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О ДИЈАЛЕКАТСКОМ МАТЕРИЈАЛУ 0. БРОХА

у књизи : Die Dialekte des stidlichsten Serbiens.

У својој књизи, Дијалекти ист. и јужне Србије, стр.

ХC-CV, изнео сам општу карактеристику овога дела.

Овде хоћу да изнесем и критички проценим дијалекто

мошки материјал који је у њему саопштен. То ће бити

корисно са две стране: видеће се шта нам је оно ново

пружило, и у чему се наша, моја и Брохова, опажања

разилазе, а у чему се слажу. Сем тога, овде ће ми се

дати прилика да се још једном вратим на нека питања,

о којима сам говорио и у споменутој књизи својој, а тако

исто и да истакнем она питања на која треба потоњи

испитивачи ових говора да обрате нарочиту пажњу.

Јер иако је несумњиво да је у споменутим делима о

њима скупљено доста материјала, ипак су остале неке

стране њихова живота нејасне.

I. Фонетика.

А. Гласови и гласовне групе.

Само за вокале 1 (и) и и (у) Брох тврди (стр. 151 да

се могу каткада и уско изговарати, дакле, са оним начи

ном артикулације који сам ја претпоставио и за остале

вокале у нарочитим случајевима, и то, особито, у ти

" Schriften der Balkankommission. Linguistische Abtheilung III. Wien

1903. (Са једном дијалектолошком картом. 4°. 342 ступца).

диллнктслошки звоник, књ. II. 1



мочко-лужничком говору. За а Брох изреком тврди да

га Фонетски не може одредити (стр. 16). Међутим у тек

стовима. Броховим има примера споменутог изговора и

за њ и за остале вокаме, које Брох покушава да објасни

на други начин. На стр. 132 он вели да су врло ретки

случајеви у којима наглашено а прелази у њ. Зато он

мисли да је нbново,“ које спомиње у тексту из Лукова

на стр. 134, можда, индивидуална црта једног човека.

или да је донесено из источнијих крајева (132). Тако

и шотинем Пир.“ он сматра као донесено са стране

(стр. 281). О примерима окšл Пир. (стр. 296 = oкaл“

и сњлте Крф. (стр. 213), које представља, истина, тур

ску реч, он не говори ништа; а ти примери такође

иду овамо. За мВага Леск. 1891 м. мезга „Baumsaft“

он вели „auffalend isti das њ“. Посредним ступњем

за ово прелажење вокала а, е и о у љ и јесте, по

мом мишљењу, уски изговор вокални, којега има, као

што сам у ДИЈС. 13 изнео, у тимочко-лужничком го

вору више него у другим говорима. Само је несумњиво

да такви примери уопште нису многобројни.

Ја ћу овде, на једном месту, прегледати све оно

што је Брох изнео на различним местима своје књиге о

нијансама полувокала љ и о ситнијим изменама осталих

самогласника. Али пре него што пређем на саму ствар,

морам се задржати на неким моментима који су овде

од особита значаја. Кад говори о полугласницима и

променама које стоје са њима у вези, Брох покушава

* Полугласник који Брох бележи знаком а ја увек транскрибујем зна

ком њ. Све остале гласове ја, наводећи их, тачно транскрибујем.

* Ја ћу места, која спомиње Брох, скраћено наводити: Лук.—Луково,

Пир.— Пирот; Вр.— Врање; Крф — Крива Феја; Ђур. — Ђурлина; H.—

Ниш; Леск.—Лесковац;Зап.—Заплање; Влас.— Власотинце(ци); В. боњ.—

Велико боњинце; Г. вл.— Горњо власе: Д. д.— Долњи душник; Кал.–

Кална (широтска); Ц. ј. — Црвена јабука; Б. п. — Бела паланка.

° Овај се пример, уосталом, може и друкчије тумачити, в. у мop

Фологији.



да објасни све многобројне измене код њих само са

једне тачке гледиште, у сваком случају, и сувише не

довољне да може њоме све да се објасни. И прелазак

полугласника у пуне вокале и њихово различно во

калско модификовање — све то он објашњава као по

следице утицаја околних гласова и мењања гласовне

природе полугласничке. Међутим за то нема довољно

разлога ни у природи околних вокала ни самих полу

гласника. Јер, ако се и може развитак тонске боје по

лугласничке у правцу различних вокама објашњавати

утицајем околних сугласника, то никако не може вре

дити за саму већу или мању полугласност ових гласова.

Најпрецизније о тим појавима говори Брох у почетку

своје књиге. „Ако је претходни консонант к (на пр.

рекл према двн), о се образује мало дубље („weiter

nach hinten“) и приближује се каткада приличнозвуку а“

стр. 17); исп. и стр. 244. Затим о томе појаву говори

особито у одељку о Кривој Феји и наводи као примере

свекар, мбкар (стр. 208). Тако је, готово исто, и са

лабијалима. И код њих се артикулација полугласничка

образује дубље у устима и ниже, и тако долази полу

гласник у сферу средње (по висини) артикулације језика,

која одговара гласовима а и о. „Ако се заукругле још

уснице при такој језиковој артикулацији — а то може

лако да се по навици понавља— онда се јавља о° (ibid.).

Ово се особито често, вели он, дешава у пиротском

говору, на пр. овбс, могла (Ibid. и стр. 286—287); а ако

изостане шоменута артикулација усана, онда се звук

или приближава вокалу а или се са њиме и потпуно

поклапа. Тако он објашњава облике тčшам, дббар поред

тбал, дббор и сл., ако је само поуздано, додаје он, да

нису унесени са стране (стр. 208); јер, продужава он

даље, и у оним случајевима када полугласници не стоје

иза поменутих лабијала они прелазе у а, на пр. ведар,

ведар Кр. (стр. 209).

|



Овде се мешају две ствари: полугласност ових гла

сова и њихова вокалска боја. На основуовога објашњења

изгледало би као да нека врста полугласничка лакше

прелази у пуне вокале него друга: изгледало би као

да љ реда а лакше прелази у а, полугл. реда о лакше

у о него полугласници других редова. Међутим то је

нетачно, јер има подједнако полугласника свих вокал

них боја без прелажења у пуне вокале. Вокалска боја

нормалнога полугласника ових дијалеката уопште та

кође је неодређено изнесена код Броха. Он га по

реди са изговором московског м, али га не иденти

фикује са њим. Он за њ вели да је гутуралан, отворен

звук и да је његов нормалан изговор шосле звука д и

сл. (стр. 14—17). На који од вокала он у том случају

наличи — то нам Брох не вели (исп. и стр. 287), јер

се то не би слагало, кад би рекао да је он у тим слу

чајевима реда а, са његовом теоријом о прелазу тога

звука у а. По артикулацији језика он сматра да је тај

звук висок и да представља кратко немачко у (у Нund

без карактеристичног отвора усана који тај звук прати.

Сем тога Брох вели да тај звук може примати ни

јансе свих вокала и у њих чак и прелазити. То значи

да Брох у томе приближавању полугласника по вокал

ној боји различним вокалима и види почетак прелаза

у те вокале. Зато он и вели, по свој прилици, да после

к полугласник може да пређе у вокал a, ма да само

к нема никаквих особина да учини да Брохов полу

гласник постане налик на а; тако исто лабијами, који

својом артикулацијом на уснама могу заиста учинити

да полугласник добије нијансу звука о или у, чине, по

њему, да се добије пуно о или у.

Из овога је јасно да Брох не види да су полу

гласност полугласника и њихова вокалска боја две са

свим различне ствари. Полугласник мора по своме глас

ном моменту бити налик на један вокал, јер се глас



који из ждрела долази модификује у устима. И према

томе сасвим је свеједно за полугласничку природу ње

гову, хоће ли он бити налик на о, е, у, или а. Јер пpe

лаз његов у пуне вокале зависи од тога, да ми ће се

моментаност његова образовања у ждрелу заменити

правилним треперењем гласних жица, потребним за

изговор пуних вокала. А за тај прелаз полугласности

у вокалност ма које врсте нема значаја артикулација

полугласничка у устима, већ једино образовање ње

гове звучности у ждрелу, које је изван домашаја онога

што се врши у устима. Према томе када у полугласника

има услова да пређе у вокале (т.ј. да изгубе своју полу

гласност — онда они прелазе у оне вокале којих се

нијанса у њих у том случају затекла (исп. код мене

44—45). Отуда и долази да се полугласници ових

дијалеката са различним вокалним нијансама у из

весним приликама подједнако чувају, а у другим ce

опет приликама подједнако замењују пуним вокалима

(исп. ниже).

Али у Броховој карактеристици реченог звука има

један моменат који је тачан, а тоје артикулација задњег

дела језика. Њоме се може допунити карактеристика

овога звука, коју сам дао уДИЈС. 42—45.To je—да се

задњи део језика повлачи, при његовом образовању,

према задњемзиду ждрела и, свакако,мало издиже, али,

у сваком случају, нетолико да га по месту артикулације

можемо назвати, као што Брох чини, високим. Јер он

назива а гутуралним средњим, а тај звук гутуралним

високим (стр. 15).

Међутим нешто, са чим се ја код Броха не могу

сложити — то је, што он полугласник назива широ

ким као и друге наше вокале. Он се, по мом мишљењу,

баш тиме од њих и одликује што је са уском, напрег

нутом артикулацијом. И ако га већ треба одређивати
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према Сиверсовој (Grundzinge der Phonetik, 5 изд., стр.

103) таблици вокала, ја бих га пре испоредио са а“

(као у енглеск. but), само бих додао да је он увек и

звук моментан. Од те моментаности и повлачења је

зика и зависи онај тупи звук који прати полугласник

у овом говору, ма којега реда он био. На тај се начин

узрок прелазу љ у а и о може објаснити једино ме

њањем природе тога гласа у неким случајевима.

Већина наведених примера може се објаснитиједино

местом које заузима полугласник: он је, готово увек, у

горњим примерима неакцентован, а у таком положају, по

општим особинама ових дијалеката, сви се вокали изго

варају са шасивнијом артикулацијом. Код полугласника

то подстиче мењање начина артикулације у ждрелу и

даје могућности за образовање полугласника са мањом

полугласношћу или ствара и шуне вокале (в. кодмене 1. с.)

Уосталом и сам је Брох констатовао разлике у по

лугласности код полувокала. Истина, он је не одре

ђује у појединим случајевима у засебним речима, али

примећује да је изговор у источнијим крајевима према

бугарској граници са већом полугласношћу, да се тај

изговор у колико је који крај западнији приближује

више пуном вокалу а стр. 17–18, исп. 155) или је,

како бисмо ми рекли, са мањом полугласношћу. То је

тачно, али је непотпуно. На другим местима ове књиге

ипак се види као да и Брох чини разлику у изговору

полугласника у наглашеним и ненаглашеним смоговима

и као да и сам признаје, што је код мене основа полу

гласничке природе ових говора, да је полугласност већа

и да се боље чува, када је полугласник наглашен. За

изговор полугласника у Лесковцу он вели „да се могао

под акцентом увек бев тешкоће констатовати; међутим,

када је ненаглашен, било га је тешко разликовати од сам

(стр. 156, исп. и 199). За осамдесет Лук. (стр. 136

он вели (у 23 нап. одоздо): „Можда би пре требало



освM- написати; изговор није био јасан“; поред седом

Крљ. (стр. 213 ставља у загради седам : тако му исто

нијејасно, да мида пише седом или седам, бсом или осам

у Пироту (стр. 303). Још су у овоме правцу најинте

ресантнији примери из Криве Феје у којима се јавља

прелаз љ у а (стр. 209—210). Све примере, који овамо

долазе можемо овако груписати: а) за случајеве где Б

прелази редовно у а а находи се под акцентом — нема

ни једног примера; б) за случајеве где љ прелази у а,

а неакцентовано је — 15 примера; в) поред љ јавља

се и а, када је оно наглашено, — свега 5 примера;

г) b под акцентом – остаје само тако у 35 прим..; д) њ

ненаглашено— остаје тако у 23 прим. Ако будемо имали

на уму да сви случајеви под в) могу стајати и без ре

ченичног акцената (књд, св, рек6л има и рекњл, и то

је старији акценат, испор. ДИЈС. 587), онда остају

само случајеви са прелазом љ у а где се тај вокал

налази за или пред акцентом. Тим примерима можемо

додати и оне у којима, по Броховом тврђењу (сем

једнога овбс, њ прелази у а после к и у о после ла

бијала. Овамо долазе и још неки други примери (исп.

ниже) које Брох такође друкчије тумачи. Према свему

овоме види се да се и Броховим материјалом потврђује

оно што сам изнео о метеријалу, који сам сâм покупио,

а то је: да је полугласник под акцентом са већом по

лугласношћу, а без акцента – са мањом.

Код Броха се види неки непаралелизам у утицају

сугласника на вокале: док код полугласника говори

готово једино о утицају лабијалних сугласника да оста

вимо сада на страну однос полугласника са већом и

мањом полугласношћу), дотле ошет код других вокала,

и то не свих, говори једино о утицају на њих непча

них сугласника (стр. 17, 20—23.). Истина, он каже (стр.

16—17) да је полугласник у изговору зависан од окол

них сугласника, али одмах на истом месту додаје да



такве измене немају већег зиачаја за ове дијалекте,

сем утицаја лабијалних сугласника, и да су оне сасма

природне. Додуше, са овим се не слаже потпуно оно

што Брох говори о нијансама полугласника у Заплању

и Пироту. „У севернијем сам Заплању опазио да полу

гласник има различне нијансе; оне зависе, по свој

прилици, од околних гласова, али како — то ја нисам

могао одредити. У залва (sic) се артикулација тако

образује, да је њен резултат пре налик на а него на а.

У нове (ноште-су се полугласник приближавао отво

реном е“ (стр. 244). Развитак нијанса у пиротском је ди

јалекту јачи него у другим крајевима (стр. 287); после

т, д оне су налик на е (ibid.). Па ипак и поред тога

што се и за полугласник могу, и на основу признања

самога Броха, констатовати нијансе у правцу различних

вокала е, Брох опет мисли да у свима случајевима

гдегод се место полугласника находи е, ма се и при

лике, под којим се оно јавља, и потпуно подударале

са оним у којима се јавља оваква нијанса код по

лугласника, имамо облике донесене из Бугарске или

са југа : жежек Крф. (стр. 209), малечек Крф. (ibid.),

чешељ Крф. (ibid.), велizден Пир. (стр. 281), Oreg IIир.

(ibid.), стебло Кр. (стр. 209), вител Кр. (ibid.), сврдел

Крф. ibid.). Сасвим је овде споредно, да ми је горе

Брох тачно одредио да се нијансе полувокала јав

љају после непчаних сугласника и дентала, главно је

да се и е место њега јавља под тим истим приликама.

И исто онако као што за те нијансе Брох нигде не

тврди да су се развиле под туђим утицајем (исп. и

ниже), нема разлога тврдити то ни за пуне вокале (е)

место њих, јер однос полувокала према пуном вокалу

(b: — a, b' – oj не сматра ни Брох да се развио под

страним утицајем, само што га он нетачно, као што

смо видели, објашњава. Према томе, главно је било

одредити, да ли су у полугласника у извесним случа



јевима, а, особито, после непчаних сугласника, јавља

нијанса реда e : а када је то утврђено, онда исто онако

као што полугласници реда а и о прелазе у извесним

положајима у пуне вокаме а и о — прелази и полу

гласник реда е у пуно е.

Да није тачно констатовање да има непаралелизма

у утицају лабијалних консононата на полугласнике и

друге вокале, како би то изгледало на основу тога

што Брох не спомиње тај појав кад говори о нијан

сама вокала а и других пуних вокала (стр. 20 и д.,

види се из примера које на различним местима своје

књиге Брох спомиње. Они најбоље показују тачност

тврђења изнесеног у ДПЈС. стр. 23 и д.: ворала Цр.

трава (стр. 240) = варала, кумовју Крф. (стр. 211

= кумавују, собајле Лук. (стр. 1331 = сабајле, коchu

Лук. (стр. 132) = квасви — кв)освц, исп. квари —

квори (ДИЈС. стр. 25). Таквог је типа и прелаз о у у:

пуздер (bis) Леск. стр. 158). Овамо долазе и примери:

сéдом Б. пал. (стр. 321) Запл. (стр. 254), бсом Б. пал.

(стр. 321) Запл. 1254) Вр. (110), седомнаес Запл. (254),

осомнаес Запл. (254). седомдесе Пир. (293), седомдесет

Запл., осомдесет Запл. (254), идиот“ Пир. (296), јер у

њима свима може место тога о и а стајати, а находе

се сви пред или за лабијалом.

Из овога се свега види да правило о утицају ла

бијала и непчаних сугласника, и према Брохову ма

теријалу, вреди подједнако и за полувокале и друге

CLMOI"Ла.CHIИК62.

Семтога,за утицај палаталних сугласника на вокам

а Брох додаје једно ограничење, којега код вокала у

нема, наиме: да је тај појав „diberhaupt nur in unbe

tonten Silben notiru“ :—23.Примери које Брох наводи

" Та је реч нетачно подељена у Брохову тексту: иа ида отрекšл (296)

место па идиот рекšл. Отрекšл овде никаквога смисла не би имало, а члан

је сасвим на своме месту; а и облик би био одрекм. Ово нам је још доказ

више да је овде заиста – от изговорено.
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потпуно су тачни; само је питање колико то правило

вреди уопште замењање таквих вокала у споменутом

положају. Истина, има примера у којима се е јавља

и под акцентом: земњен Лук. (132), испор. код Броха

земњан Леск. (156) у значењу „земаљски“; огњен Леск.

(196, 156) исп. 62њен Лук. (132); сламњен Леск. (156,

196); али у свима тим примерима стоји е које није

постало од а, већ које је старо, исп. воштен. У при

мерима који су наведени у ДИЈС. 18 и д. за прелаз

а у е није вршена разлика међу акцентованим и не

акцентованим смоговима. Али ако прегледамо бројни

однос међу примерима, видећемо да се поменути прелаз

а у а (е) врши врло често у ненаглашеним слоговима,

а у наглашеним врло ретко, и да су многи наглашени

слогови онакве природе као и поменути примери у

Броха у којима се и под акцентом јавља е. То исто

вреди и за измене под утицајем мабијалних сугласника,

т. ј. да је велика већинатако измењених вокала у нена

глашеним слоговима (исп. горе примере на стр. 9). Ако

прегледамо примере у ДИЈС. 25—30, наћи ћемо то исто.

Да узмемо на пр. примере у којима се а находи иза

в (стр. 25). Од 24 примера који се тамо наводе, а од

којих су неки забележени по неколико пута, у 21 при

меру имамо измену у ненаглашеном слогу, а свега 3 пута

у наглашеном. Ако објаснимо прелаз затворенијих не

наглашених самогласника у отвореније пасивношћу њи

хова изговора у таквом положају, онда потпадање њихово

под утицаје околних сугласника — можемо објаснити

oпет или њиховом пасивношћу или њиховом редуцира

ношћу. Тако би се могло помирити и развијање отво

реније нијансе у ненаглашених вокама и добијање нове

нијансе подутицајем околних сугласника. Само би се тада

моралатачно обележитиимера пасивности говорних оруђа

при изговору ненаглашених вокала и степен њихове

редуцираности у сваком засебном случају. Ето, откуда
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је дошло да у споменутим наглашеним слоговима. Брох

бележи редовно е, а у ненаглашеним врло често а."

За ово има и коддругих вокама, као што споменух,

и код Броха потврда. Он пише: пијамћк Цр. трава (240),

исп. код мене шијелišнк 68, 75 (неколико пута), зајтин

Пир. (289), чабан Пир. (294), исп. на истом месту и нап.

46: „Das erste fält auf!“; да ми овамо долази и ста

рије месковачко, како вели Брох, месiuа Леск. (159)

исп. ibid. нап. 19 — није сигурно, иако сам га и ја

|ДИЈС. стр. 40) тако тумачио.“

Говорећи о полугласннцима реда е (ДИЈС. стр. 68

и д.) ја сам истакао један моменат код њих за који

ми се сада чини да није био од тако пресуднога зна

чаја. Многе примере (о. c. 72 стр.) ја објашњавам

утицајем акцената: помазећи са становишта (стр. 13 и

даље) да акценат чини да отворенији вокали прелазе

у затвореније и позивајући се на опште особине ових

дијалеката да се у таквим приликама јавља ужа арти

кулација гласова, дошао сам до закључка да се под

његовим утицајем, т. ј. када полугласник има на себи

акценат, он мења: од 45 постаје њ, b,

Истина је да се то врши и под акцентом и да

акценат чини да се вокали што прецизније, боље из

говарају; али ипак ја сада, пошто сам наново прегледао

све примере који овамо долазе, не налазим довољно

потврда за овакво објашњење, и покушаћу да овде дам

друго, за које ми се чини да је много тачније.

" Сем примера на стр. 23, да наведемо још и ове из Брохове књиге

јући Ђур. (268), јерku Meск. (156) Сев. Запл. (242), овчеких м. овчаник (исп

дељаних и сл.) Пир. 294 „сварено и сољено овчије млеко,“ дињe (nom. s.) Bp.

(10), од мојега коње Шир. (298), куманија Кр. (215) — „auch e“; по онује

тојаду Кро (221), плачеш (= wмаћаш) Шир. (290), ручају Кр. (214) исп. ibid.

напом. 28: „Das a lautet nach e hin“; венчеју Кр. (214), врчеву Кpв. (214)

исп. ibid. нашом. 26: „Веi den Jingeren auch rčaju, mit einem nach e him aus

Resprochenen a“. УМожда, иду овамо и примери где је а постало од њ: чешељ

Лук. (131), четu (Пир. 289).

°Тај однос лисица: лесица могао је поникнути у дијалектима Србије

пе се мешају икавске и екавске форме код тих речи.
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Ако прегледамо све примере које сам ја навео у

својој књизи, моћи ћемо их овако груписати: а пред

или за сугласницима: з, с, ж, ч, ц, (f, н, љ, ј); б) пред

или за сугласницима т и д.“ Случајеви који би се про

тивили томе —јесу ово: једнBг (69), мВКо (libid.), мВеле,

премšнкне и сл. (ibid.), ошћнци и сл. (ibid.), ophм (70),

рекл (71), могБл, свежњp, ThмВH. Од примера у којима

такво в. прелази у е нема (исп. ДИЈС. 81—82) ни

једнога који би се овоме противио.

Према овоме излази да сугласници предњега реда

и сибиланти, исто тако као и палатални сугласници,

чине да се артикулација звука " помера у правцу

звука ". То је потпуно разумљиво, особито ако бу

демо имали на уму велику гипкост гласова овога ди

јалекте и њихову склоност да се управљају према

сугласницима који их окружују. Што се тиче примера

који од тога одступају, неки се од њих могу објаснити

асимилацијом гласовима околних слогова,јер и асимила

ције вокала различних слогова у овом дијалекту, иако

не у врло великим размерима“, има, као што се може ви

дети код мене у ДИЈС. 30 и д.; једног, мљгле, премљкне,

ошњнци, рекл, свекор — имају у околним слоговима

вокале е, и, који су могли утицати и на полугласник

да постане њихова реда; само за мљко, орал, могом и

твомвн — то не вреди. За њих морамо претпоставити,

а то можда вреди и за многе од горе наведених случа

јева, да су постали по аналогији. Ја сам на 31—32 стр.

* Испор. Брохово тачно посматрање да се у Пироту и изговара у правцу

вокала е после т, д у извесним случајевима (стр. 287) и ове његове речи о

полугласнику у северном Заплању: „Im zalrd ging die Bewegung in dieselbe

Richtung, jedoch so, dass das Resultat eher einem „d“ als einem „a“ ahnlich

wurde. — In mačas (noštЊ-sњ) dagegen neigte s nach offenem e hin“ (стр. 244),

испор. и горе.

9. Tako сe мoгу објаснити ови примери код Броха: младеневесту Вр.

(102) м. и поред млада,једенiec Лук. (136), ако претпоставимо као Форму из

које се оно развило јединаес или једанаес; али је и о могао ту бити реда е

због дентала: једњнаес.
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своје књиге изнео, какве су врсте сви ови појави: они

се јављају у различном степену у различним, и чак

каткада и истим, локалним говорима, али могу и са

свим изостати. Они су увек могућни, али нису никад

неизоставни. То значи да артикулације, које су за њих

потребне, пису увек подједнако активне или бар нису

у истом степену активне. Зато се поред речених мо

диљикација основног в", оно у истим случајевима где

се јављају те модификације чува и као неизмењено

S”. Отуда долази да у извесним случајевима можемо

имати напоредо у овим говорима и в“ и в", па је сасвим

природно што се каткада и у другим случајевима у

којима иначе не би требало да се јави в“— поред в" по

који пут употреби и в". Иако утицај овакве аналогије

није у овим говорима јак, ипак се несумњиво шо неки

усамљен пример горње врсте може овако објаснити.

Поред старих, етимолошких полугласника има и

нових који су се на терену ових дијалеката развили.

Те сам појаве ја изнео у својој књизи у IX глави.

Како ја, када сам износио цели материјал, нисам мо

гао знати, да ли су у њему представљени апсолутно

сви случајеви оваквога јављања полугласника, нисам

хтео чинити никакве општије закључке о томе, задо

вољивши се само изношењем материјала. Сада пак, на

основу Брохова материјала, а још више оног који сам

сâм изнео на споменутом месту, покушаћу то да надок

надим. Сав се материјал који код Броха находимо

може поделити на две групе: а) тв-ме-che juе болi

Крч. (246), ако је тњ=та; да у дњ: дво-се-превукујемо)

Крч. (246) (bis), до-се-учини Крч. (246), да прерипајем

Запл. (245) Крч. (246), да-старејко " Лук. (183); на : нB

* Пример, који би по Брохову писању, требало још прибројали овамо,

јесте да-чекујемо Лук. (134); али он, у ствари, овамо не долази, већ га је само

Брох нетачно наштампао: требало једа стојидечекујемо (-= дочекујемо). Иначе

се ово место не би могло разумети (ми нумејемо двчекујемо), јер се говори о

дочекивању сватова.
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кум“ (Лук. 134), на старејковиц Лук. (134), на-старејка

Лук. (133); ma: us-Th: Лук. (134) (bis); за, за-: звитб

Запл. (243), за-што-ме Крч. 246), за срећу Лук. (134),

звиалiља Лук. (141), он је затрл Запл. 1245); piszо

варов Лук. (133), порњзговарали Лук. (1331 bis), нарњзго

варали Лук. (133), такојЛук. (133. 134) (bis), кљкб Лук.

