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САЖЕТАК. Предмет нашег истраживања у овом раду јесте дијалекатска лексика
преузета из завичајног говора афирмисаног књижевног ствараоца Рат-
ка Поповића. Ратко Поповић је рођен, живи и ствара у Грачаници крај
Приштине. Објавио је двадесетак књига (поезија, проза, драма). Књига
песама „Страори” садржи педесетак песама, а већи број тих песама на-
писан је на локалном призренско-јужноморавском говору. Урађена је
лексичко-семантичка и творбена анализа испитиване лексике и класи-
фикација ексцерпираног материјала. 
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РаFко ПоVовић је јеMан оM најисFакнуFијих књижевних сFварала-
ца са VросFора Косова и МеFохије. Рођен је 1947. CоMине у Грача-
ници коM ПришFине. РаMни век Vровео је раMећи у VросвеFи и
кулFури. Оснивач је и орCанизаFор Xројних књижевних и кулFур-
них манифесFација, а више оM MваMесеF CоMина MирекFор је Кул-
Fурно-VросвеFне зајеMнице СрXије, за VоMручје Косова и МеFо-
хије.

ОриCиналним и Vриређивачким књижевним раMом Xави се
више оM чеFири Mеценије. ЊеCов књижевни оVус чине Mела која
VриVаMају различиFим књижевним роMовима и врсFама.

У срVској књижевносFи Косова и МеFохије јавља се сеMамMeсе-
Fих CоMина VрошлоC века Vрвим Mрамским FексFовима.2 УXрзо су
му шFамVане и књиCе краFких Vрича, зXирка VриVовеMака и ро-
ман Кукавичји сније�, Fакође, у изMању ИзMавачкоC VреMузећа „Је-
MинсFво” у ПришFини.3

ПриVремио је и VриреMио за шFамVу MесеFак анFолоCија и Fе-
маFских зXорника Vоезије Vосвећених срVским манасFирима на
Косову и МеFохији, срVским среMњовековним влаMарима и ле-
CенMарним учесницима КосовскоCа Xоја.4 

Крајем VрошлоC века Новинско изMавачко VреMузеће „Нови
свеF” и „ЈеMинсFво” из ПришFине оXјавили су Vрве њеCове Vе-

2 Сва ови су с али, Ко"иљци, „ЈеMинсFво”, ПришFина 1977. и Дивље лозе, „Је-
MинсFво”, ПришFина 1979. CоMине. Узалу�не "о ковице, „СFремљења”, Xрој 4.
1989. CоMине, сFр. 42–67; По�ле�ај ово лице, „СFремљења”, Xрој 4. 1989. CоMине,
сFр. 86–100; Ноћ земље и во�е, „СFремљења”, Xрој 5. 1987. CоMине, сFр. 10–25
(Mрамско VоеFски рециFал Vоезије Лазара Вучковића).

3 КњиCу VриVовеMака Не�овршени чин оXјавило је VришFинско „ЈеMинсFво”,
ПришFина 1982. CоMине, а роман Кукавичји сније� Mоживео је Mва изMања (1992.
и 2002).

4 С рашни су�, (о манасFиру Грачаници), „ЈеMинсFво” – „ПросвеFа“, БеоCраM,
1989. CоMине; Грачаничка �о�ро�ласна звона, анFолоCија Vесама о Грачаници,
MоVуњено изMање, КК „Никанор”, Грачаница, 2004; Дечанска ризница с ихова,
(Vесме о манасFиру Високи Дечани), „Нови СвеF”, ПришFина 1996; Са� "ро"ој-
 е Високо Дечани, (MруCо изMање), ДК „СвеFи Сава” ИсFок – Хвосно, 2003. CоMи-
не; Слово о кнезу Лазару, (Vесме о кнезу Лазару), СО Гњилане, 1996; О, Милоше,
ко  и не зави�и, (анFолоCија Vесама Vосвећена Милошу ОXилићу), БиXлиоFе-
ка CраMа ПришFине 1997; На Косову сва ми срећа с"ава, (Vесме о ВиMовMану и о
косовским јунацима), БиXлиоFека CраMа ПришFине 1998. CоMине; Ко�а ли  о
"о Косову  раже, (анFолоCија Vесама Vосвећених женским ликовима у на-
роMној и умеFничкој Vоезији о Косовском Xоју), БиXлиоFека CраMа ПришFи-
не 1998. CоMине; Похвала Душану Силном, (Vесме о Цару Душану, БоCороMици
Љевишкој, СвеFим АрханCелима, СкоVљу, Призрену), „Никанор” – Грачани-
ца 2006; Божури с асали �о не�а, „Никанор”, Грачаница, 2008. CоMине.
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сничке зXирке: Силазак у  емељ (1994) и Коме �ижем �ом (1995).5 У
VериоMу оM 1995. Mо 2008. CоMине шFамVано је још шесF њеCових
књиCа Vесама. Неке оM ПоVовићевих књиCа Mоживеле су Vо Mва и
више изMања. ЈеMна оM њих је и сFихозXирка С раори, оXјављена,
Fакође, у Mва изMања 2002. CоMине.6

