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ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
БЕОГРАД

ТВОРБА ПРИДЕВА СА ЗНАЧЕЊЕМ
ЧОВЕКОВИХ ФИЗИЧКИХ ОСОБИНА
У ГОВОРИМА СВРЉИШКОГ КРАЈА2
САЖЕТАК. У раду су представљени придеви којима се у говорима сврљишког краја
квалификују особе специфичних телесних особина. Творбеном анализом обухваћено је више од 300 деривата добијених префиксацијом, суфиксацијом и сложено-суфиксалним начином творбе. Посебна пажња
посвећена је анализи суфикса, који су представљени у комбинацији
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Овај ра: је насPао на основу AројекPа „ДијалекPолошка исPраживања срAско; језичко; AросPора” (ЕДБ 178020), који се у ИнсPиPуPу за срAски језик САНУ реализује Aо: руково:сPвом ака:емика СлоMо:ана РемеPића и уз маPеријалну Aо:ршку МинисPарсPва AросвеPе, науке и Pехнолошко; развоја РеAуMлике СрMије.
Овом Aриликом корисPили смо само оне ра:ове из :ијалекаPске PворMе који су PемаPски Mлиски нашем ра:у Pе смо :оMијене резулPаPе мо;ли самериPи њиховим.
Сврљишки ;овор не AосPоји као AосеMан ;овор је:но; краја. Је:инсPвено оAшPинско Aо:ручје
Сврљи;а Aокривају :ва ;оворна PиAа Aризренско-Pимочке :ијалекаPске оMласPи – исPочни :ео
AриAа:а Pимочко-лужничком, а заAа:ни сврљишко-заAлањском PиAу. Заје:ничке и Aаралелне
о:лике ових ;оворних PиAова уPврђене су у ра:у Говори Бучума и Бело/ По ока (Бо;:ановић,
1979), а неке о: њих очиPаће се и у нашој ;рађи, AосеMно на фонеPском Aлану: а) заје:ничке
о:лике: AосPојање Aолу;ласа (вь́шља, ьнкошúјес, - а, - о, ць́кља), финално; л (áнђел, 9éл, вóл);
M) о:лике ТЛ PиAа: вокално л ( л́/ша, жл́ , кривокл́к, -а, -о), развој *tj, *dj > ч, џ (врéча, свечá,
9езвéџоња), AалаPализовање к, / исAре: е, и ( л/орýћес, - а, - о, ћúлча, л/онóђес, - а, - о, 9ођињáв,
-а, -о); в) о:лике СЗ PиAа: вокално л > ль ( ль/онó/, -а, -о, ль́/ша, ль/ошúја), развој *tj, *dj > ћ, ђ (свећá,
међá, вéђоња), нема AалаPализовања к, / исAре: е, и (кра корýкес, - а, - о, кúлча, кра конó/ес, - а,
- о, 9о/ињáв, -а, -о).
Ра: је Aримљен 16. окPоMра 2016, а Aрихваћен за оMјављивање на сасPанку Ре:акције ЗMорника
о:ржаном 9. :ецемMра 2016.
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с основом уз коју се везују, а уједно је указано и на њихову продуктивност и значење на деривационом плану.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: придеви са значењем људских особина, говори сврљишког краја, творбена анализа.

ТворMа речи Aризренско-Pимочке :ијалекаPске оMласPи :о
са:а није моно;рафски оAисана, али AосPоји више AосеMних ра:ова који се Mаве AроMлемима PворMе на овом језичком маPеријалу. У мери коју нам ;рађа омо;ућава, своје оAсервације самерили
смо AосPојећим, корисPивши :иференцијални AрисPуA у о:носу
на ра:ове који се Mаве PворMом у књижевном језику (СPевановић,
1975; БаMић, 1986; Дра;ићевић, 2001; Клајн, 2002, 2003).
Пре:меP наше анализе јесу Aри:евски :ериваPи са значењем
љу:ских физичких осоMина у ;оворима сврљишко; краја.3 Коришћена ;рађа AрикуAљена је Aри изра:и :окPорске :исерPациje
Ан ро0о/рафска лексика у /оворима сврљишко/ краја ‒ лин/во/ео/рафски 0рис у0. ТворMени асAекаP који се ов:е излаже јесPе :оAуна
