
23

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

811.163.41'367.622
091=163.41"19"

DOI:10.5937/ZRFFP46-12222

ТАЊА З. МИЛОСАВЉЕВИЋ1

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
НИШ

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ГРУПА
ИМЕНИЦА СА ХИПЕРСЕМОМ 

’НАЦИОНАЛНА И ВЕРСКА ПРИПАДНОСТ’ 
У СРПСКОМ ПРИЗРЕНСКОМ ГОВОРУ2

САЖЕТАК. Националност, као универзална категорија, подразумева опис концеп-
та етнос, а основно средство вербализације категорије етничности и
репрезентације концепта јесу називи народа – етноними. Здруживање
концепата етноса и религије у домену социјалне карактеризације чове-
ка у српском призренском говору преко номинације по датим параме-
трима условљено је етничком и верском структуром становништва
Призрена у првој половини XX века (Срби, Турци, Албанци, Цинцари,
Роми). Фрагмент етничности саставни је део језичке слике света носи-
лаца дијалекта и заснива се на дихотомији свој/туђ. Лексичку базу овог
истраживања чини Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића,
која хронолошки припада првој половини XX века. Социјалну катего-
рију националне и верске припадности и њен семантички потенцијал
размотрићемо на плану лексичко-семантичке групе, где се у функцији
инваријанте јавља системно-категоријална компонента ’представник
одређеног народа и вере’. Лексеме окупљене око овако формулисане
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2 Ра: је насPао на основу AројекPа Дијалек�олошка ис�раживања ср0ско/ језичко/ 0рос�ора (ЕДБ

178020), који се у ИнсPиPуPу за срAски језик САНУ реализује Aо: руково:сPвом ака:емика Сло-
Mо:ана РемеPића и уз маPеријалну Aо:ршку МинисPарсPва AросвеPе, науке и Pехнолошко; раз-
воја РеAуMлике СрMије.

Ра: је Aримљен 16. окPоMра 2016, а Aрихваћен за оMјављивање на сасPанку Ре:акције ЗMорника
о:ржаном 9. :ецемMра 2016.
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хиперсеме имају номинативну вредност, а у зависности од доминант-
ног семантичког знака ’народ’, односно ’вера’ формирају две лексич-
ко-семантичке подгрупе, које су устројене на прототипичној катего-
ријалној опозицији Србин/странац, православац/иноверац. Категорија
етничности складиштена је у стереотипним представама које призрен-
ски Срби имају о себи и о народима са којима су у блиском контакту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: лексичко-семантичка група, национална и верска припадност, српски
призренски говор.

Човек сеMе AоPврђује као члана о:ређено; еPноса, а :ру;е љу:е
и:енPификује Aо је:ном о: основних знакова језичке сAознаје –
оMележју еPничносPи. КаPе;орија еPничносPи у руској ко;ниPив-
ној лин;висPици схваћена је као језичка универзалија Aосре:-
сPвом које човек о:ређује своју националну AриAа:носP и Aо-
моћу које AреAознаје еPничку AриAа:носP :ру;их љу:и (СироP-
кина, 2012, АвPореф.). СPан:ар:ни класификаPори који Aомажу
еPничкој и:енPификацији јесу језик, менPалиPеP, морално и :у-
ховно наслеђе, Aознавање еPно;енезе и еPнокулPурно; развоја
Aре:сPавника наро:а, каракPерисPике ње;ове маPеријалне и :у-
ховне кулPуре (Гри;орьева, 2013, сPр. 151). НационалносP, као
универзална каPе;орија, Aо:разумева оAис концеAPа е�нос, а ос-
новно сре:сPво верMализације каPе;орије еPничносPи и реAре-
зенPације концеAPа јесу називи наро:а – еPноними. На о:ређеној
PериPорији исPоријски се формира сисPем еPнонима, који о:ра-
жава Aре:сPаву о еPничносPи Pо; или :ру;о; PериPоријално-јези-
чко; колекPива. КаPе;орији националне AриAа:носPи Aри:ру-
жујемо и каPе;орију верске AриAа:носPи, која је, Pакође, исAоље-
на каракPерисPичним сAољашњим, језичким ознакама, којима
се именују AриAа:ници о:ређених рели;ија, о:носно верских за-
је:ница. З:руживање концеAаPа еPноса и рели;ије у :омену со-
цијалне каракPеризације човека у срAском Aризренском ;овору
Aреко номинације Aо :аPим AарамеPрима условљено је еPнич-
ком и верском сPрукPуром сPановнишPва Призрена. ,,Призрен је
неколико векова у конPинуиPеPу мулPинационална и мулPи-
лин;вална сре:инаˮ (РемеPић, 1996, сPр. 17). До :оласка Турака
већину сPановнишPва сачињавали су СрMи, а у њему су живели и
ДуMровчани, КоPорани, Млечани и Саси. КаPолика је Mило мало,
:оминирала је Aравославна вероисAовесP. Турци су се у Призрен
Aочели насељаваPи сре:ином XV века и :о AочеPка XX века чине
значајан еPнички слој. Трећу :емо;рафску комAоненPу Aре:сPа-
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вљају АлMанци, који Призрен и околину инPензивно насељавају у
XVII веку, шPо :ово:и и :о акPивније исламизације хришћанско;
сPановнишPва. Крајем XVIII века из Јањине се :осељавају Цинца-
ри (Арумуни) и они чине најмлађу еPничку ;руAацију Aризрен-
ске сре:ине (РемеPић, 1996, сPр. 19). Национална и верска хеPеро-
;еносP на Aризренском ареалу Aре:сPављена је на локалној сли-
ци свеPа а:екваPним номинацијама сPановника Призрена Aо
националном и рели;ијском оMележју. Лексичку Mазу ово; ис-
Pраживања чини З9ирка речи из Призрена ДимиPрија Чемерикића,
која хронолошки AриAа:а Aрвој Aоловини XX века, али је не-
сумњиво :а сPање Aриказано у Чемерикићевој карPоPеци Aре:-
сPавља језичку сPварносP на Aризренском ареалу и у ранијем Aе-
рио:у. КорAус еPнонима :оAуњен је је:иницама које налазимо у
Ре/ис�ру речи из Призрена у сPу:ији С. РемеPића о срAском Aри-
зренском ;овору (РемеPић, 1996) и Aрема инсPрукцијама Aроф.
Р. Мла:еновића, изворно; Aознаваоца исAиPивано; и:иома.

Фра;менP еPничносPи сасPавни је :ео језичке слике свеPа но-
силаца :ијалекPа и заснива се на :ихоPомији свој/Pуђ (свой – чу-
жой) (СироPкина, 2012, АвPореф.). Основни начини ње;ове реAре-
зенPације су концеAPуализација, сPереоPиAизација и верMалне
асоцијације. КаPе;орија еPничносPи скла:ишPена је у сPерео-
PиAним Aре:сPавама које Aризренски СрMи имају о сеMи и о наро-
:има са којима су у Mлиском конPакPу. Ин:икаPори еPнокулPур-
них сPереоPиAа мо;у MиPи језик, PиAичне црPе каракPера, мани-
ри Aонашања, сPил о:евања, вероисAовесP, Pако :а емоционални
сPавови ;оворника еволуирају у различиPим Aравцима, у зави-
сносPи о: наве:ених факPора и манифесPују се AуPем верMалних
асоцијација на еPнониме као речи сPимулусе. ЕPнички сPавови
или социјални сPереоPиAи (ен;л. social stereotypes) најчешће су
не;аPивни, шPо се у :ијалекаPској лексици најефекPније реAре-
зенPује ексAресивима. Социолин;висPи ову Aојаву освеPљавају
са анPроAолошко;, социолошко; и Aсихолошко; сPановнишPва и
оMјашњавају је инPер:исциAлинарним AрисPуAом Aреко анPро-
Aоло;ије кулPурно; неразумевања, социоло;ије и:еолошко;
оAрав:ања разлика и Aсихоло;ије о:ржања AошPовања кроз :и-
ференцијацију Aрема некој :ру;ој ;руAи (МикеPић, РаPковић
СPевовић, 2013, сPр. 109). Лин;вокулPуролошка уAоре:на исPра-
живања еPнокулPуролошких сPереоPиAа Aре:сPавила је Р. Дра-
;ићевић у исPоименом ра:у (Дра;ићевић, 2010), са еPницима као
сPимулусима верMалних асоцијација ко: ;оворника исPо; језика,
али на нивоу различиPих ареала. Њен ра: инсAирисао је са;ле:а-
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вање еPнонима у мрежи верMалних асоцијација (ДауPи, 2012) и
исPраживање реакција исAиPаника из Косовске МиPровице на
еPнониме као речи сPимулусе (МикеPић, РаPковић СPевовић,
2013). КонцеAP е�нос, који је нераски:иво Aовезан са концеAPуал-
ном оMлашћу вера, AраPимо Aреко каPе;оризације еPничке се-
манPике, на начин који Pо чини руска ауPорка Т. СироPкина, која
еPнониме размаPра у оквирима ко;ниPивно-:искурзивне Aара-
:и;ме, у чијој се основи налазе ко;ниPивна семанPика и Pеорија
:искурса. Она исPражује начине верMализације каPе;орије еP-
ничносPи и њено Aре:сPављање на локалној слици свеPа (СироP-
кина, 2008), Aроучава ре;ионални еPнонимикон са асAекPа Pео-
рије семанPичко; Aоља (СироPкина, 2009) и на :ијалекаPском
језичком маPеријалу из Пермско; краја AраPи језичку реAрезен-
Pацију каPе;орије еPничносPи у руској лин;вокулPури (СироPки-
на, 2012). Још :ва ра:а из мо:ерне руске :ијалекаPске лексиколо-
;ије Aослужили су нам као меPо:олошка смерница у анализи
лексике ово;а PиAа, а Pичу се еPнонима Русские и Ла�ыши у лек-
сичком сисPему Aсковских ;овора (Гри;орьева, 2013, 2014).