Грађа за Vисање овоC раMа ексцерVирана је из VрвоC изMања Vо-
менуFе VуXликације, чију саMржину чини VеMесеFак Vесама
шFамVаних на сFоFинак сFраница FексFа.7

ПослеMњих Mеценија на VросFору Косова и МеFохије оXјављено
је неколико ориCиналних књижевних Fворевина шFамVаних на
неком оM Cовора који Vокривају VросFор Косова и МеFохије.
УCлавном, на косовско-ресавском и Vризренско-јужноморав-
ском Cовору.

ПознаFи космеFски књижевни сFвараоци: Пера СFефановић,
ГриCорије Божовић, НикоMим С. Савић, ПеFар Д. ПеFровић, Зарија
Р. ПоVовић, Vисали су на сFанMарMном језику, али у њиховим
VриVовеFкама и романима Xројни су Vасажи наVисани на неком
оM Cовора сва Fри MијалекFа који Vокривају VросFор срVске јужне
Vокрајине. Има и Vисаца који су чиFаве књиCе наVисали на неком
оM VоменуFих Cовора. 8

ЗXирку Vесама С раори Vесник РаFко ПоVовић је Vисао са на-
мером Mа језик Fих Vесама XуMе њеCов завичајни Cовор, али су
оне, у сFвари, наVисане неком мешавином сFанMарMноC језика и
Cовора широкоC Косова Vризренско-јужноморавскоC FиVа.

5 Силазак у  емељ, „Нови СвеF”, ПришFина 1994; Коме �ижем �ом, „Нови
СвеF”, ПришFина 1995; Далеко нам кућа, „ПросвеFа”, БеоCраM 1998. Cо-
Mине; Казујем Косово, ДК „СвеFи Сава”, ИсFок – ЛеVосавић 2001; Све и
Пан елејмон "рекори с ражаре, Дом кулFуре „СвеFи Сава”, ИсFок,
Хвосно, 2003; Зли Оци, „Панорама”, ПришFина 2008. CоMине; С"асавање
" ичијих �ласова, СКЗ БеоCраM, 2008. CоMине; С"асавање " ичијих �ласо-
ва, (оXјављено на енCлеском језику), СПЈ, 2009. CоMине.

6 ПроVраFно слово и сFручну оцену књиCе наVисао је у VоCовору MруCоC из-
Mања Vроф. Mр Зоран Павловић, Тумачење �оминан них знакова "есама из з�ир-
ке с ихова С раори Ра ка По"овића, сFр. 93–103.

7 Неке оM Vесама оXјављених у књизи С раори VрешFамVане су и оXјављене Vо
разним Mневним и VериоMичним VуXликацијама, а у ПоVовићевој књизи Ка-
зујем Косово, оXјављене су Mве Vесме: Ме охијским великомученицима и Крвава
жње ва (65–72).

8 Новица КиFић оXјавио је у Грачаници књиCу Кра ке косовске каже, а Дра-
CољуX Луне Симоновић зXирку краFких Vрича из МеFохије на северномеFо-
хијском Cовору косовско-ресавскоC MијалекFа.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

532 ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

Бело "ла�не
Пала сенка о� �рве а
Мајка искочила у о�ор
Показује си о сунце у
Тражимо ле�а
Мајка се "рекрс и
Кај "илићи "о њој
Уле�осмо у кућу
Врну ни сузе
Наћва ни о ворена
Чекамо �а ни из њи
Изле�не Бо� 9

Већина исFраживача који су се Xавили MијалекFолошким ис-
VиFивањима Cовора овоC VоMручја саCласни су у Fоме Mа Cовор
Грачанице и околине VриVаMа Vризренско-Fимочким Cоворима
Vризренско-јужноморавскоC FиVа (БоCMановић и ВукаMиновић
1991). 

