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СЕМАНТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СУФИКСА -ЧЕ У 
ИМЕНИЧКИМ ИЗВЕДЕНИЦАМА СРЕДЊЕГ РОДА 

У ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИМ ГОВОРИМА

Сажетак. Семантичка анализа именичких изведеница средњег рода обра-
зованих суфиксом -че има за циљ да установи њихову семантичку диференцијацију
која је резултат конкретне семантичке реализације суфикса -че, редослед заступље-
ности семантичких група, продуктивност суфикса, однос творбене основе и творбе-
ног форманта, условљеност деминутивног, хипокористичног и пејоративног значења,
компарацију са стањем у стандардном српском језику. 

Кључне речи: суфикс -че, деминутивне, хипокористичне, деминутивно-пе-
јоративне изведенице, семантика, творба, продуктивност.

Рад се заснива на грађи дијалекатских речника призренско-тимочке
дијалекатске зоне: Речник лесковачког говора Бране Митровића (Митровић,
1984), Речник говора јужне Србије Момчила Златановића (Златановић,
1998), Речник села Каменице код Ниша Властимира Јовановића (Јовановић,
2004), Речник говора јабланичког краја Радмиле Жугић (Жугић, 2005) и Ти-
мочки дијалекатски речник Јакше Динића (Динић, 2008). 

Изведенице ће бити прегледане по фреквентности односно продуктив-
ности семантичких група изведеница образованих суфиксом -че. 
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Суфикс -че, сам или сложен с неким другим суфиксом, је најпродуктив-
нији2. С гледишта творбене структуре изведеница, реч је о првостепеним или
другостепеним дериватима (Драгићевић, 2007: 190). Прецизна идентифика-
ција творбене структуре ових, као и других изведеница, од посебног је значаја
за њихово тачно и коректно лексикографско представљање3. 

Групе изведеница са деминутивним, деминутивно/

хипокористичним, хипокористичним и деминутвно/

пејоративним значењем 

На деминутивно значење изведеница суфиксом -че, карактеристичним
за јужнословенске језике и с тим у вези за источне српске говоре, као и „на мо-
гуће присуство балканистичких језичких момената у укорењивању суфикса
-че” указује Радић (1987: 227, 228, 234). Сличне закључке пре Радића износи
и Марков (1960: 235, 245). 

Иако Клајн (2003: 203–205) наводи доста деминутива и хипокористика
образованих суфиксом -че, не можемо тврдити да је он типичан и за стандар-
дни српски језик, будући да већина ових твореница не припада књижевном
већ разговорном, жаргонском слоју језика (чавче, врапче, голупче и сл.). 

Остајемо при констатацији да је суфикс -че ипак одлика народних гово-
ра, посебно високе продуктивности у говорима призренско-тимочке дијале-
катске зоне.

У тим говорима, деминутивно значење (а) изведеница суфиксом -че је
примарно. Оно је доминантно у називима предмета за означавање нечег ма-
лог, нечег што је малих димензија. Истодобно, такви називи изузев демину-
ције исказују и човеков субјективни став према тако означеном појму. На тај
начин долази до придруживања деминутивном значењу и значења хипокори-
стичне обојености значење (б). 

Именички деминутиви изведени суфиксом -че или сложеним суфикси-
ма -инче, -иче, најбројнији су у семантичкој групи за означавање предмета
мањих димензија. Ово је сасвим очекивано имајући у виду околност да је чо-
век окружен далеко већим бројем неживих ентитета употребне и друге вред-
ности, у односу на ограничен број бића (животиња) и младих људских једин-
ки. Наводимо најпре примере деминутивних назива за предмете (а): -че:

авалче4, аљинче, амрелче, анџарче, артиче, асталче, бајадерче, бакалче,
барабанче, башчельче, бомбонче, брекче, бунарче, ванелче, величе, венче,

2 Продуктивни, али неупоредиво мање у односу на овде разматрани суфикс -че су и су-
фикси: -це (-ченце, -енце, -анце), -е и -ло.