ЕPничка семанPика у руским PексPовима ко;ниPивисPичке
оријенPације Aре:сPављена је у ви:у ,,семанPической сеPи”, Aре-
ко које се мо;у реAрезенPоваPи значења различиPих нивоа аA-
сPракције. Социјалну каPе;орију националне и верске AриAа:но-
сPи и њен семанPички AоPенцијал размоPрићемо на Aлану лек-
сичко-семанPичке ;руAе, ;:е се у функцији инваријанPе јавља
сисPемно-каPе;оријална комAоненPа ’Aре:сPавник о:ређено;
наро:а и вере’. Лексеме окуAљене око овако формулисане хиAер-
семе имају номинаPивну вре:носP, а у зависносPи о: :оминанP-
но; семанPичко; знака ’наро:’, о:носно ’вера’ формирају :ве лек-
сичко-семанPичке Aо:;руAе, које су усPројене на AроPоPиAичној
каPе;оријалној оAозицији СрMин/сPранац, Aравославац/инове-
рац: лексичко-семанPичка Aо:;руAа именица са хиAерсемом
’AриAа:ник о:ређено; наро:а’ и лексичко-семанPичка Aо:;руAа
именица са хиAерсемом ’AриAа:ник о:ређене вере’.
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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ПОДГРУПА ИМЕНИЦА 
СА ХИПЕРСЕМОМ ’ПРИПАДНИК ОДРЕЂЕНОГ 
НАРОДА’

ЕPнички сасPав ;ра:а Призрена као ванјезички факPор рефлек-
Pује се на свим нивоима језичке сPрукPуре, али се нај:ирекPније
и најексAлициPније манифесPује у лексикону ;ра:ско; Aризрен-
ско; ;овора кроз номинацију AриAа:ника о:ређено; еPникума,
;ра:ећи својеврсну лексичку сPрукPуру – Pзв. еPнонимикон.
Именовање Aрема семанPичкој ознаци ’наро:носP’, којој у исAи-
Pиваном и:иому о:;овара лексикализовани хиAероним наро́�нос
(Вра/́ �и наро́�нос цр́ни изеј́а), чини ценPралну окосницу социјалне
каPе;оризације и каракPеризације човека. У широком сAекPру
социјалних ознака национална AриAа:носP је је:на о: Aримар-
них :еPерминација човека, која ;а на конкреPној PериPорији :е-
Pерминише као :ржављанина Pе земље или као сPранца. На Pој
основи ;ра:и се :ивер;енција СрMин/сPранац, која се на језичком
Aлану о;ле:а у сисPемским о:носима међу лексемама, Aре све;а
анPонимским на релацији ’AриAа:ник срAске националносPи’ /
’AриAа:ник :ру;е нације’. Овако ор;анизоване, лексеме функци-
онишу у оквиру микро;руAа, које се :аље раслојавају на основу
;ен:ерно; семанPичко; знака.3 Микроре:ове ;ра:е у;лавном ек-
сAресивни синоними.

НоминаPивну вре:носP са варијанPом ’срAска наро:носP’ има-
ју лексичке је:инице расAоређене у :ве скуAине лексема, Aо-
смаPране из Aозиције самоименовања СрMа и именовања којима
су СрMи маркирани о: сPране Турака. И :омаће и Pурске номина-
ције расAоређене су у синонимске ре:ове са оAозицијом Aрема
семи Aола.

ПриAа:ник срAске националносPи је Ср́9ин, Рисјан́ин, Крис-
�ијан́. 

Го́л’ем Ср́9ин 9и́ја �ај Ми́лан 0о0-Јован́ов.

Ми́ смо Рисјан́и, нес́мо Арнау́�и.

ДоминанPа ре:а је лексема неуPралне номинације Ср9ин. У о:-
нос релаPивне синонимије са њом секун:арном семанPиком

3 Именовање са :иференцијалним оMележјем ’узрасP’ и зMирне форме нисмо
уврсPили у корAус за лексичко-семанPички оAис како Mисмо изMе;ли :o:аP-
но усложњавање хијерархије лексичко-семанPичко; сисPема.
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сPуAају лексеме Рисјанин и Крис�ијан. Рисјанин Aримарно означа-
ва AриAа:ника хришћанске вере, Aа се Aрема рели;ијској комAо-
ненPи именовање Aреноси на AриAа:ника наро:а Aравославне
хришћанске оријенPације ‒ СрMина. ИсPи семанPички AринциA
важи и за фонеPско-морфолошку варијанPу Крис�ијан.

За именовање женске осоMе срAске националносPи корисPи се
синонимски Aар Ср9и́нка и Рисјан́ка.

Неј́е л’и �ај Ср9и́нка о�и́шла за �уџ’и́на?

Арнау́�и у/ра9и́л’е јен́у Рисјан́ку у Л’у9и́ж�у.

Номинације женско; ро:а :оMијене су Aроцесом морфолошке
Pрансформације оMлика за мушки ро:, :о:авањем насPавка -ка
као ;ен:ерно; оMележја. ЕPноним Ср9инка је :ру;осPеAени :ери-
ваP, са изве:еном формом Ср9ин у основи. ТворMени форманP као
ознака Aола у случају именице Рисјанка :о:аје се окрњеној Pвор-
Mеној основи. На семанPичком нивоу ове лексеме коресAон:и-
рају са именицама мушко; ро:а из своје Aо:;руAе, са којима ус-
AосPављају о:нос анPонимије Aрема :исPинкPивном знаку
’мушко’/’женско’. 

Називи Pурско; Aорекла за СрMина су Џ’ау́р, Кау́рин, Ру́м мил’е�́и
и хри́с�јан мил’е�́и. 

За њи́ ми́ нес́мо л’у́�и, ми́ смо Џ’ау́ри.

Турцизми Џ’аур и Каурин, који у основном значењу референци-
рају на неверника, Pј. немуслимана, у хришћанској сре:ини раз-
вијају еPничко значење AејораPивне коноPације. С. ПеPровић ове
лексеме Pумачи као варијанPе Aозајмљене из различиPе Pурске
Mазе (Pур. :ијал. caur, нар. gâvur) (ПеPровић, 2012, сPр. 125). Уз
о:ре:ницу Џ’аур, Чемерикић наAомиње :а реч корисPе муслима-
ни као Aо;р:ни назив за СрMе. У служMеним сAисима и исAравама
Турци су СрMе називали Рум мил’е�и (Pур. Rum ,,Грк” и milet ,,на-
ро:”) и хрис�јан мил’е�и, јер Османско царсPво није AреAознава-
ло није:ну еPничку сPрукPуру. СрMе су и:енPификовали Aрема
вероисAовесPи и еPнички изје:начавали са Грцима, јер су AриAа-
:али Цари;ра:ској ;рчкој AаPријаршији. Верска комAоненPа као
:оминанPа у семанPичкој реAрезенPацији формалних Pурских
назива за СрMе исPовремено је у служMи еPничко; семанPичко;
и:енPификаPора. 

Женски корелаPи мушким ексAресивима су Џ’ау́рка и Кау́рка.
Иако нису еви:енPирани у Чемерикићевом лексикону, ови еPно-
ними свакако чине сасPавни :ео Aризренско; еPнонимикона. Де-
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ривациони Aроцес којим су :оMијене ове лексеме заснива се на
оAшPем семанPичко-PворMеном мо:елу који важи за еPнониме
женско; ро:а.

