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ТУРЦИЗМИ У РОМАНУ НЕЧИСТА КРВ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА 

 
Сажетак: У раду је извршена анализа  турцизама у роману „Нечиста 

крв“. Станковић турцизме користи као једно од упечатљивих изражајних 

средстава у дочаравању амбијента, менталитета, карактера и богатог уну-

трашњег света својих јунака. Турцизми су представљени у свом основном 

облику, а разврстани у групе према различитим критеријумима: семантич-
ком, морфолошком, творбеном. Овакав приступ захтевао је пореёење облика 

турцизма са изворним обликом из турског језика, који налазимо у Шкаљиће-

вом речнику. Овакво сагледавање и анализа граёе са више аспеката било је 
неопходно у циљу добијања јасније и потпуније слике турцизама у роману.  

 

Кључне речи: лексика, турцизми, турски језик, српски језик, врањски 

говор, „Нечиста крв“, Борисав Станковић. 

 

 

Уводна разматрања 

Највећи број турцизама у српском језику потиче из периода више-

вековне турске владавине на нашим просторима. Повлачењем турске вла-

сти са Балкана, турцизми нису у потпуности нестали. Велики број је наста-

вио да живи у српском језику; негде око 2 000 (Радић, 2001: 8) ушло је у 

српски стандардни језик, многи су незаменљиви домаћим речима и говор-

ници српског језичког подручја нису свесни њиховог порекла и не сматра-

ју их страним речима. Турцизми су присутни у говорном језику, народном 

стваралаштву, савременој књижевности. Зато је проучавање турцизама у 

српском језику веома важно.  

Снежана Петровић указује на терминолошку неодреёеност појма 

турцизам у досадашњој литератури (Петровић, 1993: 71). Наиме, меёу тур-

цизмима налазимо и речи персијског, арапског, па чак и грчког и латин-

ског порекла. Поред тога, постоје и турске речи које су у наш језик ушле и 

пре турског ропства (Танасковић, 1983: 110-111), па је додатни проблем 

утврдити из ког тачно језика тог периода потичу поједине речи или чак из 

ког дијалекта турског језика (Адамовић, 1973: 229). Под турцизмима у 

овом раду подразумевамо оне речи које су у српски језик ушле из или 

посредством турског језика у различитим временским периодима, највише 

за време турског ропства, а могу бити турског, персијског, арапског, грч-

ког, латинског порекла.  
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Турцизмима у српском језику посвећено је до сада више радова. 

Обраёено је и објашњено неколико хиљада турцизама. Речник Вука Кара-

џића из 1818. представља почетак интересовања за овај лексички слој. Од 

Вука до данас објављено је неколико речника, специјализованих прируч-

ника и монографија о турцизмима. Врло студиозан и детаљан преглед 

радова о турцизмима даје Снежана Петровић у описној библиографији 

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику 

(Петровић, 1993). Из тог рада ћемо издвојити само неке речнике. Године 

1884. излази речник под називом Турске и друге источанске речи у нашем 

језику Ђорёа Поповића-Даничара, први већи и озбиљнији речник турциза-

ма код нас. Речник садржи око 6 000 речи, са значењем и етимологијом 

сваке речи. За сваку реч дат је етимон из језика из кога потиче, без турског 

посредничког облика. Користан и незаобилазан извор за проучавање тур-

цизама јесте и Елезовићев речник, објављен у Српском дијалектолошком 

зборнику 1932. и 1935. године, под називом Речник косовско-метохијског 

дијалекта. Иако је дијалекатски речник, у њему налазимо велики број тур-

цизама. И Елезовић за сваки турцизам наводи изворни етимон без посред-

ничке турске речи. Душан Марјановић, научни сарадник Института за срп-

ски језик Српске краљевске академије, саставио је почетком тридесетих 

година прошлог века збирку турцизама са око 5 000 речи под насловом 

Турске речи у нашем језику. Марјановић за сваки турцизам даје турску реч 

писану оригиналном турском латиницом, без дубље етимологије, потом 

наводи значење и примере из литературе. Речник је остао у рукопису, у 

библиотеци Института за српски језик САНУ, али је значајан извор за про-

учавање турцизама. Године 1957. излази речник Абдулаха Шкаљића у два 

литографисана тома под насловом Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj 

književnosti Bosne i Hercegovine, а 1965. појављује се прво штампано изда-

ње под насловом Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Речник садржи 8 742 

речи. Уз сваку турску реч наводи се и етимон од кога је турска реч поре-

клом, дакле и турски посреднички облик и изворни етимон, а затим и 

творбени елементи речи. Овај речник, по мишљењу многих лексиколога, 

до данас остаје најпоузданији извор за проучавање турцизама у српском 

језику. До данас је доживео осам издања. У проучавању турцизама може 

послужити речник Антона Кнежевића Die Turzismen in der Sprache der 

Kroaten und Serben из 1962. године. Кнежевић наводи порекло турске речи 

и варијанте и деривате турцизама са значењем. За методологију обраде тур-

цизама значајан је речник Петра Скока Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srp-

skoga jezika. Скок даје најраније доступне историјске потврде турцизама, 

њихову географску распрострањеност, паралеле у другим балканским јези-

цима и терминолошка разграничења: балкански турцизам, турцизам арап-

ског, персијског, грчког, латинског порекла. Речник српскохрватског и 

народног језика САНУ доноси обиље дијалекатске лексике која у себи 

садржи многобројне турцизме, зато је овај речник један од најзначајнијих 

извора за проучавање турцизама. Дијалекатски речници из јужне и југои-
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сточне Србије (Златановић, 1981, Лазаревић, 1986) доносе многе нове 

