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ЛЕКСИКОЛОШКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ
ПРИСТУП `СПЕЦИФИЧНОЈ` ЛЕКСИЦИ
Предмет рада су лексиколошко-лексикографски приступи у обради ‛специфичне’ лексике (бешверати се / ловасати / травазирати / шалабазати `губити
време у бесциљном ходању тамо вамо`; ворлезовати `пуно, брзо и непрекидно причати`; заглајдан `неугледан мушкарац`; ушмућак `мало парче`), везане
углавном за говор појединца. У уводном делу разматра се статус ове лексике у лексикологији и лексикографији српског језика, али и њено именовање.
У централном делу рада анализирају се њене лексиколошке особености и
лексикографска обрада. У завршном делу раду истиче се потреба њене што
хитније лексикографске обраде и публиковања у виду лексичких збирки или
ситнијих прилога. На крају рада дат је списак ових речи чији носиоци потичу
из Срема.
Кључне речи: лексикологија, лексикографија, `специфична` (експресивна, индивидуална) лексика, дијалектологија, Срем.

1. Увод
1.1. Сам језик а и његова лексика нису монолитни, јер су раслојени
по различитим критеријумима. Тако Милорад Радовановић (1986: 165–185)
разликује четири основна типа раслојавања језика: (а) териотијално (дијалекти), (б) социјално (социолекти), (в) индивидуално (идолекти) и (г) функционално (дисциплинарно или професионално; ситуационо; тематско).
Дакле, с обзиром на ово раслојавање језика, нас ће интересовати дијалекатска лексика коју користи појединац у ужем фамилијарном круг.
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Рад је настао у оквиру пројекта Дијалктолошка истраживања српског језичког простора
(178004), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

119

Жарко С. Бошњаковић

1.2. Данко Шипка (2006: 79–88) разликује раслојавање лексике зависно и независно од контекста. У првом случају најосновнија подела је на
стандардну и нестандардну лексику. У оквиру ове две групе лексика се раслојава: (1) временски (станд. историцизми, неологизми / нестанд. архаизми,
неологизми); (2) територијално (некадашње варијанте схј / дијалектизми,
регионализми, провинцијализми, локализми; лексика везана за различите
цивилизацијска подручја: кајкавизми, медитеранизми/чакавизми, динаризми, панонизми; романизми, оријентализми, унгаризми) и (3) функционално (научна, професионална, лексика везана за хоби, игре, уметност / арготизам/жаргонизам/сленг, професионализми, популизми).
У оквиру раслојавања независног од контекста убрајају се: (1) лексеме
везане за особу која их користи (инфантизми, феминизми, маскулинизми),
(2) лексеме обележене ставом говорника (хипокористици, пејоративи, деминутиви, аугментативи, вулгаризми, опсцене речи) и (3) лексеме обележене
бројем појављивања у нечијем говору, тексту или групи текстова (хапакс).
С обзиром на ово раслојавање лексике, ми ћемо се бавити нестандардном лексиком, која је у једном периоду била актуелна, на одређеном подручју али је данас углавном у фази нестајања. Наш корпус је забележен
углавном од информатора женског пола3, али не можемо рећи да су то феминизми. Говорници употребом ових лексема исказују и свој став према особи
или предмету (пишуљуга `неуредна жена`: Шта ми је дошла та пишуљуга!? (тетка 1937←Јаково); прдла `безвредна млада жена`: Шта мислиш,
ова прдла је трудна са..., тетка 1937←баба Голубинци). О овим речима не
можемо говорити као о хапаксима, јер су оне уобичајене у фамилијарној комуникацији.4 Треба истаћи да је та средина и љубав према породици и традицији управо утицала да су се оне очувале до данас. Знатан број лексема
забележио сам управо од своје сестре (1953), интелектуалке, која је рођена
и живи на Новом Београду, али која се радо сећа речи које је њена мајка
(1927) користила у комуникацији са њом, али и приликом имитирања бабе
и деде, прабабе и прадеде. Већину тих речи и она користи у имитирању, али
и у комуникацији са члановима уже породице, који знају њихово значење и
контекст употребе.
1.3. „Индивидуална реч је она коју говорник или аутор неког дела
скује за једну одређену прилику” (Штасни 1997/98: 90). У језику неког пи3

Главни информатори су ми били тетке (1927. и 1937. годиште, Голубинци), сестра (1953,
Нови Београд), мајка (1933, Прхово/Јарак) и отац (1929, Голубинци).
4

Тако Ђорђе В. Ћирковиће (2012: 88) уз дефиницију лексеме ћоле наводи контекст, али и
његове чланове фамилије који су је користили: „кобајаги грдња, благ, неодређен и безазлен
укор, више узречица и изговара се уз осмех при сусрету старијих особа са мањом децом. Ево
неколико примера и особа које су то радо изговарале: 1. уја Бућа – Ћоле ти дечије!; 2. деда
Лала – Ћоле ти мало, ал си порасто од лане!; 3. баба Цица – Пата-ћоле ти балаво, зар се
пишки у гаће!; 4. деда Злата – Ћоле ти твоје, ајд оћемо да јашимо мог Вихора!”
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сца могу да се јаве необичне или мање обичне речи, али то не значи да
се оне неће евентуално јавити и код неког другог аутора. Стога се ознака
индив. (индивидуално) касније ређе и опрезније стављала уз такве речи у
нашим великим описним речницима (РСАНУ и РМС5) (Вујанић 1976: 76–
77). Значи, необичне или мање обичне речи нису увек индивидуалне. Да
бисмо утврдили статус наших забележених лексема, требало би проверити
да ли се оне јављају у речницима стандардног и народног језика, у дијалекатским речницима, у аматерским збиркама народних речи, у речницима
језика појединих писаца, у мање познатим речима уз поједина дела, нарочито из области где су речи забележене, у речницима жаргона, у речницима
страних речи и др. Такође, забележене примере треба проверити код вршњака нашег информатора, али и код осталих говорника различитог узраста. Наиме, многе од ових лексема, као што смо видели, преносиле су се са
мајки на кћерке и, вероватно, нису биле у широј употреби одређене језичке
заједнице. Ипак, у двема аматерским збиркама речи из Срема потврђено је
неколико лексема са истим или сличним значењем (маштракало, ремунда,
салаука, тумарати – Прокопљевић 2002) и (заглајдан / заглајзан, ландрати
/ лондрати, маштракало, окерити `ударити`, али код нас `почети`, ремунда, сака(ј)луда, салаука, убрицити се `правити се важан, али се претходно
дотерати, лепо обући, избријати, намирисати колонском и подигнуте главе
ићи шором`, цивраст `дигнут`, уп. наше усциврати се `узнемирити` - Ћирковић 2012). Овом приликом, због ограниченог простора, лексеме из нашег
прилога сравнићемо само са оним забележеним у Речнику српских говора
Војводине (РСГВ).
