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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ГРНЧАРСКА ЛЕКСИКА ПОДУЈЕВА2

САЖЕТАК. Предмет наших интересовања у овом раду јесте грнчарска лексика По-
дујева. Грађа је забележена у разговору са тада јединим Србином, грн-
чарем у подујевској чаршији. Провера и допуна забележеног материја-
ла урађена је после рата 2003. године у Трстенику у којем је тада живео
лончар Недељко са породицом, али је после одласка из Подујева пензи-
онисан и више се није бавио овим пословима. Урађен је попис свих грн-
чарских назива. Начињен Речник испитиваних лексема. Сваки назив је
дефинисан, граматички и акценатски обрађен. Извршена је и лексич-
ко-семантичка анализа грнчарске лексике и терминологије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стари занати, грнчарска лексика, лексичко-семантичка анализа, По-
дујево, 
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2 ИсLраживања су извршена и ра9 наDисан у оквиру DројекLа Дијалек�олошка ис�раживања ср,с-

ко! језичко! ,рос�ора 178020, који се реализује уз Dомоћ МинисLарсLва за DросвеLу, науку и Lех-
нолошки развој РеDуJлике СрJије. 

Ра9 је Dримљен 11. марLа 2015, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника о9-
ржаном 19. маја 2015.
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Грнчарским занаLом 9о Dре9 крај Dрошло: века  у вароши По9ује-
ву на ЛаJу Jавио се, колико је нама DознаLо, је9ини лончар у Lом
крају Не9ељко Величковић. Не9ељко Величковић је рођен у Пи-
роLу 1931. :о9ине, али су му се ро9иLељи 9оселили у По9ујево
још 9ок је Jио 9еLе. У По9ујеву је изучио :рнчарски занаL и Lим
Dослом се Jавио све 9о Dензионисања и о9ласка са Косова и МеLо-
хије и исељења на Dо9ручје ценLралне СрJије.

Грађу смо Jележили у раз:овору са мајсLор Не9ељком Велич-
ковићем и ње:овим сином Дра:аном Величковићем, који су нам
9о 9еLаља :оворили и оJјашњавали чиLав Dроизво9ни Dроцес, о9
Dроналажења и коDања о9:оварајуће сировине (земља и 9ру:и
маLеријали) 9о оDиса :оLових кухињских Dосу9а и 9ру:их :рн-
чарских рукоLворина. Наравно, имали смо и је9ан уDиLник који
нам је служио 9а наше: казивача Dо9сеLимо на неке :рнчарске
Lермине о којима смо оJавешLени из коришћене лиLерLуре.

Го9ине 1997. Dочели смо 9а DрикуDљамо исDиLивану лексику
у раз:овору са Lа9а је9иним СрJином, :рнчарем у Dо9ујевској
чаршији. Провера и 9оDуна заJележено: маLеријала урађена је
Dосле раLа 2003. :о9ине у ТрсLенику у којем је Lа9а живео лончар
Не9ељко са Dоро9ицом, али се Dосле о9ласка из По9ујева више
није Jавио овим Dословима.

Ре:исLровано је укуDно 116 назива који су уазJучени у  Речник
:рнчарских назива и Lермина који је сасLавни 9ео ово: ра9а.
Међу о9ре9ницама осамнаесL назива су сложене лексеме LиDа
Dри9ев+именица: �ела !лина, жу�а !лина, !орњи �очак,  �оња вра�а,
�оњи �очак, !орњи �очак, земљани чунак, земљани цев, ка�ионица за-
�ворена, ка�ионица о�ворена, сирови су�ови, ср,ска каленица, црвена
!лина, ши,�арска каленица и само је9ан назив LиDа именица+име-
ница: варовник камен.  

Међу DросLим лексемама највише је именица, ре:исLровано 88
лексема, а у нашој :рађи заJележено је још се9ам :ла:ола и само
9ва Dри9евска оJлика.

Лексемама и Lерминима сLрано: Dорекла именовани су у:лав-
ном :рнчарски Dроизво9и и њихови 9елови, али и DриJор и алаL
који се корисLи Dриликом изра9е :рнчарских Dроизво9а.