потврде турцизама, досад незабележене фонетске облике и значења, али 

без дубљих објашњења и поузданог етимолошког извора.
1
  

Проучавање турцизама у српском језику је озбиљан и захтеван 
посао. Снежана Петровић скреће пажњу на потребу методолошког осавре-
мењавања и постојање великог броја досад незабележених „или на не 
сасвим адекватан начин објашњених турцизама. Стога би било веома 
важно да се тај корпус комплетира и систематски анализира, уз коришће-
ње савремених научних резултата славистике и туркологије. Један од 
метода...је контрастирање особина и лексичког материјала два контактна 
говора“ (Петровић, 2000: 803). Да су многе турске речи преузете из тур-
ских дијалеката, а не стандардног турског језика, показује Милан Адамо-
вић упореёујући фонетске облике из османског стандардног језика, из 
османских дијалеката и српског језика (Адамовић, 1973: 229). Посебно је 
питање како треба третирати речи чији су творбени елементи различитог 
порекла. У турски лексички фонд Пецо убраја изведенице са турском 
основом, али не и изведенице са домаћом основом, а турским суфиксом 
(Пецо, 1987: 89). Ову другу групу речи Шкаљић назива хибридним речима 
(Шкаљић, 1989: 45), а Радић у свом раду Турски суфикси у српском језику 
хибридним речима посвећује посебно поглавље (Радић, 2001: 131-141). 

Турцизми у језику писаца били су чест предмет истраживања, 
више оних из Босне и Херцеговине него из Србије (Петровић, 1993: 114). 
Број турцизама у једном књижевном делу зависи од више чинилаца: врсте 
књижевног дела, тематике, порекла писца и сл. (Пецо, 1981: 118). С тим у 
вези, неизбежно се намеће истраживање турцизама у књижевном делу 
Борисава Станковића, писца који је тематиком и језиком присно везан за 
завичајно Врање турског периода. Стицајем историјских околности у 
врањски говор ушао је велики број турцизама. Као седиште вилајета и 
пашалука у периоду турског ропства, Врање се развило у варош оријентал-
ног типа, а у 19. веку било је на врхунцу економског развоја. Турски ути-
цај био је видљив у свим доменима врањског живота. Са турским начином 
живота у говор Врањанаца улазиле су и турске речи. Ефенди Мита је „леп-
ше турски, грчки и арапски говорио него свој матерњи језик“ (Станковић, 
1983: 27). О таквом Врању и таквим језиком приповедао је Борисав Стан-
ковић. Отуда и турцизми као једно од упечатљивих изражајних средстава 
које Станковић користи у дочаравању амбијента, менталитета, карактера и 
богатог унутрашњег света својих јунака. Турцизми Станковићевом делу 
дају посебну драж, топлину, источњачки дух, који се и данас може осетити 
у Врању. Без познавања и тумачења турцизама тешко бисмо разумели 
књижевно дело Боре Станковића. 

Циљ овог рада јесте анализа турцизама у роману Нечиста крв 
Борисава Станковића. Три су разлога зашто је ово дело изабрано као пред-
мет анализе. Прво: роман одсликава врањски живот у периоду ослобоёења 

                                                 
1 Преглед преузет из рада Снежане Петровић Историјат и стање проучавања турцизама у 

српскохрватском језику.  
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од Турака, али не и од турског утицаја, па се очекује употреба турцизама 
као изражајног средства. Друго: нема целовитог рада који подробније пра-
ти овај лексички слој у роману. Златановић (1995) и Жугић (1995) бавили 
су се дијалекатском лексиком целокупног дела Боре Станковића, а Ђинёић 
(1974) анализира 6 турцизама из Станковићевог дела незабележених у 
досадашњим речницима, полазећи од чињенице да су поједини турцизми у 
Станковићевом делу „или погрешно објашњени или су приреёивачи њего-
вих сабраних дела у више махова једноставно прелазили преко појмова 
које нису могли да објасне“. Треће: лексика из књижевног дела Борисава 
Станковића уврштена је у Речник САНУ, што говори о значају језика овог 
писца (Жугић, 1995: 115).  

Анализа граёе заснива се на Шкаљићевом речнику као најпоузда-

нијем извору за проучавање турцизама. С обзиром на то да за неке турци-

зме није пронаёена потврда у Шкаљићевом речнику (доксат, ёаконија, 

ёерам, керпич, метер, пиштимаљ, теревенка, тершена, ћошалија, чал'к), 

за проверу и допуну коришћени су и Речник САНУ, Речник МС, Златано-

вићев речник и остали радови (в. Литература). У роману Нечиста крв 

забележено је 296 турцизама, укључујући и изведенице, сложенице и 

полусложенице. У турцизме убрајамо и оне речи које Шкаљић назива 

хибридним речима, тј. речи са домаћом творбеном основом и турским 

суфиксима. Турцизми су представљени у свом основном облику (номина-

тив именица и придева, инфинитив глагола)
2
, а разврстани по групама пре-

ма различитим критеријумима: семантичком, морфолошком, творбеном. 

Овакав приступ захтевао је пореёење облика турцизма са изворним обли-

ком из турског језика, који налазимо у Шкаљићевом речнику. Речи је било 

неопходно сагледати у контексту због могућих семантичких померања у 

односу на изворно значење.  