Поље употребе дијалекатске лексике је сваким даном све уже и ње ће се
данас још сећати поједини заљубљеници у свој завичај и говор свога села и
предака, о чему сведочи следећа реченица: „Сећајући се речи својих предака,
речи које су нестале или полако нестају из сремског говора, сакупио сам их,
описао и донекле објаснио њихово значење.” (Прокопљевић 2002: 7). Дакле,
многе дијалекатске речи су већ нестале, а неке покушавамо да сачувамо од заборава трудећи се да им што прецизније одредимо значење. Поново истичемо
ургентност бележења народних говора и његове лексике, јер видимо да она
у новије време поприма индивидуални карактер, тј. ретки су појединци који
могу да је реконструишу и донекле објасне њихово значење.
1.4. У оквиру дијалекатских речника разликује се општа и специфична
лексика (Пешикан 1984: 125–128). Већина наших дијалекатских речника тежила је да „покаже колико неки говор или говорна зона додаје грађе општој
5

У овом речнику хапакси (речи које је неко измислио и само једном употребио) и речи које
су измислили поједини књижевници, а имају одређено стилско значење типично за време,
подручје или писца који је такву реч употребио носе ознаку индивидуално. (Штасни 1997/98:
90). Ова ауторка се иначе бавила неологизмима, кованицама и индивидуално означеним
речима у Речнику српскохрватског књижевног језика (Штасни 1997/98).
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ризници наше лексике, шта у њу уноси као специфично и особено, а не да се
покаже целовита лексика једног дијалекатског идиома”. Дакле, сви ти речници су на основу тог принципа диференцијални, јер доносе дијалекатску
егзотику, специфичне и необичне појаве у лексици.
Дакле, и ми овом приликом доносимо дијалекатску егзотику, специфичне и необичне појаве у лексици, које су прве на удару заборава.
1.5. С обзиром на распрострањеност, дијалекатску лексику можемо
поделити: (а) на уско локалну, јер не прелази оквире једног село или неколико села, (б) на регионалну или географску, пошто се односи на једну мању
географску целину, речни ток нпр., и (в) пределну или покрајинску лексику,
будући да се односи на читаве области које су имале заједничку политичку,
културну и верску прошлост (Симић 1984: 172).
За нашу лексикy можемо рећи да је првенствено одлика говора појединца, фамилије, села (Голубинци) и (источног / рузмаринског) Срема.
1.6. С обзиром на употребну вредност дијалекатске лексике у књижевном језику, она се може поделити: (а) на ону која има синониме у књижевном језику и (б) на ону која нема синониме, чиме отвара пут себи за стандардизовање (Симић 1984: 172).
Лексика која је предмет нашег интересовања углавном има синониме у
књижевном језику, па се преко њих углавном и дефинише.
1.7. „Дијалекатска лексика иде на детаљизацију и конкретизацију
општих појмова, односно на лексикализацију онога што би се врло често
у књижевном језику рекло синтагмом или читавом реченицом. Ова лексика
је обично мотивисана, често експресивна, у настанку и превирању, потенцијална је и не може се никада до краја пописати, јер користи језички потенцијал и обрасце грађења ријечи у нашем језику; она је често саставни
дио говорног чина, који омогућује да се `иновација` разумије, а затим ако
буде прихваћена, да се кодифицира. Када је предмет важнији, потребнији
већем броју људи и кад се појам тиче једнога народа, језик се увијек постара да синонимију спријечи или је максимално редукује. Спореднији предмети, детаљи на предметима, дијелови предмета остављају мјеста богатој
синонимици. ... синонимика је развијена захваљујући личном виђењу датог
предмета и слободној асоцијацији ” (Симић 1984: 173) .
Од свега наведеног, можемо рећи да наша лексика:
а) у већини случајева нема прозирну мотивацију (лајсати лајсам
`скитати, лутати`, здумлати `загубити, ћушнути, оставити`, замарлијати
замарлијам `заићи, отићи некуд без знања других`, замурдарен `запрљан,
поцрнео веш`, замурдарити замурдарим `запрљати`, омелдати се -ам се
`мало бити, па отићи` и сл.),
б) да је метафорична (испирити испирим `изјурити, истрчати напоље`:
Чим су закуцали на прозор, он је испирио на авлију, па у башту и беж у поље.)
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в) да је експресивна (лежанина –е `аугм. од лежај`: Шта ће ти та
француска лежанина, јел не видиш да је заузо целу собу!?) и
г) да се не може до краја пописати, јер се могу стварати и нове речи по
постојећим творбеним обрасцима.
За њу је битно да је она саставни део говорног чина и да се у оквиру
њега лакше разуме. Сама ова лексика јавља се у синонимијским низовима,
што је једна од одлика експресивне лексике (Ристић 2002: 89): бешверати
се / ландрати / лајсати / ловасати / травазирати / тумарати / шалабазати
`губити време у бесциљном ходању тамо вамо`.

2. Лексиколошко-лексикографски приступ
`специфичној` лексици
2.1. Три су фактора која утичу на избор лексема које би требало уврстити у речнике нових речи: (а) хронолошки, (б) функционални, (в) лексикографски. Наиме, релевантно је када се нека лексема појавила, колико је
раширена у језику и да ли је забележена у неком од речника (Оташевић
2002: 303).