3 В. рад Жугић 2011. (у штампи).
4 Експираторни акценат призренско-тимочких говора, из техничких разлога, бележимо

краткоузлазним акцентом књижевног језика.
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вешељче, вилџанче, виљушче, вирче, вистанче, вртаљче, вршче, вутарче,
гигаљче, глокче, горунче, грањче, грбинче, грнче, гропче, груче, дињче, до-
линче, дудуче, дукаче, дуњче, дуче, душече, езиче, елече, ерганче, есерче,
жарче, забелче, залче, зељанче, зупче, јабуче, јајчениче, језиче, јуларче, ка-
ишче, каленче, калепче, кантарче, капаранче, капуче, капче, карличе, ки-
цељче, кладанче, класурче, клашче, кодниче, кожуче, коланче, колирче, кол-
че, комаче, комбилизонче, компирче, конопче, копанче, копусниче, корењче,
корупче, котлајче, кочинче, кошуљче, краставче, кревече, кришче, крушче,
кудељче, кутиче, кућиче, куферче, левинче, лејче, лепче, ливаче, лизаљче,
лубенче, макарче, марамче, матиче, мен)ушче, мешинче, мотовилче, му-
ларче, наруквиче, ношче, њивче, обојче, обрашче, овирче, оканче, опьнче,
орашче, осталче, ошовче, пакече, пенџерче, петлижанче, петровче, печен-
че, плавешче, подрумче, поклопче, полче, поприче, прашче, прозорче, пр-
стењче, пруче, пулче, рамуниче, рибањче, рокче, рукче, рупче, саче, свираљ-
че, секирче, сепече, сиџимче, сливче, снопче, сокче, соларче, сопче, српче,
стокче, столиче, струче, танурче, тањирче, ташче, тенџерче, тепсиче,
тестиче, тојашче, тракче, трлче, трнче, троњче, трупче, ћелимче, ћунче,
ћупче, уларче, фанелче, феличе, фиданче, филџанче, фистанче, цедаљче,
цедуљче, цивунче, ципелче, цокулче, црепче, чавурче, чашче, чепче, черапче,
чршавче, чукче, џакче, џепче, џинче, џољче, шалче, шамиче, шивче, шићерче,
шнолче, шољче, шпорече, шталче; -инче: башчинче, лешинче; -иче: бици-
кличе, блузиче, вишњиче, врчвиче, вусикличе, вутиче, габриче, гримњиче,
гугличе, зградиче, згра)иче, игличе, кантиче, ковиче, крагличе, крошњиче,
ложиче, метличе, рукавиче, сврдличе, смоквиче, ташњиче, тесличе, тикви-
че, торбиче, фиронгиче, фусикличе, футиче, црешњиче, црквиче, чергиче,
чешљиче, чешмиче, чижмиче, џезвиче, шерпиче, шијиче (Жугић, 2005); -че:

авионче, аљинче, антериче, бајадерче, вирче, груменче, гуњче, дукаче, за-
белче, јабуче, кладанче, ложиче, обојче, њивче, пакече, паниче, поприче, са-
че, тепсиче, фуниче, чукче, шамиче, шићерче; -иче: тиквиче (Митровић,
1984); -че: амбарче, баирче, брешче, арниче, цедилче, бомбонче, долинче,
ливаче, марамче, стапче, вешаљче, габриче, дудуче, матиче, мотовилче,
орниче, столиче; -иче: виринче, вутиче, габриче, зградиче, бачиче, избиче,
казаниче, крошњиче, тутриче (обредни колачић) (Златановић, 1998); -че:

аљинче, бакалче, венерче, верменче, вишече, главче, градинче, дубарче, зал-
че, котлајче, кочарче, ливаче, њивче, пакече, прстенче, пруче, пупче, самун-
че (Јовановић, 2004); -че: артишче, беденче, брабонче, возниче (мање буре),
главче, градинче, вртаљче, еропланче, залче, калемче, кладанче, кожувче,
колипче, компирче, конопче, коренче (мали клип кукуруза), котличе, ливаче,
лубенче, орејче, пешћирче, џакче, sвонче, њивче, ошовче, тестијче, тигањче
(Динић, 2008).
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Грађа показује да су све ове изведенице настале од именица мушког или
женског рода. 

У неким називима животињских и људских јединки ишчезава димензи-
ја деминуције будући да означавају одрасла животињска или људска бића.
У том случају доминантно значење суфикса -че јесте хипокористично. Зна-
чења деминутивности, деминутивности / хипокористичности и хипокористич-
ности суфикса -че, мада не увек сасвим довољно разграничена, нису непозна-
ница за српски језик, посебно за српске народне говоре. Међутим, до сада
нисмо наилазили на помињање деминутивно-пејоративних изведеница су-
фиксом -че, на шта нас упућује лексичка грађа из речника призренско-тимоч-
ких говора. Додуше, код Клајна (2003: 204) наилазимо на помињање изведе-
ница балавче, кржљавче, слинавче, али у контексту њиховог придевског (или)
именичког порекла, без залажења у тумачење њихове семантике, односно без
истицања једног новог, секундарног значења суфикса -че – деминутивно-пејо-
ративног значења.