 

О пореклу турцизама забележених у роману 

Већ смо констатовали да нису сви забележени турцизми пореклом 

из турског језика. Меёу њима има речи различитог порекла, али смо их 

сврстали у турцизме зато што су у наш језик дошли преко турског језика. 

Према пореклу турцизме смо разврстали у неколико група (према Шкаљи-

ћевом извору): 

-турцизми из турског језика: ајлук, бајаги, Бајрам, бакаран, бар, 

бакрач, балкон, басамак, басма, бат, баш, бег, бињекташ, бињиш, бој, 

боја, була, бурмут, бунар, буё, дизгин, дирек, долама, душек, ёизија, ёуве-

гија, ёувендија, јастук, јатаган, јелек, јорган, јумбасма, камџија, капија 

(капиџик), качак, кашика (кашичица), керпич, комшија (комшика, комши-

лук, комшиница), копча (закопчан), кофа, креч, крнтија, куршум, леблеби-

ја, мандал (замандаљен, замандаљити), миндерлук, мор-чакшире, нана, 

                                                 
2 Врањски говор не познаје инфинитив, па се у дијалекатским речницима наводи облик 

презента као основни облик глагола. Ради прегледности граёе ми смо у раду наводили 

облик инфинитива глагола.  
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начичкан, паша, побуёавео, рабаџија, срма, сургун, сурунтија, таваница, 

татли (татлија), тек, тенџера, тепсија, теревенка, тершена, токмак, 

ћопек, ћурак, ћутук, узенгија, ункаш, учкур, фермен, фишек, хан'ма, чак-

шире, чалгиџија, чал'к, чалма, чанак, чекрк, чибук, чизма, чочек, шиндра;  

-турцизми из арапског језика: адет, Алил, алка, амал, амам 

(амамски, амамџика), аман, антерија, арбија, аскер, асура, атар, Ахмет, 

аша, ашиковати, бакалин, берићет, гурабија, дахире, дуван, дућан (дућан-

чић, Дућанџик), еспап, ећим, занат, заптија, зарф, зејтин (зејтинлија), 

зифт, инат, кадифа (кадифен), кајмакам, канити се, касапин (касапница), 

кафа, кула, курна, локум, магаза, мала, мамуза, мангал, марама (марами-

ца), махала, меџедија, меџлис, мираз, муштерија, нанула, оканица, ракија, 

раф, рахат, ридати, салеп (салепчија), салтанатлук, сан (сахан), сандук, 

сахат-кула, севдах, седевски, сеиз, синија, сокак, софра, тас, таслица, 

текија, терџуманим, ћев, фес, фута, халакати, харем, хатар, хаџија 

(хаџи, хаџијски, хаџилук), џезва, џеп, шамдуд, ширит; 

-турцизми из персијског језика: амбар, аферим, ашчија (ашчи-

ка), баждарница, бакшиш, баџа, башта, бошча, вишња, дењак, долап, 

душманин, зурла (зурлаш), зулуф (зулувчић), зумбул, ибрик, јендек, кеса, 

лала, лимун, маша (машица), мезе, мемла (мемљив), метер, механа, минёу-

ша, минтан, пазар (пазарити, пазаривати), памук, папуча, пезевенк, пер-

ваз, пешкир, пиштимаљ, рашчаркати, серај (код Шкаљића сарај), спахија, 

тараба, тестија (тестијица, тестиче), ћемане, ћемер, ћерчиво, ћилибар, 

ћоше (ћошак), хан, чампара, чарапа, чарка (рашчаркати), чаршав, чарши-

ја, черек, чесма, чивчија (чивлук, чивчика), чирак, чоја (чохан), чорба, 

џанум, шал, шалваре, шамија, шегрт, шедрван, шећер (шећерлема), шим-

шир (шимширов); 

-турцизми из грчког језика: авлија, Арнаутин (Арнаутлук), бре, 

гајтан, ёаконија, ёерам, ёубре (ёубриште), ефендија (ефенди, ефенд'м), 

калдрма (калдрмисан), калем (калемити), кестен, лампа, пита, самар 

(самарџија), ћерамида, ћилим, фењер, фуруна (фурунџиница); 

-турцизми из латинског језика: буклија, грош, динар, кандило, 

сапун (сапуница); 

-турцизми из асирског језика: Јусуф; 

-турцизми из италијанског језика: фаља; 

-турцизми из француског језика: алафранга; 

-турцизми чије порекло није јасно утврђено: ёид (тур. или 

перс.), барут (грч. или асир.), симит (лат. или санскрит?); 

-турцизми настали комбинацијом творбених елемената разли-

читих језика: алат (ал-перс. ат-тур.), кафана (кахве-перс., хана-арап.), 

салепџија (салеп-арап., џија-тур.), самарџија (самар-грч., џија.тур.), силав 

(тур.-арап.: бенсилах-бел-тур., силах-арап.), хаџилук (хаџи-ар., лук-тур.), 

чивлук (чифт-перс., лук-тур.), џанум (џан-перс., ум-тур.), шамдуд (шам-ар., 

дуд-тур.), дечурлија (деч-срп., урлија-тур.), наводаџија (навода-срп., џија-

тур.), поганлук (поган-срп., лук-тур). 
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    Анализа показује да су турцизми пореклом из различитих језика, 
оријенталних, али и класичних и европских. Највише их је из арапског 
(92)

3
 и турског језика (91), потом из персијског (83), грчког (18), латинског 

(6), асирског (1), италијанског (1), француског (1). Посебну групу чине 
речи са творбеним морфемама различитог порекла (12). Овој групи припа-
дају и хибридне речи. Забележени су и турцизми чије порекло није јасно. 
У вези са овим питањем Пецо наглашава: „За тачније одреёивање из кога 
језика нам је стигла нека од тих ријечи, потребно је више истраживања и 
праћење наше писане речи“ (Пецо, 1989: 200).