Наравно, међу лексемама сLрано: Dорекла Dреовла9авају
оријенLализми (19 Dримера), а међу њима су најJројнији Lурциз-
ми: ђувек, ђувечи, калу,, калник, оџак, сач, скела, �а�анче, �афче, �ез-
!а, �ес�ија/�ес�иче, ћемер, ћу,/ћу,че. МеђуLим, 9вочлана лексе-
ма земљани чунак, у значењу во9ово9на цев, Dерсијско: је Dорекла
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(Шкаљић, 1973, сLр. 199), а лексема имзик је араDско: Dорекла
(Шкаљић, 1973, сLр. 199).

Германско: Dорекла су лексеме DреузеLе из немачко: (7 оJли-
ка): ,лек, �ацна, шер,а, шоља, ш,аркасица, ш,рин!ла, ш�уцна, а ен:-
леско: Dорекла је лексема налон. ЛаLинско: Dорекла су називи:
вазна, минијум, :рчко: Dорекла: �окал, �окалче, а лексема !лазура
DреузеLа је из француско: лексикона.

Међу лексемама и Lерминима у вези са :рнчарсLвом ре:исLро-
ван је значајан Jрој Dримера којих нема у Вуковом Рјечнику, Реч-
нику МаLице срDске и у Речнику Глише Елезовића. Нема их на-
равно у оJлику, акценаLском лику, или са значењем које
DоменуLа лексика има у срDским :оворима По9ујева и околине.3

О9 укуDно 115 назива који DриDа9ају исDиLиваној лексици, а
које смо Dо азJучном ре9у, :рамаLички и акценаLски оJрађене,
уврсLили у Речник :рнчарских назива, 48 лексема нема у Вуко-
вом Рјечнику. Примера ра9и навешћемо неке о9 њих: �очило, �у-
�уче, вазна, !лазура, !леђ, !леђосање, !лина, !у�а,4 ђувечи, имзик, кален-
че, калник, кана�а,5 ко,и�о, ко�лајка, маснач, минијум, налон,
,о�!узница, разљевачи, �афче и 9ру:е. У шесLоLомном Речнику Ма-
Lице срDске и МаLице хрваLске нисмо Dронашли чеLр9есеL нази-
ва заJележених у нашем маLеријалу LиDа: �очило, �у�уче, !рне/!р-
нићи, !у�а, ђувечи, енђекл`ија, имзик, калник, кана�а, ко,и�о,
ко�лајка, маснач, налон, на�руњи�, ,е�л`ић, ,о�!узница, разљевачи,
ручница, �а�анче, �афче, �ес�иче, чезије, ш,рин!ла,6 ш�уцна. У Реч-
нику Глише Елезовића није заJележено шез9есеL  лексема ове вр-
сLе: �окал, �окалче, �у�уче, вазна, ваљци, варовник, !лазура, !леђ, !лина,
!рне,7 жица, иловача, имзик, калу,, кецеља, ко,и�о, ко�лајка, маснач,
минијум, налон, о!ле�ало, ,е�лић, ,иш�аљка, ,лек, ,ум,ица, разљева-

3 Говори По9ујева и Мало: Косова DриDа9ају косовско-ресавском 9ијалекLу.
Проучавани називи акценLовани су сLарим силазним акценLима (      ̏ ̑ ) и са
новим, 9у:оузлазним акценLом (  ∆ ).

4 Ова семема у Елезовићевом Речнику именује се лексемом !ука (Елезовић,
1932, сLр. 115)

5 Наш информаLор нам је рекао 9а лексемом кна∆�а, кана̍�а ШиDLари називају
LесLију. МеђуLим, у северној МеLохији се је9ино лексмом кона̏�а именује
DоменуLа :линена Dосу9а за ношење во9е.

6 УDоре9и са оJликом ш,ри̏кља, 9ашчица којом лончар шара своју рукоLвори-
ну (Речник,1967-1976, књ. VI, сLр. 998).

7 У :оворима Мало: Косова ова лексема нема 9еминуLивно значење. У раз:о-
вору са нашим информаLором нисмо чули лексему !рнац. У Речнику ср,скох-
рва�ско!а књижевно! језика DосLоје лексеме !р̏нац и !р̏не, књи:а I, Нови Са9-За-
:реJ 1967, сLр. 572. 
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чи, ручница, свећњак, сво�ови, скела, су�ови, сушење, �а�анче, �афче,
�ацна, �очак, чашица, чезије, шер,а, шоља, шо,ка, ш,аркасица,
ш�уцна и 9ру:и.