:исерPације, о:носно се;менP који зMо; концеAције Pе сPу:ије
Aре:сPавља њено Aроширење. Такође, у ра:у је изосPало навођење месPа у којима је :аPа лексема ре;исPрована, шPо је у :исерPацији Aрецизно назначено.
ТворMеном анализом оMухваћено је више о: 300 Aри:ева који,
AосмаPрано са синхонијске равни, AриAа:ају изве:еним речима.
Анализи су Aо:вр;нуPи :ериваPи :оMијени Aрефиксацијом и суфиксацијом, као и Pворенице насPале сложено-суфиксалном
PворMом. ПосеMна Aажња Aосвећена је суфиксацији као основном
и најзасPуAљенијем начину PворMе. Суфикси су Aре:сPављени у
комMинацији с основом уз коју се везују и указано је на њихову
Aро:укPивносP.
Ра:и Mоље Aре;ле:носPи и уочавања Aро:укPивносPи суфикса
и Aоје:иних PворMених PиAова, сисPемаPизација ;рађе извршена
је Aо азMучном ре:у суфикса, Aри чему се исPовремено скреPала
Aажња и на значење.
3
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Досле:но смо сле:или исPи AринциA како Pра;ање за Aрецизном класификацијом не Mи нарушило сушPинску концеAцију ра:а.
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СУФИКС -АВ
Суфиксом -ав изво:е се Aри:евски :ериваPи којима се квалификује осоMа на основу неке сAецифичне осоMине. Овај веома Aро:укPиван суфикс везује се за именичке, Aри:евске и ;ла;олске
основе.
Према мишљењу С. БаMића (1986, сPр. 426‒427) Aри:евске изве:енице с именичком основом значе оAскрMљеносP и оMиље, шPо
AоPврђује и Р. Дра;ићевић (2001, сPр. 92), из:вајајући :ва PиAа :еноминалних Aри:ева ‒ „који има оно шPо значи моPивна реч” и
„који има мно;о оно;а шPо значи моPивна реч”. И. Клајн (2003,
сPр. 254) Aрецизира :а Aри:евски :ериваPи са суфиксом -ав „AреPежно значе неку ви:љиву Aојаву на Pелу” а наше исPраживање
указује и на квалификацију условљену AрисусPвом неке MолесPи.
Начелно, можемо разликоваPи неколико значењских PиAова :ериваPа са суфиксом -ав, али није мо;уће међу њима усAосPавиPи
ошPру ;раницу. Тако, рецимо, Aри:еви 9о/úњав/9ођúњав и шý/ав
означавају осоMе које имају неку ви:љиву Aојаву на Pелу као Aосле:ицу MолесPи; Aри:евом 9у9уљичáв квалификује се осоMа „која
има оно шPо значи моPивна реч”, али и осоMа „која има мно;о
оно;а шPо значи моPивна реч”, о:носно исPовремено значи и оAскрMљеносP и оMиље.
Бу:ући :а није мо;уће усPановиPи Aрецизну семанPичку класификацију Aри:евских :ериваPа са суфиксом -ав, наво:имо их
оMје:ињено:4 9áлав, -а, -о5 (: Mала), 9о/úњав, -а, -о / 9о/ињáв, -а, -о / 9ођúњав, -а, -о (: Mо;иња), 9у9уљáв, -а, -о (: MуMуљица), 9у9уљичáв, -а, -о
/ 9у9ýљичав, -а, -о (: MуMуљица), 9ýчав, -а, -о (: Mуч ’ћуMа на коси или
;лави као клуAко’), вр́ /ав, -а, -о (: вр;а ’MуMуљица’), вр/уљáв, -а, -о
(: вр;уљка ’коврџа’), /áрав, -а, -о (: ;ар), /р́ 9ав, -а, о (: ;рMа), /р/уљáв, -а,
-о (: ;р;уљ ’увијен Aрамен косе’), /р/урáв, -а, -о (: ;р;ур ’увијен Aрамен косе’), /рознúчав, -а, -о / /розничáв, -а, -о / /розњúчав, -а, -о /
/рожњúчав, -а, -о (: ;розница), /ýрав, -а, -о (: ;ура ’;рMа’), /урељáв, -а, -о
(: ;урељ ’крмељ’), лáкав, -а, -о (: :лака), р́ љав, -а, -о (: :рља ’крмељ’), ж р́ љав, -а, -о (: ж:рља ’крмељ’), з/ýрав, -а, -о (: ;ура ’;рMа’),
4