За индивидуалну (експресивну) лексику, с обзиром на наведене факторе, можемо рећи:
(а) да се она јавља у различитим периодима живота њеног носиоца,
(б) да је везана за ужу средину, тј. за оне који су у контакту са њеним
носиоцем и који јој могу продужити век употребе и
(в) да обично није регистрована ни у једном типу речника или ако
јесте, онда има друго значење (в. реч амељ код Скока и у РСАНУ).
С обзиром на ове чињенице, требало би што пре у различитим часописима или билтенима публиковати мање збирке ових речи, а затим их обједињавати у речнике у којима би се водило рачуна: (а) о пореклу информатора, (б) периоду у којем је живео, (в) семантичком пољу у којем се најчешће
срећу (нпр. глаголи кретања: бешверати се / ландрати / лајсати / ловасати
/ травазирати / тумарати / шалабазати `губити време у бесциљном ходању тамо вамо`).
Овај тип лексике није толико богат да би се лако могли издавати речници,
али би је редовно требало објављивати у нашим специјализованим часописима,
као што су Српски дијалектолошки зборник, Наш језик, Прилози проучавању
језика и сл. (уп. Оташевић 1999: 173–184, 2000: 387–401). Такође, веома су корисне и аматерске збирке речи (Прокопљевић 2002, Ћирковић 2012).
2.2. У билом ком виду публиковања ових речи оне би требало да имају
утврђену структуру дијалекатског чланка, што подразумева акцентовану
одредницу, граматичке податке, дефиницију, контекст, годиште и место
рођења информатора.
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Јасно је да акценат мора бити онај који је изговорио информатор. Такође, ако се јављају акценатски дублети, и то би требало регистровати (вавољити вавољим / вавољим). Реконструисане облике, као што је инфинитив,
номинатив, треба дати са акцентом типичним за говор са којег је информатор. Ако је у косом падежу акценат бурагана, јасно је да ће номинатив јд., у
Срему, гласити бураган.
Код именица треба навести род, Гјд. и друге падеже који су типични
за то говорно подручје, код глагола глаголски вид, 1. и 3. л. мн. презента или
неки изразито маркиран облик.
Дефиниције су различитог типа:
а) синонимске (бакљати се несвр. гл. `бавити се`, врањити –им `наговарати`), па чак и синонимијски низ (амељ -а `прашина, прљавштина, муљ,
блато`, здумлати сврш. гл. `загубити, ћушнути, оставити`, наромежити се
сврш. гл. `постати непријатан, смркнути се, намргодити се, наљутити се`),
б) синтагматске (ђуђушка –е `већи комад`, орјаткиња –е `опака, необуздана, пуста жена`, прдла –е `безвредна млада жена`, сакајлуда –е `веома
луд човек` ),
в) описно-синонимске (замарлијати замарлијам `заићи, отићи некуд
без знања других` ),
г) описне од једне реченице (ланфрача –е `особа која воли да оговара`,
лентивој –а `онај који је лењ`; омелдати се -ам се `мало бити, па отићи` )
до целих прича.
Ове приче о речима обично можемо наћи у аматерским збиркама речи
из завичаја самог аутора. Леп пример за то је књига Радивоја Прокопљевића, Чудесна моћ сремске клепетуше из које ћемо цитирати значења неколико речи, а потом их прокоментарисати.
Тако се за лексему ајдамача истиче контекст њене употребе: „Кад би
им неко нешто скривио, па ће га тобож тући, стари Сремци су говорили:
„Ако узмем неку ајдамачу, видеће он свога бога”. Чим је могла да се узме,
ајдамача је била неки предмет, можда јако дрво, велики штап, дуга мотка
или нешто слично. Никада у животу нисам видео ту ајдамачу. Она је вероватно служила само за претњу, застрашивање или упозорење.” (Прокопљевић
2002: 56).
Реч маштракало је занимљива и фонетски, али и семантички: „Маштракало је заиста чудесна реч по изговору, а још више по своме значењу. Шта
значи маштракало? На ово питање јако је тешко дати одговор, јер маштракало данас значи једно, сутра друго, а прекосутра треће. Машине, алати,
справе, апарати и слично, које нису у свакодневној употреби и служе за неке
споредне послове, а притом и мало чудно изгледају, за Сремца су маштракало. Рецимо: косачица за траву у дворишту, маказе за живу ограду, електрични роштиљ, алат за сечење арматуре, алат за оштрење ножева...”. Аутор
затим наводи контекст у којем се користи: „А када се говори, то иде овако:
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Је л’, је л’ ти у животу оно твоје маштракало, треба ми да мало штуцујем
живу ограду у баштици?”
Аутор наводи и синоним и покушава да га ипак семантички нијансира
у односу на прву лексему: „Слична реч маштракалу је ћересло. То је тек сад
тешко одвојити га од маштракала, али пробаћемо. Ћересло, ћересло, где те
се сети! Када неко има неки стари бицикл, па на њему фале блатобрани или
има неки криви корман, поцепани сиц, у ствари да тај бицикли једва иде,
али и он је као неки бецикли и за сваку другу ствар која је у употреби, али
јако је у лошем стању, то је онда ћересло. Не мора та ствар бити стара, али
је она упропашћена и донекле смешна.” Такође, дат је и контекст у којем
се користи ова реч: „Када се говори о ћереслу, каже се, на пример, за онај
бицикл што смо описали: Дај ми часом то твоје ћересло да одем до дућана
по цигаре.” (Прокопљевић 2002: 58)
Описну дефиницију и контекст за лексему маштракало налазимо код
другог аутора, који доноси збирку речи из Шимановаца у Срему: „назив
за кућне справе, машине, помагала, алате и слично који се повремено употребљавају, док их тражиш, заборавиш им име и у моменту кажеш: Ди сам
оставио оно маштракало?!”
У нешем корпусу ова лексема је употребљена у фраземи: Појо би маштракало.
