко поље обухватаалат којим се ковач служи при обради
метала идрвета.
2

Наш информатор се није бавио поткивањем коња и говеда, већ обрадом метала и
дрвета. Иако се бавио и ковачким и коларским занатом, у околини га знају као Рашу Ковача.
3

На радионици нашег информатора некада је стајао натпис Занатско ковачкоколарска радња, а данас се спомиње само као радња или ковачница.
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3.1. Тестера за сечење метала назива се бонсек.
3.2.Бормашинује ручна бушилица за метал,која се састоји сеод точка, ручке
заобртањеи металнебушилице; на постоље машине ставља се гвожђе, а врте
њем ручкебушилица сеспушта н
ам
 етал иобликујерупе.
3.3. Двокрака метална алатка за хватање или стезање предмета означена је
лексемом клешта.Жељезна кљешта служе дасе њима држи загрејано гвожђе.
3.4. Влажна крпаза квашење загрејаног гвожђа зовесе квасило.
3.5. Лексемом коломаз именује семаст за подмазивање металних окова на точ
ковима и колима.
3.6.
За сечење гвожђа користесе маказеза гвожђе.

3.7. Ручна алатка за клепање метала је чекић. Велики, тешкичекић назива се чук.
3.8. Дрвено или метално оруђе којим се удара метал назива се маљ.
3.9. Лексемом ме именује се направа од коже која служи за распиривањеватре
како би гвожђе омекшало.
3.10. Гвожђе се кује на масивном металном подметачу, за који је у употреби
лексема наковања.
3.11.Натегач је справа за натезање шине на точак. 
3.12. Брусни камен који се окреће око своје осе и служи за оштрење металних
предмета зове се тоцило.
3.13. Алатка за стругање гвожђа је турпија.

3.14. Швајс апарат јеапарат за заваривањегвожђа.
3.15. Германизмом шнајдез именује се направа закружно резање гвожђа.
3.16. Ваљкасти клин који служи за притезање и причвршћивање је шрав.
 равови могу бити различитих величина.Већишраф који се углављује у осовину
Ш
точка назива се м
 утер. 
3.17. Алатка за затезање или одвијањешрафова зове се кључ. Ковач се често
служи клештима на завртањ којасе зову вранцуски кључ.
3.18.Ручна алатказа стезање илипридржавање предметаприликом његовеоб
раде јестега, а уупотреби је и турцизам менгеле.
3.19. Челична алатка за дубљење дрвета или гвожђа са оштрим сечивом на
врху назива се длето.
3.20. Лексемом кесер именује серучна алатка затесање, сасечивомна једној,
а дужим ушицамана другој страни.
3.21. Справа за утврђивање водоравности, односно за равнање дрвених
површиназове се либела.
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3.22. Ручни струг за равнање дрвених површина је ренде.
3 .23. Лексемом сврдло именујесе ручна направа којом се кружним покретима
издубљује дрво.


IV

4. Друго семантичко поље тиче се назива за радње, одно сно проце се у
производњи.
4.1. Ковач ударима чекића обрађује усијано гвожђе дајући му одређени
облик, односно кове4.
4.1.2. Ковач заковује или приковујеметал тако што га клинцима или
каквим другим средствима утврђује, учвршћује, прибија.
	4.1.3. Глаголоковује именујерадњу учвршћивањаи ојачавања металном
везом, металним оквиром, оковом разне предмете и направе(обично дрвене).
4.2.Глаголбуши означава прављење рупе, одно сно пробијање метала или
дрвета.
4.3. Радња спајања метала помоћу пламена означена је глаголом вари.
4.4. Глаголском лексемомзаварује означена је радња спајања усијаних метала,
тј. деловапредмета.
4.5. Глаголом деље/деља именујесе радња обрадедрветатако што сеодсецају
ћи или резуцкајући дрвету дајеодређени облик.
4.6. Како бизагрејао гвожђе, к овач распирује ватру тако ш
 то дуа у мехове.
4 .7. На ватри коју ствара помоћу мехова ковач на високим температурама
загрева, односножари гвожђе. 
4.8.Глаголом калиозначава сепроцес загревања гвожђадо високе температуре,
а потом наглог хлађења како бигвожђе добило на тврдоћи, чврстоћиитрајности.
4.9. Глаголом калаишеозначава се процес превлачења, односно облагања
гвожђа калајем.
4.10. Радња исправљања оштрице чега или откивања косе означена је глаго
лскомлексемом клепа.
4.11. Помоћу натегача ковач натеза гвоздени обруч, тј. шину на точак.
4.12. Глагол остри означава радњу оштрења г возденихи дрвених предмета.
4

Због непостојања инфинитива у говору Доњег Присјана користимо 3. л. јд. пре
зента. В. Ј. Марковић, Говор Заплања, СДЗб, XLVII, 2000; Тања Милосављевић, Говор
села Присјана (Горњег и Доњег), СДЗб, LVI, 2009.
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4.13. Гвоздене предмете ковач подмазује специјалноммашћу за м
 етал.
4.14. Дрвене површине равнају сетако што ковачручним стругом рендише
дрво.
4.14. Глаголом стружеозначена јерадња равнања металних или дрвених пов
ршина.
4.15. Оштрим алатомковач сече гвожђеилидрво к ако би га обликовао.
4.17. Заваривање гвожђа помоћу специјалног апарата за варење именује се
лексемом швајсује ( гвожђе).