5

АкценаP, који је у ;оворима Aризренско-Pимочке :ијалекаPске оMласPи увек
ексAираPоран, Mез оAозиције Aо квалиPеPу и кванPиPеPу, из Pехничких разло;а оMележавали смо знаком за :у;оузлазни акценаP.
У наро:ном веровању црвенкасPо колорисPичко својсPво има изражено :емонско значење јер асоцира на ђавола и симMолизује ваPру и крв, шPо на језичком Aлану уPиче на AејораPивну и миPолошку сAецификацију лексема
(СМР, 1970, сPр. 127–130).
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злóјчав, -а, -о (: злојча), јев úкав, -а, -о (: јевPика ’PуMеркулоза’), кáшљичав, -а, -о / кашљичáв, -а, -о (: кашљица), кéлав, -а, -о (: ћела), кúјавичав, -а, -о / ћúјавичав, -а, -о (: кијавица), кúлав, -а, -о / ћúлав, -а, -о
(: кила), кљýнав, -а, -о (: кљун), ковр́ џав, -а, -о (: коврџа), кý рав, -a, -o
(: ку:ра ’увијен Aрамен косе’), кýн рав, -а, -о (: кун:ра ’увијен Aрамен косе’), лúсав, -а, -о (: лис ’Aрамен :лаке или косе који се из:ваја Aо Mоји, Mеле;а’), лúшав, -а, -о (: лиша ’лишај (MолесP коже)’),
лýњав, -а, -о (: луња ’Aе;а’), љú/ав, -а, -о (: љи;а ’Mала’), ма ижáв, -а, -о
(: ма:еж ’мла:еж’), мáљав, -а, -о (: маља), мóлав, -а, -о (: мола ’Mуђ,
Aлесан’), носурáв, -а, -о (: носура), о/њúчав, -а, -о (: о;ањ ’PемAераPура’), 0é/ав, -а, -о (: Aе;а), 0éшичав, -а, -о (: Aешица), 0ý0ав, -а, -о (: AуA
’сPомак’), р́ њав, -а, -о (: рња ’ноз:рва’), рóшав, -а, -о (: роша ’руAа на
лицу’), слúнав, -а, -о (: слина), со0уљáв, -а, -о (: соAуљ ’слина’), су0ељúчав, -а, -о (: суAеPљица), ћéлав, -а / кéлав, -а (: ћела), цúнцав, -а,
-о (: цинца ’слина’), чýмав, -а, -о (: чума), џýкљав, -а, -о (: џука ’:еMела усPа’), шкéм9ав, -а, -о / шћéм9ав, -а, -о (: шкемMе ’сPомак’),
ш рóкав, -а, -о (: шPрока), шý/ав, -а, -о (: шу;а).
НасуAроP сPању у књижевном језику, ;:е је Mрој изве:еница
с Aри:евском основом занемарљив (Клајн, 2003, сPр. 254–255), у
;оворима сврљишко; краја AоPврђене су изве:енице кр́ њав, -а, -о
(: крњ ’којему је о:ломљен, о:Mијен или на :ру;и начин оPкинуP
је:ан :ео’), рúђав, -а, -о / рúџав, -а, -о (: риђ), ћóсав, -а, -о (: ћос),
чýљав, -а, -о (чуљ ’који је осакаћених ушију’). Не;аPивна осоMина
изражена Aри:евом у основи исказује се и изве:еницама кр́ ́њав,
-а, -о, ћóсав, -а, -о, чóљав, -а, -о, чýљав, -а, -о, Pе је суфикс -ав хиAерAро:укPиван и само врши функцију накна:но; морфолошко;
уоMличавања Mез уPицаја на семанPику :ериваPа. С :ру;е сPране,
Aосре:сPвом суфикса -ав се ко: изве:енице рúђав, -а, -о / рúџав, -а,
-о исPакнуPа осоMина изражава у мањем сPеAену ‒ ’који није AоPAуно риђ’.6
Изве:енице с ;ла;олском основом о:носе се на осоMу која PиAично врши ра:њу означену ;ла;олом у PворMеној основи (Babić,
1986, сPр. 414; Дра;ићевић, 2001, сPр. 93; Клајн 2003, сPр. 254) или
Aак која PрAи ра:њу означену ;ла;олом, на шPа AосеMно скреће
Aажњу М. СPевановић (1975, сPр. 550), исPичући :а „осоMина која
се казује оваквим Aри:евима с насPавком -ав не мора се о:носиPи увек на вршиоца ра:ње, о:носно носиоца сPања. Њима се
може казиваPи и осоMина оMјекPа на коме је вршена или која из6
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Бу:ући :а ;овори Aризренско-Pимочке :ијалекаPске оMласPи не Aознају инфиниPив, ;ла;оле :ајемо у оMлику 3. л. је:нине AрезенPа.
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;ле:а као :а је на њему вршена ра:ња основно; ;ла;ола”. У нашој
;рађи AоPврђени су Aри:евски :ериваPи оMа PиAа: 9р́ чкав, -а, -о
(: Mрчка се7 ’наMора се’), 9ýљав, -а, -о (: Mуљи), вр́ цкава (: врцка се),
/é/ав, -а, -о / ђé/ав, -а, -о (: ;е;а се), /р́ чав, -а, -о (: ;рчи се), /мéчав, -а, -о
(: ;мечи се ’;њечи се’), жљé9ав, -а, -о (: жљеMи се ’;овори кривећи и
расPежући усPа’), жмýрав, -а, -о (: жмури), зрúкав, -а, -о (: зрика
’разроко, врљаво ;ле:а’), ѕúљав, -а, -о (: ѕиља ’;ле:а с наAором,
чкиљи’), јéцкав, -а, -о (: јецка ’муца’), кúјав, -а, -о / ћúјав, -а, -о (: кија),
клú0ав, -а, -о (: клиAа се ’хо:а климајући се’), њýњав, -а, -о (: њуња
’;овори кроз нос, уњка’), 0ýљав, -а, -о (: Aуљи ’исPура усPа’), 0ý0њав,
-а, -о (: AуAни ’на:иже се, клоMучи’), ћó0ав, -а, -о (: ћоAа), цú/љав, -а,
-о (: ци;ља ’расPе у висину’), ць́клав, -а, -о / цьклúв, -а (: цькли ’;ле:а
неPремице, широм оPворених очију, Mуљи’), чé0ав, -а, -о (: чеAи
’криви’), чý0ав, -а, -о (: чуAа), џú/љав, -а, -о (: џи;ља ’расPе у висину’), шáн ав, -а, -о (: шанPа ’храмље’), шé0ав, -а, -о (: шеAа ’храмље’),
шóшкав, -а, -о (: шошка ’шушка’), ь́нћав, -а, -о / áнћав, -а, -о / áњћав,
-а, -о / ýњћав, -а, -о / ýњкав, -а, -о (: ьнћа ’;овори кроз нос, уњка’).
Са суфиксом -ав заMележено је и неколико сложено-суфиксалних Pвореница :оMијених везивањем суфикса -ав за основе исPозначних сложених Aри:ева: 9елоклé0ав, -а, -о (: MелоклеA ’осоMа Mелих PреAавица’), 9ело рé0ав, -а, -о (: MелоPреA ’осоMа Mелих PреAавица’), је ноóкав, -а, -о (: је:ноок), разóкав, -а, -о (: разок).
Сложени суфикс -љав AрисуPан је ко: веће; Mроја назива :оMијених различиPим PворMеним мо:елима. Свима је својсPвена
изразиPа AејораPивносP условљена основинско-суфиксалном
семанPичком комAаPиMилношћу. О семанPичкој вре:носPи суфикса и њиховој сAосоMносPи :а уPичу на коноPацију изве:еница
Aисала је Р. Дра;ићевић (2001, сPр. 94), исPичући :а суфикси „не
мо;у уносиPи коноPације у значење речи и :а је њихова уло;а у
Aрвом ре:у Pрансформациона… МеђуPим, временом се форманPи ’сAецијализују’ за сAојеве са PворMеним основама о:ређених
моPивних речи, а AошPо се Pакви сAојеви сPално Aонављају, и суфикс накна:но :оMија о:ређену семанPичку вре:носP”.
С именичком основом и суфиксом -љав AоPврђене су фонеPске
варијанPе изве:енице јав úкљав, -а, -о / јев úкљав, -а, -о (: јавPика
/ јевPика ’PуMеркулоза’) и изве:еница шý/љав, -а, -о (: шу;а).
7