На крају LреJа рећи и Lо 9а за именовање Dослова у :рнчарсLву,
као и за именовање :рнчарско: алаLа и :рнчарских Dослова Dре-
овла9ава лексика словенско: Dорекла. О9 115 ре:исLрованих на-
зива,  82 оJлика (70,6 %) је лексика која DриDа9а срDском о9носно
словенском лексичком фон9у, а 33 оJлика (29, 31 %) су речи сLра-
но: Dорекла.

РЕЧНИК

Jaчи̏ло с `Dлочица за оJликовање су9ова`.

Jел̑а :ли ∆на ж `DосеJна врсLа :лине којом се украшавају су9ови`. -
Бел̑у !ли ∆ну узи̏мам у Бел̑у Палан̑ку.

Jокал̑ м `Dосу9а за во9у која се корисLила оJично за умивање`.

Jокал̏че с `мањи Jокал`.

Jу9уч̏е с ` алаLка за украшавање :рнчарско: Dосуђа`.

Jуков̏а 9р̏ва ж - Буко̏ва су �р̏ва нај�о̏ља, �р̏во које ̑нем̑а вла!̏у.

ва ∆зна ж `Dосу9а за цвеће`.

ва ∆љци м мн `наDрава ваљкасLо: оJлика на сLарим машинама за
млевење :лине`.

варовни̑к кам̏ен м `врсLа камена кречњака који је коDан у околи-
ни По9ујева`.

вра ∆Lа ж `:о̑рња ~ `враLанца на :орњем 9елу, Dри врху :рнчарске
Dећи, оLвор који је служио 9а се Dекара 9оDуни још неким Dроиз-
во9ом`; - 9о̑ња ~ `:лавни оLвор кроз који се Dекара Dуни сировим
Dосуђем за Dечење`.

вреLен̏о с `меLално, а раније је Dрављено и о9 9рвеLа, :рнчарско
коло`.

:лазу ∆ра ж `сјај 9оJијен :леђосањем`

:леђ̑ м `смеса која се Dрави о9 олова или о9 минијума, којом се
Dремазују су9ови ра9и зашLиLе и леDоLе `.
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:леђос̏ање с ̀ Dремазивање осушених Dроизво9а :леђом`. – Су̏�ови
се нек̏а� !леђо̏шу ,ечен̏и јер мо̏же лак̏ше �а из�ржу̑ !леђо̏сање.

:ли∆на ж `врсLа земље која се уDоLреJљава у лончарсLву и кера-
мици`. 

:о̑рња вра∆Lа ж в. враLа.  

:о̑рњи Lоч̏ак м в. Lочак.

:рл`и̑ћ м `већи оLвор кроз који се сиDа LечносL у су9`. - Гу̏�а за
!рл`и̑ћ о� �ес̏�ија.

:р̏не/:рни̏ћи с `земљани лонац са рукохваLом у којем је кувана
храна`. - Грни̏ћи за о!њи̏ш�е.

:уL̏а ж `количина :лине из9војена из LруDца умешена у оJлику
лоDLице која је DоLерJна 9а се наDрави је9ан :рнчарски Dроиз-
во9`. – Све !у̏�е су је�̏наке за и̏с�о су̏ђе.

9о̑ња вра∆Lа ж в. враLа

9о̑њи Lоч̏ак м в Lочак.

9р̏шка, 9р̏жке ж `рукохваL на разним :рнчарским Dроизво9има`.

ђув̏ечи м мн `~ шDорец̏ки `мања овална Dосу9а у којој се DриDре-
мају мање количине хране`. 

ђув̏ечи шDорец̏ки м мн в. ђувечи.

емђекл`и̏ја ж `врсLа LесLије`.

жи̏ца ж `челична жица која се на:ори 9а омекне. ОмоLа се на
крајевима DлаLном и служи 9а се Dосу9а о9сече, о9воји, са :рн-
чарско: кола`. - До̏�ра жи̏ца се о!ори̑ ,а омек̏не.