БуMући Mа се Грачаница налази на самој заVаMној Cраници Vри-
зренско-јужноморавских Cовора, уочљиво је и VрисусFво Xројних
осоXина заVаMних косовско-ресавских Cовора, али и уFицаја ло-
калних алXанских и Fурских Cовора, у фонеFици, морфолоCији и
лексици (БоCMановић 1992, сFр. 39).10

О Vравој VрироMи Cовора широкоC Косова Глиша Елезовић Ву-
чиFрнац у ПреMCовору Речнику косовско-ме охиско� �ијалек а ис-
Fиче: – На исFоку оM ВучиFрна села: БаXин МосF, Бивољак, Главо-
Fина, Прилуже VреFсFављају међу, CMе се овај Cовор сукоXљава са
Cоворима широкоC Косова за који Xи се моCло казаFи Mа чини Vре-
лаз оM Cовора FиVа вучиFрнско-VећкоC ка Cоворима FиVа Fимоч-
ко-VризренскоC из CруVе јужноморавских MијалекаFа (Елезовић
1932, сFр. ХII).11

9 ПреузеFо из Vесме Нађва, �ла� у Ораовац и Голему Очу (ПоVовић 2002, сFр. 69–
70).

10 ВиMи: Данило БарјакFаревић, Ис оријски развој косовско-ме охијских �овора,
ПришFина 1986; Павле Ивић, Дијалек олошка ис раживања ср"ских �овора Ко-
сова и Ме охије, БеоCраM 1988; НеMељко БоCMановић, Неке осо�ине �овора Велико�
Алаша, БашFина 1992, 39–49.

11 За Елезовића Cовори Ђаковице и Ораховца у јужној МеFохији Vрема Cовору
Пећи сFоје као и Cовори ПришFине и ЛиVљана у оMносу на Cовор ВучиFрна
(Елезовић 1932, сFр. ХII).
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КњиCа Vесама РаFка ПоVовића С раори саMржи VеMесеF и јеMну
Vесму (85 сFраница FексFа, сFр. 7–92), а у њима је заXележено 547
MијалекаFских лексема и оXлика.

Приликом ексцерVирања исVиFиваних оXлика руковоMили
смо се VринциVом Mа Fо XуMу MијалекFизми, реCионализми и ло-
кализми, оXлици који се у исFој форми уVоFреXљавају и у Cовору
СрXа сFаросеMелаца Грачанице и околине, a Mа Fих лексема нема
у Речнику ср"скохрва ско� књижевно� језика МаFице срVске, и Mа их
нема у оXлику и са значењем какво имају у ПоVовићевој књизи и
у Cовору Грачанице. 

ПреMмеF наших исFраживања је и ПоVовићева лексика која је у
исFом оXлику заXележена и у Речнику Ма ице ср"ске, али је оXеле-
жена као, Vокрајинска, локална или MијалекаFска (ШFасни-Бо-
шњаковић, 2009, сFр. 84).12 Анализирани су сви оXлици који се
уVоFреXљавају у Грачаници и у њеној околини (широко, оMносно,
ценFрално Косово), који VриVаMају исFочним и заVаMним срV-
ским Cоворима (Vризренско-јужноморавски и косовско-ресав-
ски), а за које у сFанMарMном језику VосFоје MруCи називи (Симе-
он, 1969, сFр. 238).

Анализирана лексика са сFаFусом MијалекFизма разврсFана је
на: фонеFске, CрамаFичке, FворXене и на семанFичке MијалекFи-
зме.

У FексFу Vесничких Fворевина исVиFиване ПоVовићеве зXирке
Xележимо Xројне фонеFско-фонолошке осоXине њеCовоC завичај-
ноC Cовора.

ОM вокалских Vромена Xележимо алFернацију вокала у реале-
мама: �олеко, �олечи, за�оцнеја, језак, кла�анац, ма ика, несам, неси,
њи�ов, о�лов, о�зов (оMзив), окле  (уклеF), оћу кује (ућуFкује), не-
воља ан, "реказује (Vриказује), "уз�ер, сан�ак, со�раја (VрикуVио).

РеCисFровано је неколико MесеFина Vримера у којима л > (ј)а на
крају речи: �еја, �олеваја, вр еја, �аја, �очекаја, за екаја, за�оцнеја,
зајмија, з�равија, зала�ија, из�раја, измислеја, казуваја, молија, најеја,
овечија, ош уреја, о�неја, оковаја, о"ус еја, "онеја, "оразија, "очеја, "о-
шаја, "реживеја, развија,  рефија, со�раја, цеја, чинија.