(132), psкijу Кpв. (214) (bis) Лук. (133), psČоту Лук. (133)

(bis, phóbru лук. (132), мрљтiHњи (мрат) Кр. (215), стn

рејко Лук. (1331; нishc Лук. (150) Запл. 245), нtчfict'

Краљ. (211), сндик Врање (90), Крф. 1913) (bis).

Брох ово мисли о тим случајевима: „Dass 2 andere

Vokale verdrängt, ist in Kriva Feja nach meinen Beoba

chtungen keine häufige Erscheinung; sile kommt aber vor,

und zwar so, dass sie wie eine Harmonisirung der Silbe

an den nachfolgenden Vokal aussieht. So hћrt man neben

noćas auch mačs: vgl. hier librigens auch das danas, das

ja zur Bildung des mačS leicht hat mitwirken können;

razmakni se neben razmakni se“ (210). „Ein Beispiel des

Cherganges unbetonten a in a und zwar wohl unter dem

harmonisirenden Einfluss des folgenden Vokalautes, ist

raz-in razmaknite“. Леск. (157). To исто види и у свbндšk,

само ако није позајмљено из бугарског (стр. 90). Ами

он допушта за неке случајеве и друго објашњење. »Und

umgekehrt kann sich das unbetonte a nicht selten dem za

nâhern, aline Erscheinung, die, wie wir gesehem habem, in

Lukovo bei еinem der Gewährsmänner stark entwickelt

war“ (Меск. 156). У општем делу своје књиге (19) Брох

даје кратак свод ових својих погледа и вели да је слог

у коме ово бива ненаглашен, да други слог утиче

на њ, „harmonisirend“, и, најзад, додаје да то, уопште,

може бити и индивидуална особина нечија.

Само је први део овога закључка тачан, у коме

се констатује да се овакав прелаз врши у ненагла

шеним слоговима; ако пак само један поглед бацимо

на примере горе груписане, онда ће оно друго објаш
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њење асимилацијом околним слоговима бити нeпo

требно, јер се у свима тим случајевима вокал који

прелази у полугласник налази у ненаглашеном слогу.

Сем тога, има још један други, унутрашњи моменат,

који се таквом објашњењу противи. Истина је да се

врпи асимилација и различних слогова у овоме дија

лекту, — и ја сам је мало више морао да узмем у

помоћ да бих могао да објасним неке појаве у полу

гласника, али се она врши само квалитетски а не и

квантитетски. Овде се пак претпоставља такво, кванти

тетско једначење. Међутим других паралелних примера

којима би се то могло да потврди— нема. Трећи део

овога закључка, да је таква редукција вокала инди

видуална особина, такође је нетачан; довољно је пре

мистати споменути одељак моје књиге, па да се види

да се тај шојав находи у свима локалним говорима

источне и јужне Србије, и то још у источној Србији

више и јаче него у јужној. Ако с тачке гледишта

првог дела закључка Брохова погледамо на изне

сене примере, онда ћемо моћи ово рећи: 1) да се тај

појав находи у проклитичним речцама и ненаглашеним

префиксима глаголским : 2) у засебним пак речима у

оним ненаглашеним слоговима који имају сугл.р или н".

У својој књизи (1. c.) ја сам гледао на прелаз во

кама у полугласнике само као на један део опште ре

дукције ненаглашених вокала, која представља цео низ

промена: од непотпуно изговорена (редуцирана) во

кала до потпуна нестајања његова. Ако применимо

закључак, до којега смо дошли на основу Броховог

материјала, на целокупни материјал, изнесен на гор

њем месту моје књиге, добићемо врло иитересантне

закључке. Најбоље је да узмемо оне случајеве где се

јавља највећи степен редукције, тј. где нестаје вокал

" У неким случајевима и префикси глаголски (раз-и сл.) могли би

овамо доћи.
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потшуно; јер, ако и може бити сумње, да ли је гра

ница између редуцираних вокала и полугласника увек

тачно одређена, не може бити сумње, да ли је неки

звук уопште изговорен или није. Такви су примери

изнесени код мене на стр. 255—256. Њих можемо гру

писати опет у две групе: а) случајеви где испада вокал

у ненаглашеним речцама; овамо долази тке и, можда,

квб (каквć), б) случајеви у којима се овај појав врши

у сталном гласовном положају: када се находи за или

пред вокалом р (47 примера: рчéм, забрћевим, крз

неко време итд.), в (12 прим.: стега м. свтега, светега,

завају и др., м („si (4 прим.: велмб и сл.), ј (8 прим.:

трију, знаји и др.) и н (водница).

Овоме се противе свега два примера: „саи и трет

љшке (трепет—). Сâпи м. ecau могло је изгубити своје

е у положају за вокалом и тако га у току времена

генералисати (исп. ниже); а у третљике имамо, заиста,

један пример који се горњем противи.

Што је оволика доследност у губљењу вокала

— то није случајно. Проклитичност је много мање

акцентован део реченице него неакцентован слог

у речи, па зато се код ње и врши пре редукција

него у обичним ненагл. слоговима. А у ненаглашеним

слоговима они се вокали најбрже и најчешће губе

око којих се налазе сугласници који су по својој при

роди међу сугласницима и вокалима: р, л, в, ј, л, н,

а, можда, и м. Дакле, они сугласници који у овим го

ворима могу бити вокални (р, ( или који се вокалима

веома приближују (ј, ц) или најзад они који по својој

природи такође могу бити вокали, ма и у другим је

зицима (м, нJ, они помажу да се неки вокали потпуно

изгубе. То долази отуда, што они сами могу бити но

сиоци слогова, или што могу бити дуги, те задржати

дужину целог слога, а доцније или остати тако

или прећи у сугласнике који им одговарају. Ако испо
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редимо са овим оне случајеве које је Брох забележио,

а у којима се место пуног вокала находи полугласник,

видећемо да се, у колико су такви примери код њега,

уопште забележени, са овим слажу. Значи, дакле,

да ти сугласници помажу такође да редуцирани гла

сови пређу у полугласнике. Ово потврђују и примери,

наведени у мојој књизи на стр. 253—255; само што

се међу њима може наћи и по неки пример више са њ и

у ненаглашеним слоговима у засебним речима и без со

норних сугласника. За те примере, који одступају од

горњега, можемо ово рећи. Несумњиво је да у неким од

тих примера имамо звук који на наше ухо, заиста, утиче

као полугласник; он утиче тиме, као што сам то већ

истакао и на стр. 252, што се његова вокалност, звуч

ност смањује до моментане, што имамо и код полу

гласника. Према томе лако је могуће да смо у више,

случајева него што је то код мене забележено (а та

квих случајева уопште има мало имали само реду

циране вокале, који су по неким моментима својим

врло слични, идентични са полугласницима. Када су

се такви случајеви могли појавити код енклитика и

проклитика, могли су се појавити и у ненаглашеним сло

говима уопште. Само у случајевима, или бар у великој

већини случајева, где су такви редуцирани вокали

стајали уз сонорне сугласнике, они су лако прелазили

у полугласнике. Када тако разумемо ове појаве онда

се они неће ни мало налазити у супротности са оним

што смо изнели о основним особинама старих полу

гласника. На основу свега овога, а с погледом и на

остали материјал изнесен кодмене на споменутом месту,

може се доћи до овога закључка.

Heакцентовани слогови, према степену неакценто

ваности, изговарају се у овом говору са сразмерно

смањеним учешћем гласа.

дилилктолошки звоник, књ. п. ’ 2
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Енклитичне, проклитичне речи и ненаглашени сло

гови са сонорним сугласницима у засебним речима.

утичу најчешће да тако образовани редуцирани во

ками прећу у полугласнике, који у овом случају пред

стављају опет, можда, само редуциране гласове које

је немогуће по звуку разликовати од полугласника,

или да се и сасвим губе. Ређе то бива у другим слу

чајевима. О другим појавима ове природе исп. код

МеЊС НаВСДеЊО МЕСТО.

Да је ове тачно има индиректних потврда и код

Броха и код мене. Брох за слогове вр, н, а код мене

_ то вреди и за слог вл (ДИЈС. 123, вели: „Schon bei

folgendem m (smithin u. а., war das z oft stark reducirt

Noch mehrist dies bisweilen der Fall, wo das (sekundáre)

z vor einem r steht: svékor, vépar, bistar, redar, mókor;

hier war man zum Theil geneigt, reines r sonans anzu

setzen ; in anderen Fällen lautet aber der Vokal auch vor

rziemlich deutlich troвори о Лесковцу, стр. 156—1571. Он

слично овоме говори о uримерима из Пирота (стр. 286).

За полугласник вели да је „in einen kurzen vokalischen

Vorschlag vor dem r m reducirt“. Међу примерима из

Лукова (131 стр. поред бистар, ведар и сл. бележи и

рабр (да није гађT 9. Најзад, за зар у Врању (стр. 98

нап. 82) вели да се у брзоме говору изговара гr. O

сличним случајевима испор. код мене стр. 123—125.

Овамо долазе, особито, случајеви: пету“, бакр, ветр и сл.

Објашњења која се тамо дају треба мало допунити.

При прегледу случајева који овамо долазе ја сам

чинио ограничења, у ствари, непотребна, ако се буде

имало ово на уму. Истина је да р вокално постаје у

горњим примерима у ненаглашеним слоговима; али то

не значи да њр или бл, које је ма на какав начин до

бивено, и у наглашеним слоговима не може датир или

4; јер способност да од њр постане p лежи у самом

сугласнику р, а не у целом слогу у којем се находи.
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Тако је било и у нашем старом језику и у старословен

ском, а и у неким другим словенским језицима. Испор.

неке случајеве новијег порекла: сребрн са p вокалним

од сребрн, земун — земун од земљн (или земљен5.

Случајева где се p вокално добија у слогу у коме

се р находило са неким вокалом има и у старом

језику нашем, али, у главном, у туђицама. Испореди

кртола (нем. Kartoffel), Срђ (Sergius, трпеза (грч. хра

reča) и сл."

Наравно да и даље остаје могућност постанка р

и „у на разне начине: било од вр, бл, било од pв, лi.

Само је тешко одредити, да ми увек у овим дијалек

тима имамо старо р или ново. На пр. у добр, да ли

се p развило још у оно време када је на крају било

ps или је такво ра, прво дало преко р, или како друк

чије Бр, па се та група у већини дијалеката тако за

држала и само у неким од ових дала опет р, или је

тор оно из којега се пр развило у другим говорима. Ни

Једно ни друго није искључено.

Како има речи које су се, када је на један од

показаних начина у њима ра или p постало, генера

лисале са тим звуком, на пр. pešњ (ражањ, исп. код

мене стр. 124), питање је, да ли „у није на један од

таквих начина постало и у глаголским коренима: (сукун

(c)кут и син — смрт“, који су се доцније уопштили и

дали повод образовању напоредних глаголских основа

за различну службу.

Овде ћу саопштити из Брохова материјала још два

три примера употребе полугласника.

ПљкiЛ Лук. (131) Крф. (210) тачније представља наше

шакао:пакла него шљкмб ДИЈС. 393, које шредставља

пољ. piеко, рус. učкло и др., само је ипак питање, да

оно не представља контаминацију народнога шљком и

" Још доста других примера исп. на пр. у Маретића Сram. 91.

* Исп. код мене о њима стр. 96, 98.

gs
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литературног пакао. — мљ Крф. (210) Лук. UмВови, стр.

изи исп. код мене стр. ХVII и 54.— оцрт сирће

Врање (90) — дебелац (стабло) Леск. (156) — јањp

Врање (90, 92) „штала“.

За 4 у јужноморавском говору и у заплањском

дијалекту утврдио сам да у неким случајевима пре

лази у лу, а у другим у у. Рекао сам такође да се

за речи у којима се находи само у не може про

наћи правило по коме то бива; али ипак да се тај

прелаз може констатовати стално у истим речима (стр.

116). Том појаву у реченим говорима ја нисам ту

давао Фонетску вредност; објашњавао сам их ути

цајем с југа, позајмицом из призренског и косовског

говора. А за те говоре признавао сам да је у њима

тај појав био свакако гласовне природе коју је сада,

након толиких шромена у географском положају и

односу тих говора, тешко одредити. Брох пак на раз

личним местима своје књиге тврди да се тај прелаз

извршио само после лабијалних сугласника : то тврди

за Криву феју (стр. 207), Калну и Црвену јаб. (276),

Заплање (243), Мокру (324) и Лесковац (155). За Врање

(89) вели да је та замена готово као и у књижевном

језику, а тако исто и у Лукову (130), само ту са малим

Одступањима.

За решење овога питања скупљено је код Броха

недовољно материјала; отуда је и потекло што он даје

у овоме правцу различну карактеристику Врању и Лу

кову, с једне, а на пр. Лесковцу, с друге стране, и што

се његово правило о премазу „у у у не може одржати.

Додуше, и он сам вели да се у Кривој Феји чује и

кук, жуч, жут“, кун, жуна (али и клок, жљчка, аксмат,

све на стр. 208), што би нарушавало горње правило;

иначе када се нађе неко одступање (као на пр. у Мо

крој, стр. 324), он га објашњава утицајем споља. Како

је код мене, и с те стране, доста исцрпно сакупљен



материјал и из говора које је Брох описао, можемо

подвргнути његово правило критици.

Међу заплањским говором и јужноморавским није

једина разлика у томе што у јужноморавском стоји lи

тамо где стоји Ub у заплањском; већ је међу њима

разлика у томе, што у заплањскоме речи са у нису

тако генералисане као у јужноморавском, што у том

говору (а такође и у мужничком дијалекту) поред у

може стајати и ми, и чак „ ; међутим у јужноморав

ском не може. У њему у оним случајевима где се упо

требљава у не може стајати му; и ако има случа

јева да место му стоји и у — то су обично усамљени

примери који се, заиста, могу објаснити утицајем књи

жевног језика или оближњег косовско-ресавског ди

јалекта. Из овога се свега види да је у погледу ја

вљања у м. „у основнији, изворнијијужноморавски говор

него заплањски и мужнички. Зато ћу и правило Бро

хово применити прво на материјал јужноморавскога

говора, који зна само за му и у м. Ј. Ту видимо ово

(код мене стр. 1 15—116):

а) му се јавља стално и редовно само у неколико

речи: длуб—, длуг—, слуб— слуба и др.), слуза,

слунце, клуч— („туче“), кљуна (м. жлуна), жључка

(м. жлучка.

б)У свима другим случајевима, почињали се они ма

бијалом, гутуралом,денталом или спирантом,имамоувек

у, тако да се случајеви са лабијалима не могу одвајати

од осталих, и зато се не може сматрати само у њима тај

појав за Фонетски. Грешка се у Броха јавила отуда,

пшто је он чешће у говору, можда, наилазио на при

мере са лабијалом, па му се учинило да је само ту

тај појав гласовне природе. Јер треба имати и то на

уму да се, свакако случајно, „у налази уопште најчешће

у вези са лабијалом (види исцрпан преглед материјала

код мене на стр. 93—99). Кад је то тако, када се ја
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вљање у м. И не може објаснити мабијамом који га

окружава, када се и за случајеве са му не могу

да пронађу специјалне прилике под којима су по

стали, онда не остаје ништа друго, већ да претпоста

вимо, као што је у мојој књизи и учињено, да су у

масу примера са редовним премазом у у унесени при

мери са му врло давно. Како су ти примери истиснули

основно у јужноморавског говора — и о томе сам го

ворио на реченом месту (96 и даље). Одавде је јасно

да примери са у продиру из јужноморавске долине и

у Заилање и Лужницу и истискују тамошње изворне

звуке. Када за њих не вреди правило ни у јужноморав

ској долини, у којој су релативно старији, да се јављају

само после лабијала, још мање вреди за остале крајеве,

као пто се може видети из примера где се у њима

јавља „у и љ поред таквог у (на пр. у Заплању и Луж

ници). Несумњиво је да се Брохово правило јавило

због недовољног материјала.

Сем овога да споменем још неколико случајева

који допуњују мој маторијал.

— длуг Пир. (291) (свакако је овамо донесено са

стране) – m. Пир. (282), ту Лук. (130) Леск. ( 155

испор. словен. plith “ — дљг Лук. (130) и смљЗенка Лук.

(130) продрли су овамо, као што и Брох тачно приме

ћује, из околних говора. — кинем Запл. (243 — ау

жевка Лук. (1551.

Један од гласова који је најтеже окарактерисати

у овим говорима —јесте в. Он се јавља, с Физиолошке

стране, у различном облику, без обзира на то, да ли

има за то специјалних прилика. Све се то види и из

карактеристике Брохове. По њему је то уснозубни глас

који је у извесним случајевима и чисто лабијалан (би

мабијаман), а у другим опет несложно у (4). Да Брох

ILлетершников КЛorar II s. r.
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није био сигуран у оцени тога звука као уснозубног

види се из тога што одмах своди такав његов изговор

на почетак речи: „anlautend wenigstens durchgehends“

(стр. 29). И за крај речи вели да је уснозубна арти

кулација сасвим обична: „daraus, durch Verlust des

Stimmtons, das nicht selten begegmende f" (стр. 29). Само

f на крају не условљава баш лабијоденталан изговор,

јер се такав звук могао развити, на крају речи, и из

билабијалног в.: уосталом и само f"може бити донекле

билабијамно (испореди Stevers Phon.“ 127 и д.). И ја

мислим да је оно и заиста такво у многим случајевима

ових дијалеката где се м. в чује глас д., иако сам га

ја у својој књизи у том положају означио и као Фри

кативноденталнолабијалан звук (код мене стр. 164).

Можда овамо долазе ови случајеви, забележени код

Броха: ручаф Врање (93), за које Брох у 22 напомени

вели „Оder eher r, mit stimmloser Lenis“ или узнев-д

Врање (951, у тексту, а тако исто и они (код мене стр.

164) које ја бележим у својој књизи знаком у“; а тако

исто и ови примери из Врања: дбђеф (92), викад (93),

тражиф (93, купир (93), станеф 93), удšвидб (94), стбиф

(96), крф (92 и др., исп., у исто време, и свbрив (93),

pјчав (93) и др. Изговор ових гласова на крају речи,

према горњему, има оне особине које имају у опште су

гласници на крају речи.“ Што се тиче поačфштину Пир.

(290), то ф зависи од потоњега ш. Оно што даље говори

Брох о и и у—тачно је. Само ја не могу да се сложим

са Брохом утоме да има какве принципске разлике међу

в у различном положају. Напротив, сви појави који

вреде за средину и крај речи вреде и за почетак речи.

Стога ако се лабијодентално изговара споменути су

гласник у почетку речи, го вреди за тај сугласник

и у осталим положајима. Међутим, оно што је најваж

* То исто вреди и за бирдф Пир. (294), супротиф Г. вл. (248) и сл.прим.
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није код изговора овога гласа —-то Брох није истакао,

а тиме се могу објаснити све разноврсне артикулације

које су код Броха споменуте : а то је лабава, пасивна ар

тикулација тога гласа. Можда је основна артикулација

његова била и у овим дијалектима лабијодентална, као

што је и у другим српским говорима, па се, због па

сивности учешћа доње уснице, претворила данас у са

свим засебну артикулацију која чини да се тај глас из

говара слично билабијалноме в или ц.Такво в може лако

и сасвим да нестане. То нестајање споменутог гласа,

које се врши у свима положајима, и чини да ми мо

рамо подједнако окарактерисати звук о којем гово

римо. Има једно место у текстовима. Броховим, самом

њему нејасно, које врло лепо сведочи, ако пије код

њега проста грешка у писању, индиректним путем, о

бимабијалности в у овим говорима. На стр. 292 у пи

ротским текстовима. Брох пише: „preorčá-se ta se gréје

dža-mesna, dža-grbina“ У напомени 31 пита Брох за

значење „преорчá се“. Несумњиво је међутим да то

место треба читати „prevrća-se“, и онда нема никаквих

тешкоћа око његова значење. Пошто је Брох могао м.

в да забележи о, по свој је прилици било изговорено

као несмoжно о (9), које је можда било правилније обе

лежити малим о "" или џ (9).

Карактеристика ј као и стр. 29—30) сасвим је

тачна. Само је, можда, претерано оно што вели Брох

на истом месту о његовој Фрикативној нијанси. Ја сум

њам да би се икад ј у овим дијалектима могло да

обележи као право, типично ј, већ увек као (, само

некипут са мањом или већом Фрикацијом.

" О односу међу Фракативним и билабијалним в и о томе, како различни

савремени словенски језици стоје према употреби тих гласова. може се наћи

у расправици С. М. Куљбакина у Сборнику статећ вЋ честњ прољ. Дринова

(Харњковљ 1905): Спиранг, v в. словинских, лsихаха.
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Примери типа тресиа, тресија (Врање 114) нису ми

потпуно јасни. За њих вели Брох да имају и потпуна

образовања које је постало од 1 и које се најчешће

јавља у сложеним облицима са шљл (ibid.). И, заиста, он

тако бележи: арбшиа Врање (95), отишиа Вр. (95, 99,

каобиша Вр. (98). Сем тога за побеaja Bp. (99) и рекја

(ibid., вели (у напомени да би се могли писати и по

бегша. За здравие Ц. јабл. (278 да има и здравје (испор.

и 30 и 31); испор. још и гджие Лук. (гвозд)Ћје 134)

поред гожe ib. од "гвоздњjе. Ипак се мало око Фикси

рања тога гласа и сам Брох колеба. За арбшиа Вр.

(стр. 95) вели он у прим. 38 на истој страни, позива

јући се на 5 12 своје књиге, где се говори о прелази ј

у и : „diе Еndung ist eigentlich -ja und auсh „prošја“

ist, notirt'.

Ово Брохово тврђење није сасвим поуздано. Ис

тина је да сам и ја слушао да се облици дошја изго

варају тросложно, често и са пуним полугласником:

дошаја, али сам у случајевима где се такво двосложноја

чује сматрао да је љ редуцирано; са пуним и, као што

Брох тврди, такве примере нисам чуо. Да је трослож

ност оваквих облика са полугласником узео Брох за

трoсложност ових речи са сложним i, показује то што

га он налази баш у оним случајевима где је њ старо

(у шљл) и где се љ иначе, када не прелази у а или е.

лепо чује. Значи да би такво и представљало не прелаз

простога ј, већ -bј- у и.

Као потврда ономе што износим на стр. 147 своје

књиге могу послужити ови Брохови примери: грбље

лбљке Лук. (136), исп. и напом. 24 на истој страни:

„auch einmal als lčje notirt“; 26же Лук. (134) исп.

у напомени 16 на истом месту гдеце, где Кр. 206,

213, 214). За аерб у Кијевцу (стр. 237) он вели: „Als

Plural wurde pérja angegeben, bei dem ich sehr geneigt

war, anstat des rj palatalizirtes r anzusetzen“. Испор. о
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тим облицима још код Броха стр. 26—27,.36. Иначе

се и у погледима на природу ј у овим дијалектима и

објашњењима примера са њим ја и Брох слажемо. Бра

ховом знаку (ј), који треба разумети као ј редуцирано,

одговара у мојој књизи . Објашњење које даје томе

звуку Брох у положају за звуком и (стр. 33—34), осо

бито оно што он износи као другу могућност, тачно

је у општим цртама исп. уосталом о њему код мене

стр. 127—128): само не знам зашто је Брох о (ј) у та

квом положају говорио као о типичном, када се иза I u

редовно јавља (, без обзира на то, да ли му је ту по ети

мологији место; зато оно ту и не може бити типично за

постајање (ј) од ј. Иначе се за испадање и у различ

ним положајима не може ништа друго рећи до да је

после сугласника врло ретко, а међу вокалима врло

обично.

Једна од најтачнијих и најпотпунијих партија у

књизи Броховој јесте глава о ć, d. и 1. у овим гово

pима 6 14, стр. 36-441. Стога ћу имати мало шта ту

да приметим. ПIто се тиче Физиолошке природе М.,

Брох тврди да је први део т умекшано ( (), а други

Фрикативни сугласник š или 8. О Фрик. сугласнику види

код мене (стр. 167 и д.), а што се тиче првога дела –

тешко је рећи колико је он умекшан, јер се тај сугла

сник тако губи у африкати К, да изгледа да он дели

судбину са целом африкатом; ако је она у јакој мери

умекшана, онда је и он : али та африката и не мора бити

увек тако умекшана. Међутим код Броха умекшане ни

јансе код аерикате б и нема, јер он не разликује у

потпуно умекшано и ћ полуумекшано, већ је код њега

увек иста нијанса (умекшана).

Тачно је у Броха (стр. 38) утврђено да је изговор

f. и 6 као f и 4 основни изговор у јужноморавском

дијалекту; само неће бити тачно да је ћ и ђ т. ј.

I и II, унесено у те говоре, када се оно у њима
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уопште јавља, са стране : бар није тачно у оној Форми

у којој он то тврђење износи. „und zwar geschieht

die Veránderung (f y fit knum irgendwo als eine rein

innere Entwicklung im Dialekte selbst, dagegen unter

Einfluss von aussen, wobei wohl besonders wiederum das

Reichsserbiche massgebend ist“ (38). Међутим, на истој

страни о Лесковцу он ово говори: „In Leskovac habe

ich dagegen durchgehends die assibilirte Aussрrache

bemerk, also wirkliches ć — 1:... jedoch kommt das

c hier gelegentlich dem f nahe — mђglich ein Cher

bleibsel aus einem früheren Stande der Dinge“. Још

је неодређеније место где он говори о тим звуцима

у заплањскоме говору: „Aber neben den reinen (— d

kommen auch schon assibilirte Formen vor; man kann

schom z. B. ein „khta" auch mit einer Spur von Sibilanten

nach dem thbren, eine Ubergangsform", bei der der Beoba

chter zweifelm kann, ob „C“ oder „C“ zu notiren sei und

auch vol entwickelte ć – d kommen vor“ (стр. 11, исп.