Лексички сисPем еPнонима срAско; Aризренско; ;овора сPрук-
Pуриран је на :ихоPомном AринциAу СрMи/НесрMи, који о:ража-
ва функционисање еPничких именовања у :ијалекаPском :ис-
курсу. Лексичко-семанPичка Aо:;руAа са инPе;рално-:иферен-
цијалном семом ’Pуђин’ оMухваPа имена еPника који су, Aоре:
срAско; живља, чинили :емо;рафску слику он:ашње; Призрена.
ЕPноними ово; PиAа имају, осим номинаPивне, висок сPеAен ек-
сAресивне вре:носPи, с оMзиром на Pо :а изражавају о:нос ауPо-
хPоно; сPановнишPва Aрема Pуђем наро:у који jе насељавао њи-
хов ;ра:. ОAшPи називи за AриAа:ника :осељено; еPникума јесу
�у́џ’ин, ја9анџ’и́ја (Pур. :ијал. yabanci, Aоре: yabancι ,,сPранац”) и
0аша0ор�л’и́ја, у којима је са:ржана оAозиPна комAоненPа ’Pуђ,
сPран’. Именица 0аша0ор�л’ија сAецификује значење ,,Pуђинацˮ,
с оMзиром на чињеницу :а се њоме означава осоMа која није Aо:а-
ник или ;рађанин земље у којој живи. СеманPички са:ржај :ери-
ваPа инициран је моPивном речи 0аша0ор� (Pур. :ијал. paşaport),
а :омаћом PворMом :оMијен је назив за сPрано; Aо:аника који је у
Призрен :ошао Aомоћу Aасоша. Лексема 0аша0ор�л’ија :иферен-
цира значење у о:носу на лексичке је:инице �уџ’ин и ја9анџ’ија,
којима се оMележава AриAа:ник националних мањина које су ве-
ковима е;зисPирале на PериPорији ;ра:а Призрена и ње;ове око-
лине.

Ко́ј је вај́ �у́џ’ин?

До́ша јен́ но́в уч’и́�ел ја9анџ’и́ја. – О� ја9анџ’и́је 0о́ не ́ми је с�рам́
зе о� наш́е л’у́�и. 

Ужа семанPичка сAецификација и:е у Aравцу конкреPизовања
еPничке AриAа:носPи, Pе се на Pој значењској основи из:ваја не-
колико микро;руAа. 

ПриAа:ник наро:а Pурско-PаPарско; Aорекла, који је чинио ос-
новно сPановнишPво Pурске :ржаве, номинује се еPницима Ту́р-
ч’ин, Ту́рч’е и Турч’ежи́ја. 4

Оруч’и́на, 9оруч’и́на, на Турч’и́на 9ол’еш�и́на, на мен́е з�рав́л’е. –
У�ал́а се за Турч’и́на, за Турч’и́на, за еч’и́ма. – Теј �ри́ Турчи́на.

Да�́о Турч’е�́у за �есе�́ак.

4 ОMлици за женски ро: ко: Чемерикића нису ре;исPровани.
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Бо́же, осло9о́�и не о́веј враш́ке Турч’ежи́је, зе �о́џ’е �у́ша у но́с, не
мо́жеф ви́ше �а се �р́0иф.

О: Pурско; еPнонима Türk насPао је :омаћи оMлик Турч’ин, Pво-
рен еPничким насPавком -ин, који П. Скок назива ин:иви:уал-
ним суфиксом (Skok, 1973, сPр. 525). ТворMеним форманPом -е
;ра:и се ексAресивна варијанPа Турч’е. Висок сPеAен AејораPив-
носPи исказује се оMликом Турч’ежија, који Скок оMјашњава ком-
Mинацијом основе :оMијене о: Pурско; türkçe ,,Pурски језикˮ и не-
јасно; насPавка -жија (Skok, 1973, сPр. 526).5 МеђуPим, савремена
исPраживања указују на :ру;ачије морфолошко сPрукPурирање
ово; оMлика. Проф. Р. Мла:еновић о:Mацује -жија као засеMни су-
фикс, смаPрајући :а се ра:и о фонеPској варијанPи Pурско; -џ’ија,
која је у конкреPној форми (Турч’е + џ’ија) Aосле:ица :аљинске :и-
симилације.6 Основни сAољашњи елеменP еPничке и:енPифика-
ције у овом случају је национални језик, шPо се лин;висPички
о:разило на морфолошку сPрукPуру :ериваPа, а самим Pим и на
ње;ов семанPички са:ржај. КомMинација наиз;ле: неуPралне
PворMене основе и Aримарно неуPрално; PворMено; форманPа
:аје коноPаPивно нијансирани лексички резулPаP, у којем се екс-
Aресивна комAоненPа исAољава и Aреко фонеPске мо:улације.

Диференцијална семанPичка комAоненPа ове микро;руAе је
’алMанска националносP’, а семанPичко раслојавање унуPар ;ру-
Aе заснива се на ро:ној AриAа:носPи.

За осоMу мушко; Aола алMанско; Aорекла корисPе се именичке
лексичке је:инице Арнау́�ин, Ши́0�ар, Белока0́ац, Ла�и́нин, Фан́�а,
До́� / До́�а, Де�́ / Де�́а.

Ту́јке 0о нас 9еш́е јен́ Арнау́�ин. – Арнау́�и се �изал́’е на 9üлüце. –
Оз�о́л’е �оџ’о́ше Арнау́�и.

У�е0ал́’е /а Ши0�ар́и. – А 0е�́ Ши0�ар́а не �о́шл’е.

Све ́сам́ Белока0́ац 0о ч᾽арши́ју. – По0-Џ᾽у́ру у9и́ше Белока0́ци.

У9и́ја /а јен́ Ла�и́нин. – А: Де ́си ку0и́ја 9ари́ну? Б: О� јен́о/а Ла�и-
ни́на на Па0а-ч’арши́ју.

5 ЕксAресиви не;аPивне коноPације Турчежија и Турчежина каракPерисPични
су за косовско-меPохијски ареал (Skok, 1973, сPр. 526; Елезовић, 1935,
сPр. 351).

6 Ову Aојаву Aроф. Р. Мла:еновић оMјашњава чисPо фонеPским разлозима, а
њену Aриро:у оMразлаже :аљинском :исимилацијом ексAлозивне комAо-
ненPе из африкаPе џ’ Aо: уPицајем ексAлозивно; � и ексAлозивне комAо-
ненPе у ч’.
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До�а ос�а�е �ужан за о0анце (из PефPера).

Де�́ Де�у́л’и. – Де�́а кујунџ’и́ја. 

ДоминанPа синонимско; ре:а је неуPрална номинација Арнау-
�ин за AриAа:ника ин:оевроAско; наро:а који живи на ју;оза-
Aа:ном :елу Балкана. Овај назив насPао је о: Pурске варијанPе
Arnaut ;рчко; еPника Άρβανίτηζ (за сPановника АрMанума, како се
;ра:ско насеље Круја Aо којем су АрMанаси :оMили име звало у
сре:њем веку), која се Aроширила и у исPочне крајеве срAско; је-
зичко; AросPора, ;:е је Aрема Ср9ин формиран оMлик на -ин (Skok,
1971, сPр. 55). Са функционално; асAекPа мање је фреквенPни
:ру;и неуPрални назив – Ши0�ар. Ње;ову реPку уAоPреMу у срA-
ском ;овору Призрена :окуменPује изосPанак из Чемерикићево;
речника, као и сAора:ична Aојава у моно;рафији С. РемеPића
(само :ва Aримера). ЕPник Ши0�ар AреузеP је из алMанско; језика
(алM. Shqipëtar), јер сами АлMанци корисPе ово име за оMележа-
вање своје еPничносPи. ЕPноним Белока0ац моPивисан је ванје-
зичким оMележјем, Mелом каAом као елеменPом Pра:иционалне
кулPуре о:евања алMанских мушкараца. Део ношње АлMанаца,
кече, о:носно Mела каAа, каракPерисPичан је знак AреAознавања
еPникума Aрема којем се и:енPификују ње;ови мушки чланови,
Aа се Aојмовно Aовезивање манифесPује на лин;висPичком Aла-
ну сPварањем еPничко; имена на основу сAецифично; национал-
но; сAољашње; оMележја. Ло;ичком везом између Aојма чији се
назив Aреноси и оно;а на ко;а се Aреноси и Aроцесом комMинова-
не PворMе насPало је именовање за AриAа:ника алMанске наро:-
носPи. Називи Фан�а, Ла�инин, До� и Де� Aоре: еPничке укључију
и рели;ијску комAоненPу, означавајући АлMанца каPоличке вере.
Лексему Фан�а Чемерикић није уврсPио међу еPнониме7, али је
Aрема све:очењу Р. Мла:еновића она у Призрену веома фреквен-
Pна за оMележавање АлMанца каPоличке вероисAовесPи. Сам на-
зив AреузеP је из алMанско; језика, ;:е означава име је:но; о: ал-
Mанских каPоличких Aлемена.

За именовање АлMанке у уAоPреMи су лексеме Арнау́�ка и Ла-
�и́нка.