V

5. У треће лексичко поље укључени су називи производа, и то пољопри
вредних а латки и запрежних кола.
5.1.Ашов је  називза гвоздено оруђе (тругластог или четвороугластог облика)
насађено на дрвену дршку, које служи з а за р иљање икопање земље.
5.2.Турцизмом будак означена је алатка за копање земље, ископавање корења,
камењаи сл., која надржаљи има или с амо гвоздени шиљакили мотичицу.
5.3.Вила је назив за гвоздено или дрвено оруђе са шиљатим краковима којим
се сакупља сено, слама и сл.
5.4. Гвоздена алатка са једним делом зубаца за купљење сена, сламе и сл.
означена је лексемом грабуља.
5.5. Лексемом копачка именована јенаправа за окопавањекукуруза,којасе
састоји се од четири мотике: предњемале,средње и две задње троугластог об
лика. Напред се налази точак– обртач.Металнаосовинакопачке повезана је за
јарам и
 вуку је говеда.
5.6. Пољопривредна алатка са дугим лучно повијеним сечивом причвршћ
еним на дугачкој држаљи која служи за кошење, као и само сечиво, назива се
коса.
5.7. Лексемалопата означаваалатку са дугом облом држаљом и доњим прош
иреним пљоснатим делом од метала, која служи за пресипање, пребацивање
земље, песка, угља и др.
5.8. Метална алатка са дрвеном дршком која служи за копање земље назива се
матика. Деминутивним обликомматичица именујесе мала мотика која служи за
окопавање баште.
5.9.Ручна алатка за сечење дрва којасе састоји од дрвене држаље и металног
резачаназива сесекира.
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5.10. Пољопривредна метална алаткакојомсе жање жито и друге житарице и
траве, полукружног облика са дрвеном кратком дршком зовесе срп.
5.11. Дрвена направа окована гвожђем коју вуку говедаи која служи за сејање
именована је лексемом сејалица. 
5.11.1. Двочланом лексемом дрвено сандучеозначена је дрвенакутија у
којојсе налази семе.
5.11.2. Испод дрвеног сандучетаналази се покретни део помоћу којег се
избацује семеименован лексемомклизач.
5.11.3.Сејалица је са јармом повезана дужим дрветом које се назива руда.
5.11.4. Сејалица са задње стране има један дрвени точак,са предњемањи
металниточак.
5.12. Сложена направа за орање земље коју вуку говеда назива се плуг. Плуг се
састоји одвишеделова. 
5.12.1. Носач плуга који може бити и дрвени иметални,назива се гребен.
5.12.2. Лексемом ралник именован је гвоздени део плуга којим се оре
земља. Плуг има два раоника, левии десни.
5.12.3. Део којидржи два раоника назива сее даска. Раоници су са даском
спојени шрафовима.
5.12.4. Деоплуга који омогућава окретање раоника именован јелексемом
виљушка. 
5.12.5. За направу којом орач управља плугом уупотреби је лексема ручице.
5.12.6. Лексема отирач користи се за именовање т очка који
водиплуг и одређујеширину бразде.
5.12.7. Метални клин са заврнутим крајемо који се качи ланац који спаја
плуг ијарам назива се кука
5.13. Као општи назив засредство на точковима за превоз људи и робе јавља
се лексема кола .5
5.13.1. Кола са запрегом називају се запрежна кола.
5.13.1.1. С обзиром нато да запрегу чине говеда ова кола називају се
и говеђа кола.
5.13.1.2. За запрежна коласа два точка у употреби је лексема двоколице.
5

Основна делатност нашег информатора је израда запрежних кола, и то она која
вуку говеда – тако да се велики део прикупљеног лексичког фонда односи на кола и
делове кола. Називи воловска и коњска кола овде нису у употреби.
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5.13.1.3. Предњи део кола којим се допрема мањи терет означен је
лексемамакривуљке или кошерка.
		
5.13.1.4. Лексемомкаруце означавају се кола са коњском запрегом,
која су се раније користилаза превозљуди.
5.13.1.5. Додатак запрваколакоји служиза превоз, тј. за вучудрва
назива севлачег.
5.13.1.6.На прва кола, као додатак, ставља се колесник, којислу
жи з а превозџакова.
5.13.2. Комплетни предњи део кола означен је сложеном лексемом
првакола.
5.13.3.За означавање задњег трапа користи се, такође, сложена лексема
ѕадња кола.
	
5.13.4. За рашљасте делове у првим и задњим колима јављају се наз
ивипредњииѕадњикрак.Заовајдеопостојиилексемасвракуље,алисеонаређе
употребљава.
	5.13.5. Гвоздени предмети којима се спајају дрвени делови трапа
означени су термином оков.
	5.13.6. Главни део кола, у облику дуже мотке која спаја прва и задња
кола, назива се срчаница.
	5.13.7. Део предњих кола за спајање са јармом је руда.
5.13.8. К
 лин који с паја срчаницу за прва коланазива се грудник. 		
5.13.9. На руди, испред грудника, налази се метални део на који се
ставља јарам који јеозначенлексемом клапуша.
5.13.10. Гвоздено постоље које држи клапушу назива сестојечка.
		