и стр. 43). Ову везу међу тим звуцима он признаје и у Фи

зиолошком карактеру њихову: „es lásst sich lautphysio

logisch ebenso leicht von einem ć— d auf die Aussрrache

t—d as umrekehrt kommen“. (стр. 38). Па не само то:

већ има случајева за које је несумњиво да на њих

није могло утицати „das Reichsserbische“, па се ипак

извршио прелаз f y fil. To су случајеви (стр. 43. где

се у широтскоме говору к и г. находи пред е и и ;

оно ту прелази у 1 и II и даље ћ, ђ, pite pуке — ple,

нбе и сл. Овде књижевни језик није могао ни у ком

случају утицVти, јер у њему на тим местима стоји тврд

сугласник (к, г), па ипак се тај прелаз извршио и врши

се. Кад је овде несумњиво да се тај прелаз само

стално извршио, зашто се он не би могао вршити и

у другим дијалектима у којима се ( и 4 употребљава,

" Moj курзив.
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па ма оно било и другог постања. Сем тога оно што

Брох говори о нијансама и прелазним звуцима међу

f и с (сем горе наведених места исп.још стр. 243, 269),

па ма и не било све до детаља тачно (на пр. за Лес

ковац да се тамо чује само ћ), показује да и Е у дру

гим крајевима може да развије Фрикативну нијансу без

туђе помоћи. Зато мислим да и није потпуно тачно

тврђење Брохово о Физиолошкој страни овога гласа.

„nur sind dieSpuren eines kurzen Zischlautes (Reibungs

geräusches), die leicht auch in Moskau nach weichem t-d

autreten, bei den sudserbischem f – d. meist nicht zu

konstatiren“ (стр. 37, исп. и стр. 237) које га је и на

вело на хипотезу о страном утицају и на неодређеност

у објашњавању неких појава. Сем тога и ћ и Ђ. који

се овде јављају у великој су већини случајева меки

звуци д и б), док је књижевно в и 6 са мањом па

латалном нијансом. Зато сам ја у својој књизи одвајао

такво в и 6 од обичнога би у Само за Пирот он

спомиње сличне гласове. č. и 6 у том говору имају

артикулацију „oft mehr mach vorne gelegen, also еine

weichere“ (284). Toје, можда, „ein noch ziemlich häufig

begegmender Oberrest" lib.), којему специјална истра

живања треба да утврде значај (стр. 285). У ствари,

свега тога има много више. Исп. код мене стр. 171.

Иначе оно што Брох говори о звуцима к и 2 испред

е и и (43–44, исп. и 285—290) — тачно је: само за

значај и геограљски положај тога појава исп. код

мене стр. 191 и даље.

И поред тога што је ово једна од најисцрпнијих

глава у књизи Броховој, ипак и овде он није запазио

неке појаве који су од општег значаја, за ове дија

лекте, иако има и за њих по неки пример код њега.

11 Није запазио да групе тај и дај дају у свима

говорима, без изузетка, в. и 3 (или 6 и 4. Да је то учи

нио, отпала би његова напомена о томе, да је у пирот
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скоме говору ћ у трећи м. ч и обратио би више пажње

на то, да ли се, заиста, у Заплању од старијих људи

чује treća (Запл. 254).

2) Иако је забележио majča, devojСа у Пироту

(стр. 39) и Заплању (devojta, стр. 243.) и Кривој Феји

depдјfa (у тексту, стр. 214), ипак није опазио да се пре

маз к и г у палаталне сугл. врши редовно после ј, љ

и њ (исп. код мене 191 и д.) и у Пироту и Кривој Феји.

Сем тога, што је још много чудноватије, није запазио

да се палателизација к и г врши и у Кривој Феји исто

као и у Пироту.

3) И поред примера ћijСа Кр. (206, 212, 214) В.

боњ. (245 (bish, trefi Кр. (206) он не одређује значај

јављању овога ј и не испитује његове услове“ На

равно да је у многим случајевима мали број примера

учинио да он те појаве није запазио (исп. код мене

стр. 141 и д., 198–9).

Да наведем још неколико облика који имају неки

интерес за нас (исп. код мене стр. 174–181): меча

Крф. (206), шлечка Крф. (206), вбџа Крф. ('906), госабџа

Крф. (206), мачева Пир (283), céлсhu Јужн. (315), де

вбјачfu Јужн. 1315).

O s исп. код мене стр. 200 и д. Примерима на

стр. 200—202 додаћу још: Saka (име, Кијев. 230,

Sáна (име || Кијев. (236), sápи човек („der Mann ist

neugierig“) Лук. (130), sséчи Лук. (130), ssимсди Леск.

(155) Лук. (130) Влас. (1811, sд.ња Леск. (155, 188).

Оно што говори Брох о сугласницима на крају речи

у главноме је тачно; само је општа карактеристика

тако стилизована, да, ако се она тако прими, ипак ће

бити ствар нетачно представљена. О сугласницима на

крају речи ево шта вели Брох: „Also entweder bleibt der

stimmhafte, auslautende Konsonant; oder er verliert dem

* Не знам, да ли је вдјзим, вдјзи Врање (118 стр.) м. возим, вози тачно

наштампано или није. Брох на ту особину овога облика не обраћа пажњу.
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Stimmton, aber behalt die fibrigen Еigenthumlchkeiten, d. H.

geht in stimmlose Lenis liber; oder endlich er geht volig

in die entsprechende stimmlose Fortis aber“ (стр. 46–471.

Прва консеквенца која би се из овога повукла

била би, да се у реченим нашим говорима употребља

вају звучни сугласници на крају речи као звучни,звучно

мукли и мукли, напоредо, у подједнакој мери и под

истим условима; да међу њима никакве границе нема.

Међутим то је, несумњиво, нетачно. Шта више нетачно

је да звучни сугласници уопште тако остају на апсо

мутном крају речи. Они су ту готово увек, и у спо

менутим говорима нашим и нашем књижевном језику,

звучномукли (stimmlose Mediaе ". Колико сам год то

и код себе и код других испитивао — долазио сам увек

до тога закључка. Прави, потпуно звучни сугласници

јављају се обично на релативном крају речи, т. ј. где

је веза међу завршним сугласником једне речи и по

четним вокалом друге речи ипак толико јака да се

крајњи сугласник дотичне речи осећа, донекле, као по

четни потоњег слога. Што се тиче прелаза споменутих

сугласника у мукле—то се он у опште не јавља као

црта њихове унутрашње природе. Истина, ја сам (на

240–241 стр. своје књиге забележио неколико примера

са таквим сугласником, али сам их сматрао за врло

ретке случајеве, који су можда изазвани положајему ре

ченици (т.ј. пред муклим сугласником или су се јавили

под утицајем какве Формалне аналогије, а, у сваком слу

чају, у минималном су броју примера генералисани. Код

Броха има мало више таквих примера: грir Врање (100,

101), сут Врање (101, 102), најнапрет Крф. 214), натрак

Леск. 160 bis), ковчек Врање (100) и ковчег ibid., ри

Врање (99–једанпут испред „канате“ аједном на крају

реченице), исп. рок Врање (100, у срет Врање (99 —

једном испред „па ги“ а други пут на крају реченице.

и О њима у другим говорима нашим види Косznik slaw. I 196—198.
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Испор. и примере на стр. 45. Из овога се види да ве

ћина Брохових примера долази на Врање. Ако се буде

имало на уму да једино у Врању и околини в на крају

речи у глагола у 3 pl. praes. прелази у ф., да у врањ

ском говору има и других сличних особина које пока

зују, ма и код појединаца, утицаје јужнијих говора (Ст.

Србије и Македоније), да у македонским говорима –

исто као и у бугарским — звучни сугласници редовно

прелазе у мукле, онда се горњи примери морају сма

трати као индивидуалне црте објеката Брохових (исп.

ниже о Броховим текстовима, нарочито из Врања).

Иначе се једино за в на крају речи може рећи

да каткада и у овом и другим сл. дијалектима прелази

у спирант ф., што, уосталом, није потпуно идентично

са премазом звучних сугласника у мукле (исп. горе

стр. 22 и д.).

Много су интересантније сугласничке групе. Код

њих се врши једначење, као и у другим дијалектима

нашим, по другом сугласнику; али од тога има и одсту

nана. Баш зато што је Брох пажљиво пратио ове по

јаве, и што, поводом текстова својих, специјално говори

о изменама у таквим групама, хоћу и ја овде да се на

њих осврнем. Материјал, који је изложио Брох на стр.

A-45, у сваком случају није довољан да представи,

како се тај појав у његовим записима јавља. На том

месту он овако говори о тим групама:

„Diese Regel ist naturlich nicht vбilig ohne Ausnah

men. Der Spechende kann die absolute Form des Wortes

auch in dem Zusammenhang der Rede bewusst aufrecht

halten; so ist wahrscheinlich z. B. Luk. tЂg-se. neben

den zu Erwartenden tzk-se. zu erklären. Oder die Ver

bindung der Vorter isti nicht innig genug, um die zusam

menstossenden Konsonanten auf einander wirken zu las

sen;. (стр. 44). Прави изузетак чини од тога в пред ч

које не прелази уф и вlите које не даје увек вичте (45).
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Међутим Брохов нам материјал даје овакву слику:

Поред: пот-коло Крч. 245), прет-кућу Врање (93),

от-кбла Вр. (94), откоршто Вр. (101), пот-корито Вр. (100),

от-куће Леск. (159), от-кобиму Крф. (213), от-капију

Леск. (159) он бележи и: код капетана Пир. 995, 296,

код кућу Леск. (159), Цр. Јаб. (278), код куће Леск. (159).

Поред: млого про-у (пута Вр. 93) и одваес и

пет године Вр. (102), од тiz Лук. (138), од тим Киј. (238),

код тебе Леск. (161).

Поред: кљт-се кад-у Пир. (294) Крч. (245) Крф. 213

Цр. тр. (240) Ђурл. (267) Врање (93) Лук. (132, 133, 134,

135), кат смо Лук. (136), кат-су Вр. (94, 951 Лук (135)

кљт стаде Вр. (93), књг седнаше Врање (93), кат-стizне

Врање (96), кљт сšмне Лук. (132), от славу В. боњ."

(245) имамо и : кљд-се Леск. (159) Пир. (292), кљд си

Г. вл. (248), шред-славу Лук (132), од чело Киј. (238),

од четири Киј. (238).

Поред: от пут Пир. (295), кат аридбше Вр. (94),

от-шобрту Вр. (100) исп. и: от-тija Лук. (150), девед душе -

Врање (95), и : кад шотегли рва Г. Вл. (247), кад појде

Пир. (292), код идиа Пир. (294), шод-шогáчу Ђур. (267).

Поред: так-се Лук. (132, 133, 134) још много чешће:

The-cu Јук. (133), The-ce Jук. (132, 133, 133), тв-су Пир.

(288), тве седев Лук. (133), тšг седнeв Лук. (132—1331, ch2

свом Лук. (135) Леск. (160), сšг-се Ђур. (266), ch2-смо Пир.

(288 291) и сл.

Поред: chК-ћу Крч. (245) и: ch2-hy Крч. (246 bisi,

све ће Ђур. (267).

Поред: тек кршев Лук. (133) и: make acup Bрање (94),

bев сваг дбма Лук. (134); али и: шатhе кад pучав Лук.

(134), свг па ти лук. (134), aа тве принесев Лук. (133°

све под. Ђурл. (267).

' Овамо, наравно, иду и: акацšмне Лук (153), шоцирал Шир. (292).

° тах дођи Лук. (135) сигурно је писарска или штампарска грешка.
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Поред: поб га пита (Пир. 291), аоб говбри Пир. (291),

поб-да Пир. (289) забележено је и: швабско Врање (107).

Зубче Леск. (194), ако је добро забележено, представља

врло интересантан пример.

Поред: јбж десет дуката Пир. (296.), беште Врање

(103), муш-си Врање (102), јож дбија Лук. (144),

бшаж-да-наставимо Крф. (211) и: још да Ђурл. (266).

Поред: ис к6ла Крф. 211) Г. вл. (246), нис-ко

pjбе Пир. (292), ис-кацу Пир. (293), нис-ugr Крч. (245).

бес-адре Пир. (288), ис-појас Вр. (93), дваез-два Вр,

110, дваез-други Кр. (111, саз другови Крање (102,

саз другари Вр. (103), саз-говедарову Врање (97), св.

гбста Лук. (132), саз грнци Вр. (99), сва гбстови Цр.

тр. 1240), з-бом Пир. (294), дввез грбиша Пир. (289). —

имамо и, истина, врло ретко, сbс дете Влас. (181), из

Солуна Лужн. (314 и 315).

Иако имамо сва врзаног Вр. (94), као што треба,

ипак находимо исврљи Г. вл. (246), исврлija Ђурл.

(266), исврлила Крф. (211 bis). У овим се случаје

вима, по свој прилици, в изговарало Фрикативно (као

r", јер и иначе у овом положају пролази в у д., исп.

фрља Кр. (212).

Овамо долазе и они случајеви где се јавља удво

јен сугласник који се упрошћава: о-тебе Пир. (295.

289), котебе Пир. (289), o-теј Вр. (96), o-тij Лук. (136),

о-траут Цр. тр. (239) — испор.: кадбјде (290), кадбе

Лук. (135), Вр. (96); кадбђеш. Лук (135), кадбђев Лук.

(134), кадовела Врање (100), мј-се (муж) Пир. (295),

исббу из-c) Пир (296), кро шишљк Крч. (246), исп. и:

свс старејка Лук. (133); о-метари Киј. (238), са-не Крф.

čl. 1), качје Вр. 96), па качили Вр. 103, ка-чју Вр.

(94), оцарско Вр. (100), о-цара Лук. (135), сацар (сад

Bp. (98), предара Вр. 96), предареву Вр. 95), оцаре

вога Вр. 96), o-fijрана Пир. (292), ca-fе Вр. 99), исш. и

тог-ги Лук. (233). Сличне прим. исп. код мене 231–235.

диллкктолошки звоник, књ. II. 3



По свој ће се прилици наћи још који пример ове

врсте у књизи Броховој, али ово је ипак већи део

њихов, тако да на основу њих можемо већ покушати

да шроценимо горње тврђење Брохово. Ако се ови при

мери пажљиво прегледају, запазиће се ово:

1) Да се експлозивни сугласници једначе подјед

нако, али да има и знатан део примера који се не

једначе:

2) Да се експлозивни сугласници обично не јед

наче са шотоњим Фрикативним сугласницима; да то

бива каткада и у засебним речима, а не само у слу

чајевима кад је веза експлоз. и потоњег Фрикативног

сугл. (или африкате случајна (исп. швабско и зубче).

Али, наравно, има случајева, и они су сасвим обични,

кад и то бива;

3) Да се Фрикативни сугласници са потоњим експло

зивним сугласн. једначе готово без изузетка.

Друга и трећа тачка овога закључка дошуњују се

међусобно и објашњавају; шта више, и у другим го

горима нашим находе себи потврђење. Ја мислим да

Вук није изнео нетачно тврђење када је у своме Рјеч

нику II издање, стр. ХХХI рекао да се у братски, град

ски, одсјећи чује гдешто тс и дс. То не значи да се дc

редовно чује у тим речима (исп. и горње случајеве),

већда се, када се наново образује оваква или слична

веза (испор. и горње примере са гс), не претварају д ими г

одмаху т и к,зато што су спиранти гласови који се сла

бије, лабавије, без експозије, артикулишу, па због тога

и слабије утичу да се асимилација врши; сдруге стране,

они се т.ј. Фрикативни сугласници), баш са истога раз

лога, лакше поводе за потоњим експлозивним гласом.

Што се тиче осталих случајева (сем видите и сл.,

које сам и сам забележио, исп. код мене стр. 541), то

за њих, сем оних разлога које је навео Брох, вреди још

један који он не износи. То је, што су приповедачи,
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саопштавајући текстове Броху, били стављени у специ

јалне прилике, па су, изговарајући речи са прекидима,

са неприродним паузама, могли и не мењати каткада

сугласнике тамо где би у обичним приликама они били

измењени При читању овако записаних текстова то

треба увек имати на уму и водити о томе рачуна.

Да наведем још неколико примера сугласничких

група: вриву Лук. (134 bis) м. врчву, видpишњак Крф.

(21 11 м. видричњак (код мене стр.363); опрлим Г. вл. (247),

разљуту Вр. (94), разљутила Вр. (99), јасне Лук. (132),

њужда Крф. 206). О сличним примерима и објашње

њима оваквих случајева исп. код мене стр. 219 и даље.

Б. Акценат и квантитет.

У одељку у којем Брох говори о акценту (S 17,

стр. 48—62) он се задржава детаљно на природи ак

цента ових дијалеката, тако да се у свом доцнијем из

магању ређе враћа на таква питања.

Природу њихова акцента одређује Брох овако.Он је

експираторан. У почетку наглашена слога снага је нај

јача, доцније се све више губи. Слог се тај може ока

рактерисати као „decrescendo“. Тонска страна не иде са

експираторном увек шаралелно; штавише, на крају слога

може мало ида порасте. Такав је слог, т. ј. са акцентом,

обично и мало дужи од осталих слогова. Та три момента,

дакле, мало продужење наглашена слога, експираторна

снага његова која опада и тон који може мало и да

расте, да буде једнак или чак и да опада, чине да

се акценат у овим дијалектима може испоредити са

московским акцентом, са тим ограничењем, што је мо

сковски акценат још јачи. То чини да се вокали у

овим дијалектима у ненаглашеним слоговима јасније

изговарају (стр. 49—50) него тамо.

Даље Брох пореди акценат ових дијалеката са "

и" нашега језика и налази да има доста места где се

g
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он једном од та два акцента приближава, али ипак,

најзад, долазидозакључка: „ein klar definirbares Resul

tatist. bei dem Vergleich nicht zu erhalten“ (стр. 52—53.

Брох констатује краћи, експираторнији акценат

код варошана у јужноморавскоме говору него код бр

ђана, тако да изговор последњих „erhált ...hier oft ein

stark singendes Gepráge“ (стр. 52).

И код Броха се, у општим цртама, може конста

товати: она разлика међу тимочко-лужничким и јужно

моравским говором којаје и код мене констатована (стр.

271), јер и он вели за пиротски говор да се тамо мо

гао чути, заиста, акценат који се приближавао ", и то

у широкој употреби, док за јужноморавски говор кон

статује употребу акцента који врло често нагиње и “

(стр. 51—52.).

У ствари, наравно, (исп. иДијалекте, стр. 271—272),

акценти овихдијалеката не одговарају типичним акцен

тима нашим" и" зато што је музичка страна тихнаших

акцента тако одређена и тако стална, бар у већини ди

јалеката српских, да се неодређено подизање тона у

овим дијалектима не може са њима доводити у везу.

Брох истиче нарочито (53) разлике међу овим ак

центом и бугарским.

„Die vorliegenden Dialekte Südserbiens. stehen auf

der gewiss alteren Stufe“... него бугарски. Њихова се

акценатска експираторна снагаделина различне слогове

више или мање једнако (ibid.). У овоме он види знатну

разлику ових дијалеката од бугарских и један услов

више за могућностјачегутицаја на њих нашег књижев

нога језика (стр. 54): „eine Stiltze für den rasch um sich

greifenden Einfluss der reichsserbischen Sрrache“ “.

Сасвим је тачно опажање Брохово да су акценти

ових дијалеката и акценти наших данашњих говора.

“ Тако треба да гласи цитат у моме делу на стр. ХСVII.
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несразмерне, неједнаке величине. Акценат је свих ди

јалеката ових крајева само један. Стога се и може

говорити, са историске стране, само о месту акцента

ових крајева. Признајући дасе у свођењу ових акцената

на цигло један може видети туђ утицај, македонски, ро

мански или бугарски, ја се слажем са Брохом у томе,

да је она основа која остаје када се акценатске ква

литетске разлике одбију, заиста, старија него у бугар

ском, и додајем само, да се слаже са сличном основом

старе српске акцентуације. Отуда се и карактер сло

гова слаже у акцентуацији ових крајева, донекле, са

сличним особинама нашег књиж. језика (исп. уосталом

Додатакi.

Што се тиче места акцента— код Броха је тачно

констатовано да се, нарочито, у врањскоме крају акце

нат, у извесним приликама, преноси. „Dieser Zug durfte

auf dem Boden des Dialektes selbst entwickelt sein“.

(стр. 55). „Jedoch ist damit nicht gesagt, dass nicht der

Кeim der Erscheinung môglicherweise auf Einfluss von

aussen zurückgehe“ (ibid. 55). И једно и друго је тачно,

само морам одмах додати да тај утицај није српског

књижевногјезика. Уосталом, и у даљем излагању, осо

бито, акценатских особина лесковачког говора, преце

њује се утицај књижевног језика код Броха. Ујужно

моравском говору, а нарочито у његову јужнијем делу,

акценатски утицај долази с југа, из кумановског говора

и околних (исп. код мене стр. 286—287; исп. и ниже

Додатак).

Што се тиче Фразеолошке поделе превученог и

непревученог акцента, коју Брох назива „еine sonder

bare Laune der Sрrache“ (стр. 56), није тачно да се

та подела извршила тако, да се једне Форме употреб

љавају стално са једним акцентом, друге са другим.

Иако то не би било немогуће, ипак то још није случај

у овим говорима. Унеким се примерима, можда, може
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видети принцип сличан косовско-ресавској акцентуа

цији: кбза, али коза је...; бвца. али овца је и сл., јер се у

косовско-ресавском говору акценат преноси са послед

њег слога само онда када је на апсолутном крају речи.

Свеје остало, свакако, случајно. Када се оба акцента на

поредо употребљавају, пренесени и непренесени, онда

се у неком правцу употреба једног може и генерали

сати. Зато је и претерано Брохово тврђење за акценат:

„er erlaubt aber, so weit meine Beobachtungen reichen,

niemals tuberhaupt einen Zweifel, auf welcher Silbe er

ruht“ (стр. 58). То се противи и мојим посматрањима и

његовим. Код места Јаовца ја сам био каткада у недо

умици, где да ставим акценат, толико је његово место

напоредном употребом и пренесеног и непренесеног ак

цента било некарактеристично. То исто примећује и

Брох за Ђурлину (стр. 270): „Bisweilen konnte solcher

Wechsel augenscheinlich den Sprechenden dem fremden

Beobachter gegentiber so in Zweifel setzen, dass er ge

wissermassen selbst, nicht bestimmt wusste, worаtuf der

Nachdruckzu legen sei undz. B. eine Verbindungwiе једна

žena so umbestimmt aussрrach, dass es dem Beobachter

schwer fiel zu entscheiden, wo der Accent zu setzen sei.“

Али, разуме се, то не значи још да у тим случајевима

морамо имати органске прелазе ка пренесеном акценту

или примере који показују како се извршио прелаз о

којем говоримо. Такве акцентолошке прилике могу бити

створене и вештачким начином, што су обе акцентуа

ције, и нова, са пренесеним акцентом, којаје добивена са

стране, и стара, без шреношења, у употреби подједнако

одомаћене.

За четиресе (Крф. 222) вели Брох ово: „Еs 1st zu

bemerken, dass auf das auslautende e ein Nebenaccent

fält, der den offenem Auslaut immer deutlich hervortre

ten lásst; bisweilem wird ter Nebenaccent so stark, dass

man im Zweifel ist, wo eigentlich der Haupttom leg, ja



39

eherzur Schreibweise-sé neigt.“.Довољноје да напоменем

ла се та реч употребљава са оба акцента (исп. код мене

стр. 462), па да буде јасна ова неодређеност у Броха

уосталом, о јачини последњег слога исп. Додатак).

Овим се, мислим, исцрпло све оно што Брох го

вори о принципској страни акцента ових дијалеката.

Што он говори о акценту појединих граматичких ка

тегорија, то ће бити изнесено ниже на свом месту.

Тамо ће се видети, колико Брох истиче утицај књи

жевног говора на ове дијалекте. Само један део сту

дије Брохове, а наиме одељак: „Einige Bemerkungen

uber die nominale Betonung der Leskovacer Mundart

“ (184—204), није могао бити употребљен, због тога

што је материјал у томе одељку, и по начину приби

рања и по унутрашњој вредности, врло непоуздан.

Да наведем овде и примере који одступају од

старог преношења акценатског:

Поред облика у-гости" Ђурл. (267), у-земи Пир.

(292), у-вечер Пир. (295), нá-вечер Вр. (102), у-руће Лужн.

(315), y-воду Г. вл. (247), на-главу Пир. (289), у-шланину

Пир. (292), на-двор Вр. 93), на-јутро Цр. тр. (240), аб

ново Лук. (133)“ и др. сл., о којима се може испоредити

код мене на стр. 178 и д., имамо и : од-вече Леск. (159),

до-јесен Леск. (160), за-нбгу Лук. (135), у-главу Кpв. (213),

у-планину Ђурл. (267) Крф. (212), у-иланlну Леск. 1160),

у-лед Кр. (211), у-двбр. Вр. 93), на реа Леск. (158),

у дувар Вр. (98)", у поље Ђурл. 267), за-уво Ђурл.

(267), на јево Вр. 93), низ мбре Вр. (97), на горе Г.

вл. (248), на дбле Г. вл. (248), на више Лук. (1351.

Поред облика најстари В. боњ. 1245) и сл. Брох

често бележи компаративе и суперлативе са два ак

* на-гост Вр. (102)— нinoет Р

° Под утицајем облика, где се акценат са разлогом пренео, налазимо

и оваква образовања: на место Пир. (293).

* Исп. д. дувар и сл.
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цента: шаб-голем, нај-голем, аб-убава, најубава Пир. (301),

у најдмибку Вр. (94), пад-јубава Леск. 1166), највишеВр. 1911.

Ово бележење има доста разлога за себе, али оно

није увек тачно. Јер иако је у већини случајева на

гласак јачи на компаративној речци, ипак има и слу

чајева где придев потпуно задржава свој акценат, у ко

јима је, дакле, речца проклитична. Отуда се и јављају

примери који су наведени код мене на стр. 440—441.