7 Фан�а се Aојављује у Чемерикићевој зMирци као реч унеPа из Aисаних изво-
ра, као име жуAе у северној АлMанији, која Aре:сPавља AосеMан ,,Mајрак” у са-
сPаву Мири:иPе, и као PериPоријални назив за сPановника исPоимене оMла-
сPи. Помиње се и као алMанско Aрезиме. У наро:ном ;овору Фан�а се Aоја-
вљује као на:имак уз срAска имена (Никол’е Фан�е 9аш�еџ’ије 0ро�а�о /ројзе)
(Чемерикић).
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Арнау́�ка и Рисјан́ка. – Ни́ш�о неј́е �ал́а �еј́зи Арнау́�ке. – Ар-
нау́�ке нес́у 9и́л’е.

Таќво 0ла�́но �кај́еф сам́о Ла�и́нке.

О: PворMених основа Арнау�- и Ла�ин-, које су у срAски Aри-
зренски ;овор :ошле Aреко Pурско; језика као ;оPове форме за
еPнике мушко; ро:а, форманPом -ка ;ра:е се номинације за Aри-
Aа:нице алMанско; наро:а. 

ПосеMну микро;руAу Aре:сPављају називи за AриAа:нике на-
ро:а Aореклом из Ин:ије, који су у ЕвроAу :ошли Aреко Балкана,
;:е су најMројније засPуAљени. ПриAа:ници ромске национал-
носPи чинили су сасPавни :ео сPановнишPва ;ра:а Призрена.
ЕPници са :иференцијалном семанPичком комAоненPом ’ром-
ска националносP’ :еле се у :ва микроре:а Aрема :исPинкPив-
ном знаку ’мушко’ / ’женско’.

Мушка осоMа ромске AоAулације номинује се лексемама Ци-
/ан́ин, Га9́ел’, Га9ел’ч’и́на, Га9ел’ш�и́ја и Ман́/а.

У́зни јен́о/а Ци/ани́на �а �и 0ренес́е. – Ако смо Ци/ан́и, Га9ел́’и
нес́мо.

Цр́н ка Га9́ел’. – Сваќому Га9ел́’у �у́ша и све�́ му је �а укра�́е. 

Тај́ Га9ел’ч’и́на, цеј́а мо́мак се уч’ини́ја, 0а и о́н 0ро́си.

Оно́му Га9ел’ш�и́је мал́о му 9еш́е јен́ ман́/ьр ш�о му �а�́о, �еќе
�ражеш́е шес0ар́ч’е. – Тај́ Га9ел’ш�и́ја, си́н му, �а не узеј́а о́9раз
0о� но́/е зар 9и ч’ини́ја �аќве маскаральц́е. 

Ч’у́�и 9ре,́ Ман́/о, ч’у́�и, вер́о кисел́а!

Синхронијски лик Ци/анин насPао је о: сPасл. ацин/анинь, :иси-
милаPорским исAа:ањем Aрво; н – аци/анинь, а AоPом аферезом,
са насPавком -ин анало;ијом Aрема Ср9ин (Skok, 1971, сPр. 261). Пе-
јораPивно су коноPирани називи Га9ел’ и Ман/а, чији семанPички
са:ржај носи семанPичке елеменPе не;аPивне суMјекPивне оцене
и високо; сPеAена ексAресивносPи. АлMанизмом Га9ел’ (алM. gabel)
именује се Ци;анин чер;ар мар;инализован о: сPране ци;анске
заје:нице, Pако :а ословљавање овим еPничким именом Aри-
зренски Ци;ани :оживљавају као увре:у. ЕксAресивна вре:носP
лексеме Aојачава се AејораPивним суфиксима -ч’ина и -ш�ија у
морфолошким формама Га9ел’ч’ина и Га9ел’ш�ија, којима се екс-
Aлицира AејораPивносP моPивне речи. Из алMанско; језика Aре-
узеP је ексAресив Ман/а (алM. manga, fjalë fyese për rom), изразиPо Aо-
;р:ни назив за Ци;анина. СеманPички уPицај сусе:но; језика
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еви:енPан је на коноPаPивном нивоу семанPичко; са:ржаја који
је у AоPAуносPи AреузеP.8

РеференP женско; Aола именује се лексичким је:иницама Ци-
/ан́ка, Гаф́ка, Га9ел́ка, Ци/анч’е�и́на, Га9ел́ка, Га9ел’ч’и́на, Га9ел’ај́ка,
Га9ел’ш�и́ја и Гаф́ка.

Ту́ј с�ар́у кошу́л’у �а�́о јенеј́зи Ци/ан́ке за јен́о ко́шч’е. – Ш�о́ се не
ул’у́�иш, мо́ри �ево́јко, �еќе се�́иш �аќо ка нико́ја Ци/ан́ка?

Из/орел́о /у слу́нце, 0оцрнел́а, Гаф́ка се уч’ини́ла.

На0у́�и �у́ј Га9ел́’ку на со́как. – Је�неј́зи Га9ел́’ке �а�́о с�ар́у ко-
шу́л’у, �е у́зо вој ко́шч’е. 

Ка сваќа Ци/анч’е�и́на, оал́ �а /у је �а �и́/не ни́ш�о. – На0у́�и �у́ј
Ци/анч’е�и́ну на со́как.

Да�́ни�е �еј́зи Га9ел’ч’и́не комач́’е л’е9́а 0а нека и́�е. – Де ́9ре,́ Га-
9ел’ч’и́но /а9ел́’ска, ми́кни ми се о� /лав́е и о́с�ај ме јем0у́� раа́�.

Га9ел’ш�и́ја, на0у́�иш /у о� вра�́а, о́на е�́е �и /у на ка0и́џ’ик. 

Моционим насPавком -ка о: основе Ци/ан- ;ра:и се оMлик за
женски ро: Ци/анка, :ок се еPноним Га9ел’ка изво:и о: ;оPове
именичке форме мушко; ро:а. Примарно значење лексеме /афка
је ,,PамноAуPа женска осоMа”, Pе се аPриMуPивна комAоненPа која
маркира осоMу Aо Mоји Pена Pрансформише у семанPичко оMеле-
жје еPничносPи, реализујући секун:арни са:ржај који се AриAи-
сује као национална ознака AриAа:ници ромске националносPи.
Веза између Aримарно; и секун:арно; значења моPивисана је
Mојом коже Ромкиња. ЕPноними Ци/анка и Гафка у о:носу на осPа-
ле консPиPуенPе ре:а имају најнижи сPеAен ексAресивносPи,
који се у зависносPи о: семанPичко; конPексPа неуPрализује.
СPо;а лексема Ци/анка Aре:сPавља :ијалекаPску :оминанPу си-
нонимско; ре:а. У о:носу релаPивне синонимије Aрема њој сPоје
ексAресиви Ци/анч’е�ина, Га9ел’ка, Га9ел’ч’ина, Га9ел’ш�ија, који су
AејораPивно коноPирани и ван конPексPа. Не;аPивну коноPацију
Га9ел’ка имAлицира у самом семанPичком са:ржају, :ок је у Aри-
мерима Ци/анч’е�ина, Га9ел’ч’ина и Га9ел’ш�ија AејораPивносP
сPилски маркирана AејораPивним суфиксима -ч’е�ина, -ч’ина и
-ш�ија. Овим Mлискозначницама Aо:у:арају се криPеријска оMе-

8 Лексема ман/а AосPоји и у маке:онском језику са значењима ,,1. ;руM, :рзок,
MезоMѕирен, Mесрамен човек. 2. Aо;р:ен назив за Ци;анен, о:носно Ром”
(ДРМЈ). Секун:арни са:ржај семанPички о:;овара AејораPивној значењској
реализацији речи manga у алMанском језику.
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лежја :еноPаPа (женска осоMа ромске националносPи) и имају
и:енPични коноPаPивни се;менP семанPичке сPрукPуре. 

Најмлађи еPнички слој у Призрену чинили су Цинцари, роман-
ски наро: који је живео на Балкану. За именовање AриAа:ника
еPничке скуAине Аромуна у срAском Aризренском ;овору кори-
сPио се назив Го/а и Aо;р:ан израз кисел́а мр́ва.

Њо́јне 9рач́’а 9и́л’е Го́/е. – И вем́а Го/ам́а �авал́’е. – Јено́му Го́/е о́н �а
�а�́е �ево́јч’е. – За Го́/у се за0роси́ла. – Неч’ај́а �а и́ма зе�́а Го́/у.

А́ј�е, мо́ре �и́, кисел́а мр́во. – Ш�о́ чʼе �ај́ кисел́а мр́ва меџʼу ва́с?

