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САЖЕТАК 

 

У раду се анализира однос према мушком и женском роду у Српском рјечнику 

Вука Стефановића Караџића из 1852. године и Речнику српскога језика Матице српске 

из 2011. године.  Стање у Српском рјечнику пореди се са стањем у Речнику српскога 

језика, чиме се добија преглед развоја и промјене у перцепцији мушкарца и жене у 

нашем друштву у размаку од више од једног вијека, а самим тим и потпунија слику о 

нама као народу и о нашој култури. У анализу су укључене све именице са значењем 

особа, као и друге врсте ријечи (придјеви, глаголи) односно друге одреднице у 

рјечницима уколико су се у њиховим описима могли потврдити одређени ставови 

према мушком и женском полу. Посебно су се разматрали контексти у којима је 

употребљена одређена ријеч, као и то да ли одређена именица има свој семантичко- 

-творбени корелатив у другом роду. Анализом Српског рјечника дошло се до 

перцепције мушкарца и жене у Вуково доба док се анализом Речника српскога језика 

долази до савремене перцепције полова. Претпоставило се да постоје извјесне разлике, 

али и сличности у перцепцији мушкарца и жене уопште, као и у перцепцији мушкарца 

и жене некада и сад. Резултати показују да у номинацији оба пола доминира 

номинација према негативним особинама у оба рјечника, али и да се српско друштво 

ипак другачије односи према жени у односу на мушкарца. Подређеност жене присутна 

је у Српском рјечнику на више мјеста и експлицитнија је, снажнија него у Матичином 

рјечнику, чему знатно доприноси тадашњи патријархални систем. Анализом грађе у 

оба рјечника испоставило се да се жена и у 19. вијеку (а и прије њега), а и данас 

првенствено концептуализује као домаћица, мајка и у домену еротског док се 

мушкарац концептуализује као храбра, снажна и сналажљива особа. Чињеница је и да 

је много више именица којима се означавају жене као вршиоци одређених дужности тј. 

занимања у Матичином рјечнику, него што их има у Вуковом рјечнику јер жена данас 

заиста и обавља многе послове које обавља и мушкарац, али подјела послова још 

увијек није искоријењена јер грађа у Матичином рјечнику показује да се кућански 

послови, брига о дјеци и још нека друга занимања приписују искључиво женама, док с 

друге стране изостаје номинација особа женског пола као носилаца многих професија. 

Жена се често етикетира као несамостално биће, пол који без обзира на многа права 

која је у међувремену стекао ипак у много чему зависи од мушког пола који задржава 

примат и у језику и у друштву. Анализа односа према роду показала нам је да прототип 
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неког појма или бића не може тако лако да се промијени у одређеној култури, као и да 

наша промјена као друштва и народа тече веома споро.   

 

Кључне ријечи: Српски рјечник, Речник српскога језика, мушкарац, жена, перцепција 

мушкарца и жене, српски народ, култура   

 

 

АBSTRACT 

In this paper is analyzed relation to the male and female genus in Vuk Stefanovic 

Karadzic’s Serbian Dictionary of 1852 and the Dictionary of Serbian language of Matica 

srpska. Situation in Serbian dictionary compares to the situation in Dictionary of serbian 

language and that allows development review of man and woman perception in our society in 

period of more than one century. In analyze are included all nouns with meaning of persons 

like the other words categories (adjecitves, verbs) apropos other determinants in dictionaries 

if there were certain relations to the male and female genus. Contexts of words are speccialy 

considered and does the corelative of some noune exist in other gender. The analysis of the 

Serbian Dictionary has led to the perception of a man and a woman in the Vuk’s era, while 

the analysis of the Dictionary of the Serbian language gives a contemporary perception of 

gender. It was assumed that there were some differences, but also similarities in the 

perception of a man and a woman in general, as well as in the perception of a man and a 

woman now and then. The results show that the nomination of both sexes is dominated by the 

nomination for the negative traits in both dictionaries, but also that Serbian society still treats 

women differently than men. The subordination of women is presented in the Serbian 

vocabulary in many places and is more explicit, more powerful than in the Matica’s 

Distionary, which is greatly contributed by the patriarchal system of that time. By analyzing 

the material in both dictionaries, it turns out that in the 19th century (and even before it), 

today, women are primarily conceptualized as housewives, mothers, and in the erotic domain, 

while men are conceptualized as brave, strong and resourceful. It is also a fact that there are 

more nouns that designate women as acting profession in the Matica’s Dictionary than there 

is in the Vuk's vocabulary, because today a woman really does many jobs that a man does,  

but the division of jobs has not yet been eradicated, as the material in the Dictionary of 

Mathematics shows that housework, childcare and other occupations are attributed 

exclusively to women, while on the other hand, there is no nomination of women as holders 

of many professions. A woman is often labeled as an independent being, a gender that, 
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despite many of the rights it has acquired in the meantime, depends largely on the male 

gender that retains primacy in both language and society. An analysis of gender attitudes has 

shown us that the prototype of a term or being cannot change so easily in a particular culture 

and that our change as a society and people flows very slowly. 

Keywords: Serbian Distionary, Dictionary of Serbian language, man, woman, peception of 

man and woman, Serbian people, culture 

1. УВОД 

 

1.1 ПРЕДМЕТ, КОРПУС И ЦИЉЕВИ  ИСТРАЖИВАЊА 

  

Прошло је тачно сто шездесет и седам година од објављивања другог издања 

Вуковог Српског рјечника. Удаљени смо вијек и по од периода у коме је живио и радио 

Вук Стефановић Караџић и за тај период од више од једног вијека услови живота су се 

мијењали, наука и технологија су се знатно развиле, али поставља се питање колико 

смо заправо као једна друштвена и културна заједница одмакли од Вука, да ли смо као 

друштво успјели да развијемо наше погледе на свијет и да рецимо жену посматрамо 

равноправну с мушкарцем у сваком погледу премда стално инсистирамо на причи о 

разним равноправностима.  

 Да Вуков Српски рјечник истолкован латинским и њемачким ријечма из 1852. 

године може послужити као свједочанство о животу Срба тог времена говоре многи 

научници и многи лингвисти, па тако Рајна Драгићевић, између осталог, запажа  да 

,,слика света коју пружа обрађена лексика у Вуковом Рјечнику чини целовитију 

представу о разликама у животу српског народа у те две државе” (Драгићевић, 2018: 

141), мислећи на Хабзбуршку монархију и Отоманско царство. Гордана Јовановић је на 

основу анализе именица које се одређују као nomina agentis, а које се налазе у Рјечнику 

из 1818. године, покушала да потврди да поред ,,егзистенцијалних послова, српски 

народ је имао изграђен читав систем друштвених норми, вјеровања, обичаја и 

одређених ритуала који су сачињавали лични живот сваког појединца као и живот 

читаве породице, рода, племена“ (Јовановић, 2015: 228). На овом мјесту неће сe даље 

наводити радови у којима анализа Српског рјечника (како оног из 1818, тако и оног из 

1852. године) почива на етносоциолошком, лингвокултуролошком и другим 

приступима који нису искључиво лингвистички, него ће се неки од њих користити 



6 

 

даље у раду или као својеврсни аргументи за резултате овог истраживања или за 

истицање разлика у мишљењима.  

Предмет овог нашег рада  јесте однос према мушком и женском роду у Вуковом 

Српском рјечнику из 1852. године и Речнику српскога језика Матице српске из 2011. 

године. У раду је анализирана перцепција мушкарца и жене на основу ова два рјечника 

од тога како се квалификују особе мушког и женског пола према значењу лексема или 

пак недостатку одређене именице наспрам њеног постојећег корелатива до тога како 

нам језик сугерише какве особине (не) треба да има човјек без обзира на пол, а какве су 

предодређене само једном полу или која су занимања предодређена само за мушкарце 

или само жене и шта то говори о нашој култури. У квантитативну и квалитативну 

(лексичко-семантичку, али и семантичко-деривациону) анализу првенствено улазе 

именице са значењем особа у Вуковом Рјечнику, али и друге лексеме односно друге 

врсте ријечи уколико њихова значења и потврде помажу у расвјетљавању односа 

мушког и женског, односно према мушком и женском, а с обзиром на начин на који је 

Вук дефинисао ријечи (пословични
1
 и приповједачки карактер) и у описима бројних 

придјева и глагола можемо наћи различите културолошке импликације. Добијени 

резултати на основу грађе из Српског рјечника представљају и показују перцепцију 

мушкарца и жене самог Вука Стефановића Караџића, али и српског народа 19. вијека 

уопште. Затечено стање пореди се на крају са стањем у Речнику српскога језика 

Матице српске у коме је такође урађена квантитативна и квалитативна анализа 

именица са значењем особа и других лексема које нам пружају одређене информације 

о перцепцији мушкарца и жене, а добијени резултати на основу анализе овог корпуса 

представљају савремени однос према мушком и женском у нашем друштву с обзиром 

на то да је рјечник изашао 2011. године и обухвата савремену лексику, с тим да садржи 

и неке ријечи и значења које сам шестотомник, чију овај рјечник скраћену верзију 

представља, не садржи. Упоредном анализом грађе из ова два рјечника добијен је 

преглед развоја и промјене у перцепцији мушкарца и жене у нашем друштву у размаку 

од више од једног вијека, а самим тим и потпунија слика о нама као народу и о нашој 

култури.  

 У анализи је изостављена ономастика, као и етници и ктетици јер су 

ирелавантни за анализу и јасно се види да напрема нпр. етнику мушког рода, стоји 

                                                 
1
 Пословице представљају ,,уопштена, безвременска, општељудска и општеважећа запажања [...] али и 

искуства и коментаре појединих историјсих раздобља, друштвених средина, извесних група и заједница” 

(Jовановић 2006, према Драгићевић, 2018: 113) због чега ће и бити искориштене у анализи  оне 

адекватне за тему рада. 
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eтник женског рода, а ако и има неки примјер гдје изостаје мушки или женски етник 

или ктетик, то је претпоставља се сасвим случајно и не пружа нам културолошке 

импликације релевантне за ову тему. Такође, изостављамо и етнофолизме (надимке за 

народе) јер етнофолизам, који је ,,експресиван и може изражавати не само шаљиву ли 

ироничну нијансу већ врло често и презир и увреду” (Пејановић, 2014: 329), 

представља посебну тему и о односу међу половима би се морало приступити и 

говорити на нешто другачији начин. 

 

1.2 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

  

Рад О употреби именица са значењем особа написали су Милан Ајџановић и 

Наташа Киш. Овај рад има за циљ да укаже на могуће разлике због којих су 

фемининумска моциона образовања ређа од њихових маскулинумских корелатива. 

Неки од кључних закључака јесу да употреба мушког рода не имплицира подјелу 

према полу док женски то истиче, да постоји разлика на информационом плану, као и 

да пол није релевантан када се особа одређује према особини. Наведено смо посебно 

разматрали у нашем раду и показало се да за многе особине важи поменуто правило, 

али и да је за неке особине пол ипак релевантан.  

Борис Марков написао је рад Именице са значењем лица женског пола у 

српскохрватском језику у коме разликује парне именице тј. оне које имају посебан 

облик за обиљежавање лица мушког и женског пола и непарне односно именице код 

којих иста флексија служи за обиљежавање оба рода и налази да је више парних. Ова  

подјела ће се користити и у анализи Вуковог Рјечника и Речника српскога језика 

Матице српске у сврху прегледа односа мушког и женског рода у номинацији.  

  О Вуковом Српском рјечнику из 1818. г. с освртом на nomina agentis 

(етносоциолошки и лингвистички приступ) назив је рада који је написала Гордана 

Јовановић с циљем да Вуков Рјечник представи као својеврсну енциклопедију о 

народном и друштвеном животу Вуковог времена.  Циљ нашег рада је сличан због чега 

се овај рад и налази на списку наше литературе. Поред тога, ауторка се води ставом 

Ивана Клајна да су изведенице са суфиксом -ло по правилу мушког рода (природног, 

граматички су средњег рода) на шта ће се и у раду осврнути пажња.  

О Вуковом Рјечнику писала је и Рајна Драгићевић у својој књизи Српска 

лексика у прошлости и данас. У поглављу Вук и народна лексика у основици српског 
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књижевног језика Рајна Драгићевић говори о избору лексике у Вуковом Рјечнику као о 

свједочанству о животу Срба у Османском царству у 18. вијеку. У књизи је дата 

анализа неких тематских група као што су игре, натприродна бића, храна и занимања, 

али и у другим поглављима налазе се разна запажања која су у додиру са темом овог 

рада.   

Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику Рајне 

Драгићевић дјело је које се бави творбом и семантиком придјева са значењем људских 

особина, а нама је од користи био дио књиге који говори о nomina attributiva јер се у 

раду сагледава квантитативни и квалитативни однос мушког и женског рода и именица 

овог семантичког типа.  

 На овом мјесту навешћемо још један рад ове ауторке: О лексици Вуковој и 

вуковској. Р. Драгићевић је овај рад подијелила у два дијела: 1) Исказивање 

апстрактих појмова и појава, 2) Лексичке промене. Посебно други дио знатно је 

олакшао разумијевање и анализу Српског рјечника јер да би анализа била ваљана 

морамо бити опрезни и у обзир узети могуће, а најчешће и присутне,  разлике у 

значењу и употреби лексема некада и сада.  

Функционално оптерећење суфикса за обележавање особа Милана Ајџановића 

представља незнатно измијењену верзију истоименог магистарског рада чији су 

предмет суфиксални деривати с обиљежјем [+особа], а основни циљ да се одреди 

функционално оптерећење суфикса у тим дериватима као и продуктивност 

посматраних суфикса. Овај рад нам је послужио прије свега као извор за 

класификацију именица на семантичко-деривационом плану, а затим и за увид у 

значењске компоненте које суфикси са собом уносе у дериват, те ће се неки наводи из 

ове књиге упоредити са стањем у нашем корпусу. 

У анализи моционих образовања користили само се књигом Боже Ћорића 

Моциони суфикси у српскохрватском језику чији се задаци протежу од установљавања 

констутитивних елемената система творбе назива за бића женског пола до објашњења 

историјских путева и тадашње тенденције у развоју корелације именица у погледу пола 

у складу са чим се и закључује да је број потврда мовираних фемининума 

пропорционално сразмјеран протицању времена односно расте с временом, што ћемо 

испитати поређењем стања у Вуковом Рјечнику и Речнику српскога језика Матице 

српске, као и разлоге за то (као један од разлога за стање о којем Ћорић говори 

налазимо појаву нових лексема у језику).  
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 Јасмина Дражић даје перцепцију брата у Вуково вријеме кроз анализу 

семантичко-деривационог гнијезда лексеме брат у раду Семантичко-деривационо 

гнездо лексеме брат и његове културолошке импликације у Српском рјечнику. На 

сличан начин анализирали смо и друге лексеме које означавају сродство како би смо 

увидјели положај мушких и женских чланова породице.  

 Да би семантичко-деривационом анализом именица требало да се допринесе 

осветљавању проблема о томе како се кроз језик рефлектује поимање човјека у нашој 

култури говори и књига Речи о човеку Гордане Штасни. Ауторка истиче да је 

номинациони процес најчешће подстакнут перцепцијом човјека, са чиме се и ми 

усаглашавамо и чиме се водимо те ће се у раду кроз анализу номинације и доћи до 

перцепције мушкарца и жене некада и сада. 

 Представе о детету и детињству у Рјечнику и списима Вука Стефановића 

Караџића Љиљане Пешикан Љуштановић и Јована Љуштановића јесте рад који 

показује да је Вуков Рјечник свједочанство о религијском, социјалном и економском 

статусу дјетета у традиционалној српској култури, али такође и да је пол дјетета често 

детерминисао његов статус у друштву, а што може даље да се доведе у везу са 

цјелокупном представом о мушкарцу и жени у нашем друштву.  

 Перцепцији мушкарца и жене знатно доприноси књига Историја приватног 

живота у Срба од средњег века до савременог доба аутора Марка Поповића, 

Мирослава Тимотијевића и Милана Ристовића. Аутори, између много чега другог, 

говоре о породичном животу, о положају дјеце итд. што нам омогућава да наша уједно 

и лингвистичка и културолошка анализа буде релевантнија.  
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2. МУШКАРАЦ У СРПСКОМ РЈЕЧНИКУ И НА ОСНОВУ ЊЕГА 

 

 Не може се очекивати да је Вук Стефановић Караџић имао негативну 

перцепцију мушкарца јер је и сам био мушкарац, што с друге стране не значи ни 

његову наклоњеност према њима. Међутим, Вук је у свој рјечник могао унијети сва 

запажања о мушкарцу која је имала његова околина и која је он сам имао
2
, мада је то на 

неким мјестима чинио и несвјесно ─ кроз фразеолошке изразе које је познавао, пјесме 

које је чуо, али и дефиниције које је конструисао на основу личног и индивидуалног 

искуства. Покушаћемо да дамо што прегледнију и што потпунију перцепцију 

мушкарца кроз анализу свих лексема које су нам то омогућиле, било својим 

постојањем наспрам непостојећег значењског и творбеног корелатива женског рода, 

било кроз опис значења или употребом тих лексема у неком контексту у склопу 

дефиниције неких других лексема.  

 Следеће лексеме припадају именицама мушког рода типа nomina agentis и 

nomina professionis
3
 и оне немају женски еквивалент: aбаџија, архимандрит, апатекар, 

арамбаша, барјактар, бимбаша, бискуп, владика, ефендија, вашарџија, везач, везилац, 

волар, виноградар, богорадник, богословац, доглавник, восковарџија, иглар, јамац, 

кречар, крзнар, кравар, кочијаш, крајцараш, косач, коцкар, књижар, кириџија, качар, 

кесеџија, капиџија, каматник, калаџија, кавеџија, кожухар, командант, ловац, ливадар, 

левер, ловџија, лончар, лубеничар, магазаџија, мађистрат, маказар, медиг, месар, 

мимоодац, мирашџија, молер, молибог, муамедовац, муселим, муселимовац, мутавџија, 

механџија, митник, муштулугџија, нишанџија, опанчар, официр, овицир, одговорник, 

оџаклија, оцачар, пандур, пивар, писар, писац, пољар, плочаџија, присташа, причесник, 

пркошџија, проводаџија, проводађија, пустараш, рабаџија, работар, работаш, рабош, 

рабуш, ракиџија, расипач, рачунџија, развађач, регулаш, рибар, савјетник, салтаџија, 

самарџија, самовласник, саџија, сваштозналац, свечар, свештеник, сврзимантија, 

сврзислово, сенатор, сенатур, сједилац, скелеџија, сомунџија, стражар, стражаш, 

спаситељ, споредник, среталац, сродник, страдалац, странаш, субаша, сувајџија, 

                                                 
2
 Неочекивани обрти који се појављују уз одређене лексеме, а које ћемо наводити даље  у раду, управо 

показују да је Вук уносио оно што је сматрао културолошки својственим средини у којој је живио и из 

које је узимао грађу.  
3
 Nomina professionis посматраћемо заједно са nomina agentis. Милан Ајџановић их размастра као засебну 

категорију у оквиру nomina agentis јер се једна лексема често може сврстати у обје категорије и често је 

разлика између њих само контекстуално одредива, те је понекад тешко утврдити да ли је нешто 

професија или није (Ајџановић, 2008, 59). С обзиром на то да у Речнику српскога језика немамо 

контекст, него само дефиниције које врло често дају одређење лексеме и као nomina agentis и као nomina 

professionis, те због уштеде простора, именице из ових категорија у овом раду ће бити навођене заједно.  
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сужањ, сужничар, таћаџлија, тежак, тикач, тимар, тобџија, томачитељ, торбар, 

торбичар, точајлија, тргалац, тресилац, трудбеник, туфегџија, тучар, ћебеџија, 

ћесаровац, ћирица, убивалац, убилац, убојник, убрадач, увјереник, хвалилац, уводник, 

угљар, угодник, уздар, упросник, уредник, ускок, учајник, фурунџија, хаброноша, 

хазандар, хаирџија, хајош, халваџија, хајдук, харамбаша, хљебар, ходац, хоћо, цедуљар, 

цехмајстор, чаброноша, чауш, человођа, четник, чито, чипкар, шавац, шегрт, 

џељбџија, џелат, шеширџија, шључар, штампар.  

 У претходном пасусу наведено је сто седамдесет и четири лексеме које су 

граматичког мушког рода, а означавају вршиоце неке радње тј. у трансформационом 

тесту се јавља у позицији предиката неки пунозначни или семикопулативни глагол (в. 

Ајџановић, 2008: 15) нпр. сваштозналац можемо интерпретирати као 'онај који свашта 

зна'. Углавном су у питању лексеме које денотирају занимања којима су се бавили 

искључиво мушкарци односно означавају вршиоце радње коју је објективно могао 

вршити само мушкарац тј. била је предвиђена само за ,,јачи” пол: абаџија, арамбаша, 

архимандрит, апатекар, бискуп, барјактар, бимбаша, владика, везач, везилац, волар, 

ловац, богословац, пољар, ливадар, ефендија, иглар,  крзнар, књижар, косач, кожухар, 

командант, качар, молер, ловџија, лончар, месар, мутавџија, нишанџија, опанчар, 

официр, овицир, оџаклија, оцачар, пандур, пивар, писар, писац, пољар, пустараш, 

рабаџија, работар, работаш, рабош, рабуш, ракиџија, регулаш, рибар, рукоставник, 

салтаџија, самарџија, самовласник, саџија, свечар, споредник, сомунџија, субаша, 

сувајџија, сужањ, сужничар, таћаџлија, тобџија, томачитељ, тргалац, тресилац, 

туфегџија, тучар, ћебеџија, ћесаровац, ћирица, убрадач, кравар, угљар, уздар, 

упросник, ускок, учајник, фурунџија, хаброноша, хазандар, хаирџија, хајош, хајдук, 

халваџија, харамбаша, хљебар, ходац, цедуљар, цехмајстор, чауш, человођа, четник, 

чито, чипкар, шегрт, џељбџија, џелат, шеширџија, шључар, штампар. Од сто 

седамдесет и четири именице nomina agentis које искључиво имају обиљежје 

masculinum чак стотину и једна именица представља занимања којима су се објективно 

бавиле искључиво особе мушког пола. Овдје би се могла начинити подјела на 

занимања која су мушкарци радили јер су то биле теже физичке радње (везач, везилац, 

волар, крзнaр, косач, качар, молер, месар, кожухар итд), на занимања за која су се само 

мушкарци сматрали подобним (богословац, архимандрит, апатекар, бискуп, владика, 

ефендија, пољар, ливадар, књижар, писар, регулаш, командант итд) због устројства и 

правила која су некада владала (нпр. мушкарци су се школовали док жене углавном 
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нису; у цркви и дан-данас службу обављају само мушкарци итд) и занимања и 

вршиоци радње као одраз мушких интересовања (ракиџија, ловац, ловџија и сл).  

 С друге стране, налазимо и именице које су само мушког рода, али објективно 

знамо да је вршилац дате радње могао да буде и мушкарац и жена: кириџија, 

вашарџија, медиг, јамац, савјетник, развађач, странаш, томачитељ, халваџија, 

чаброноша, хоћо, лубеничар, развађач, причесник, прошџија, присташа, странаш, 

ранитељ, раноранилац, спаситељ, сродник, страдалац, трудбеник, одговорник, шавац, 

угодник, увјереник. Поставља се питање да ли су постојале исте лексеме у женском 

роду (што би требало потражити у другим записима из тог времена) односно с 

корелативним суфиксима за женски род јер ако су постојале, а нема их, онда нам то 

може указивати на одређену врсту подређивања женског рода према мушком. 
4
 

Међутим, немају све ове лексеме исти статус у погледу културолошких 

импликација које су предмет овог рада. Медиг је синоним за лексему љекар, наспрам 

које имамо женски еквивалент љекарица. Ријеч је страног поријекла због чега 

вјероватно ни нема женски еквивалент. Међутим, главно питање је зашто су лексеме 

као што су сродник
5
, спаситељ, страдалац, трудбеник, угодник, раноранилац дате само 

у мушком роду. С обзиром на нашу богату епску прошлост гдје је мушкарцу била 

додијељена улога јунака, хероја и особина чојства, може се и разумјети зашто се 

спаситељ види и наводи само у мушком роду. Сличне разлоге налазимо и у 

номинацији особе која страда јер су чести били ратови и мушкарци су ишли у разне 

битке, двобоје. Овдје је дато само конкретизовано значење, није ријеч о носиоцу 

особине као апстрактне радње јер ,,чак и кад помислимо да је немогуће остати само у 

животу емпирије и конкретног животног податка, Вук и његов Рјечник нас чврсто држе 

на земљи” (Меша Селимовић, према Драгићевић, 2015: 373), као што је случај и у 

примјерима које наводи Рајна Драгићевић: закључак - ,,у плетиће игле оно на врху”, 

особина - ,,Гдјекоја жена има краву или овцу, што јој је поклонио отац или други ко” 

(Драгићевић, 2015: 373). Изостанак женског еквивалента лексеме трудбеник
6
 сугерише 

да је било потребно да се изврши номинација човјека према његовој позитивној 

                                                 
4
 Тај посао ипак остављамо за неки наредни пут јер захтијева преглед великог броја списа и рјечника. 