Да споменем још ове случајеве:

зá-три-вечера Ђурл. (267); што не-је извараја Вр.

(91) (не:нас), зар-трнче не-ти-ги-дбнесе Вр. 98), па да

нé не утепа Вр. (100), не ми си видела Вр. 1101) и сл.;

исп. код мене сл. примере, стр. 630—631.

II. Морфологија.

У главним је потезима овај део граматике добро

израђен код Броха: то долази отуда што је граматички

склоп ових говора врло прост и што се може врло

лако утврдити. Тамо где има одступања од онога што

је обично и нормално—ту је Брох већ мање поуздан и

исцрпан. Тамо где су пак прилике (код глагола на пр.)

замршеније, где је акценатски моменат толико исто

значајан као и чисто морфолошки — ту има доста не

јаснога и делимице нетачнога. На томе ћу се делу ја

због тога и најдетаљније задржати.

Новога материјала овде има још мање него у I

одељку; али акценатски непоузданих облика овде има

још много више. Разуме се да је од овога двога оно

прво за мене главније и да ћу се, према томе, на

њему и, у главноме, задржати.

А. Деклинација.

Именице мушког рода имају чешће код Броха на

ставак у у вок. и тамо где му није место: вуку (ста

рије генерације Леск. (1621, чбвеку (поред чбвече Лук.
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136); грчарину Вр. 99) и мужу Пир. (295) није у по

менутим местима народно. Акцента ради да споменем

и овчаре Крф. (212), под утицајем nom. sing. овчар или

саврањским акцентом. Исп. о томе кодмене стр.313ид.

Кад би се за облике типа пет синова Крф. (216)

и сл. могло доказати да су изворни, онда би за њих

ипак вредимо да се нису развили непосредно из облика

пéт *синбва", већ да су постали од облика два сина и

см. исп. примере код мене, стр. 330), када се употребила

ту основа множине (синов-и). То тврдим због тога, што

је у овим говорима генитива плур. као граматичне кате

горије потпуно нестало, и ако има скамењених генитив

них облика женскогродаузбројеве (в. код мене стр. 329).

Да наведем још неколико облика именица мушког

рода којима се допуњује моја збирка: вешљор, ветра Леск.

(186) исп. код мене (стр. 448) ветра тога; по свој је при

мици и у другим дијалектима првобитно тако било;

исп. код Вука вашар: вара и pl. варови, са чим.

се слаже оно што о оваквим именицама износи Ре

шетар, а наиме, да такве именице према пom sing.

образују у дијалектима постепено и друге падеже

(Die serbokroat. Bet. 47 стр.). — домови Вр. (104) Крф.

216), другови Вр. (1041.; од тога дна Лук. (138) мени је

потпуно непознато и непоуздано; поред дббри дни Вр.

1041 находимо и дни Пир. (299) Лук. (138); жер, же

рови врста птицај Запл. 1248), кметови Лук. (137); ко

њбви Вр. 104) не само „коддеце“,јер такав облик може

свакако бити у употреби и код одраслих, исп. код мене

кбњови у Књаж. (стр. 318); крсти (acc.) Ђурл. (267),

мактови Вр. (104), мове Пир. (297), мужеви Леск. (162)

необично је, већ треба мужи. Брох је за Пир. (297)

забележио мужеве и мужеви, али је тачно само муже;

ован, овнбви Леск. (162) Гост. (320 потпуно одговара

* Које бисмо на основу горњега могли претпоставити.
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промени те именице, али је погрешно: два бвна Леск.

(162) Гост. (320), педесет двна (ibid.), већ треба у оба

случаја овна. У овим је речима, свакако, повучен ак

ценат под утицајем књижевног језика, јер се облик

уз број два у именица мушког рода и у овом дија

лекту, као у српском језику уошште, не разликује

од облика генитива једн. (исп. примере код мене, стр.

330). — 62њови Лук. i 137) Кр. (217) Вр. (104), путове

Пир. (297), pöбове Пир. (297), штрк: штрци Запл. (248),

телици Г. вл. (247). Прва су два примера непоуздана,

јер ја сам у Врањи забележио огњови и огњеви, а и

именица пут требало би да има такав акценат. Акце

нат пријатељ, пријатеље Пир. (298) одступа од онога који

сам ја навео, и који је обичнији, а који се слаже са

акцентом наших других дијалеката (исп. стр. 358 код

мене), али се и тај акценат чује у поменутој речи у

Пироту. Поред грађани наводи Брох и грађанин Вр.

(104), исп. код мене 321 стр. Именицама наведеним код

мене под S, 196 (стр. 380) треба још додати грнчарин

Врање (99).

Код именица женскога рода ваља ово приметити.

Међу речи које се и у акуз. употребљавају са обликом

наминатива, а које су наведене код мене на стр.

310—312, иду још и ове: оди трошца Пир. (290);

а-урбурјнџијај му даде десетшна (-ну) симiита Врање (97).

Обичније је десетина симпати, али десетина от симiru,

не само да је ретко, као што примећује Брох (ibid. 65

нап.), него је и ненародно; ири дружина Пир. (289);

кучина Леск. (acc.) (стр. 158) исп. запалише се кучана

Леск. (ibid.). Све су ове речи истога типа и за све

њих вреде исти разлози. У три-бKa ptičЈу Пир. (288)

и сл. облицима 680 ока и сл.) имамо скамењен облик.

У света шетку Ђур. (268) имамо у првом делу света са

чувано као у непотпуно образованим сложеницама

(сазда-Петра асс. од газда Петар и сл.). Вокат. деце Вр.
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(98) није поуздан као облик, већ гласовна Форма за

номин. деца (в. Додатак).

Сада ћу навести облике именица ж. рода који

акценатски или потпуно или делимично одступају и од

Вукових и од мога материјала. Неки одтих облика нису

акценатски поуздани, јер су забележени у крајевима

где се акценат донекле превлачи, те у многим при

ликама могу представљати превучен акценат, а не

акценат по пореклу на првом слогу, као што би то

могло изгледати када се облик с таквим акцентом на

поредо стави с обликом који има акценат на крају.

вина Гост. 320 место и поред обичног војна (ibid. врло

је непоуздано: вила: „Gabel" Леск. 1188) и вила „Vila“

ibid.; у Леск. заиста према пom. вила има accus. вилу,

а друга је реч ненародна; али зњлва Леск. 156, 188)

свакако је нетачно, јер код мене (стр. 51, 75, 348)

има забележен облик те именице и у Леск. и многим

другим местима и свугде одговара акценатски облику

заова. Овамо долазе и ове именице : дуга : дугу Леск.

(189) исп. дугу (адуг) код Вука, — ја сам забележио

и у Леск дугу; жене pl. Пир. (2971 исп. Вуково жене;

пет козе ређе, али обичније шет кбзе Гост. (320 исп.

код мене стр. 346, али и 279; лоза: лозj Леск. (1871

исп. мбзу : у ствари, у Леск. непознато; метла : метлу

Леск. (187), исп. метлу; река: реку Леск. (1881 испор.

реку јерек); pуда :pјду Леск. (188)—ја сам забележио

руду; уздā: узду Леск. (188) — ја сам забележио узд);

цена: ценуЛеск. (188)—ја сам забележио цену. Истина

је да неким од ових облика можемо наћи паралела

и у другим српским говорима, а такође и у другим

слов. дијалектима, на пр. кбзе дубр., руско кбзви Реше

тар, Die serbokroat. Bet. 89), лозу исп. код мене стр. 346

и др., али су ипак неки горњи облици нетачни. Зато

што су готово сви из Лесковца, где се меша, како вели

и сам Брох, старија и млађа акцентуација, па је и
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природно што је изгубљено код многихјезичко осећање

везано за место акцента у речима, Брох је могао по

мислити да ти примери заиста представљају народне

лесковачке црте : али када се потраже у Лесковцу

бољи дијалекатски типови, види се да то није тако.

Према томе несумњиво је да су те речи Броху биле

изговорене, можда на његова питања, тако како их је

он забележио : али је тачност њихова односа у nom.

и асcus, према горњем, непоуздана.

Да споменем још: вјга (вуга) Лук. (155), кдрагма

(„рага“) Лук. (138), јетрва Вр. (106) исп. код мене 351,

оку Пир. (289) исп. код мене 346—7, трму Леск. 1158

исп. код Вука тpло „доље преко Мораве“, корубе Пир.

(292) исп. корубати „љуштити кукуруз“ и код мене стр.

351, feda IIир. (293) исп. Каја Вуково, које претпо

ставља "Наја, "flexaja; месечина Крф. (215): мени је нај

oбичније месечина (као и у Вука, али ми је познато

и месечина тимочко-лужничкога говора (исп. код мене

383) и месечина косовско-ресавског, које би дало "ме

сечина (тако треба и разумети тамо наведени облик.

Немају већег интереса, јер су или књижевног по

рекла или са књижевним акцентом: лепота Вр. 1105),

красота Вр. (105); народне су: слаткоћа Вр. (105), до

брдга Вр. (105), красбTa Bp. 1105), превара Леск. 1581.

IIIто се тиче именица женског рода других основа,

да споменем само да се поред големи моћ. Вр. (105),

голем час Bp. (105)" налази у Броха забележено: па

после за у кућу што има чељада Леск. (159), од моје

матере Пир. (299), што не представља народне црте,

већ треба: чељад, мој матер.

Именице средњег рода на е (А) имају код Броха

врло несталну акцентуацију: ждребе Влас. (181) Крф.

(218) Леск. (164, 193) Пир. (299). Киј. (237), „кдребета

1. Један миш (ibid.) нема већ тај значај, јер је оно и у другим ди

јалектима срп. мушкога рода.
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Пир. (299), два ждребета Влас. (181), али и: ждребе

Пир. (299), ждребета Леск. (164) исп. ibid. поред ждребе

и ждребе стављено код Броха у заграду. Како већина

ових говора не зна за преношење акцента у већим

размерама, морамо претпоставити овде два облика:

ждребе и ждребе, са променом која им одговара. Овоме

се противи кљусе: кљусета Леск. (164) исп. Вуково кљусе:

кљусета (Дан. кљусе), али баш за лесковачки гозор

има много разлога сумњати у акценатску изворност

објекта Брохова, исп. ниже. прасе Кр. (218), upacéто

Пир. (2967: такав облик, ако га уопште има, редак

је у Леск. (164); ја га у Леск. нисам могао наћи, већ

једино: прасе Леск. (164) Пир. (2961"; трле Лук. (138)

„ждребе магареће“ или шуме Ibid.; теме Леск. (193) Крф.

(218) Запл. 1272) одговара нашем обичном теле. При

мери типа теле, наведени код мене, припадају дијалекту

(врањском) у којем је јако преношење акцента са по

следњег слога на претходни“. Питање, да ли облици

типа прасе и ждребе представљају остатке од облика

типа пороса (теле и др.), или просто утицаје примера

типа теле и других, којих има, особито на че, врло много

и у овом говору, на тип прасе, или, најзад, и по негде

(на пр. у Пир. и Крф.) утицај облика са чланом, врло је

тешко решити, јер је, према горњим примерима, све

троје могућно.Да наведем овде још ова четири примера,

које није тешко разумети: башче (гушчеј Леск. (164),

гблушче Вр. (98) исп. гдлуб, сељаче Ц. j. (27): у овим кра

јевима често се говори сељак: сељаци (исп. код мене 19);

трнче Вр. 98).

Али нема примера, у народном језику овога краја,

којим би се могли правдати ови облици записани у Ле

I Код мене је ту (стр. 361) штампарска грешка, као што се то може

видети из поређење са прđсе и поросА. Треба да је наштампано прice.

А И ту морам да забележим (стр. 361) једну непотпуност: теле је требало

наштампати "теме. Ади претпоставити овакав облик за овај говор, као што се

из горњега види, није потребно.
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сковцу: бреме (193), виме (Ibid.), име јbid.), раме (Ib.,

семе (jib.). Сви ти облици имају оштри акценат на првом

слогу у другим дијал., па би требало да имају овде та

кође акценат на првом слогу. Четири примера од тих

пет бремети 334, duwero 450, имети 334, семе 361, радио

307) који су код мене записани, ма у каквим се обли

цима находили, говоре за то; особито пак говори за то

páмо, које је у таквој Форми записано и у Лесковцу;

доцније сам и у Леск. забележио: ваме-та, ти, рамена,

семе-та, ти, име-та, ти. И сам Брохистиче интересантност

тих облика (193) и мисли да су се развили под ути

цајем других именица на е-eta (исп. горе), са акцентом

на крају; али Факат, што и код Броха нигде другде не

находимо те облике исп. стр. 138, 218, 299 и др.), а он

их је забележио од учитеља Хаџи-Костића, који му је

читао примере из Лескинових студија (о томе начину ис

питивања види код мене ХСVIII и д.), и који му је и

иначе дао доста непоуздана материјама (исп. горе стр.

43—44), чини да бисмо, и без онога што сам горе изнео,

могли назвати те примере непоузданим.

Множина у именица средњег рода обично је као

и у другим дијалектима, само опет са неким акценат

ским модификацијама. Природно је што и поред селб:

села, комб: к6ла Запл. (249) имамо шбље: побља" Леск.

(163), јер се (исп. Даничића Гласн. ХI, стр. 5, 7) однос

поље : побља у дијалектима ретко чува.

Да споменем још ове облике : уста Леск. (189),

вратi ibid.: у шрвом случају познато ми је за Леск.

само јста, а за други и врата. У Кијевцу је Брох

забележио (273) поред сенб, и сено изазвано веро

ватно, бугарским утицајем, нарочито обликом са чланом.

Потпуно је непоуздано местб, које Брох спомиње на

истој страни у 2 нап.; мало каве (тачније — каве) Цр.

" B. код мене стр. 360.
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j. (278 није генит. једн. им. ж. рода, већ ном. акуз.

сред. poда; пoвeсмо бележи Брох у неколико облика

и његова му промена није јасна: повесмо кучина Крч.

(246): „Die Flexion des Wortles ist mir unkilar ; nur diese

Form ist notirt“ ibid. прим. 8; слична напом. има и за

Криву љеју (стр. 221): од онбво повесму Крф. (211),

онбва повесма Крф. (211), једну повесму Крф. (21 11.

Одавде је јасно да у Крф. та реч није позната и да

јој је приповедач, не знајући је и не разумејући је

добро, сваки час давао други облик. Таквих имен. има

у овим говорима доста; на пр. такав је облик побслу,

гуслу, мислу и др. (исп. код мене стр. 305). Поред

дрво бележи Б. и дрвб Мокр. (323) Леск. (190), за које

код мене (исп. стр. 452 и 456) има потврде онда када

се употребљава са чланом, али ми је за Леск. познато

једино дрво у једнини, а у множини дрва. Нетачна је

Ф. говедб Пир. (298), м. говедо, ако није штампарска

грешка ; исп. ibid. говеда. Интересантан је облик муње

Ђурл. (269.) Запл. (24) као имен. ср. р.; исп. код мене

прим. из врањске околине (стр. 116). Како се напо

редо употребљава и муња у истим крајевима, можда је

муње постало на тај начин што је а на крају прешло у

е (исп. Додатак), па се такав облик схватио као облик

CD. IpОДа.

Иакојејасно да у тимочко-лужничком говору множ.

од име, теме, ваме, бреме гласи имена Пир. (299) Крљ.

(218), темена Крф. (218), вамена Пир. (299), бремена Пир.

(299) Кр. (218), ипак треба испитати да ми је свугде

тако. Интересантни су облици имета, вамета, бремета –

све у Пир. (299) (исп. горе 46 стр. којима потпуно одго

варају облици код мене, забележени уз бројеве: имети

(334), бремети (334), исп. и колети (334 код мене), чебрети

(ibid.) и сл. Разуме се да су се ове именице образовале

по аналогији именица на е: ета (A.: ATA). Исп. сл. облике
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у буг. Мавровљ, Обзорљ звуковнх и кормалних

особенностећи болгарскаго изика, 152).

Као облике множ. имен. средњег рода бележи

Брох: бремања Лук. (138) Вр. (106), имања Влас. i 181.

Леск. (164), вимања Леск. (164), luwиња Вр. (106) који

су мениза Леск. непознати. Акценат у последњег облика

изазван је, по свој прилици, обликом име : имена. Само

не треба мислити, као што би из ових навода изгле

дало, да је ово наставак само за имен. средњег рода

овога типа. Код мене иматаквих образовања и од имен.

средњег рода других типова (исп. 387 стр. и ХХII. Овај

је наставак свакако македонског порекла: исп. слична

образовањаумакед. говорима (Лавров,ОбзорЋ 152—153;

Oblak, Maced. Studien 89 и даље). Сем тих облика и вре

мена и сл. развили су се и ови: iluweна Лук. | 138), семења

(ib.), темења (ib.); исп. и у Леск. buweна, вимења.

Паралелу овим облицима представљају примери

кáмења, кбрења, ремења Вр. (106) уз бројеве м. кá

мена и сл. Они су се развили под утицајем облика ка

мење“ идр. исто онако као и облици камењи Влас. (181),

кбрењи Влас. (181).

Да ли треба облику ждребетина plur. од ждребе

Киј. (2371 Ђурл. (272) давати већи значај и колико

треба, то ми није јасно због усамљености примера.

Испор. са тим ово тврђење које Брох наводи по туђем

казивању : „trruher gebauchte man aber gewbhnlicher

als Plural: telčina, ja imam mlogo telena“ (Пир. 999).

Али то вреди за Пирот не само за старије време, него

И 38, Да.НаС.

Да се задржим овде на ономе што је изнесено

код мене на стр. 389 о суф. иште. Тај суф. у множини

има у буг. Фор. Мита и додаје се именицама да се њиме

* За Леск.(163) бележи Брох камења, корења као плур. и напомиње да

се са тако изговара (у напом. на истој страни) да би се могло забележити

знаком е. Исп. о томе Додатак.
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обележи множина. Код нас тај суфикс има детеријора

тивно значење, па такво значење има и у говорима

о којима сам ја писао. Зато и јесте врло тешко тачно

одвојити оне примере у којима је башта суф. у плур.

од диште са детер. значењем од наст. Ниште само за плур.

Од примера које сам тамо навео такви би могли бити:

грбиште (гробље, управо грбишта), кучiшта кучина,

јер за путiuта које се тамо наводи нарочито је озна

чено да има детеријорат.значење; испор. и дечаштa ibid.

Где бита има само значење плурала ту имамо утицај

бугарских или македонских дијалеката. У сваком слу

чају тога нема много.

О личним заменицама споменућу само да су при

мери дај мене Пир. (290), uла мене нешто Пир. (290),

је као асс. fem. sing. Лук. (1391 — ненародни; тако је

исто нетачна диференцијација у употреби облика бна и

она, изнесена за Лесковац (стр. 166), на пр.у разговору:

бна неје дбима јутрос, а у причању она: већ свугде она.

Остале су заменице детаљније разрађене у Броха,

ма да се и код њих осећа сталан недостатак у томе

што су рађене по шаблону.

За облике овај и овај и сл. у мушк. и жен. роду Брох

вели да не може за варош Лесковац да одреди (стр.

167), какав се вокал ту чује: » или а, иако мује несум

њивода се у околним селима (стр. 168)чује јасно умушк.

роду љ. Ово је, у ствари, особина полугласника уопште,

да се у Лесковцу изговарају са мањом полугласношћу.

Нетачно је да се у Лесковцу оваја, таја употребљавају

За све родове, а онеј правилно само за plur. жен.

Рода (стр. 167—168), већ су овија и сл. облици само за

nom. pl. masc. То је у толико сумњивије, штоза такву

поделу у употреби речених облика нема другде потврда,

јер је и сам Брох констатовао за Врање засебне облике

Rенског рода (стр. 109), а и код мене их има забеле

жених за целу јужноморавску долину (исп. стр. 260 и д.).

ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК, Књ. II. 4
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Случајно је, дакле, што такве облике Брох није чуо.

Према томе у Лесковцу имамо овакве облике: овај m.

“ sing. masc., овај m. s. fem., овдј; овоја nom. plur. masc., ове).

овај. То исто вреди у потпуности за заменице тај и онlj.

У Пироту бисмо имали овакве облике: тija n. masc.

sing. и plur., таја nom. sing. fem. и nom. plur. neutr.,

това n. sing. neutr., теa nom. plur. fem.

Што се тиче тврђења Брохова, да се код замен.

овај могу забележити облици са ст. акцентом у Врању

(109), а у замен. који не могу — то је нетачно, јер се

и ту као и код овај у добром народном језику употреб

љавају искључиво Форме са непренесеним акцентом:

која, која, којб, којега и сл.

Што Брох за Кр. бележи овакав, овакво, оваква

(стр. 222) и назива то, према онакšв и сл., „еine Laune

der Mundart“, то није тачно, већ је или рђаво извешће

или случајност што у Крф. није забележио и овакšв

и сл. Тако се исто имају објаснити и ови примери:

оваков, овакво према оваква, овакву, оваквбга, такbв и

сл. у Леск. (стр. 168), исп. овакšв које сам ја баш у

Лесковцу забележио (код мене стр. 57).

Примедба Брохова: „Auch Kako ist als Relativ ge

whnlich, und zwar nicht nur in Verbindungen wie srě

какбје bilo, alles was gewesen war, sondern auch z. B.

negфси 28ти како-je stojala u-drvar, seine Frau, die im

Gefangniss" gewesen... како fungirt also unflektirt, ganz

vile što“ Вр. (109—110)— поникла је свакако по неспо

разуму, јер је овде како, као и у другим српским го

ворима, адверб са значењем „vie“, а не релативна за

меница. Што тај адверб има и релативно значење, то

ЗаВИСИ ОД ЊегОВе ОСНОВe. T

" Ово је нетачан превод, јер „durar“ не значи „затвор“ ни у врањском

говору, већ једино „зид“; и иначе је „и-dicar“ нетачно, већ треба ис-.
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Тач. 246 моје књиге ваља додати још ове примере:

кога Пир. (290)“ Лук. (140), кому Крф. (219); за само

које у Лук. (140) вреди оно исто пшто и за овакв.

Поред њојн Пир. (302), Höин, њбина, њбино Крф.

(21) Брох бележи и њбвин, њбвину у Леск. (167), до

душе, у загради: али он ништа не вели, да ли су ти

облици у већој употреби и да ли в у њима није само

прелазни звук од о ка и, који се каткада (можда и

непотпуно) чује, али који се још није генералисао;

мени су ти облици сасвим непознати. Што се тиче

чив, чивб, чива, чивбга, чиви, чиве у Лукову (140), које

је порицао један од двојице људи које је испитивао

Брох и говорио да му звуче „бугарски“ (испор. čera

у североисточном говору буг.: Милетић, Das Ostbulg.

123) — они су познати и врањском говору.

Сасвим је случајно што је Брох у Лесковцу забе

лежио само моја, мојега према моју, моје, мбуи, мбја

(стр. 167); нетачнаје напомена: „Wurzelbetonung ist aber

anscheinend hier das gewhnlichere“ (167), а тако исто

су нетачни и примери из Врања (108) у којимаје акценат

забележен само на корену, већ је свугде народни ак

ценат непревучен (мој, моја и д.) То исто вреди и

За сâмб, сама, али једино сâмога, сâму у Лесковцу (стр.

168); испор. са тим облике у Лукову (стр. 141): сам,

самд, сама, самба, сама, саме који се и у Лесковцу

Употребљавају. Такође је сасвим случајно, што сљв и

сва у Лесковцу „varen nicht zu belegen“ (стр. 168), а свo,

сви, сва, све је забележено, јер су те Форме заједничке

свима говорима источне и јужне Србије. Облик сво

исп. још и у Лукову (136).

Од осталих заменичких облика да споменем још

овелики Леск. (168), које треба да гласи оволшки, и нhкu

Неки Вр. (95), исп. код мене стр. 425.

* У нап. 17. на истој страни додаје Брох „оđer besser Kyrd". O у у

Овакој вези исп. код мене стр. 29.

44



53

Што се тиче разлике у употреби ја и ва као за

меничко-прилошких партикула, и према начину и месту

употребе, материјал Брохов потврђује оно што је изне

сено код мене на стр. 262—264: онija IIир. (289) и на

др. мест, таја жена Црв. јаб. Кам. (277), таја деца Кал

Црв. јаб. (277), таја стбвна Пир. (289), онаја миcluga Roo.

(211), овдја дете Цр.јаб. Кам. 278), онују Кpв. (212), где

је ју разумљиво; али ондва Пир. (302), онбва, онбво Крф.

(221) од ондво огњиште Кр. (211), ондва дете Црв. јаб.

Кал. (272): овдва Крф. 221), това дете Цр. јаб. Кал. 1272),

тбва Кр. (21) Пир. (302), онов Луж. (315) –у песми.

Овја nom. sing. m. Крф. (221) одговара облику онja

(оња, о којем в. код мене стр.ХХ, 224, а особито 4:22.

Као што демонстративне заменице имају за plur. у

јужном делу јужноморавског говора један облик (тija

и сл.) за муш. и средњи род, тако је исто Брох кон

статовао за Врање (стр. 107) да се за мушки и средњи

роду пom. pl. употребљава увек само један придевски

облик (на пр. дббри. Колико он мисли да је то правило

генерално у споменутом крају, види се из тога што за

пример десета к6ла (исп. Цела к6ла Лук. 136) у Лукову он

вели ово: „Falls nicht nur eine Entlehnung vorliegt, hat

man hier eine bewahrte Form des Neutr. Plur. vor sich;

die erstere Erklärung kommt mir wahrscheinlicher vor“

(стр. 139).У колико се, и по Броху, удаљавамо од Врања

на север, у толико се губи та особина, тако да за Лe

сковац он даје правило, које има, као и много што шта

друго у Лесковцу по Брохову опису, мало чудновату

илустрацију (стр. 165): apна поља, јбава идља, богата села,

таква су времена, свакојака имена, али и богати села,

и једино: у тija Kpáве су големи вимања (стр. 165)".