12 У Vојму �ијалек изам укршFају се Mва криFерија: криFериј сFанMарMизова-
носFи/несFанMарMизованосFи и криFериј уVоFреXе у оMређеном VросFору,
Vа се Fако MијалекFизмом може назваFи свака она језичка VојеMиносF која је
каракFерисFична за оMређени MијалекF и оCраничена на онај CеоCрафски
VросFор који Fај MијалекаF захваFа, Vри чему се између ње и еквиваленFне
сFанMарMне јеMинице усVосFављају извесне разлике на неком оM језичких
нивоа (ШFасни-Бошњаковић, 2009, сFр. 84).
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У консонанFском сисFему завичајноC Cовора исVиFиваноC Vи-
сца нема фонеме х. И у ПоVовићевим Vесмама заXележени су
Xројни Vримери Xез суCласника х у свим Vозицијама у речи: Вели-
ка Оча, ај�ук, арам, ар ија, еј, иља�а, ла�, ла�ак, ла�ује, Очански; �о-
и а, �оо�и, зава и, зала�ија, Ме оиски, нао�и, Ораовац, ола�и, "оо�,
"рио�и (Vрилази), "роо� (Vролази); и�о, изле�о, има�о, ола�и, нао�и,
о о (оMох), "ра (Vрах), с ра, али и Vримери са њеCовом суVсFиFу-
цијом консонанFом к и сонанFом ј: вијор, �реј,  иј (Fих); Крис ,
Крис ос.

ЗаXележена је и Vојава секунMарноC ј у различиFим врсFама ре-
чи и у различиFим Vозицијама: �ојњи, јо� (оM), јо"е , кај (као), "акај
(Vакао), "е"ије, "о�леј,  иј (Fих).

Занимљиво је и Fо Mа се MисFриXуција сонанаFа л, љ и Vарова
африкаFа ч, ћ и џ, ђ врши у склаMу са нормаFивним сFанMарMима
у исVиFиваном FексFу. МећуFим, у Cовору Грачанице изCовор Vо-
менуFих Cласова је Vомерен у оMносу на сFанMарMни језик Vа че-
сFо Mолази Mо, на Vример, уVоFреXе ч умесFо ћ, џ умесFо ђ и оXр-
нуFо (Јашовић, 2011, сFр. 87). Али, у С раорима се јављају лексеме
у којима је уVоFреXљено њ умесFо сонанFа н и оXрнуFо: �рашњо,
�рањка, камењ, корењ, нишаш (оM њихаFи).13

И MруCе Cласовне алFернације: уVрошћавање суCласничких
CруVа, CуXљење и оXезвучавање консонанаFа и чиFавих слоCова,
Mисимилација и меFаFеза, VрисуFне су, Fакође, у Vроучаваним
FексFовима: �ос"ан (MосVаван), зајно (зајеMно), израмни, млозина,
мложина, нерамнина, рамно, расчини, сла ак, Сливово, жалос, лис,
крс, милос, мла�ос, "ричес, "ус, с арос, земња, земњосан, ли"цује, ни-
ка , "ци, "ченица,  ица, лојзе, �ројзе, "ајси, "ајсалак, ос аља, "ре-
с аља, савива, са�, са�е, са�ен, са�ањи.

ОM MијалекаFских морфолошких осоXина језика у зXирци Vеса-
ма РаFка ПоVовића навешћемо слеMеће:

Именице FиVа: зрак, и�рик, хле� у ПоVовићевој књизи уVоFре-
Xљене су у оXлику женскоC роMа: з�рака, и�рика, ле�а; именичке
лексеме мисао, "исмо, Fакође су женскоC роMа: мисла, "исма, а лек-
сема женскоC роMа очо�оља коM ПоVовића је мушкоC роMа: очо-
�ољ.14

13 У Cовору села УCљара коM ПришFине сасвим су оXични Vримери FиVа: ћаре/
чаре, мићко (мицко, мало), мичак, ђи"ају/џи"ају (Јашовић, 2010, сFр. 100).

14 ИнMеклинаXилни VриMев оријенFалноC Vорекла аз�ин Vоименичен је и уVо-
FреXљава се у форми женскоC роMа аз�ина.
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РеCисFроване су и неколике лексеме са сиXиларизованом ос-
новом акузаFива множине: ај�уце, вуце (вукове), из�ајнице (изMај-
нике), кулаце, "о оце, "ус ињаце.

НесFанMарMни су и оXлици VриMева: аро�а ан, �олеви , �оле ив,
жалови , личан (леV), мо ањ (снажан), �ечињи, о�орњи; заменица:
�и, куј, мојзе, њијан, њојан.15

У ПоVовићевим Vесмама реCисFровали смо и Mва Vримера
уVоFреXе комVараFива аналиFичкоC FиVа: "о  ежак и "о з�рав.