5
 Ова именица може да означава и мушкарца и жену, али анализа именица која је обрађена даље у тексту 

показује да сродници по мушком члану породице имају примат у номинацији и у концептуализацији 

родбинских односа због чега ова именица вјероватно и јесте без свог женског корелатива. 
6
 Вредноћа, труд увијек су се цијениле због чега би ова именица могла да буде сврстана и у nomina 

atributtiva. И лексема раноранилац у себи има елементе атрибутивности. Заправо, у многим именицама 

номинација се осјећа као квалификација, атрибутско обиљежавање особе и када је у основи глагол.  
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особини (док се за жену и подразумијевало да треба да буде вриједна, о чему ће бити 

више ријечи касније), али с друге стране један фразеолошки израз у склопу одреднице 

погосподити се: ,,погосподио се па неће да ради” указује на то да се запажа и 

супротно, односно лијеност, те да и појединац (у овом случају Вук С. К.) и колектив 

сматрају да она треба да буде маркирана. Ово потврђује и лексема повукуша која је 

граматички женског рода, али у опису се односи на мушки род
7
: ,,који се од кака посла 

повуче натраг”. Лексема угодник дата је у вјерском контексту: ,,И ради су божи 

угодници” (Стефановић Караџић, 1852, 767) у коме се и данас најчешће употребљава и 

могла би се сврстати и у nomina atributiva (,,онај који је угодан”) и врло је могуће да је 

род овдје релевантан и да су жене биле побожније (односно морале су више да поштују 

црквене норме, о чему ће такође бити више ријечи даље у раду), а позитивне 

карактеристике чешће остају немаркиране, oдносно ,,позитивне особине су особине 

прототипа, тј. оне су нормалне за човека” (Штасни, 2013: 66). Посебну пажњу 

привлачи именица тецикућа јер се дефинише на латинском као ,,отац и мајка у 

породици”, чиме се потпуно изједначава улога супружника у стварању и напретку 

дома. У рјечнику је и наведено да је ријеч и мушког и женског рода.  

 Унутар nomina agentis налазимо и случај када наспрам једне именице женског 

рода имамо двије именице мушког рода које имају исто значење односно значење 

вршиоца исте радње, а то су башчованка према башчован, башчованџија; посленица 

према посленик, пословач; чуварица према чувар, чувалац, чувач док је нешто више 

случајева у којима налазимо двије, па чак и три именице женског рода наспрам 

њиховог мушког корелатива (бјељара, бјељарица: бјељар; врачара, врачарица: врачар; 

говедарка, говедарица, говедаруша: говедар; кадуница, кадунџика: кадун; краљица, 

краљевица: краљ; јараница, јараника: јаран). Оваквом стању као разлог се може 

навести искључиво постојање конкурентних суфикса, који су притом и врло 

фреквентни, као што су -а : -ица, -ка : -ица, ар : -ац итд.  

 Оно што се такође запажа у Вуковом Рјечнику јесте велики број именица 

мушког рода типа nomina attributivа које немају женске еквиваленте, а номинују 

човјека према некој негативној особини, а то су следеће именице: анатемник, 

бадаваџија, батина, бедник, безумник, безвјерник, бена, будала, будалина, грдиња, 

голаћ, гладун, дроња, зломишљеник, залац, злогун, згад, злоћа, злоћо, злотвор, лакомац, 

                                                 
7
 У раду ће се именице разврставати углавном према граматичком роду, али ће понегдје и значење 

одлучити гдје ће именица бити свртстана, као што је случај са лексемом повукуша.  
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ждеро, ждероња
8
, ждералица, женар, изјеша, изјелица, испичутура, кавгаџија, курвар, 

кољевчар, лакомчина, лакрдијаш, лармаџија, личинар, линчаш, лола, лолане, лопаташ, 

лужница, лонција, мангуп, митник, млитоња, мргуд, муктаџија, муктија, мумоња, 

мутљаг, мутљага, муцавац, муцо, напасник, небрат, некум, нечовјек, нитков, 

нитковић, пијанац, пљачкаџија, подмукалац, поличар, прелац, рапоња, робијаш, 

трунташ, хвалилац, хвалиша, хљебождер, храпоња, џигеричар, трунташ, убогац, 

убожар, слипчовођа, смушеник, џигеричар, заваљеник. Може се закључити да су 

особине из домена духовности и моралности које су биле непожељне код мушкарца 

оне које се уопште и данас сматрају непожељним, али с обзиром на то да су као 

носиоци тих особина истакнути мушкарци, јасно је да су такве особине посебно 

уочаване на њима и замјеране њима, а то су следеће особине: поквареност (злоћа, 

злоћо, злотвор, нитков, нитковић и слично), лакомост (лакомац, лакомчина; можемо 

ту сврстати и лексеме лопов и поличар у смислу да је неко лаком на новац, на узимање 

туђих ствари), насилност (пљачкаџија, насилник), лукавост (мутљаг, мутљага, 

трунташ), хвалисавост (хвалиша, хвалисавац), неозбиљност или било каква 

абнормалност (бена, будала, будалина, мангуп) итд.   

Поред носилаца духовних и моралних особина, међу наведеним лексемама имамо 

и носиоце неких негативних физичких и психофизиолошких особина: муцо, муцавац, 

млитоња, смушеник, дроња, рапоња / храпоња, грдиња, гладун. Посебно је занимљиво 

упоредити међу посљедњим наведене лексеме грдиња и гладун. Док се лексемом 

грдиња именује човјек који се не чешља, лексемом гладун именује се човјек који се 

много углађује. У оба случаја лексеме имају негативну конотацију, али у првом случају 

имамо лексему која денотира човјека који не води рачуна о свом физичком изгледу јер 

се не чешља, а у другом лексему која денотира човјека који превише води рачуна о 

свом физичком изгледу. Дакле, све што одступа од наших очекивања, од неписаних 

норми (иако није био прописан кодекс о томе како човјек мора да изгледа, како да се 

брине о свом изгледу, знало се шта коме доликује и у каквој ситуацији), све што се 

сматра претјераним на било који начин номиновано је. Meђутим, видјећемо и у другим 

поглављима да је физички изглед код мушкарца у мање доминантан у перцепцији него 

код жена. Да је заиста постојао један прототип мушкарца, прототип који се тиче и 

изгледа и понашања свједочи и сложеница ништа-чоек (поцрнио му образ ка ништа- 

                                                 
8
 За именицу жедероња и неке друге које ћемо имати даље у раду нпр. цинкарош, блеветуша  Гордана 

Штасни наводи да глаголи наведених дериват садрже семантичке компоненте којима се изражава 

квантитет вршења радње односно ,,имају додатна обележја која их чине експресивним у односу на 

прототипичне глаголе лексичке скупине којој припадају” (Штасни, 2013: 39). 
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-чоеку) којом се означава, судећи према наведном изразу, особа без морала, неко ко 

чини рђава дјела. У изградњи прототипа помаже и лексема кољевчар коју Вук 

објашњава на следећи начин: ,,као није јунак, него чува жену и колијевку”, затим и 

лексема прелац. Када је у питању лексема кољевчар, ријеч је дакле о подсмјешљивом 

називу за мушкарца који остаје код куће и чува колијевку, тј. дијете, коју би судећи по 

наведеном требало да чува жена. Лексема прелац у Српском рјечнику објашњена је 

следећим ријечима: ,,човјек који преде и више се мијеша са женскињем него с 

мушкарцима: гдјекоји су такови људи и по говору наличнији на жене него на људе”. 

Номинација у овом случају није икључиво мотивисана обављањем посла који је 

уобичајен за жене (предење), него и уопште понашањем које је приличније женама, а 

оно се повезује и са предењем на основу сличности односно логичке повезаности, тако 

да у оквиру овакаве номинације можемо говорити и о когнитивниом процесу кога 

називамо појмовна метонимија
9
, а  на којој је ова номинација заснована.  

 Човјек је номинован и према друштвеном статусу, односно посебно према лошој 

друштвеној позицији: убогац, убожар, а из те групе посебно интересантно је што је чак 

и ,,човјек који једе џигерице, а не може меса да купи” именован (џигеричар), те је 

сликовито представљена његова лоша финансијска ситуација.   

Лексема хљебождер је такође nomina attributiva и заједно са лексемама ждеро, 

ждералица, ждероња, изјеша, изјелица, испичутура припада именицама којима се 

означавају носиоци особине халапљивости, прождрљивости. Ове лексеме денотирају и 

мушке и женске носиоце особине иако су граматички или само мушког рода или 

двородне што доводи до закључка да се халапљивост негативно оцјењује, а не посебно 

мушкарац или посебно жена као носилац те особине, и да се управо због тога врши 

номинација човјека (и мушкарцa и жене) према његовој негативној карактерној 

особини. Осим тога, ова особина се може довести и  у везу са другим особинама као 

што су похлепност, деструктивност, лијеност
10

 (Драгићевић, 2018: 163). 

 Курвар и женар данас су лексеме сличне семантике и док курвар означава 

човјека блудника који вријеме проводи са ,,женама лаког морала”, женар означава 

оног који јури за женама, који обично има више жена истовремно или их лако мијења. 

Код Вука пак прва лексема у рјечнику има само превод на њемачки и латински и у 

                                                 
9
 Лејкоф и Џонсон су већ указали да је метонимија (као и метафора), део нашег свакодневног начина 

размишљања, да је утемељена у нашем искуству, те да стуктурира наше мисли и дела. (Лејкоф, Џонсон, 

2003). 
10

 До ових запажања долази Рајна Драгићевић анализирајући Речник косовско-метохиског дијалекта 

Г.Елезовића, а наводи и да је посебно било недопустиво много јести, а бити лијен јер тада није било 

много хране као данас (Драгићевић, 2018: 163).  
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преводу значи содомит, при чему се највјероватније мисли на уопште настрано 

понашање човјека тј. превелику сексуалну жељу (не на содомизам у најужем смислу) 

коју околина осуђује
11

. Да је за околину такво понашање тешко непримјетно и 

неоправдано, говори и низ лексема које чине деривационо гнијездо лексеме курвар: 

курварев, курваров, курварски, курварство, а ту су и деривати лексеме курва: курвати, 

курвати се. С друге стране увиђа се Вуков еуфемистички поступак и благонаклон став 

према кокетном мушкарцу у дефинисисању лексеме женар: ,,човјек који жене радо 

милује и с њима радо говори”. Прилогом радо и оваквим описом Вук је на неки начин 

прикрио, ублажио лошу страну таквог понашања и једног женскароша представио као 

човјека који једноставно има велику љубав према женама.  

С друге стране налазе се nomina attributivа којима се именује искључиво 

мушкарац према некој позитивној карактерној особини: људина, људескара, 

шаљивџија, добротвор, доброчинац, милобрука, милобруковић, раноранилац. Иако 

налазимо само ових осам лексема, не можемо их занемарити. Лексема људина у 

Рјечнику није описно дефинисана, него се упућује на лексему људескара за коју се 

наводи да је аугментатив именице човјек. У Речнику српскохрватског књиженог и 

народног језика Матице српске лексема људина дефинисана је на следећи начин: ,,аугм. 

од човек; карактеран, изванредан човек”. Дакле, иако су граматичког женског рода, ове 

лексеме денотирају особе мушког пола. И у Речнику српскога језика Матице српске 

напомиње се да се најчешће говори о мушкој особи, али овдје у мало другачијем 

контексту, односно као примарно значење лексеме људина дата је номинација човјека 

према физичком изгледу: 1. веома крупна, снажна, развијена, наочита (најчешће 

мушка) особа; претерано крупна, превише  висока и тешка (најчешће мушка) особа. 2. 

врло ваљана, добра, честита, исправна, дружељубива и сл. особа. Иако под другим 

значењем није истакнуто да се ради о особи мушког пола и иако се и данас ова лексема 

користи и када се говори и о особи женског пола, може се рећи да се упућивањем на 

лексему људескара Вук ипак оградио и означио номинацију само мушког пола јер се и 

у Речнику српскога језика наводи да је значење лексеме људескара истовјетно 

примарном значењу лексеме људина, а гдје се наводи да је носилац особине најчешће 

мушка особа. И овдје је ријеч о номинацији носиоца особине која је веома изражена, 

одступа од уобичајеног, али на позитиван начин јер је крупан, развијен мушкарац 

наочит мушкарац, док би таква жена била прије мушкобањаста него наочита, али о 

                                                 
11

 И црква је одобравала само брачне сексуалне односе ,,па је прекорачивање прописаних норми 

доносило јавну срамоту и повлачило казну” (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 225). 
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томе ће бити више ријечи у наредним поглављима. Шалити се очигледно је била радња 

коју су углавном вршили мушкарци с обзиром на то да налазимо три лексеме мушког 

рода (прве двије граматичког и природног, друга само природног) којима се номинују 

особе склоне шали – шаљивџија, милобруковић, милобрука, односно њима је било 

дозвољено говорити и разне ласцивности, али се оне нису посматрале као одраз 

некултуре, него је то народу било неопходно и, како то обично говоре проучаваоци 

народне књижевности, служило је у сврху обнављања живота (Карановић и Јокић, 

према Карановић, 2015: 478). Занимљиво је да немамо лекесему добротворка ни 

доброчинитељка док имамо и добротвор и доброчинац. Овдје је врло вјероватно ријеч 

о поновном конкретизовању појмова (што смо већ помињали). Вук не даје дефиницију, 

него еквивалент на латинском benefactor. Наиме, врло је могуће да је Вук под ријечју 

добротвор, oдносно под ријечју бенефактор којом прву ријеч и објашњава,  

подразумијевао оног који обезбеђује финансијску и другу подршку за неки аспекат 

јавног добра, а не oно значење које за одредницу бенефактор данас налазимо у нпр. 

Великом речнику страних речи и израза: ,,онај који чини добро другоме, који помаже 

другом, добротвор, доброчинитељ” (Клајн, Шипка, 2006: 200). Како су углавном 

мушкарци (што не значи да жене нису уопште) ти који су располагали новцем и могли 

да помогну у борби за некакво јавно добро, онда не чуди што нема женског 

корелатива. Лексема раноранилац нема свој женски еквивалент раноранилица, а за то 

могу постојати два разлога: 1) род је ирелевантан када је у питању ова особина (рекло 

би се позитивна јер ако неко раније устаје сматраће се вриједним, радником, правим 

домаћином и сл; или 2) жене су обично раније устајале да би спремиле доручак 

мужевима и дјеци па у њиховој квалификацији није релевантна ова особина. 

Додатну пажњу изускују и следећи фразеолошки спојеви које налазимо у 

Српском рјечнику: Отишао у лаж; Пробирач нађе отирач; Људи кад буче, жене нек 

муче. Први фразеолошки спој Вук је објаснио ријечима: ,,кад ко уђе жени у кућу  

(постане уљез)”. Као што се да закључити из самог објашњења, народ није сматрао да 

је мужу мјесто у жениној кући, он је у њој уљез. Taкође, велика пробирљивост при 

проналаску партнера односно партнерке не оцјењује се позитивно, односно уз лексему 

пробирач дат је контекст: ,,Пробирач нађе отирач (кад се који жени)”. Народ је сматрао 

да пробирљиви људи на крају могу наћи само лошије од оног што су раније имали као 

избор, а с обзиром на то да се и данас користи овај фразологизам, закључујемо да још 

увијек влада то мишљење. У мушко-женским односима, дакле, владала су одређена 

правила, али ако је правило дато у трећем фразологизму (Људи кад буче, жене нек 
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муче), наведено у склопу глаголске одреднице бучати, заиста владало, онда је јасно да 

је посљедња ријеч морала бити ријеч јачег пола, односно да је мушкарац у тим 

односима био повлашћен и да је имао моћ над женом.
12

 Сличну ситуацију налазимо и у 

склопу одреднице гаће уз коју је Вук навео неколико потврда, а као прву следеће: ,,Ако 

имаш гаће, тј. ако си човјек, а нијеси жена, те смијеш”. Из наведеног закључујемо да је 

храброст особина која је припадала мушкарцима.  

 О повлашћености мушког рода свједочи и чињеница да је школовање било 

намијењено искључиво за мушку чељад, чиме се ,,потенцијално продужавало 

одрастање дечака” (Пешикан Љуштановић, 2015: 470), а о скраћеном дјетињству 

дјевојчица биће више ријечи у поглављу о жени у Српском рјечнику. Отац је одлучивао 

о томе да ли ће се женско дијете школовати,  али су најчешће остајале код куће 

(Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 307), а ,,образоване жене су наилазиле на 

отпор средине, биле су принуђене на стално ,,доказивање” и личне жртве” (Поповић, 

Тимотијевић и Ристовић, 2011: 425). 

Упркос чињеници што називи сродника припадају групи именица сиромашног 

семантичког сарджаја, са само једном семантичком компонентом – „однос према лицу 

према коме се сродство одређује” (Гортан-Премк 2004, према Дражић, 2017: 417), 

лексеме овог типа у Вуковом Рјечнику су прилично бројне и њихова семантичко- 

-деривациона гнијезда пружају могућност да се упореди однос према мушким и 

женским члановима породице (како уже, тако и шире), за коју К. Е. Алексејевна сматра 

да спада у хиперконцепте у словенском свијету без које се не може изградити слика 

свијета (према Дражић, 2017: 417). У анализи именица којима се означавају сродници 

првенствено се мора обратити пажња на лексему брат и њено семантичко- 

-деривационо гнијездо, те ће се то у наредном пасусу детаљно разрадити, а у наредним 

и односи према другим мушким члановима породице. 

 Испоставља се да је брат имао посебно мјесто у животу сваког Србина, али и 

Српкиње. Поред лексеме брат као одреднице налазимо и следеће именичке лексеме 

настале деривацијом лексеме брат: брата, брато, братанић, братац, братенци, 

братијенци, братинац, братин, братко, братство, затим придјевске: братов, 

                                                 
12

 У Српском грађанском законику који је донет 25.3.1844. (дакле у периоду између Вуковог првог и 

другог издања Српског рјечника) члан 110 потврђује потчињеност жене у односу на мушкарца, а члан  

гласи: ,, Супруга пак дужна је мужа свога слушати, наредбе његове набљудавати, за њим ићи и где он за 

добро нађе, с њиме онде живети; њему по силама својим у отправљању домаћих послова, у прибављању, 

а нарочито чувању имања припомагати и кућевни ред и чистоћу набљудавати, а нарочито децу 

намиривати, у чистоћи и благонаравију садржавати и чувати.” (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 

300) 
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братска, братски и глаголске: братити; збратити, побратити (се), разбратити (се) 

─ префиксирани глаголи. Посебно треба издвојити хипокористичка образовања: бата / 

бато, баћа, братац, братко, брато / брата, браца / брацо; браја / брајо; брајан / 

брајен; брајица, брајко, брале, а даље се наводе и присвојни придјеви од неких од њих: 

брацин, брајин, братин. Стилистичка ознака hyp. (хипокористик) у Рјечнику 

употребљена толико пута јасно нам указује на високу позицију брата у односу на лице 

према коме се та позиција одређује, а то потврђује и одсуство лексема које имају 

негативну конотацију, односно присутне су свега три: небрат, небраћа и назовибрат. 

Негативна конотација брата налази се  још само у другом по реду наведеном примјеру 

у коме се потврђује одредница брат: „А. Ко ти је око извадио? Б. Брат. А. Зато је тако 

дубоко”. Ипак, последња реплика која каже да је рана тако дубока јер ју је брат 

начинио потврђује значај и високу позиционираност брата у породичним односима. С 

друге сртане, уз лексему брат се као први примјер наводи ,,оно ми је брат ко ми је 

добру рад” чиме се као примарно значење истиче значење пријатеља, човјека према 

другим људима (Дражић, 2017: 418), а тек у трећем примјеру се истиче крвна веза: 

„Нема љета без Ђурђева дана, / Нити брата док не роди мајка –; Имам на дом мили 

девет брата”. Јасмина Дражић говори да овакав редослијед навођења отвара 

могућност ресемантизације крвне везе и подизања социјалне релације на виши ниво са 

чиме се у потпуности усаглашавамо, уз напомену да управо то најбоље дочарава 

колико је брат цијењен, поштован и уздигнут, односно да представља особу која у 

нечијем животу (тј. свог брата или сестре) стоји као стуб, односно који је подршка и 

помоћник у свему.  

Дражић наводи и то да се у Рјечнику налазе и синонимне форме за братовљевог 

сина брату: братинац, братић и синоним синовац, док за братовљевог сина сестри 

постоји форма братанић, а за братовљеву кћерку братаница, а према критеријуму 

истог узраста, дакле браћа и сестре од стричева, постоји форма братучед, тј. 

братучеда и они су првобратучеди, а даље, према критеријуму временске удаљености, 

и другобратучеди (Дражић, 2017: 421).  

 Лексема отац има и синониме тата, баба / бабо, ћаћа и ћале. Као 

хипокористици наведене су лексеме тајко и тале, а наведен је још и деминутив 

татица кога можемо прије посматрати као хипокористик јер ћемо и данас ту лексему 

употријебити када се одмила обраћамо оцу. Иста ситуација је и са лексемом ћаћко која 

такође нема стилске квалификације, али бисмо је свакако сврстали у хипокористике, 

што потврђује и Матичин шестотомник. С обзиром на jош увијек присутну 
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патријархалну устројеност 
13

 српског друштва у Вуково доба, помало и изненађује што 

у Рјечнику нема више лексема којима се означава отац. Поменутa лексема тале 

секундарно означава свекра, а примарно оца. Самим тим што се хипокористичко 

образовање за оца преноси и на свекра, свекар се издиже у ранг оца у односу према 

снахи, односно снахе су свекра посматрале као оца и опходиле се према њему на тај 

начин. Такође, лексеме ћале, ћаћа и ћаћко имају и значење свекар. Као синоними 

именици свекар јављају се још и именице бача и баша, али семантичко-деривационо 

гнијездо лексеме свекар као и синонимних лексема у Рјечнику није развијено. Међутим 

Вук не наводи да је свекар секундарно значење лексема отац и тата, чиме примарне 

лексеме за означавање оца, односно оног који је неког створио, направио, остају 

резервисане само за то значење и на тај начин се ипак позиција оца и свекра у односу 

на кћерку односно снаху разликују и отац ипак остаје на вишој позицији у односу на 

свекра унутар породичног концепта, односно у дјевојачким очима.  

 Лексема д(ј)ед(а) 
14

 има следеће деривате у Рјечнику: д(ј)едетина, д(ј)едовина, 

д(ј)едов, дединство, дјеко. Лексема ујак којом се означава крвна веза преко мајке има и 

варијанту ујац, те се наводе и хипокористичка образовања уја, ујо и ујко, од које се 

даље изводи придјев ујков, док су присутне лексеме које су изведене од именице стриц 

(којом се означава крвна веза преко оца): стрико, стриков, стричан, стричев, 

стричевић, што је исто што и братучед, те хипокористик чича што иде ,,у прилог 

тврдњи да је мушка страна имала примат у друштву, па тако и у језику” (Дражић, 2017: 

422). Претходно изнесену тврдњу даље аргументује одредница тетак са којом су у 

семантичко-деривационој вези у Рјечнику још само лексеме тетков (за сва три рода) и 

теча; било да је тетак по очевој или мајчиној сестри, означава везу преко женског 

крвног сродника. Лексема девер односно дјевер је деривационо продуктивнија. 