То је речено, по свој прилици, опет према мишљењу

- Што Брох на истом месту наводи и дрни дчи, уши —то је неспо

разум, јер су те имен. у другим дијалектима женског рода, а у овим мушког

као и многе друге и основе; о вимања в. стр. 48.



53

урођеника које је у таквим стварима врло непоуздано.

Што се тиче других места: Власотинаца, Криве Феје,

Заплања, Пирота и осталих (исп. 182, 218, 252, 301)

тамо те особине, по Броху, нема. Из овога се види

да се речена особина находи, у главноме, у јужно

моравскоме говору, и у толико више у колико су у

њему места јужнија. Већ код Лесковца њена употреба

престаје готово сасвим. И код мене (стр. 624 има

таквих примера, али врло мало“. У овоме се појаву

огледа. као год и у многој другој црти врањског го

вора и околине, македонски утицај. Како је то, дакле,

спољашњи утицај новијег датума сасвим је природно,

што су се и у Лукову сачувале и старије конструкције;

а њих ће бити вероватно више него што је Брох изнео.

Облик иљадо Крф. 223) Запл. (254) чује се у овим

дијалектима, ија га, свакако случајно, нисам забележио;

али гбре стбји двама Пир. (303) у Пироту је сасвим не

ПОЗНАТО.

Брохово правило да се у Лесковцу говори једн

једна, а „im Neutrum ist dagegen једно häufiger alsједнб

falls dies letztere liberhaupt gebraucht wird. Im Neutrum.

des Plurals less sich nur die Betonung једна konstatiren“

1168) тако исто је нетачно као и многа друга слична

правила о лесковачком језику; већ и у Лесковцу имамо

један, једна, једнд, једна, једне, једна.

Само са гласовне стране представља интерес Ф.

идинаес Лук. (141). Акценатски су непоуздани облици

дванаести, тринаести, дваести Лук. (141), јер када су ти

бројеви кардинални, акценат им никад не стоји на томе

слогу, а они задржавају увек свој акценат при прела

жењу у ординалне. — четворица Крф. (223) исп. чет

ворица Вр. (111) Лук. (141); дваестина, трiecтина Крф.

b23) немају такође народни акценат.

* Исп. још код мене зрна такви Т. Вујк (428); на по некоји места

ћир. (425) и сл. треба друкчије тумачити.
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Говорећи о употреби т, в, н као члана у пиротском

говору Брох примећује: „Der erstgenannte Stamm scheini

der gebräuchlichste zu sein und durfte sich im Ganzen

mehr einem wirklichen bestimmten „Artikel“ nach germa

nischen Begrifen máhern; auch der hat aber, eben weil ihm

andere zur Seite stehen, viel von dem demonstrativen Cha

rakter der Bedeutung bewahrt“ Пир. (3001. Испор. са тим

код мене о значењу члана т и осталих стр. 444 и д.

и 628 И Д.

„Neben dem ti des Mask. Plur. wird auch te ge

braucht; die letztere Form ist aber nur da notirt, wo das

Substantiv selbst die im vorigen Paragraph erwähnte

Endung-e hat: orčare-te neben orčaré-ti. Es kommt dies

bis zu einem gewissen Grade einer Harmonisirung der

Vokale nahe. Chrigensist die Form auch in der Verbin

dung stri-te.... motirt“. Пир. (300—301). Констатовање

овога Факта и размишљање Брохово донекле је тачно,

и оно се слаже са оним што је изнесено у мојој књизи

на стр. 449; али морам одмах приметити, као што сам

и тамо изнео, да има примера који се овоме противе,

на пр. коњbre и да се за њих, а, можда, и за све при

мере, мора претпоставити ипак бугарски утицај.

„Bemerkenswerth ist bei der Anknupfung einer ein

silbigen Form des Artikels die Neigung, die Endsilbe des

Substantivs zu betonen, somit das Wortbild zu paroxy

tomiren“.... комб-то, колата, женеве, рућеве, мужhТ. те

мето, поље-то Пир. (300). Иако примеринису најбоље про

брани, јер неки према другим говорима и примерима

у овим дијалектима имају на крају акценат и без члана

(теле исп. горе стр. 45; женеве исп. код мене стр. 345 ,

ипак је ово опажање тачно. Таква склоност постоји

у многим случајевима, и то у Пироту и околини више

него у другим крајевима. Стога ја ту особину, и поред

тога што се неки примери могу сматрати као да су
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се самостално развили (види код мене стр. 457), ипак

сматрам за унесену из бугарског језика.

Поред примера у којима се то огледа, а које сам ја

изнео на стр. 456—457 своје књиге, има их још узбирци

примера наведеној на истом месту, стр. 447 и д., а исп.

такође и синовети Мокр. (323), другб-то, друге-Te ibid.,

прасе-то Пир. (295) и сл. Иако импулс долази са стране,

иако се такви примери лако шире и све се више утвр

ћује та склоност, ипак остаје правило да именице до

бијајући члан не мењају свог акцента.

Од прилога и свеза да споменем ове: полiuKa

Врање (94), божем Вр. (92), мемо м. нема) ПIр. 293),

јега ни ајште из робију Пир. (288) у значењу „о да“.

У Врању се чује чак и божбм управо божбм).

На промени именица, као што се из горњега види,

по различним категоријама, Брох се мало задржава.

Што се тиче промене имена најслабије су оне пар

тије где је подједнако важан синтактични моменат као

и морфолошко-акценатски, на пр. употреба одређеног

и неодређеног придева, која није рађена у довољној

мерипрема значењу у реченици (стр. 181—182, 251, 272,

301). О конгруенцијида приметимдаје Брох очекивао

добра бии, јиш, а говори се добре, добри бчи, јши

Запл. 249) Брох даље наводи једну сасвим ненародну

реченицу: „ама су јбава темци“ (Запл. 250), до које је

дошао, вероватно, стављањем питања, и чуди се об

мику јбави шраци (Запл. 950.) И то све због теле,

прасе у једнини; као да су то иста образовања." Тако

су исто потпуно ненародни облици овај је човек ббље

од тога и сл. (Дук. 139), ако се не претпостави нека

допуна за боље: са здрављем, имањем или сл. Јер

се компаративи слажу као и придеви са именицом на

коју се односе. Тако је исто погрешно тумачење све
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воду, све траву, све грi (Јук. 141): све је адверб од

којега зависи овде траву, вбду, град које је једнако са

акуз, али које овде синтактички није акузатив“, већ

је општи шадеж који врши службу gen. part.

Б. Конјугација.

Како материјал Брохове књиге у овом правцу шрема

моме не представља великих одступања, то ћу све гла

голске особине прегледати код сваке глаголске кате

горије понаособ не разбијајући материјал онако како

сам то учинио у својој књизи.

Нарочито је важна синтактична страна у глагола.

Глагол је Брох детаљно испитивао, и највише и нај

бољег материјала има из те области. Али у целом из

лагању има један основни недостатак који се огледа

у већини примера. Под једним глаголом наводе се нај

различнија образовања, и то као да су облици са истим

значењем којима се допуњује главни глагол. На пр.

„Liegen“: neben ležim geht das Präs. legam (vgl. auch

legnem); neben ležeše auch légaše. Der Aorist légo“ (ib.

1231. Ово је типичан пример. Прво, légаm има други

вид глаголски но Тејт, он је итеративан, а лежим је

трајан; друго, његово је значење Фактитивно (lich lege

mich), а лежим има средње значење, значење стања

(ich liege); то исто вреди и за имперфекат; треће, им

перфекат гласи обично лежашем; четврто, Гego је аорист

од свршеног глагола легнем, и то према легам по зна

чењу, и пето, лежим има сасма обичан аорист лежа.

Дакле, подједним се глаголом наводе произвољно узети

облици од других глагола, са другим значењем, који

су само сродни шо корену са основним глаголом. То је

" Нетачно је да можем у Вр. говоре само дошљаци (124); брдари Пир.

(298) има акценат ненародни; ујем, зајем Лук. (131)—ненародно; voc. добро

жено Врање (107) Кр. (218)— непознат; иметија Запл. (249) збирна је имен.

која се употребљава м. plur.; у Крк. има гдва поред тд, това (221); јел. –

треба јел (Крф. 219).
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стална особина свих глаголских прегледа у Броха. На

пр. уз рraes. кбљам наводи се аор. коља или закла (120);

међутим је коља од трајног глаг., а закла од свршеног;

Брох је овде могао навести кла. Стална је готово осо

бина Брохова да уз трајне глаголе наводи аористе од

свршених глагола, иако и ти трајни глаголи имају своје

аористе; а тако исто је обично код њега да уз свршене

глаголе који немају имперфекта (сем у врло ретким и

нарочитим случајевима) наводи имперфекат од сасвим

других трајних или итеративних глагола. Тако, на пр.

уз тренутно шадо (од паднем), он наводи имперф. пада

шем (Вр. 117) од глагола падам (трајног и итерат.); уз

će uvedem наводи „Als Prásenswird uvedjem verwendet“

(116) као да уведем није презенс, само нарочите врсте,

и као дауведујем нема сасвим друго значење (уводим;

појем, аор. зашојki (1480; илетем, аор. исплето (257) као

да нема тај глаг. аор. nлетоlar) и као да исплето има са

њим исто значење и т. д. Могло би се помислити да је

Брох хтео да наведе и сложене Форме глаголске, да

би се могао познати акценатски однос међу простом

и сложеном Формом, али се то ни по чему не види;

већ, напротив, он на једном месту изреком вели: „Diе

Formen verschiedener Themata vermischen sich in dieser

VVeise (говорио је о неколико тема, наравно, са раз

личним значењем) im Gebrauch, was ja fur den sla

vischen Verbalbau ganz natúrlich ist“ (120). Према томе

је јасно да Брох заиста мисли да су горњи облици „су

плетивни“; атоје нетачно. Затоу овом правцу глаголске

групе Брохове не представљају глаголске системе, како

би се према њима могло рећи, већ обично само мате

ријал из различних глаголских система. Ја сам га тако и

употребио. Он, наравно, отежава да се одвоје заиста

„суплетивне“ основе, на пр. мбгу има, заиста, аор. мога,

гребем има, заиста, аор. греба и сл. А такви се глаголи
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код Броха не одвајају од осталих у којима се мешају

основе различних глагола.

На основу неодвајања синтакт. момента од мор

Фолошког Брох је дошао до закључка да се у 1 м. једн.

облик аориста употебљава за 1 м. имперфекта (Врање

1 12). Према овоме се и ставља обично код њега облик

аориста поред 1 м. имперф. (исп. ниже стр. 62.). Али то

није тачно ни за 1 м. ни за остала л. То констатовање

потиче опет, по свој прилици, од нетачног саопштења.

Сада ћу се овде, као у горњим главама, задржати

на ономе што изазива нарочиту пажњу.

Praesens. Наст. у у рraes. исп. у Г. вл. (247): a

јb-hу, кáоже,да-покрадну. Питањеје,да ми је туто обично

и да није са стране донесено (исп. и код Броха стр. 254).

Необичан је акценат у идем, иду Крф. (226), и, веро

ватно, нетачан. Поред беремо Цр. тр. (240), збере Г. вл.

(246 бележи Брох и берем Запл. (264) Леск. (179). Оба

су акцента и код мене забележена (исп. стр. 519 и нап.

исп. текста). Код глагола прати он бележи и шерем

Леск. 179). Запл. (264). Поред Вукова шерем зна озри

нићки говор за шерем (Решетар 186—187); а у Србији

мачвански, јадарски и ваљевски говор, колико ми је по

знато, знају за њ такође: шерем, опере, дерем, издерем

и сл. Иначе је обична и Вукова акцентуација у тога

глагола: пере, прдпере и сл.

Пису сасвим ретке за овај дијалекат Форме : течном

Лук. 146), само са акцентом на првом слогу: течим

Bp.; али se64 и сл. Пир. 13071 меније нешознато, и при

поновном тражењу нисам га могао у Пир. наћи. Обичан

је такође глаг. траји (Врање) и зби (поред зббе! Врање.

Интересантанје облик кћне Г. вл. (247),који се иначе

употребљава у слож. глаг.; акценат у врнем Пир. (294)

погрешан је исп. пример код мене на стр. 520).

Поред итерат. постiљем (исп. код мене 494) да

забележим и Брохово постељем Крф. (232, са инте
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ресант. облицима посла, послал Е -стм-, -стл-у, ако

су тачни.

Поред меља (Лук. 147, стењам (Вр. 1241, које сам

и ја забележио (исп. код мене s. v.), да наведем још:

кбља Вр. (93), закбљам Вр. 1992), чешам Вр. 1241; исп.

и грешам поред грешим.

За облик умесеш Лук. (1351 и сам Брох тврди

(у 19 нап. на истој страни да је „auffalend“. Оно

свакако стоји место умешаш. Друго е -сеш то јасно

показује, а тако исто и значење његово.

Облик glaе Пир. 296) није тако јасан као што би

се могло мислити према 67 нап. Броховој на истој

страни: „So lautet die altere Form. Jetzt dže“. Јер диге

не представља ни у ком случају правилан рraes. од глаг.

осн. дига-: то би било дига према овим говорима (исп.

многобројне примере код мене, в. регистар s. v.). Према

томе диге је или двога са а, које иза г. прелази у звук

смичан гл. е (исп. Додатак), или је нетачно забележено.

Сад. време од орати има у Пир. орем, ореш, орете

и сл.; али се налази, како вели Брох, и бремо (3121,

исп. драти: дрем. Ја сам констатовао само брем.

Да споменемјош:бљујем Крф. (233), кљујев Вр. 1100),

паљујем Кр. (233) исп. код мене стр. 148, 529—530 и

ХХII.; u6cле се стаје у знач. свршен. глаг. „састане“

Г. Вл. 1247); шијемо Цр. Тр. (240) исп. код мене 529;

ја не знам Крф. (212) Лук. (134), ја не смем Вр. (1011.

Сумњив је акценат у играју (his) Крф. (214), иако Брох

на истој страни (у 30 нап. исп. т.) примећује: „Seltener

betont man izрају“, јер у колико сам год случајева бе

лежио акц. код таквих глагола, а ја сам га забележио у

стотинама случајева, забележио сам га на првом слогу

(исп. правило код мене, стр. 526).

Великој збирци примера (Дијалекти, 497 и д.), тако

карактеристичних за овај крај, на ује додаћу овде још

неколико из књиге Брохове. То чиним нарочито стога
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што су ти глаголи врло значајни за ове говоре: они

мало по мало потискују друге начине глаг. образовања

и Јављају се нарочитим обликом трајног глагола.

- оздравjем „лечим“!?) (93), провукујем Крч. (246);

свију Пир. (312)— несигурно по акценту, треба сигују

станујеш (устајеш Вр. 92, 93), уведујем Вр. (116), узи

мујем Вр. (120).

За глаголе IV врсте оба раздела има мало шта да

C62 RLRе.

видиш ли онуј бабу куде влаче кучaнa Крч. (246) не

шоказује јасно, да ли овде е стоји место и или је ово

praes. Од основе влака. Од угбвем Леск. ( 177) зап. нач.

угови не слаже се са сšг ћу те говđм Леск. (177), што

показује да је овај глагол из III прешао у IV вр.: у

ствари, тај глаг. и као сложен гласи у Леск. уго

вам. Поред жели Вр. (122) има Б. и жељејем Леск. 177);

овде је помешано жалејем или жељујем са желим, јер

сељедем нема у Леск. Са облицима глаг. чинити (код

мене стр. 537) исп. чинију и болију; учиним, учини

Крв. 12831. у Леск. је познато само манију и блију.–

прегласи („позове“?) B. боњ. (245).

DRетаоце. Код зап. начина имају две ствари на

које треба обратити пажњу: наст. множ. и акценат.

Готово за све дијалекте, које је описао, Брох износи

двојак наставак у том облику, ете и ште: трасисте грд

сете дук. 142, молите: молете Вр. (111) Крљ. Једр Влас.

(1831-1еск. 1169 3ашл.: „Stimmt ganz zu dem aus Leskovac

bekamen" (254). За Пирот: треси: тресете, бара дајмо,

или3 поред момете и молите, мблите (304.). Колико сам

је могао, путујући по ист. и јужној Србији,да видим,

народни је наставак ете, а ште је, иако није сасма не

познато, туђе. Гдегод сам налазио тај наставак мој,

налазио сам изнаке позајмица многих речи из ваљ

нован језика. Зато је и видим у наставку ове задњу

ФРАНУ 100-80А мене бAD и д.). Кад би оно што јед
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Брох било тачно, тада би несумњиво било само толико,

да се наст. ете у наше говоре уноси из македонских и

бугарских дијалеката, и да време тих позајмица није

старо. Али се са тим не слаже географска распростра

њеност тога облика и оно што сам ја о њему запазио.

Акценат се у императ. или слаже са рraes., када се

акценат praes. слаже са облицима од инфинит. основе,

или се подудара са облицима од инФ. основе када се през.

и инф. основа не слажу по акценту. Како је неслагање

тих облика само у томе што облици од инФин. основе

имају каткада акценат на наст. када га рraes. има на

корену, јасно је да се све више развија и код императ.

акценат - на наст. У мојој књизи (стр. 541 и д.) изне

сено је доста примера којима се то потврђује и за

ове дијалекте, само са једним одступањем, а наиме, да

јужноморавски д. има и у Imperat. пренесен акценат

са наст. на основу (корен као и у рraes. У тимочко

лужн. говору опажа се природнија тенденција, да се

што вишпе у императ. употребљава акценат на наст.

Али одтога одступа пиротски говор (стр. 304).Акце

нат се у императиву у њему, према Броху, може овако

дефинисати: 1) кадаје акценату рraes. на наст.—ондаје

у императиву на корену: тресем : треси, тресете. Томе од

говарају код Броха готово сви примери оваквога типа:

уведи, уведете, мети, плети, донеси и др. (стр. 306), шечи,

сечи, врши, вршете и сл. (307); којни и др. (308); 2)

када је акценат на корену у рrаes.—тада је у једнини

(али не увек акценат и у имп. на корену, али у множ.

—на крају: а) барем : бори, беpéте (304), језни, узнете:

јзнем (308); са овим се не слаже умрi (308). Овамо,

ваљда, долазе и глаголи типа кбљи, кољете (309), вржи,

вржеге (31%) и сл. б) молим:моли,молете и момете З04.

Али са овим се већ не смажу и код Броха многи гла

гоми: води, водите (311); носа, носете (311); дава, давате

(311); zasti, zазете (311) и сл. Са првим правилом не слажу
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се такође и ови облици: дојда Пир.306, Jксиви, живете

1310 , иако Брох наводи рraes. Jксивим. И Брох сам то

примећује.

Као што се из овога види пиротски говор заузима

у овоме правцу засебно место међу говорима тимочко

мужничког типа. То је тачно, и то је Брох добро за

пазио. Али према своме материјалу ја не могу потпуно

потврдити правило изведено према Брохову материјалу.

Само се прва тачка, по моме мишљењу, оправдава; а у

глаг. 2" групе има нетачности. Прво, оног непараме

мизма међу једнином и множином, у ствари, нема: бери:

берете, узни : језнете, а од глагола на и увек: молi:

молете, крстi : крстете, ноci : носете, води : водете, мерi:

мерете и сл. Друго, ја сам забележио и по месту друк

чији акценат у неким случајевима; исп. мбли, берете,

узнете и сл. са горњим примерима. Из овога се види

да се мојим материјалом 2“ тачка знатно проширује.

Питање је сада, на који се начин извршило поменуто

померање акцента и које крајеве обухвата поменута

система императива. Али на то се, док поменути ди

јалекат не буде боље испитан и са географске и је

зичне тачке гледишта — не може одговорити.

Као паралела виђ'те (код мене 541) нека послужи

видите Пир. (310).

IIмперфекат. Код имперфекта треба у овим гово

pима нарочиту пажњу обратити на његово вначење;

нарочито, на значење његово у свршених глагола, од

којих се у овим говорима каткада образује имперфекат.

С друге стране, потребно је и овде, бар у главним поте

зима, оцртати однос имперфекта, и трајних и свршених

глагола, према аористу и претериту, нарочито према ао

ристу трајних глагола. Ти ми односи нису били потпуно

јасни када сам писао своје „Дијалекте“, јер нисам био

предузимао студије у том правцу на самом терену, али

сам доцније имао прилике и то да посматрам. Како
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Брохов рад не даје повода да се о томе овде детаљ

није говори, исп. о томе ниже у „Додатку“ и горе стр. 58.

Друго је питање о наст. за 2 м. plur. Брох за н.

вели да је у Лесковцу облик аориста: тресешем: тре

состе (169), чувашем: чувасте(ib.), мđлешем:молicте (170;

а за Власотинце констатује: „In Vlasotince hat die 2 P.

des Plurals die zu erwartende Form: tresešete, čuvašete,

mčilešete; man substituirt somit nicht die Form des Aorists,

wie es in Leskovac der Fall ist“ (1831; и за северније

Заплање вели да зна за такву Форму (355).

Облици 2"м. мн. имперфекта врло су реткиу говору,

и зато није чудо што их Брох није чуо. С друге стране,

значење аориста од трајних глагола заиста је блиско

(али не и идентично!) значењу имперфекта,те су људи,

од којих је Брох тражио поменуте облике, могли сме

шати њихову употребу. У ствари, и у Леск. и у дру

гим местима јужноморавског говора добро су познати

и облици другог лица мнимперф, и они гласе од горњих

примера овако: тресесмо, чувасте, молесте и увек слично

томе. Друго је питање, да ли су познати у 2 л. плур.

облици: тресешете које Брох бележи за Влас. и За

плање. Тај је облик сам по себи могућан, и ја сам га

Дијалекти, стр. 551) ставио у парадигму, јер одговара

принципу образовања овога имперфекта. Али у својој

збирци примера (стр. 553—564) ја нисам нашао није

дног који би то потврдио, а при поновном посматрању

сличних појава у Врању и Лесковцу ја опет нисам

могао констатовати тај облик. Према томе за њ треба

нових потврда.

Да наведем овде неколико интересантнијих облика

у Броха.“

- Не знам зашто Брохза идем (258) вели „Das Impf. hat die auffalende

Form dodešе“ и за Заплање и Влас, када је познато да је то имперфекат од дог)о

дим (исп. код мене стр. 555), и треба, управо, да гласи: Додеше.
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ложежем Запл. (262) (в. Додатак), жешем Запл. (260,

centeuем Леск. i 173), тресеше м). Крф. (234), можешем

Запл. (259). Лако је погодити како су се образовали

облици: сечејешем Запл. (259), гребјешем Запл. (258,

исп. мрijeuе Кр. (229), мрдјеше Вр. (1201. Исп. и прим.

код мене на стр. ХХIII и ниже Додатак.

—ја плећа Леск. (171) као имперф. веома ми је сум

њиво, већ би могло бити аорист; м. срећашем Леск.

1172) треба срifikatuем, умирашем Запл. (260), музâ. Вр.

(118) је само аорист; мбаше" Лук. (147).

— мреја Вр. (120) је аорист; мрејаше Леск. 174

(в. Додатак: чува Кр. (224), паметеа Крф. (226), мбгаa

Крф. (2:28) као 3 pl. имперф. бугаризми су ; виђао

Запл. 262, гребео Пир. (306), bejo Пир. (306), млзејо

Пир. (306), uлетејо, плетео Пир. (306), тресејо Пир. (306)

Запл, (254), тресеосте Запл. (254), једејо Пир. (306), пе

чéјо Пир. (307), сечејо Пир. (307) и т. д.

Последња су образовања врло обична у пиротскоме

говору.

Aорист. Основна је црта свих ових говора, и јужно

моравских и тимочко-лужничког типа, да глаголи са

вокалном основом, изведени и неизведени, када су сло

жени и свршени имају у 2 и 3. л. једн. акценат на

првом слогу, а у осталим лицима на последњем (т. ј.

основином вокалу: свува: сува: скувамо и сл.

Када је глагол прост, т. ј. није сложен, има акценат

на истом месту у свима лицима: чува: чува: чувамо:

и т. д. У оном пак случају када итеративни глаголи

постају сложени и имају трајно или итеративно зна

чење, наравно, и акценат остаје непревучен у 2. 3. м.

sing, на пр.: доноси 1. 2. 3. л. јед, доносимо и сл.

* Нетачно је ја не мога за 1 м., не мога за 2и 3.л. (Леск. 174), већ треба

свугде могđi.
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Такав акценат већином добијају и они глаголи који

имају у глаголској основи акценат на првом слогу: на

пр. газити овде гази —: аор. газда и сл. Исп. са тим од

видим: видб: виде: видбмо и сл. Ако неки глагол има

самоједну Форму, па ма био и свршен, или ако се од свр

шеног глагола образују сложени свршени, онда за њих

вреди оно што и за просте глаг. (т. ј. да не мењају места

акценатскога): на пр. строша (разбити) 1. 2. 3. или

пуштi 1. 2. 3. и спушта и сл.; идб: иде, нађб: нађе

и сл.; седо, седе и сл. (свршен глаг.ј: оседињаве (х): оседи

њаве (3. л.) и сл.

Глаголима са вокалском основом пришли су и сви

једносложни глаголи са вокалском инфинитивном ос

новом: сабра 1 м. : садра и сл.

Код глагола на ну (resp. на), који су већином тре

ти и кад нису сложени, развија се одрекао и код

сложених свршених многосложних глаголских основа;

само се то јаче опажа у јужномор. говору, док у ти

мочко-лужничком има још доста остатака од старије

акцентуације.

Засебно место заузимају глаголи I врсте типа пле

тем и сл. типова.Утимочко-лужничком говору ту имамо

просто и генерално правило: акценат не мења никад

свога места и увек је на првом слогу простог глагола,

дакле: плето, шлете, плетомо; исплето, исшлете, исплетомо.

Јасно је да је то добивено према преношењу у 2 и 3 м.

код пpoстих глагола исп. паметох: плете.

Ујужноморавском говору имамо развитак којим се

и овај глагол. тип приближује осталим, јер поред оби

чног исплето, које је добивено преношењем акцента

с краја (в. Додатак), ilicuere, uсиметбмо, које је старо

исп. Додатак), и шлето: алете, иметбмо, иметбсте и сл.,

сада се све више развијају облици исплетб (1 sing.)према

исплетомо, и сасвим је обична, на пр. у Врању, код

простих глагола, употреба акцента на крају: иметб :

дилвктолошки звоник, књ. II. 9
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шлете према шлетбмо и сл. Наравно да је раније било

добивено и исплетомо, шлетомо и сл. према исплетог

I.19пох).