ОXлике суVроFне сFанMарMном иMиому срVскоC језика у ПоVо-
вићевој исVиFиваној књизи заXележили смо коM CлаCолских лек-
сема. Највећи Xрој оXлика коM VрезенFа (Vрво и Fреће лице јеMни-
не и Fреће лице множине): искачам, казувам, макињам, мећам, ма-
шињам, о�зовињам, с"омиња, "ома�а, "раћа (шаље), "рос ира, о иње
(оFима); вречију, �орију, жњеју, молију, на�ењују, "р ију, "у�ију, "у-
зају, за реју (заFру), из�ору, сложу, ћарију; коM аорисFа: ви�омо, ос а-
�омо, уземо, и�омо; у имVераFиву: о�олечи (уMаљи), увечи (овекове-
чи), накази (унакази).

У VосеXну CруVу изMвојили смо лексику која, и Vо начину Fвор-
Xе, и Vо значењу, није у склаMу са сFанMарMним иMиомом. Значај-
но је већи Xрој MијалекFизама ове врсFе насFао Mеривацијом.

ЗаXележене су слеMеће Fворенице мушкоC роMа: -ин: арCаFин, -
ак: заоMак, -ан: XериђеFан, -лак: Vајсилак, искоXлак, -ељ: славељ;
женскоC роMа: -а: азCина, -иња: XолеFиња, веFриња, MоXриња, ле-
VоFиња, -ка: корка, Vуцка, -ња: кукња, -ина: VравMина, неVравMи-
на, -ш ија: невољшFија, -аница: VоFуцаница, -инка: VуFинка;
среMњеC роMа: - ило: мрачило (Vомрчина), роMило (рођење), уXа-
вило, -ло: мрело, оXукло, -ко: сFарејко.

Значајно је мањи Xрој чисFих сложеница и назива насFалих
сложено-суфиксалним начином оXразовања: �ан�ањи, �о�ира (са-
куVља), �ожељује, �есрећан, �есрећник, наличен, немасве ник, не-
"рав�ина, "онез�равеја (који је оXолео оM неке Mушевне XолесFи),
само"илан, самовил (Лилић, 2011, сFр. 54).

За разлику оM VреFхоMно навеMених MијалекFизама, семан-
Fички MијалекFизми имају сFанMарMан фонеFско-фонолошки и
морфолошки лик, сасFавни су Mео VосFојећих речника, али им је
значење MруCачије. Тако, на Vример, у FексFу Vесама РаFка ПоVо-
вића Xележимо лексему  ака  у значењу, сна�а, моћ, која у речни-
ку МаFице срVске има VоFVуно MруCачије значење, кло"о , кло"а-

15 У ПоVовићевој Vоезији има Vримера у којима Mолази Mо Vоименичавања
CлаCола (оM CлаCола алоса  начињена је именица алос), а оM неVроменљивоC
VриMева ара�а  начињен је флексивни оXлик аро�а ан.
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рање; именица �ле� коM ПоVовића значи ле"о а, а у речницима,
"о�ле�, �ле�ање; лексема о�а�рео, коM ПоVовића има значење, "ро-
"ао, о�олео, у речницима, о�оји и ш о у црвено (ШFасни и Бошња-
ковић, 2009, сFр. 94–95).

Чињеница је Mа је језик књиCе Vесама С раори, Р. ПоVовића,
јеMноC оM најзначајнијих Vесника који је и Vосле 1999. CоMине ос-
Fао Mа живи у роMној Грачаници, заснован на Cовору њеCовоC роM-
ноC краја Vа је очекивано уVоFреXљен велики Xрој локалних и
Vокрајинских назива са сFановишFа савременоC срVскоC језика
који VриVаMају различиFим сферама живоFа и живљења у јеMној
руралној среMини каква је Xила Грачаница, Mо њене какве-Fакве
урXанизације извршене Vре VеF-шесF CоMина.

Сви називи Fе врсFе сврсFани су у слеMеће семанFичке CруVе:
кућа и VокућсFво, сFочарска, раFарска, воћарска лексика, лекси-
ка зоонимскоC Vорекла, називи за именовање хране и Vића, за
именовање иCре и заXаве, оMеће и оXуће, именовање роMXинских
оMноса, MрушFвени живоF или живоF у зајеMници.