Суфикс -че је продуктиван и у називима младунчади животиња и птица,
као и у називима деце и младих људских бића.

Изведенице за именовање младих животиња и птица претежно имају де-
минутивно значење (а), али се у лексикографској интерпретацији, уместо гра-
матичке дефиниције, нпр. (чукарче ’дем. од биволица’) препоручује описна
дефиниција (чукарче ’младунче биволице’) која омогућава успостављање се-
мантичке везе између деминутивног назива за младунче и назива одрасле жи-
вотиње (телче је младунче краве, јаганче младунче овце и сл.). Осим тога, на-
зиви младих животиња често су мотивисани неком видљивом, упечатљивом
физичком особином (боја, и др.) што је додатни разлог за описном дефини-
цијом.

Овде презентујемо само део грађе из речника за именовање младих жи-
вотиња и птица: -че: биволче, бикче, бробињче, бубаљче, волче, врапче, го-
лупче, гугуче, жапче, жељче, жљунче, зајче, змиче, ластавче, мисирче, пе-
перушче, пилче, поганче, рипче, сковранче, славејче, сланинарче, сугарче,
телче, терајешче, ћукавче, ћурче, црвче, црцорче, чавче, џавгарче, шаче,
шипарче, штрче, ѕвишче; -иче: овниче, петличе (Жугић, 2005); -че: биволче,
биче, гугуче, зајче, змајче, штрче; -иче: петличе (Митровић, 1984); -че:

адьмче ’мушко јагње или овнић без једног или оба тестиса’; белче ’бело јагње,
мала и бела овца’, бељче ’младунче бељке’, брдаче ’овнић чији су рогови ве-
штачки увијени увис’, булутинче ’младунче птице буљине’; булче ’жуто теле
са белом пегом на глави’, ветрушче, волче, гавранче ’сасвим црно јагње’, го-
лупче, дукаче ’јагње жућкасте боје’, )ур)евче ’јагње које се ојагњило на
Ђурђевдан’, жељче ’младунче жељке’; јесењаче ’пиле које се извело у јесен’,
катерче ’младунче катерице’; лубенче ’кратко и дебело јагње’, меримче ’јаг-
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ње мерино расе’, месече ’јагње са белегом на глави у виду месеца’, мркушче
’јагње мрке боје, бело јагње са црном губицом’, невестуљче ’младунче од не-
вестуљке’; -иче: веприче, овниче, петличе (Златановић, 1998); -че: бравче,
јарче, кокоче, меримче, пловче, славејче, телче, тиче, ћукавче, швраче;
-иче: петличе (Јовановић, 2004); -че: вранче, зајче, јаганче, кленче, кравче,
мренче, павунче, тиче, шоче (Динић 2008).

У појединим називима животиња на суфикс -че, овај суфикс нема деми-
нутивно већ хипокористичко значење (б), јер не означава младе јединке већ
одрасле животиње: бравче, јуниче, кобилче, кокоче, кокошче, коњче, кравче,
мачорче, свињче.

У изведеницама за именовање деце и младих људских бића, суфикс -че
има три семантичке реализације: а) деминутивну: -че: бепче, бећарче, го-
стинче, девојче, близначе, боједашче, мушкарче (Жугић, 2005), бепче,
бећарче (Митровић, 1984); б) хипокористичну: бапче, војниче, женче, мом-
че, нанче, писарче, слукче, снајче, снашче, ујче, човече (Жугић, 2005), бапче,
бекче, војниче, гра)анче, дилберче, женче, комшиче, шнајдерче, шустерче
(Митровић, 1984); бећарче, писарче, учитељче, шуштерче (Златановић,
1998); бећарче, близначе, девојче, женче, мушкарче, муштериче, нанче, ов-
чарче, попадиче, попче, свастиче (Јовановић, 2004); говедарче, госјанче, го-
споче, бапче, слукче (Динић, 2008), јер означава не мала већ млада људска
бића, у примерима бапче и нанче и старију жену.