Усле: MолесPи нерасAоложена и мрзовољна осоMа квалификује се Aри:евским :ериваPом мр́ ле ан, - на, - но, чија семанPика и веза са именицом мрле ина са синхронијско; сPановишPа није јасна. Скок (1972, сPр. 465−466) изве:еницу мрле ина изво:и из основе мрл-, насPале Aревојем о: ин:оевроAске, оAшPесловенске и Aрасловенске основе *mer-ti.
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Везивањем суфикса -љав за Aри:евску основу насPале су изве:енице рú0љав (: :риAав ’који је ку:рав’), р́ шљав, -а, -о (: Pршав),
шкó9љав, -а, -о (: шкоMав).
Сложеница разóкљав, -а, -о насPала је из основе сложено; Aри:ева разок.
Сложеним суфиксима -иљав, -инав / -ињав, -ичав, -кав, -оњкав,
-ужњав, -уљав, -уњав оMразује се мањи Mрој изве:еница о: Aри:евске основе. Р. Дра;ићевић (2001, сPр. 38‒39) ове форманPе назива
суфиксима суMјекPивне оцене којима се означава умањен сPеAен
осоMине исказане моPивним Aри:евом, шPо AоPврђује и Р. Жу;ић
(2006, сPр. 386), која на основу оAсежно; исPраживања PворMе у ;оворима Aризренско-Pимочке :ијалекаPске оMласPи :олази :о закључка :а су најAро:укPивнији суфикси за извођење Aри:евских
:еминуPива суфикс -ав и сложени суфикси са суфиксом -ав у
:ру;ом :елу: -ужњав, -кав, -иљав, -уљав, -ињкав, -ишкав, -икав,
-ињав, -ичав, -ушкав.
Суфикс -иљав јавља се само у изве:еници жу иљáв, -а, -о
(: жуP), којом се исказује снижени сPеAен инPензиPеPа Mоје. ИсPо
значење осPварује се и везивањем суфикса -инав/ -ињав за основу
Aри:ева се (се инáв, -а / се úнав, -а / се ињáв, -а / се úњав, -а). ПејораPивносP са:ржана у значењу моPивно; Aри:ева исказује се у
мањем сPеAену ко: изве:енице шан ињáв, -а, -о (: шанPав ’хром’)
Aосре:сPвом суфикса -ињав.
ПоPврђен је само је:ан :ериваP јев úчав, -а, -о (: јевPика ’PуMеркулоза’) с именичком основом и суфиксом -ичав. Значењска разлика између :ериваPа јев икав и јев ичав о;ле:а се у инPензиPеPу
исAољеносPи осоMине. Тако Mи јев икав Mио ’онај који је оMолео о:
јевPике’, а јев ичав ’онај који :елује као :а је оMолео о: јевPике’.
ДеминуPивни суфикс -ичав AрисуPан је и ко: Aрефиксално-суфиксалних Pвореница на/лýвичав, -а, -о (: ;лув) и наћорáвичав, -а, -о
(: ћорав). Умањен сPеAен исAољавања AејораPивносPи у о:носу
на моPивне Aри:еве осPварује се и уAоPреMом Aрефикса на-, чије
је основно значење слаMије изражена осоMина означена основним Aри:евом (Клајн, 2002, сPр. 214).
По је:ан Aри:евски :еминуPив заMележен је и са суфиксима
-кав: /р́ чкав, -а, -о (: ;рчав), -оњкав: сувóњкав, -а, -о (: сув), -ужњав: 9елужњáв, -а, -о (: Mел), -уњав: 9ле уњáв, -а, -о (: Mле:). Свим овим :ериваPима је, на значењском нивоу, својсPвено означавање умањено; сPеAена осоMине исказане моPивним Aри:евом.
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СУФИКС -АК
ОAшPи Aри:евски суфикс -ак у ;рађи није AоPврђен, али јесу суфикси -ачак у ý/ачак, -чка, -чко (: :л;), -ецак у мь́нецак, -цка, -цко /
мáлецак, -цка, -цко и -ечaк у мь́лечaк, -чка, -чко / мáлечак, -чка, -чко
(: мали). Сви наве:ени суфикси у књижевном језику :еминуPивно су сAецификовани (Дра;ићевић, 2001, сPр. 39; Клајн, 2003,
сPр. 256). ПосмаPрано из синхронијске AерсAекPиве, како у књижевном језику Pако и у :ијалекPу, Aри:ев у/ачак више нема ексAресивну вре:носP и Aо значењу је еквиваленP AросPо; Aри:ева
у/ Pе ко: ње;а суфикс не уPиче на развој :еминуPивносPи. Ни
осPали сложени суфикси, AоPврђени у изве:еницама мь́нецак,
-цка, -цко / мáлецак, -цка, -цко, мь́лечaк, -чка, -чко / мáлечак, -чка,
-чко, немају изражену ексAресивну вре:носP. Бла;а :еминуPивна
нијанса резулPаP је везе с Aри:евом мали, ма:а се све ове изве:енице увелико :оживљавају као и:иомаPизоване лексеме.
СУФИКС -АН
Суфикс -ан Aре:сPавља Aро:укPиван суфикс Aри оMразовању
Aри:евских изве:еница из основа именичко; и ;ла;олско; Aорекла, :ок :ериваPи с Aри:евском основом, које Mележи Р. Дра;ићевић (2001, сPр. 72), у нашој ;рађи нису AоPврђени.
При:евске изве:енице моPивисане именицама означавају разнолике о:носе Aрема њима условљене уAраво семанPичком
вре:ношћу именичких лексема: 9óлан, -лна, -лно (: Mол = MолесP),
/лó ан, - на, - но (: ;лоPа ’нечисPоћа, AрљавшPина’), /рóзан, -зна,
-зно (: ;роза), лúчан, -чна, -чно (: лик), мр́ ле ан, - на, - но (: мрле:ина)8, нáказан, -зна, -зно (: наказа), у9еркулóзан, -зна, -зно (: PуMеркулоза). Бу:ући :а су изве:енице /розан, личан и мрле ан ;оPово из;уMиле везу с моPивним речима, можемо их смаPраPи лексикализованим.
С основом ;ла;олско; Aорекла заMележене су изве:енице: /áлаан, - на, - но (: ;алаPи ’AосPаје ружан’), мр́ /о ан, - на, - но (: мр;о:и се), скá0ан, -а, -о (: скаAује ’AроAа:а’), слý ан, - на, - но (: слу8