4
  

 

Семантичка анализа турцизама забележених у роману 

Турцизми су према значењу које имају у роману сврстани у семантич-
ке групе, по узору на оне које налазимо код Пеца (1987), Шкаљића (1989) и 
Петровић (2005). Подела турцизама по разним семантичким групама показује 
на које је области живота Врањанаца турски језик највише утицао.  

Статистички преглед турцизама по семантичким групама: 
-кућа, окућница, имање: авлија, алка, амбар, басамак, баџа, 

башта, бињекташ, бињиш, бој, бунар, дирек, доксат, ёерам, јендек, кал-
дрма, капија, капиџик, серај, перваз, таваница, тараба, тершена, токмак, 
ћерамида, ћерчиво, ћошак, ћоше, ћутук, фењер, чекрк, чесма, чивлук, 
шедрван, шиндра; 

-покућство, посуђе, намештај: асура, бакрач, буклија, дењак, 
долап, душек, зарф, ибрик, јастук, јорган, кашика, кашичица, кеса, кофа, 
лампа, сан, сандук, сахан, синија, софра, мангал, машица, миндерлук, ока-
ница, тас, таслица, тепсија, тенџера, тестија, тестијица, тестиче, 
ћилим, чанак, чаршав, чибук, чирак, џезве;  

-обућа, одећа, врсте платна, украси, накит: антерија, басма, 
бошча, гајтан, долама, ёизија, зулувчић, јелек, јумбасма, копча, срма, 
мамуза, марамица, минёуша, минтан, мор-чакшире, нанула, памук, папу-
ча, пиштимаљ, пешкир, ћемер, ћилибар, ћурак, учкур, фермен, фес, фута, 
чакшире, чалма, чарапа, чизма, чоја, џеп, шал, шалваре, шамија, ширит; 

-јело, пиће, дуван, зачини, посластице: бурмут, гурабије, дуван, 
ёаконија, зејтин, кафа, леблебија, локум, мезе, пита, ракија, салеп, симит, 
татлија, черек, чорба, шећер, шећерлема; 

-занимање, алати: амал, амамџика, ашчика, ећим, рабаџија, 
салепчија, самарџија, сеиз, симиџија, џамбас, шегрт;  

-трговина, новац, трговачки занати и радње: ајлук, бакалин, 
бакшиш, грош, динар, дућан, еспап, занат, касапница, магаза, меџедија, 
муштерија, пазар, пазарити, ћошалија, фурунџиница; 

-друштвени слојеви, сталежи, титуле: Арнаутин, бег, була, ефен-
ди, спахија, паша, хаџи, хаџија, чивчија, чивчика;  

                                                 
3 У загради је дат број забележених турцизама. 
4 У анализи турцизама из Вукових речника Пецо издваја групу турцизама за које нема 

јединственог мишљења о њиховом пореклу. На том списку нашли смо следеће турцизме из 

наше граёе: бат, вишња, грош, ёерам, кандило, пита, самар, сапун (Пецо, 1989: 192-199). 
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-родбина, родбински називи, ословљавања, међуљудски одно-

си: дечурлија, душманин, ёувендија, керпич, комшија, комшика, комшилук, 
комшиница, нана, сурунтија, пезевенк, ћопек, хан'ма, џан'м; 

-породични и друштвени живот, забава, обичаји: адет, алафран-
га, ашиковати, кафана, механа, мираз, наводаџија, текија, теревенка; 

-музика, игра, музички инструменти: дахире, зурла, зурлаш, 
метер, ћемане, чалгиџија, чочек; 

-особине, осећања, стања, расположења: инат, канити се, рахат, 
ридати, севдах, ћев, хатар, чал'к; 

-војска, администрација, законодавство: аскер, баждарница, 
заптија, кајмакам, качак, меџлис; 

-верски живот и обичаји: Бајрам, кандило, хаџија, хаџилук; 
-лична имена: Алил, Ахмет, Јусуф; 
-географски појмови, делови града, насеља, улице, јавне грађе-

вине: амам, Арнаутлук, Дућанџик, кула, курна, сахат-кула, сокак, мала, 
махала, хан, харем, чаршија, Шарен-хан; 

-воће, поврће, цвеће, биље: вишња, зумбул, кестен, лала, лимун, 
шамдуд, шимшир; 

-животиње, коњи, коњска опрема: алат, аша, дизгин, узенгија, 
ункаш, чампара; 

-оружје, муниција: арбија, барут, јатаган, камџија, куршум, 
силав, фаља; 

-узвици: аман, аферим, бре, ёид. 
 