5.13.11. За дрвени деона првим колима, помоћу којег се кола лакшеок
рећу и који напреддржи патос,налазимо две лексеме: обртањ  или обртак,
мотивисане радњомокретања, тј. обртања кола.
5.13.12.Метални оков на бочним странамаобртња зовесе цуг, с тим
што се овајназив чешће јавља у облику множине: цугови. 
5.13.13. Задњи носач патоса, односно дрво које држи осовину и налази
се изнад ашлука, означен је лексемом јастук, или његовим деминутивним обли
ком јастуче.
5.13.14. Дужи гвоздени део на коме стоје точкови зовесе осовина.


5.13.15. Оков са горње стране осовине назива се шајбна.
5.13.16. Оков са доње стране осовиненазива се блеј.
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5.13.17. Дрвени део који држи задња кола и усмерава њихову покре
тљивост назива се чеврме.Састоји оддрвеног постоља, на средини којег се нала
зи клинкоји држиосовину задњихкола, и два ступцаса стране који држе терет.
5.13.18. Дрвени део над осовином о значен је л ексемом ашлук.
	5.13.19. Дуже дрво преко крака и р уде назива с еподложак.
	5.13.20. За ремење које помаже при вучи кола користи селексема палдум.
5.13.21. На задњемделу кола налази се дрвени део који се називаоплен.
Оплен је окован гвожђем, а на бочним странама су цугови.
5.13.22. На оплену сеналазе две гвоздене алке којеслуже за везивање
ужади, за које је у употреби назив белчуг.
5.13.23. На првим и задњим колима, тј. на обртњу и оплену, налазе се
удубљења у која се стављају ступци, а тосу дрвени делови на које се наслањају
бочне стране кола.
5.13.24.Дугачак шраф на срчаници који држи срчаницу за задња кола
назван је клин или завртањ.
5.13.25.Направа, уређај, механизамкоји кочи, зауставља, спречава
кретање кола именована је лексемом кочниц е.
5.13.25.1. Осовина је основа кочионог система, која је у правцу
задњих точкова заштићена гумом, а за задњи крак кола везује се металном
шипком.
5.13.25.2. На крају осовине налази се винкла која окретањем у
десно кочи задња кола.
5.13.25.3. Винкла садржи навој, односнолоз.
5 .13.25.4. Посебан предмет за кочење точкова је папучица, која је
за точак п
 ричвршћенашрафовима.
5.13.26.Општи назив заокругли предмет који омогућава кретање кола
је точак.
5.13.26.1.Гвоздени обруч на точку означавасе лексемом ш
 ина.
5.13.26.2. Дрвени делови испод шине точканазивајусе наплати.
5.13.26.3. За означавање ексера којим је прикива шина на точку
користе се три лексеме: јексер, клин, нитна.
5.13.26.4. Део којим се спајају н
 аплати з ове с еможданик.
5.13.26.5. Дрвенешипке између наплата и главе точка називају се шпице.
5.13.26.5.1. Деошпице којиулази у наплат је најтањии зове се парожак,
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5.13.26.5.2. Средишњи део шпицеједебљииозначенјелексемомпалац.
5 .13.26.6. За средишњи део точка у употреби су лексеме: гл а
вина, гл авњача и осовина. Најфреквентнији је назив главина

5.13.
26.7. Гвоздена цев у глави точка помоћу које се осовина окреће
назива се тулац.
5.13.26.8. Са спољашње стране металног дела главе точка налази
се шраф,који причвршћује тулац, а означавасе лексемом м
 утер.
5.13.26..9. Целокупни оков за точак означенје називом гривна.
5.13.27. Странице кола сачињене оддасака називају се канате и слу
же за превоз кукуруза, т раве, ђубрива.
		

5.13.27.1.Подлога за канате означава се лексемом душаме.

		
се к алкан.

5.13.27.2. Ограда за канате са предње и задње стране кола зове


		
5.13.27.3. Лексемом куке означени су метални полукружни
шиљцина канати за које могу да се прикаче додаци за кола.
5.13.28.Други тип бочних страница на запрежним колима су ло
јтре или рожнице. Чешће се употребљава н
 азив рожнице.
5.13.28.1. Рожнице се састоје од два водоравна дрвета, горњег и
доњег. Доње дрво се назива подложнодрво.

5.13.28.2. Водоравна дрва су испреграђена усправним дрвеним
пречкама, зашиљеним при врху, за које постоје три назива: парошци, ступци и
шиљци.
5.13.28.3.На предњем и задњем делурожницаналазе се разапињачи,
који растежу рожнице и учвршћујуих за кола.
5.13.29. Лексемом јарам именује се дрвена направа у коју се прежу
говеда каднешто вуку.
5.13.29.1. За горњи део јарма који се налази говедима на врату у
употреби је лексема вратник.
5 .13.29.2. За доњидео јарма који се налази испод врата говеда забеле
жили смо израз доња полица.
5.13.29.3. Део са спољне стране н
 азива се палица.
5.13.29.4. Део са унутрашње с тране јарма је ремењача.
5.13.29.5. Руду на јарму држи клин који на врху имазаврњ, ко
јим се клин причвршћује за руду.
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ТВОРБЕНО-МОТИВАЦИЈСКА АНАЛИЗА
VI