Између осPалих, о суфиксу -оса Aисали су Бо;:ановић (1984), Ра:ић (2012,
2013). Говорећи о суфиксу -оса као сPраном језичком елеменPу П. Ра:ић
(2013, сPр. 158–159) исPиче: „Мо;уће је :а су оMлици на -оса улазећи у срAски
и шири, Mалканословенски језички ареал :оMијали о:ређену социо-кулPурну коноPацију сPварану у миљеу својеврсно; о:носа Aрема ’:ру;ом’ и ’:ру;ачијем’.”
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Pи ’AосPаје ружан’) и Aрефиксално-суфиксалне Pворенице:
залúзан, -а, -о (: лиже), з9р́ чкан, -а (: Mрчка се ’:оMија наMоре’),
з9ýцан, -а, -о (: MуPа се ’;ура се, саMија се’), на9р́ чкан, -а (: Mрчка се
’:оMија наMоре’), нарé0ан, -а, -о / нар́ 0ан, -а, -о (: реAа), ýљу ан, - на,
- но (: уљу:и се ’сре:и се’).
У PворMи Aри:ева суфиксом -ан учесPвују и ;ла;олске основе
изве:ене AејораPивним суфиксом -оса, који је анализиран у више
засеMних ра:ова9: манóсан, -а, -о (: маносује), ска0óсан, -а, -о (: скаAоше). Ове изве:енице су AејораPивно оMележене и значењем
основинских ;ла;олских лексема.
Са значењем не;иране мо;ућносPи ;ла;олске ра:ње заMележена је Aрефиксално-суфиксална Pвореница нé0окре ан, - на, - но
(: креће се).
СУФИКС -АС/-ЕС
Суфикс -ас/-ес је врло Aро:укPиван.
Највећи Mрој изве:еница је с именичком основом: 9óћес, - а,
- о (: Mок), 9р́ њас, - а, - о (: Mрња ’зуMне :есни’), 9ýцкас, - а, - о /
9ýцмас, - а, - о (: Mуцко), вéр/ас, - а, - о (: вр;а ’MуMуљица’), /лавур áнес, - а, - о (: ;лавур:а), /рúвес, - а, - о (: ;рива), ý0ас, - а,
- о (: :уAе), ђýмес, - а, - о (: ђума ’ћуMа на ;лави’), кљýнас, - а, - о
/ кљýнес, - а, - о (: кљун), лá9рњас, - а, - о (: лаMрња ’њушка, ;уMица; усна, усPа’), лúсес, - а, - о / лúсас, - а, - о (: лис ’Aрамен
:лаке или косе који се из:ваја Aо Mоји, Mеле;а’), масуљéс а/масурáс а/масурéс а (: масуљ / масур ’млечне жлез:е на ;ру:има
живоPиње’), нóђес, - а, - о (: нође), 0а ýљас, - а, - о (: AаPуљак),
0лечáс (: Aлеча), смý/рес, - а, - о (: у;ар), сомурáнес, - а, - о (: сомур ’слина’), цвé ас, - а, - о / цве éс, - а, - о (: цвеP). При:евске
изве:енице с именичким оAшPим :елом означавају Aосе:овање
Aојма означено; именицом и Pо најчешће у мери већој о: нормалне или Aак сличносP с неком осоMином или :еPаљем моPив9
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За мно;е о: ових Aри:ева не можемо са си;урношћу уPвр:иPи :а ли су ;ла;олско; или Aри:евско; Aорекла. На Aример, Aри:еве 9у9урáс и 0у0урáс анализирали смо као :еверMаPивне с моPивним ;ла;олима 9у9ури ’MуMри, :ује
се, на:има се’ и 0у0ури ’на:иже се, клоMучи’. МеђуPим, мо;уће их је AосмаPраPи и као :ериваPе моPивисане Aри:евима 9у9ура и 0у0ура којима се
каракPерише аAсолуPније AрисусPво осоMина, :ок је Aри:евским :ериваPима на -ас исказана осоMина изражена у мањој мери. Пре:носP смо :али :еверMаPивном Aореклу јер смо :ошли :о закључка :а ;оворници ово; и:иома
на Pај начин :оживљавају њихову PворMу.
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не именице (БаMић, 1986, сPр. 433; Дра;ићевић, 2001, сPр. 113;
Клајн, 2003, сPр. 273).
С Aри:евском основом су изве:енице: ваљувáс, - а, - о (: ваљуваP ’овалан’), вú кас, - а, - о / вúцкес, - а, - о (: виPак), жýћес,
- а, - о (: жуP), окрý/лас, - а, - о (: окру;ал), рúђес, - а, - о (: риђ),
чéљас, - а, - о (: чељ ’с Pелесним не:осPаPком’), чýљас, - а, - о /
чýљес, - а, - о (: чуљ ’који је малих или осакаћених ушију’). Њима
се, Aосре:сPвом суфикса -ас/-ес, осоMина исказана моPивним
Aри:евом означава у мањој мери.
СуAроPно сPању у књижевном језику, ;:е изве:енице с ;ла;олском основом нису заMележене (БаMић, 1966; Дра;ићевић, 2001)
или јесу у незнаPном Mроју (Клајн, 2003, сPр. 274), Mрој оваквих изве:еница у ;оворима сврљишко; краја није занемарљив: 9у9рењáс, - а, - о (: MуMрее ’MуMри, :ује се, на:има се’), 9у9урáс, - а,
- о / 9у9ýрес, - а, - о / 9ум9ýрес, - а, - о (: MуMури ’MуMри, :ује се,
на:има се’), вр́ цкас а (: врцка се), /мéчес, - а, - о (: ;мечи ’;њечи’),
кл́нес, - а, - о (: клаPи се) 0р́ ћас, - а, - о / 0р́ ћес, - а, - о / 0р́ чес,
- а, - о (: Aрћи се / Aрчи се), 0ун0урáс, - а, - о, 0у0урáс, - а, - о /
0у0ýрес, - а, - о (: AуAури ’на:иже се, клоMучи’), смýђес, - а, - о
(: осму:и), цéрес, - а, - о (: цери се), џú/љес, - а, - о (: џи;ља ’расPе
у висину’).10
У значењу AриMлижно; из;ле:а у о:носу на осоMину исказану
Aри:евом у основи заMележена је је:ино изве:еница у/уљáс, - а,
- о изве:ена Aомоћу сложено; суфикса -уљас.
Велики Mрој Aри:евских сложеница насPао је :о:авањем суфикса -ас/-ес на основе сложених Aри:ева заснованих на исPозначним синPа;мама PиAа 0ри ев + именица. Иако се суфикс -ас/
-ес везује за Aри:евску основу, не уPиче на развој :еминуције као
ко: Aри:евских изве:еница. Значење је исPо као ко: Aри:ева
с нулPим насPавком.
Је:ан Mрој сложених Aри:ева AоPврђен је и са нулPим насPавком и са насPавком -ас/-ес: 9ело9рá ес, 9еловéђас, - а, - о, 9ле олúкас, - а, - о, /олемо9рáзес, - а, - о, /олемо ý0ас, - а, - о, /олемонó/ас, - а, - о, /оло9рá ес, /оловéџас, - а, - о / /оловéџес, - а, - о, /олоóкас, - а, - о, е9ело9рáзас, - а, - о / е9ело9рáзес, - а, - о,
е9елоýс ас, - а, - о, л/о9рáзес, - а, - о / у/оо9рáзес, - а, - о /
л/оо9рáзес, - а, - о / у/о9рáзес, - а, - о, л/окрáћес, - а, - о, л/о10