Семантичка анализа показује највећу заступљеност турцизама у 

области свакодневног живота Врањанаца 19. века: кућа, окућница, имање: 
34 турцизма; покућство, посуёе, намештај: 37; обућа, одећа, врсте платна, 
украси, накит: 38; јело, пиће, дуван, зачини, посластице: 18; родбина, род-
бински називи, ословљавања, меёуљудски односи: 13; породични и дру-
штвени живот, забава, обичаји: 10; музика, игра, музички инструменти: 7; 
воће, поврће, цвеће, биље: 7; географски појмови, делови града, насеља, 
улице, јавне граёевине: 13. Турцизмима се именују и нови предмети, пој-
мови и занимања која су дошла са новим друштвеним уреёењем: занима-
ње, алати: 12; трговина, новац, трговачки занати и радње: 15; друштвени 
слојеви, сталежи, титуле: 10; војска, администрација, законодавство: 6. 
Мало је турцизама у сфери религије (4), што је сасвим логично с обзиром 
на то да су Врањанци очували своју православну веру за време турског 
ропства. Турска лична имена (3) имају ликови несрпске националности: 
Ахмет и Јусуф Арнаути, Алил полуциганин. Станковић је понирао у уну-
трашњи живот својих ликова, али га није описивао турцизмима. Само три 
турцизма директно именују унутрашње стање лика: рахат, ридати, сев-
дах. Турцизмима је именовано и оружје (7) и коњи и коњска опрема (6). 
Семантички слој анализираних турцизама неизбежно намеће чињеницу да 
врањски начин живота и врањски менталитета 19. века у већој мери имају 
турски карактер. 
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Ево једног пореёења значења турцизама у роману и Шкаљићевом 

речнику: 

-алка - звекир на вратима: „Само је једанпут лупнуо алком...“; код 

Шкаљића: колут, карика, обруч, круг, бурма, витица, део млина прстена-

стог облика;  

-амам - јавно купатило: „...оде у амам да се искупа и среди за сутра-

шњи дан.“; код Шкаљића: јавно купатило, бањица у муслиманској кући; 

-берићет - летина: „Истина, једнако су се звали њиховим, али 

берићет се није, као некад, довлачио сав...“; код Шкаљића: обиље, изоби-

ље, обилан рад, плод, срећа, напредак; 

-бињиш - камен са кога се узјахује коњ: „Доле до капије утврдио 

бињиш од мрамора, са кога је узјахивао...“; код Шкаљића: широки огртач 

од чохе са дугачким рукавима; 

-бој - спрат: „Њене нануле звечале су по сухом доксату горњег 

боја.“; код Шкаљића: стас, узраст, раст, спрат, мера за дужину; 

-бошча - врста мараме:„ ...ништа не кријући, од себе, још мање од 

својих прса, која би, да их друга нека има таква, сувише пуна и једра, 

покривала бошчом, пребацивајући је на себе до испод лица“; код Шкаљи-

ћа: покривач за главу, рубац, столњак, платно четвороугластог облика у 

које се нешто замотава; 

-була - муслиманка: „...са булама ашикује..“; код Шкаљића: мусли-

манска жена, удата жена; 

-долап - ормар у зиду: „Није могла да уёе у кујну, још мање да уёе 

у спаваћу – ону приземну собу, велику, мрачну са долапима.“; код Шкаљи-

ћа: непомичан ормар, постројење за наводнавање; 

-ёувендија - весела, живахна жена, неваљалица: „Што отуда не пусти 

њих неколико, да ове ёувендије умире?“; код Шкаљића: раскалашна жена; 

-ефенд'м - молим: „Када је погледа, он, као да је неки стран дошао 

а не она, његова Софка, подиже се и само рече: Ефенд'м!“; код Шкаљића: 

господине мој; 

-зејтинлија - боје зејтина: „...била је овлаш завила главу великом 

зејтинлијом шамијом“; код Шкаљића не налазимо ову изведеницу; 

-канити се - спремати се, намеравати; „Све се као канила.“; код 

Шкаљића: кани бити-задовољан бити, вољан бити, пристати; 

-керпич - прост, сиров човек: „Керпич један, сељак један!“; код 

Шкаљића: на сунцу печена цигла, сиров, примитиван човек; 

-нана - мајка: „Нано! Али мати као бежећи...“; код Шкаљића: баба, 

очева или материна мати, мајка, бака, стара жена; 

-начичкан - нагомилан, натрпан, густо пореёан: „Већ су околни 

комшијски зидови начичкани суседима“; код Шкаљића: чичак- врста биљ-

ке, цвета; 

-оканица - боца од литре и по:“ ...да испију оканице...“; код Шка-

љића: ока-стара мера за тежину: 4 литре по 100 грама, тј. 1, 283 кг тежине; 

-пезевенк - покварењак: “Гле ти пезевенци и ћопеци једни“; код 

Шкаљића: сводник, курвар, покварењак;  
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-рашчаркати - потицати ватру да боље гори: „...која већ беше осве-

тљена од огња, што га деца рашчаркала.“; код Шкаљића: чаркати-препу-

цавати, заметати чарку, сваёу, потицати ватру да боље гори; 

-ридати - јецати: „Софка мало у глас што не почне да рида.“; код 

Шкаљића налазимо само облик рида-марама, убрус, рубац; 

-сурунтија - неваљала жена: „Шта ти знаш, сурунтијо варошка...“; 

код Шкаљића: нешто старо, похабано; 

-тас - врста металне посуде у хамаму: „...а из амама урнебесне 

клике, кикотање, звечање тасова..“; код Шкаљића: врста металне зделе 

посебног облика на ваги, у хамаму, у цркви; 

-таслица - мала плитка посуда на коју се ставља шећер, парче 

ратлука и сл.: „...изнела у жутој таслици дувана; Шкаљић не бележи ову 

изведеницу; 