жуL̏а :ли∆на ж ̀ DосеJна врсLа :лине којом се украшавају су9ови`. –
Ка чај̏ ка се уму̑�и �о̑.

заLвр̏9не свр. - Су̏�ови са �р̏шкама се изнес̏у на су̑нце �а се мал̏о за-
�вр̏�ну, �а му се ,ри̏ми �р̏шка.

земљан̏и чун̏ак м в. чунак. 

земљан̏и цев̑ м – Правили смо и земљан̏и цев̑и за во̏�у.

зи̑9ни Lањи̑р м `украсни Dре9меL`.

иJри̑к м ̀ Dосу9а за ракију и вино, кон9ир`. - И̏ма за во̏�у и за раки̏ју
и�ри̑к.
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и̏ловача ж `врсLа :лине која може 9а Jу9е и DесковиLа`.

и̏мзик м `оLвор на иJрику за ракију. Оно шLо је сисак на LесLија-
ма`.

ка9ио̑ница ж `земљана Dосу9а која служи за кађење Lамјаном`; ~
заLвор̏ена, `кла9ионица са украсним оLворима у оJлику крс-
Lића`; ~ оLвор̏ена, ̀ оJична, ка9ионица у оJлику шољице за кафу`.

ка9ио̑ница заLвор̏ена ж в. ка9ионица. 

ка9ио̑ница оLвор̏ена ж  в. ка9ионица. 

калени̏ца ж в. ка9ионица. `земљана з9елица из које се је9е хра-
на`; ср̏Dска ~ `9уJља је и ужа о9 шиDLарских каленица`;
ши̏DLарска ~ `мања је и Dлића о9 оJичних и из:ле9а као 9уJљи
Lањир`.

кале ∆нче с `DлиLка Dосу9а у којој се сервира Lечна или чорJасLа
храна`.

кални̑к м ̀  равно и уLаJано месLо, јама у :рнчарници, на којем се
Dрерађује :лина и чува JлаLо`.

кал̏уD м ̀ Dрави се о9 :иDса и служи за Dрављење лисLова, цвеLова
и 9ру:их украса којима се украшавају :рнчарски Dроизво9и`.

кам̏ен м `о9 млевено: камена Dомешано: са оловом Dрављена је
:леђ`.

канаL̏а ж `исLо шLо и LесLија`.

каLран̏ица ж `Dосу9а за каLран који је уDоLреJљаван за Dо9мази-
вање кола`.

киецељ̏а ж `мајсLорска ра9на кецеља начињена о9 какво: неDро-
мочиво: маLеријала`.

коDи̏Lо с `DосLоље на 9ну су9а за који се су9 9ржи Dриликом из-
ра9е`.

коLлај̑ка ж ̀ Dосу9а са 9ршкама на оJе сLране, која се корисLила за
ношење кисело: млека`.

лож̏ишLе с `DросLор исDо9 9оњих враLа у којем се ложи ваLра`.

Ма ∆ј9ан м ̀ микроLоDоним у Jлизини По9ујева, у Jлизини нека9а-
шње ци:лане Dоре9 раскрснице о9 које се о9ваја DуL за оJлижње
село ЛоDашLицу`.
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маснач̑ м `кожица за коначно Dремазивање и :ланцање Dосу9а`.8

ми̑нијум м `оловни окси9 који се уDоLреJљава у :рнчарсLву и
лончарсLву`.

нало̑н м ` фолија, најлон`. – Ва ∆љци се уви̏ју у нало̑н.

наLру ∆њиL свр. `DеDелом ошLећени Dриликом Dечења већ из-
:леђосани су9ови `.

не9оDечен̑ -ен̏а -ен̏о `суDроLно о9 DреDечено`.

н?жев̏и м мн ` служе за чишћење ваљака`. – Са н?жев̏и чи̏с�имо
ва ∆љце.

о:ле9ало с ̀ мали оLвор, враLанца на :рнчарској Dећи,  кроз која је
мо:уће ви9еLи 9а ли су Dроизво9и 9овољно Dече и како Lече Dро-
цес Dечења :рнчарских Dроизво9а`. - Мај̑с�ор на,рав̏и о!ле�ал̏о ис-
,ре� чу̏нка.