И. Клајн (2003, сPр. 280) ;овори о нејасној моPивацији је:но; Mроја Aри:ева.
Према ње;овим речима „шарен се само :елимично везује за Aојам шара, јер
му је најчешће значење ’разноMојан’, које овој именици не:осPаје.” ИAак, шарен је у вези са шаренилом којим се означава разноврсносP, разноMојносP.
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нó/ес, - а, - а / л/онóђес, - а, - о / л/онó/ас, - а, - о / ла/онó/ес,
- а, - о, л/онóсас, - а, - о, у/орýкас, - а, - о / л/орýкас, - а, - о
/ л/орýћес, - а, - о / ла/орýкас, - а, - о / ла/орýкес, - а, - о, је нос рáнес, - а, - о / је нос рáњес, - а, - о, кра ковú ес, - а, - о,
кра конó/ас, - а, - о / кра конó/ес, - а, - о / кра конóђес, - а, - о,
кра корýкас, - а, - о / кра корýкес, - а, - о / кра корýћес, - а,
- о, кривозý9ес, - а, - о, кривокл́кас, - а, - о, кривонó/ас, - а, - о /
кривонó/ес, - а, - о / кривонóђес, - а, - о, кривонóсес, - а, - о, кривоýс ас, - а, - о / кривоýс ес, - а, - о, разнолúкес, - а, - о,
ре ко9рá ес, ре козý9ас, - а, - о / ре козý9ес, - а, - о, ьнкос рýкес, - а, - о, церозý9ас, - а, - о / церозý9ес, - а, - о, црноóкас,
- а, - о / црноóкес, - а, - о, шиљо9рá ес, - а, - о, шиљо/áвес, - а,
- о, широко9рá ес, - а, - о, широковéџас, - а, - о, широко/рý ас /
широко/рý ес, широко ý0ас, - а, - о / широко ý0ес, - а, - о, ширококýкас, - а, - о, широколúцес, - а, - о.
Неке о: ових сложеница уоMичајене су само у оMлику са суфиксом -ас/-ес: 9еломýјес, - а, - о, високочéлес, - а, - о, /олемочéлес,
- а, - о, /олочéлес, - а, - о, е9елошúјес, - а, - о / е9елошúјас, - а,
- о, л/ошúјас, - а, - о / л/ошúјес, - а, - о / ла/ошúјес, - а, - о /
ла/ошúјас, - а, - о / у/ошúјес, - а, - о, је норáмес, - а, - о, кра кошúјас, - а, - о / кра кошúјес, - а, - о, криворáмес, - а, - о, кривошúјас, - а, - о / кривошúјес, - а, - о, малочéлес, - а, - о, нискорáмес, - а, - о, нискочéлес, - а, - о, ьнкошúјас, - а, - о / ьнкошúјес, - а, - о / анкошúјас, - а, - о, црномь́њес, - а, - о /
црномáњес, - а, - о / црномь́њас, - а, - о, широкорáмес, широкор́ њес, - а, - о, широкочéлес, - а, - о.
СУФИКС -АТ
Суфикс -а има велику Aро:укPивносP у извођењу Aри:ева о:
именичких основа. Значење ових Aри:евских изве:еница најчешће је у вези с величином AосеMно исPакнуPо; :ела Pела, Pј. оне
„означавају израженосP оно;а шPо значи моPивна именица.
А моPивна именица скоро ре:овно означава :ео Pела” (Дра;ићевић, 2001, сPр. 125): 9окá , -а, -о (: Mок), вимá а (: виме), /лавá , -а, -о
(: ;лава), /лавурá , -а, -о (: ;лавура), /ру á (: ;ру:и), /узá , -а, -о
(: ;уз), /узичá (: ;узица), у0á , -а, -о (: :уAе), зу9á , -а, -о (: зуM), каракá , -а, -о (: крак), космурá , -а, -о (: космура), кракá , -а, -о
(: крак), кукá , -а, -о (: кук), мешинá , -а, -о (: мешина ’сPомак’), но/á , -а, -о (: но;а), носá , -а, -о (: нос), носурá , -а, -о (: носура), окá ,
-а, -о (: око), 0ашњакá , -а, -о (: Aашњак ’сPомак’), 0рсá (: Aрса),
58