2.3. Прилог који се даје уз овај рад може бити допуна Речнику српских
говора Војводине (РСГВ):
а) на лексичком плану: (Знатан број речи није забележен у њему.);
б) на семантичком плану, што је посебно евидентно код експресивне
употребе: броћ / броћаст -а -о `плав, ружан са дебелим образима`: Сва ми је
броћ / броћаста, мого је наћи и нешто боље. (тетка 1937←баба Голубинци)
(РСГВ, броћаст 1. `неизразитих црта лица, плав` Банат, Бачка, 2. `опуштених образа и усана` Банат, 3. `неукусан, бљутав (о јелу) Бачка);
вавољити вавољим / вавољим `жвакати без зуба, превртати, муљати по
устима`: Немам зубе, па само вавољим / вавољим (мама 1933) (РСГВ, Бачка:
1. `полако жвакати, превртати залогај по устима`, али и 2. `одабирати, класирати`, 3. `мрвити, ломити`);
допирити допирим `стићи, дојурити`: Кад је чула да јој се муж швалера,
одма је допирила од њене маме. (сестра 1953←тетка 1937) (РСГВ `ужурбано довести некога`, Срем);
нацинкротити се нацинкротим се `удесити се, лепо се обући, дотерати
се`: Јадна јој мајка. Снаја јој се нацинкроти па по шору. (сестра 1953←тетка 1927) (РСГВ `накарадити (се), неукусно, неприкладно се обући` Срем)
(Различита семантика, чак супротна!);
в) на ареалном плану: Поред Срема неке лексеме се срећу и у Бачкој и
Банату, што је наведено уз сваку од њих;
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г) на деривационом плану: (вижа / вижља / вижле; прдла –е `безвредна млада жена` прдавац 1. прен. подр. `мали, неугледан човек` Бачка, Банат;
2. прен. шаљ. `веома озебло дете` Банат; 3. шаљ. `зрео пасуљ од којег се
прди` Банат; 4. зоол `врста птице Crex crex` Бачка, Банат);
д) на фонетском плану, што се огледа у редупликацији и проширивању
корена у експресивне сврхе: згугудити се, згугудим се `скупити се, смањити
се`: Нешто ми се ово најмање фазанче згугудило. (мама 1933) (РСГВ згудити се, згудим се `скупити се, погурити се од хладноће` Бачка);
просадати несврш. гл. `мољакати`; замурдарен `запрљан, поцрнео
веш`: Како те није срамота тако замурдарен веш да простреш?! (тетка
1937) (РСГВ замурен/замуран `лоше опран; разливених помешаних боја
(о рубљу)` Банат) замурдарити замурдарим сврш. гл. `запрљати`: Само ми
је замурдарио тепих, никако га није опро. (тетка 1937); нагумџати се –ам
`накрасти се`: Сваки се политичар добро нагумџа пре него што га најуре.
(мама 1933) (РСГВ нагумати се 1. набокати се (Банат), 2. стећи доста новца;
скупити у великој количини, нагомилати (Бачка и Банат)

3. Закључак.
3.1. Дакле у раду је анализирана нестандардна, дијалекатска лексика
из Срема коју користи појединац у ужем фамилијарном кругу и која је у
фази нестајања. Неке од ових речи нису индивидуализми нити хапакси, јер
се могу срести и у говору других информатора Срема, али и Бачке и Банат,
што потврђује и Речник српских говора Војводине. Ова лексика је саставни
део говорног чина и у оквиру њега се лакше разуме.
3.2. За овај тип лексике можемо рећи: (а) да углавном нема прозирну
мотивацију (лајсати лајсам `скитати, лутати`; здумлати `загубити, ћушнути, оставити`; замарлијати замарлијам `заићи, отићи некуд без знања других`; омелдати се -ам се `мало бити, па отићи` и сл.), (б) осим када је метафорично употребљена (испирити испирим `изјурити, истрчати напоље`;
прдла –е `безвредна млада жена`); (в) да је експресивна (лежанина –е `аугм.
од лежај`: Шта ће ти та француска лежанина, јел не видиш да је заузо целу
собу!?) и (г) да се не може до краја пописати, јер се могу стварати и нове
речи по постојећим творбеним обрасцима; (д) да има синониме у стандардном језику (бакљати се несвр. гл. `бавити се`, врањити –им `наговарати`)
и (ђ) да се јавља се у синонимијским низовима (бешверати се / ландрати /
лајсати / ловасати / травазирати / тумарати / шалабазати `губити време
у бесциљном ходању тамо вамо`).
3.3. Више је разлога због којих је потребно хитно забележити дијалекатску лексику: (а) лексика је најподложнија променама и најнестабилнији
је језички ниво, (б) услед урбанизације нестају изворни дијалекти, (в) гра126
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матички обрађена лексика, добро забележена, са акцентом и у контексту
корисна је за фонетска, морфолошка, синтаксичка и, наравно, лексичкосемантичка испитивања (Симић 1984: 171). Јасно је да ће ова дијалекатска
егзотика, тј. специфична лексица, због своје експресивности бити прва на
удару заборава, те је наш задатак да је забележимо у њеном контексту како
би била доступна за остала лингвистичка испитивања.
3.4. Лексикографска обрада треба да буде у скаду са богатом српском
традицијом издавања дијалекатских речника и збирки.

4. Прилог `специфичној` лексици
амељ -а м. р. `прашина, прљавштина, муљ, блато`: Са ћу прво крпом да
прођем да покупим тај амељ (тетка 1927)
атати aтам несврш. гл. `марити, водити рачуна о нечем`: Што нисте
уплаћивали земљорадничку пензију? Тата није мого, а ја сам могла, ал се
није атало о томе. Нити ти аташ да би шта урадио (мама 1933).(РСГВ,
Срем, Бачка)
бакљати се бакљам се несвр. гл. `бавити се`: Од једне туре пилића
добије шесто евра, а толко се бакља са њима. (мама 1933)
бешверати се бешверам се несвр. гл. `бесциљно се шетати, дангубити`: Докле ћеш се ту бешверати, иди нешто ради?! (тетка 1937)
броћ / броћаст -а -о `плав, ружан са дебелим образима`: Сва ми је
броћ / броћаста, мого је наћи и нешто боље. (тетка 1937←баба Голубинци)
(РСГВ, броћаст 1. `неизразитих црта лица, плав` Банат, Бачка, 2. `опуштених образа и усана` Банат, 3. `неукусан, бљутав (о јелу) Бачка)
бураган бурагана м. р. `онај који има велико стомак, онај који може
много да једе`: Видиш да је прави бураган, не мош га наситити. Ју, што су
ови краставци ко неки бурагани – кратки, а дебели и пуни семена! (тетка
1937) (РСГВ бурагача, пеј. `жена која много једе`, Бачка)
вавољити вавољим / вавољим несвр. гл. `жвакати без зуба, превртати,
муљати по устима`: Немам зубе, па само вавољим / вавољим (мама 1933)
(РСГВ, Бачка: 1. `полако жвакати, превртати залогај по устима`, али и 2.