окари̏не ж мн ̀ мали музички инсLруменL јајолика оJлика који је
оJично имао  Dо Lри изJушене руDице`.

оџ̏ак м `оLвор за 9им, сасLавни 9ео :рнчарске Dећи`.

DаD̏рица ж `у9уJљење у :орњем камену који је DокреLан и служи
за млевење :леђи`.

Dекар̏а ж ̀ Dећ у којој се Dеку лончарски Dроизво9и`. - Печењ̑е �рај̏е
и �вај̏ес са ∆�и у ,екар̏у.

Dес̍ак м  - Гли ∆на мо̏ра �а и̏ма ,о мо!у ∆ћс�ву мало ,е∆ска, мањ̏е ,у̏ца и
лак̏ше ,о�но̏си су∆шење.

Dескуш̏а ж `:лина која у сеJи са9ржи више Dеска не:о шLо је Lо
DоLреJно`.

DеLли̑ћ м `земљани DеLао, 9ечија и:рачка`.

DишLаљ̑ка ж `врсLа 9ечијих и:рачака`.

Dлек̏ м `Dарче Dлеха, оJично о9 Jакра, којим су :леђосане Dосу-
9е`.

Dо9̏ м `9ео Dећи на којем се ређају Dосу9е за Dечење`.

8 У Речнику косовско-меLохиско: 9ијалекLа Глише Елезовића лексемом осан/
осана именује се :рнчарска алаLка, Dарче коже којом :рнчар :ра9ећи су9ове
:лача их и равна (Елезовић, 1935, сLр. 37)
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Dо9:уз̑ница ж `сLолица на којој :рнчар се9и 9ок ра9и за :рнчарс-
ким колом`. – С�ол`и̏ца за лонча ∆ра зо̏ве се ,о�!у̑зница.

Dо9лож̏и свр. - У̏вече се ,оло̏жи �а ,о̏чне за!ре ∆вање.

Dој̏илица ж `Dосу9а за Dојење Dила9и`.

DоLак̏не свр. - У̏ју�ру се ,о�ак̏не ва�̏ра и све ви̏ше се �о�а∆је, на крај̑
�ре�̏а јак̑ ,лам̏ен.

DреDечен̑ -ен̏а -ен̏о `оно шLо је ошLећено сувише 9у:им Dечењем
или неконLролисано јаком ваLром`.

Dум̏Dица ж `наDрава за украшавање :рнчарије`.

разљева ∆чи м мн `Dосу9е у којима се разливало млеко ра9и
Dрављења кајмака`. – До̏�ро се ,ро�а∆ју разљева ∆чи за мле ∆ко.

рак̏ м ̀ челична Dлоча на којој су кружно изJушене руDице у9аље-
не 9есеLак милимеLара је9на о9 9ру:е`.

ру ∆чница ж `Dолу:а за DокреLање камена за млевење :леђа`.

сакси̏ја ж `земљана Dосу9а за уз:ајање цвећа`. 

сач̏ м `Dосу9а за LоDљење олова`.

свећ̑њак м `је9нокрака или вишекрака наDрава у коју се у:-
лављују свеће`.

сво9̏ови м мн `9ео :рнчарске Dећи`.

секи̏ра ж ̀ :рнчарска алаLка за сецкање оловних кома9ића који је
Lако DриDреман за LоDљење`.

си̏рови су9̏ови м мн `неDечени и несасушени Dроизво9и`.

си ∆сак м `мањи оLвор на LесLији кроз који се Dразни Dосу9а`.

скел̏а ж `врсLа Dолице начињене о9 9рвеLа на којој се суше лон-
чарски Dроизво9и Dре Dечења`.

смељ̏е свр.  `самлеLи, самеље`. - Смељ̏е се зем̏ља ,а се о,е� у�и̑ва.

ср̏Dска калени̏ца ж в. каленица.

су9̑/су9̏ови м `оDшLи назив за све :рнчарске Dроизво9е`.

суш̍ење с – Су̏�ови �у̏рим на су̍шење �е нем̑а мло̏!о ве�̏ра, у ла�ови̏ну.

сушио̑ница ж `DросLор са скелама на којима се суше Dроизво9и`.