Забиљежене лексеме  настале деривирањем лексеме д(ј)евер су следеће: д(ј)еверак, 

д(ј)еверивање, д(ј)еверивати, д(ј)еверичић, д(ј)еверов, д(ј)еверски, дјеверити, 

дјеверство. Посебно је занимљиво што се уз придјев ручни, -а, -о наводи лексема 

дјевер, а не нека друга као нпр. рад, сат. То је само доказ да је улога дјевера била врло 

                                                 
13

 Да мушкарац није био родитељ само само дјеци, него и супрузи говоре и аутори Историје приватног 

живота у Срба од середњег века до савременог доба: ,,Мушкарац је унутар породице дужан да управља, 

строго и правично, али и мудро. Он је глава породице, најстарији и најмудрији. У том смислу, супруга 

није његов равноправан партнер. Њу у браку и даље васпитавају, на начин исти као што се то чини с 

децом. Овакво схватање оца породице доследно се исказује у оквиру морализаторско-дидактичних 

учења цркве све до краја 18. и почетка 19. века” (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 291). 
14

 С обзиром на то да Вук за већину ријечи даје екавску, (и)јекавску и икавску варијанту ријечи, у раду 

ћемо због уштеде простора овако биљежити варијанте фреквентних именица, изостављајући оне 

икавског типа док ћемо досљедно наводити ијекавске.  
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значајна, односно анализа показује да је веза са мужевљевом родбином у овом случају 

битнија од било какве крвне везе.  

 

3. ЖЕНА У СРПСКОМ РЈЕЧНИКУ И НА ОСНОВУ ЊЕГА 

 

Током анализе именица женског рода испоставиле су се веома занимљивијим 

именице nomina attributivа. Осим што су бројне, испоставило се да ипак имамо доста 

мушких и женских корелатива. На основу издвојених лексема доноси се закључак да се 

другачије посматра жена у односу на мушкарца, а у наставку ће то бити и илустровано. 

Најприје издвајамо именице типа nomina attributivа које су у Рјечнику 

искључиво женског рода односно немају мушке корелативе: алакача, алапача, 

безмливница, безродница, безроткиња, безбраткиња, бесолница, гаћанка, гаћанчица, 

гладница, злогласница, злоткаља, злопреља, јогуница, добјеглица, мужатица, 

наметкиња, наметница, намигуша, наџагбаба, нероткиња, родилица, обрљуга, 

палигорка, породиља, подраслица, пирница, повратуша, плашивица, попрдуша, 

самодошла, самодошлица, саможивилица, самохранилица, тумарача, усиђелица, 

ускочкиња.   

 Иако се у анализи испоставило да  наспрам говорљивац и говорџија имамо 

лексеме говорљивица и говоруша, наспрам блебетак лексему блебетуша или језичник 

према језичница, присутно је још лексема које означавају само особе женског пола које 

имају склоност да много причају, а то су алакача, алапача, торокуша што указује на то 

да се посебно не цијени ова особина, а да су жене њихови чешћи носиоци. Сличне 

семантике је и одредница наџагбаба односно њено значење би било џангризава женска 

особа. Такође, немамо мушки корелатив (па ни дан данас) за именицу јогуница чиме се 

сугерише став да је особина јогуност израженија код жена. 

О односу према женама говоре нам лексеме безроткиња, безродница, 

безбратница које упућују на то да је жена у друштву обиљежена ако нема рода и 

порода. Код именица безроткиња, безродница и нероткиња јасно је зашто нема 

мушког корелатива тј. да је ријеч о билошким способностима, али присуство ових  

лексема говори о тадашњем односу према женама нероткињама тј. о томе да је било 

веома значајно да жена има могућност да роди дјецу. Вриједно је поменути и начин на 

који Вук објашњва лексему нероткиња; након одреднице стоји: ,,н.п. жена, јабука...” 

Колико је важно било да жена роди дијете свједоче и глаголи присутни у Вуковом 
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Српском рјечнику: затруднети, затрудњети, затруднити, затим глаголска именица 

затруђивање, незаобилазне лексеме породиља и родилица, као и обичај описан уз 

одредницу родити: ,,кад жена не може ласно да роди (у Боци кажу да) ваља да узме 

пун сић воде па да проспе преко ње говорећи: ,,вода из сића, а ти ђетића” “.
15

 Поред 

наведеног обичаја, уз придјевску одредницу медан, -дна, -дно наводе се стихови који 

су упћивани снахи тј. дјевојци која улази у момкову кућу: ,,На ти, снахо, жита да си 

житна / На ти, снахо, меда да си медна”. Дакле, прије него што треба да је лијепа и 

добра (медна), дјевојка треба да буде плодна (житна). Овоме свему иде у прилог и 

израз који стоји уз одредницу вада ─ жена је на ваду тј. на том доба (треба да роди), 

као и то да се уз придјев куљав, -а, -о, који је у примарном значењу, на основу тога 

како то Вук наводи, синониман придјеву трбушат, под секундарним значењем наводи 

лексема жена као примјер за колокацијски спој.  

С друге стране, уколико је дјевојка остала трудна, а није у браку онда је она 

мекообразна: ,,мекообразној дјевојци трбух до зуба”, односно таква дјевојка је дјевојка 

лаког морала, а то се истиче и код придјевске одреднице мек, -а, -о уз коју стоји 

изрека: ,,С мека образа девето копиле”. Овакво објашњење придјева мек изненађује јер 

би се прије могла очекивати нека лексема која денотира неки конкретан предмет нпр. 

хљеб, али уједно показује и Вукову потребу да изнесе овакав колективни став.  У 

складу са поменутим вриједи прокоментарисати и однос nomina attributiva копилача и 

копилица наспрам којих стоји nomina atributiva мушког рода копилан. И једна и друга 

лексема на извјестан начин имају негативно конотацију, али је у лексеми копилача 

негативна конотација још више изражена у односу на лексему копилица која због 

суфикса -ица чак има самилосни призвук, а додатан разлог што је прва лексема 

негативније обојена лежи у томе што је копилача она која роди ванбрачно дијете, 

односно она је та која је начинила гријех и зато у друштву мора бити маркирана, да не 

кажемо осуђена док копилица своју судбину није бирала. 

Како се сматрало врло битним да жена има способност репродукције, тако је 

било важно и да се уда, а то изгледа није само сматрала околина, него и саме дјевојке ─ 

уз одредницу прирастао, -ла, -ло Вук је навео изреку: ,,Све му се врти по глави као 

прираслој ђевојци удаја”. У Рјечнику није изостављена ни одредница поудати, а која 

потврдом која се уз њу наводи: ,,Врсници се моји поженише, / а врснице моје поудаше” 

                                                 
15

 О важности могућности да жена рађа потврђује и историја па тако нпр. ,,Сава Текелија инсистира да 

се приликом склапања брачног уговора лекарски провери могућност његове будуће супруге да роди 

децу. Он у мемоарима отворено износи да је то био његов главни мотив за женидбу” (Поповић, 

Тимотијевић и Ристовић, 2011, 299). 
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свједочи о удаји као незаобилазном саставу свачијег живота, макар у виду жеље или 

чежње. Да се удаја сматрала неопходном за здрав и нормалан живот (онакав каквог га 

види околина), потврђују и синонимне одреднице наметкиња и наметница ─ дјевојка 

или удовица која се намеће коме да је узме. Из дефиниције је тешко разазнати да ли се 

дјевојка сама намеће или је намећу, али зато стихови који се наводе као потврда уз 

одредницу показују да је ипак околина та која дјевојку или удовицу тјера на удају, 

односно силно жели да јој нађе мужа: ,,Коју оћу ону ми не даду; / Коју нећу ону ми 

намећу. / А ја јунак наметнице нећу, / Да се не би никад оженио”. Затим, уз одредницу 

полица наводи се израз дјевојка на полици у значењу дјевојка на удају. У овом примјеру 

налазимо појмовну метафору
16

 и користећи се њоме долазимо до закључка да је 

дјевојка предмет. Као што предмет стоји на полици све док га неко не узме и склони 

одатле, тако и дјевојка чека у родитељској кући да је неко узме тј. одведе. Овом изразу 

семантички потпуно одговара израз дјевојка на удадбу који је дат као примјер уз 

одредницу удадба, а који заједно са одредницом удадбеница и дволексемском 

одредницом прошена дјевојка, а посебно са примјером уз приједлошку одредницу по: 

,,отишао по дјевојку” (уз један такав приједлог могло је бити наведено прегршт других 

примјера, али је Вук навео баш овај који се тиче дјевојачког преласка из родитељске у 

мужевљеву кућу) потврђује став да се жена увелико посматрала у концепту удаје и 

мајчинства.  

Међутим, у том концепту није био битан сам тај чин удаје односно преласка из 

дјевојачког живота у брачни живот, из родитељске у момачку кућу, него се 

испоставило и да је било врло значајно како се тај прелазак одвијао. У горенаведеним 

nomina attributiva налазе се и лексеме: добјеглица, самодошла, самодошлица, 

ускочкиња. Наспрам лексеме добјеглица имамо мушки творбени корелатив добјегалац, 

али значења им нису блиска. Дефиниција лексеме добјеглица коју можемо да изведемо 

из Вуковог описа који уз њу стоји била би дјевојка која побјегне за момка без 

родитељског допуштења, док добјегалац означава особу која је побјегла пред неким 

или нечим.  С обзиром на то да је патријархални систем тада владао у нашем друштву, 

свакако да је негативна конотација ових лексема неизбјежна када се номинују особе 

које су нешто починиле без родитељског допуштења.
17

 У лексеми ускочкиња, која је 

                                                 
16

 ,,Суштина метафоре је схватање једног појма преко другог појма“ (Лејкоф, Џонсон, 2003: 5). 
17

 Кретање дјевојака било је ограничено, а ,,појава истурених прозора, названих ,,кибицфенстер” или 

,,кокетфенстер” на грађанским породичним домовима најбоље илуструје увођење кокетовања у 

општеприхваћене друштвене форме приватног и јавног живота жене” (Поповић, Тимотијевић и 

Ристовић, 2011: 224). 
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дјеломични синоним ових лексема, увиђа се чак и доза подсмјешљивости. Објашњење 

ове одреднице гласи: ,,дјевојка што за момком ускочи”. Глаголом ускочити вјероватно 

се алудира на слику искрадања из родитељске куће и ускакања кроз прозор у момачку 

кућу. Насупрот добјеглицама и самодошлицама налази се лексема повратуша ─ жена 

која се поврати у род. Негативној конотацији ове лексеме доприноси суфикс -уша јер 

основа сама по себи нема негативну конотацију, а који се као посебан наводи код 

Ћорића (Ћорић, 1982: 149-152), у три примјера код Ајџановића (Ајџановић, 2008: 93) и 

у осам код Штасни (Штасни 2013: 162), те и сам Ћорић наводи да иако семантичка 

основа углавном долази од значења основе, није искључено да и сам суфикс -уша може 

дати деривату посебну значењску нијансу (Ћорић, 1982: 151). У позадини повратка 

родитељској кући мора стајати некакав проблем у брачном животу, те се испоставља 

да ни однос између два супружника не промиче оку ни језику околине па се тако за 

дјевојку која се лоше уда каже (уз одредницу заробити се, заробим се):  ,,није се удала 

већ се заробила”. Дакле, долазимо до једне нове појмовне метафоре гдје се лоша удаја 

схвата као тамничење, односно заробљеништво. У Вуковом рјечнику описани су и 

стари српски обичаји прије Вуковог доба који су, са аспекта данашњице, били и више 

него сурови према дјевојкама / дјевојчицама. Уз одредницу справа као примарно 

значење дати су њемачки и латински преводи за нашу ријеч (којој би најтачнији 

еквивалент данас била ријеч машина), а затим се под бројем два описује обичај звани 

справа или справљање,  а то је стицање права дјевојака да служе коме хоће, а до тада су 

морале бити тамо гдје одреди њихов господар (човјек на чијој земљи им је отац слуга 

или на чијој земљи живи) и то за малу количину новца, а то право су стицале тек након 

десет, дванаест или петнаест година (ако су веома младе ступиле у службу) и тада су 

добијале дарове. Овај обичај је за дјевојку био важан готово као удаја (Караџић, 1852: 

704-705). Дјевојчице су судећи према овом обичају много раније сазријевале. О овом 

обичају, као и о сегментирању дјетињства у Вуковом Рјечнику писали су Љиљана 

Пешикан Љуштановић и Јован Љуштановић који закључују да је прва фаза дјетињства 

трајала од рођења до шесте-седме године живота, а у периоду од осме до десете године 

(дакле у другој фази дјетињства) дјевојчице су већ ступале у службу (понекада и 

млађе),
18

 а ,,да су већ дванестогодишњакиње сматране дјевојкама, а не децом, 

потврђују и одреднице Баба и Подраслица” (Љуштановић, 2015: 475). Лексема 

                                                 
18

 ,,Граница која је одређивала дететову несамосталност и неспособност да се брине и себи био је узраст 

од седам година” (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 308). 
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подраслица има значење ,,дјевојче од 10-12 година”
19

, док се као треће значење лексеме 

баба наводи: ,,У Дубровнику се свака дојиља и дадиља зове баба макар била дјевојка 

од 12 година”.  

На четиристо седамдесет и шестој страници Српског рјечника Вук започиње 

опис отмице дјевојака, а завршава га у другом ступцу четирсто седамдесет и седме 

стране. Дјевојке су силом одвођене од куће, а притом је често долазило до сукоба са 

браћом и рођацима отете дјевојке. Наводимо ово као одраз крајњег непоштовања жена 

који је трајао све до Вуковог времена. Да би се исправно разумио овај обичај (који је 

могао да има и веома кобан исход), а самим тим да би се дочарао и незавидни положај 

дјевојака (мада се дешавало да нека дјевојка и заволи тог момка за кога је силом 

пошла), овдје ћемо приложити слике тих страница односно описан обичај: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Код мушког пола почетак пуне зрелости почиње са женидбом која се, како запажају Љиљана Пешикан 

Љуштановић и Јован Љуштановић (Љуштановић, 2015: 477) , посматра као друго крштење: ,,Не може 

бити човјек докле га жена не крсти”. Ово показује да је и за момка била битна женидба, као што је и за 

дјевојку удаја, али се то у рјечнику не исказује на једнак начин, односно више је истакнута жеља и 

потреба дјевојке за удајом него момка за женидбом. Удаја означава, наравно, и крај дјевојаштва. 
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Слика 1. Опис отмице дјевојака 
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Оно што такође анализа показује јесте да се подразумијевало да старија жена 

треба да буде удата јер ако није, онда добија квалификацију саможивилица, 

самохранилица и усиђелица
20

. Вук у склопу дефинисања лексеме усиђелица врло лијепо 

описује колективни став према неудатим женама: ,,То се врло ријетко догађа (и то само 

дјевојкама које имају каку особиту ману на тијелу) и код простога народа држи се за 

велику несрећу”. Другим дијелом наведене реченице: ,,и код простога народа држи се 

за велику несрећу” (подвучено од стране аутора), Вук као да се ограђује од таквог 

става, а први дио реченице потврђује да је физички изглед жене био врло важан, што 

можемо аргументовати и лексемом замјерити којој се као примарно значење даје 

значење загледати, а као примјер објеката којег захтијева глагол замјерити наводи се 

дјевојка (,,замјерити дјевојку cf. загледати”), а тек као секундарно значење наводи се 

(што закључујемо на основу потврде ,,немој ми замјерити”) значење не одобрити чији 

поступак; изразити неслагање с чијим поступком, приговорити, пребацити које је 

нпр. у Матичином шестотомнику примарно. Овакав начин обраде одреднице потврђује 

раније поменуто запажање Меше Селимовића и Рајне Драгићевић да Вук често остаје у 

домену конкретног (в. стр. бр. 10), али и не само то ─ ово нам показује начин 

концептуализације предмета, ствари и појава који нас окружују, путању човјекових 

мисли која углавном креће од конкретног ка апстрактном.  

Номинација жене према физичком изгледу на неколико мјеста је негативна па се 

рецимо прљава, неуредна жена именује лексемом обрљуга. Жена која носи гаће 

односно панталоне квалификована је (морала је бити јер су панталоне носили углавном 

мушкарци) лексемом гаћанка и њеним деминутивом гаћанчица. Oна која изгледом или 

понашањем подсјећа на мушкарца номинована је као мушкара и мушкобања. Ово 

потврђује да  заиста можемо говорити о прототипу жене у српској култури.  

Осим номинације према физичком изгледу који се оцјењује као негативан, 

присутна је и номинација жене према негативним карактерним особинама (мада смо 

дио те номинације и представили у претходним пасусима: усиђелица, мекообразна 

итд). Међу лексемама из групе nomina attributiva које немају мушке еквиваленте 

можемо издвојити лексеме: намигуша и мужатица; прва је назив за кокетну жену 

(дефиниција из Рјечника: ,,жена која радо намигује на кога”), а друга за жену ,,која се 

са туђијем човјеком дражи” (као секундарно значење) за коју налазимо и синониме 

                                                 
20

 Како је удовац имао право да се ожени, имала је и удовица. Мушкарац се поново женио највише због 

тога што је вођење домаћинства било у надлежности жене док се жене други пут удавала нарочито ако је 

била сиромашна и то врло брзо (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 286-287).  
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љубовница и милосница, с тим да оне имају и мушке корелативе љубавник и милосник. 

Код лексеме мужатица експлицитнија је негативна конотација, самим тим што јој је у 

коријену лексема муж која се у овом случају односи на туђег мужа. Изразито 

негативна квалификација жена налази се и у лексемама палигорка, злогласница, 

злопреља, злоткаља. Изостанак мушких корелатива у овим случајевима сугерише да је 

искључиво жена та која доносила зло и не само да га доноси него га и тка баш као што 

тка неко платно, дакле ткање, смишљање зла је за жену неминовно, односно 

подразумијева се као и ткање платна. У склопу одреднице аспида Вук у Рјечнику 

наводи: ,,зла као аспида, реку злој жени”, а затим уз одредницу куга: ,,Срби кажу да је 

куга жива као жена”. Природно зло као што је куга пореди се са женом, а не са 

мушкарцем, што говори јасно да се жена види као узрочник неког зла,  да се вјерује да 

она много чешће чини зло него мушкарац. У првом случају гдје се жена пореди са 

змијом (аспидом) можемо препознати и хришћански архетип односно повезаност са 

религијским увјерењем да су змија и жена зачетнице гријеха. Змија је била еманација 

ђавола, те се жена на тај начин повезује и са ђаволом, оличењем зла, али не само на 

овом мјесту у Српском рјечнику. Уз одредницу ђаволак Вук даје причу о ђаку и 

калуђеру; када се ђак након много година сусретне са спољашњим свијетом и угледа 

дјевојке које играју коло, калуђер му каже: ,,Не гледај онамо синко, нити питај шта је 

оно: оно је ђаво”. Калуђер је ставио знак једнакости између жене и ђавола, а самим тим 

што се Вук одлучио да унесе ову причу у свој рјечник вјерујемо да је имао потребу да 

забиљежи владајући став, вјеровање односно перцепцију жене као извора нечасних 

сила. Ипак, уз одредницу ђаволак налазимо и дозу шаљивости и, поново, еротску 

представу жене јер ђак одговара калуђеру: ,,Дела дуовниче, Бога ти! да купимо онда 

једнога ђаволка, па да га поведемо намастиру”. Међутим, управо се у тој израженој 

еротској компоненти и огледа жена као извор нечасних сила у духовниковим очима, 

као особа која је слаба да одоли тјелесним искушењима, али не само у духовниковим 

него и у нашем народном вјеровању уопште (иако вјероватно не у истој мјери). Тако је 

у првој половини 19. вијека једна млада жена ухваћена у прељуби, а у молби за њено 

помиловање као оправдање је наведено да је ,,општепозната сексуална слабост женског 

пола” (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 226). 

Негативне особине жене садржане су и у лексемама: пирница, попрдуша и 

тумарача. Лексема пирница према примарном значењу истовјетна је (само означава  

особу женског пола) лексеми пирник чије значење према Вуку гласи ,,који иду на 

свадбу”, док се као секундарно значење даје дефиниција: ,,у Барањи жена која дође 
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незвана те гледа сватове”. Примарно значење је дакле неутрално као и за мушки род, 

али на основу секундарног закључује се да је назив помало подсмјешљив и сугерише 

да су жене толико знатижељне да чак незване долазе на славље док мушкарци то не 

чине. Попрдушу Вук дефинише као ,,попрдљиво женско” и док је као одредница дат и 

придјев попрдљив, -а, -о (дакле за сва три граматичка рода), мушкарац ипак није 

номинован према овој особини што говори да је та особина код жене више 

примјећивана него код мушкарца, односно да је схватана као недолична једној женској 

особи. Недолично је свакако било и тумарати, односно лутати без одређеног циља, 

узимајући посебно у обзир концепт удаје и улоге домаћице (укућнице) која се 

подразумијевала за сваку женску особу те је због тога било немогуће да Вук не унесе у 

свој Рјечник и лексему тумарача. 
21

 

Међу наведеним nomina attributiva својом семантиком се издваја лексема 

гладница. Уз ову одредницу наведена је следећа потврда: ,,Најела се гладница, па се 

назвала баница”. Значење ове лексеме дакле јесте сиромашна женска особа. Међутим, 

осим што се жена квалификује према друштвеном статусу, јасно се из примјера види да 

се не цијени још једна особина код жене, а то је надменост, али може се закључити и да 

средина тј. друштво не заборавља тако лако нечије поријекло, а посебно не прелазак из 

нижег друштвеног слоја у виши. Да су класне разлике биле важне и да је дјевојци било 

теже да се уда за оног ког воли уколико припада нижој класи свједоче и стихови 

којима се потврђује именица класе nomina agentis тј. одредница говедарица: ,,Ја не 

могу тебе оженити / Свињарицом ни говедарицом.” Оваква номинација женске особе 

присутна је и у ријечи безмливница (она која је без млива односно хљеба, брашна, 

односно она која нема средстава да купи основне намирнице као што је хљеб), као и у 

бесолница (она која је без соли тј. која нема новца да купи со).  

Изостанак лексеме плашљивац и означавање носиоца особине плашљивост 

женским родом за оба пола тј. лексемом плашивица потврђује став изнесен у 

претходном поглављу рада Мушкарац у Српском рјечнику и на основу њега да је 

храброст особина која је припадала мушкарцима, односно испоставља се да је владалао 

мишљење да су мушкарци много храбрији од жена, а да су жене слабе, плашљиве и да 

не могу издржати оно што може један мушкарац. Овоме у прилог иде и потврда уз 

одредницу искорити: ,,већ би у жене срце пукло, како га је искорио”.  

                                                 
21

 Иако у основи ове именице налазимо глагол, сврстаћемо је у nomina atributtiva јер је ипак номинација 

жене извршена према ономе што је квалификује, а то је да стално лута, тумара. Тумарати подразумијева 

трајање, једно трајно стање ─ лутање без циља. 
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Жене су прије свега домаћице, 
22

 чистачице, везане за кућу вјероватно како се не 

би излагале већим напорима и опасностима које споља могу доћи. Њихово мјесто је у 

кући са дјецом, а то никако није случај када говоримо о мушкарцу (посебно ако се 

присјетимо лексеме кољевчар из претходног поглавља). Шта се од жене очекује јасно 

дочарава дефиниција одреднице чистикућа: ,, ...кад сватови поведу девојку (у 

Сријему), свирац стане свирати, а они пјевају: Јао наша чистикућо! / Јао наша 

судоперо!”, а такође и стихови у склопу одредничке структуре лексеме разложница: 

,,Да ми будеш млада за снашицу, / А у кући кућна укућница / и мојему благу 

разложница”. Kориштењем етимолошке фигуре (у кући кућна укућница) односно 

синтаксичким повезивањем ријечи исте основе наглашен је општи став и статус 

односно обавезе које ће дјевојка имати када се уда. 
23

 

Насупрот лексеми укућница, стоји разложница (види стихове из претходног 

пасуса). С једне стране дјевојка тј. жена треба да је домаћица, а с друге стране да  

потребе супруга не запостави. На више мјеста у Рјечнику може се уочити жена 

посматрана у концепту еротског, односно као сексуално биће.  Тако се за одредницу 

белнук наводи потврда у стихованој форми: ,,Ој, ђевојко, дилберчићу! / У бијелу 

белнучићу / Ко ти среза бијел белнук / Отишло му све у беглук”. Много је лексема тј. 