6. Лексикакоја чини основуовога рада можесеразврстати надва творбена
модела: двочлани творбени модел (придев + именица) и једночлани творбени
модел (сложенице иизведенице).
6.1.3абележилисмосамоседамдвочланихлексема:првакола,ѕадњакола,
предњикрак,ѕадњикрак,доњаполица(деловикола);жељезнакљешта,вран
цускикључ (алат).
6.2. У творбеномпогледу несразмерно је в ећи бројједночланихлексема. 
6.2.1. Сложених једночланих лексема је мало, што потврђују неколики
примери: белчуг, заврњ, коломаз,наковањ, подложак.
6.2.2. Ковачка лексика обилује изведеницама, што доказује велики
број изведених једночланих лексема којима се именују делови кола. Богат
ство изведеница огледа сеуњиховимосновама врло специфичнемотивације на
којеседодајуразличитисуфикси(нпр.:главњача,ремењача,главина,матичица,
ралница,рожница,свракуља,сејалица,срчаница,вратник,грудникможданик).
6.3. Занимљивоје размотрити мотивационе основе за сложенице и изведенице
у оквиру ковачке лексике. Као мотив номинације, у највећем броју случајева,
послужила је анатомска лексика. Осимтога, називи су мотивисани и радњом,
положајем, наменом коју има одређени производ,односно д
 ео к ола и
 ма.
Овде ћемо се задржати напримеримакоји потврђујуфреквентност анатомске
лексике као м
 отивационе основе.
Вратник, назив за горњи део јарма који се налази говеду на врату, те се
семантичка мотивацијазаснива наанатомској лексици (врат).
Главина, главњача, средишњи део точка, мотивација се заснива на анатомском
детаљу који се сматранајзначајнијим делом тела (глава); наведени део точка има
централни значај око кога се г рупишумањиделови.
Грудник, део на предњем трапу кола који их спаја са срчаницом; назив је
мотивисан анатомскомлексиком (груди), собзиром на положај којиовај део кола
заузима (предња страна).
Можданик, деокојим се спајају наплати на точку; значењски сеова лексема
везује са појмовима мозак,мождани.
Ремењача, деоса унутрашњестране јарма, налази се говеду поредрамена,
па се семантичка мотивација заснива на тој чињеници, са фонетском променом
(рамена–ремењача).
Рожнице, назив бочне стране кола, мотивисанизгледомусправнихстубаца
који су зашиљени приврху и подсећају на рогове.
Срчаница, назив за средишњи део кола уоблику дужемотке која спаја предњи
и задњи трап мотивисан је, с обзиром на његов значај у конструкцији кола,
лексемом срце.
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6.3. Ковачка лексика се састоји углавном од лексема прасловенског и
словенскогпорекла:буши,вила,влачег,гвожђе,грабуља,гребен,гривна,
деље,длето,железо,јарам,кали,клапуша,клепа,клин,кове,ковач,ковачн
ица,коса,кука,лопата,матика,наковања,наплат,обртак,парожак,плуг,
подложак,ралник,рожнице,свракуље,сврдло,секира,тоцило,тулац,чук.
6.4. Лексемама страног порекла именују се алат и апарати који су у домаћу
средину ушли из других средина или су, у новије време, увезенииз иностран
ства, а најчешће су то германизми, ређе мађаризми: ашов, блеј, бормашина,
винкла,бонсек,либела,лојтре,каруце,кесер,мутер,нитна,цуг,шајбна,шва
јс апарат, шнајдез. Лексеме турског порекла којима се именује алат су: будак,
ексер, маљ, менгеле, турпија, чекић.
6.5. Приметили смо да се у оквиру лексике којом се именују делови
з апрежних колајавља одређени број турцизама: ашлук, душаме, јастук,
калкан, канате, палдум, чеврме, чивија.



VII

Лексичкo-семантичка и творбено-мотивацијска анализа показује да ковачки
занат има свој специфични фонд речи, који, иако у изумирању, заслужује дабуде
забележен.
Ковачка лексика чува архаичност овог заната, а с обзиром на то да је грађа
прикупљена у малом заплањском селу, чуваисвоју дијалекатскуобојеност.
Акоупоредимонапред изнете чињенице са војвођанском коларскомтерми
нологијом можемо закључити да има доста тога заједничког у лексичком фо
ндуова два блиска заната без обзира натеренскуудаљеност, нарочитоу везиса
деловима запрежних кола.6 С друге стране, пак, примећујемо да војвођанску
коларску терминологију одликује велики број германизама и мађаризама, док
нашеистраживањепоказује дијалекатске особености испитиване лексике.Чак су
и п
 озајмљеницефонетски модификоване и прилагођенелокалномизговору.