`одабирати, класирати`, 3. `мрвити, ломити`)
вазграјати се вазграјам се свр. гл. `разгаламити се`: Смири се, шта си
се вазграјо толико! (тетка 1937)
вакела -е ж. р. `оштар прекор, критика`: Иди па му очитај вакелу (тетка 1937) (РСГВ, Бачка, Банат)
вантаст –а –о `широк, те гардероба не приања уз тело`: Све ми је то
сад вантасто, јер сам јако ослабила. (тетка 1927, сестра 1953)
вижа –е ж. р. `вредна, живахна, окретна, хитра женска особа`: Поранила ко вижа. (тетка 1927) (РСГВ, вижле 1. `ловачки пас`, 2. прен. `спретна,
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лукава особа` Банат; вижља `живахна, окретна, хитра женска особа`, Банат;
вижљав `живахан, окретан, хитар` Банат; вижљаст 1. `висок витак, танак`
2. вижљав`, Банат, Бачка)
ворлезовати ворлезујем несвр. гл. `много причати`: Синоћ си ворлезовала, а данас само ћутиш. (тетка 1937)
врањити –им несвр. гл. `наговарати`: Немој га врањити на зло! (сестра 1953←тетка 1937)
голоћуша –е ж. р. `жена која је слабо одевена`: Види ове голоћуше,
како је није срамота! (мама 1933) (РСГВ голаћ `онај који нема ништа` Бачка, Банат, гоља `онај који нема ништа`, Срем, Бачка, Банат)
даћа –е ж. р. `добитак`: Ни плаћу ни даћу, а ти им толко радиш! (тетка
1937)
добрандати –ам свр. гл. `довући, дотеглити`: Једва сам добрандала
ову торбетину! (сестра 1953←тетка 1937)
допирити допирим свр. гл. `стићи, дојурити`: Кад је чула да јој се
муж швалера, одма је допирила од њене матере. (сестра 1953←тетка 1937)
(РСГВ `ужурбано довести некога`, Срем)
дрндуљ дрндуља м. р. `онај који се брзо наљути, дури`: Она је један
обичан дрндуљ (тетка 1937) (РСГВ дрнда прен. `алапача` Румунија)
дроснути –ем свр. гл. `пасти`: И видим ја да ћу дроснути на сред улице, ал ништа не могу да урадим! (сестра 1953)
друсла –е ж. р. `крупна женска особа`: Вид колка је друсла па још седи
мами у крилу! (мама 1933)
ђилимке адв. `стрмоглавце, без реда, заједно, густо`: Шта је ову зелен
посејала овако ђилимке?! (тетка 1937)
ђуђушка –е ж. р. `већи комад`: Ја сам већ појела једну ђуђушку леба.
(тетка 1937)
ђуска –е ж. р. `већи комад`: Ниси мого оцећи већу ђуску! (мама 1933),
Ја јој оцече оволику ђуску, а лебац се преврну! (мама 1933)
жугати –ам несвр. гл. `оговарати, говоркати`: Жуга се по селу да међу
њима има нешто. (сестра 1953←тетка 1937)
жура –е `немир`: Ју, жура те стегла! Је л те снашла жура? (тетка
1937← свекрва Јаково)
забаћокати се забаћокам се свр. гл. `забленути се`: То мора да се Живота забаћоко па стао на гужвару (пошто се спљоштила, није нарасла). (сестра 1953←тетка 1937)
заглајдан –а м. р. `мало заостао крупан момак`: Куд је пошо и овај
заглајдан?! (мама 1933)
загалатити (се) –им (се) свр. гл. `задићи, открити доњи део тела`: Миличетина дошла на одсуство и легла на кревет, а ноге дигла на зид, па се
загалатила да јој се виде гаћице (тата 1929). Шта си загалатила ту сукњу,
свуци је бар мало! (тетка 1937)
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задланити -им свр. гл. `ошамарити`: Што волем кад нека задлани
неког на телевизији. (тата 1929)
зазвиждити –им свр. гл. `ошамарити`: Не да га је зазвиждила по ушима да је ома пао (тетка 1937)
закалатити –им свр. гл. `зајашити некога, фиг.` Толико га је закалатила да не може од ње да мрдне! (тетка 1937)
закалаутити –и свр. гл. `погоршати се (о времену), захладити`: Сад је
ко пролеће, ал кад онда закалаути! Да ти донесем рану док не закалаути.