а) Називи у вези са кућом и VокућсFвом: ја"ија, ћереми�а, ћор-
лије, ћуше; и�рика, каленица, наћва, савељка, сан�ак, срча,  а�ар,  роњ,
филџен, о�ор, о�ориње, "е"ел, "е"ије;

X) сFочарска лексика: врека, вречију, за"а ак, о�лов, сланиш е,
с рв, с рвија, с рвен, уј, цин�ар (Јашовић, 1997, сFр. 129–183);

в) воћарска лексика: �рањка, �ројзе, лојзе;
C) лексика за именовање VFица и звери: кривци, орли, славељ, со-

ва – свима,  ићи,  ица; вук, вуце, "ајси, "ци, с раор; сви ка, жач, "ау-
 ина;

M) називи који се оMносе на заXаву и MрушFвене иCре: "есмар,
сурла (зурла), свиреја,  ан и  анац;

ђ) лексика за именовање хране и Vића: �рашњо, залак, израни,
ије, корка, ле�а, нарани, "уцка (кокица);

е) лексика у вези са оXућом и оMећом: о�укло (оMећа), "ресвукло
(Vресвлака), о�осемо, о�олемо;

ж) називи чланова VороMице: "искар, ро�ље, својш ина;
з) називи за именовање аMминисFраFивних Vослова; оружја:

�ајрак (војничка јеMиница), �ло�аџија, "оара, �иви , ар ија, измир-
ник, кулаце; левор;

и) називи у вези са вером и веровањем: арам, �реј, ис"ошћеница,
караарам (црно и VроклеFо), келија, кисме , кићен крс, кле ија,
Крис , Крис ос, крс, окле  (уклеF), "акај (Vакао), "ус ињаце.

У нашој Cрађи налази се неколико лексема за именовање насе-
љених месFа (ојконима) са VросFора Косова и МеFохије, оMевених
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у MијалекаFско рухо: Велика Оча (име овоC села у Cовору Грачани-
це Cласи Голема Оча), Ораовац (у Cовору Грачанице Оравац, Равац),
Сливово; и кFеFика: Косовски, Ме оиски, Очански.16 

Анализирана MијалекаFска лексика и MруCи несFанMарMни на-
зиви у Vроучаваним Vесмама Р. ПоVовића, словенскоC је Vорекла.
МеђуFим, заXележено је и VеMесеFак назива сFраноC Vорекла.

Највише је (реCисFровано 35 Vримера) лексема оријенFалноC
Vорекла: аз�ина, ај�ук, арам, ар�а , ар�а ин, аро�а ан, �ајрак, �ајча,
�ељај, �ериће , �ајље, и�рика, ич, иљач, иљачан, и и�ар, језак, ја"ија,
караарам, ка�аја  (кривица), кисме , колај, кјаме , насија , "оара,
ра лак, сан�ак,  амин, ћор-�е ер, ћорлије, уј, филџен, чешма; за им
�рчко� (заXележено осам Vримера): ар ија, иља�а, јеф ика, келија,
комен�ија, Крис , Крис ос, Ме оиски; Fри лексеме алXанскоC Vоре-
кла: кећ,  а�ар, цу�; Mве немачкоC:  ан и  анац; и Vо јеMна лексема
лаFинскоC (�исази), енCлескоC (левор), рускоC (кулаце) и иFалијан-
скоC Vорекла (цин�ара).17

Песме Р. ПоVовића, оXјављене у књизи С раори, наVисане су у
VериоMу оM 1998. Mо 2002. CоMине, каMа су и оXјављене и Mоживеле
Mва изMања. У њима су оVеване Xројне раFне и VослераFне сFрахо-
Fе, злочини и ужаси Vочињени наM срVским сFановнишFвом, које
је FаMа Vокушавало Mа осFане и Mа насFави Mа живи на својим Vра-
MеMовским оCњишFима. ЧиFава зXирка Vесама VрожеFа је Xолом
и неVреXолним Cрчем (Павловић 2002, 93–103).

ДијалекаFски лексички сисFем С раора чини 547 реченичких
јеMиница. ПреовлаMавају именице (191) и CлаCоли (156), а VриMев-
ских лексема (55) и заменица (10) је неуVореMиво мање.

ОM неVроменљивих оXлика наXројнији су Vрилози (24) и VреM-
лози (8), реCисFровано је и неколико везника (5), VарFикула (2), и
само јеMан узвик.

БуMући Mа је основни моFив, оXрађен у VоменуFим Vесмама,
смрF и сFраMање, VрироMно је Mа у њима VреовлаMава лексика ко-
јом се најуVечаFљивије скицира слика FаквоC сFања и све оно шFо
је у вези са Fим. НајфреквенFније су лексеме FиVа: црн (30), земња/
земља (27), Косово (23), кукање, мука, са�ор, со�ери (22) и �уша, камењ

16 Све кFеFике уVоFреXљене у књизи С раори ПоVовић Vише великим VочеF-
ним словом.