Речник
ашлук м дрвени део кола непосредно изнад основе. – Ашлук јенадосовину.
ашовм гвозденооруђе (троугластог или четвороугластог облика), насађено
на дршку, које служиза риљање, копање. – С ашов риљамо, клепал сам
и ашови.
белчуг м гвоздена алка кроз коју се провлачи ужад. – На оплен има белчуг,
гвоздена алкакуде провлачимо конопци.
6

Гордана Вуковић, Жарко Бошњаковић, Љиљана Недељков, Војвођанска коларска
терминологија, Филозофски факултет, Нови Сад, 1984, стр. 1–253.
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блеј м гвоздени оковса доње стране осовине. – Оков испод осовину се зове
блеј.
бонсек м тестера за метал. – Бонсек је тестераза сечење г вожђе.
бормашинажручнабушилицазаметал.–Бормашинаиматочак,ручкуза
обртањеиметалнубушилицу,напостољесестављагвођже,пакад
вртим ручку бушилица се спушта на гвожђе и прави рупе.
будак м алатка за копање, која надржаљи има или само гвоздени шиљак или
шиљак имоточицу. –Клепал сам будаци.
буши несвр прави рупу, пробија. – Сбормашину бушимгвожђе.
вари несвр загревати металне делове уватри илина који други начин па их
загрејане спајати. – Гвожђе варимсашвајс апарат.
вила ж дрвено или гвоздено оруђе (са дваили више парожака, кракова) за
радокосена,сламе и др.– Прајил самвиле, и дрвене засабирање сенои
гвоздене зађубре.
виљушкаж део плуга којиомогућаваокретање раоника. – Виљушка покреће
ралник.
винкла ж део кочионог система који се налази на задњем крајуосовине и
окретањем у десно кочи задња кола. – Кад се винкла обрта у десно, зад
ња кола секоче.
влачег м додатак за прва кола,којислужи завучење тежих предмета, обично
дрва. – Влачег служиза вучење дрва.
вранцуски кључ м алатказа затезањеиодвијање завртња, зарегулисање
затегнутости делова каквог сложенијег предмета. – Вранцуски кључ је
специјалан кључ за затезање.
вратник м горњи део јарма који се ставља говедима на враткад се упрегну
уплугиликола.–Деокојиналеганавраткадупрегнемоговедаујарам
зовесе вратник.
гвожђе с тврд метал сиве бојеод кога се израђују многи предмети. – Прајил
сам разне алатке од гвожђе, од гвожђесе сваштамож напраји.
главинажсредишњидеоточка.–Главинасепрајиодбрестоводрво,шупља
јеиимадванаесрупеукојеулазешпице.Сунутрашњустрануглавина
је обложенас гвожђе.
главњача ж в. главина. – Главину зовемо још иглавњача.
г овеђаколасмнзапрежновозилокојевукуговеда.–Коднассуговеђакола,
немамо волови.
гозје с в. гвожђе– Неје лако да се обрађује гозје.
грабуљаж дрвена или гвоздена алатка са једним редом зубаца, заскупљање
сена, сламе и сл. – Шта сам изнапрајилграбуље за згрибање сено.
гребенмдрвениилиметалниносачплуга.–Гребенјеносач,можедабуде
идрвени и метални.
гривна ж оков у облику обруча који се ставља око точка. – Целокупни оков
за точакје гривна.
грудникмклинкојиспајасрчаницуипрвакола.–Срчаницаиманапредалку
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с коју је повезана за грудник.
даска ж део плуга кодржи два раоника. – Даска држи два ралника, за који
је спојена са по два шрава.
двоколицежмн запрежна кола на два точка. – Двокилицесу на дваточка.
деље несв обрађује дрво одсецајући делове спољашњег слоја; израђује
(неки предмет) таквим начином обраде. – Дрво првотреба дасе деље.
длетосчеличнаалатказасечењеиравнањедрвета.–Дрводељемсасдлето.
доња полица ж доњи део јарма,који се налази говедима испод врата. – Јарам
има и доњу полицу, онадојде на говеда исподврат.
дрво с сировина за обрадуи производњу разних предмета. – За запрежна
кола најбоље је брестово,аза јарам куново дрво.
дуа несвр распирује ватруна којој се загрева гвожђе дувањем у мехове. –
Ковач дуа меовиигази с ногу да се распири ватра.
душаме с подница у запрежним колима. – Душамеје подлога заканате.
жаринесвр загрева гвожђе на високим температурама. – Ковач жари
гвожђенаогњиште,наватру.Зажарењесекористидрвениугаљ,који
се прави одбуково и шљивово дрво.
железосв. гвожђе. – Обрађувал сам железо.
заварујенесвр спаја деловеметала помоћу јаког загревања, топљења њихо
вог спољашњег слоја. – Заварујем гвожђе с апарат за швајсување.
заврњмврхклинакојимсепричвршћујејарамзаруду.–Рудузајарамдржи
клин који на вр има заврњ, с који се клин причвршћујеза руду.
завртањ мспојни клинна запрежнимколима, спаја срчаницу и задња кола.
– Срчаницу за ѕадња кола држи дугачак шрав, завртањ.
загреванесвр чини гвожђе мекшим на високој температури. – Гвожђе прво
морада се загреједа би се обликовало.
заковује несвр клином или нечим сличним прикуцава један предмет уз дру
ги, окива, прикива клин. – Клин мора добро да се закове.