(мама 1933)
закењаџити се –им се свр. гл. `замазати се, испрљати се`: Па кад се
замажеш са коломашћом, онда се каже да си се закењаџио. (мама 1933)
замарлијати замарлијам свр. гл. `заићи, отићи некуд без знања других`: Опет је некуд замарлијала! (сестра 1953←тетка 1937), Ди је она могла
замарлијати? (мама 1933)
замундарити замундарим свр. гл. `в. замурдарити`: Оћу л замундарити још ту поткошуљу са плавим вешом? (мама 1933)
замурдарен –а -о `запрљан, поцрнео веш`: Како те није срамота тако
замурдарен веш да простреш?! (тетка 1937) (РСГВ замурен/замуран `лоше
опран; разливених помешаних боја (о рубљу)` Банат)
замурдарити замурдарим сврш. гл. `запрљати`: Само ми је замурдарио
тепих, никако га није опро. (тетка 1937)
заћасити се заћасим се свр. гл. `задићи се, открити доњи део тела`:
Легла, а сукња јој се овако заћасила, па јој се виде бутине. (тетка 1937)
згугудити се, згугудим се свр. гл. `скупити се, смањити се`: Нешто ми
се ово најмање фазанче згугудило. (мама 1933) (РСГВ згудити се, згудим се
`скупити се, погурити се од хладноће` Бачка)
здрепити здрепим свр. гл. `згњечити`: Зар се не боји да ће га здрепити,
види је колка је рага! (сестра 1953←тетка 1937)
здумлати здумлам свр. гл. сврш. гл. `загубити, ћушнути, оставити`:
Већ смо успели да здумламо кључеве и од нови врата (тетка 1937). Ди си то
сад здумлала? (тетка 1937)
ижџондрати се -ам се свр. гл. `осути се`: Од бактрима сам се сва
ижџондрала. (сестра 1953←тетка 1937)
извалатати извалатам свр. гл. `крупно исећи`: Ја не волем кад неко
купус извалата, па крупно, крупно, не мож га метути у уста. (мама 1933)
интерисати интеришем свр. гл. `превазићи сваку меру, надмашити`:
Ајде, већ си све интерисала, толико си безобразна! (тетка 1927)
испирити испирим свр. гл. `изјурити, истрчати напоље`: Чим су закуцали на прозор, он је испирио на авлију, па у башту и беж у поље. (сестра
1953←тетка 1937)
квргав –а –о `закржљао`: Види како је мало па квргаво! (мама 1933)
(РСГВ крвргав `грбав` Банат)
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кламати –ам несвр. гл. а) `замајавати, муштрати`: Немој да ме кламаш!
Клама ме целог живота. (сестра 1953←тетка 1927) б) `преварити некога,
узети нешто на превару од некога`: Били су слатки док га нису окламали.
(мама 1933) (РСГВ кламати /кламати `искоришћавати кога` Срем, Бачка)
лајсати лајсам несвр. гл. `скитати, лутати`: Како јој не дојади да стално лајса по селу?! (мама 1933)
ландрати ландрам несвр. гл. 1. `без циља, лутати, тумарати`: Мислим
да је дошло време да више не ландараш, већ да седиш у својој кући и гледаш
своја посла. (мама 1933) 2. `причати оно што нема смисла`: Умеш ли ти шта
паметно причати или ћеш и даље ландрати?! (мама 1933) (РСГВ ландарати
/ ландрати 1.а. `лабаво, опуштено висити, њихати се при покрету или услед
ветра (углавном о одећи)` Банат, Бачка; б. `клатити се` Банат; в.размахивати
нечим, покретати нешто тамо-амо, млатарати` Бачка, Банат; 2. прен. `бесциљно лутати, скитати, тумарати` Бачка, банат;
ланфрача –е ж. р. `особа која воли да оговара`: Нико те не може толко
оцрнити као ова ланфрача. (сестра 1953←тетка 1937)
латити се –им се свр. гл. 1. `интересовати се за неког, заузети се око
неког, заокупити`: Ова се латила тог маторог, јел је богат и нема деце
(мама 1933). 2. `почети и даље наставити` Ау, људи, латио се овај ветар,
па нема краја! (тата 1929) (РСГВ латити `нагло узети, шчепати, зграбити`
Бачка, Банат; латити се 1. `брзо и одлучно почети са радом; посветити се
нечему` Бачка, Банат; 2. `кренути неким одређеним правцем, путем` Румунија; 3. `заокупити` Срем, Банат, Бачка)
лежанина –е ж. р. `аугм. од лежај`: Шта ће ти та француска лежанина, јел не видиш да је заузо целу собу!? (мама 1933)
лентивој –а м. р. `онај који је лењ`: А, лентивоје један, нећеш ми пити
ракије, јел нећеш да купиш дудиње! (мама 1937←деда Јарак)
ловасати ловасам `ићи којекуда, без циља`: Данас само ловасам, не
могу ништа да радим. (сестра 1953←тетка 1927)
маштракало –а ``: Појо би маштракало. (сестра 1953 ← тетка 1927)
набесити сврш. гл. `наљутити`: Ко ће родитеље набесити – деца. (Добановци)
нагваждати нагваждам `причати о свему и свачему`: Шта радите?
Ништа, ето нагваждамо. (тата 1929)
нагумџати се –ам `накрасти се`: Сваки се политичар добро нагумџа пре
него што га најуре. (мама 1933) (РСГВ нагумати се 1. набокати се (Банат), 2.