-таваница - плафон: „...чула је одозго, кроз таваницу, како сигурно 

из очеве собе, једнако долази шум...“; код Шкаљића: поткровље, плафон, 

под, даске на поду, спрат; 

-токмак - железни маљић на вратима којим се куца: „..лупа врата 

амамских и њихових токмака.“; код Шкаљића: маљ, дебео комад дрвета, 

као мали топуз, железни маљић на вратима којим се куца, гвоздени део 

млина за кафу, фиг. глупан, звекан; 

-ћемер - појас за новац: „...у коме су закључани у ковчегу ћемери 

са новцем.“; код Шкаљића: појас за новац, украсни женски појас; 

-фишек - папирна кеса за новац; „..у сваком фишеку налазила по неко-

лико рёавих грошева.“ ; код Шкаљића: набој, метак за пушку, папирна кеса;  

-халакати - викати, галамити: „И онда дочекан од својих, праћен 

њима, халакујући..“; код Шкаљића: викати Алах у боју, галамити; 

-хан'ма - госпоёа: „Ће чекам, хан'мо.“; код Шкаљића: супруга, 

жена, муслиманска госпоёа, одличнија муслиманка; 

-чал'к - луд, настран, неурачунљив: „Па онда Софкиног деде роёена 

сестра, чал'к Наза, како су је звали.“; ова реч није забележена код Шкаљића; 

-чекрк - витао на бунару: „Кроз прозор већ се чекрк на бунару 

црнео..“ ; код Шкаљића: машина на којој се израёују предмети од дрвета, 

справа за дизање терета, коло, витао, мотавило, направа за сукање преди-

ва, уопште оно што се врти и окреће; 

-џамбас - препродавац коња: „..један од оних џамбаса који сваке 

суботе долазе из Турске овамо, на пазар, и купују коње.“; код Шкаљића: 

препродавац коња, познавалац коња, препредењак, варалица. 

 

Морфолошка анализа турцизама забележених у роману 

Припадност турцизама врстама речи одреёује се према морфоло-

шким особинама српског језика, с обзиром на њихову потпуну граматичку 

адаптацију. Разврставање је извршено према Шкаљићевом речнику.  
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Статистички преглед турцизама по морфолошким врстама: 

именице: 

именице мушког рода: адет, ајлук, алат, Алил, амал, амам, 

амбар, Арнаутин, Арнаутлук, аскер, Ахмет, Бајрам, бакалин, бакрач, бак-

шиш, барут, басамак, бат, баџа, башта, бег, берићет, бињекташ, бој, 

бурмут, бунар, гајтан, грош, дењак, динар, дизгин, дирек, доксат, долап, 

дуван, дућан, дућанчић, Дућанџик, душек, душманин, ёерам, ёувендија, 

еспап, ећим, ефенди, ефенди-Мита, ефендијица, занат, заптија, зарф, зеј-

тин, зифт, зулувчић, зумбул, зурлаш, ибрик, инат, јастук, јатаган, јелек, 

јендек, јорган, Јусуф, Јусуфчић, кајмакам, капиџик, качак, керпич, кестен, 

комшија, комшилук, креч, куршум, лимун, локум, мангал, метер, меџлис, 

миндерлук, минтан, мираз, муштерија, наводаџија, пазар, памук, паша, 

пезевенк, перваз, пергамент, пешкир, пиштимаљ, поганлук, рабаџија, раф, 

салеп, салепчија, салтанатлук, самарџија, сан, сандук, сапун, сахан, сев-

дах, сеиз, серај, силав, симит, симиџија, сокак, спахија, сургун, тас, ток-

мак, ћемер, ћев, ћилибар, ћилим, ћопек, ћошак, ћурак, ћутук, ункаш, учкур, 

фењер, фермен, фес, фишек, хан, харем, хатар, хаџи, хаџија, хаџилук, чал-

гиџија, чанак, чекрк, черек, чаршав, чибук, чивлук, чивчија, чирак, чочек, 

џамбас, џеп, шал, шамдуд, Шарен-хан, шегрт, шедрван, шећер, ширит; 

именице женског рода: авлија, алка, амамџика, антерија, арбија, 

асура, аша, ашчика, баждарница, басма, боја, бошча, буклија, була, буё, 

вишња, гурабија, дахире, дечурлија, долама, ёизија, зурла, јумбасма, калдр-

ма, камџија, капија, касапница, кафа, кафана, кашика, кашичица, кеса, 

комшика, комшиница, копча, кофа, крнтија, кула, курна, лала, лампа, 

леблебија, магаза, мала, мамуза, марамица, махала, машица, механа, 

меџедија, минёуша, мор-чакшире, нана, нанула, оканица, пита, пишти-

маљ, ракија, сапуница, сахат-кула, синија, софра, срма, сурунтија, тасли-

ца, таваница, ћошалија, тепсија, тараба, татлија, текија, тенџера, 

теревенка, тершена, тестија, тестијица, ћерамида, узенгија, фаља, 

фурунџиница, фута, хан'ма, чакшире, чалма, чампара, чарапа, чаршија, 

чесма, чивчика, чизма, чоја, чорба, шалваре, шамија, шећерлема, шиндра; 

именице средњег рода: ёубре, ёубриште, Јусуфче, кандило, мезе, 

тестиче, ћемане, ћерчиво, ћоше, халакање, џезве; 

 придеви: амамски, бакаран, закопчан, замандаљен, зејтинлија, 

кадифен, калдрмисан, калемљен, махалски, мемљив, начичкан, побуёавео, 

рабаџијски, седевски, хаџијски, чал'к, чохан, шимширов; 

прилози: алафранга, бајаги, бар, баш, рахат, тек; 

глаголи: ашиковати, замандаљити, канити се, пазарити, пазари-

вати, рашчаркати, ридати, терџуманити, халакати; 

узвици: аман, аферим, бре, датим, ёид; 

речце: ефенд'м, џан'м. 