17 Реч цу� на алXанском језику значи краFак, кус. На Косову и у МеFохији уочи
Xалканских раFова арнауFски оMмеFници, лоVови и зликовци, носили су
краFке каVуFе како им не Xи смеFали каMа Vрескачу зиMове и VлоFове каMа
иMу у Vљачку. УXијали су и Vљачкали уCлавном СрXе (Јашовић, 2003, сFр. 102).
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(20). ФреквенFни су и називи: кле ва (17), крв/крвав, моли ва, "ус 
(15), зло (13),  амнина (12), �реј, сиро иња (11), �ро�, ноћ (10).

АVаFији и Xезнађу које је FаMа захваFило Косово и Косовце оче-
виMац је Xио и VоFVисник ових реMова који је, VроCнан из При-
шFине, живео Vо селима широкоC Косова MесеFак CоMина Vосле
раFа.

НајXоља илусFрација FоC и FаквоC времена MаFа је у Vесмама:
Оца у е"а мисла, Крвава жње ва, Ку�а Косовци, С раори, О ац на-
"уш а кућу, С рашни �ани �оо�у, Де сас оволики "искар, Сас све мене
моја кућа у црно завијена, из којих су ексцерVирани оXлици за реч-
ник MијалекаFских лексема, који ће XиFи оXјављен као VрилоC уз
овај раM или неком MруCом Vриликом. ИлусFрације раMи, наве-
шћемо неке оM њих: о�ањ, чемер, за ра, лошо, мисла, "лач, "иска (8),
с у�,  рава, "рав�ина, �ољка, наћва,  е"аја (7), �лувци, лакр�ија, "оа-
ра, чума (6), ала, �ајље, �ори, жалос, зулум, кукавица, "ајсилак, "е"ије,
"есмар, "омор, "ци, сви ка, совра, с ра, с раори, суза (5). 

Мање фреквенFни су називи: аXер (3), лошо иња, "акај, звер,
мрачило, с рв, с рашан (2).

КњиCа Vесама С раори, РаFка ПоVовића, свакако је значајан
VрилоC новијој срVској књижевносFи Косова и МеFохије и зна-
чајан извор за Vроучавање MијалекаFске лексике и MруCих осоXи-
на Cовора Грачанице и широкоC (јужноC) Косова.

ЛИТЕРАТУРА Вуловић, Н. (2009). ,,О Vокрајинској и MијалекаFској лексици у VриVовеF-
кама Лазе Лазаревића”. У: Дијалека  и �ијалека ска књижевнос  2. Ле-
сковац: Лесковачки кулFурни ценFар 104–109.

БарјакFаревић, Д. (1971). ,,Косовски MијалекаFски FиV”. З�орник Филозоф-
ско� факул е а у Приш ини 8, 1–33.

БарјакFаревић, Д. (1972). ,,Косовски MијалекаFски FиV”. З�орник Филозоф-
ско� факул е а у Приш ини 9, 1–58.

БоCMановић, Н. (1992). ,,Неке осоXне Cовора ВеликоC Алаша”. Баш ина,
св. 3, ПришFина, сFр. 39–45.

БоCMановић, Н. и ВукаMиновић, В. (1991). ,,ЈеMна језичка Vаралела”. Баш-
 ина св. 1, ПришFина, 102–111.

Букумирић, М. (2012). МилеFа Букумирић, Речник �овора северне Ме охије.
БеоCраM: ИнсFиFуF за срVски језик САНУ.

Вукићевић, М. (1993). ,,Говор Доње Брњице коM ПришFине”, у: О�ле�и из
�ијалек олошких ис раживања (сFр. 85–113). ПришFина: Филолошки фа-
кулFеF.



ДИЈАЛЕКАТСКИ И ПОКРАЈИНСКИ ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКСИКА У СТИХОЗБИРЦИ СТРАОРИ Р. ПОПОВИЋА

ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ 539

Елезовић, Г. (1932). Речник косовско–ме охиско� �ијалек а. СрVски Mија-
лекFолошки зXорник. БеоCраM: 4 (1).

Елезовић, Г. (1935). Речник косовско-ме охиско� �ијалек а. СрVски Mија-
лекFолошки зXорник. БеоCраM: 5 (2).

Јашовић, Г. (1997). Пас ирска  ерминоло�ија Пећко� По��ора.ПришFина: На-
роMна и универзиFеFска XиXлиоFека.