стећи доста новца; скупити у великој количини, нагомилати (Бачка и Банат)
нагунтан -а -о `нагужван -а-о`: Излог им није никако уређен, све је
некако нагунтано. (сестра 1953←тетка 1927)
назвизгати назвигам сврш. гл. `натоварити уз врх`: У, сад је ову приколицу назвизго да не знам кад ћемо је истоварити! (тетка 1937) Шта си ми
назвизго толко кафе, знаш да имам притисак!? (мама 1933)
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накалатити се `почети`: Кад се накалати киша да пада па никад да
стане (тата 1929)
накаћурити накаћурим `најурити, нагрдити`: Она јој донела кафу, а
ова је накаћурила! (тетка 1937) (РСГВ а) избрусити 2 прен. `упутити некоме
оштре речи осуде, прекорити` Банат; б) `намагарчити` Бачка)
намечити се намечим се `навићи се на нешто, намерачити се`: Нећу да
једем чоколаду да се не намечим на њу! (сестра 1953)
напељати напељам `много насути`: Шта си ми напељо толко, не могу
све попити. (мама 1933)
наромежити се сврш. гл. `постати непријатан, смркнути се, намргодити се, наљутити се` Шта се тако наромежиш кад нам неко дође? Шта
си се наромежио ко да сам ти оца убио?! Пало је доста кише, ал нешто се
наромежило ко да ће опет. (тетка 1937)
нароцан –на –но `љут, бесан, надрндан`: Дошла сва нароцана па нисам
могла с њом ништа да се договорим. (тетка 1937←Јаково)
насоловестити насоловестим `прислонити без фиксирања и учвршћивања`: Никола није притего тај шараф, него га само насоловестио, па
ми лајсна отпала. (сестра 1953←тетка 1927)
нацинкротити се нацинкротим се `удесити се, лепо се обући, дотерати
се`: Јадна јој мајка. Снаја јој се нацинкроти па по шору. (сестра 1953←тетка 1927) (РСГВ `накарадити (се), неукусно, неприкладно се обући` Срем)
нашешурити нашешурим / нашушурити нашушурим сврш. гл. `надићи се, подићи нешто да изгледа веће или да има више нечега`: Ја сарме не
мећем насатице, па не могу да стану у једāн ред и увек се тако нашешуре
ове одгоре. Жара је била нашешурена, па је изгледало да је има много. (тетка 1937). (РСГВ нашепурити се, нашепурим се `раширити се, накострешити се, надути се` Вршац, Банат)
неокробљиво `озбиљно?`: -Деда, је л разумеш што бата чита из новина? –Па да, неокробљиво. (тетка 1937, тата 1929, ја)
несклауран –рна –рно `неумерен`: Но, деда је тесклауран да не зна
колко му је доста! (тетка 1937 ← баба Голубинци)
њарити се –им се `драти се` И ту се само њари по цео дан. (сестра
1953) (РСГВ њарити се `њакати 2б, кревељећи се плакати, цмиздрити,
кењкати (обично о деци) (Срем, Бачка, Банат)
обадирати несврш. гл. `надгледати, обављати, опслуживати`: Ко ту
обадира? Мене су поставили да ја обадирам над њима. (тетка 1937)
овракати –ам `обрати`: Овракала је све до једне (вишње). (сестра
1953←тетка 1927)
одадучити се -им се `одвојити се, одбити се`: Све се одадучило на
теби, нема да ти та аљина лепо пада. (тетка 1937)
окерити `почети`: Кад је онда окерила киша да пада, ниси мого два месеца ући у њиву. (тата 1929) (РСГВ `кренути, почети ( о киши, ветру и сл.) Бачка)
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омелдати се -ам се `мало бити, па отићи`: Ето колко је била код своје
старе мајке, омелдала се па натраг код њеног човека! (сестра 1953←тетка
1927)
орјаткиња –е `опака, необуздана, пуста жена`: Ју, Вело, нисам знала
да си тако пуста, права орјаткиња! (сестра 1953←тетка 1927) (РСГВ орјатин `веома ружан човек` Бачка)
ошајдарити –им `ударити`: Док је не ошајдариш, неће престати да
лаје. (тетка 1937) (РСГВ `одаламити` Банат, Бачка)
пајгловати пајглујем `лоше проћи, награјисти`: Вело, откуд ћеш се
већ сунчати, пајгловаћеш. Не да сам пајгловала с њим на суду! (сестра
1953←тетка 1927←баба Голубинци)
пиндука –е `неуредна жена`: Баба Динка иде бес кецеље, ко пиндука
нека. (тетка 1937← Крчедин баба Душица)
пишуљуга –е `неуредна жена`: Шта ми је дошла та пишуљуга!? (тетка
1937←Јаково)
поумати се сврш. гл.: `помишљати, падати на памет`: Немој више да
се поумаш да ми мећеш то слано у тањир. Можда би се неко поумо па узо
новац са те гомиле. (тетка 1937)
прдла –е `безвредна млада жена`: Шта мислиш, ова прдла је трудна
са... (тетка 1937←баба Голубинци) (РСГВ прдав –а –о прен. подр. `мали,
низак` Банат; прдавац 1. прен. подр. `мали, неугледан човек` Бачка, Банат; 2.
прен. шаљ. `веома озебло дете` Банат; 3. шаљ. `зрео пасуљ од којег се прди`
Банат; 4. зоол `врста птице Crex crex` Бачка, Банат)
премизгивати премизгивам несврш. гл. `мрљецкати`: Немојте се премизгивати, једите ту супу да износим говедину и сос (тетка 1937)
просадати просадам несврш. гл. `мољакати`: Што ја да просадам од
тебе кад имам евре да купим краву. (мама 1933)
проћи лос `проћи лако, без проблема`: Овог пута је прошо лос, а за
убудуће ћемо видити! (сестра 1953←тетка 1927)
рајтати рајтам несврш. гл. `из узнемирености нешто радити`: Знаш,
ти сине, да сам ја целу ноћ рајто: устајо сам, мерио притисак, шето. (тата
1929) (РСГВ рајтати `бахато се понашати, правити неред` (Бачка); рајташ
`боклук, неред, прљавштина` Банат)
раскушљан ` `: Не могу да уденем у иглу, јел је конац сав раскушљан.
(мама 1933) (РСГВ раскушљати `размрсити, распрести, рашчешљати (косу,
конац, вуну и сл.) Бачка, Банат)
рашћеретати се рашћеретам се `опустити се, разметути се, разгаламити се`: Шта си тако рашћерето!? (тетка 1937)
ремунда –е `луталица, скитница`: Ова ремунда седи код куће колко ти
држиш прст у кључалој води. (мама 1933) (РСГВ ремунда 1. `потричар`,
Срем; 2.а. `особа која воли да скита, лута, тумара` Срем; б. `неморална, префигана женска особа` (Бачка)
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ремундати ремундам `лутати, скитати`: Ожени се да више не
ремундаш, доста је било и твога! (мама 1933)
сакајлуда –е `веома луд човек`: Ал је то луда над лудама, права сакајлуда, какве нема у свету! (тетка 9137) (РСГВ сакајлуда/сакалуда м/ж
`луцкаста, будаласта особа` Бачка)
салаука -е `јако невреме са ветром`: Откуд ћеш сад ићи, зар не видиш
кака је салаука?! (РСГВ `олуја, невреме, мећава` Срем, Бачка)
скањерати се скањерам се `накањивати се`: Шта се стално скањераш
ил га остави или му опрости и шлус! (сестра 1953←тетка 1937) (РСГВ `снебивати се, бити неодлучан` Бачка, Банат)
скентати скентам `уништити`: Намерно је пресољавала јело да би
што пре скентала мужа! (сестра 1953)
у тартањ `без везе, узалуд`: Шта да једем у тартањ кад нисам гладна! (тетка 1937) (РСГВ `пропаст` Банат, иде у тартањ `улудо се троши,
баца се` Банат; отишла маст у тартањ `нешто је бесповратно изгубљено,
пропало` Бачка)
травазирати травазирам `шетати се бесциљно`: Шта ви мени туде
травазирате око винограда, оћете краст! (тетка 1937←Шокац)
тумарати тумарам несврш. гл `бесциљно лутати`: Скраси се већ једном
докле ћеш тумарати?! (РСГВ а. `базати` Срем, Банат; б.`проћи залазећи на
много места, обилазити` Бачка)
ћоле `обраћање детету у виду благог прекора`: О, ћоле ти твоје!