одредница које се односе управо на женску одјећу (као што су биљача, брњица, 

барбежа, белнук итд), а у овом примјеру je комад одјеће изрезан, поцијепан што 

инсинуира еротску слику жене. У Рјечнику је Вук као одредницу навео и лексему ma4ma 

илуструјући је стиховима: ,,Ој ђевојко мамо и помамо”. Вук није изоставио ни 

одредницу упаљеница (према упаљеник) која нема дефиниције на српском, него само 

превод на њемачки и латински, а у преводу значи ,,жена са израженим сексуалним 

нагоном”. Тај нагон се на неколико мјеста доводи у везу са дјевером. Уз именицу пирак 

као хипокористик именице пир дати су стихови: ,,Свом диверу пирак справљајући / 

мени мало чедо рађајући”, а уз лексему снашица: ,,Пијаној снашици мили ђеверци”. Да 

је уз одреднице које иначе нису у вези са сексуалношћу Вук давао контекст који се 
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 Аутори књиге Историја приватног живота у Срба од средњег века до савременог доба наводе да је 

преузимањем кућанских послова и рађањем дјеце жена стицала виша права (влада простором 

породичног дома, наређује дјеци и послузи итд), тј. да долази до процеса издизања у домаћицу 

(Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011: 300). Да је жена била тако позиционирана и у средњем вијеку 

налазимо у књизи Приватни живот у српским земљама средњег века: ,,И док је жена у правном и 

верском погледу била знатно обесправљена, улога мајке давала јој је извесна права” (Марјановић 

Душанић, Поповић, 2004: 343). 
23

 В. напомену бр. 7.  



31 

 

може тумачити као еротски потврђује и Зоја Карановић.
24

 Она запажа да је уз ријеч 

зијев Вук навео следеће: ,,Оволики ти зијев (каже се жени, дигнувши ногу кад је нађе 

ко ђе снује пређу)”, а уз градити као примјер за реализацију секундарног значења 

израз: ,,градио му матер” (Карановић, 2015: 438). Такође, Карановић наводи да се 

неочекивано и уз одредницу даћа наводе стихови: Да је срећа и од Бога даћа, / Не би 

жене ни носиле гаћа, / Већ кошуљу докле гаће вежу” (Карановић, 2015: 442). 

  Жена се дакле често квалификује као еротско, селсуално биће, биће које тешко 

обуздава тјелесне нагоне, те је, ако се присјетимо лексеме женар (в. стр. бр. 13) и тога 

како се према овој особини код мушкарца нализи сасвим супротан став, та особина 

посебно маркирана код женског пола. 
25

 Уз придјев убог стоји изрека ,,убог муж готова 

лаж” којом се жели рећи да ће жена посебно невјерна бити уколико муж има неки 

недостатак. С друге стране, подразумијевао се један тип вјерности, пожртвованости и 

безусловне љубави као неминован, а то је сестрина љубав према брату. Сестра је брату 

била попут мајке што показује обрада одреднице одржати: ,,Ја сестрица брата 

одржала”.  

 Лексема сестра нема богато семантичко-деривационо гнијездо, али 

хипокористици као што су сека, сеја, селе, сеша говоре да је и сестра имала важну 

улогу у односу са сестром или братом. Наведене су и придјеви изведени од поменутих 

именица сејин, -а, -о, секин, -а, -о. Наведени су следећи деривати лексеме сестра: 

сестра, сестринство, сестрити, сестримљење, сестрица, сестрић, сестричина, 

сестрична, сестричић, као и аугментатив сестрешина, којим се увећава значење 

именице, али и значај сестре у животу друге сестре или брата. Глагол сестрити, 

глаголска именица сестримљење, као и префиксирани глафоли посестрити, 

посестримити и именица посестрима указују на издизање социјалне релације на виши 

ниво слично као код лексеме брат (стр. бр. 16).  

 Од лексема којима се означава женски сродник налазимо лексеме ујна, ујница, 

стрина, тетка, тета, тетица, зава, завица затим неколико придјева: ујнин, стринин, 

теткин, тетин), док су нешто мало деривационо продуктивније лексеме ћерка, мајка 

                                                 
24

 Рад анализира Српски рјечник из 1818. године, али су лексеме које се овдје наводе потврђене и у 

издању из 1852. године (са наведеним примјерима).  
25

 Историја доказује да нису биле ни подједанке казне за морални прекршај којег почини мушкарац и 

којег почини жена: ,,Неверство жена сматрано је тежим моралним прекушајем, али се ни преко 

неверства мушкараца није олако прелазило. Бачка епархија конзисторија је 1772. донела одлуку о 

привременом разводу супружника због мужевљеве неверности. Истом одлуком мужевљева љубавница 

јавно је протерана из града“ (Поповић, Тимотијевић и Ристовић, 2011, 229); подвучено од стране аутора. 
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и баба. Поред лексеме ћерка ту су и облици: ћера, ћерца, ћерчица; ћеркин. 
26

 Мајка је 

још и матер, мати, мама, мамица, мајчица, мале али је и мајчина,  затим мајчетина, 

мајчурина и матерешина. Придјеви изведени од лексеме мајка за сва три граматичка 

рода су мајчин и мајкин, од лексеме матер глагол материти, придјев материн, -а, -о и 

именица материнство. Лексема мајка и њени синоними имају дакле нешто 

продуктивније деривационо гнијездо од лексеме отац, али код лексеме отац и 

синонимних лексема немамо пејоративнх значења, само хипокористичких. С друге 

стране, лексеме мајчетина, мајчурина и матерешина иако су код Вука означене као 

аугментативи данас се употребљавају у пејоративном значењу, што видимо и у Речнику 

српскохрватсог књижевног и народног језика те их и овдје посматрамо на тај начин јер 

се водимо мишљу да се ,,свеобухватност лексичког инвентара, као и поједина значења, 

морају узети с резервом због тога што је то дело једног аутора, те је „упркос 

системском попуњавању грађе конструисањем свих изведених форми [...] понешто 

ипак промакло” (П. Ивић, према Дражић, 2017: 422). Иако су забиљежени и 

хипокористици мамица, мајчица, мама, male, забиљежени су и претходни пејоративи 

на основу чега се поново испоставља да је према мушкој страни родбине ипак 

постојала већа наклоњеност и поштовање него према женској, па макар то била и 

рођена мајка.  

  Лексема баба има више значења у Српском рјечнику, а прво је очина или 

материна мајка, друго стара жена, треће дадиља; дојкиња, четврто жена, супруга, 

пето пуница, ташта, а даље се наводе значења и употребе гдје ова лексема не 

донотира особу па их нећемо ни наводити јер нису релевантна.  Њени деривати су: 

бабурина, бабускара, бабетина, бабица, а ту је и хипокористик бака. Бабица је за Вука 

деминутив, али као што је и раније речено, нека рјешења морамо узимати с резервом, 

те се ова лексема може посматрати и као хипокористик. Такође, бабурина, бабускара и 

бабетина означени су као аугментативи, али су сигурно као и данас употребљавани 

пејоративно и то прије онда када се лексема баба користи у секундарним значењима, 

посебно у другом (стара жена), мада не можемо потпуно искључити ни прво. Анализа 

показује да је и овдје ситуација слична као са лексемом мајка, али како год ријеч је 

номинацији женске особе (могуће и женског сродника) у којој је присутна негативна 

конотација.  
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 Ћера је за Вука синоним за ћерку, а ћерца и ћерчица су означени само као деминутиви. 
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 У Рјечнику се налазе и именице којима се означавају женске особе у посебном 

односу према мушкарцу названом основинском ријечју (Ћорић, 1982: 13), односно које 

представљају супруге мушкараца који су носиоци одређених занимања, звања, 

дужности. Према одредници бан налазе се одреднице баница и бановица, а обје 

означавају банову жену, али и опште угледну, достојанствену женску особу, што 

сугерише на то да се достојанство примарно приписује имућнијима (и уз одредницу 

бан Вук даје следећи опис: ,,у Дубр. и у Ц.г. реку у говору свакоме човјеку кад хоће да 

покажу да га поштују ”, подвукао аутор). Друге лексеме из ове групе (а све имају и 

мушке корелативе) су: бирташица, везировица, војводиница, владичица, ефендиница, 

кадијиница, калвинка, капетаница, кметица, ковачица, кнегиња, крчмарица,  

мајсторица, молеровица, пашиница, поглаварица, попадија, терзибашиница, 

тефтедaровица / тефтедаревица, ћурчијница, хоџиница, чизмарица, чизмаркa, 

спахијиница, сапунџијиница, џенералица / џенераловица. Номинација жене у односу 

према мушкарцу, односно звању или занимању уједно даје и представу о томе која 

занимања тј. који послови, улоге и дужности нису били предвиђени за жене, а да  су то 

обично неке значајније улоге показују лексеме везировица, ефендиница, кадиница, 

капетаница, кнегиња, али нећемо престрого оцјењивати ово стање јер остале лексеме 

обично означавају жене некаквог занатлије, а жене се и данас ређе баве занатима.  С 

друге стране, Вук не прави разлику између жене краља и краљеве жене па се уз 

лексему краљица даје само превод на њемачки и латински, али та разлика није 

направљена ни у Матичнином шестотомнику. Исти случај налазимо и у опису 

одреднице царица, док Матичин једнотомник наводи поменуту разлику и код 

одредница краљица и код одреднице царица. Остаје отворено питање да ли  је Вук, као 

и аутори шестотомника, на уму имао значење жена краљ / цар или краљева / царева 

жена, а како не знамо одговор не можемо ни културолошки тумачити. Овакава 

номинација, такође свједочи о томе да је жена често посматрана као нешто што 

припада мушкарцу, а то потврђује и дволексемска одредница у Српском рјечнику ─ 

ђедова баба.  

Поред оваквих примјера, имамо и доста оних гдје су наспрам именица nomina 

agentis masculinum i nomina porfessionis masculinum равноправно навођени и њихови 

женски корелативи или пак нешто више именица мушког рода у односу на женске 

корелативе или обрнуто (а у оба случаја због конкурентних суфикса), али из којих 

видимо какве су послове могла обављати оба пола или какве су улоге могли имати и 

мушка и женска особа. Такви су следећи примјери: ашчија : ашчијиница, бељар : 
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бељарица, биљар : биљара, берач : берачица, башчован / башчованџија : башчованка, 

видар : видарица, воденичар : воденичарка, врачар: врачара / врачарица, газда: 

газдарица, госа : госиница, домаћин : домаћица, жњетар : жњетарица, замјеник : 

замјеница, звонар : звонарка / звонарица, испосник : испосница, игуман : игуманија, 

измећар : измећарка, картар / карташ : карташица, кестенар / кестенџија : 

кестенарица / кестенарка, кључар : кључарица, карач: карачица, купилац : купилица, 

каванџија : каванџијка, комшија : комшијиница, кувар / кухар : куварица / кухарица, 

љубовник : љубовница, љубазник : љубазница, милосник : милосница, млекар / мликар : 

мликарица, млинар : млинарица, одметник : одметница, ортак : ортачица / 

ортаковица, пајташ : пајташица, пастир / пастијер : пастирка / пастјерица / 

пастијерка, пиљар : пиљарица, послушник : послушница, работник : работница, 

просјак : просјкаиња, пудар : пударица, службеник : службеница, трговац : 

трговка/трговкиња, ћосо : ћосиница, уштипчар : уштипчарка
27

, ученик: ученица, 

чувар / чувалац / чувач : чуварица.  

Постоје и лексеме типа nomina agentis које су искључиво femininum односно 

које означавају искључиво особе женског пола као вршиоце неке радње и оне су нам 

битне због тога што указују које то радње нису биле предвиђене за мушкарце, него 

само за жене. Одредница лонцопера има значење ,,слушкиња која пере лонце”. 

Мјешајица (мешајица/мишајица) је ,,жена која мијеси хљеб”, а поскуричара је ,,баба 

што мијеси поскурице за цркву”.  Иако нису бројне, ове лексеме су ипак релевантне за 

анализу и вриједне помена јер говоре о томе колико је жена била везана за кухињу и да 

су кухињски послови били већином одређени женама те су чак, као што се може 

закључити из наведених примјера, номиноване према врсти хране коју су справљале. 

Да је кухињски посао заиста ,,женски посао” говори и Вукова потврда уз тј. за 

одредницу приложак: ,,женски посао приложак од меса”. Ту су и лексеме попут 

шваља, праља, што је и очекивано, али оно што није очекивано јесте номиновање 

женске особе према послу / радњи као што је препродавање ствари, док за исто немамо 

мушки корелатив. Дакле, уз лексему препродавалица стоји значење: ,,жена која што 

купује, па она опет продаје, н.п. воће”. Могуће је да је оваква номинација више 

квалификативна него описна, односно с обзиром на наведени објекат преподавања 

(воће) који не представља неку робу веће вриједности могуће је да се жели нагласити 

подсмјешљива страна обављања такве радње. Ћорић сматра да су изведенице на –лица 
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 Ћосо и уштипчар, као и њихови женски корелативи  имају и атрибутска значења па се могу сврстати и 

у nomina atributtiva. 
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,,nomina agentis с посебном нијансом у значењу, нека врста експресивних деривата” 

(Ћорић 1982: 57), а Клајн говори да се оне примјењују подједнако и за жене и за 

мушкарце, те да означавају особу којој је стално или типично својство вршења радње 

означене глаголом (према Штасни, 2013: 142). С обзиром на то да је у Рјечнику 

наглашено да је ријеч о жени, не можемо рећи да се овдје именица примјењује на оба 

пола, али свакако је ријеч о нарочитом својству вршења радње и то од стране 

искључиво женске особе. Осим тога, трговци такође купују ствари па онда препродају, 

али зато нису названи препродавачима, што говори о томе да је ипак номинација 

заснована на одређеној дози подсмјешљивости која се налази у обављању овог посла. 

На крају овог поглавља можемо додати само да је укупан број именица мушког 

рода већи у односу на именице женског рода. У Српском рјечнику имамо преко триста 

именица за означавање особа мушког рода, док је оних за означавање особа женског 

рода свега око двије стотине. Поврх тога, именице за означавање особа мушког пола су 

доста деривационо продуктивније што иде уз причу о још увијек великом степену 

патријархалности друштва у Вуково доба.  
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 4. МУШКАРАЦ У РЕЧНИКУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА И НА ОСНОВУ ЊЕГА 

 

 Међу многобројним лексемама које се односе на мушки род, веома је мали број 

лексема које су искључиво мушког рода, а које имају неку позитивну конотацију било 

да је ријеч о nomina attributiva насталих суфиксацијом, префиксацијом, слагањем или 

комбинованом творбом, било да је ријеч о семантичким дериватима. То су следеће 

лексеме: богоугодник, великан, великодостојник, великодушник, весељак, генијалац, 

големаш, змај, истинољубац, кавалир, каваљер, каваљериста, капуташ, капутлија, 

кликераш, комедијант, лав, лала, миротворац, мудрац, надобудник, натчовек, небојша, 

неконформиста, оратор, памет, паметар, поштењак, поштењаковић, поштењачина, 

правдољубац, прегалац, причалац, радиша, самилосник, скрупулант, сојевић, 

суздржљивац, тактизер, тактичар, титан, трезвењак, трудбеник, трудољубац, 

угледник, узорник, умјерењак,
28

 частољубац, човјечина, шармер, добриша, добричак, 

добричина, стилиста, џентлмен. Дакле, нешто више од 50 лексема припада 

номинацији мушкарца према некој позитивној особини. Семантичких деривата са 

позитивном конотацијом је као што видимо јако мало, свега четири: змај, памет, лав, 

лала. Поред тога што су у малом броју присутне, неке од ових лексема имају и друга 

значења и то с негативном конотацијом. Секундарно значење лексеме комедијант у 

Речнику српскога језика наведено је на следећи начин: ,,шаљивчина, комедијаш; 

дволичан, лицемер”. По истом принципу објашњено је значење и лесеме причалац: 

,,онај који лепо прича; онај који много и радо прича”. Паметар се дефинише 

првобитно као ,,паметан, мудар човек”, а затим и ,,ир. онај који много паметује, 

мудријаш”. Такође змај је и онај ко је храбар, али и онај ко је љут. Мимо оваквих 

случајева, поједине лексеме смо сврстали овдје иако њихова дефиниција непосредно не 

иницира некакво позитивно својство, односно неке лексеме се дефинишу само према 

ријечи од које су настале, а онда анализом тих ријечи долазимо до значења саме 

лексеме. Тако је надобудник дефинисан као ,,онај који је надобудан”, а придјев 

надобудан има значења: 1. који буди наду, од којег се много очекује, који много 

обећава, 2 а. који је пун себе, надмен, б.самозван, тобожњи, вајни, па ова лексема 

може да се сврста заједно и са оним лексемама мушког рода које садрже неко 

негативно својство. Лексема капуташ је дефинисана помоћу дјелимичних синонима 
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 Именица умјерењак се условно може сврстати међу оне са позитивном конотацијом, међутим водимо 

се тиме да је све оно што претјерано одступа од уобичајеног, умјереног ─  негативно, а с обзиром да је 

много именица у којима налазимо негативну конотацију, а да је при томе уопште постојала потреба за 

номинацијом према особини умјерености која се углавном схвата као пожељна.  
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,,грађанин, господин”, али ако погледамо примарна значења одредница грађанин и 

господин видимо да је у њему садржана позитивна конотација, у случају прве то је 

,,становник града, варошанин; грађанин цивилизована понашања”, а у случају друге 

,,човек који пази на своју спољашњост, на одевање и понашање, човек лепа владања и 

отмених, финих манира, отмен, углађен човек, џентлмен”, а секундарно значење 

лексеме гоподин јесте ,,човек из грађанског друштва”. У оваквој номинацији заправо 

налазимо метонимију јер се логички повезује капут са човјеком из грађанског друштва, 

а не обичног, сељачког друштва, а с друге стране повезује се лијепо облачење са 

лијепим манирима што можемо схватити као својеврсни стереотип да лијепе манире 

посједују само људи из града и вишег слоја. Да се лијепи манири, углађеност и 

отмјеност цијене код мушкарца потврђује присуство лексема кавалир, каваљер, 

каваљериста, џентлмен, као и лексема стилиста (онај који има добар стил, који се 

истиче добрим стилом), које засебно и нису од великог значаја, али међу овако мало 

лексема може се рећи да ипак садрже дате културолошке импликације, тачније да 

манири и социјални статус играју велику улогу код мушкарца тј. средина примјећује 

такве особине.   

 Насупрот номинацији мушкарца према позитивним особинама, у Речнику 

српскога језика Матице српске много је продуктивнија номинација мушкарца према 

негативним особинама. Овакву номинацију представљају следеће лексеме: агресивац, 

агресор, аламуња, антропофаг, aморалист, антихерој, апаш, архилажац, архилопов, 

аутсајдер, афераш, баба, бадаваџија, бараба, бастард, баџа, баџо (1, 3), 
29

 бенетина, 

билмез (1, 2.б), битанга, битник, болешљивац, богорадник, богомрзац, брадекања, 

братоубица, брука (2), будалаш, бушкарач, ветрогоња, вилењак, властољубац, вређач, 

вукодлак, вулгаризатор, газилац, галамџија, гангстер, геронтофил, гестикулатор, 

гладибрк, главаш (а), главоња, глодар, говедар, говнар, голаћ, гологуз, голуждравац, 

горила, гороломник, грдов, глувак, глуваћ,  грмаљ, дебил, дедак, деморализатор, денди, 

депресивац, громовник,  деран, дерач (3), дерикожа, десператер, деструктивац, 

дефетиста, десператор, дојављивач (1), донжуан, дрипац, дркаџија, дрљавац, 

дрљавко, дрогераш, дроња, дроњар, дроњак, дроњчина, дрхтавац, дупелизац, 

дупеглавац, дроњчић, ђилкош, жена, женар, женскарош, завезанко, застрањивач, 

звекан, зверзлатољубац, зликовац, злонамерник, злурадник, зумлумћар, изневеритељ, 

изнуђивач, израбљивач, инаџија, јадо, јадов, јадоња, једноумац, језуит (2), јунац, 
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 Бројевима и словима у загради наводимо значења на основу којих су лексеме и сврстане у дату 

категорију .  
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кабадахија (2), кавгаџија, камелеон, канибал, кварилац, кваритељ, кењац, кењчина, кер, 

кесарош, килавац, килавко, кицош, клемпа, клемпо, клемпоња, клемпавко, климавац, 

климоглавац, клипан, клопаџија, клошар, кљакавац, кљако, кожодер 2, колебљивац, 

колерик, кољач, кољаш, контраш, конформиста, коњ, користољубац, корупционаш, 

кофераш, коцкар, коштуњавко,  крастоња, краткооглавац, крвожедник, кретен, 

кржљавац, криволовац, кривомерац, кривотворац, кривотворитељ, критизер, 

критикант, крмак, крпар (2), кунктатор, куплер, куче, куштравац, куштравко, 

ладолеж, лазарон, лакеј (2), лаковерник, лакомисленик, лакомац, лакоумник, лакрдијаш, 

лакташ, лапонац, лармаџија, либертинац, линијаш, лола, лолчина, ломиврат, лопов, 

лоповчина, лоповчић, љигавац, људождер, магарац, мазохиста, малверзант, 

маневрист, манијак, манипулатор, манипулант, маргиналац, мафијаш, мегаломан, 

медвјед, метежник, мистификатор, млакоња, млакушан, монструм, мудоња, мунташ, 

мумија, мућкарош, муфљуз, муцавац, надобудник (2), надрикњижевник, надриљекар, 

надримајстор, надринаучник, надрипатриота, надрипесник, надриписар, надриписац, 

30
 надувенко, назовибрат, назовипријатељ, намрштенко, намћор, нарцис,  натмуренко, 

неандерталац, неборац, небрат, неваљалко, незадовољник, нејачак, нејунак, немирко, 

несташко, нестручњак, неурастеник, неуротик, неуротичар, нитков, носоња, 

обијесник, објешењак, окачењак, олош, опортуниста, мргода, мргуд, мрзилац, 

мрзитељ, мрзовољник, мрљавко, паметар (2), папучар, папучић, паразит, параноик, 

пас, патуљак, пацов, пачавра, педер (б), перверзњак, пијанац, пијандура, плашљивац, 

плашљивко, побуњеник, подлац, подмићеник, подрепаш, подривач, подрпанац,  

подсмјевач, подсмјешљивац, позер, потукач, прдавац, прдоња, претворник, 

претваралац, претворица, прзница, прирепак, прирепаш, причалац, провинијалац, 

провинцијалиста, прокаженик, проневјерилац, проневјеритељ, простодушник, прцко, 

прцољак, пузавац, пупоња, пургер, рабулиста, размаженко, разорилац, разоритељ, 

ракијаш, раскошик, растрошник, рачунџија, рашчовјек, ребел, револвераш, репоња, 

рис, робот, рогоња, руњавац, руњо, савитљивац, силеџија, сангвиник, сангвиничар, 

сваштар (2), себичњак, сенилац, сјецикеса, симплициста, сировина, скот, скутоноша 

(2), славољубац, сладострасник, слабић, слабићак, слаботиња, сметењак, 

сметењаковић, смрдибуба, смуњеник, снагатор, сноб, сом, спекулант, шпекулант, 
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 Именице с префиксоидом надри- могле су бити и изостављене, али то што није пронађен ниједан 

женски корелатив са префиксом надри- свједочи да је код оваквих именица важније својство које уноси 

у именицу  ― лажно, тобожње, него носилац тог својства, као и то да ли је у питању мушкарац или 

жена па се користи мушки род за оба. Налазимо само одредницу надрибабица без корелатива у мушком 

роду, али биће више ријечи о оваквом односу у наредном поглављу (код лексеме бабица). 
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старкеља, старчекања, стихоклепац, стрвинар, сукњарош, сукривац, тигар, тикван, 

тлачилац, тлачитељ, тољагар, торбоња, трабант 2б, травуљар, трбоња, тремарош,  

трут, трутина, трутовчина, тукаџија, туњавац, тупан, тупаџија, тупоглавац, 

тупоумник, тутуш, тутушак, ћалов, ћелоња, ћоса, ћосо, ћосавац, ћутук, убица, 

убојица, угурсуз, узурпатор, уљез, умишљеник, урлатор, фантом, фићфирић, фосил, 

фотељаш, фрајер, фрајерчина, фушер, хаброноша, харамбаша, харангер, 

хипермодерниста, хистерик, хулиган, хушкач, цвикарош, цвркутан, циник, цинкарош, 

циркусант, циркусанер, цитатолог, цифраш, црномантијаш, црнчина, чуваркућа (2б), 

чутураш, џабалебар, џабалебарош, џандрљивац, џелат, џимрија, џунац, џуџа, 

шалабајзер, шатровац, шибицар, широња
31

, шићарџија, шкембо, шкембоња, шљокар, 

шмигавац, шкиљавац, шмокља, шмокљо, шмокљан, шоња, шоњо, шоњица, 

шупљоглавац, шустер (2), шепртљан, шепртљанац, шепртљанко. 