До ових закључака ја сам дошао на основу свога

материјала (исп. Дијалекте, стр. 566—580) и својих

шосматрања; а то потврђује и Брохов материјал. На

равно да има, и код њега и код мене, и различних

комбинованих случајева према горњим.

Поред обичнога може (2. 3. аор.) Запм. (259) Леск.

|1711 Пир. (308) и другде находимо и не може Влас. (259),

и поред тога што је обичније не може Запл. (259.

Природно је што се поред могб су и других облика

употребљава и мога Вр. (119) Лук. (147) Зашл.(259), и

што је тај облик по негде истиснуо Форму могох.

(Крф. 224), само је питање, да ми је то ту једини облик

за аор. Код глаг. рећи имамо разнолико акцентовање:

рек6Запм. (259),реко Вр. (119) Лук. (146),рече Запл. (259

Вр. (119) Пир. (289) исп. и какбрече Пир. (290), péкбмо

Вр. (92. 93. 119) Лук. (146). и сл. Интересантно би било

отидб: бтиде Вр. (117), али оно, на жалост, није тачно

забележено. Исто тако у Леск. не находимо отидо: бтиде

(172) и дођб: дбђе (ibid.), дођбмо, већ подједнако и у

Врању и у Лесковцу само: отидд. : отиде: отидбмо и

дођб: дође: дођбмо.

— однесб Вр. (117), Лук. (145), понесб Вр. (98), али

и однесо Вр. (117) Лук. (145), а такође и понеco; бднесе

Вр. (117) Лук. (145), дбнесе Вр. 98); однесоше Пир. (289).

— собукб: сčбуче Вр. (119), соблече (Ib. 94); али и

собуко, собукомо итд.

— тресб Вр. (118): "трасе 2 и3 м. једн. у Врању се не

може констатовати (113) (2), исп. са овим у Крф. тресб:

тресе (234)— по јужноморавском типу, и треco: тресе по

тимочко-лужничком. Овоме потпуно одговара и: отреco

отресе и отресб: бTресе Крф. 227). Исп. још: истрасо:

детресе Влас. (184), истресо: дастресе, истресомо Леск.
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(174); истресо: истресе Запл. (255—256); али истресб,

ticTресе, истресбмо Вр.

— помузб, побмузе Леск. (173) Вр. (118); мени је за

Леск. познато само помјзо.

—стригб Вр. (119); наравно, и стриже, стригбмо итд.

— везб, везе Вр. (118); навезб: нáвезе (?) Леск. (172),

зoвeзб: зáвезе Вр. (118).

— одвезб Вр. (117), одвезо Вр. (117) Лук. (145), на

равно, и бдвезе; у Леск. 1 м. одвезо.

– плетб Лук. (144), uлетбмо, -öсте,-бие Крф. (226),

исплето: исплете Леск. (171); да додам за Врање: плетб,

плете и исплетб, licплете, исплетбмо.

– текд Вр. (119), Лук.(146), тече Вр. (119), dcrewe ib.

— предб Вр. (116), запредб Вр. (116), запреде Вр. (116);

Леск. 1 л. испредо.

– метб Вр. (116), uрометб, прдмете Вр. (116), метб

Лук. (144), прометб Лук. (144).

— пекб Вр. (119), пече. ibid.; црепек6, прешечe ib.

— сек6 Bp. (119), сече итд.; шосек6: učceЧе и сл.

— жегб. Вр. (118), зажегб, зажеже Б.; м. зажеже

обичније је зажежа.

— уведб Лук. (144), одведе Пир. (289), уведе Пир. (289).

– гризб Вр. (118).

– прободб Вр. (116), прđбоде Вр. (116) Лук. (144),

пробдб Лук. (144).

— пасб Вр. (118), пасе, нашасб и сл.

— кладб Вр. (117), наклaдб Леск.“ (172) — треба

да гласи наклaдo.

— врб, врше, врбмо врбсте, врбице Пир. (307) није

тачно, већ треба: еро, врше, еромо и сл.; у Врању овp,

oерше итд.

— греб Вр. (118),загреб, загребе Вр. (118). Уовој се

Функцији чешће употребљава и друкчије образовање:

" Није „Schreibfehler* како мисли Брох.



RS

греба, гребамо Лук. (146) Кр. (227), изгребk: ispela

Леск. (173), огреба: бареба Крф. (227).

— гњетб Вр. (116)."

Интересантни су глаголи у којима би акценат тре

бало увек да стоји на корену.

— једб, изедб, laеде Вр. (117) и издо.– ubo, mbe,

падомо Вр. (117). Уз шаде (Вp. 93) даје Брох овакву при

медбу (17 нап.1.: „иаде 15t bei anderen Leuten zu Hause,

nicht in Vrane“. — трго Г. Вл. 12471 – дâдб Лук. ( 1521,

даде, дадоше ib., дадб, дâде дадбмо Вр. (126) обичније је

дâдо и сл.; шродадо, прбдаде Леск. (179) – побего под

беже Вр. 1122), исп. у Пироту шобоже (289), шобегоше

Пир. (290).— излезе Пир. (289 – стадо, стаде Лук.

(149), бСтаде Вр. (94), устаде Вр. 93) остаде, достаде

Леск. (176).

Слично овоме имају акценат и други глаголи који

шире своју основу: ја га не познâдо Леск. (175), он ме

не шознаде Леск. (1751, узедб: узеде Вр. (93, 119), узедб,

узеде: узвдбмо Лук. (147), умедо: умеде: Леск. 177).

Beћина се ових облика у народном језику дотичних

места ретко употребљава (исп. Дијалекте 566–91.

На основу горњег материјала може се констатовати

још ово: да су у јужноморавском дијалекту глаголи са

акцентом на првом слогу (типа побеже и сл.), имајући у

1 л. аор. облике побего, ародадо, и изједначивши се са

глаг. исuлето: исплете у једном облику, почели обра

зовати 2 и 3 м. са повлачењем акц. : црбдаде, побеже.

Taj је облик сада обичан у јужноморав. дијалекту.

Глаголи пак типа исплетох : ilicuљете добили су облик

uсалето од исплето (х) Фонетским путем. Према новом

односу продадо : трбдаде почели су ови глаг. добијати и

у 1 л. облике продадб и сл., али су се и стари још задр

жали (т. ј. и ародадо, продаде). Природно је што се према

- Код Даничића, Akz. u gl. стр. 4 наш. 4, вели се да у Вука стоји на

rнести; међутим у II sЗд. стоји нањести, нагњетам; а у I нема тога глаг.
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томе, када су ти глаголи прости, развија акценат на

крају, т. ј. дадб, даде и сл., исп. са тим uметб: плете.

То исто вреди и за неке глаг. на 67 стр. који су та

кође, првобитно, имали акценат у аористу на 1 слогу,

сем у 2 и 3 једн., када су сложени.

За једносложне вокалне глаголске основе вреди,

као што је речено, правило, да се акценат, кад оне по

стану сложене, преноси, па било да се тај акценат пре

носи по Вуковој акцентуацији или не преноси; али и

овде има одступања, код Броха, и тотако,да и они гла

голи код којих би требало да се акценат преноси — не

преноси се, и обрнуто.

– закле: закле Леск. 174), исп. закуна : „закуна

Bp. i 120), али закле 1. 2. 3. Запл. (260).

— поче Леск. (174): поче Леск. (174) Пир. (291.

289. 308) Кр. (211). Вр. 193. 100), али и: поче 1. 2. 3.

Запл. 1260) Кр. (28); у Вр. и почО.

— узе узб): jaе Леск. (174) Пир. (288. 289. 291.

3081 Г. Вл. 1247) Запл. (260); али узе 1. 2. 3. Краљ. (29).

— умре: умре Вр. (120) Леск. (174) Пир. (308); али

премре 1. 2. 3. Запл. (260).

— запр: запр. Запл. 260 Пир. (308).

— простра: простра Вр. (125), управо, прострz

простр.

— прождрki: прождра Вр. (125) — необично у

том месту.

— пожć 1. 2. 3. Запл. 1260); оже 1. 2. 3. Пир. 1308

није тачно, већ боже 2. 3.

— уб 1. 2. 3. Кр. (229) Вр. (за сва лица?) (1211,

али и: убi: jби Пир. (309) – тако треба и за Вр.

— завl: зави Вр. (121), jВи Пир. 291 ).

— chКри Крч. 245), али сакрi 3а сва лица?) Кр.

ф. 5239 ).

– ома: блми Пир. (309), изми: изми Леск. 11

али и: изма 1. 2. 3. Запл. (2611.

rev

751,



— обј Крф. (229) — за сва лица.

— познâ. Врање (за сва лица?) (121) Кр. (229) Запм.

(261), али: признâ: прisна Пир. (309), не позна Влас.

(261), а 6н мене не позна Крф. (229); за Вр. треба

побзна 2. 3. .

— зачу: зачу Леск. (175) Запл. (261), дочу Пир.

(309), иако тај глагол иначе (код Вука) не преноси

аRцеНТа.

— обра: бра Вр. (125) Пир. (312), избpa : listopa

Леск. (179), забрk: зáбра Крф. (233), али избра 1. 2. 3.

Запл. (264).

— оupi: бара Крф. (233).

— закла Вр. (120) — тако само за прво лице, јер

на стр. 93 има два пут закла за ост. мица, исп. закла:

закла Запл. (260) Пир. (309).

— издрi 1. 2. 3. Крф. (233), али одрki: бдра Пир. (313).

— измле 1. 2. 3. Запл. (260), али измле: далмле

Леск. | 174).

— отрj: бTру Лук. (148).

Од општег принципа преношења акцента у овим го

ворима, колико ја могу верификовати Брохов материјал,

једино одступа материјал двају дијалеката: кривофеј

ског и заплањског. Да та одступања нису сувише много

бројна, да се и у тим крајевима не опажа наклоност,

као и у другим, да преносе акценат у оваквим случа

јевима, — могло би се мислити да су то њихове ло

калне особине. Али овако ја у то веома сумњам, и

бојим се да Брох није добио рђава извешћа у овоме

правцу, као на пр. што је несумњиво да је у 3. а. у Крф.

скри дијалекти, 571 једино тачно. То је у толико ве

роватније што материјал из споменутих крајева и у

другим правцима (исп. ниже) одступа од материјала

осталих говора, иако то не би смело бити, пошто оба

припадају дијалекатским типовима за које је горњи

принцип несумњиво утврђен. Само у врло ретким слу
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чајевима има колебања у говорима. Ја сам опазио у глаг.

умрети овакве примере: Пир. муж ми умре; у Леск.

поред Имре и умре. Према томе изгледало би као да се

у тога глагола не осећа тако јака веза са трајним

гл. мрети.

Оно што је о глаголима на нути) изнесено код

мене на стр. 571—572 врло лепо потврђује Брохов ма

теријал.

— рекна (1 a. Bp. 1991, а 3“ рекна, сâмна (3. м.)

Вр. 92), т. ј. сумна, сретну: сретну Запл. (258), бутну

јаор. 3.) Пир. (289), вану Пир. (293), прсну искра Пир.

292), play (3 м.) Г. Вл. 1247), стигну): стizну Запл.

(261), падна : шабна Вр. (117), викну: викну Запл. 1261)

Леск. (176), метна (1 м. Вр. (1 16 и 3. метна.

— побегну (1 л. 1 Крф. (230), шодигн) (1 м. 2) Крф.

1230), заседну (1 м.) Крф. 1227), уметнš: Jметна Вр. 1 1 16),

подвикна (2 л. Лук. (149), слегну : слегну Леск. 176),

исрасну : дарасну Крф. 226), побтву (3 л. 1 Пир. (310),

ловену 3 м.) (309), црбiисну (3 м.) Пир. (309), погину:

погину Леск. 175) Запл. (261) Кр. (230). Пир. (309),

замрзну: замрзну Леск. (176), пропадну): пропадну пали

и пропадној 1 Кр. (226).

Овоме би се противило само: стигну (1. 2. 3. л.

Крф. (230) и мрзну) i 1. 2. 3. л. Леск. (176), исп. ниже.

За ове примере: стана Лук. (149), сретну Крф. 227),

помогну Крф. 228), стан), остан) Кр. (230), крену Крф.

230 , самну Крф. 2301 није јасно, да ли, по Броху, исти

акценат остаје за сва лица, па се према томе не може ни

рећи, да ли представљају одступања од горњег правила

IIЈИИ НЕ.

Ово привидно одступање акцентуације ових глагола

од нове акценатске системе свих глагола ових дија

леката у томе је, што овде ови глаголи, и кад су

прости, могу повлачити свој акценат на први слог

у 2 и 3. л. једн. аориста. Сем тога што и у другим



дијалектима нашим ови глаголи у већини случајева

повлаче акценат (исп. Даничића, Akcenti u glagola,

27—35), има овде још један моменат, који је врло важан

за све друге измене које су се у овом правцу извр

шиле, а то је, пшто су ови глаголи већином момен

тани свршени), и могу према трајним глаголима од

истог корена ступати у онај однос у којем су сло

жени и свршени глаг. према простим и трајним, па

је и на њих примењен принцип акцентовања у 1 м.

једн. и у 1. 2. 3. мн. крајњег слога основе и повлачења

акцента у 2. 3. sing. To индиректно потврђује и мрзнi

1. 2. 3. sing, јер је тај глагом трајан. Према томе једино

би одступање било кривољејско стигну за сва три лица

(исп. горе), за које, као и за много штошта друго, за

бележено код Броха у томе месту, можемо с правом

посумњати, да ли му је било тачно саопштено; а у

осталим говорима имамо итуповлачење акцента: стигнi:

стizна Вр., стигну): стигну Леск.

Код глагола вишесложних на а налазимо и код

Броха потврду онога што је горе изнесено (в. Дија

лекте, 580), напр.: измеља: двмеља Леск. (174), изгреба:

двгребаЗапл. (258), a uba Jме ћствша Пир. (289), поискi:

побиска Крф. (233), бдма (се) дете за дија Крф. (233), отрова:

бTрова Крф. (233), запоја: зашоја Крф. (234), закова : за

кова Крф. (233), зашмака: заплака Запл. (264), истрљi:

lacrрља" Пир. (308), објашž: бјаша Леск. i 178), потепа

(1. а Вр. 99) итд.

Према томе ја сматрам примере које ћу ниже на

вести за нетачне, било зато што су, заиста, Броху не

тачно саопштени, било зато што се у њима огледа утицај

књижевног језика. Није, свакако, случајно што је ве

ћина таквих примера из Заплања, за које смо и у дру

гим правцима могли констатовати необично и неосно

* p. у оба случаја (истрља: истрља) свакако је штамп. грешка.
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вано одступање од других говора, које се не потврђује

мојим материјалом.

— он све проглоuž Rрto. (232), заиска : забска Запл.

(263), посеја ( 1. 2. 3. Запл. (264), заврза ( 1. 2. 3. Запл.

(264), заорk i 1. 2. 3.), уврзá i 1. 2. 3. Пир. (312), каза:

кáза Сев. Запл. (264), срета Вр. 98). Разуме се да

овамо не долази облик умеја (напр. Запл. 262), јер је

то само нарочит облик аориста м. ум. Поред јмеја за

3. sing. (Пир. 310) употребљава се и умејk.

Да пређемо на глаголе на ува, ује. Ти, обично,

итеративни глаголи развијајутрајнозначењекаддобијају

префиксе, па према томе имају акценат у аористу увек

на крају. Исп. код мене велику збирку примера на стр.

497—503.То,донекле, потврђују и глаголитаквог обра

зовања код Броха, али их има и врло много који се

томе противе.

Поред казува 1. 2. 3. Запл. (264), прекупува 1. 2. 3.

Пир. 1313) и мн. других ми находимо примере и са пре

несеним акцентом: заказива: заказива Леск. 179), пре

купова : прекупова Леск. (179), ја прикупува: он прику

пува Ц.Јаб. Кам. (278); али свугде тутреба даје акценат

на крају (исп. ниже).

На стр.234 наштампаоје Брох списактаквихглагола

из Краљ. По моме је мишљењу готово у свих акценат

нетачан: поштова : шčбитова, закраљева : закраљева, замо

лова : замблова, затргова (1. 31: затргува (3.) зами-мува

(1. 3.1:замlмова (3.), напредова: напредова. Прво, поштува

и нацредува требатако да гласе у свима лицима једнине;

друго, закраљева и замолова сумњам да су народни,

и треће, од остала два глагола могу гласити Форме

аориста, са пренесеним акцентом, једино: замилува: за

милува, затpгува: затpгува. Акценат је у њих повучен

онда када је обраћена пажња специјално на значење

uочетка вршења радње (исn. у Броха и замилува као

3л.и сл.);тада сецеларадњазамишља утренутку отпочи
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њања, исп. на пр. изболува: изболува („преболе“),у којем

се пажња обраћа једино на моменат свршетка.

Наравно овамо не долазе глаголи као: запљува:

зám.њува Крф. (233), отрува: бTрува Вр. (126), дете јучер

вља двн прерова Вр. (112) и др. сл., јер ово нису изведени

глаголи наставком ува, ује.

Код глаг. на е (resp. а находимо правилно: видд. седб"

Bp. (122) Кр. (231), ненавидб: ненавиде (ако је народној

Запл. (262), исп. у Влас. ненавиде (?), увидб, увидбмо

Кр. (231), цвте Лук. (145), трпе Лук. (150),исп. сумњиво

трпи аор. Вр. (122, живе Лук. (150) исп. живи 19. ibid.,

седе Лук. (150) итд.; izоре (3 s. Леск. 1771 Лук. (1501

Влас. (262), полежh: шлежа Запл. (259), заживе: за

живе, али и заживе Крф. (231), заволе: заволе Крф. 231 ,

заболе (3 s.) Кр. (231), isљете се лисица Леск. i 158,

зaбojki: забоја Крф. 231 , уговć: Izове Леск. (177 , завидо

(исп. горе): завиде Леск. 177), затрча : затрча Леск. 1771,

престоја: престоја Леск. (177).

Поред тих облика находимо код Броха и овакве :

увидб: увид Крф. (231), изгоре (3 s.) Запл. 262), прегоре

(3. s.) Пир. (311),“ полете (3. s. 1 Пир. (311), улете 3 s.

престојk i 1. 2. 3. || Крф. Запл. 1269), промежh i 1. 2. 3.)

Запл. 1262), потрча (1. 2. 3.) Запл. 1262), закише. Запл.

(262) 3 s.), задржh: „2. 3. mit derselben Betonung oder

auch „он ме задржа“ Крф. 231 , престоја „2. 3. ebenso,

somit ohne Accentwechsel" Крф. 231 , miље пролете

Крв. 231.

Примери: полете, улете,забележени код Броха, по

тичу, по свој прилици, из текста на стр. 292. Он гласи:

„када полете озгбра, улете деведесе аридна ј-зем“, седе

двадесе године ј-земи, и нbкој нема да ме извади“ кživce;

па каже: „искочи та узе трнокоп да се искоша.“

° Пнтересантно је, ако је тачно забележено, то, те (2. 3.), томо, госте

гоше Кр. (231).

° Узето свакако из текта на стр. 22: „прcну искра, прегоре конки“
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Пре свега овде се мора учинити једна исправка

текста. Место „да се ископâ", свакако, не може тако

гласити, већ треба место да ставити та. Тада је јасно

све, а тако исто и то, да су сви горњи облици: полете

умете, седе, искочи, узе, ископâ облици 1-вог лица јед

нине аориста, а никако 3-ћег лица, а Брох их је ра

зумео као 3-ће м. Таких ће грешака бити и међу дру

гим облицима као што ће се то видети из примера које

Ћу ниже навести.

Примери, наведени на 72 страни, већином су из

Заплања и Криве Феје, крајева који нису давали Броху

поуздан материјал. Али међу горњим глаголима има их

који заиста могу имати акценат у 2. и 3. на крају (в.Ди

јалекте, ХХIII стр.). Од горњих примера, по моме миш

љењу, такав акценат може имати: шолете, закvпе и

потрча, јер они, ако се сва пажња не обрати на мо

менат отпочињања (исп. горе), не значе свршену радњу

у смислу сложених свршених глагола који акценат по

влаче, већ значе и : почео да лети, киши, трчи и т. д.

Зато могу задржавати акценат као и сложени глаголи

који су трајни или итеративни. Са овим глаголима не

треба мешати овакве: оседињавć (1. 2. 3) у Пир, по

луде (1. 2. 3), који имају само ту Форму у таквом зна

чењу. Али глаголи типа поседе (1. 2. 3) иду међу горње

полете и сл.), само имају друго значење: „он неко

време, мало седе“. Уосталом код неких глагола за

виси једино од смисла, да ли ће у 2. и 3. л. једн. пре

носити акценат. На шр. забележио сам у Врању: из

носи 1. 2. 3. на пр. сено или сл., али „кокошка се да

носи“ — „кокошка престаде да носи јаја)“; или :

извлачић 3. : „он извлачи“ и дввлачи 3. : „он свpши

са влачењем“ и сл. Горњи примери гласе у Врању:

закише, шаблете и сл.

Глаголи IV врсте на и у аор. потврђују постав

љено правило. Њих има прилично код Броха. Поред
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целог списка глаг. из Кр. Феје (стр. 232), који ово

потврђују, има много и из других говора, на пр.: удави:

удави Пир. (311), јаши Вр. (122), мучи Вр. (123), Jóари

(3. м.) Пир. (289), стрбuи (3) Пир. (289), наместi 1 м.

Вр. (99), вода, носи и сл. Запл. (268), ја се раз

.њути Вр. (100), ја тебе добро учини, а ти зашто мене

овако учини Запл. (266), зашто ти нас не превари Вр.

(94) („нас“ — ненародно) и мн. др.

Моје правило потврђују и ови примери: ареводi

1. 2. 3. Пир. (311), уводda ibid., преноci I. 2. 3. Пир.

311), али једном, додаје Брох, и износи 13 м.) Пир. (311

што би се могло протумачити, ако је тачно забеле

жено, на горњи начин. Тако исто ми је врло сумњиво

завлачи : завлачи Пир. (307), исп. горе; али свакако је

нетачно погази 1. 2. 3. Запл. (263) (исп. и код Броха

uрегази : црвази Крф. (232), доводи, 2. 3. дбводи Крф.

(232), доноси, 2. 3. дбноси Крф. (232) и сл. — што ураде

Пир. (292), за које Брох вели у нап. 29: „Der Ausdruck

ist mir nicht klar“, треба разумети исто онако ко и радел,

зарадем итд., исп. код мене стр. 505.; дакле, и у њему

је е м. и нефонетског порекла.“

„Zu den verschiedenen Unregelmässigkeiten kommt

noch der für sich stehende Aorist: offa, 2. 3. ofaktue oder

бНаше, Plur. okuto, oficте, оћаше oder 6hauев“ Леск.

(178). Неправилности ту, наравно, нема, већ су облици

oha f. 2. 3. ohavo, officте, оћаше,— аориски, а бНашем

итд. — имперфекатски.

О партиципима се нема шта много рећи. У сва

ком је случају нетачно за Лесковац да је у раrt.

praes. обичан наставак — jući: чувајући, чекајући и

сл. (стр. 170). Напротив, из списка оваквих примера

који сам навео на стр. 582 своје књиге може се ви

дети да у овоме правцу Лесковац не одступа од осталих

" Облик умртви поред којега ставља Брох и умртви (Г. Вл. 246)

треба разумети као рraes.



ј

говора овога краја, а о томе сам се и поново уве

рио. И за Криву Феју наводи Брох такве примере кле

чајучи, у тексту стр. 211), на пр. шлетејучи и сл. (стр.

225), али у оба ова случаја имамо, несумњиво, књи

жевни утицај или подражавање књижевноадминистра

тивном говору.

Part. praet. act. II подвргао се у овоме дијалекту

тако знатним именима да су сви глаголи, са малим

изузетком, добили акценат на крају у облицима мушк.

рода и на претпоследњем слогу у свима другим слу

чајевима, па ма на коме слогу био акценат у другим

дијалектима. Како треба разумети примере могБл, могла

Запл. (259) Пир. (308), рекšл, рекла Запл. (259) Крф.

212), obлбам Крв. (28) (дњлбум 2 изнео сам на стр. 587

своје књиге. Под утицајем таквих и сличних облика

развили су се и, ако су тачно забележени, ови облици

у Заплању: зашрл, запрла (260), затрл, затрлi (ibid.),

умрл, умрла Запл. (260), исп. обичне облике ових

дијалеката: треchм, тресла Запл. (256), одбрал Крф. (212)

„разумео“, изаткама Вр. (96) т. ј. изв"ткама и сл.

Што се тиче примера типа дбшаја Леск. (157), pč

каја Влас. (184),-дбшаја (Ib., назебаја (Ib.) — за њих

се не може рећи ни да су изазвани књижевним је

зиком, ни неким нарочитим ритмичким правимом (исп.

72. 157. 184), и ни у коме случају нису ограничени

на Власотинце, већ их има и у другим крајевима

јужноморавског говора (исп. примере код мене на стр.

606—608). Њих треба објашњавати унутрашњим при

ликама у самим тим партиципима (исп. код мене стр.

608—609). Што се тиче облика кžзаја Влас. (184), uči

днуја Ibid.) – први је могао бити изазват тиме што

се поред рекаја употребљава и рекаја (или сл.), па и

обрнуто поред казаја и казаја; али, и поред тога, ја

сумњам да су то народне Форме.

Дазабележимјош неколикоинтересантнијих облика:



— клел, клела Пир. (308) има необичан акц. м.

клела.— врл: врл Пир. (3071 или овом и сл.— оврхом.

– бKнем: окšл Пир. (312) врло је необично м. окнiju

— ofija, ofii.Na Леск. 1781— белејало Крф. (230) — ко

кошке су ускрекале Крф. 2111 — живим(?): живим!