убрицити се убрицим се `уозбиљити се, умудрити се ћутећи`: Шта
нам се свекар овако убрицио (прокоментарисала нова лада Марија Ћопава)?! Убрицио се ко Ћопавин свекар. (тата 1929, тетка 1937)
узанђирити узанђирим сврш. гл. `узнемирити`: Шта си се узанђирила
тако, смирили се већ једном! (сестра 1953 ← тетка 1927)
узвањђати се узвањђам се сврш. гл. `узнемирити се`: Будте мирне,
шта сте се узвањђале!? (тетка 1937, мама 1933)
ускопистити се ускопистим се `узјогунити се, бити тврдоглав`: Дај
попусти и ти мало, шта си се ускопистила толко! (тата 1927) (РСГВ `упорно се устремити, заинатити се, бити упоран у тражењу некога или нечега`
Банат, Румунија, Бачка)
ускурдучен –а –о `дрвен, нељубазан`: Сав је ускурдучен, не мош му
прићи ни са једна стране! (сестра 1953←тетка 1927)
ускурдучити –им `ставити неки предмет на погрешно место`: Ту си ми
ускурдучила тај чивилук да не могу од њега да прођем! (сестра 1953←тетка
1927)
успропадати се –ам се `узнемирити се`: Успропадо се, јел ова засела
па никако да оде. (тата 1929) (РСГВ 1. `узбунити се, устумарати се, не налазити себи мира ни места` Банат, Бачка 2. `уплашити се, престравити се` 3.
успалити се` Банат)
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усциврати се –ам се `узнемирити се`: Шта си се тако усциврала!?
(тетка 1937), (сестра 1953←тетка 1927) (РСГВ усциврити се `уобразити, направити се важан` Бачка)
ушмућак –ћка `нешто што је мало, ситно`: Што није исекла праве парчаде, већ те ушмућке?! (тетка 1937)
ушукотрити се –им се `узнемирити се, успаничити се, ускубурити се`:
Свекар је посло у подрум по вино, ал оставио мало у флаши. Она то попила,
а кад је отишла, оно подрум закључан. Ију, она се ушукотрила, шта сад да
ради! А ја се сва ушукотрила кад су они дошли. (тетка 1937) (РСГВ ушукатрити `постати помирљивији, блажи, устукнути` Бачка; ушукотрити Ја сам
тако ушукотрила да ником не могу касти. Срем)
чврља –е `ситна женска особа`: Куд се трпа ова и чврља кад није кадра
ништа?! (мама 1933 ←мајка) (РСГВ чврљати `закржљати (о краставцима)`
Срем)
џебрак у изр. мастан ко џебрак (тетка 1927)
џир `` Нема мира, седи ко на џиру. (тетка 1937)
џопити –им `стојати и чекати`: Цели дан сам џопила забадава. (сестра
1953←тетка 1937) (РСГВ `дреждати` Румунија)
шалабазати шалабазам `ићи без циља, траћити време`: Треба да радим,
а ја само шалабазам. (сестра 1953←тетка 1927) (РСГВ 1. `ићи без циља, скитати, тумарати` Бачка, Банат, Срем, 2. `дангубити` Бачка)
шкомрачити –им `штедети`: Шта сад ту шкомрачиш, једи кад је човек
купио!? Мети још масти, немој ми стално шкомрачити! (тетка 1937) (РСГВ
`цицијашити` Бачка)
шобоњити несврш. гл. `шуштати, врити`: Та и мени шобоњи у глави
ко да је празна. (тетка 1937) (РСГВ `тупо, мукло одјекивати под ударом (о
нечему шупљем, празном` Бачка)
шофовати се шофујем се `провлачити се, састављати крај са крајем`:
Немам пензију, него се из млека шофујем. (мама 1933)
шукорити шукорим несврш. гл. `шапутати`: Кад будемо нас две шукориле, она ће нас опоменути (мама 1933, тетка 1927, сестра 1953)
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Žarko S. Bošnjaković

LEXICOLOGICAL AND LEXICOGRAPHIC
APPROACH TO REGISTER-SPECIFIC LEXIS
The paper analyses the nonstandard, dialect, expressive lexis used by the inhabitants
of Srem, the vocabulary spoken within the family and thus more easily understood.
This specific type of lexis is characterized by: (а) the frequent lack of any overt
motivation (lasjati lajsa#m `wander, roam about `; оme#ldati se -am se `hang on a
little and then leave `), (b) the presence of some motivation when used metaphorically
(ispiriti ispi#rim `dash out, run out `; prdla –e `a worthless young woman `); (c)
expressivity (ležanina –е `augmentative of the word ‘bed’ `: Štaće ti tafrancu #ska
ležanina, jel nevidiš da je zauzo celu sobu!?), (d) the impossibility to create an
ultimate vocabulary list due to the fact that new words may be formed following
the already existing word formation patterns, (e) the presence of synonyms in the
standard form of the language (bakljati se a durative verb, `be engaged in, engage
oneself in `, vranjiti –im `persuade`) and (f) synonymic strings in which it appears
(bešverati se / landrati / lasjati / lovasati / travazirati / tumarati / šalabazati, `waste
time rambling, walking aimlessly `).
Concerning the fact that this lexis is decreasing rapidly, it is of utter importance that
it be collected and published in the form of lexical appendices, glossaries, amateur
collections as well as dictionaries of ‘geographically-specific’ lexis.
Key words: lexicology, lexicography, register-specific (expressive, individual)
lexis, dialectology, Srem.
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