ЕPнички назив Цинцар Чемерикић није ре;исPровао, а о ње;о-
вој сAора:ичној уAоPреMи на Косову и МеPохији све:очи Елезо-
вић у исPоименој о:ре:ници – ,,реPко значи наро:носP куцовла-
шку” (Елезовић 1935, сPр. 422). Ко: Елезовића налазимо :ру;о
име за Цинцара – Го/а, који се Aо ње;овим Aо:ацима као еPничко
име Aомиње у XVIII веку (Елезовић II: 101). Чемерикић :оAуњује
о:ре:ницу Aо:ацима из исPоријских сAиса (Просве�но-црквени
живо� П. КосPића; О Цинцарима Д. ПоAовића), :окуменPујући Еле-
зовићеве наво:е о цинцарским колонијама на Косову, и Aолеми-
ше о Aореклу ово; назива ко: нас, узимајући са резервом алMан-
ско gogë ,,зи:ар” из околине Призрена и AрихваPајући као
си;урније еPимолошко решење из речника Л. Лукаја gogë, goga
,,1. Цинцарин; 2. Pвр:о;лав човек” (Чемерикић).9 Скок не :аје Aо-
уз:ану еPимоло;ију ове речи, али не искључује њено Mалканско
Aорекло и као мо;ућносP наво:и алMанску ономаPоAеју (Aрема
алM. Gȅge) (Skok, 1971, сPр. 585). Иако имају функцију неуPралних
еPнонима, у :уMљим слојевима назива за Цинцаре наPаложени
су изванјезички наноси у ви:у Aре:расу:а о AриAа:ницима ово;
наро:а који Aуне значење не;аPивном коноPацијом и у о:;овара-
јућем (комуникационом) конPексPу изMијају из Aоза:ине семске
сPрукPуре и нијансирају реч афекPивношћу и ексAресивношћу.
Не;аPиван о:нос носилаца :ијалекPа Aрема Цинцарима :ирекP-
није је исAољен у AејораPивном изразу кисела мрва, који се у ;ово-
ру Aонаша као маркирани члан квазисинонимско; Aара (Го/а : ки-
села мрва). УоMичајеносP и фреквенPносP уAоPреMе синPа;маPско;

9 Позивајући се на исPоријске изворе, Чемерикић наво:и Aо:аPак :а су Aрви
:осељени Цинцари у Призрену Mили зи:ари, који су :ошли Aо нало;у Aри-
зренских Aаша (у :ру;ој Aоловини XVIII века) са за:аPком :а са;ра:е Pврђа-
ву изна: вароши и у њој џамију. ПоPом су се насељавали калајџије и казан-
џије, а он:а и мајсPори :ру;их занаPа, Pако :а је у Aрвим :еценијама XX века
у Призрену Mило 130‒140 цинцарских :омова.
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сAоја кисела мрва у функцији еPничко; именовања омо;ућавају
му сPаPус лексичке је:инице у лексичком сисPему ;овора Aри-
зренских СрMа. КолокаPи су семанPички уса;лашени и Pрансфор-
мацијом Aолазних значења у синPа;маPском лексичком о:носу
реализују меPафоричко значење. Лексема мрва изван колокације
означава Aарче меса, а Aри:ев оMезMеђује лексичку сAојивосP, Aо-
Pенцирајући осоMину уAравне речи (кисела мрва → неуAоPреMљи-
во Aарче меса → Mезвре:ан човек → Aо;р:ни назив за Цинцара).

Називи за Цинцарку су Го/еш́ка / Гу/еш́ка, Го/ај́ка.

Алеќсе Чел-Пери́ному ма�́и је Го/еш́ка. – Ч’ара0́е 0ро�а�́о је�неј́зи
Го/еш́ке. – Ма�́и му је Гу/еш́ка. – За0роси́ја Гу/еш́ку. – Теј́зи вра́шке
/у/еш́ке, Сан�и́не је�р́ве.

И Гушке�ова ма�и 9ила Го/ајка. – Онејзи Го/ајке Тике ус�а �а /у се
искривиф на �ило ш�о ми изва�и лу�ину на мужа.

Мо;уће је :а се :омаћи оMлик на -ка ослања на алMански феми-
нинум gogeshë (Skok, 1971, сPр. 585). Називи Го/ешка и Го/ајка Aона-
шају се :восPруко, реализују неуPралну вре:носP еPнонима, али
мо;у :оMиPи и ексAресивни Aризвук у о:ређеном конPексPу.
У Pом случају, Го/ајка је маркиранија у о:носу на назив Го/ешка.

Јевреја у Призрену није Mило, али су као Pр;овци вероваPно Aо-
сећивали ;ра:. СрMи Призренци називали су их у;лавном Pур-
ским именима AејораPивне коноPације.

ПриAа:ник јеврејске националносPи означава се неуPралном
номинацијом Јеврејин и ексAресивним синонимима Јау�и́ја,
Ч’и́фу� и Ч’ифу́�ин.

У При́зрен нем́а Јау�и́је.

Ко� Ч’ифу́�а у́зе на зај́ам.

У Чемерикићевој зMирци еви:енPирани су само афекPивни на-
зиви за Јевреја. Јау�ија (Pур. Yahudi) и Ч’ифу� (Pур. Ҫɩfɩt, Ҫɩfut) во:е
Aорекло о: араAско; Jahud. ЕPник је насPао Aо имену Јаковљево;
сина Ју:е, које је у наречјима :ало варијанPу Ĝehud, о: које се раз-
вио Pурски лик Ҫɩfɩt, Ҫɩfut (Skok 1971, сPр. 322). Ч’ифу� и Ч’ифу�ин су
PворMени :уMлеPи, :ру;и са син;уларним Aроширењем -ин
Aрема еPнонимима PиAа Ср9ин, Турчин. КолекPивне Aре:сPаве о
AриAа:ницима ово; наро:а уPицале су на ширење семанPичке
сPрукPуре еPнонима, који секун:арним реализацијама улазе у
сферу Aсихичке каракPеризације.

Јеврејке се номинују синонимским Aаром Јау�и́ка и Ч’ифу́�ка. 

Ви́�е л’и о́нуј Јау�и́ку?
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А све ́9у́л’е и Ч’ифу́�ке и о́ве ану́ме 9о́/а мо́л’е ср́0ско �а неј́е.

Именовања са :исPинкPивним знаком ’женска осоMа’ :оMијена
су PворMеним форманPом -ка и семанPички корелирају са оMли-
цима за мушки ро:.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ПОДГРУПА ИМЕНИЦА 
СА ХИПЕРСЕМОМ ’ПРИПАДНИК ОДРЕЂЕНЕ ВЕРЕ’

Демо;рафска слика ;ра:а Призрена у Aрвој Aоловини XX века у
еPничком и верском Aо;ле:у Mила је шаролика. Национални и
верски сасPав сPановнишPва о:ређен је Mројним исPоријским,
PериPоријалним и социјалним факPорима, али сучељавање раз-
личиPих наро:а и кулPура о:разило се на начин живоPа, међу-
љу:ске о:носе, Pра:ицију, кулPуру и језик СрMа Призренаца. Ре-
ли;ија је у нераски:ивој вези са и:еоло;ијом, AолиPичком и
:рушPвеном сPрукPуром, Aравним и моралним нормама, кулPу-
ром конкреPно; социјума, Pако :а у мулPиеPничкој и мулPикон-
фесионалној заје:ници верска AриAа:носP AосPаје је:но о: :о-
минанPних социјалних оMележја човека, нео:војива о: ње;ово;
национално; и:енPиPеPа. Верска и:енPификација осPварује се
Aо мо:елу ,,суMјекаP (ин:иви:уа) – AриAа:носP – ;руAа”, осоMа се
инPе;рише у социјалну ;руAу и AоисPовећује се са референPним
колекPивом Aрема верском оAре:ељењу. Изванјезичка сPвар-
носP се на лексичком нивоу манифесPује је:иницама које AраPе
Aојмовну сферу именовања човека Aо рели;иозном знаку, а она
Aочива на :ихоPомној релацији ’свој/Pуђ’. ИнPе;рални Aојам,
на:ређена семанPичка комAоненPа која оMје:ињује чланове Aо:-
;руAе јесPе хиAерсема ’верска AриAа:носP’, којој у :ијалекPу о:-
;овара лексикализација у функцији хиAеронима вер́а.

Бе/ен�исај́а сьм ваш́у вер́у. – Ш�о́ си вер́у размени́ла?

Лексичко-семанPичка ор;анизација лексема са хиAерсемом
’верска AриAа:носP’ Mазирана је на Mинарној оAозицији ’Aраво-
славац/иноверац’, шPо је условило сисPемски о:нос међу лексе-
мама, расAоређеним у :ве микро;руAе.

Из AерсAекPиве Aризренских СрMа оAозиPни елеменP ’свој’ о:-
носи се на хришћане Aравославце. ПриAа:ник Aравославне кон-
фесије је рисјан́ин, женска осоMа рисјан́ка.10 Лик крис�ијан́ AоPAуно
је :есеманPизовао Aолазни семанPички са:ржај, с оMзиром на Pо
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:а се у изворима Aојављује као еPноним, али не и као ознака вер-
ско; и:енPиPеPа. 