 

Турцизми су потпуно уклопљени у морфолошки систем српског 

језика. Поседују све морфолошке категорије својствене осталим речима 

српског језика. Само четири турцизма су индеклинабилна: ефенди, 
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ефенд'м, хаџи, чал'к. Именице се јављају у највећем броју (укупно 261), и 

то 152 мушког рода, 96 женског рода, 13 средњег рода, потом следе приде-

ви (18), глаголи (9), прилози (6), узвици (5), речце (2). Придеви су изведе-

ни од турских основа и домаћих суфикса, осим турског облика придева 

чал'к. Мали је број глагола, што потврёује Пецову тезу да нам турцизми не 

могу послужити за комуникацију на турском језику зато што нема глагола 

као носилаца радње, као предиката, већ само назива појмова (Пецо, 1998: 

245-246). Нема забележених заменица, бројева, везника и предлога. Стати-

стички преглед намеће закључак да се турцизми најчешће користе за име-

новање предмета, појмова, појава. 

 

Морфолошко-творбена анализа турцизама забележених у роману 

Турске речи су творбено продуктивне, постале су творбена граёа 

прихвативши наше творбене обрасце. У процесу творбе речи користи се 

или турска творбена основа или турски суфикс.  

Најбројније су изведенице са турском творбеном основом и дома-

ћим суфиксима: амамски, ашиковати, баждарница, бакаран, бакрач, 

дућанчић, Дућанџик, ёубриште, ефендијица, зулувчић, зурлаш, кадифен, 

калдрмисан, калемљен, канити се, касапница, кашичица, комшика, комши-

ница, марамица, машица, мемљив, оканица, пазарити, пазаривати, рида-

ти, сапуница, седевски, таслица, таваница, терџуманити, тестијица, 

тестиче, халакати, халакање, хаџијски, чохан, шећерлема, шимширов. 

На другој страни, бројне су и изведенице са турским суфиксима: 

ајлук, Арнаутлук, зејтинлија, капиџик, комшилук, миндерлук, рабаџија, 

салепчија, салтанатлук, самарџија, симиџија, ћошалија, хаџилук, чалгиџија, 

чивчија, чивлук. Забележени су следећи турски суфикси: -чија/-џија, -лук, -

лија, -џик. Изведенице са суфиксом -чија/-џија имају значење занимања 

(рабаџија, салепчија, самарџија, симиџија, чалгиџија, чивчија). Изведенице 

са суфиксом -лук разноврсније су по значењу (ајлук (плата), Арнаутлук 

(област), комшилук (збир особа), миндерлук (предмет, врста намештаја), 

поганлук, салтанатлук (особина, својство), хаџилук (ходочашће, обилазак 

светог места), чивлук (посед)). Турцизам зејтинлија има значење боје (зеј-

тинлија шамија), ћошалија је врста новца, а капиџик својим суфиксом -џик 

има деминутивно значење. Турски суфикси су постали творбена средства 

која се додају и на домаћу творбену основу, при чему настају тзв. хибрид-

не речи (в. у Уводу). У роману налазимо три таква турцизма: дечурлија, 

наводаџија, поганлук.  

Комбинацијом домаћих и турских творбених елемената настале су 

и неке сложенице и полусложенице. Додавањем домаћих префикса и 

суфикса на турску творбену основу настале су следеће сложенице: закоп-

чан, замандаљен, начичкан, побуёавео, рашчаркати. Забележене полусло-

женице су настале или од двеју турских творбених основа – мор-чакшире, 

сахат-кула, или од турске и домаће творбене основе – ефенди-Мита, 

Шарен-хан. 
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Закључна разматрања 

Разматрање турцизама у роману Нечиста крв Боре Станковића 

упућује на више закључака. Забележени турцизми огледало су начина 

живота, менталитета, обичаја Врањанаца у периоду ослобоёења од турске 

власти. Семантичка анализа показује да је турски утицај највидљивији у 

областима свакодневног живота Врањанаца. Анализа на морфолошко-

творбеном нивоу показује потпуну адаптацију турцизама у граматички 

систем српског језика. Неке турцизме Станковић је употребио у нестанда-

рдном, дијалекатском облику: дахире, ёизија, зулувчић, Јусуфче, комшика, 

седевски, таслица, тестиче, ћев, чаршав, чивчија, џезве. 

Свака од спроведених анализа у раду може се продубити и употпу-

нити. Рад може послужити даљем проучавању лексичког слоја романа 

Нечиста крв, као и осталих дела Борисава Станковића.  