запрежна кола с мн в. кола. – Највише сам прајил запрежна кола.
ѕадњаколасмнзадњитрап,задњидеозапрежнихкола.–Овојпозади,ѕад
њи део су ѕадња кола.
ѕадњи крак м рашљасти део у задњем трапу кола. – Рашље у ѕадњи део
зовемо ѕадњи крак.
јарам мдрвена направа у виду рама за упрезање говеда у плуг или у кола. –
Јарам се праи од куново дрвоислужи за кошкање краве.
јастук м дрвени део изнад ашлука, који држи осовину кола. – Ѕадњи носач
је јастук.
јастучесв.јастук.–Јастукзовемоијастуче,нањегалежипатос.
јексер ммањи гвоздени клин, најчешће шиљат при врху и са главицом на
другом крају, којислужи засастављање или утврђивање предмета. – Јек
сери користим разне врсте,разневеличине.
калаишесвр и несвр облаже/обложи, превлачи/превуче калајем. – Гвожђе
морада секалаише дане порђавеје.
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кали несвр повећава тврдоћу и чврстину гвожђа загревањем довисоке тем
пературе и наглим хлађењем у води. – Гвожђе се кали у ладну воду да би
било чврсто, тврдо, да се после не витопери.
калканм дашчана преграда са предње и задње стране кола. – Ограда за
канате напред и назад је калкан.
канате жмн бочне стране на запрежним колима. – Канатесу стране на
колаоддаске,уњидотерујемокукуруз,траву,ђубре,шљиве,песак.
каруце ж мн запрежна кола на четири точка. – Каруце су кола укоја семож
иљуди возе.
квасило с мокра платнена крпа којомсе кваси гвожђе. – Квасило је крпа с
којусе мокри гвожђе.
кесер м врстадрводељскогручног алата затесање, сасечивомна једној, а
дужим ушицамана другој страни, којим се удара као мотиком. – Кесер је
алатка за вадење јексери и дељање дрво.
клапушажметални додатак наврху руде којиомогућава да се помоћу клина
причврстирудазајарам.–Металнидеонапреднарудунакојисестаља
јарам зове секлапуша.
клепа несвркујући оштри (мотику, секиру и сл). –Клепал сам матике,
будаци, ашови.
клизач м покретни дрвени део сејалице помоћу којег се избацује семе. –
Клизач избацује с еме.
клинм дрвен илиметални штапић који се провлачи кроз подешене рупе рад
и учвршћивања делова неког сложеног предмета; ексер којим се прикива
шинанаточку.–Рудунајарамдржиклин.–Јексерскојисеприковује
шина на точак зове секлин.
кљешта с мн двокракаметална алатка за хватање или стезање различитих
предмета. – Загрејаногвожђе седржи са жељезна кљешта.
ковач м занатлија који кује и обрађује гвожђе или друге метале. – У Доњи
Присјаннејебилковач,ималјековачусуседносело,одњегсамјаучил
занат, па после сам ишал ушколузанацку.
ковачкарадњажковачкарадионица.–Отворилсамковачкурадњуусело
ишегрта сам имал.
ковачки занат м израда предмета ковањем, бављење ковањем као занимање.
– Почел сам да се бавим с ковачкизанатјош ко ђак.
ковачницаж просторија у којој се кује метал, ковачка занатска радионица. –
Горе уковачницу ми стоји сав алат.
кове несвр ударцима чекића илисличногпредмета дајеодређениоблик ме
талу; израђује таквим радомразличите предмете; бависе ковачким зана
том. – Ковач кове по загрејану шину докле шина не легне на точак.
кола с мн запрежно возило на четири или на два точка. – Поцела кола сам
праил.
колесник м двоколица, додатак првим колима који служи за превоз џакова. –
Колесник сестављана прва кола, на њега превозимо џакови.
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коломаз м мастза подмазивање осовинана точковима. – Коломаз је мазза
подмазување гвожђе.
копачка ж направа за окопавање кукуруза. – Копачка се састоји од четри
матике,предњајемалечка,средњаидветроугластеѕадње,напредсе
налази т
 очак.
коса ж пољопривредна алатка са дугим лучно повијеним сечивом причвр
шћеним на дугачкој држаљи која служи за кошење. – Острилсам косеза
косење.
кочнице ж мн направа, механизам који кочи, зауставља кретање кола. –
Кочнице су постављененаѕадњакола.
кошерка жпредњи део запрежних кола за допремање џакова. – Натоваримо
џакови на кошерку,па ајт, терај.
кривуљке ж мн део запрежних кола који иде само са предњим трапом, за
довожење мањег терета, в. кошерка. –Кривуљке иду напрва кола.
кука ж метални клин са заврнутим крајем о који се нешто качи. – На калкан
позади има куке за које се мож прикачи још нешто.
либела ж алатка за равнање дрвених површина. – Либела служи да се дрво
лепо поравна.
лоз м в. навој. – Винкла иманавој, лоз икочи кола.
лојтреж бочне ограде натеретним запрежним колима у облику лествица. –
Ми гиретко викамо лојтре, зовемо ги рожнице.
лопата ж алатка, оруђеса дугим,облимдржаљем и и доњим проширеним
пљоснатим делом од метала или дрвета, које служи за пребацивање