Запл. (262) — чžтим : чатеја Леск. (177). — царували

Лук. (135): по свој прилици, ненародно. Ономе што сам

изнео о раrt. praet. pass. на 616—619 своје књиге — ја

немам шта да додам из Брохове књиге. Па ипак да на

ведем неколико примера:

– умељен Крф. (229) — шрекбрен Леск. (1991 —

цеaену Г. Вл. (247) — нашисано Кр. (232.) — покојан

Кр. (233). — ожњејан Крф. (229)— задржан Крф. 231

— рекнен Крф. (228), почнен Крф. 1228), исп. заклана

Крф. (229), брашно је смменд Пир. (309).

Кривофејско издмšбан Крф. 228) образовано је од

глаг. основе дуба-, а не од дубе

Од облика на т да наведем само дигнат Врање

| 121), које је разумљиво, и шрбклет Запл. (260), проклет

(као придев) ibid.; исп. код мене стр. 618.

И облике као ја бичу куде вас Кр. (235), и облике

типа бићу Влас. (183), и све друге сличне — ја сма

трам као донесене са стране (исп. код мене стр. 6451;

то исто мислим и о облицима шогубити, казâти, уводићу

у Пироту (друкчије Брох, стр. 305).

О синтактичним особинама овихдијалеката не може

се ништа ново рећи на основу Брохове књиге. За то

ћу ја овде изнети само неколико примера, који уве

ћавају колекцију примера изнесених код мене.

— но је било кљуса Лук. (134), имало трошца Пир.

(298), диало-је некакве рičе Крф. (211) (акценат не

народни), исп. код мене стр. 624—625.

— онi људи куј се затекли В. Боњ. (245), ако не

примимо Брохову претпоставку „куји“ (нап. 2 на истој

страни, куј се једначи овде са што.
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– ша шта од миclugy Лук. (134) свакако није обична

конструкција. Ако је тачно забележена, она би могла

представљати контаминацију са тражи од лисицу, јер

се по тексту који следује („камо масло“) види да је

та конструкција могла бити у памети приповедачу кад

је текст Броху саопштавао.

III. TekСТОВИ.

IIЗ онога што је до сад изнесено могло се видети

да је вредност језичкога материјала у Броха у различ

ним местима различна. Он је свугде зависио од својих

објеката, који су пружали материјал онако како су умели

и знали, а не увек онако како би требало. Истина

је да се на ово може приметити : чим они нешто

изговарају овако или онако, то у њихову језику и

постоји или може постојати, и испитивач је дужан

то и да саопшти. То је само, донекле, тачно. Јер испи

тивач треба да шосматра дијалекат, да му ухвати све

основне особине и да нам их представи у целокупној

слици, са свима њиховим карактеристичним цртама.

Када то учини, онда он може изнети сва „вољна“ и

„невољна“ одступања. Ја признајем да је тај посао

врло тежак, и да би га у потпуном смислу речи могли

вршити тек домороци из дотичних места, јер је у

свима другим приликама испитивач у зависности од

својих објеката; треба много посматрања и верифико

вања, па да се непоузданост таквих објеката сведе на

минимум. Брох је, наравно, био као странац још у

много тежим приликама, и морамо му одати признање

што је и оволико могао успети.

Код Броха, као што се из горњих примедаба могло

видети, најнепоузданији је говорни материјал из Криве

Феје, Заплања и Лесковца. Међутим текстови из истих

места, сем Лесковца, нису тако рђави. Према томе, то
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двоје, описивање језичких црта и бележење текстова,

не мора ићи паралелно.

Овде хоћу да дâм укратко карактеристике тек

стова које нам износи Брох. Ја сам у својој књизи

стр. СIII изнео да је Брох несумњиво тачно забележио

текстове; само је питање, колико су тачно њему саоп

штавани ти текстови. Овде ћу сада о томе говорити.

Текстови из Врања (91—103) акценатски нису увек

поуздани, иако је несумњиво да у Врању има више

преношења акцента него у севернијим јужноморавским

дијалектима. И дикција није увек народна. У њој има

нешто натегнуто, варошко. Нема ни лапидарности ни

живописности народнога стила. Сем свега тога, при

поведач има још и индивидуалну особину, која пока

зује његово порекло с југа, да в на крају речи изго

вара као ф., и да неке звучне сугласнике на крају

речи изговара каткада мукло;исп. горе стр. 23. Текстови

из Лукова (132—1361 бољи су од врањских, али и они по

казују достајакјужни македонски) утицај. Текстови из

Лесковца (стр. 157 и д.) врло су непоуздани, а нарочито

материјал под бројем VI. Ако се све друго и може

назвати, донекле, грађом нечистог лесковачког језика,

чак се ни то не може рећи за материјал под бр. VI.

Оно што је у првом ступцу (VI одељка — то је рђав

конгломерат различних особина језика овога краја,

врло измешаног; а у другом ступцу — то је исто,

само мало поправљено. Текстови из Криве феје (210

стр. и д.) доста су тачни. Акценат је у већини случа

јева народни. И дикција, иако не увек, ипак има много

добрих места. Текст из Кијевца (стр. 238 бољи је него

текст из Црне траве (239—2.40), али је песма из Ки

јевца (238—239) гора од њега. У опште узевши, ти су

текстови прилично тачни. Текстови из Нел. бонинца,

Крчимира, Г. власа и Домњег душника (стр. 245—248)

— у главноме су добри. Текстови из Ћурлине врло су
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искварени (266 и д.). Изгледа да је приповедач наро

чито удешавао свој језик; али ипак у току причања

све се јаче пробија народни елеменат. У I колу (266

—267) најмање га има, зато је оно готово неупотреб

љиво. Текстови пиротски (288–296) нису поуздани и, у

целокупности својој, не представљају праве слике на

роднога језика. Варошко-књишки утицај, по свој при

лици, намерно уношен у те приче,јачи је него у многим

другим Броховим текстовима. Пет краљичких народ

них песама из лужничкога среза, саопштених Броху

(314—316), представљају текстове боље од пиротских:

и према акценту, и другим језичним особинама — они

су исправнији.

Да наведем овде на крају још неке напомене о

Броховим текстовима.

Стр. 158 (ком. II). Брох без разлога назива по

следње редове овога комада „obscčn“ и нејасним. Јасно

је да они значе: „А вук је пукотине, које је био опр

љио, набио поздером, те није могао да оздрави“.

стр. 348. За текст „а он зло му киде му га нема

кбњ“ Брох вели (напом. 19): „Verbindung und Sinn ist

mir nicht klar“. Нејасност може да вреди још за везу,

али никако за смисао. Ја мислим да је „зло му° место

зел ушло као објашњење, које је Брох и унео у текст;

»Rubé" значи „где“,дакле,„а он љут,што му нема коња“.

Стр. 290.: „да бдеш да украдне волбви“ не пред

ставља, као што мисли Брох, анаколут, са значењем:

„gehe damit er Ochsen stehle“, већ грешку, било писар

ску било какву другу: украдне м. украднеш. Друкчије

се текст никако не може разумети; уосталом, у овом

тексту има и других нејасности; исп. на пр. почетак.

Стр. 292.: преорчá ce...“ треба „преврчá-се“ и

тада је значење, за које пита Брох, јасно (исп. горе

стр. 24).

дилктолошки звоник, књ. II. "
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Стр. 158: „викамо људи на свеца, па они дбђе на

вечеру на весеље, па појемо еfic. Код свеца и дбђе

ставља Брох напомену (10-ту): „Mir unklare, auffalende

- Formen“. Међутим са мамом исправком дбђе у дбђу,

која се сме учинити,јер се баш шо Броху у за палатам

ним сугласницима изговара у правцу и (i) у овим го

ворима (исп. код њега стр. 21—22),— текст је јасан:

на свеца = на славу.

Још неколико ситнијих напомена: стр. 245 : pe

жета“— „режемо“?

Стр. 247 : м. трго да- реш откинул треба: трго,

та реш откину); и она украла повесмо да — треба та.

Стр. 277. 278: зачува — по свој прилици, сачува.

Стр. 94: ис-качу, у кáчу и сл. треба кžuy.

Стр. 95: зајнат=за јнат=за инат.

Нетачно су подељене речи: е вć (289) м. еве; за

што ме-превард () (21 11 м. зашто-ме превари; тај једе м.

та једе (246); не- сва (247), не-је-се (158), не-B (247),

не -је (99) и сл. м. неci, Hejé; na-ву-се (211) м. па му

се; да ја несм (315) м. та ... и сл. "

Али и поред ових ситнијих омашака, текстови су,

као што истакох у почетку, исправно забележени.

Ова је расправа израђена јеш 1905 год., одмах

после моје књиге „Дијалекти и т. д.“, и остамаје не

штампана до пре годину дана. Међутим онда када је

један део њен већ био наштампан, имао сам прилике

да у извесном правцу прикупим нова материјала ко

јим се може врло лепо објаснити по нешто о чему

сам ја раније писао, а тако исто и сада у првом делу

ове расправе. То ћу саоштити сада у „Додатку“. Сем

тога ту ћу саопштити и различне друге напомене,

исправке и допуне .ономе што се до данас знамо о гор

њим говорима.
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додАтAк.

I Вокали и њихове измене у ненаглашеним

CLIOTORIMGM,

1. Редукција вокала.

На стр. 13—18 ове расправе говори се о редук

цији вокала,у овим говорима и констатује се да је то

стална особина њихових ненаглашених слогова. Али

ипак то ту није још довољно истакнуто. Имао сам

прилике да наново посматрам у том правцу врањски

говор и уверио сам се да се сви ненаглашени вокали

у њему изговарају са редукцијом гласа, да се у њему

развила врло велика разлика међу наглашеним слoгo

вима и ненаглашеним. Истина, психолошки још се осећа

пун вокал као носилац ненаглашених слогова, али има

већ доста случајева у којима се потпуно генералисао

звук редуцираног слога,тако да се и у одмереном темпу

само он чује (исп. ниже).

На пр. жаб“, мож", мбож"мо, јајц“ и сл.; скipу,

*двá. “scéни, "ичају и сл.; мл“зина, кр“љluga, Тикв"ник

врста пите од црног дулека, Тренић младић, крмат

и сл.; надв"p (папоље), из дјв“p, јзн“, жен“, истин“ и сл.

Ја сам овде истакао најјаче редуциране вокале, а

не само - оне који су редуцирани. То значи да у мо

ж"мо није крајње о нередуцирано, у скору крајње у

и т. д., већ да нису у оној мери редуцирани као " у

оба примера. Врло је значајно питање, нарочито за

даљи развитак вокала ових дијалеката, у каквом односу

према редуцираности гласа стоје различни ненагла

шени слогови један према другом. Одређивати то слу

хом примично је непоуздано са многих разлога: већ би

за то били много згоднији Фонетски апарати. Ја имам

у својој збирци неколико поузданих случајева, и према

њима бих рекао да су пред акцентом у толико више

Б
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редуцирани вокали у колико су удаљенији (исп. горе

стр. 17—18 о енклитикама) од наглашеног слога, а за

слогове иза акцента то не вреди само у толико што

је последњн слог (т. ј. наставак мало пунији и јачи

од претпоследњег (на њему је нека врста споредног

акцента).

На пр. вр"карацу, сл"нч°глед (м. смyнчоглед), дчеку

вали. У првом је примеру а пред акцентом пуније од

првога а, а тако исто и у; тако исто и у последњем

примеру однос трећег, другог и првог вокама пред на

глашеним слогом од прилике је као 1 :2:3 по пуноћи

гласа. За слогове иза акцента узмимо: имаш"мо, ћу

T“uем и сл. У првом је примеру о слабије од а, а јаче

од е; у другом је примеру крајње е јаче од претпо

следњег, али и оно није пуно као што је овде означено.

Одавде се види да се мала редукција, иако је

има, овде не бележи, као и уопште што није беле

жена и у „Дијалектима.“

У неким се случајевима генералише редуциран

вокал. Тако имамо какве, ткзв. онissis и сл. у Врању

м. такв и сл. То нарочито често бива уз сугласнике

миквидне, назалне и сл. (исп. горе стр. 15—17) На пр.

прир Пир. (земља пескушај м. прizор, сркме Пир. (исп.

серкме, кр овога крај овога Врање, вртено, вртало

Врање, најтро (= на јутро). Чак имамо у Врању стрна.

стрну страна), које се развило још онда када је у

врањском говору било страна и др.

2. Квалитетско мењање самогласника у ненагла

шеним слоговима (исп. горе стр. 10).

Било ми је потребно да нарочито истакнем редук

цију свих ненаглашених вокала у овом говору због

тога да би се могле разумети квалитетске промене во

кала. Само у таквом положају, т. ј. као редуцирани и

ненаглашени, мењају се вокали у овим говорима: а иза
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умекшаних сугласника, фрикативних, сибиланата и р

у а је“ или а“); о у правцу звука б, а тако исто е у

правцу и (i) и у (и) у правцу нем. i. Кад су ти самоглас

ници под акцентом, они су јасни и без споменуте нијансе

(исп. ниже стр. 90—91 о њиховим изменама под ак

центом).Даузмемо прво неколико паралелних случајева,

са акцентом и без њега.

глав“ (praes) : глића (аор. трч"uем трча

заливше се јmperf.) : залива се леж"ueм: лежа

знајчишем : знаја овч"pluga : овчар ит.д.

На пр. мрачињав (лењ, вражи, он ме надлеж“,

чžш“, греш"м, „изгрешžja je ““ (вели се за семе које не

никне), тije (тија), upire.њи, умреј", стаг“ га (стizja),

извлча (1. аор.), ств“вањ“ се, к6њ", закбљ“ (о б исп.

ниже) и т. д. Ово је појав који се редовно врши.

То исто бива и са а редуцираним испред или иза

сугласника р: газд'риц“, гајд“publj", p"баџij" или рубо

ubi", јед°р, вет“p to првом е испор. ниже), свак'р,

ваш“р, западр“u, p"кij", zрдфишка Пир. (град), брем и сл.

И. код осталих сам вокала посматрао те појаве,

али су они најчешћи иза и данас потпуно умекшаних

сугласника. Нијанса се код њих не јавља у оноликој

мери у коликој код вокала а, али је има: туђо", не

сре"н", у кућу“, добројатро (готово чисто и , развило се

у добрдјутро); њ926B, негдва и сл. Све то у Врању. У

Пироту сам чуо „вечи ма да не видим таквбј“ м. вече

ју Пироту је ч меко, исп. ниже) или јди=хуђе (уз

негац.: „више“, „још више“) и сл.

Из овога је јасно да се вокали због своје реду

цираности лакше поводе за сугласницима који су око

њих и добијају њихову гласовну боју. Ако испоредимо

са овим примере које сам ја за све ове дијалекте

навео у „Дијалектима“ (стр. 18—22), видећемо да у

примерима забележеним више од сто пута имамо про
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мену вокала увек у ненаглашеном слогу, а у нагла

шеном слогу само у неколико примера. Ако одбијемо

примере у којима је књижевни акценат (јерица, режањ),

и сумњиве случајеве у којима можемо имати наст. ен

(ржéн. земљен и сл., исп. горе стр. 10), и где је е м.

полугласника (за“јем)—онда остаје само неколико пре

мера који се сасвим губе према великој већини примера

који потврђују горње правило. Само се мора претпоста

вити, као што је врло вероватно, да су сви ти вокали

(пошто су већ у ненаглашеним слоговима) морали бити

у извесној мери редуцирани.

То се потврђује и са многих других страна. Сада

сам имао прилике да забележим само мало примера у

којима лабијали утичу на измену вокала у правцу о и

у, али сви су ти вокали били у ненаглашеном слогу и

редуцирани: грч“в, зеленик“в, т"метар и сл. Довољно је

бацити само један поглед на примере у „Дијалектима“

(стр. 25 и д.), па да буде свакоме јасно да је нена

глашени слог главни и готово једини положај у којем

се врши поменута измена вокала. А кад имамо често

на пр. к,вјора, кв "pi, шоквора и шок(в)ори и сл. није чудо

што се тај вокал преноси и у положај са акцентом:

покoв бри; или на пр. реч баба у вези са именом (баба

Петрија или сл.) и т. д. дала је а“ или о и облику са

акцентом. Али такви су примери уопште тако мало

бројни, да ни најмање не нарушавају тачност горњег

КОНСТаТОВаHња.

С негативне стране то се потврђује и изменама

вокала у ненаглашеним слоговима, без утицаја околних

сугласника. У таквим приликама вокали постају отво

ренији, на пр. т°јагу Вр., A"učB Вр., раздвојчила се

Пир. и сл. То значи да артикулација ненаглашених а

редуцираних вокала постаје пасивнија, да се језик

враћа нормалноме положају и тако ствара отворенију

нијансу самогласницима. Примера за овај процес има
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доста у „Дијалектима“ (стр. 34. и д.), само се, према

целокупној природи вокала у ненаглашеним слоговима,

коју смо овде утврдили, мора претпоставити да су из

мењени вокали били и у извесној мери редуцирани.

Из свега овога јасно је да се ненаглашени вокали

изговарају пасивније и редуцирано, а да се као резултат

тога јавља, с једне стране, потпадање њихово под ути

цаје палаталних, Фрикативних, лабијалних и других су

гласника или, с друге, где утицаја тих сугласника не

може бити, добијање отвореније нијансе.

3. Полугласници.

Све нам ово најлепше потврђују и полугласници у

овим говорима. Ја сам у „Дијалектима“ (44 стр. и даље),

на основу различнога материјала издијалеката источне

и јужне Србије, истакао да треба разликовати двојаке

полугласнике: са већом полугласношћу у положају под

акцентом и са мањом полугласношћу у положају без

акцента. То основно правило потпуно су ми потврдила,

и то готово без икаквих одступања, нова посматрања

у Пироту и Врању.

На пр. трнек Вр, опунак Вр, сенчук Вр, мртвач

Bр, сенок Леск, сир Вр, свирја Вр, објврем Вр,

обњ9Врема Вр. (за утробу од стоке: скувам), тачкна:

текна Вр, потека (стаза Пир, аучws Bр, получк“

Вр., и увек тако.

Изгледало би према горњем да се овај појав у по

лугласника находи у противности са природом нена

глашених слогова, јер се полугласник у ненаглашеном

смогу приближује пуном вокалу. Међутим ово је не

слагање само привидно. Када се пође од тога, да полу

гласник има напрегнуту артикулацију (исп. Дијалекте,

43 и горе 5—6), која се нарочито лепо образује под

акцентом, онда је сасвим природно да при пасивнијој



NS

артикулацији, лабавијој, гласне жице могу да затре

пере дуже него при напрегнутој артикулацији којом

се управо треперење гласних жица ограничава само

на експлозију њихову као у звучних експлозивних су

ГЛАСНИКА.

Моментаност изговора полугласничког и у нагла

шеним и ненаглашеним слоговима чини те су у из

весном правцу полугласници слични редуцираним во

калима; зато редуцирани вокали и прелазе кашто у

полувокале (исп. горе стр. 13 и д.). Та сличност по

лугласничка са редуцираним вокалима помаже нам да

разумемо: зашто се, подједнако, у оба положаја, а не

само у ненаглашеним слоговима, врши утицај околних

сугласника на полугласнике и мења основну природу

њихову, која је реда а, у правцу гласа е и о.Детаљније о

томе и примере в. у „Дијалектима“, стр. 45 и д., 68 и д.

Ш. О врањском акценту.

Врањска се акцентуација развила под нарочитим

приликама (исп. Дијалекти, 282 и д.), несумњиво под

утицајем с југа, и зато је потребно ту страну врањ

ског говора испитати заједно са говорима Ст. Србије.

Оно што је најтипичније у том акценту ја сам већ

истакао на поменутом месту, ато је систематизација ак

цента у различним категоријама (исп. о томе и у Броха,

стр. 55). Тако на пр. у глагола стоји акценат у рraes.

само на првом слогу, али у заменица има га и на осталим

слоговима: онај, онај и сл., који, која, ток в. таква.

Код именица га не находимо на крајњем отвореном

слогу, а у глагола и прилога га има: казâ R. 3. аор.),

ноci (1. 2. 3. аор.), овде, онде и сл.

Главно је за овај говор да све те измене бивају

у последња два слога, последњем и претпоследњем.

Иначе се акценат, где нису вршена нарочита генера

лисања, добро сачувао.
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Али и поред споменуте систематизације врањског

акцента у различним граматичким категоријама, ипак

се могу утврдити неки акцентолошки принципи и за

врањски говор или бар рефлекси већих акценатских

промена које су обухватиле и овај дијалекат."

Ако узмемо примере у којима се тешко могла из

вршити нека систематизација или утицај аналогије,

добићемо овакве односе:

конц : конца : конци

трупу 2 трjuga : трупци

момак момка : момци

свету : свеца : свеци и сл.

У тим примерима могло се очекивати да ћемо

према свету имати свеца, свеца, а не свеца, свеци, и

зато је врло вероватно да овде имамо акценатско пре

ношење у Фонетској чистоћи. Одатле би било јасно да

се акценат преноси када је последњи слог отворен, а

да остаје на том слогу када је он затворен. На тај би

се начин објаснили врло многи примери: овчар -āpa,

ајдук -а, скледник -а (скитница), квасник (човек који

се тешко диже с места), метлар, мртвак-а (мртвац),

човек -а и т.д. Тада би били јасни и прилози: трчећим,

стојећкам и сл., придеви: богат, врбов, pжен, јечмен и

сл., замен: онj reske и сл. Аорист типа одвезо пока

зивао би да се тај процес почео вршити после губ

љења х и тада би одвезб било новијег порекла; али

одвезо месковачког говора, у којем горње померање

акцента није познато (исп. горе стр. 66. и д.), и задр

* На померање акцента у врањском говору са последњег отвореног слога

на претпоследњи обратио је шажњу и Брох (стр. 54. и д.), али њему је све из

гледало да је импулс за тај појав добивен из књиж. језика, иако се могао

вршити на земљишту овог дијалекта. Ја међутим мислим да се овај појав из

вршио јужније, не на оном земљишту на којем је данашњи врањски говор, и

да се тим пореклом његовим могу и објаснити одступања која се находе по

селима (исп. код Броха 55 и д. и код мене -255—287).
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жавање акцента на крају у других аориста показује

да тај појав не мора бити свугде Фонетског порекла.

То би показивале и речи типа кожух) ЈВрање), ако

у њима акценат на крају није задржан аналогијом (на

пр. множине).

Ако примимо горњу црту као основну особину

врањске акцнетуације, онда ипак морамо за многе ка

тегорије претпоставити генералисање у најразличнијим

правцима. На пр. за овде да је постало у вези овде је

и сл. ; за те“квá, Ts'квб и сл. облике да су се јавили

под утицајем таквога, текје и сл.:за носете и сл. под

утицајем нбси у једн.;за носи 1. 2. 3. аор. под утицајем

носимо, носисте, носише и сл. У току времена нај

обичније, најчешће Форме акценатске за неку кате

горију уопштене су. Али и поред свега тога, без де

таљног проучавања говора Ст. Србије у овом правцу,

не може се ништа рећи о томе, у коликој се мери ак

ценатске системе различних категорија овог говора

морају сводити на поменуте моменте.

III. Неколике напомене о гласовима и гласовним

групама.

1. У акцентованим слоговима у вокала е и о јавља

се у целој јужноморавској долини специјална артику

мација коју је тешко одредити. Утисак од наглашеног

е добија се као нека врста дифтонга - или 2 : кат

када је то е врло затворено и цео се дифтонг чује

као нека врста са. То исто вреди и за о. Под акцентом

оно се чује као С или често две о врло затворено,

R, мо и сл.). Управо се чује од е (или е и од о

(или б) цео низ нијанса до а. Каткада се ти див

тонзи изговарају непотпуно, тако да до уха дође само

а ими б затворено. Ја сам тај појав посматрао у Врању.

У млађег се нараштаја он губи, а и у старијег се на

поредо са поменутим гласовима чује и обично е и о.
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То је нарочита артикулација наглашених слогова.

Пре него што се изврши потпуно трајање горњих зву

кова, језик се повлачи на ниже и уназад, а уста се

мало више отворе (код о напуштају карактеристичан

отвор за тај звук) — и тако се појављују описани

звуци. Ја бих рекао да се таква артикулација јавља

и код звука а, и да он од Сиверсовог а“ постаје “.

Та се артикулација особито лепо јавља, када се

лепо наглашују речи (у причању, нарочито у пријатељ

ском, интимном разговору), иначе у брзом говору она се

јавља у скраћеном, рудиментарном облику“ или и сасвим

изостаје.

На пр. онај“ двца, т. ј. двија), рад, свади, изне

семо, масо и сл.; дбима, живбету, дбста, и мiлсем

(мажем) и сл.; њојну и сл. У ца а је налик на о. Ту

артикулацију даље у примерима ја не обележавам.

Ово није јединикрај наш у којем се находи такваар

тикулација. Ње има и у банатским, бачванским, срем

ским говорима и дијалектима ресавског типа. И, по свој

прилици, сви је ти говори,ма она била и модификована

у различним правцима у њима, имају из заједничког из

вора: првобитно, из неких говора српских у Старој Ср

бији. Другом ћу приликом говорити више о том појаву.

2. У „Дијалектима“ (стр. 199.) је изнесено за ти

мочко-лужнички говор да се у њему испред би у ра

звија 1. То вреди и за врањски говор, само звук који

се ту развија не можемо назвати потпуно образованим

Гласом ј, већ можемо само констатовати да се вокал

развија у правцу тога, звука у последњем моменту

трајања. Ја ћу га овде обележити знаком (А). На пр.:

заноћи, ноћ, рођен, средба, трада, одје, враће,

браћа и сл. И ова се артикулација даље не обележава.