АНА Р. САВИЋ ГРУЈИЋ

ТВОРБА ПРИДЕВА СА ЗНАЧЕЊЕМ ЧОВЕКОВИХ ФИЗИЧКИХ ОСОБИНА У ГОВОРИМА СВРЉИШКОГ КРАЈА
рукá , -а, -о (: рука), сисá а (: сисе), сомурá , -а, -о (: сомур ’слина’),
а9анá , -а, -о (: PаMан), челá , -а, -о (: чело), шкем9á , -а, -о /
шћем9á , -а, -о (: шкемMе ’сPомак’). Нека:а може значиPи и само
Aосе:овање Aојма означено; моPивном именицом, шPо се може
Aре:сPавиPи формулом „онај који има”: 9ра á (: Mра:а), 9ркá а
(: Mрк), крилá , -а, -о (: крило), мус акá (: мусPак), ре0á , -а, -о
(: реA). Ау;менPаPивно значење оMично Aо:сPиче и развој AејораPивносPи чија је инPензивираносP ко: неких Aримера условљена
значењем моPивних именица.
С ;ла;олском основом AоPврђене су само изве:енице: 9у9рењá , -а, -о (: MуMрее ’MуMри, :ује се, на:има се’), жље9урá , -а, -о
(: жљеMи се ’;овори кривећи и расPежући усPа’), коколá , -а, -о
(: коколи ’широм оPвара очи, колачи очи, Mуљи’), 0у0урá , -а, -о
(: AуAури ’на:иже се, клоMучи’). Значење основинских ;ла;олских речи уPицало је на AејораPивну сAецификованосP Aри:евских изве:еница.
СУФИКС -ЕН
С Aри:евским суфиксом -ен AоPврђена је само изве:еница шарéн,
-а, -о11 (: шара) и Aрефиксално-суфиксалне Pворенице именичко;
Aорекла: залúшен, -а, -о (: лиша ’лишај (MолесP коже)’), о9елéжен, -а,
-о12 (: Mеле;).13
СУФИКСИ -ИВ И -ЉИВ
Суфикси -ив и -љив се у науци о савременом срAском језику AосмаPрају као је:ан насPавак (СPевановић, 1975, сPр. 550–558;
Клајн, 2003, сPр. 281–288), који може означаваPи склоносP (Aасивни Aоложај) или сPалну осоMину (акPивни Aоложај) (Babić, 1986,
сPр. 423–424). СPевановић (1975, сPр. 556–557) смаPра :а је суфикс
-љив насPао из суфикса -ив Pамо ;:е је Mило фонеPских услова за
11

12

13

У функцији моPивне речи мо;ао Mи се наћи и ;ла;ол о9ележи, али изве:ени
Aри:ев Aо смислу не о:;овара њему не;о именици 9еле/ – о9ележен је онај
који има 9еле/.
Суфиксом -ен завршавају се Mројни Aримери PрAно; ;ла;олско; Aри:ева,
који у синPа;маPским сAојевима с именицама :оMијају функцију оAисних
Aри:ева. С исPом функцијом заMележени су и Aримери ра:но; ;ла;олско;
Aри:ева.
ТворMена основа ових именица завршава се на љ-, шPо сPвара Aриви: о AосPојању суфикса -љив, иако се заAраво ра:и о суфиксу -ив.
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ње;ову Aојаву, а AоPом се аналошки везао и за мно;е :ру;е основе. Клајн (2003, сPр. 282) исPиче :а су оMлици најчешће синонимни и :а се изве:еница о: ;ла;ола може наAравиPи с Mило којим
о: њих, с Pим :а су „међу Aри:евима ’Aасивно;’ значења -ив и
-љив AриMлижно је:нако засPуAљени, :ок је међу онима ’акPивно; значења’ :алеко чешће -љив”. Осим Pо;а, на изMор суфикса
уPиче и завршеPак основе.
Значење Aосе:овања Aојма означено; моPивном именицом,
о:носно значење каракPерисPичне Aоје:иносPи имају Aри:евске
изве:енице с основом именичко; Aорекла и суфиксом -ив: /орељúв, -а, -о / /ýрљав, -а, -о / /урљúв, -а, -о / /урељúв, -а, -о / /урњúв, -а, -о
(: ;урељ ’крмељ’), су0е љúв, -а, -о (: суAеPљица).14
При:евске изве:енице о: именичке основе и са суфиксом
-љив: 9олешљúв, -а, -о (: Mолес), ма ежљúв, -а, -о (: ма:еж), манљúв,
-а, -о (: мана), урокљúв, -а, -о (: урок) значе склоносP ка учесPалом
исAољавању осоMине коју означавају (Дра;ићевић, 2001,
сPр. 104–105).
СPална осоMина исказује се Aри:евским :ериваPима с ;ла;олском основом: 9р9љúв, -а, -о (: MрMља), шáн ив, -а, -о (: шанPа ’храмље’) и у Pом случају суфикс -ив Aре:сPавља синоним суфикса
-ав у каPе;орији „љу:ско Mиће које PиAично врши ра:њу означену ;ла;олом” (Клајн, 2003, сPр. 254).
Са суфиксом -љив и ;ла;олском основом је изве:еница
за ýшљив, -а, -о (: за:уша ’оPежава :исање’), сAецијализована у
„Aасивном значењу”.
Сложеница разóкљив, -а, -о јесPе синоним сложенице разóк, -а, -о
с нулPим суфиксом. У овом случају суфикс -љив :оAриноси AејораPивном нијансирању, али не и Aромени значења.
СУФИКС -ИТ
При:евске изве:енице са суфиксом -и AоPврђене су само с именичким основама: кос ú , -а, -о (: косP), манú , -а, -о (: мана),
с асú , -а, -о (: сPас). Суфикс је неуPралан Pе изве:енице имају
уоAшPено значење осоMине.