 

Списак турцизама који су разматрани у раду: 

 
авлија              адет              ајлук          алат          алафранга 

Алил               алка              амал          амам          амамски 

амамџика         аман             амбар         антерија       арбија      

Арнаутин    Арнаутлук       аскер      асура         атар 

аферим             Ахмет            аша          ашиковати      ашчика 

баждарница  бајаги            Бајрам        бакалин        бакаран 

бакрач              бакшиш          бар           барут           басамак 

басма              бат              баџ           башта          бег   

берићет            бињекташ        бињиш        бој             боја 

бошча              бре              була           бурмут         бунар 

буё                вишња           гајтан          грош           гурабије 

дахире             датим            дењак         дечурлија       динар 

дизгин             дирек            доксат         долама         долап 

дуван              дућан            дућанчић       Дућанџик      душек 

душманин      ёерам            ёид            ёизија         ёубре 

ёубриште        ёувендија        еспап          ећим          ефенди 

ефендијица     ефенд'м          ефенди-Мита   закопчан       занат        

замандаљен   заптија           зарф           зејтин         зејтинлија       

зифт               зулувчић         зумбул         зурла         зурлаш       

ибрик              инат             јастук          јатаган        јелек     

јендек              јорган            јумбасма        Јусуф         Јусуфче        

Јусуфчић       кадифен       кајмакам      калдрма       калдрмисан      

калемљен       камџија           капија          капиџик       кандило       

канити се          касапница       кафа           кафана        качак         

кашика            керпич           кеса            кестен         комшија         

комшика           комшилук       комшиница     копча         кофа       

креч               крнтија           кула           курна         куршум        
лала              лампа            леблебија       лимун         локум    

магаза             мала              мамуза         мангал         марамица    
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махала            махалски         машице        мезе           мемљив     

метер             механа            меџедија       меџлис         миндерлук  

минёуша         минтан           мираз          мор-чакшире  муштерија  

наводаџија  нана              нанула         начичкан       оканица   

пазар              пазаривати     пазарити       памук          папуча 

паша              пезевенк        перваз         пешкир         пиштимаљ 

пита              побуёавео    поганлук       рабаџија        рабаџијски 

ракија             раф               рахат          рашчаркати     ридати 

салеп              салепџија      салтанатлук     самарџија      сан 

сандук             сапун             сапуница       сахан          сахат-кула 

севдах             седевска           сеиз           серај          силав 

симит             симиџија          синија          сокак          софра 

спахија            срма              сургун         сурунтија      тас 

таслица           таваница          тепсија         тараба         татлија 

текија             тенџера            теревенка       терџуманити    тершена 

тестија            тестијица          тестиче        токмак         ћемане 

ћемер             ћерамида          ћерчиво        ћев            ћилибар 

ћилим             ћопек              ћошак         ћошалија       ћоше 

ћурак             ћутук              узенгија         ункаш         учкур 

фаља              фењер             фермен         фес           фишек 

фурунџиница  фута               халакати        халакање      хан 

хан'ма             харем             хатар           хаџи          хаџија 

хаџијски           хаџилук           чакшире        чалгиџије      чал'к 

чалма              чампара           чанак          чарапа         чаршав 

чаршија            чекрк              черек          чесма         чибук 

чивлук            чивчија            чивчика        чизма         чирак   

чоја               чорба              чохан          чочек          џамбас  

џан'м              џезва              џеп            шал           шалваре  

шамдуд            шамија            Шарен-хан      шегрт         шедрван 

шећер             шећерлема      шимширов      шиндра       ширит 
 

 
Извор 

 

Станковић, Б. (1983). Нечиста крв. Београд: „Светозар Марковић“-БИГЗ. 
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Ms Dragana Tomić 

 

TURKISH LOAN WORDS (IN SERBIAN) IN THE NOVEL  

“IMPURE BLOOD” BY BORISAV STANKOVIC 

 
Summary: In the paper we do the analysis of the Turkish loan words in Ser-

bian that appear in the novel “Impure Blood” by Bora Stankovic, a writer who is clo-

sely linked to Vranje of the period under the Ottoman rule through the themes and 
language of his writings. This is why there are a lot of Turkish loan words in his 

works used as an effective stylistic device to create the ambience, and better express 

the mentality, character and the rich inner life of Bora‟s characters. Turkish loan 
words give Bora‟s works a specific flavor, warmth, Eastern spirit, which can be felt in 

Vranje even today. We would hardly be able to understand the literary work of Bora 

Stankovic without the knowledge and understanding of Turkish loan words. 

The analysis of the subject matter is based on the dictionary by Abdulah Ska-

ljic “Turkish Loan Words in Serbo-Croatian”, as the most reliable source for 
studying Turkish loan words. Considering the fact that there was no confirmation for 

some Turkish loan words in the dictionary by Skaljic (buklija, doksat, djakonija, dje-

ram, kerpic, meter, pistimalj, saltanatluk, terevenka, tersena, cosalija, cap‟k), for the 
sake of confirmation and as a supplement, we used the Dictionary of SANU (Serbian 

Academy of Sciences and Arts), “Dictionary of Matica Srpska, and Dictionary of 
Subdialects of South Serbia” by Momcilo Zlatanovic. The Turkish loan words are 

presented in their base form, and divided into groups according to different criteria: 

semantic, morphological, formation. This kind of approach required a comparison of 
Turkish loan words with their original forms in Turkish, which we can find in the dic-

tionary by Skaljic. It was necessary to view the words in context due to possible 

semantic shifts from the source. This kind of examination and analysis of the subject 
matter from multiple aspects was necessary for the purposes of getting a clearer and 

more complete perspective of Turkish loan words in the novel.  
 

Key words: lexicon, Turkish loan words, Turkish language, Serbian lan-

guage, Vranje subdialect, “Impure Blood”, Bora Stankovic. 
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