 Овдје су наведене све лексеме које немају женски корелатив (иако неке имају 

нпр. напрема шепртљан у Речнику налазимо шепртља која је женског граматичког 

рода, али природног може бити и мушког, те је зато не сматрамо правим корелативом 

или лексеме каква је нпр. лексема џуџа ─ ж вулг. човек малог раста, слабић; прост 

човек, простак, сељачина, дакле граматички женског рода, али се из дефиниције јасно 

види да је ријеч о мушком роду). Навођене су лексеме којима се означава било каква 

негативна особина мушкарца (било да је ријеч о физичком изгледу, интелекту, 

духовно-моралним особинама итд) или погрдан назив или употреба (лексеме уз које 

стоји стилске ознаке пеј. и ир. као нпр. лексема травуљар ─ пеј. онај који се бави 

траварством; ботаничар), те чак и лексеме које су граматичког женског рода, али је 

назначено да се мисли на мушкарца као што је случај са лексемом претворица уз коју 

у рјечнику стоји ,,ж претворник” или прзница ─ ,,пргав човек, свађалица”.   У оволиком 

броју лексема тешко је рећи које су то све особине које мушкарац не би требало да 

има, али ипак се неке могу издвојити. Посебно су уочљиве групе лексема којима се 

номинује мушкарац као неко ко је неспретан, сметен, неодлучан, ненергичан и умно 

ограничен, а то су следеће лексеме: колебљивац, туњавац, шмокља, шмокљо, шмокљан, 

шоња, шоњо, шоњица, сметењак, сметењаковић, завезанко, млакоња, млакушан, 

тикван, килавац, килавко, тупан, тупаџија, тупоглавац, тупоумник, шупљоглавац, 

неандерталац. Номинација мушкарца према оваквим особинама, а притом  нема 
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 Рајна Драгићевић наводи да придјеви велик, голем и широк означавају и пожељне и непожељне 

особине, али да њихови деривати, а то је у овом случају ријеч широња, имају само афирмативно 

значење, међутим у РМС широња означава и дежмекастог, здепастог човјека. 
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наведених женских корелатива, показује да се одређене особине (неспретност, 

сметеност, неодлучност, ограниченост) посебно запажају на особама мушког пола и 

самим тим се код њих посебно негативно оцјењују. Оно што је занимљиво јесте да у 

овој групи именице, којима се мушкарац именује према негативној особини, нема 

много именица у којима је номинација заснована на физичком изгледу, међу њима су: 

брадекања, гладибрк, главаш, главоња, гологуз, голуждравац, грмаљ, гузоња
32

, дроња, 

дроњар, дроњак, дроњчина, кицош, клемпа, клемпо, клемпоња, клемпавко, крмак, 

кржљавац, куштравац, куштравко, нејачак, носоња, патуљак, подрпанац, руњавац, 

руњо, репоња, трбоња, ћелоња, ћоса, ћосо, ћосавац, цифраш, црномантијаш, 

шкиљавац. Када је ријеч и о номинацији заснованој на позитивним карактеристикама, 

именица мушког рода код којих је номинација заснована на физичком изгледу ни нема 

(биће их даље у раду, али заједно са њиховим женским корелативима). Ово нам пак 

говори о томе да у перцепцији мушкарца физички изглед игра мању улогу, него у 

перцепцији жене. За мушкарца је много битније да није папучар или папучић, да није 

плашљивац (нити плашљивко) јер ће тад да буде назван баба или жена, такође да није 

женар, женскарош, сукњарош, а поготово не рогоња (,,фиг. ир. преварени муж”).  

На основу анализе и ексцерпције именица nomina agentis i nomina professionis 

masculinum које немају женске корелативе у Речнику српскога језика Матице српске 

испоставља се да мушкарац заиста има примат у много чему јер скоро све радње може 

да обавља, да се бави разним пословима, а жена чак и ако је вршилац неке радње или 

се бави одређеним занимањем, не може ни номинацију према тим радњама и 

занимањима да добије. О томе свједоче наредне одреднице: ађутант, анегдотичар, 

атрополог, анексиониста,
33

 анимиста, анкетар, акордант, акунпунктуриста, 

акустичар, алајбег, алас, албанолог, алатничар, алваџија, алпинац, алхемичар, 

аналист, андрагог, анестезиолог, апелант, апстрактиста апретер, арбитратор, 

aрабиста, археолог, астронаут, астронаутичар, атомист, асимилатор, асигнатор, 

аскета, атомистичар, алканиста, балканолог, бакрорезац, бакрописац, батлер, 

бачвар, бетонирац, биограф, биолог, биотерапеут, биохемичар, бимбаша, бозаџија, 

ботаничар, богослов, брица, брицо, бродоградилац, бродоградитељ, брокер, бруцач, 

брусилац, бурегџија, ваздухопловац, вајар, варилац, ваљаоничар, вашарџија, везиста, 

велетрговац, великаш, велосипедист, венеролог, венцоноша, вероучитељ, већник, 
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  С.Ракић тумачи да изведенице од простих основа које означавају делове тела (нпр. носоња, трбоња, 

главоња, репоња) имају пејоративно значење у српском, а и у руском језику (према Штасни, 2013: 117). 
33

Именице на -ист у Речнику српскога језика навођене су као анексионист(а), атомист(а), али ћемо се 

у раду наводити без заграда чисто због брзине у техничком смислу.  
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видовњак, византолог, винар, викар, владика, водвиљиста, водич, водник, 

водоинстлатер, водоноша, војсковођа, воскар, восковарџија, вулканизер, вунар, 

вуновлачар, галантер, галантериста, галванизер, гастроном, гаучо, геолог, геометар, 

геофизичар, геохемичар, геронтолог, гинеколог, гладилац, грабљар, градинар, 

грађевинар, графолог, грунтовничар, гусар, гуслар, декан, декодер, декоратер, 

декоратор, дјелатник, дјеловођа, дерач, дерматолог, дефектолог, диздар, 

дијалктичар, дијалектолог, дилер, дињар, диригент, дискограф, димничар / димњачар, 

диск-џокеј, диспечер, доглавник, дидактичар, докер, докторанд, драгоман, 

дрвопрерађивач, дука, дугметар, дугмаџија,  египтолог, еклектик, еклектичар, 

електричар, електроварилац, електрозаваривач, електроничар, електротерапеут, 

електротехничар, ембриолог, ендокринолог, енигмат, епидемиолог, епичар, 

ескадронац, есејиста, есхатолог, етимолог, етичар, етногенетичар, етнограф, 

етнолог, етномузиколог, етнопсихолог, етолог, еугеничар, живописац, животописац, 

житар, жонглер, жупар, жупан, жупник, заваривач, законодавац, заменик, заузимач, 

земљоделац, земљорадник, земљопоседник, зечар, змијар, знанственик, зограф, зоолог, 

зракопловац, зуботехничар, идиличар
34

, извозник, издавач, изолациониста, иконограф, 

иконописац, илузиониста, илуминатор, имунолог, инжењер, инжењерац, инкасант, 

инспицијент, инсталатер, инструменталиста, интендант, инфантериста, 

информатичар, ироничар, историк, историчар, историогаф, исцелитељ, ихтиолог, 

јабучар, јамар, јамац, јемац, јањичар, јегер,јеромонах, јувелир, кабадахија, казанџија, 

каишар, кајмакам, калајџија, калиграф, калиф, калвин, калвиниста, калфа, камерман, 

каменоломац, камилар, каноник, кантинер, кантор, канцелар, канцелиста,капелан, 

капелмајстор, карабинијер, кардинал, кардиолог, карикатуриста, картограф, касапин, 

каскадер, катехета / катихета, катранџија, каубој, качар, квестор, кесар, кестенар, 

кестењар, кестенџија, кибернетичар, кинограф, кинетичар, кинолог,  кируг / хирург, 

кларинетиста, клиничар, клисар, клобучар, кључар, књиговезац, књиговођа, коадутор, 

коаутор, ковничар, кодификатор, кожар, кожарац, кожухар, козбаша, колар, 

колорист, колпортер, командант, командир, командос, комедијант, комедиограф, 

коментатор, комик, комичар,  комитент, комодор, компаративиста, компјутериста, 

комуналац, конопчар, консултант, контиста, контраадмирал, контрабасиста, 

контраобавјештајац, контрахент, концептуалац, концерт-мајстор, коњаник, коњар, 
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 Лексеме као што су идиличар, илузиониста, комедијант, сатиричар и неке друге другим својим 

значењима припадају nomina atributtiva, али су за анализу погодније као nomina professionis с обзиром на 

то да се могу придодати као још нека од занимања која су номинована само у мушком роду. 
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коњодер, кооперант, кооператор, координатор, копљаник, копљоноша, копредседник, 

коректор, кореферент, кормилар, коровођа/хоровођа, косар, косац, косач, косилац, 

космограф, космолог, костимограф, косценариста, котлар, кочничар, кошарач, 

крајцараш, краниолог, краснописац, краткопругаш, кречар, крижач, крикеташ, 

криминолог, криптограф, критик, критичар, критициста, крман, крманош, крмаш, 

кормилар, кроатиста, кравар, крпар, крстоносац, крстоноша, крчитељ, крчилац, 

ксилограф, кубикаш, куглаш, кујунџија, кулинар, кунар, куплетист, лагумар, лагумаш, 

лагумџија, лајтант, лакирер, лама, лламаниста, лакир, латиниста, лаутар, лауфер, 

легиста, лексикограф, лексиколог, љетописац, лицидер, лицитар, либретиста, лимар, 

лимнолог, лирик, лиричар, литограф, литургичар, лиферантм лифтбој, ловац, 

ловочувар, логистичар, логичар, логограф, логорник, ложач, лончар, лорд, лубеничар, 

магазџија, магистар, мадригалиста, мазгар, мазговодац, макробиотичар, 

маркокозмичар, малинар, маловијећник,  малопродавац, малтерџија, мандатор, 

манириста, мануфактуриста, марвењак, маринац, мариниста, мартолоз, маршал, 

маслинар, мастер, матрон, махараџа, машинац, машинбравар, машиниста,  медведар, 

медиевиста, медивалиста, мелограф, мелиодичар, мемоариста, ментор, 

металоглодач, металостругар, металац, метеоролог, метлар, методиста, 

методичар, механичар, механџија, мецена, милиционер, минер, минералог, 

минијатуриста, минималиста, министрант, мислилац, мистичар, мистик, митоло, 

митраљезац, младомисник, млазничар, моделар, моделатор, мозаичар, монсињор, 

монтер, морнар, музеалац, музеолог, музикант, музиколог, мултимилионер, 

мундирџија, муралиста, муселеим, мускетар, мускетир, навигатор, надбискуп, 

наджупник, налогодавац, наплаћивач, наполичар, наратор, наредбодавац, нафташ, 

неимар, некромант, нишанџија, нобеловац, новелиста, номад, нормирац, носач, 

носилац, нотар, нумизматичар, обавјештајац, обвезник, обоиста, обрађивач, обућар, 

овјера, овчар, океанограф, оклопник, окулиста, олимпијац, опанчар, опат, оперативац, 

оператор, оператер, описива, опоручитељ, опсерватор, оптичар, општинар, оргуљар 

/ оргуљаш, орнитолог, оружар, освајач, осигуравач, осцилограф, оториноларинголог, 

офтамолог, оџачар, палеограф, палеонтолог, памфлетиста, папа, папучар, папуџија, 

пародиста, пасквилант, патолог, патријарх, педијатар, педолог, пејзажиста, 

перовођа, петрограф, пецарош, пивар, пиротехничар, писац, писар, писмоноша, 

поврћар, пилићар, пилот, писар, поднаредник, подофицир, подузетник / предузетник, 

позадинац, позамантер, позорник, поклисар, полиграф, политир, политирер, постолар, 

поштоноша, правобранилац, правописац, праисторичар, превозник, предионичар, 
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привредник, природописац, природословац, програмер, проконзул, прокуратор, 

прокуриста, проректор, просвјетар, протетичар, протомајстор, протонотар, 

протопоп, проторезивитер, профа, професор, псалтирац, психоаналитичар, психолог, 

психопатолог, путар, путописац,  пуцач, пушкар, рабин, рагбиста, радиестезиста, 

радиолог, радио-метеоролог, радио-механичар, радио-реторичар, радирер, радиста, 

ратар, рачуновођа, редактор, редарственик, рекламер, ременар, рендгенолог, репер, 

репетитор, респицијент, реторичар, реуматолог, рецезент, рибогојац, иболовац, 

рикша, ринолог, ритер, робовласник, рокер, романописац, русиста, сабљар, сајџија, 

санитарац, сатиричар, свињогојац, сеизмолог, сејменин, сексолог, секундант, 

семантичар, сјеменар, сјеменкар, сербокроатиста, сердар, синеаст, синолог, 

синоптичар, синтаксичар, скелар, скелеџија, складатељ, скретничар, скулптор, 

слависта, сладоледар, сладолеџија, сластичар, смучар, соколар, социолог, спелолог, 

спринтер, србиста, сребрнар, средњопругаш, стаклар, стаклобрусач, стаклодувач / 

стаклодухач, стаклорезац, старинар, старетинар, старлета, стенограф, 

стоматолог, сточар, стражар, стражарчић, стријелац, стреличар, стројар, 

стројовођа, стугач, стугар, субаша, судија, судац, судар, сурфер, сусамичар, 

сфрагистичар, талилац, талионичар, танцмајстор, тапетар, творничар, театралог, 

таксиста, текстилац, текстолог, текстописац, тјелохранитељ, теолог, теочар, 

терапеут, теренац, терзија, терминолог, тесач, тесар, техничар, технолог, тешкаш, 

типограф, типомашиниста, тифлолог, тобџија, токсиколог, тонац, топионичар, 

топограф, топовођа,тополивац, тореадор, тореро, торњар, точилац, трабант (2а), 

травар, травестатор, травлер, тракториста, трапер, трапист,  тренер, 

тромбоиста, тромпетиста, трубадур, трувер, турколог, турмар, ћилимар, ћумураш, 

угоститељ, ужар, улан, уљар, урбаниста, уролог, уставобранитељ, уставотворац, 

фактограф, фактуриста, фараон, фармаколог, фасадер,  фелдмаршал, фељтониста, 

фигуралиста, физикалац, физиолог, физиономичар, физиотерапеут, фијакериста, 

филигранар, филмаџија, филмаш, филмолог, филолог, финансијер, фирер, фирмописац, 

фискал, фускултурник, фитопатолог, фитотерапеут, флотер, фолклориста, 

фонемичар, фонолог, формалиста, фразеолог, фратар, фратрић, фратрина, 

френолог, фреско-сликар, фрулар, фрулаш, футуролог, хагиограф, хармониста, хатиб, 

хаубичар, хематолог, хемичар, хералдичар, хетман, хидрауличар, хидроархеолог, 

хидробиолог, хидрограф, хидрометеоролог, хидромеханичар, хидротерапеут, 

хидротехничар, хиропрактичар, хирург, хиспаниста, хистолог, хорниста, хоровођа, 

хотелијер, хроничар, хронолог, хунгариста, хунгаролог, хусар, цар, царевац, цариник, 
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цјевар, цесар, цехмајстор, цизелар, цизелиста, цимбалиста, цинограф, цитогенетичар, 

цитолог,  црепар, црепуљар, чајџија, чамџија, четкар, чибугџија, чибукар, чивитар, 

чланкописац, џезиста, џокеј, шајкаш2, шамотер, шаргијаш, шекспиролог, шербеџија, 

шинтер, шкољкар, шлепар, шљивар, шоумен, шпедитер, штампар, штитоноша, 

шустер1, шуца, шофер(шоферчин;шоферчић), адресант, адоптат, азилант, активац, 

активатор, акцијаш, акционар, анализатор, бомбаредер, бомбаш, гибаничар, 

дрводјеља, дрводјељац, жалитељ, жалилац, жирант, завешталац, завештатељ, 

завештештач, зајмодавац, зајмопримац, зајмотражилац,  задужбинар, заснивач, 

изазивач, изасланик, известилац, израђивач, извршилац, извршитељ, изјавилац, излагач, 

излетник, извикивач, изручилац, изучавалац, изучаватељ, иконоборациконопоклоник, 

ималац, имитатор, импровизатор, инаугуратор, инвеститор, инспиратор, 

интервенциониста, интересент, иронизатор, иноватор, информатор, искупитељ, 

иследник, испијач, испирач, истомишљеник, истраживалац, истражитељ, 

истражилац, истраживач, истребитељ, истребљивач, једриличар, једрилац, 

језикозналац, језикословац, језикотворац, јерезовац, испитач, испитивач, испирач, 

истеривач, кадровац, кадровик, казивалац, казивач, каматник, капитен, карбонар,  

картар, карташ, картарош, катализатор, кибицер, киднапер, кириџија, кладилац, 

класификатор, класициста, класичар, кликераш, конзумент, конквистадор, 

конспиратор, котеријаш, кришар, кршилац, кршитељ, крџалија, кудилац, кулучар, 

коледар, колектор, колекционар, колонизатор, комбинатор, кожодер, кушач, 

концлогораш, легат, легатар, легатор, летач, лигаш, лидер, ликвидатор, лицитант, 

лицитатор,  лучоноша, манастирац, маратонац, мародер, мачевлац, маченосац, 

мачоноша, мачкар, маштар, машталац, мегданџија, међаш, меломан, мењач, мјесечар, 

месождер, месојед, монсињор, морализатор, млатипара, модернизатор, моториста, 

мотоциклиста, навијач, наводаџија, наградитељ, наздравичар, накупац, налазач, 

налазник, нарушилац, нарушитељ, настављач, невласник, невојник, негавац, негатор, 

нежења, незнанац, обнављач, обновитељ, окупатор, ортак, оскврнитељ, 

оскрнавитељ, ослободилац, ослободитељ, ослушкивач, осматрач, оснивач, оставилац, 

отац, отимач, откривач, откупљивач, отправник, оцјењивач, оцеубица, пајташ, 

пантократор, папа, парничар, парњак, парохијнин, пасивац, пастор, патер, патролац, 

паушалац, педер (а), планер, платиша, плутократа, побратим, повјерилац, 

повјеритељ, повлашћеник, погромаш, подводаџија, подворник, подзакупац, 

подзаповједник, подмазивач, подражавалац, подрумар, подстрекач, подупирач, 

поентер, позивац, познавалац, позер, појац, појединац, поклонодавац, покорилац, 
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покоритељ, полагач, полажајник,  покровитељ, полемичар, полиглота, политикант, 

посматрач, постдипломац, поткивач, потраживалац, потрошач, пошиљалац, 

поштовалац, прадјед, пражитељ, практикант, преговарач, предсказивач, предскакач, 

представљач, предузимач, прекршилац, прекупац, преносилац, преносник, 

пренумерант, преображавалац, препаратор, прерађивач, претваралац, претедент, 

претеча, претоваривач, преузимач, прибијач, прижења, пријавник, пријан, прикривач, 

прикупљач, прилепљивач, примамљивач, примач, приносилац, припремач, приређивач, 

присвајач, присвојилац, присвојитељ, прислушкивач, приступник, прихватач, пробадач, 

прогањач, прогонилац, прогонитељ, произвођач, проматрач, проналазач, пророк, 

просац, просилац, прослављач, просудитељ, просуђивач, поузроковач, проучавалац, 

профитер, провјенитељ, процјењивач, псалмопевац, псалмодиста, путовођа, пучиста, 

пушконоша, пушничар, пушкомитраљезац, раб, рабаџија, радио-аматер, разбијач, 

разгледач, разрушилац, распиривач, расписивач, расплодник, распоп, распоређивач, 

распрострањивач, растурач, расфратар, расцар, рачунополагач, реализатор, 

регулатор, регенератор, резач, резбар, резервиста, резидент, резонор ренс, 

рекапитулант, ремигрант, ремитент, рестауратор, ретор, рефлектант, 

реформиста, рецептор, реципијент, рибокрадица, ризничар, риљач, ронилац, 

руковалац, рукодјелац, рукодјеља, рукотворац, сабљаш, саборац, саборник, сабрат, 

савијач, саздатељ, саинвеститор, сакривац, сакупљач, самозванац, самоубица, 

самоуправљач, саоснивач, сапотписник, састављач, сахиб, свадбар, сачинилац, сват, 

сваштар, свезнадар, свјетионичар, свјетлоноша, световњак, свечар, себар, сједелац, 

сезонац, секвестратор, семинариста, сењор, сигнализатор, сигналиста, симпатизер, 

симулант, сјединитељ, скретач, скривач, скрнавитељ, скутоноша1, славодобитник, 

слаломаш, слободар,  словослагач, слуга, смечер, снабдјевач, снајпериста, споменичар, 

спроводник, стартер, стјегонаша, стихотворац, страдалац, стригач, субвенцијаш, 

суборац, сувеслач, судионик, судржављанин, сумишљеник, сумњичавац, сумњичавко, 

сумученик, суоптуженик, суоснивач, суплесач, сустрадалник, суукућанин, 

суфинансијер, сучинилац, судруг, талац, таљигаш, телал, темпирач, теоретичар, 

терминатор, тинејџер, точкаш, трагач, тражилац, тражитeљ, трампаш, 

транспортер, трансформиста, тријумфатор, троскокаш, трумбеташ, тумач, 

трпезар, туцач, тучар, убирач, убојник, увозник, угледач, уговарач, угушивач, удеоник, 

удичар, удружилац, уживалац, узгајивач, издржаватељ, узовник, ујединилац, укидач, 

укопник, улепшивач, умуривач, умирилац, уморитељ, унајмитељ, унајмилац, 

унапређивач, уништитељ, уобличавалац, упаљивач, уписник, упућивач, уређивач, 
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уротник, уручилац, усавршитељ, усавршилац, усвојилац, усвојитељ, усклађивач, ускок, 

усмјеривач, усмјеравач, усмјерач, успаљивач, утамњивач, утјеловитељ, утјеривач, 

уходилац, фабрикатор,  фактор, учинилац, фалсификатор, фракцијаш, фракционаш, 

фракционер, фундатор, функционер, хакер, харачлија, хвалилац, хвалитељ, 

хвалоспјевац, хватач, хегемон, хегемониста, ходач, хориста, хукач, хулитељ, цједилац, 

цједитељ, цјеливач, центафор, центрахалф, централизатор, церемонијар, 

церемонијаш, цивилизатор, цимер-колега, чаралац, чауш, чергаш, четовођа, читлучар, 

читлугџија, чифчија, шех, штрајкач, штрајкаш, штрајкбрехер, штрајколомац, 

штројач, штројитељ, угађач, факир, чекалац, чекач, утајивач. 