Сваќи рисјан́ин и́ма све�о́/а.

А́ј�е, мо́ре, рисјан́ко, �и́зај се, не�ел́’а је, 0раз́ник је, вал́’а �а се и́�е
у цр́кву. 

У оAозиPну зону улазе номинације са семанPичким и:енPифи-
каPором ’иноверац’, Pј. ’осоMа :ру;е вере’. 

У Aоимању СрMа Призренаца каPоличка конфесија :оживљава
се као Pуђа вера, шPо је у језичком сазнању резулPирало оAозиP-
ним Aаром рисјанин/ка�ол’ик.

За верника РимокаPоличке цркве AосPоје :ва назива ‒ ка-
�о́л’ик/ка�ал́ик и ла�и́нин.

 И́мам �о мен́е ка�ол’и́ка. – Ка�ол’и́ци имал́о.

У�ал́а се за јен́о/а офици́ра ла�ини́на.
ПриAа:ници римокаPоличке верске заје:нице у Призрену

означавали су се синонимским лексичким је:иницама ка�ол’ик
и ла�инин, Aри чему Aрва има оAшPије значење. Паралелно са оA-
шPеAрихваћеним црквенолаPинским називом у уAоPреMи је и
Pурско именовање ла�инин. П. Скок Pвр:и :а је ла�ин Mалкански
Pурцизам којим су Турци Aримарно оMележавали осоMу римско;
закона, о:носно каPолика и :а је Aроширење ла�инин каракPери-
сPично за исPочне ;оворе (Skok, 1972, сPр. 257). Према наво:има Д.
Чемерикића називом ла�инин AрвоMиPно се означавао АлMанац
каPолик, а касније (након Ује:ињења 1918. ;о:ине) значење се
Aроширило и на каPолике ХрваPе и Словенце који су као офици-
ри служMовали у Призрену.

Женска осоMа каPоличке вероисAовесPи номинује се лексич-
ким је:иницама ка�ал’и́ка и ла�и́нка.

Донеј́а �о́ма ни́коју ла�и́нку.

ОMлик ка�ал’ика изве:ен је о: фонеPске варијанPе ка�ал’ик,
коју Mележи С. РемеPић с наAоменом :а је лик са суAсPиPуисаним
вокалом ређа Aојава (РемеPић, 1996, сPр. 386). Форма женско;
ро:а ла�инка семанPички о:;овара сAецифичној реализацији
мушке номинације, Pако :а рели;иозну комAоненPу значења
AраPи еPничка семанPичка ознака. 

10 ОсоMа која је Aрешла у Aравославну веру квалификује се Aри:евом 0окр́с�ен
(Јовану Маце за 0окрс�ену жену 25 /роша (из PефPера)), шPо осPаје изван оквира
Aре:ложене лексичко-семанPичке ;руAе, али каPе;оријално је:иница Aри-
Aа:а Aољу социјалне каракPеризације човека.
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ПриAа:ник муслиманске вере је мусл’иман́. Основном називу
Aри:ружују се именовања осоMа које су Aрешле у ислам 0о́�ур,
0о�у́рко и �ǘнме и са :оминанPом сPоје у синонимској релацији.

Мусл’иман́ �о́ша. – Не́ќој мусл’иман́.

Знај́а ли си неќа� 0о�у́ра Су́л’-ка0е�ан́а?

Ш�о́ че 9и́�нем – 0о�у́рко.

Тај́ сел’аньч́ки �аси́л’�ар је �ǘнме. 

РелаPивни синоним мусл’иман и 0о�ур, 0о�урко, �üнме имају
заје:ничку хиAерсему и сему више; ран;а ’ислам’. Њихови се-
манPички са:ржаји разликују се Aо је:ној семи, Pј. лексеме 0о-
�ур, 0о�урко, �üнме имају сему више којом се Aрецизира :а су се
осоMе :ру;е вере Aриклониле мухаме:ансPву. ТворMени :уMлеPи
0о�ур и 0о�урко имAлицирају комAоненPу којом се AоPенцијал-
но указује :а је реч о хришћанину који је Aрешао у ислам. ДоMије-
ни су Aрефиксацијом, о: краће основе �ур-, која чини лексичко
јез;ро :ериваPа са нулPим насPавком у Aрвом случају и суфик-
сом -ко у :ру;ом. У коноPаPивном са:ржају AрисуPна је ексAре-
сивна комAоненPа којом је изражен не;аPиван о:нос Aрема лицу
које је Aроменило веру. Она је :оминанPнија у морфолошкој ва-
ријанPи 0о�урко, ;:е се PворMеним форманPом на;лашава AоPен-
цијална AејораPивносP PворMене основе. Турска :ијалекаPска
лексема dünme са значењем ,,AреоMраћеник из је:не вере у :ру;у”
у Призрену има :исPинкPивну комAоненPу, којом именица
�üнме :иференцира значење у о:носу на осPале чланове лексич-
ке скуAине. У Aризренском и:иому служи за означавање исла-
мизирано; Јеврејина.

Лексичке ознаке са разликовним ;ен:ерним значењским еле-
менPом су семанPички и PворMени синоними 0о�урки́ња и 0о�у-
реш́ка.

Јен́а 0о�урки́ња 0о9е/́ла о[�] �о́ма и �о́шла у ме�ро0ол’и́ју. – А:
Ш�о́ је во́ј �ьньс́ с карако́лʼи? Б: Траж́иф �у́ј 0о�урки́њу ш�о 0о-
9е/́ла о� ку́чʼе у рисјан́ску маа́лу.

Тај́ 0о�уреш́ка �о́шла.

У синонимском Aару 0о�уркиња и 0о�урешка, Aрви члан наиз-
;ле: има неуPралну номинаPивну вре:носP. МеђуPим, имAли-
циPно је AрисуPна сема суMјекPивне оцене, која се заснива на ко-
лекPивном сPаву Aрема онима који се о:ричу своје вере. Виши
сPеAен ексAресије :оноси исPокоренски синоним 0о�урешка, :е-
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ривиран нискоAро:укPивним AејораPивним суфиксом -ешка у
:омену еPничке и верске номинације.

ОсоMа која Aо уMеђењима није рели;иозна, која не Aризнаје Aо-
сPојање Mо;а именује се релаPивним синонимима ан́�икрис,
кау́рин и ч’аф́ир.

А́н�икрис му �оса�и́ја �а 9и л᾽и му �оса�и́ја (клеPва).

Мен́е ли наша �а у́чи �ај́ ч’аф́ир.

Из ;рчко; језика је усвојен црквени Pермин ан�икрис (;рч. аnti-
christos), који у хришћанској Pерминоло;ији значи AроPивник
ХрисPа и хришћансPва, и Pо је значење оAсPало као Aримарно и у
наро:ном ;овору. Турцизми каурин и ч’афир су у еPимолошком
сро:сPву (ар. кāfir) и у Aримарном језику се семанPички укр-
шPају. ОAшPије значење има лексема ч’афир ,,неверник”, :ок ка-
урин Aримарно реферише на немуслимана. У језику рециAијенPу
оMе лексичке је:инице су AејораPивно маркиране.

ДијалекаPски маPеријал Aоказује :а се у ;овору Aризренских
СрMа лексеме којима се и:енPификује осоMа Aо националном и
верском оMележју налазе у о:ређеним сисPемским о:носима, за-
снованим на AринциAима семанPичко-:еривационих веза, као и
на о:носима AриAа:носPи и суAроPносPи, шPо уPиче на сPрукPу-
ру лексичко-семанPичке ;руAе. АнPоними се у еPничкој лексици
реPко срећу, они су Aре:сPављени је:иничним анPонимима :и-
хоPомне Aо:еле Aојмова ’СрMин/Pуђин’, који су условљени ло-
;ичним суAроPсPављањем, које је и у језику исAољено. Лексеме
Ср9ин/�уџ’ин оMразују еPнонимски Aар семанPичким знаком ко-
јим се и:енPификује осоMа срAске националносPи суAроPсPавље-
на лицу :ру;е националносPи (Турчин, Арнау�ин, Ла�инин, Ци/а-
нин, Го/а). Пре:сPављени лексички фра;менP оMо;аћен је номина-
ционим ексAресивима (Турч’е, Турч’ежија, Белока0ац, Га9ел’,
Га9ел’ш�ија, Га9ел’ч’и́на, Га9ел’ка, Ман/а, Чифу�ка), који акPивно
сPуAају у Aара:и;маPске синонимске о:носе са :оминанPама
скуAова којима AриAа:ају. ПејораPивно су коноPирани називи за
СрMина Џ’аур и Каурин о: сPране Турака, ;:е важи оMрнуP Aрин-
циA номинације Aо сисPему ’свој/Pуђ’. Начело :ихоPомије сAро-
ве:ено је и у каPе;орији именовања Aо верској AриAа:носPи, ;:е
у оAозицији Aрема рисјанин сPоје ка�ол’ик, ла�инин, мусл’иман,
0о�ур, ;ра:ећи анPонимску Aара:и;му. Језичке реAрезенPације
које улазе у сасPав :аPе социјалне каPе;орије расAоређене су на
Mинарној равни ’Aравославац/иноверац’, а у оквиру најужих
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лексичких скуAина, микроре:ова, усAосPваљају синонимске
релације.