песка, земље и других растреситих материјала. – И лопате сам клепал.
маказе загвожђе ж мн метална алатка задржање гвожђа са двеукрштене
оштрице спојене осовином и постављене једна насупрот другој, са
дршкомподешеномзаувлачењепрстију. –Ужареногвожђековачдржи
с маказеза гвожђе.
маљ мдрвено или метално оруђе, велики тешки чекић. – Маљ је чекић од
две или пет кила за ручну употребу.
матика ж земљорадничко железно оруђеза копање. – Матике самклепал.
матичицаждем.одматика.–Матичицесампраилзаокопувањепаприку.
ме м.мн.меовинаправа одкожезараспиривањеватре.– Меови су напраени
оддрвоиодкожу.Поставесенаметародватруувис.Одмеовидо
нагазнодрвоималанацкојисевучесруку,асногусегазидрво.Такосе
распаљујеватракудесежаригвожђедабиомекшало,даковачобликује
предмет.Гвожђесестављауватрускљешта,ковачдуамеови,гази  с
ногу.
менгеле ж мн алат за стезање причвршћен за подлогу, стеге. – Кад гвожђе
ставим на менгеле нема да мрдне.
можданик м деона точку којим су наплоци међусобно спојени. – Наплати
су спојени с можданик.
мутермзавртањ,шраф.–Мутерјешравкојипричвршћујетулац,налазисе
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наглавину на спољнустрану.
навој м изолучени део матице завртња. – Винклаима навој и кочикола.
наковања ж железни подметач накоји сестављаоно што се кује. – Наковања
је тешка педесет кила, има две рупе,на њу се кове.
наплатммннаплатидрвенидеоисподшинеточка.–Једаннаплатимадве
рупеистављасенадвешпице.Заточковинапрваколанаплатису6x33,
а на ѕадња 5x43.
натегач м справа којом се натеже шина на точак. – Натегачи служе
занатезањешине.Требадвадрвенанатегача,напредимајушипке
закачене.Људинатегачставенаточаксашинуопасануисасвуснагу
притиску доземњу,аковачкове по њу.
натезанесврразапиње,притисканатегачемшину.–Људинатезушинуна
точак с натегачи, а ковач гу кове.
нитнажзакивак,в.клин.–Требашеснитнедасешинауцврстизанаплати.
обртак мв. обртањ. – Коласе окрећу помоћу обртак.
обртањ м предњи део кола који се може окретати на једну или на другу
страну.–Обртањнапреддржипатосипомажедасеколаокрећу.
обртачмточаккојипокрећекопачку.–Копачканапредиматочакобртач.
оков м метални оквир, оплата којом се опасују дрвени делови у трапу и
точкови, гвоздени предмети којима се спајају дрвени делови трапа. – На
све што напрајим после ставим оков.
оковује несвр причвршћујенешто оковом, металним оквиром или ексерима.
– Ковач оковује шину с гвожђе опасану.
опленмдрвени деоизнад ашлука.– Оплен је окован с гвожђе, а са стране
су цугови.
осовина ж део кола на којем су смештениточкови, средишњи део точка. –
Колаимајуосовину,кудесуточкови.–Копачкаимаметалнуосовинус
коју је повезана за јарам.
остри несвр чини данешто буде оштро, бруси. – Острил самсекире, но
жеви.
отирач м точак који води плуг и одређује ширину бразде. – Точак напредна
плуг се зовеотирач.
палацмсредишњи,дебљидеошпице.–Шпицајенавртанка,анасредину
подебела,и тај се део зовепалац.
палдумм попречно ремење које помаже при вучи кола. – Палдум је врзан за
подложак.
палица ж шипка са спољне стране јарма. – Кад се краве укошкају,ставе се
металнепалице са стране.
папучица ж део кочионог система који сеналази на точку и зауставља га. –
Папучица је за точак причвршћенасас шравови.
парожак м ужи део шпице који улази у наплат, усправно дрво зашиљено
при врху на бочним странама кола, в. стубац. – Парожак улази у наплат,
он је танак при вр. – Рожнице сесастоје од парошци.
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плуг м пољопривредно оруђе за орање земље.– Плуг има гребен, даску,
ралник, виљушку, ручице, отирач и куку.
подложакм попречно дрво које држи стражњи крај руде. – Дуже дрво које
идепреко крак и руду.
подложно дрво с водоравно доње дрвона бочним странама, рожницама, у
који улазе ступци. – У подложно дрво су забивени парошци.
подмазује несвр маже коломазом гвоздени предмет сасвих страна. – Гвожђе
подмазујем с коломаз.
прва колас мн предњи део кола, предњи трап. – Колесник се тура на прва
кола.
предњикракмрашљастидеоупрвимколима.–Предњикракјеупрвакола.
приковује несвр ковањем саставља,спаја с чим, причвршћује. – Треба да
приковем овија јексер.
равна несвр чини равним, глатким дрво или гвожће. –Дрво се треба прве
равна.
радња ж ковачка радионица. – Кад сам дошал из војску отворил сам ра
дњу.ТьгсезвалаЗанатскаковачко-коларскарадња,асьггузовемосамо
радња.
разапињач м део на предњемили задњем делурожница, којим сеонерас
тежу и причвршћују закола. –С разапињач се рожнице растезају ипр
ичвршћујуза кола.