Заједно смо сврстали nomina agentis и nomina professionis јер је у већини 

случајева потребан контекст да бисмо одређену именицу сврстали у једну или у другу 

групу
35

, а и одузимало би додатно вријеме и простор. Ипак, видимо да је број 

издвојених  лексема јако велики, тачније има их преко хиљаду и четири стотине 

(нећемо прецизирати бројке јер је могуће да се десио и неки пропуст, што је увијек 

врло могуће када се ради на рјечницима). Тачан број није ни важан, али је важна 

чињеница да је за многе од ових лексема могуће начинити именице женског рода
36

 те 

да многе и постоје тј. у употреби су, али нису забиљежене у овом рјечнику
37

. Мушки 

род не истиче подјелу на полове, немаркиран је, због чега је и данас, када није више 

изражена подјела на послове, проблем номинација жена које се баве различитим 

професијама па се користе именице мушког рода (Киш, Ајџановић, 2007: 225-226). 

Ипак сама чињеница да нема женских корелатива, а може да их буде, могу да се творе, 

потврђује примат мушког рода, како у језику тако и у друштву. 

О примату мушког рода у језику и друштву свједочи и велики број лексема без 

женског корелатива којима се номинују присталице, сљедбеници, припадници 

различитих покрета или учења: антагониста, антифеминиста, антропозоф, аријевац, 

батинаш,  десничар, илирац, империјалиста информбировац, исусовац, јакобинац, 

јеванђелиста, једнобожац, једновјерац, једновјерник, једноплемениик, кабалиста, 

кантовац, капиталац, карађорђевац, карађорђевићевац, квислинг, квисингловац, квекер, 

квислинг, квислинговац, клубаш, коалиционаш, кокаиниста, комитетлија,  комунар, 

конзерваториста, конструктивиста, контрареволуционар, концептуалиста, 

                                                 
35

 Види напомену бр. 2.  
36

 Изузев именица са суфиксоидима –фил и –фоб и неке друге типа хоровођа.  
37

 Mноге женске корелатива можемо наћи у Корпусу  савременог српскога језика, као нпр. следеће 

лексеме: докторандкиња, коауторка, комичарка, кључарица, логичарка, механичарка, освајачица, 

пилићарка, истражитељка, лидерка итд.  



47 

 

концесионар,  кубиста, лазар, ларпурлартиста, латинаш, левичар, легитимиста, 

лењиниста, локалиста, локалпатриота, лудиста, луминиста, лумпенпролетер, 

мађарон, мађарофил,  макијавелиста, манихејац, мелиориста, меркантилиста, 

механиста, механициста, милитариста, минималиста (1), митингаш, 

младограматичар, младоградејац, многобожац,  модерниста, мојсијевац, монархиста, 

монархофашиста, мониста, монополиста, монотеиста, надрелаиста, нативиста, 

националсоцијалиста, националшовиниста,  нациста, неофашиста, несторијанац, 

нововјерац, новолигаш, номиналиста, обреновићевац, опозиционар, паганац, паганин, 

панслависта, пантеиста, парламентарац, парнасовац, партијац, партијаш, 

патикулариста, пашићевац, петраркиста, питомац, погромаш, полигамиста, 

политеиста, постмодерниста, прагматиста, практициста, прволигаш, првотимац, 

презвитеријанац, радићевац, радикал, рационалиста, сатаниста, сегрегациониста, 

сензуалиста, сепаратиста, сецесиониста, сечентиста, синдикалиста, сколастичар, 

сколастик, соколаш, сократовац, солунац, софиста, социјалдемократа, 

спиртуалиста, стоик, стоичар, структуралиста, ташиста, теиста, текелијанац, 

термидорац, технократа, томиста, торијевац, тоталитариста, 

трансценденталиста, тречентиста, тријалиста, троцкиста, ултрадесничар, 

ултранационалиста, универзалиста, унитариста, утилитариста, утописта, учевњак, 

учењак, фалангиста, федералиста, франковац, фрањевац, фројдиста, фројдовац, 

фузионаш, фузионирац,  фузиониста, фундаменталиста, хеви-металац, хегелијанац, 

хегеловац, хедониста, хелениста, хипик,  хитлеровац, хордаш, хусит, цариста, 

централиста, центумаш, црвеноармејац, црнорукац, чартиста, чврсторукаш, 

шајкаш1, шездесетосмаш, шизматик, дукатовац, криптокомуниста, 

криптомариниста. О овоме ће бити ријечи и у наредном поглављу у коме ће се још 

јасније видјети колико вођство има мушки род у процесу номинације у нашем језику. 

До сада смо видјели да је довољан само мушки род за номинацију односно да он често 

не истиче разлику према полу (јер присталице одређених покрета, учења свакако могу 

бити и жене), али остаје питање зашто је тако кад имамо средства којима можемо 

градити корелативне именице женског рода
38

, тј. ,,зашто се не користи творбени 

потенцијал у пуној мери” (Киш, Ајџановић, 2007: 225).  

У склопу овог поглавља и приче о доминацији мушког рода у процесу 

номинације могу се навести и именице које се могу квалификовати као неутралне. 

                                                 
38

 Суфикс –киња, а у неким случајевима и –ица или –ка, лако се може додати на већину ових именица.   
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Међу њима има и именица типа nomina patienis, али и оних из већ поменутих група. 

Семантички неутралне
39

 су следеће именице: адолесцент, богољубац, боем, боемчина, 

бувљивко, кудравко, анонимац, анонимус, безнандик, бездомник, гароња, завереник, 

заједничар, заљубљеник, занесењак, заслужник, знатижељник, идеализатор, 

идолопоклоник,  избављеник, избеглица, задављеник, зналац, ибеовац, иноплеменик, 

индивидуалиста, исељеник, једноженац, јуришлија, јуришник, каријериста, 

књигољубац, компромисер, конвертит, латиничар,  лулаш, максималиста, маларичар,  

малопосједник, мантијаш, маргиналиста, мензаш, месарош, миропомазаник, мономан, 

моћник, незнабожац, некрст, непартијац, новатор, непливач, непушач, 

нонконформиста, ноћобдија, оптимиста, опуномоћеник, опуномоћитељ, одметник, 

осамнаестогодишњак, основац, особењак, парија, паролаш, педан, перфекциониста, 

пироман, погубљеник, подвижник, подмигљивац, постриженик, прагматик, 

прагматичар, практичар, првенац, природњак, прогресивиста, прогресиста, 

пубертетлија, пупавац, голошијан, дистрофичар, дођош, домазет, дугајлија, ђутураш, 

евнух, крмањонац, лаик, меланхолик, мланхоличар, равногорац, радосник, 

разговорљивац, разговорџија, рационализатор, рационалиста, регионалиста, репоња, 

рецидивиста, риђан, риђо, риђоња, русофил, русофоб, рутинер, самичар, самодржац,  

седдамнаестогодишњак, сензуалац, сипљивацм, систематичар, ситноспоственик, 

скептичар, скептик, смртник, средњак, стогодишњак, сувјерник, сујевјерац, 

сушичавац, табетичар, титулар, топљеник, трнсвестит, трбушко, трбосек, 

трбухозборац, трећекатегорник, трећелигаш, трипераш, тројанка, тројкаш, 

тромесечњак, турбекулотик, убоденик, увређеник, умировљеник, умолник, 

универзиетлија, упитаник, упосленик, упућеник, усињеник, усрећеник,  устрељеник, 

факултетлија, фанатик, фанатичар, флегма, флегматичар, флегматик, фразер, 

хемофиличар, хепатитичар, хероиноман, хипертоничар, хипохондар, хипохондрик, 

хобиста, ходалац, ходац, хомић, хонорарац, хркач, цивилиста, цилиндраш, цокулаш, 

црнобрадаш, црнокожац, четворкаш, чиравац, чираш, џемпераш, шездесетогодишњак, 

шеснаестогодишњак, шећераш, штриљо, шубараш итд.
40

 Насупрот неутралним 

именицама мушког рода стоје малобројне именице женског рода: гардедама, 

дешњакиња, дојиља, дојкиња, другоротка, дугонога, дулчинеја, матрона, миразуша, 

миражџијка, миражџика, мис, мома, муза, навијаља, нана, прабаба, прија, примадона, 

                                                 
39

 Ирелевантне су за квалитативну анализу, али свакако не и за квантитативну.  
40

 Не стављамо само тачку, него остављамо и могућност да је направљен пропуст у ексцерпцији грађе 

што се увијек лако догоди када је у питању рад на рјечницима. Исто је и са именицама женског рода у 

наредном пасусу.  
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присвојеница, родиља, родица, свастика, сестра, сестретина, сибила, снаја, снајка, 

трудница, фрајла, лезбејка, мадам, маћеха, успијача, успијуша, дада, дадица, црнка, 

црнојка, црнојчица, врца, врцка, врцкалица и још неке. Наводимо ове именице овдје, а 

не у наредном поглављу како би се боље дочарао однос мушког и женског рода у 

процесу номинације у Речнику српскога језика и у српском језику уопште односно 

примат који, очигледно, има мушки род у том процесу.  
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5. ЖЕНА У РЕЧНИКУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА И НА ОСНОВУ ЊЕГА 

 

У претходном поглављу говорећи о односу према мушкарцу донекле је 

предочен и однос према жени у нашем језику и друштву. Видјели смо да је број 

именица типа nomina agentis masculinum и nomina professionis masculinum које немају 

облике женскога рода прилично велики (преко хиљаду и триста). С друге стране, 

nomina agentis femininum и nomina professionis femininum које немају облике мушкога 

рода су прилично малобројне у Речнику српскога језика Матице српске. Из ове групе 

именица у рјечнику се налазе селедеће именице: анимир-дама, бабица, бебиситерка, 

бединерка, белиља, бојиља, гувернанта / гувернантица, дадиља, касирка, предиља,  

свилопреља, седмобојка, стриптизета, судопера, судоперка, хостеса, шваља. Дакле, 

напрема више од хиљаду и четири стотине занимања и радњи чији су вршиоци 

мушкарци, односно за које имамо називе само мушког рода иако објективно већину 

обављају и жене, стоји свега осамнаест лексема које означавају женска занимања. При 

томе нису у питању именице које су само граматичког женског рода, него се заиста 

наводе као агенси само женске особе нпр. одредница касирка је дефинисана као 

,,женска особа која ради на каси наплаћујући продату робу”, дадиља као ,,женска особа 

која негује и васпитава туђу децу, дечја васпитачица, неговатељица” или рецимо 

бојиља ─ жена која боји, која се бави бојењем (пређе, тканине и сл).  

Међутим, иако малобројне, ове лексеме су и те како релевантне за анализу. 

Наиме, ако се мало боље сагледа о каквим занимањима је ријеч, долази се до значајних 

културолошких импликација. Судећи према затеченом стању односно издвојеним 

лексемама које немају своје мушке парњаке и које се семантички односе искључиво на 

особе женског пола, испоставља се да је само жена, а никако мушкарац, она која преде 

свилу или какву другу тканину, која шије, која пере посуђе, која служи некога или 

подучава у нечијој кући. Жена се у ствари везује за кућанске послове и њено стање се 

можда најбоље може описати ријечју домаћица, тј. присутан је један стереотип према 

којем се жена посматра првенствено као домаћица и кућепазитељка. Чак и ако се посао 

не обавља строго у кући, него на некаквом јавном мјесту, жена и даље остаје у сфери 

овакве концептуализације ─ концептуализације жене као домаћице. Лексема хостеса 

нам понајбоље аргументује претходну констатацију: ,,службеница која дочекује 

посетиоце у некој јавној установи, домаћица, стјуардеса у возу, на броду итд” 

(подвучено од стране аутора). Жени ће се дакле прије повјерити улога домаћина, него 

мушкарцу, као и улога дјечје неговатељице (бебиситерка, дадиља, гувернанта) и 
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једноставно је много чешћи случај да жена обавља тај посао, иако га данас (више него 

у неком ранијем периоду) обављају и мушкарци, што вјероватно произилази из 

чињенице да се жена првобитно концептуализује као мајка, особа која је од примарног 

значаја у животу дјетета, која га доноси на овај свијет (због чега се вјероватно као 

бабица и наводи искључиво женска особа). Поред наведеног, може се додати још само 

да одредница анимир-дама и њено значење ,,жена запослена у бару која забавља госте 

наводећи их на што већи трошак” упућује на еротску слику жене, на жену која је у 

стању мушкарца опчинити својим шаромом (толико да, у овом случају, он направи 

огроман трошак).  

 Да се жена у нашем језику и друштву често сагеледава са аспекта мајке, родиље 

потврђују и именице типа nomina attributiva потврђене у Матичиним једнотомнику: 

бездјетка, бездјетница, вишероткиња, другоротка, првороткиња, родиља, бабињара, 

трудница. Ове одреднице указују на то да ће жена обавезно бити обиљежена у нашем 

језику и у друштву ако није родила, посебно ако не може имати дјецу (на то указује и 

придјевска одредница бездјетан, -тна, -о  чије је објашњење следеће: а. који је без 

деце, који нема деце, б. (само ж.) која не може рађати; подвучено од стране аутора) 

јер је у сваком друштву, па тако и у нашем врло битно да се одржи породично име, а то 

се одражава и у језику. Међутим, за жену изгледа није битна сама могућност 

(по)рађања и улоге мајке, него и то колико пута је родила ─ једном или више, што се 

одразило кроз номинацију као првороткиња или пак другортока, вишероткиња (а као 

одредница је наведен и придјев вишеродна, само у женском роду, са значењем ,,жена 

која је родила више пута, више од једног детета”), те је сигурно да лексеме бездјетка и 

бездјетница пружају извјесну негативну конотацију.   

Номинација жене према некаквом негативној особини (физичког, 

интелектуалног, моралног или неког другог типа) много је продуктивнија него 

номинација жене према позитивним особинама. У рјечнику је потврђено веома мало 

(свега двадесет) именица женскога рода (које немају своје мушке парњаке) којима се 

номинује женско према позитивној особини, а то су следеће именице: амазонка, 

богиња, богиница, богињица, вила,  вижлица, вижла (2), красота, красотица, мазница 

(б), паметница, риба, рибетина, цица, лутка (2а, 2б), герла. Насупрот њима стоје 

именице којима је извршена номинација према негативној особини: аждаја, акреп
41

, 

алапача, амазонка, бабадевојка, балавурда, бездјетница, беснуља, бећаруша, бикуља, 

                                                 
41

 Иако је граматички мушког рода, именица акреп сврстана је овдје јер се у рјечнику у загради наводи 

да је обично ријеч о жени.  
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буља, буљавица, вештакиња, вештица, вртирепка, гузичара, гузара, гуска, дебелгуза, 

дебелогуза, дроља, дрољетина, дроца, жентура, жентурача, жентурина, зубача, јада, 

јадика, калаштура, кликуша, кобила, конкубина, крава, крезуба, крезубача, крекетуша, 

крмељивица, куја, кујетина, кујица, курјачица, кучка, кучкетина, лапарача, мазница(а), 

мушкарача, мушкобања, намигуша, наџакбаба, назовисестра, немајка, нероткиња, 

нимфоманка, опајдара, ошторконђа, побјегуља, профукњача, профукљача, радодајка, 

разведеница, рода, розга, роспија, секадаша, спонзоруша, судоперка3, таракача, 

торокалица, торокуша, торокаљка, ћурка, увијуша, фукса, фуксетина, фуфа, фуфица, 

хетера, цмиздра, шмизла. Запажа се, међутим, да је код именица којима је извршена 

номинација према позитивној особини доминантна номинација према физичким 

особинама, док је међу именицама у којима је процес номинације заснован на 

негативним особинама више именица које говоре о неквом моралном или карактерном 

свјојству жене. На основу тога (и ако поново погледамо именице из прве групе, тј. оне 

с позитивним својствима) можемо закључити да се жена првенствено концептуализује 

као лијепо, витко биће, а да таквом бићу не приличи да се понаша  непристојно и 

неморално, тј. да буде лаког морала (дроља, дрољетина, дроца, фукса, фуксетина, 

профукњача, секадаша, радодајка, нимфоманка и сл). Дакле и прве и друге именице тј. 

и један и други тип номинације помажу да се изгради дио прототипа жене у српској 

култури и српском друштву, а то је жена која је поштена, лијепа, паметна, која не 

прича много и која је добра мајка.   

С друге стране, номинација оба рода према одређеним особинама помаже да 

схватимо какве су заправо наше друштвено-моралне норме, односно каква особа (не) 

треба да буде да би била што ближе савршенству, односно какве то особине наш народ 

нарочито примјећује, тј. какве цијени, а какве негативно перципира. Nomina attributiva 

и мушког и женског рода које се налазе у Речнику српскога језика су следеће: 

авантурист : авнатуристкиња, анорексичар : анорексичарка, аљкавац : аљкавица, 

аминаш : аминашица, антиалкохоличар : антиалкохоличарка, балавац : балавица, 

бахант : баханткиња / бахантица, бедилац : бедилица, безбожник: безбожница, 

безбрижник : безбрижница, безвезњак : безвезњакуша, бездушник : бездушница, 

безобразник : безобразница, безочник : безочница, бескућник : бескућница, бесмртник : 

бесмртница, бесловесник : бесловесница, бесник : бесница, бесомучник : бесомучница, 

бешчасник : бешчасница,  богаташ / богатун / богаташчић : богаташица, богомољац: 

богомољка, браколомац : браколомица, брбљивац / брбљивко : брбљивица / брбљуша, 

брљавац / брљавко : брљавица, буновник / бунџија : буновница, буржуј : буржујкиња, 
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варварин : варваринка, варљивац : варљивица, вашљивац : вашљивица / вашљивка, 

веселник : веселница, виновник : виновница, вишезналац: вишезналка, 

волшебник:волшебница, враголан : враголанка / враголица, вредник : вредница, 

вртоглавац : вртоглавка, гаван : гаванка, гадљивац : гадљивица, гад / гадар  / гадов : 

гадура, гаћан : гаћанка, геак / геачина / гегула : геакуша, гегавац : гегавка, гиздавац : 

гиздачица, гизделин : гизделинка, глупак / глупан / глупачина / глупавко : глупача, 

гнусник : гнусница, гњидавац : гњидавица, говорљивац / говорџија: говорљивица / 

говоруша, гологуз / гологузан : гологуза, горопадник / горопадница, грабилац / 

грабљивац : грабилица / грабљивица, грандоман : грандоманка, грбавац : грбавица, 

грешник : грешница, грижљивац : грижљивица, грубијан : грубијанка, губавац / губавко 

: губавица, гуравац : гуравица, гукавац / гукавко / гукан : гукавица, дарежљивац  : 

дарежљивица, дебељко / дебељушко : дебељуца / дебељуша, дезертер : дезертерка, 

дефетиста : дефетисткиња, девац : девица, дивљак : дивљакиња / дивљакуша, 

доброслутник : доброслутниц, добросрећник : добросрећница, добротвор : 

добротворка, доброчинац / доброчинитељ : доброчинитељка, досадник : досадница, 

досетљивац : досетљивица, дрекавац : дрекавица, дрзник : дрзница, дрогераш / 

дрогериста : дрогеристкиња, душегубац : душегубица, ђубретар : ђубретарка, 

ентузијазиста : ентузијасткиња, епилептичар : епилептичарка, еротоман : 

еротоманка, жалосник : жалосница, ждребац : ждребица, завидник / завидљивац : 

завидница / завидљивица, зависник : зависница, загрижљивац : загрижљивица, 

заједљивац : заједљивица, замазанац : замазаница, злобник : злобница, злогласник : 

злогласница, злокобник : злокобница, злослутник : злослутница / злослутица, 

злосрећник : злосрећница, злотвор : злотворка / злотворица, злочинац : злочинка, 

игнорант : игноранткиња, идиот : идиоткиња, изгубљеник : изгубљеница, имењак : 

имењакиња, иностранац : иностранка / иностранкиња,  интелектуалац : 

интелектуалка, интригант : интриганткиња, јадник / јадо / јадов / јадоња : јадница / 

јада, јаловац /јаловак : јаловица / јаловуша, каћипер : каћиперка, клептоман : 

клептоманка, кмезавац : кмезавица, кобник : кобница, коленовић : коленовићка, 

конзервативац : конзервативка, крадљивац : крадљивица, крвник : крвнница, крвопилац 

: крвопија, крепосник : крепосница, кривоверац : кривоверка, кривоверник : 

кривоверница, кривоклетник : кривоклетница, кудравац : кудравица, кукавац / кукавник 

/ кукавељ : кукавица, лажљивац : лажљивица, лажов : лажовчина, лајавац : лајавица, 

лакрдијаш : лакрдијашица, лаф : лафица, левак : левакиња, лењивац : лењивица, 

љепотан : љепотаница, лилипутанац : лилупутанка, лисац : лисица, лицемјер / 
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лицемјерник : лицемјерка, лудак : лудача / лудакиња, лукавац : лукавица, лупеж  : 

лупежица, љубопитљивац : љубопитљивица, мајмун : мајмуница, малиша : малиша, 

маловарошанин : мловарошанка, малогрђанин : малограђанка, малолетник : 

малолетница, малоумник : малоумница, малер : малерка, материјалиста : 

материјалсткиња, матори / маторац : маторка, мацан : мачка, милијардер : 

милијаредерка, милионер : милионерка, морфинист : морфинисткиња, мршавац / 

мршавко : мршавица, мудријаш : мудријашица, мутавац / мута : мутавица, мучаљивац 

: мучаљивица, наивац / наивко / наивчина : наивка, наметљивац : наметљивица, 

напасник : напасница, насртљивац : насртљивица,  невјерник : невјерница, невољник : 

невољница, незнанац : незнаница, неопранац / неопранко : неопраница, нерадник : 

нерадница, несрећник : несрећница, одликаш : одликашица, одрпанико : одрпаница, 

окрутник : окрутница, опасник : опасница, осветник : осветница, очајник : очајница, 

пакосник : пакосница, паничар : паничарка, падавичар : падавичарка, патник / паћеник 

: патница / паћеница, плавушан : плавуша / плавојка, плачљивац / плачљивко: 

плачљивица, поводљивац : поводљивица, поганац : поганица, познаник : познаница, 

покајник : покајница, покрштеник : покрштеница, поспанац : поспанка, потказивач : 

потказивачица, потпаљивач : потпаљивачица, похотљивац : похотљивица, почетник : 

почетница, правовјерник : правовјерница, прасац : прасица, првак : првакиња, пргавац / 

пргавко : пргавица, преварант: преваранткиња, превртљивац : превртљивица, 

прељубник : прељубница, препредењак / препреденко : препреденица, преступник : 

преступница, презимењак : презимењакиња,  призетко : призетковица, примитивац : 

примитивка, принципал : принципалка, прљвац : прљавица, прождрљивац : 

прождрљивица / прождрљивка, проклетник : проклетница, протекционаш : 

протекционашица, пршљивац : пршљивица, псовач : псовачица, пунољетник : 

пунољетница, пустолов : пустоловка, пустопашник : пустопашница, пуштеник : 

пуштеница, радозналац : радозналица, разблудник : разблудница, разметљивац : 

разметљивца, разузданик : разузданица, раноранилац : раноранилица, расипник : 

расипница, раскалашник : раскалашница, распусник : распусница, распуштеник : 

распуштеница, ревносник : ревносница, садиста : садисткиња, самац : самица, 

саможивац : саможивица, самотар : самотарка, самотник / самотњак: самотница, 

самохранац : самохраница, свадљивац :  свадљивица, светац : светица, својеглавац : 

својеглавица, сврабљивац : сврабљивица, сиромах : сиромашица, сиротан : сиротица, 

ситничар : ситничарка, скиталац : скиталица, скитач : скитачица, склеротик : 

склеротичар, скрушеник : скрушеница, слободоумник : слободоумница, слепац : 
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слепица, смрдљивац : смрдљивица, смутљивац : смутљивица, спавач : спавачица, 

срамежљивац : срамежљивица, срећник : срећница, сродник : сродница, страсник : 

страсница, страшљивац / страшљивко : страшљивица, тепавац : тепавица, тигар : 

тигрица, тиранин : тиранка, тифусар : тифусарка, траљавац : траљавица,  трачер : 

трачерка, трошаџија : трошаџијка, трунташ : трунташица, туђинац : туђинка, 

тужник : тужница, туробник : туробница, ћелавац / ћело : ћелавица, ћеретавац : 

ћеретуша, ћопавац / ћопавко : ћопавица, ћоравац / ћора / ћоро / ћоравко : ћоравица, 

ћутљивац / ћутљивко : ћутљивица, убожник : убожница, угодник : угодница, удовац : 

удова / удовица / удовичица, улагивач : улагивачица, уличар : уличарка, уморник : 

уморница, уњкавац : уњкавица, упаљеник : упаљеница, усамљеник : усамљеница, 

усидјелац : усидјелица, успаљеник : успаљеница, ушкопљеник : ушкопљеница, ушљивац : 

ушљивица, фаворит : фавориткиња, факин : факинка, фантаста : фантасткиња,  

фаталиста : фаталисткиња, филантроп : филантропкиња, фолирант : 

фолиранткиња, хазардаш / хазардер : хазардерка, хајдук : хајдучица, халапљивац : 

халпљивица, хвалисавац : хвалисавица, ходочасник : ходочасница, хохштаплер : 

хохштаплерка, хумориста : хумористкиња, цакан : цакана, цмиздравац : цмиздравица, 

црквар : цркварка, чангризавац : чангризавица, чанколиз : чанколиза, чистунац: 

чистуница / чистунка, чудак / чудњак : чудакиња, чупавац : чупавица, чупоглавац: 

чупоглавица, шаљивац : шаљивица, шампион : шампионка, шантавац / шантавко : 

шантавица, шарлатан : шарлатанка, шашавац / шашавко :  шашавица, швалер : 

швалерка, шепавац / шепавко / шепоња : шепавица, шизофреник / шизофреничар : 

шизофреничарка, шипарац : шипарица, шкрбавац : шкрбавица, шкрба : шкрбо, 

шлампавац : шлампавца, шмркавац / шмрка : шмркавица, шопавац / шопавко : 

шопавица, штедљивац : штедљивица, штребер : штреберка. Међутим, много више је 

парова (што се и на први поглед може примијетити) у којима је извршена номинација 

мушкарца и жене према некаквој негативној особини јер је негативно својство 

упечатљивије било да је ријеч о физичкој
42

 или моралној карактеристици. Заправо, 

номинација према особинама која се даје у оба рода говори да су многе особине 

подједнако битне и за личност жене и за личност мушкарца.  