14
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Сложенице кра ковú , -а, -о и сла9овú , -а, -о мо;у MиPи засноване и на синPа;ми 0рило/ + /ла/ол. Клајн сложеницу сла9ови Pумачи као насPалу из синPа;ме сла9 ви (Клајн, 2002, сPр. 99), :ок сложеницу алекови на основу значења AоPврђено; у РМС сврсPава у PиA 0рило/ + /ла/ол (Клајн, 2002, сPр. 119).
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НУЛТИ
СУФИКС
С нулPим суфиксом заMележен је велики Mрој Aри:евских сложеница чија су значења заснована на синPа;маPском сAоју PиAа
0ри ев + именица. Значење је у;лавном Aрозирно и условљено значењима Aри:ева, који мо;у са:ржаPи информацију о:
– Mоји :ела љу:ско; Pела означено; именицом: 9ело9р́ к, 9ело/лáв, -а, 9ле олúк, -а, -о, жу о9р́ к, мо роóк, -а, -о, разноóк, -а, -о,
разóк, -а, о, риђо9рá / риџо9рá , риђо9р́ к / риџо9р́ к, црноóк, -а, -о;
– кванPиPеPу или квалиPеPу :ела љу:ско; Pела означено;
именицом: /олемо9рáз, -а, -о, е9елоýс, - а, - о, л/окóс, -а, -о,
ль/онó/, -а, -о / ла/онó/, -а, -о / у/онó/, -а, -о, у/орýк, -а, -о / ла/орýк, -а, -о, кра ковú , -а, -о15, кра конó/, -а, -о, кра корýк, -а,
-о, ре ко9рá , си ноóк, -а, -о, сла9овú , -а, -о.
– оAшPем из;ле:у :ела љу:ско; Pела означено; именицом: /оло9рá , /оло/лáв, -а, -о, еснорýк, -а, -о, крéзу9, -а, -о, кривозý9, -а,
-о, кривокл́к, -а, -о, кривонó/, -а, -о, кривонóс, -а, -о, кривоýс, - а,
- о, це0оýс, - а, - о, чељо ý0, -а, -о, шиљо9рá , -а, -о, шиљо/лáв,
-а, -о, шиљоóк, -а, -о, широко/рý .
НулPи суфикс AрисуPан је и ко: сложенице ресо/лáв, -а, -о, насPале Aрема неAро:укPивом PиAу /ла/ол + именица.
Пре;ле: ;рађе Aоказује :а је у PворMи Aри:ева суфиксацијом
засPуAљено 20 суфикса и суфиксних :ериваPа, о: којих је чак 10
с Aо је:ном AоPвр:ом. Највећу Aро:укPивносP има PворMени PиA
с именичком основом и суфиксом -ав (52), а укуAно је заMележено
око 200 Aри:евских изве:еница.
Префиксално-суфиксални начин PворMе је најмање засPуAљен,
њиме се Pвори само 12 Aри:ева.
СуAроPно мишљењу које вла:а у науци :а сложенице нису
својсPвене нашем :ијасисPему, у PворMи Aри:ева за означавање
љу:и на основу физичких осоMина велику Aро:укPивносP има
сложено-суфиксални PворMени начин. Више о: 90 сложеница на15

ЗаMележене сложенице семанPички су моPивисане о:ре:Mеним синPа;мама и њихове значењске инPерAреPације се у свему AоклаAају с еквиваленPним синPа;маPским називима. ОсPаје оPворено AиPање :а ли су оне заисPа
у оволикој мери AрисуPне у ;оворима сврљишко; краја, или је, иAак, извесPан Mрој исконсPруисан на основу AиPања исPраживача.
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сPало је везивањем суфикса -ав, -ас / -ес и нул о/ суфикса за сложене PворMене основе.
У PворMи Aри:евских :ериваPа у ;оворима сврљишко; краја нису заMележени суфикси неAознаPи осPаPку срAско; ;оворно; Aо:ручја. ИAак, разлика у о:носу на књижевни језик очиPава се у Aојави различиPих ликова је:но; суфикса насPалих :еловањем ;ласовних Aромена (-ас / -ес : -ас ). Такође, није ре:ак случај :а се у
PворMи корисPе различиPе врсPе основа, или :а неAро:укPивна
основа у је:ном сисPему у :ру;ом Mележи велику Aро:укPивносP.
Тако је, на Aример, AоPврђено :а се у ;оворима сврљишко; краја
суфикс -ав везује за Aри:евске основе, или суфикс -ас/-ес за ;ла;олске основе, шPо је ;оPово незаMележено у књижевном језику.
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SUMMARY

FORMATION OF ADJECTIVES REFERRING TO HUMAN PHYSICAL TRAITS
IN THE SPEECH OF THE SVRLJIG AREA
Our analysis focuses on all the adjectives which refer to human
physical traits in the speech of the villages in the Svrljig area. This
derivational analysis included more than 300 derivative adjectives
which, from a synchronic point of view, belong to the category of
derived words. The analysis included derivatives which have been
formed through prefixation and suffixation, as well as derivatives
which occurred as the result of compound-suffix derivation. Special
attention was paid to suffixation as the basic and most frequently
available means of adjective formation. Suffixes are represented in
combination with the base they are bound to, with an indication of
their productivity and meaning in derivational terms.
A study of the material indicates that adjective derivation by
means of suffixation is made possible with the use of 20 suffixes and
suffix derivatives, 10 of which have one confirmation each. The
greatest productivity has been found for the noun base and suffix –av
(52) which a total number of recorded derivative adjectives is 200.
The prefix-suffix derivation process is the least frequent, and thus
only 12 adjectives were derived in this way. Contrary to the mainstream opinion that complex words are not characteristic of our
diasystem, the derivation process involving adjectives referring to
humans based on physical traits shows great productivity in the
compound-suffix derivation process. More than 90 complex words
were derived from the binding the suffix –av (4), -as / -es (54) and the
zero suffix (37) to complex bases. Another difference compared to the
literary language is reflected in the occurrence of various forms of
one suffix, which came about as the consequence of vowel changes
(-as / -es : -ast). It is also not infrequent that during derivation, various forms of bases are used, or that a nonproductive basis in one
system is productive in another. So for example it has been
confirmed that in the speech of the Svrljig area the suffix –av is
bound to adjective bases or that the suffix -as / -es is bound to verbal
bases, which is almost never found in literary language.
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