Трећа (в) семантичка реализација суфикса -че јесте деминутивно/пејо-
ративна. Она се односи на именовање деце према некој физичкој, ређе карак-
терној особини. Овакве изведенице обично према себи имају пејоративне на-
зиве за именовање одраслих мушких или женских лица, које се опет најчешће
изводе од придева или придевских основа. То објашњава њихову већу продук-
тивност у односу на именице за именовање младунчади животиња и младих
људских бића деминутивног и хипокористичког значења. Оне су апелативи и
њихов број је ограничен, док су изведенице деминутивно/пејоративног зна-
чења мотивисане великим бројем придева негативне конотације непосредно,
или ређе посредно преко именица за мушка и женска лица од истих придева.
Ово деминутивно/пејоративно значење суфикса -че је секундарно и резултат
је преношења пејоративности са придевске основе на суфикс у процесу вези-
вања суфикса -че за пејоративну придевску основу.5 

Непосредно од придева настале су следеће изведенице: аздисанче,
брнsољивче, грозешљивче, дрдавче, жуљавче, иљавче, инатљивче, котрав-
че, коштиљавче, мешињавче, митиљавче, мрзошљивче, мрсољивче, мршкав-
че, сапетљивче, скржавче, скржљивче, ћопавче, уаленче, улавче, чкобавче,

5 Детаљније о овоме в. у радовима: Жугић 2009, Жугић 2010а, Жугић 2010б и Жугић
2011.
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чкољавче, џгољавче; посредно, од пејоративних именица придевског поре-
кла, сложеним суфиксом -иче изведени су следећи деминутиви/пејоративи:
аздисотинче, грчличе, жутличе, липцотинче, мутличе, скапличе, скржли-
че, скубличе, ћопличе, чкембличе, чкобличе, штрбличе, sивличе; од именица
преко глагола, суфиксом -че творене су изведенице: задорџиче, избирџиче,
пакосниче, сва)аџиче; од именице глаголског порекла, сложеним суфиксом
-иче настала је изведеница прчличе, а непосредно од именица суфиксом -че

изведени су деминутиви/пејоративи: будалче, сковранче, црцољче, чапоњче,
чапрњче (Жугић, 2005); бедаџиче, душманче, жуљавче, кљекавче, котравче,
липцотинче, мрсољанче, мршкољче, пакосниче, патравче, рчкољче, само-
живниче, сва)аџиче, улавче, чьчкољче (Златановић, 1998); голиштарче,
прцољче, чивуче (Јовановић, 2004); кљекавче (Динић, 2008).

Закључна разматрања

Именичке изведенице средњег рода на суфикс -че, ексцерпиране из ди-
јалекатских речника са простора призренско-тимочких говора, својом бројно-
шћу и полисемичношћу, јасно диференцирају ове говоре по датим параме-
трима од стандардног српског језика.

Суфиксом -че и са њиме сложеним суфиксима -инче, -иче, најчешће се
изводе деривати са деминутивним и хипокористичним значењем у категорији
именица за предмете.

У категорији младих животиња и птица, изузев деминутивног, изразито
је и хипокористичко значење без димензије деминуције.

Категорију људских бића, уз деминутивно и хипокористичко значење,
одликује и деминутивно/пејоративно значење којим се ови говори диферен-
цирају од стандардног српског језика. 
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Radmila V. Žugić

SEMANTIC REALIZATIONS OF THE SUFFIX –ČE IN 
THE NEUTER NOMINAL DERIVATIVES OF THE 

PRIZREN-TIMOK DIALECTS6

Summary

According to the semantic-derivational analysis of the nominal derivatives ending
in suffix -če, there are three established semantic realizations of this suffix in the Priz-
ren-Timok dialects. In regard to the state of the contemporary Serbian language, these di-
alects differ not only in much greater productivity of the suffix -če, but also in one new se-
mantic realization, the so-called diminutive-pejorative meaning of the neuter gender
derivatives ending in -če, which all together with diminutive and hypocoristic meaning de-
note much more developed polysemy of this suffix.

Key words: suffix -če, diminutive, hypocoristic, diminutive-pejorative derivatives,
semantics, word-formation, productivity

6 Рад je примљен 22. јуна 2012, a прихваћен за објављивање на седници Редакције Збор-
ника одржаном 21. новембра 2012.