Јашовић, Г. (2003). ГолуX Јашовић, Арслан-"аша и Пећанци. ЛеVосавић:
Дом кулFуре ,,СвеFи Сава“ и Грачаница: ,,Никанор“.

Јашовић, Г. (2009). ,,ДијалекFизми у Vрозним Fворевинама НикоMима С.
Савића Пећанца”. У: Накина �р�ила (7–20), Косовска МиFровица: Док кул-
Fуре ,,СвеFи Сава” и ЛеVосавић: ИнсFиFуF за Vроучавање срVске кулFуре
на Косову и МеFохији. 

Јашовић, Г. (2010). ,,Неке осоXине УCљара коM Косова Поља”. У: Ис ражи-
вања ср"ско� језика на Косову и Ме охији. Косовска МиFровица: Филозофс-
ки факулFеF 1 (2008) 93–138.

Лилић, Д. (2011). Лексика и фразеоло�ија у "рози Сло�о�ана Џунића. Косовска
МиFровица: Филозофски факулFеF 1–187.

Лилић, Д. (1998). ,,ДијалекаFска лексика у Џунићевој Vрози”. Пиро ски
з�орник 23–24, 99–108.

Павловић, З. (2002). ,, Тумачење MоминанFних знакова Vесама из зXирке
сFихова С раори РаFка ПоVовића”. У: С раори; Грачаница: ,,Никанор”
93–103. 

ПеFровић, Д. (2002). ,,ДијалекаFска лексика и речник сFанMарMноC јези-
ка”. У: Дескри" ивна лексико�рафија с ан�ар�но� језика и њене  еоријске ос-
нове, Нови СаM-БеоCраM 277–284.

Пецо, А. (1995). ,,Лексичке слојевиFосFи у роману СуMилишFе ЧеMа Вуко-
вића”. У: Писци и њихов језик, БеоCраM: ПросвеFа 424–453.

ПоVовић, Р. (2002). С раори. Грачаница: Књижевни клуX ,,Никанор” 7–
102.

Речник (1967–1976). Речник ср"скохрва ско�а књижевно� језика. Нови СаM:
МаFица срVска и ЗаCреX: МаFица хрваFска 1–3; Нови СаM: МаFица срVска
4–6. 

Rečnik (1981). Abdullah Zajmi, Mehdi Bardhi, Sulejman Drini, Latif Mulaku,
Gani Ljuboteni, Sitki Imami, Albansko srpskohrvatski Rečnik, Priština.

Simeon, Р. (1969). Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. 1, 2. Zagreb: Matica
hrvatska.

ШFасни, G. и Бошњаковић, Ž. (2009). ,,О лексичким и семанFичким Mија-
лекFизмима у роману КОБАЈАГИ Ђоке ФилиVовића”. Дијалека  и �ијале-
ка ска књижевнос  2, Лесковац: Лесковачки кулFурни ценFар 84–100.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

540 ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

GOLUB M. JAŠOVIĆ
UNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD OFFICE
IN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHY,
DEPARTMENT OF SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE

SUMMARY DIALECTICAL LEXICS REPRESENTED IN RATKO POPOVIĆ’S 
COLLECTION OF POEMS18

This paper deals with dialectical lexics found in a poem collection
named Straori written by a well-known author from Kosovo and Me-
tohija, Ratko Popović. The book is consisted of 52 songs, mostly writ-
ten in prizrensko – southmoravian dialect. Lexical materials were
analyzed, classified and compared with data published in the Dic-
tionary of Kosovo and Metohija dialects by Glisa Elezović and also in Dic-
tionary of Ugljare near Priština by Golub Jašović.

During the material extraction our main concerns were to use di-
alecticisms, regionalisms and localisms that are used in the same
form in Serbian dialects of Gračanica natives, and also that these el-
ements do not occur in Dictionary of Serbo-Croatian literary language
published by Matica srpska. Semantics and form of chosen elements
differ from those found in Popović’s book and Gračanica’s dialects.

Lexical, semantical, and formational analysis were used in the re-
search of house and household names, and also in cattle, crop and
fruit lexics and terminology. Also, of lexics used in the naming of
birds and animals, food and drinks, clothes and also for the names of
board games, of faith and believes, administrative names etc. Micro-
toponyms and oikonyms found in Straori were classified as a special
dialectical subgroup. Foreign dialectisms, mostly of Greek and East-
ern origins, were also analyzed. 

KEY WORDS: Ratko Popović, poetry, semantics, dialectical lexics.

18 РаM је Vримљен 14. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