Са PворMено-семанPичко; сPановишPа у језичкој реализацији
мушких еPника најAро:укPивнији је насPавак -ин, који учесPвује
у Pворењу неуPралних (Ср9ин, Рисјанин, Турч’ин, Арнау�ин, Ла�и-
нин, Ци/анин, Јеврејин), ређе ексAресивних номинација (Каурин,
Ч’ифу�ин). Ње;ов је корелаP у женској ;руAи именовања суфикс
-ка (Ср9инка, Рисјанка, Арнау�ка, Ла�инка, Ци/анка, Јау�ика, Ч’ифу�-
ка, Каурка). ФреквенPан је и као лексичко-семанPичка ознака вер-
ско; и:енPиPеPа (рисјанка, ка�ал’ика, ла�инка). ЕксAресивном
слоју AриAа:ају је:инице које у семанPичком са:ржају иманенP-
но са:рже AејораPивну комAоненPу (Џ’аур, Га9ел’, Га9ел’ш�ија,
Ман/а, Ч’ифу�, 0о�ур, �üнме, ан�икрис, ч’афир) или је она исAољена
у комMинацији неуPралне или AејораPивне PворMене основе и
AејораPивно; PворMено; форманPа (Ци/анч’е�ина, Га9ел’ш�ија
Га9ел’ч’ина, Га9ел’ш�ија, 0о�урешка), о:носно AејораPивне основе
и Aримарно неуPрално; насPавка (Турч’е, Турч’ежија, Каурин,
Ч’ифу�ин, Ч’ифу�ка, Га9ел’ка, 0о�урко, 0о�уркиња).

У ценPру лексичко-семанPичке ;руAе конценPрисане су све
номинације којима се и:енPификује осоMа Aо националној и вер-
ској AриAа:носPи. У анализираном и:иому нереPко се нацио-
налносP изје:начава са AриAа:ајућом рели;ијом, Pе сPо;а рели-
;иозна именовања Aреузимају уло;у еPнонима, Aри чему се ре-
ли;иозна комAоненPа AоPAуно или :елимично :есеманPизује, а
еPничка заузима :оминанPну Aозицију у семској сPрукPури
(Рисјанин ,,СрMин”, Ла�инин ,,АлMанац каPоличке вероисAове-
сPи”). Периферни лексички елеменPи носе информацију о и:ео-
лошкој AриAа:носPи (ан�икрис, каурин, ч’афир) и о:носу Aрема
вери (0о�ур, 0о�урко, 0о�уркиња и 0о�урешка, �üнме).

Социјална каракPеризација еPничко; и верско; и:енPиPеPа чо-
века Aре:сPављена је номинационим лексичким је:иницама
којима се и:енPификује Aоје:инац у мулPиеPничкој и мулPикон-
фесионалној :рушPвеној и кулPурној сре:ини какав је Mио При-
зрен у Aрвој Aоловини Aрошло; века. Преко еPничких и верских
назива човека на :ијалекаPској слици свеPа рефлекPована је Aој-
мовна, и:ео;рафска и језичка сPварносP Призрена Pо;а :оMа. СPе-
реоPиAне Aре:сPаве које су СрMи Призренци имали о наро:има
из сво; Mлиско; окружења и са којима су Mили у сPалном конPак-
Pу изражене су ексAресивним номинационим инвенPаром
(Турч’е, Турч’ежија, Ци/анч’е�ина, Га9ел’, Га9ел’ка, Га9ел’ајка, Га-
9ел’ш�ија, Га9ел’ч’ина, Ман/а, Ч’ифу�, Ч’ифу�ка, Го/ајка, 0о�урко, 0о-
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�урешка, ан�икрис, ч’афир) и о:ражене у семанPичкој сPрукPури
еPнонима. На нижим нивоима AолисеманPичке ор;анизације
еPноанPроAоними осPварују аPриMуPивну функционалну вре:-
носP и учесPвују у креирању Aсихолошко; Aрофила човека, јер
имају сAосоMносP :а се Aо: уPицајем сAољашњих, ванјезичких
уPицаја Aуне значењем и о:ређеном коноPацијом (Дра;ићевић,
2010, сPр. 102‒103). СрMи Призренци у значење именица којима се
означава човек Aрема националној AриAа:носPи свесно инкор-
Aорирају афекPивни семанPички слој, сPереоPиAе о осоMинама
еPника са којима су у сусе:ским и неAосре:ним кулPуралним
везама. КулPурално сPереоPиAни Aојмови уPичу на значења лек-
сема у ви:у формирања секун:арно; значења са аPриMуPивном
семанPиком. Пре:расу:е које Aризренска језичка личносP има о
AриAа:ницима :ру;их наро:носPи ексAлициPно се исAољавају у
коришћењу њихових имена за ексAресивно маркирање човека
Aо каракPерисPичној каракPерној црPи. Наро:на AерцеAција Ро-
мима AриAисује осоMине као шPо су неуре:носP, неAоуз:аносP,
несPалносP, AреврPљивосP, лажљивосP, сва:љивосP, неAошPење,
MезоMразлук, склоносP скиPању и крађи. Не;аPивне асоцијације у
вези са Ромима у;рађују се, као ексPралин;висPички факPор, у
значењску сPрукPуру еPнонима као AоPенцијални семанPички
елеменPи, и на Pим кулPуролошким елеменPима развија се Aо-
лисеманPичка ор;анизација назива за ромску AоAулацију (ци/а-
нин ,,2. неAоуз:ан, AреврPљив, никакав човек.” – И �оме Ци/анину
Томче ли му верујеш?; /а9ел’ ,,2. неуре:ан, заAушPен”– За0ус�и́ја се,
/а9́ел’ се уч’ини́ја; /а9ел’ш�ија ,,2. неAошPен, неморалан човек”; /а-
9ел’ч’ина ,,2. :оса:ан човек”; /а9ел’ка, /а9ел’ајка ,,2. заAушPена, не-
уре:на жена” ‒ Ти, мори /а9ел’ко, ч’е се ул’у�иш јен0у�? – Онај́ Га-
9ел́’ка Ма/́а Дрна�́ка и 0о сокац́е и́�е �аќо о́р ка ш�о је �о́ма; /а9ел’ч’е
,,2. немирно, сва:љиво :еPе” ‒ Мо́ре /а9ел’ч’и́ч’и, ш�о́ 9е�́а ви је �е
о�и́мас�е и/рач́’ке јен́ �ру́/ому? ман/а ,,2. ман;уA, скиPница”). Се-
манPика се асоцијаPивно шири и :аље, Aа се Aо;р:на имена за
Роме AоAуњавају новим значењима и Aреносе на живоPиње, Aре-
цизније мачке, о:носно мачоре, који се Aерсонифицирају у
кра:љивце (Онај́ /а9́ел’, аџ’а-Џ’о́џ’ин мач́’ор, з/ра9́и ни јен́о 0и́л’е и
0о́9еже 0реко ч’арами́�е; Ни́ш�о се мло́/о вр́�и око /олу9арни́ка �ај́ /а-
9ел’чи́на кл’исар́ов мач́’ор; Јен́а /а9ел́’ка којши́ска мач́’ка на о́ч’и ми ук-
ра�́е мр́ву мес́о; Онол’и́цно мач́’е, 0а и о́но /а9ел́’ч’е, и о́но 0оч’ел́о �а
кра�́е; О� �еј́ враш́ке мач’и́ч’и, о� �еј́ /а9ел’ч’и́ч’и, ни́ш�о не мо́ж �а
ушч’у́ваш; Пи́с, мо́ри, 0рокл’е�́а /а9ел’ш�и́јо, е ́ чу́ма �е ч’умосал́а).
Универзалне Aре:расу:е о Јеврејима као цицијама у;рађене су и
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у колекPивно, сPереоPиAно Aоимање Призренаца о AриAа:ници-
ма ово; наро:а, којима се AриAисују Pвр:ичлук и MескруAулоз-
носP (јау�ија (Pур. Yahudi) ,,2. циција, човек Mез скруAула”. – Зар́ о�
аџ’и-Васи́л’а Ч’ифуч’е�́а, о� �о́/а јау�и́је ч’еќаш �о́9ро?).11 Чланови
срAске заје:нице AерциAирани о: сPране колекPива као шкрPи-
це, као осоMе које не Mирајући начине и сре:сPва шPиPе своје ма-
Pеријалне инPересе, оMележени су ексAресивом еPничко; са:р-
жаја који се носиоцу AриAисује уз лично име и AрерасPа у на:и-
мак (Ч’ифуч’е). 