LаJан̏че с ` Lако се назива :орњи :рнчарски Lочак`.
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Lаф̏че с ̀ омања Dосу9а за кување Dасуља или 9ру:их варива оJич-
но на рошLиљу`.

Lац̏на ж `Dро9аване у комDеLу са кафеним шољицама`.

Lез̏:а ж `:рнчарски сLо, који је оJично фиксиран за Lло, Lез:а за
којом :рначари ра9е`. – Тру∆,ац се �у̏ра на �ез̏!у.

LесLи̏ја ж ` Dосу9а са рукохваLом за ношење во9е`.

LесLи∆че с ` 9еминуLив о9 LесLија, мала LесLија, за 9ецу`.

Lоч̏ак м ` :рнчарска наDрава, вреLено, оJично величине Lри9есе-
Lак санLимеLара Dречника на којој се оJликују :рнчарски Dроиз-
во9и; 9о̑њи ~ окру:ла Dлоча на 9оњој сLрани вреLена коју :рнчар
Dокреће но:ом`; :о̑рњи ~ ̀ :орња ра9на Dлоча на којој се налази :у-
Lа која се на сLро:ом ценLру оJликује у жељени Dре9меL`. 

Lру∆Dци м мн ̀  умешена :лина смоLана у ролне, оJликом Dо9сећа
на LруDце`

ћемер̑ м `сво9ови у :рнчарској Dекари`.

ћуD̏/ћуD̏ови м ` 9уJљи :линени Dроизво9 који је мо:ао JиLи раз-
личиLе величине и различиLе намене`.

ћуD̏че с `мали ћуD`.

уJи̑ва се несвр. - Смељ̏е се зем̏ља ,а се о,е� у�и̑ва у �ру ∆,це.

ужилав̑и свр. ̀ вишесLруко DрекоDавање расквашене :лине – �а се
ужилав̑и`.

ум̏а ж ̀ врсLа веома фине :лине којом су жене Dрале косу`. - У̏ма се
ре�̑ко мо̏же нађ̑е.

црвен̏а :ли∆на ж ̀ DосеJна врсLа :лине којом се украшавају :рнчар-
ски су9ови`.

цреDуљ̏а ж `врсLа земљане LеDсије`.

чаш̏ица ж `оLвор на врху иJрика (:рлић) који служи за Dуњење
Dосу9е Dићем`.

чези̏је ж мн `венци на сре9ини су9а, украси у оJлику изJочине`.

чун̏ак м `во9ово9на цев, а нека9а су коришћени умесLо са9а-
шњих лимених чункова и за о9во9 9има`.

ша∆рање/шар̏ање с `украшавање :рнчарских Dроизво9а`. – Са �ел̑у
!ли∆ну се шар̑а.
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ше∆рDа ж  `Dрављене су као и лонци за кување на шDореLу али су
имале и DоклоDце`.

ши̏DLарска калени̏ца ж  в. каленица.

шо ∆ља ж `омања Dосу9а за исDијање кафе`.

шоD̏ка ж `у9уJљење на врху су9а (Jокала) 9а не Jи во9а Dо9лизи-
вала`.

шDаркас̏ица ж `мале 9ечије касице за меLални новац`.

шDорец̏ки лон̏ци м мн `коришћени за DриDремање веће количи-
не варива`. - Ку̏вало се у �о сар̏ма и ку̏,ус.

шDри̑н:ла ж `Dлочица слична Jачилу, Lроу:ласLо: оJлика и слу-
жи за Dрављење коDиLа`.

шLуц̏на ж `наDрава за заLварање оLвора у зи9у`.
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SUMMARY LEXICOLOGY OF POTTERS IN PODUJEVO

This paper deals with the lexicology of potters in Podujevo. Mate-
rials have been recorded from the interview with a Serbian resident
from Podujevo. Revisions and supplementations of the recorded
materials have been conducted in 2003rd,  in Trstenik, where
Nedeljko, a potter, lived with his family. After living Podujevo he
retired and quitted making pottery.

A list of pottery names have also been done, as well as the Diction-
ary of the examined lexemes.  Each entry was defined, grammatical
and accentually. Semantic and lexical analyses of pottery terms have
also been done.

KEY WORDS: Old trades, pottery lexicology, semantic and lexical analysis,
Podujevo.