Такође, одређене именице nomina agentis masculinum и nomina professionis 

masculinum имају женске парњаке:  абонент : абоненткиња, ага : агиница, агитатор : 

                                                 
42

 Поврх тога, чак и када квалификујемо неког на основу неког позитивног физичког својства, то чинимо 

јер је заправа у тој квалификацији садржана нека особина у знатно израженој мјери нпр. љепотица је за 

нас женско које сматрамо веома, изванредно лијепом особом и сл. 
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агитаторка, аматер : аматерка, аристократа : аристократкиња,  архивар : 

архиварка, апстинент : апстиненткиња, атентатор : атентаторка, ауто-стопер : 

ауто-стоперка,  бачијар : бачијарка, бацач : бацачица, баштиник : баштиница, берач 

: берачица, билдер : билдерка, бирач : бирачица, благовијесник / благовјеститељ : 

благовјесница,  богохулитељ / богохулник : богохулница, бранитељ / бранилац :  

бранитељка, брисач  : брисачица, бројач : бројачица, будилац / будитељ / будилник : 

будиља / будитељица, будитељка, велепоседник : велепоседница, весник : весница, 

водар / водоноша : водарица, водилац : водиља, возилац : возиља, волонтер : 

волонтерка, врач / врачар : врачара / врачарица, вребалац / вребач : вребачица, газда : 

газдарица, гајилац : гајиља / гајитељка, гатар / гаталац : гатара / гаталица, главар : 

главарица, гласач : гласачица, гласник : гласница, гледалац / гледатељ : гледатељка, 

гњечилац : гњечилица, гонилац / гонитељ: гонитељица / гонитељка, градитељ : 

градитељка, грабљач : грабљачица, давалац  / даватељ / давач : даватељка, даривалац 

/ даривач, даровалац, дародавац : даривалица, дебитант : дебитанткиња, деламатор : 

декламаторка, дјелилац / дјелитељ : дјелиља, денунцијант : денунцијанткиња, 

диктатор : диктаторка, добављач : добављачица, дневничар : дневничарка, домаћин : 

домаћица, домоуправитељ : домоуправитељица, донатор : донаторка, дописник : 

дописница, дублер : дублерка, дружбеник : дружбеница,  дужник : дужница, жалбеник 

: жалбеница, забављач : забављачица, заговорник : заговорница, заступник : 

заступница, заторник : заторница, играч : играчица, избођач / избодилац : извођачица, 

избавилац / избавитељ : избавитељица / избавитељка, изнајмљивач : изнајмљивачица, 

изналазач : изналазачица, изумилац / изумитељ: изумитељка / изумитељица, 

интерпретатор : интерпретаторка, исповедник : исповедница, испосник : испосница, 

јахач : јахачица, кандидат : кандидаткиња, клеветник : клеветница, колега : 

колегиница,  компањон : компањонка, копач : копачица, кријумчар : кријумчарка,  

криминалиста : криминалисткиња, купач : купачица, купилац : купилица, кућевласник : 

кућевласница, кућепазитељ : кућепазитељица / кућепазитељка, курсиста: 

курсисткиња, љубавник : љубавница, љубитељ : љубитељица / љубитељка, млатилац : 

млатиља, музар : музара / музарка, мучилац / мучитељ : мучитељица / мучитељка, 

набављач : набављачица, надгледник: надгледница, надстојник : надстојница, 

наложник : наложница, намерник : намерница, нападач : нападачица, насљедник : 

насљедница, непријатељ : непријатељица, обожавалац / обиожаватељ : 

обожаватељка, одгајивач / одгојитељ : одгајивачица / одгојитељка, оганизатор : 

организаторка, пењач : пењачица, поборник : поборница, позивар : позиварка, 
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поклоник : поклоница,  послужилац / послужитељ : послужитељка, посредник : 

посредница, починилац : починитељка / починитељица, превратник : превратница, 

предводник : предводница, предрадник : предрадница, представник : представница, 

препородилац / препородитељ : препородитељка, препродавац / препродавач : 

препродавачица,  престолонаследник : престолонаследница, претплатник : 

претплатница, претходник : претходница, приватник : приватница, прималац / 

приматељ : приматељка, причесник : причесница, провалник : провалница, проводаџија 

: проводаџика, пролазник : пролазница,  противник : противница, пустосват : 

пустосватица, утник / путешественик : путница, пучанин : пучанка, пушач:пушачица, 

раздвајач : раздвајачица, разарач : разарачица, разносач / разносилац : разносачица, 

ратник : ратница, реакционар : реакционарка, револуционар : револуционарка, 

реформатор : реформаторка, ривал : ривалка, робијаш : робијашица, роб : робиња / 

робињица, родоначелник : родоначелница, руководилац : руководитељица, рушилац / 

рушитељ : рушитељица, сабеседник : сабеседница, сабирач : сабирачица, саботер : 

саботерка, савезник : савезница, савјетодавац : савјетодавка, савременик : 

савременица,  саговорник : саговорница, саиграч : саиграчица, саиграч : саиграчица, 

саплеменик : саплеменица, сапатник : сапатница, сапутник : сапутница, сарадник : 

сарадница, саучесник : саучесница, свједок : свједокиња, сводник / сводилац : сводиља / 

сводница, скакач : скакачица, скијаш : скијашица, скупљач : скупљачица, слагач : 

слагачица, слушалац / слушатељ : слушатељка, сопственик : сопственица,  спаситељ / 

спасилац : спаситељка / спаситељица, станодавац : станодавка, старалац / 

старатељ : старатељка, створитељ : створитељица / створитељка, стипендиста : 

стипендисткиња, странац : странкиња, страдалник : страдалница, сунасљедник : 

сунасљедница, супарник : супарница, супосједник : супосједница, такмичар : 

такмичарка, творитељ : творитељка, творац / творилац : твориља, тркач : 

тркачица, трошач / трошилац : трошачица, тужилац / тужитељ : тужиља / 

тужилица, туриста : туристкиња,  увеселитељ: увеселитељка, уводилац / уводитељ : 

уводачица, уводник / уводничар : уводница, увредилац / увредитељ : увредитељица, 

угњетач / угњетавач / угњетавачица, удеоничар : удеоничарка, узајмљивач : 

узајмљивачица, узгојитељ : узгојитељица, узрочник : узрочница, укротилац / 

укротитељ : укротитељка, улагач : улагачица,  управљач: управљачица, упропстилац / 

упропаститељ / упропаститељка, утемељивач: утемељивачица, утемељитељ : 

утемељитељица, утјешилац / утјешитељ : утјешитељица / утјешитељка, ученик : 

ученица, учесник : учесница, филателиста : филателисткиња, харалац / харатељ : 
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харалицца, хигијеничар : хигијеничарка, хиромант : хироманткиња, хранилац / 

хранитељ : хранитељка, цимер : цимерка / цимерица, честиталац : честиталица, 

честитар / честитач : честитарка, чешљач : чешљачица, чинитељ : чинитељица, 

читалац / читатељ : читатељка,  читач : читачица, чувалац : чувалица(може и 

особина), чупач : чупачица, шаптач:шаптачица, шапталац : шапталица, шверцер : 

шверцерка, шеталац / шетач : шетачица, ширилац / ширитељ : ширитељка, школарац 

: школарица, шпијун : шпијунка, авијатичар : авијатичарка, адвокат : адвокатица, 

академичар : академка, акробат : акробаткиња, акушер : акушерка, амбасадор, 

амбасадорка, англист : англисткиња, аналиста : аналисткиња, артиста : 

артисткиња, афористичар : афористичарка, бележник : бележниковица, бербер / 

берберин: берберка, бизнисмен : бизнисменка, билетар : билетарка, биљар : биљарица, 

биоелектричар : биоелектричарка, бирош : бирошкиња, бојар / бољар : бојарица / 

бојарка / бољарка, брашнар : брашнарка, бригадир : бригадирка, бријач : бријачица, 

ватерполиста : ватерполисткиња, везир : везировица, веслач : веслачица, видар : 

видарица / видарка, виноградар : виноградарка, виолиниста : виолинисткиња, виолист 

: виолисткиња. виолончелист : виолончелисткиња, виртуоз : виртуосткиња, владар : 

владарка, властелин : властелинка, власуљар : власуљарка, влачар : влачарка, влачилац 

: вллачилица / влачика, воденичар : воденичарка, водитељ : водитељица / водитељка, 

возач : возачица, возар : возарица, војвода : војвоткиња, волар : воларица, воћар : 

воћарка, вретенар : вретенарка / вретенара, вртар / вртлар / вртларка, гардаробер : 

гардароберка, генерал : генералица, географ : географкиња, германист : 

германисткиња, гимнастичар : гимнастичарка, гитарист : гитаристкиња, глачар : 

глачарица, глумац : глумица, говедар : говедарица,  господар : господарица, 

гостионичар : гостионичарка, гравер : граверка, градоначелник : градоначелниковица, 

граматичар : граматичарка, грнчар : грнчарица, гробар : гробарка, гувернер : 

гувернеровица, губернатор : губернаторица, гушчар : гушчарка / гушчарица, 

дактилограф : дактилографкиња, делегат : делегаткиња, демонстратор : 

демонстраторка, дентист : дентисткиња, детектив : детективка, дизајнер : 

дизајнерка, дилетант : дилетанткиња, директор : директорица / директорка, домар : 

домарка, драматичар : дрматичарка, дрвар : дрварица, државник : државница, 

дуванџија : дуванџијка, дужд : дуждевица, ђакон : ђаконица, економиста / економичар 

: економисткиња, есејиста : есејисткиња, естетичар / естетик : естетичарка, 

емигрант : емигранткиња, епизодиста / епизодичар : епизодисткиња, енфендија : 

ефендиница / ефендијиница, звонар :  звонарица, зеленаш : зеленашица, зубар : зубарка, 



59 

 

игуман : игуманија, измећар : измећарка / измећарица, инспектор : инспекторка,  

јуниор : јуниорка, кавеџија / кафеџија : кафеџијка, кадет : кадеткиња, кадија : 

кадиница,  калућер : калуђерица, капетан : капетаница, келнер : келнерица, керамичар 

: кермаичарка, клавириста : клавиристица / клавиристкиња, кмет : кметица, кез : 

кнегиња, кнежевић : кнежевица, књижар : књижарка, књижевник : књижевница, 

кобасичар  : кобасичарка, ковач : ковачица, козметичар : козметичарка, комичар : 

комичарка, колпортер : колпортерка, комедијаш : комедијашица (може и у особине), 

комерцијалиста : комерцијалисткиња / комерцијалка, композитор : композиторка, 

конзул : конзулица / конзулка, конобар : конобарица, конт : контеса, космонаут : 

космонауткиња, костимер : костимерка, котаричар : котаричарка, кошаркаш : 

кошаркашица, кравар : краварица, краљ : краљица, критичар : критичарка, кројач : 

кројачица, крчмар : крчмарица, кувар : куварица, курир : курирка, лаборант : 

лаборанткиња, лектор : лекторка, лијечник : лијечница, литерат (а) : литераткиња, 

литератор : литераторка, лихвар : лихварка, луткар : луткарица, магационар / 

магационер : магационерка, мајстор : мајсторица,  мандолиниста : 

мандолинисткиња, манекен : манекенка, маникер / маникир : маникирка, маркиз : 

маркиза, математичар : математичарка, матичар : матичарка, менаџер : 

менаџерка, метафизичар : метафизичарка, министар : министарка, музичар : 

музичарка, надвојвода : надвојвоткиња, надничар : надничарка, намјесник : 

намјесниковица / намјесница, намјештеник : намјештеница, наредник : наредниковица, 

наставник : наставница, начелник : начелниковица / начелница, његоватељ : 

његоватељица, нутрициониста : нутриционисткиња, одбојкаш : одбојкашица, 

одборник : одборница, одвјетник : одвјетница, пандур : пандурка, пастир : пастирица 

/ пастирка, пјевач : пјевачица / пјеваљка, педикир : педикирка, персоналац : 

персоналка, плесач : плесачица, пливач : пливачица, поданик : поданица, подводач :  

подводачица, поета : поетеса, покућар : покућарка, подстанар : подстанарка, 

потпоручник : потпоручница, потпредсједник : потпредсједница, потпуковник : 

потпуковница / потпуковниковица, пуковник : пуковниковица, предавач : предавачица, 

предсједник : предсједница / председниковица, премијер : премијерка, препонаш : 

препонашица, пројектант : пројектанткиња, пролетер : пролетерка, пропагатор : 

пропагаторка, просјак : пројскиља / просјачица, протагониста : протагонисткиња, 

протектор : протекторка, професор : професорица / професорка, птицоловац / 

птичар : птичарица,  пудар : пударица, равнатељ : равнатељица / равнатељка, пчелар 

: пчеларка, разводник : разводница, рвач : рвачица, регент : регенткиња, регистратор 
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: регистраторка, редитељ : редитељка, редовник : редовница, режисер : режисерка, 

реквизитер : реквизитерка, ректор : ректорка, рентијер : рентијерка, референт : 

референткиња, рецепционер : рецепционерка, решетар : решетарка(може и особина),  

рибар : рибарка, ретушер : ретушерка, рудар : рударка, рукавичар : рукавичарка, 

рукометаш : рукометашица, савјетник : савјетниковица / савјетница, самарџија : 

самарџиница, санитарац : санитарка, саобраћајац : саобраћајка, сапунар : сапунарка, 

сапунџија : сапунџијиница, свјећар : свјећарица, сениор : сениорка, сенатор : санторка 

/ сенаторовица, секретар : секретарица, ситар : ситарка, слависта : слависткиња, 

сликар : сликарка, службеник : службеница, сметлар : сметларица, солдат : 

солдатуша,
43

 спахија : спахиница, специјалиста : специјалисткиња, спорташ : 

спорташица, спортист : спортистикиња, стажиста : стажисткиња, статиста : 

статискиња, статистичар : статистичарка, стенодактилограф : 

стенодактилографкиња, стјуард : стјуардеса,  стонотенисер : стонотенисрека,  

сувладар / сувладалац : сувладарка, султан : султанија / султана / султаница / 

султанка, сусјед / сусједник : сусједица, суплент : суплентикња, сценариста : 

сценартисткиња, сценограф : сценографкиња, тајник : тајница, суфлер : суфлерка, 

тамбураш : тамбурашица, тамничар : тамничарка, тежак : тежакиња, 

телеграфиста : телеграфисткиња, телефониста : телефонисткиња, теозоф : 

теозофкиња, торбар : торбарка, трамвајџија : трамвајџика, трапезиста : 

трапезсткиња, ћевабџија : ћевабџијка, ћифта : ћифтиница, укућанин : укућанка, 

умјетник : умјетница, управитељ : управитељица, управник : управница / 

управниковица, уча : учиница, учитељ : учитељица / учитељка, фабрикант : 

фабриканткиња, фабулатор / фабулиста: фабулисткиња, фаготиста : 

фаготисткиња, фрбар : фарбарка, фармер : фармерка, фармацеут : фармацеуткиња, 

фељтониста : фељтонисткиња, филозоф : филозофкиња, флаутиста : 

флаутисткиња, фотограф : фотографкиња, фризер : фризерка, фронташ : 

фронташица, хармоникаш : хармоникашица, харфиста : харфисткиња, херцег : 

херцегиња, хаџа / хаџо / хаџија: хаџика / хаџиница, хљебар : хљебарка, хмељар : 

хмељарка, хокејаш : хокејашица, хоспитант : хоспитанткиња, хоџа : хоџиница, цар : 

царица, царевић : царевићка, цвјећар : цвјећарка / цвјећарица, циглар : цигларка, 

ципелар : ципеларка, чарапар : чарапарка, чаробник / чаробњак : чаробница, челиста : 
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 Солдатуша означава још и ону која иде, која се љубака са солдатима што говори о потреби да се 

истакне неморалност жене и да се она именује опет према занимању мушкарца, али у овом случају не 

мужа, него већег броја љубавника.  
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челисткиња, чембалиста : чембалисткиња, чешљар : чешљарка / чешљарица, чизмар : 

чизмарица / чизмарка, чиновник : чиновниковица / чиновница, чистач / чистилац : 

чистачица, чобанин : чобаница, чобанчић : чобанчица, чувар : чуварица, џогер : 

џогерка, џудаш : џудашица, џудиста : џудисткиња, шанкер : шанкерица, шансонијер / 

шансоњер : шансоњерка,  шахиста : шахисткиња,  шеф : шефица / шефовица, 

шеширџија : шеширџијка, шивач : шивачица, шминкер : шшминкерка, шнајдер : 

шнајдерица / шнајдерка, штрикер : штиркерка, шумар : шумарица / шумарка / 

шумаревица. 

Неких именица мушког рода из наведених група има више него њихових 

женских корелатива, а у неким случајевима је и обрнуто, али разлог томе налазимо 

једино  у конкурентним суфиксима. Поврх тога, у неким случајевима се ради само о 

формантним корелативима, односно поједине именице женског рода немају значење 

вршиоца неке радње или носиоца занимања, него представљају особе женског пола у 

специфичаном односу према мушкарцима назване основинском ријечју, тачније жене 

(супруге) мушкараца који су вршиоци неке радње, носиоци занимања или некакве 

титуле. Тако именице: везировица, генералица, градоначелниковица, дуждевица, 

ефендиница / ефендијиница, кадиница, ковачица, маркиза, наредниковица, 

пуковниковица, сапунџијиница,  савјетниковица, сенаторовица, солдатуша, спахиница, 

управниковица, хаџиница, чиновниковица  означавају искључиво жене супружнице 

мушкараца који су носиоци звања, титула. У питању су, очигледно, врло уважене 

титуле и звања, а с обзиром на то да неке уопште немају дублете којима се означава 

nomina agentis и nomina professionis femininum, чини се да се жене нису сматрале или се 

и данас не сматрају подесним да заузму улоге нпр. управитељице одређене територије 

или аутономне јединице
44

. С друге стране неке од издвојених именица имају дублете 

које означавају жене као агенсе или као носиоце  одређених звања; према 

начелниковица у рјечнику се налази и одредница начелница, поред одреднице 

сенаторовица ту је и сенаторка, управница поред управниковица, савјетница поред 

савјетниковица, чиновница поред чиновниковица, хаџика према хаџиниџа, с тим да 

одредница хаџика има и значење хаџинице тј. хаџијине жене.  Одреднице као што је 

хаџика тј. које се могу сврастати и у nomina agentis и nomina professionis и у оне којима 

се означава посебан однос према мушкарцу нису малобројне. То су следеће одреднице: 

домаћица, берберка, бирошкиња, домарка, дуванџијка, капетаница, кобасичарка, 
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 О томе свједочи и мали број жена које су на челу државе или њених органа. 
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крчмарица, мајсторица, министарка, намјесниковица, решетарка, торбарка, 

хљебарка, ципеларка, чешљарка, чешљарица, шефовица, шумарица / шумарка / 

шумаровица. Иако, као што је предочено, насупрот номинацији жене према посебном 

односу са мушкарцем, постоје неки дублетни облици којима се означава искључиво 

nomina agentis и nomina professionis femininum, ипак је доминантнији први тип 

номинације, а чиме се јасно указује на потребу да се жена у друштву обиљежи према 

човјеку којем припада (односно са којим је у браку). Овиме се жена етикетира као 

прилично несамостално биће, биће које без обзира на многа права (без обзира на то 

што може да буде и носилац одређеног звања и титуле) мора да се номинује и преко 

свога супружника. На тај начин се заправо у друштву јасније дефинише статус жене јер 

без обзира на то што је жена (тј. што може да буде) нпр. професорица, научница или 

рецимо домаћица, номинација према супружнику олакшава другим људима 

позицирање те жене у друштву. Испоставља се да је за друштво врло битно за кога се 

жена удала и да тиме она може да детерминише (иако несвјесно) свој однос са 

остатком друштва јер дефинитивно неће бити у истом рангу сапунџијиница, домарка 

као нпр. нека министарка или сенаторовица. Оно што се намеће као закључак јесте да  

се жена ипак третира као секундарна у односу на мушкарца који очигледно има примат 

и у друштву и у номинацији.  

Примарност мушкарца у односу на жену се примјећује и код именица којима се 

означавају припадници, сљедбеници, присталице различитих покрета и учења.  То смо 

великим дијелом приказали и у претходном поглављу, али како би сама тврдња била 

транспарентнија предочићемо дати однос у табели испод. 

 

Табела 1. Однос именица мушког и женског рода са значењем особа из категорије 

присталице, сљедбеници, припадници различитих покрета, учења и сл. 

Присталице, сљедбеници, припадници различитих покрета, учења и сл.  