У Aоје:иним случајевима еPничко значење AоPиснуPо је на ни-
же нивое семанPичке ор;анизације, а аPриMуPивно се намеPнуло
као :оминанPно, као у Aримеру лексеме шо0, којом се на Косову
Aримарно номинује неоPесан, AриAросP, невасAиPан, неуре:ан
човек (Чемерикић; Елезовић, 1935, сPр. 484) (При́џ’и, 0оз�рав́и се, не
9и́�ни шо́0. – Гл’еј́ �е /аз́иш, е ́шо́0у е�́ан. – Шо́0а л’и за зе�́а �а и́мам?).
Чемерикић низом еAиPеPа :очарава слику какву су Призренци
не;овали о сPановницима Сиринића, који сеMе називају ШоAови-
ма. Механизам лексичке меPафоре шо0 заснован је на AоPенци-
јалној комAоненPи колекPивне ексAресије, Pј. на уверењу При-
зренаца :а су Сиринићани ;луAи, о;раничени, AросPи љу:и, Mез
манира. У Aоза:ини Pакво; о:носа је социјална комAоненPа, о:-
носно Aрезрив сPав ;ра:ско; сPановнишPва Aрема жиPељима
околних месPа, сељацима. СPереоPиA о ШоAима расAросPрањен
је на ширем косовско-меPохијском ареалу, јер и Елезовић AоPвр-
ђује исPу семанPичку вре:носP ове именичке ознаке (Елезовић
1935, сPр. 484).12 

Лексички ре;исPар у овом PемаPском Mлоку Aоказује :а Aри-
зренски СрMи у;лавном имају неAријаPне асоцијације у вези са
еPницима из сво; неAосре:но; окружења, али оне не AрерасPају

11 Још је:ан еPноним AреузеP из Pурско; језика (Pур. Кιpti) врши функцију
аPриMуPивне именице у срAском Aризренском ;овору (Ка́ко �а не,́ има́�ни су
о́ни, �еќе кь0�и́је: ш�о́ ку0у́јеф све ́кри́шом, неч́’еф ни́кој �а /и зна́ ш�о и́маф). Пре-
ма наво:има С. ПеPровић секун:арно значење ,,циција” лексеме кь0�ија
,,моPивисано је, мо;уће, Pиме шPо се у Е;иAPу КоAPи смаPрају великим Pвр-
:ицама” (ПеPровић, 2012, сPр. 192).

12 Шо0 се среће у Маке:онији и Бу;арској. У Бу;арској именује сPановника за-
Aа:но; :ела Pе земље, а у маке:онском језику шо0 је у основној реализацији
исPо шPо и ,,селанецˮ, а AоPом ,,жиPел на североисPочниPе :елови на Маке-
:онијаˮ и ,,жиPел на рамничарски :ел, насAрема ;ораниPеˮ (ДРМЈ). По:-
ру;љиво значење које AрерасPа у :оминанPно у маке:онским наро:ним ;о-
ворима моPивисано је Aрезривим о:носом Aрема сPановницима заAа:не
Бу;арске, Pзв. ШоAима.
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увек у не;аPиван сPереоPиA. КолекPивне Aре:сPаве о AриAа:ни-
цима националних мањина у Призрену нису засноване искљу-
чиво на Aре:расу:ама, већ су резулPаP исPоријско; искусPва и
вековно; суживоPа са :ру;им наро:има, зMо; че;а сPереоPиAи о
AриAа:ницима :ру;их наро:а и вера на :ијахроном Aлану вари-
рају и нису увек јасно исAрофилисани. У сазнању срAске језичке
личносPи у Призрену AочеPком XX века :оминира амMиваленPан
вре:носни су: и AоларизованосP и:енPиPеPа, изражена у оAози-
цији свој (+) – Pуђ (‒). Лин;вокулPуролошка :имензија очиPава се
у аPриMуPивној уAоPреMи еPника, ка:а се корисPе у функцији
маркера каракPерних црPа и као сре:сPво Aсихолошке карак-
Pеризације самих носилаца ;овора. КолекPивна ексAресија :и-
рекPно се исAољава у секун:арном са:ржају назива, који је, Aре-
ма Aо:ацима из Чемерикићево; лексикона, реPко афирмаPиван.
У Елезовићевом Речнику мо;у се сресPи Aримери AозиPивно ко-
ноPираних аPриMуPивних именица, PиAа османлија ,,човек фини,
лукав, вешP и који AосPиже циљ финоћом а не MруPалном силом”
(Елезовић 1935, сPр. 38) или /о/а ,,вре:ан ра:ник, за:овољан с ма-
лим” (Елезовић, 1932, сPр. 101).

Именовања Aо верској AриAа:носPи семанPички су :еликаPни-
ја и релације међу њима су комAлексније. Рели;иозносP Pра:и-
ционално; човека и AошPовање своје и Pуђе вере развијају верску
Pолеранцију у мулPиконфесионалној сре:ини, али и инхиMирају
језичку креаPивносP :ијалекаPске језичке личносPи. Иако се у
именима AриAа:ника Aоје:иних рели;ија назире Aрезрив афек-
Pивни Pон, Mлокирани су :аља семанPичка Aро:укција у Aравцу
ширења не;аPивно; семанPичко; AоPенцијала и усложњавање се-
манPичке ор;анизације. Трансформише се је:ино значење ,,не-
верник” у најоAшPијем рели;иозном смислу, Aа се име ан�икрис
AриAисује немирној, несPашној, неAослушној осоMи.

ЕPнонимикон срAско; Aризренско; ;овора, који хронолошки
AриAа:а Aрвој Aоловини XX века, Aре:сPавља језичку сPварносP
на Aризренском ареалу и у ранијем Aерио:у и као фра;менP
:ијалекаPске језичке слике свеPа уAоPAуњује социјални Aрофил
Aризренско; човека и реконсPруише слику мулPиеPничко; и
мулPиконфесионално; Aризренско; :рушPва.
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SUMMARY LEXICAL AND SEMANTIC GROUP OF NOUNS WITH THE HIPERSEMA ’NATIONAL AND 
RELIGIOUS AFFILIATION’ IN SERBIAN-PRIZREN SPEECH

Nationality as a universal category implies a description of the
concept ethnos. The primary mode of verbalization of the category of
ethnicity and the representation of the concept are the names of
nations – ethnonyms. The merge of concepts of ethnos and religion
in the domain of the social characterization of people by nomination
according to given parameters was conditioned by the ethnic and
religious structure of the population in Prizren in the first half of the
20th century (Serbs, Turks, Albanians, Cincari). The fragment of
ethnicity is the component of a language image of the world of the
dialect representative and it is based on the dichotomy own/foreign
(свой – чужой). The primary ways of its representation are concep-
tualization, stereotypes and verbal association. The social category
of national and religious affiliation and its semantic potential will be
considered in terms of lexical-semantic group, in which the system-
atic and categorical component “representative of certain nation
and religion” appears in the function of the invariant. The lexemes
clustered around a hipersema formulated in this way have a nominal
value, and depending on the dominant semantic mark “nation” and
“religion” they form two lexical-semantic subgroups organized in a
prototypical categorical opposition Serb/foreigner, orthodox/heter-
odox: lexical-semantic subgroup of nouns with the hipersema “a
member of certain nation” and a lexical-semantic subgroup of nouns
with the hipersema”a member of certain religion”. The dialect mate-
rial shows that in the speech of Serbs in Prizren the lexemes which
are used to identify a person by nationality or religion are in certain
systematic relations that are based on the principals of semantic
derivational connections and they are also based on the relations of
affiliation and opposites, which affects the structure of the lexi-
cal-semantic group. Antonyms are rarely seen in ethnic lexicon and
they are represented by unitary antonyms of dichotomous division
of concepts “own/foreign” which are conditioned by logical opposi-
tion that manifests in the language as the opposites Ср9ин / �уџ’ин
(Ту́рч’ин, Арнау́�ин, Ла�и́нин, Ци/ан́ин, Го́/а). The principle of the
dichotomy was conducted in the category of naming according to
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religious affiliation (“orthodox/heterodox”), ка�о́л’ик, ла�и́нин,
мусл’и́ман, 0о́�ур stand in opposition to рисјан́ин forming an anto-
nym paradigm. The stereotype notions of Serbs in Prizren about the
nations they are closely connected to are expressed with an expres-
sive nomination inventory (Ту́рч’е, Турч’ежи́ја, Белока0́ац, Га9́ел’,
Га9ел’ш�и́ја, Га9ел’ч’и́́на, Ман́/а, Чифу́�ка; 0о�у́рко, 0о�уреш́ка).

KEY WORDS: Lexical-semantic group, Serbian-Prizren speech, ’national and reli-
gious affiliation’.
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