ралник моштри метални део плуга који при орању сече земљу. – Плуг има
два ралника, леви и десни, који ору земњу.
реже несвр сече гвожђе на комаде оштрим оруђем. – С бонсек се реже
гвожђе.
ремењача ж део са унутрашње стране јарма, налази се говедима поред
рамена. – Ремењача пада говеду нарамо.
рендесручнистругзаравнањедрвета.–Застругањедрвокористимренде.
рендише несврструже и глача дрво рендетом. – Дрво рендишем па тьг пр
ајимкво треба.
рожнице ж мн бочне странезапрежних кола, сагорњим идоњим водора
вно постављеним дрветима ишиљастим усправним ступцима, за превоз
сена. –С рожнице прекарујемо сено.
руда ж дугачко дрво у предњим колима на које се поставља јарам. – Јарам
се стаља на руду.
ручицежмндеокојимсеуправљаплугом.–Плугимаручицедаорачупраља.
сандуче с дрвени део сејалице у који стоји семе. – За дрвену осовину
приковано је дрвено сандучеу које стоји семе.
свракуљеж мн рашљасти део у задњим колима, в.ѕадњи крак. – Ѕадњи крак
зовемо и свракуље што л ичи на сврачи краци.
сврдло с мн сврдлови алатка за бушење рупа. – Са сврдло вртим укруг и
такој прајимрупе.
сејалицаждрвенанаправазасејање.–Прајилсамсејалицезаручнуупотребу.
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 ејалицасепрајиоддрво,алјеокованасгвозђе.Наѕадњустрануима
С
једандрвениточак,анапредњумалиметални,напредимарудускоју
јеповезаназајарам.Издрвеносандучепомоћуклизачсеизбацујесеме.
секира ж гвоздено оруђе за с ечењеи тесање. – Острилсам секире.
сече несвроштрим оруђем реже гвожђе, одваја на делове. – Неје ласногво
жђе да се сече.
срп м ручно пољопривредно оруђе у облику танког савијеног ножа с др
шком,којим се жање. – Шта сам си па српови изнапрајил и испоклањал,
бели свет.
срчаницаж дуже узано дрвокоје спаја предњи и задњи трап кола. – Деца
воле да се возе на срчаницу.
стега жнаправа којом сенешто стеже, веже да стојичврсто, в. менгеле. – И
мами стегу у ковачницу.
стојечкажгвозденопостољекоједржиклапушу.–Клапушастојинастојечку.
струже несвр скида неравнине са дрвета, метала, стругом или другим
оруђем равна, глача. – Прве га лепо истружемда буде равно.
стубац м.мн. ступци дрвени деловина које сеослањају бочне стране кола,
дрвени, ваљкастиподупирачи уграђени између два дрвета, шиљасти при
врху, који граде бочне стране кола, рожнице. – Овија шиљатиделови су
ступци.
тоцило с брус у облику точка који се окреће око своје осе. – Тоцило се
стављанаметалнушипкусручкузаокретањеунапредиквасисесводу
да би се метал могал наостри.
тулац м гвоздена цев у осовини точка помоћу које се осовина окреће. –
Тулац помага да се осовина обрта.
турпија ж ручни алат од челика различитог облика са зупцима косо уре
заним, који служи за стругање метала, дрвета и сл. –Гвожђе стружем
с турпију.
цугм мн цугови метални оков на бочним странама обртња. – Цугови су на
спољну страну на обртањ.
чеврме с дрвени деокоји држи задњакола и усмеравањихову покретљивост.
–Чеврмеимадрвенопостоље,анасрединусеналазиклинкојидржи
осовинуодѕадњаколаиимадваступцасастранекојидржетерет.
чекић м врста оруђа од метала или дрвета које је насађено на држаље и
служи зазакивање ексера, клинова, за ковање. – Чекић јеалат за клепање
гвожђе, има разневеличине.
чук в. чекић. – Чук је велики чекић.
шајбна ж оков са горњестране осовине кола. – Осовина је окована с обе
стране,и с горњу и с доњу. Оков с горњу странује шајбна.
швајсапарателектричниапаратзаварење.–Гвожђезаварујемсашвајс
апарат.
швајсујенесвр вари, заварује швајс апаратом. – Деца мора да бегају докле
швајсујем, не ваља да гледају.
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шиљакмв.стубац.–Парошцизовемоишиљцизатојштосунавршиљи.
шина ж гвоздениобруч на точку. – За опасување точак користи се шина
бројчетири.
шнајдез м апарат за кружно резање гвожђа. – Са шнајдез режем гвожђе
укруг.
шпицаждрвенешипкеизмеђунаплатаиглаветочка.–Заједанточактреба
дванаесшпице.Заточковинапрваколашпицесудугачкетријесшесса
нтиметра, а за точкови на ѕадња кола четерес сантиметра.
шравмзавртањ.–Имаразнишравови,колкишравтолкосантиметракључ.
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BLACKSMITHLEXICON IN ZAPLANJE
Summary


The workinvestigates theblacksmith lexicon inZaplanje village DonjiPrisijan,Munici
pality of Vlasotince,Svrljig-Zaplanjespeech type. The work includes lexical-semantic and
formation-motivational analysis,as well as an enclosed dictionary. The names oftools, wor
kshops, iron products, wood products (agricultural tools, carts and part of the carts) are
analysed.
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