именице м.р. антагониста, антифеминиста, антропозоф, аријевац, батинаш,  

десничар, илирац, империјалиста, информбировац, исусовац, 

јакобинац, јеванђелиста, једнобожац, једновјерац, једновјерник, 

једноплемениик, кабалиста, кантовац, капиталац, карађорђевац, 

карађорђевићевац, квислинг, квисингловац, квекер, квислинг, 

квислинговац, клубаш, коалиционаш, кокаиниста, комитетлија,  

комунар, конзерваториста, конструктивиста, 
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контрареволуционар, концептуалиста, концесионар,  кубиста, 

лазар, ларпурлартиста, латинаш, левичар, легитимиста, 

лењиниста, локалиста, локалпатриота, лудиста, луминиста, 

лумпенпролетер, мађарон, мађарофил,  макијавелиста, манихејац, 

мелиориста, меркантилиста, механиста, механициста, 

милитариста, минималиста1, митингаш, младограматичар, 

младоградејац, многобожац, модерниста, мојсијевац, 

монархиста, монархофашиста, мониста, монополиста, 

монотеиста, надрелаиста, нативиста, националсоцијалиста/-

шовиниста,  нациста, неофашиста, несторијанац, нововјерац, 

новолигаш, номиналиста, обреновићевац, опозиционар, паганац, 

паганин, панслависта, пантеиста, парламентарац, парнасовац, 

партијац, партијаш, патикулариста, пашићевац, петраркиста, 

питомац, погромаш, полигамиста, политеиста, постмодерниста, 

прагматиста, практициста, прволигаш, првотимац, 

презвитеријанац, радићевац, радикал, рационалиста, сатаниста, 

сегрегациониста, сензуалиста, сепаратиста, сецесиониста, 

сечентиста, синдикалиста, сколастичар, сколастик, соколаш, 

сократовац, солунац, софиста, социјалдемократа, спиртуалиста, 

стоик, стоичар, структуралиста, ташиста, теиста, 

текелијанац, термидорац, технократа, томиста, торијевац, 

тоталитариста, трансценденталиста, тречентиста, 

тријалиста, троцкиста, ултрадесничар, ултранационалиста, 

универзалиста, унитариста, утилитариста, утописта, 

фалангиста, федералиста, франковац, фрањевац, фројдиста, 

фројдовац, фузионаш, фузионирац,  фузиониста, 

фундаменталиста, хеви-меметалац, хегелијанац, хегеловац, 

хедониста, хелениста, хипик,  хитлеровац, хордаш, хусит, 

цариста, централиста, центумаш, црвеноармејац, црнорукац, 

чартиста, чврсторукаш, шајкаш1, шездесетосмаш, шизматик, 

дукатовац, криптокомуниста, криптомариниста  

именице м.р. и 

ж.р. 

анабаптист : анабаптисткиња, анархист : анархисткиња, 

антифашиста : антифашисткиња, безвјерац : безвјерка, 
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безвјерник : безвјерница, бенедиктинац : бенедиктинка, 

бригадиста : бригадисткиња, будист : будисткиња, герилац : 

герилка, гимназист : гимназисткиња, демократа : демократкиња, 

демонстрант : демонстранткиња, доминиканац : доминиканка, 

евангелиста : евангелисткиња,  експресиониста : 

експресионисткиња, иноверац : иноверка, истовјерник / 

истовјерац : истовјерка,  комуниста : комунисткиња, конгресмен 

: конгресменка, космополита : космополиткиња, 

криптоклерикалац : криптоклерикалка, лабуриста : 

лабуристкиња, либерал : либералка, марксиста : марксисткиња, 

матурант : матуранткиња, мухамеданац : мухамеданка, 

натуралиста : натуралисткиња, натуриста : натуристкиња, 

националиста : националисткиња, нихилиста : нихилисткиња, 

омладинац : омладинка, пензионер : пензионерка, пионир : 

пионирка, позитивиста : позитивисткиња, протекциониста : 

протекционисткиња(може и у особине), пуриста : пуристкиња, 

пуританац : пуританка, реалиста : реалисткиња, ројалиста : 

ројалисткиња, романиста : романисткиња, сентименталиста : 

сентименталисткиња, социјалиста : социјалисткиња, терориста 

: терористкиња, традисционалиста : традиционалисткиња, 

униониста : унионисткиња, феријалац : феријалка, феудалац : 

феудалка, футуриста : футуристкиња, финалиста : 

финалисткиња,  хомосексуалац : хомосексуалка, 

четвртфиналиста : четвртфиналисткиња,  хориста : 

хористкиња, хуманиста : хуманисткиња(+особина), циониста : 

ционисткиња, четник : четникуша, шовен / шовиниста : 

шовинисткиња 

именице ж.р.  

феминисткиња 

 

 

Дакле, присталице, припадници и сљедбеници неког покрета, учења и сл. 

примарно се означавају мушким родом, понегдје се прави диференцијајица према полу, 
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а испоставља се да је једини покрет чији је заступник искључиво жена ─ феминизам. 

Такође, код именица из класе nomina agentis, nomina professionis, nomina atributtiva као 

и код оних које означавају присталице, сљедбенике, припаднике неког учења, покрета 

итд, доста је парних именица
45

, а навели смо само неколико именица које су 

искључиво женског рода и које денотирају искључиво именице женског рода, док оне 

мушког рода обиљежавају и женски род, те се поново потврђује  доминантност мушког 

рода. Tакође, у прилог овој тврдњи иду и именице типа nomina patientis које су 

малобројне, али као такве ипак се појављују и у мушком и у женском роду
46

: 

васпитаник : васпитаница, вереник : вереница, дављеник : дављеница,  затвореник : 

затвореница, изабраник : изабраница, избраник : избраница, изгнаник : изгнаница, 

искушеник : искушеница, кажњеник : кажњеница, крштеник : крштеница, љубљеник : 

љубљеница, миљеник : миљеница, одабраник : одабраница, одасланик : одасланица, 

оптуженик : оптуженица, осигураник : осугураница, осуђеник : осуђеница, покојник : 

покојница, приврженик : приврженица, прогнаник : прогнаница, пуномоћник : 

пуномоћница, рањеник : рањеница, туженик : туженица, удављеник : удављеница, 

узваник : узваница, усвојеник : усвојеница, утопљеник : утопљеница, хапшеник : 

хапшеница, штићеник : штићеница. Ћорић наводи да су именице мушког рода са 

трпним глаголским придјевом у основи у свим дијалектима и говорима 

српскохрватског језика у великој мјери феминизиране (Ћорић, 1982: 56). Ајџановић 

пак сматра да творбену основу код ових именица на –ица чини партицип, а не 

маскулинум и то објашњава трансформацијом: вереница → 'она коју је неко верио' а не 

'жена вереник' (Ајџановић, 2008: 101). У овом раду прихватамо мишљење Милана 

Ајџановића и сматрамо да управо због тога и налазимо подједнако именице оба рода 

или, према Маркову, парне.  

Непарне именице
47

 тј. оне код којих флексија служи за обиљежавања оба рода 

су следеће: ала, баксуз, бена, бестија, бубалица, будала, будалина, будалетина, 

                                                 
45

 Борис Марков наводи да је за ове именице карактеристично ,,то шо образују пар ― мушки и женски” 

(Марков, 1981: 177). 
46

 Јављају се и само у мушком роду, али из ове категорије именица немамо потврђених именица женског 

рода без мушког корелатива. 
47

 Борис Марков наводи да су подгрупе непарних именица: ,,а) именице које по својој флексији 

припадају именицама мушког граматичког род, тип стручњак, сведок, филолог, б) именице са флексијом 

-а ... које обележавају лице како женског тако и мушког пола, тип будала, лола; ленштина, незналица, 

пјандура и в) именице које представљају одређене врсте сложеница, тип цепидлака, вуцибатина, 

чанколиз и г) именице образоване суфиксом -ло односно -ало, -ило тип гунђало, плашило” (Марков, 1981, 

183-184) . Под непарне, поред наведних, сврстаћемо и семантичке деривате типа сунце, враг, рђа итд, али 

у набрајању изостављамо први издвојени тип код Маркова типа стручњак јер смо такве обрадили 

засебно код поглавља о мушком роду.  
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будалица, бумбар, вагабунд(а), враг, вуцара, габор, глиста, гњида, гњидетина, 

голотиња, гоља, грдоба, грдобина, грувалица, гунђало, гунђалица, дангуба, дангубица, 

ђаво, ђубре, жвакалица, злоћа, добрица,  злоћо, измет, изрод, инвалид, испичутура, 

карикатура, кмеза, креатура, крепалина, крешталица, крештелица, кржља, 

кривошија, кринка (2), крме, крпељ, кукумавка, куњалица, лопужа, лопурда, лутка (2.в, 

2.г), луче, љубав, магаре, медиокритет, маза, мутикаша, мутивода, наказа, накарада, 

невинашце, непар, паликућа, паралажа, пекмеза, петљавина, придошлица, причалица, 

пушимагла, разбибрига, распикућа, рђа, ругоба, свађалица, свиња, слабица, спавалица, 

срећа, срећка, стипса, стока, стрвина, сунце, таленат, трачара, трут, трутина, 

трутовчина, угађалица, удворица, узор, улагивалица, улизица, ухода, фукара, фуњара, 

фурија, хуља, цјепидлака, цјепидлачар, циција, цицијаш, цркотина, чекалица, 

чмавалица, чуваркућа, чудовиште, чупа, шепртља, шкиља, штедиша, штене, 

штеточина.  

Такође, мишљења смо да и именице са суфиксом -ло означавају особе и мушког 

и женског пола па ћемо непарним именицама придружити и следеће именице из 

Матичиног једнотомника: гегало, дрндало, дрљало, забадало, клапарало, клепетало, 

куњало, лапарало, мазало, нагваждало, њушкало, оклијевало, пецкало, пискарало, 

подсмевало, потуцало, причало, прчкало, пувало, скитало, спадало, тумарало, 

ћеретало, ћаскало, церекало, цупкало, шушкал и др. Гордана Јовановић је у свом раду 

О Вуковом Српском рјечнику из 1818. г. с освртом на nomina agentis (етносоциолошки 

и лингвистички приступ) издвојила следеће именице из првог издања Српског 

рјечника: измишљало, наклапало, приповедало, причало, спрдало (Јовановић, 2015: 226). 

Исте именице налазимо и у другом Вуковом рјечнику али бисмо их прије сврстали у 

категорију nomina atributtiva јер се ипак наглашава претјетривање у вршењу радње, 

односно радња се врши исувише често па се схвата готово као стална особина лица 

које је њен извршилац. Овакве именице су стилски обојене, садрже пејоративност те се 

и квалификују преко глаголске радње што их приближава категорији  nomina atributtiva 

(Ајџановић, 2008, 58-59). Иако Клајн, Скок и др. ове именице осјећају као именице 

мушког рода
48

 (према Ајџановић, 2008, 58), доказ да је ријеч о флексији за оба рода 

јесте и сама дефиниција у Речнику српскога језика у којој се за наведене именице 

наводи ,,особа која...” нпр. церекало је ,,особа која се често церека”, а шушкало ,,особа 

која шушка у говору” итд. Ипак, за неке се одреднице значење дефинише као ,,онај 

                                                 
48

 Гордана Штасни се води мишљењем Ивана Клајна и сматра да су по правилу природног мушког рода, 

а граматички средњег (Штасни, 2013, 142). 
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који…” (нпр. ћаскало), али с обзиром на то да све ове именице можемо употријебити у 

обраћању и једном и другом полу, остајемо при томе да је ријеч о флексији оба рода 
49

 

и да су оне граматички средњег рода, а природног и мушког и женског. Поред тога у 

корпусу савременог српског језика налазе се примјери са ријечју њушкало на основу 

којих ово можемо и потврдити нпр: Неко надобудно њушкало у Министарству 

(вероватно каква жена: она са пепељастом косом или она црномањаста из 

одељења)... , ,, ...jедно аустралијско истраживање показује да је сваки трећи корисник 

мобилне телефоније ,,СМС њушкало”. Жене чешће ,,претурају” по телефону 

партнера него мушкарци, наводи се у студији оператера…;  Исувише си велико 

њушкало да бих ти поштедео живот, Потеру; Он је колосално њушкало. Дакле, у 

прва два примјера лексема њушкало се односи на особу женског пола, а у друга два на 

особу мушког пола. Једина међу наведеним именицама која се односи искључиво на 

мушки род у Речнику српскога језика јесте лексема мазало за коју се наводи да је 

погрдан назив за сликара уопште (а исто значење наводи се и код одреднице дрљало 

под значењем бр. 2). Међутим, сликар није само мушкарац, него је и жена.  Поставља 

се питање да ли су аутори рјечника подразумијевали оба рода, а означили га мушким 

као неутралним или су мушким родом мислили на искључиво мушки природни род. 

Поред наведног, треба истаћи да ове именице углавном означавају ,,човека који врши 

радњу основинског глагола пејоративног значења, а ако сам глагол нема погрдно 

значење, онда значи човека који често, радо, интензивно или уз подсмех врши 

глаголску радњу” (Ћорић, 1982: 60). Именице на -ло поново показују да је номинација 

према негативним карактеристикима у језику продуктивнија од номинације према 

позитивним карактеристикама особе мушког или женског пола.  

Што се тиче именица које означавају сродство скоро да можемо пресликати 

стање из Вуковог рјечника. Деривационо најпродуктивније и у Матичином 

једнотомнику су именице брат и сестра, затим дјевер, мајка и стриц док остале 

(тата, тетка, текак, ујна, стрина, свекар, свекрва, снаја, снаха, снајка) уопште нису 

деривационо проудуктивне. Деривати лексеме брат су: брата, брато, братац, 

братко, братић, братовати, братски, братство, братов, братовљев, братучед
50

, 

братаница, затим браја, брајан, брајо, брајко. Лексема сестра има следеће деривате: 

сестретина, сеестримити, сестрична, сестринство, сестрић, сестрица, 

сестричетина, сестричић, сестрична, сеструшина, сека, сеја. Д(ј)евер развија следеће 

                                                 
49

 Као Б.Марков (в. напомену бр. 36) 
50

 Напрема братучед налази се братучеда.  
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деривационо гнијездо: д(ј)еверак, д(ј)еверати, д(ј)еверић, д(ј)еверичић, д(ј)еверовати, 

д(ј)еверчић, д(ј)еверство итд.
51

 Ово показује да се у родбинским односима позиције не 

мијењају тако лако и да након скоро два пуна вијека брат, сестра и дјевер у нашој 

култури и традицији остају у домену највишег. Ипак, запажа се разлика у позицији 

свекра некада и сад. Код Вука скоро да се свекар издиже у ранг оца, а у Матичином 

рјечнику то не налазимо. Једина занимљивост коју још вриједи поменути је значење 

које је развила именица свекрва као секундарно: ,,она која се понаша као свекрва”. У 

рјечнику није даље објашњено како се то свекрва понаша, али судећи према нашим 

старим народним пословицама
52

, a и чланцима које можемо наћи на интернету само 

ако укуцамо ријечи снаха и свекрва или пак у Корпусу савременог српског језика, може 

се рећи да влада мишљење да свекрва и снаха ријетко имају добар однос и да се такав 

однос тешко успоставља, те да самим тим лексема свекрва добија негативну 

конотацију. Остале именице за означавање сродника редовно се јављају као парне: 

близанац : близанка / близаница / близнакиња, кум : кума, кумић : кумица, нећак : 

нећака, супруг : супруга, супружник : супружница, пунац : пуница, потомак : 

потомкиња, синовац:синовица итд. Ипак другачија је обрада одредница у рјечнику 

Матице српске и у оном Вуковом; код Вука налазимо доста коментара, прича, 

пословица, док у Матичином налазимо само дефиниције те је Вуков свакако 

релевантнији и у том смислу прегледнији за културолошку анализу именица које 

означавају сродство. Ипак, и у Матичином једнотомнику испоставља се да је 

доминантнији мушки род у номинацији сродника па тако нпр. налазимо именицу ујна 

без иједног деривата док тетка с друге стране има бар теткица и теткић и то 

вјероватно јер може бити сродник и по оцу и по мајци, али је зато за ујак и стриц 

наведено бар неколико деривата јер су ипак они мушки сродници: ујо, ујко, ујка, 

ујаковић; стричевић, стричевина, стика, стрико, стрикан. 

На крају приче о жени у Речнику српскога језика можемо потврдити да у 

процесу номинације женски род има знатно мањи удио. Преко три хиљаде лексема у 

овом рјечнику је мушког рода, док је тек око хиљаду женског рода. Притом, и у тих 

хиљаду (или тек нешто мало више) имамо оне које означавају и особе мушког пола. 

Наравно да се и мушким родом означавају особе женског пола, то је кроз рад више 

                                                 
51

 За остале именице нећемо наводити деривате јер се затечено стање скоро сасвим поклапа са стањем у 

Вуковом рјечнику те би само додатно заузимало простор и читаоцу одузимало вријеме.  
52

 Такве су на примјер следеће пословице: Биле се јетрвице преко свекрвице па обје на свекрву; Свекрва 

се не сјећа да је и она негда снаха била које је још Вук забиљежио (Вукове народне пословице с 

регистром ријечи: 1996) или рецимо неке које су забиљежене у Корпусу савременог српског језика: Где 

крава риче, а свекрва виче, девојка не жели да остане.  
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пута и приказано, али с обзиром на то да су у ових хиљаду именица и именице које 

имају мушке корелативе, испоставља се да свега трећину ових именица чине именице 

које су женског рода и означавају искључиво именице женског пола. Чињеница да је 

много више именица којима се означавају жене као вршиоци одређених дужности тј. 

занимања него што их има у Вуковом рјечнику, али жена данас и обавља многе 

послове које обавља и мушкарац, али зато нема свој назив за многе професије иако се 

њима бави. Мушки род је дакле много доминантнији у номинацији и употреби чиме 

жена постаје секундарна и недовољно равноправна са мушкарцем. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

,,Време стоји за оно што је најважније у језику и култури једног народа” 

(Драгићевић, 2018: 73), а изгледа да језик заједно са временом стоји за оно што се у 

њему огледа као одраз културе. Анализирајући ова два временски толико удаљена 

рјечника ― Српски рјечник Вука Стефановића Караџића из 1852. и Матичин Речник 

српскога језика из 2011. године, долази се до закључка да се култура српскога народа 

ипак није много промијенила, да су одређена мишљења наставила да трају, односно да 

се перцепција жене и мушкарца данас и не разликује превише од оне у Вуково вријеме 

(па и прије њега).  

У оба рјечника, дакле и у Вуковом и у Речнику српскога језика Матице српске, 

можемо потврдити да у процесу номинације особа женски род има знатно мањи удио. 

Код Вука налазимо преко три стотине именица са означавањем особа мушког рода 

наспрам двије стотине за означавање особа женског рода. С друге стране, преко три 

хиљаде именица у Матичином рјечнику је мушког рода, док је тек око хиљаду женског 

рода. Притом, и у тих хиљаду (или тек нешто мало више) имамо оне које означавају и 

особе мушког пола. Наравно да се и мушким родом означавају особе женског пола, али 

с обзиром на то да су у ових хиљаду именица и именице које имају мушке корелативе, 

испоставља се да свега трећину ових именица чине именице које су женског рода и 

које означавају искључиво особе женског пола. Чињеница је и да је много више 

именица којима се означавају жене као вршиоци одређених дужности тј. занимања у 

Матичином рјечнику, него што их има у Вуковом рјечнику јер жена данас заиста и 

обавља многе послове које обавља и мушкарац. То говори и о томе да је број потврда 

мовираних фемининума пропорционално сразмјеран протицању времена односно расте 

с временом, али разлог томе јесте број нових лексема у језику (Ћорић, 1982: 163) које 

се морају појавити с развојем друштва, технологије и у језичко-културним контактима 

(ово се односи на именице из свих обрађених категорија, а не само nomina agentis и 

nomina professionis), али то не говори и о томе да постоји довољна и снажна потреба да 

се женски род изједначи са мушким и у процесу номинације и у очима околине јер смо 

видјели да за многе професије жене нису добиле назив према свом мушком 

корелативу. 

Мушкарац у српској култури перципира се као снажан, храбар, сналажљив док 

су слабост и плашљивост одлике жена. Тако је било и у Вуково доба (што нам говоре 

именице спаситељ, страдалац и друге сличне овима које немају корелативе женског 
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рода, као и изрека ,,већ би у жене срце пукло како га је искорио” и друге лексеме), а 

тако је и данас (мушкарац који је слаб и плашљив назван је бабом или женом). 

Мушкарцу није приличило да буде кољевчар или прелац, а именице из Матичиног 

једнотомника типа nomina professionis које означавају особе искључиво женског пола 

(оне су без мушких корелатива) свједоче да жена остаје концептуализована као 

домаћица (чак и изван породичног дома, што нам аргументује именица хостеса), као 

мајка (тј. роткиња), дадиља, чиме се испоставља да подјела послова и улога на мушке и 

женске још увијек постоји тј. није сасвим искоријењена иако се многи послови 

равноправно обављају. У Вуково доба, а и прије њега, жена се перципирала и као 

удавача и све се чинило да не постане усиђелица, те се посебно концептуализовала као 

еротско биће, пол којег одликује сексуална слабост. На основу Речника српскога језика 

Матице српске можемо рећи да је овакава концептуализација остала доминантна до 

данашњега дана јер међу именицама у којима је номинација извршена према 

негативним особинама посебно су бројне оне које су у домену сексуалности (дроља, 

дрољетина, дроца, фукса, фуксетина, профукњача, секадаша, нимфоманка итд). 

Неморалност се маркира и код мушког пола, како код Вука тако и у Матичином 

рјечнику, али у оба је израженији оштрији став према женама (а то потврђују и 

претходно побројане именице, као и историја ― љубавница је кажњена прогоном из 

града док прељубник добија само привремени развод од жене). Да мушкарац има 

примат у номинацији и данас, као што је имао у Вуково доба и прије њега, о томе 

свједоче и именице које означавају сродство. У оба рјечника деривационо 

продуктивније су именице којима се означавају мушки сродници (превасходно брат и 

дјевер) и које означавају сроднике преко мушког члана породице, док се међу женским 

издваја сестра. Подређеност жене присутна је у Српском рјечнику на више мјеста и 

експлицитнија је, снажнија него у Матичином, што аргументују разне ријечи и нпр. 

пословица ,,Људи кад буче, жене нек муче”, а да је то доба заиста било много суровије 

према женама потврђује и Српски грађански законик у коме су јасно изречене обавезе 

жене према мужу и породици и више пута цитирана књига Историја приватног 

живота у Срба од средњег века до савременог доба. Да жена остаје на неки начин 

подређена у односу према мушкарцу доказују и именице типа везировица, кадиница, 

капетаница, генераловица итд. тј. именице којима се исказује посебан однос жене 

према мушкарцу. Иако насупрот номинацији жене према посебном односу са 

мушкарцем постоје неки дублетни облици којима се означава искључиво nomina 

agentis и nomina professionis femininum, ипак је доминантнији овај први тип 
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номинације, чиме се јасно указује на потребу да се жена у друштву обиљежи према 

човјеку којем припада (односно са којим је у браку). Овиме се жена етикетира као 

прилично несамостално биће, биће које без обзира на многа права (без обзира на то 

што може да буде и носилац одређеног звања и титуле) мора да се номинује и преко 

свога супружника (и не само супружника, у Матичином рјечнику и преко љубавника ─ 

солдатуша је жена која је добила назив на основу тога што се љубака са солдатима). 

На крају можемо рећи да је и код номинације мушкарца и код номинације жене 

присутнија номинација према негативним карактеристикама, што се и очекивало с 

обзиром на то да је много пута доказано да су позитивне особине немаркиране у 

односу на негативне. Такође, анализа односа према роду показала нам је да прототип 

неког појма или бића не може тако лако да се промијени и да наша промјена као 

друштва и народа тече веома споро.   

Резултати овог истраживања доказали су и већ много пута у србистици 

истакнуту тврдњу да је Вуков Српски рјечник извор за разна социолингвистичка и 

лингвокултуролошка истраживања. Међутим, јасно је да као извор за оваква 

истраживања могу послужити и многи други рјечници као што је и Речник српскога 

језика Матице српске. ,,Речници, између осталог, чувају информације и о постојању 

колективног идентитета, а један од задатака лингвокултурологије јесте да осветли 

сегменте националног бића садржане у лексикографским делима” (Драгићевић, 2018: 

166) због чега ће рјечници и представљати неисцрпан извор за разна истраживања у 

будућности. Требало би испитати однос према мушком и женском роду у нашим 

највећим рјечницима као што су Матичин шестотомник, са којим смо у одређеној 

мјери и консултовали, и РСАНУ, али и не само у рјечницима него и у многим старим 

списима из времена Вука Стефановића Караџића (али и прије и послије њега) као и 

савременим текстовима из различитих функционалних стилова како би се могла 

успоставити што тачнија и потпунија слика о концептуализацији мушкарца и жене 

кроз вијекове у српском друштву и култури. На тај начин би се у знатној мјери 

потпомогло и изради цјеловите представе о српској култури уопште, чиме би се опет 

могле успоставити сличности и разлике са другим културама, а што при њиховим 

међусобним додирима може постати знатно олакшање умјесто сталног неразумијевања 

које почивају управо на разликама и незнању.  
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