"Ја сам тај појав опазио и раније, т.ј. изговарање е под акцентом као

а, али сам га тада друкчије тумачио (Дијалекти, 33). Овамо долази и по неки

пример из збирке примера на стр. 34 и д.
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3. Да је ч у пиротскоме крају умекшано (в. Ди

јалекте, стр. 174 и даље уопште за тимочко-лужнички

говор, показује лепо реч буни чунак које има и м.

vi. TE у турским речима (Кошав, Ћдрвета и сл.) по своме

је пореклу новије: из оногје времена када је к испред

е и и давало ћ у пиротском говору, и када је тј од трj

давало Н. (Дијалекти, 173—174, 190). Да додам збирци

у Дијалектима, стр. 174, још неколико примера из

Пирота: zavisinu, zavisкамо, воде (исушено воће, ма

чава (маћеха), права (праћка, прбобка (тараба; опра

штање), прjica (nрут), иструча ( помлати, подави,

покоље). Место прошчаваш (Диј. 175.1 обично је про

штáваш. У Пироту сам чуо и бугаризам чужд (туђ.

У речима сванila 1, свиња“, игра, сенћа, седенва

и сл. у Пироту н, иако није умекшано, ипак при

крају свога трајања наслања се на и умекшано 16

слично л находимо у невестула Пир. масица, ма да

је у таквом положају обично љ потпуно меко: бу

ваљва, дељha Lдеље“, управо: „дељка“ и сл. (исп.

Дијалекте, 198).

4. Тачци 46 и д. мојих Дијалеката (стр. 93. и д.),

у којима се говори о примерима са м вокалним и ње

говим заменицима, могло би се ово додати. Место бу

ника чује се у Пир, истина, ретко, б", ника (или чак

болника); бјснем Пир. јако ударим), бјта („он иде

тамо и амо, лута“ Пир.; zivka IIир. (гутљају; ovisкем,

„оцјз“ и како погано“u Ју расбл“ („покисао као пацов

у киселом купусу“) Пир.; спустила се Пир. (вели се и

за косу кад се замрси, исш. Дијалекте, стр. 97); испучи

се „испрси се“), засјне се заклони се, рraes.), отcјне

се („склони се“), укilње се (завије се, увије се) све у

Пир.; сунчоглед Пир. (исп. Диј. 98); т.јставо месо масно,

дебело м. (Пир.), затистило се (вели се за јемо кад одвоји

маст из себе Пир, раст.јстим се југојим се Пир.; исту

кује Врање испитује, истражује (у рђавој намери);
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затуцкујем?). Пир. (запиткујем). — клучемо Вр. (op.

cit. 115), уклуца (1 аог). Вр.; заслšнем Вр. (заклонити),

засманјем Вр. (op. cit. 122.). — издлičем, измибија Вр.

(op. cit. 122), гмитнем, глитнаја и сл. Врање (ор. cit. 122

О новоме р говорио сам горе (стр. 84); исп. још:

еркали Врање, жутврju (птицај Пир.: зетpци (множ.),

тргуљак(дроњак, исп. op. cit.363), тривоњ у Леск. и сл.

у Пир. трвдњ тестера (као нож за рад једном руком

5. Забележио сам и неколико приложака 5 101

своје књиге (стр. 220 и д.): њекња Леск. Пир. (оно

мадне, пре два-три дана, исп. ор. cit. 467); уљешано

Пир. (умазано), олешај (омажи блатом, олепи блатом),

увитљiље Пир. (исп. ор. cit. 593), олsушила Вр. (исп.

омјашти, дембељи се, издембељija cе Вр. (исп. дембел,

дембелисати и сл.). Напоменућу само да се каткада

јавља у јужно-моравскоме говору средње умекшано л,

између нашег љ и м: али прилике под којима то бива

и географску распрострањеност њихову нисам могао

тачно да одредим.

Место паљбе (Диј. 221) Пир. треба албе и м. сњема

у Вр. треба снема (ор. cit. 221).

6. Дијалекти, стр. 157. Ту могу додати само то

лико да се у или у о којем се ту говори чује кат

када у Врању као веома редуцирано у: вечера", ку

пј“, отionuе и сл.

ГV. О глаголу.

1. О значењима аориста и имперфекта.

Ову, синтактичну страну аориста и имперфекта ја

нисам могао да обрадим у својим Дијалектима, јер у

томе правцу нисам вршио тада специјалних испитивања.

Доцније сам се старао да ми буде јасно, како се је

зичкоме осећању домородаца представљају значења

поменутих времена и у каквом их основном значењу

они употребљавају. То сам сматрао да треба учинити
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нарочито у овим дијалектима због тога што су аористи

и имперфекти врло живе и обичне глаголске катего

рије у њима, у извесном правцу чак и шродуктивне,

па није тешко било претпоставити да ће за њих бити

везано и јако језичко осећање.

Аорист се образује подједнако често од трајних

глагола и од свршених. Према томе значење трајности

или тренутности целокупне радње уноси у глагол глаг.

основа и оно нема никакве везе са специјалним зна

чењем аориста. Аористом се обележава моменат свр

шетка неке глаголске радње у непосредној прошлости.

Та два момента карактеришу аорист у овим дијалек

тима. Непосредну прошлост треба разумети као време

које је непосредно претходило ономе моменту када се

о радњи саопштава. Ако је аорист употребљен у при

чању, онда се радња њиме обележена морала десити

непосредно пре друге радње, о којој се такође саоп

штава. Аорист се тиме у овим дијалектима разли

кује од претерита којим се обележава само да је нека

радња била у прошлости. На пр. дођб, сјнце зајде и сл.

представља саопштавање о ономе што се завршимо не

посредно пред моментом саопштавања; „прича ли баба“

запитао је један Пироћанин, кад је хтео да се оба

вести о причању старице пре свога доласка.

Имперфектом се обележава радња којом се хоће

дуго трајање, дужина у прошлости нарочито да обе

лежи. Зато се он употребљава за обележавање нечије

сталне особине, или неке радње које се трајање од

мерава другом радњом. На пр.: Петар много мјесеше,

вревеше Пир.; jбаво ви воденица мељеше, ама мај

стор у шčквари Пир.; књга ми дојдбмо, онда кбшаоше

и сл. Пир.

Али у овим се говорима каткад употребљава им

перфекат и од свршених глагола. Тај имперфекат до

бија значење радње која се обично догађала, пона
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вљала или стално увек) понављала, и постаје нека

врста итеративног имперфекта“: осšмнешем (Е: och“м
d

нjешем) у винбград — ја сам увек, обично осва

њивао у винограду (Вр.); књга падјдеоше... — кадгод би

полазили (Пир.) и т.д.

То би била основна значења поменутих времена

у овим дијалектима. По моме мишљењу, она се не

разликују од сличних значења поменутих времена и у

другим нашим дијалектима; али о томе — другом

приликом.

2. О облицима аориста и имперфекта.

Из овога се види да је разлика међу аористом

трајних глагола и имперфектом доста велика, тако да

није тачна моја ранија претпоставка, и поред њихова

делимичног слагања у Формалном правцу, о могућ

ности машавине аориста и имперфекта (Дијалекти,

S 310). Примери на стр. 548 поменуте књиге, у ко

јима се у аориским облицима употребљавају импер

Фекатски наставци, тако су ретки и усамљени да они

још ни о чем не сведоче исп. и ниже стр. 98—100).

Ја сам дијалекти, 553—5641 изнео заједно импер

Фекатска и аориска образовања, када им је све зајед

ничко сем акцента и временских (личних) наставака.

Према томе, на основу тога их и треба разликовати.

Било би можда боље, да сам сваку категорију изнео

засебно.

1. Имшерфекат на е. О материјалу који је саоп

штен на стр. 553—558 учинићу ове напомене. Поред

великог броја правих имперфекатских образовања са

општени су и паралелни облици аориста: седе, живе,

виде, болеше, седеше, седамо, гореше и цв“втеше; али

тако су исто ту саопштени и необични облици аориста

* Исп. слично значење у ст. слов., далмат. (чакавском) и дубровачком. М.

Rešetar, Primorski lekcionari. 192—193.
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који су се образовали према паралелизму горњих ао

pиских облика и облика имперфекта који им одгова

рају: пије, смејемо (од смети), држе, правемо, биде,

музеше (3 pl.), можеше 13 pl." и чињеше, ако је тачно

изговорено; облик иде, наравно, представља 3 sing. од

аориста идбах) (стр. 553, нап.). Ова образовања су

несумњиво ретка, јер у мојој великој збирци примера,

који су црпени непосредно и једино из живога говора,

њих има мало. Можда има шо неки од њих и само ин

дивидуални значај. – Облици које сада наводим, ве

роватно, представљају е које треба разумети као е ими

а које је постало од редуцираног а у ненаглашеном

слогу, а под утицајем познатих сугласника: свpчеше,

издизеше, лајеше, казеше, шомáзеу, бијеше, знајешем,

смејеше, гледешем, ббјеше се, држеше се и сл. облици

из њихове промене". Пашослетку, умеше 554) треба

разумети као умеше“ или умеваше или сл. ; а м. појеy

(558) II Bр. треба идјеу.

2. Имперфекат и аорист на а.Умојојзбирци примера

(Дијалекти, стр. 558—561) није тешко разликовати им

перфекатска образовања од аориских: сва образовања

са аориским наставцима (2.3.једн.) и акцентом на крају

(мога, вика и сл.), сва образовања са наставцима, који су

и имперфекатски и аориски (у 1 sing. a)(x), у 1 pl. амо,

2 pl. асте) и акцентом на вокалу а, и, на послетку,

сва образовања са наст. auе (3 pl.) – представљају

аориска образовања. Када би се та образовања у неким

лицима поклопила са имперфекатским, ови дијалекти

* Поред усамљених облика на ашем: држашем (Запл. Брох, 262), ме

љаше (Ib. 147), Брох има готово увек ешем: трчешем и сл. (стр. 177, 262), бо

јешем се (123), мајешем и сл. (126), држеше и сл. (150, 231—233), грчешем

(177), сејешем (179) и сл. Несумњиво је да и овде у многим случајевима у наст.

euем имамо ашем са редуцираним и измењеним а.

3. Под утицајем таквих глагола и белејем, белејешем и сл., који могу

имати у импер. и белешем, добивено је и поред гребешем: гребејешем (исп.

Броха,258), сечејешем (ib.), бешем:бејешем и сл. (исп. и Дијалекте ХХШ.и 556).
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увек имају начина да друкчије образују имперфекат.

Према овоме представљају тешкоће свега два при

мера у поменутој збирци, и то један само на поло

вину: дâвá (стр. 559) и јka (ibid.). У првом примеру

дава је аорист — то је јасно; остама два облика:

дáва и ја за 3 sing, са тим акцентом, не могу бити

аористи. Ако у њима није било утицаја књижевног

језика, онда би они представљали усамљена импер

Фекатска образовања са аориским наст. која су тако

исто ретка у овим говорима, и, можда, само индиви

дуална, као и аориска образовања са имперфекатским

наст, о којима је раније говорено. – slika (стр. 560

представља, наравно, 1 sing. Iмперфекта.

3. Имперфекат и аорист на вја. За таква образо

вања има у мојој збирци мамо примера (Дијалекти,

561—2). Да би нам њихова природа била што јаснија,

ја ћу навести неколико примера из Врања, где обра

зовања на еја врше службу раrt. praet. II (masc. sing.).

Part. praet. II(masc. sing.) Aорист Part. praet. II fem. sing.

живеја живеја Јсивејала

смеја смеја смејала

умеја умеја умејала

мрзеја мрзеја мрзејала

умреја умреја у мрејала и сл.

Aористи типа смеја имају овакву промену:

смеја 1. 2. 3 sing.

смејамо

смејасте

смејаше

Из поменуте збирке примера такође је јасно да се

од аориске основе образује женски род part. praet.:

живе: живела = живеја : живјk.ta. Тако и остали

облици тога партиципа; само за мушки род у једнини,

живеја, јасно је да није могао постати од живеја. Ја и

мислим да смодобили у овим дијалектима засебну врсту

диллкктолошки звоник, књ. п. 7
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имперфекта, као што сам и раније то тврдио (Ор. cit.

597 и даље.), која је гласила:

1. sing. Oruséја поред живејаше, живјашем

2. „ живеја „ живејаше

3. „ живеја , живејаше

1. pl. Krusejало

2. „ живејасте

3. „ живјау или (живејаше).

Према томе имперфекту имали смо аорист:

1. 2. 3. оживеја

1. pl. Oscuвејамо

2. pl. scuвејасте

3. pl. Ocuвејáше

Ово не би био нимало ни редак ни необичан појав,

да се од специјалне основе образује императ на

ставцима аорискиму 1. 2. 3. л.једнине (исп. ниже). Ако

према овоме прегледамо материјал саопштен код мене

на горњем месту, није тешко оделити имперфекат од

аориста. Имперф. би био: оживеа (1.3). смеа (2 л.), возеа

(1 л.), шазејаше (3 pl.), изгореа, матеамо, седеа, теа, беа,

бејав; смејаше (1. sing.), таше (3sing.), бејаше (3 sing.),

бејамо, башем, шоја. Аориски би облици били смеa

(1. 2. 3.), смеžмо, смећсте, умеа и сл. теa (1. 2. 3.) и сл.,

беž и сл. Некипут, када ови облици имају имперфе

катске наставке, када, дакле, основа са својим акцен

том није једини знак за разликовање горњих времена,

имперфекат може имати и аориски акценат: на пр.

тећу (3 pl.) или тећие (3 sing.), huе. Једини облик који

би после овога остао нејасан био би умрва као обл.

аориста у Пир. (561),“ али при поновном тражењу ја

га нисам могао наћи у Пир.

° Исп. и у Броха импер.: умеа, умевашем Запл. (255. 262), зењејашем

Запл. (260). Леск. (174), мрејаше Леск. (174) и сл. Шоредтих облика находимо

и са измењеним ашем: жњејешем Запл. (260), Крк. (229) умјете Крк. (230) и

сл. Аор. жњd, жњdжо (ib. 22) можда треба разумети као жње)d, жње)dvo.

- Врло ми је необично беја, бејаше и сл. као имперфекат за Врање.
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Прва три лица овог имперфекта, т.ј. типа живеја,

употребљена су у јужноморавском говору за мушки

род претерита. Према живеја: живела и др. уопштен

је наст. ја за образовање тога претерита код свих

глагола (о томе види Дијалекте, стр. 596 и даље).

4. Имперфекат на о: нбсео (носеше, носеue), нбсе

омо, нбсеосте, нбсеоше. Полазећи од трећег лица -оше

и од претпоставке о близости аориста и имперфекта у

неких глагола, ја сам у овом имперфекту и видео ши

рење поменутог наст. аориста, одакле су после наново.

образована и остала лица. Сада ми изгледа могућна

друга претпоставка, а, наиме, да у наставку еомо,

аомо и сл. имамо стари облик еф:fомо, а домо који је

био истиснут другде наст. ергумо, арх)мо (о том наст. в.

Дијалекте, 550—551). Дакле имами смо старе облике:

2. s. носеше

3. s. носеше

1. pl. Носе(г)омо

Облик на омо био је необично налик на аорист

лекомо (у тим.-лужн. говору), и онако као што имамо

шеко

у аористу према шекомо: { шекосте

, aекоше

нбсео

добивено је и овде према нбсеомо: { нбсеосте

нбсеоше

Одавде се види да је носилац значења имперфекат

ског основа имперфекатска, а не наставак. Тако је,

уосталом, и у заједници словенској постао нов импер

векат према аориским наставцима. — Једном сам за

бележио и дадео као 3-ће лице. Ово би значило да се

према другим лицима почело да образује на аориски

начин и 3-ће м., али поменути је облик свега једном

забележен, и даде—као имперфекатска основа мало је

сумњиво. Зато том облику ја не дајем велики значај.

7
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На основу свега овога може се рећи да су главна

имперфекатска образовања у овим говорима на e и на а.

Кад бисмо хтели у главним или основним цртама да

окарактеришемо образовање имперфекта према пре

зенској и претеритској (аориској) основи у овим го

ворима, добили бисмо овакав резултат.

Имперфекат на е образују сви глаголи I врсте, сем

неколиких (исп. ниже); глаг. II вр. на не; сви глаголи

III на -ује-:-ува-: сви глаголи IV на -и-: -и- и -и-:

-е- (нбсим: носtill:), седим : седе (х).

Могу га образовати и глаг. III вp. тиша шijем,

знајем, смејем, имајем, белејем итд. и III вр. 2 раздела

типа: плачем: плака, вржем: врзđi, cimeAt: сиша; али

они могу имати имперф. и од основе на а. Ретко га

образују глаголи IV вр. на и: а (држhм: држа).

Имперф. на а образују: сви глаголи III вp. типа

шевам : шевák) и сви глаголи IV вр. 2 раздела типа

држим: држа.

Од осталих глагола могу га имати они који могу

имати у аористу или прет. а: на пр. могу : могžar), ci

шем : сила(x) и сл.

Имперф. на ја (аја или еја) могу имати, на пр

вом месту, глаголи, једносложни или двoсложни, који

иза вокала е или а могу имати ј у сад. врем. које се

задржало у свим лицима: смејем, умејем, знајем, бiем,

ткајем; затим глаг. основе (х)оте и бе. Према тим гла

голима могу имати каткада тај имперфекат и глаголи

који у имперфекту (или аористу) могу имати -е-: зовеa,

живва, воза, матвамо и сл.

Напослетку, имперфекат на -о- могу имати све

глаголске основе. Његови се наст. додају готовој им

перфекатској основи на e или а. Он се употребљава, у

главноме, у тимочко-лужничком говору са заплањско

сврљишким говором и у севернијим деловима јужно
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моравског говора (исп. места из којих су примери у

мојој књизи, стр. 562—564).

Друкчија се образовања ређе употребљавају.

Акценат је имперфекатски, у главноме, на ономе

месту где и у садашњем времену. Али од тога има (наро

читоу образовањима на еа инао доста одступања.Та од

ступања треба детаљно испитати у локалним говорима.

V. Ситни прилози.

Овде ћу изнети различне ситне примоге појавима

о којима се говори у мојој књизи (Дијалекти). Њих

ћу поделити у неколико група. У првој ћу групи из

нети нека нова тумачења или нове прилоге неким по

јавима; у другој ћу групи изнети примере који уве

ћавају збирку примера у мојој књизи, или значења речи

која су раније изостала, или поправке значењима из

несеним раније, или паралелна значења тамо изнесеним

значењима речи из других крајева. Наравно, и овде

нисам хтео дубље улазити у мексичка испитивања, већ

сам изнео значења само у оној мери у коликој је

потребно да се може одредити припадање речи већим

заједничким групама. Лексичка испитивања наших ди

јалеката морају се специјално вршити. У њима ће се

морати потпуно тачно, са свима нијансама и на све

познате начине, одређивати сви преливи у значењима

и у употреби речи. Зато овде и не саопштавам нов

мексички материјал из ових говора. У трећој ћу групи

изнети поправке (акценатске или Фонетске) речима

изнесеним у мојој књизи. Стране су увек из моје књиге;

Форма се наводи како треба да гласи.

34 стр. Глаголе са чистим а и под акцентом типа налđти, залđти се

и сл. треба одвајати од глаг. полети и сл., јер они имају друго, итеративно

значење (адмžfе и сл.), и имају увек а.

Стр.266—7.За образовање предлошких облика поди и сл. могли су имати

такође значаја прилошки облици прђдњ, пpћди према предлошком прtда и сл.

Стр. 441. При крају текста треба додати: У Пир. асли: асли слабо,

(сасвим слабо); исп. и: асли баштđi eu, баштаја – ти си исти отац.
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36: трклета Пир.— за децу; немирна, несташна. — 47: убе“Чкđла се:

да се забукне „да се збуни, забуни“. — 51: жјала, жегла и жетра (fem.).

— 57: наци“икало се напр. воће на дрвету, кад га је много: вели се и за кућу

када је пуна на пр. Људи и сл. — 58: обично глождđк Пир. (глогова шума).

— 59: цвичјк у Пир.: када се „вурда“ исцеди из сурутке, па оно што остане

зове се тако.—59: обично (бар у Пир.) шумљik. —60: jdЗss"u, pl. jds'sци

(Шир.). — 65: мрт“вјц, pl. мртавци (Пир.).— 68: омрзлук, ненавидлук Шир.

— 68: санталуци у Леск. салтанјци: кићење, гиздање, разметање оделом и сл.

–70: prvuljksa IIир. —74: бузалук Вр. коров који расте на напуштеној њиви

или ливади и сл.— 86: svrgju, srpu pl. (птица) пир.— 118: случа

глед Врање.—122: нашлизćuе намилеше, издолазише.—143: дивјđч у Врању

за све дивље: и воће, биљке, животиње и сл. — 151: порази Шир. поквари.

– 175: врчица Пир. нiска.—175: печ пећина (Расница).—179: наваџувале

Пир. проводиле ваду, вадом заливале. — 179: обици „пробај“, „окушај“ (у

сваком смислу). — 179: Izbrouča погодба Пир.— 180: меџw"нци суседи по ли

вади, њиви и сл. — 196: сланиношка (Стол). — 198: улулејма колевка наро

чите врсте која се везује за таван. —200: изнавадила се повукла се, одсту

шила.— 202: sjбрим стојим на пољу очекујући, изгледајући неког Вр.—202

s"дурина, водина Врање.—203: лунза, лđнsа (шврља) Пир.— 215: тčше“:

Bp. (тежак).—228: витмушка беочугзазатварање врата Пир; sdasuka (Iир)

задњи део одела. — 238: говори се обично и слегни глđву; вероватно овде

и имамо сличан облик са врло отвореним е. — 229: у Пир. обично ипак

шисмце.— 234: у Врањи дук (n= дек).— 237: калдура, бревенеци Пир.—

239: (од) пандивек Пир.—239: чамшир Пир.— 267: обивари (обари).— 305;

вра - враг) (исп. руско вороzs) значи: жито на гомили (око стожера) спрем

љено за вршидбу на гумну, или уопште жито које се врше. — 310: врз воду

шоврх воде. — 350: балгуза, обично, свастика. — 350: вута Пир. сукња. —

350: ставна Пир. тестија. —351: кокона госпођа.–352: папучи (masc.) Пир.

sing. шапук.— 355: „дулум лбзје“, т.ј. стара мера која се у Пир. задржала

још само за виноград. — 355: ковтор Пир. = Кортор (пећ).— 359: тарачуz

овчарска торба од целе јагњеће или јареће коже. — 361: везне Пир.— 361:

маниста Пир.— 362: вpждđх грање сасечено (Пир.).– 362: кривих криво

дрво (одсечено) Шир.– 365: крушник Пир. — 365: залудњик Пир.— 367:

вирчук dem.hyр. вир. —368: кљувидрводетлић Пир. —368: комка Пир.—369.

лејка тиква, врг од ње и сл. (Врање).—369. мречка умирање (Пир. Вр.), епи

демија (Пир.).— 369: семењајка плод у којем има много семења, остављен за

семе.— 369: сланинарка врста птица које само зимују у нашим крајевима

(Bр.). — 371: сучfе Пир. (суво грање). – 373: краљовештица у Bр. обичај о

Белим покладама, када се ватра прескаче; и та се ватра тако назива.— 374

килавица чекић нарочите врсте. – 375: бежмнци.— 382: половина „појас“

у знач.„струк“.—385:женштина,муштина.—385:чавуљанкадроњци, крпе.—

385: шеченка (бундева). – 390: благота Пир. (бели смок). – 385: грчмутка

Пир.— 396: uембелија хаљина ружичасте, отворене црвене боје. — 396:

плакарија дугачка бачва за грожђе (Шир.). — 435: купучко Пир. (куповно).

— 436: zwawкаво = гмичаво. – 436: мршчаво Вр. = мрчкаво. — 437: вvчк

лест црномањаст, вwчклд јагње јагње са црном пругом изнад очију (Пир.).

—437: околчасто Пир. заобљено, заокругљено.—437: дуовит Пир. плаховит.

— 440: uо не дјке боље му је: ид нема има мање, т.ј. (још) више нема; ад

не пијем ретко шијем, мање пијем; по не се садило мање се садило и сл. —
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466: дочас одмах, мало доцније. —469: првин Пир. пре неколико дана, скоро.

— 485:Декне „застраши“ Пир.—485: једне Пир. мало једе, на брзу руку. —

486: секнала Вр.(повући према себи).—486: udicне тресне, удари, јако удари.

—489: недочува не чује добро, наглув је (Пир).—492: вуца, на пр.:„Уеки

свечјугу да не вуца“ Пир.–492: казнđва „по нешто зна“ (492).—494: замита

итерат. на пр. гумно (чистити).–497 : apisivјем (поклањам).—497: батасује

Пир. Вр,управо, квари се, батаљује се.— 497: букујем Вр. бунцати, не моћи

спаљати, pђаво спавати.–497: навdцујем. —498: погалује помилује, помази

— 499: обидујем обилазим.– 501: шестује у Пир. гајити, само цвеће, воће

и сл.– 502: снемује (упропашћује). — 506: надолеми још и „досадили“. —

515: боте Вр: „квасјц ме ми боте без поклдачи“ (изветрити).— 523: натежh

у смислу обилно родити, много родити (за воће) Bp.—524: јаска Вр. за бало:

удара, бије; за бол: штреца.– 524: јекам Вр. мувам. — 524: кужља куља

– 525: струша скупи без реда, нагомила (Вр.). — 526: Vinkay се за децу

када се у игри обарају и претурају.— 532: дединим издржавам (Врд, Леди

траје (Пир).– 532: дари (Пир) тражи, одари нађе (Пир).— 582: тркам

превлачим, гудим. – 534: спастриш убијеш, смакнеш.— 536: стрви се троши

се. —536: тумим се нагињем се (у игри). – 538: квечи чучи (Пир.).— 542: за

шиши запуши, зачепи; вели се и кад у грудима стегне (Вр.). – 561: про

тињdue се провлачити се, протурати се.— 573: згревељi се за децу: када се

рву, обарају и сл. —574: закica забасати, погрешити пут и сл. (Шир.); упасти

(Вр.) на пр. у дуг и сл. — 578: истрови упропасти, изгуби новаца, потроши

и сл. — 578: „свет се нашараси" распусти, напусти. – 590: удума уговори,

одумујеш одговараш (Пир.).–592: спенџама се скупила се.–594: натквесила

се наднела се.— 594: раскотpвила се рашчупала се. — 595: трсили вели се

за чупање траве, корова и сл. (Шир.). — 598: свиреја спречити, омести, пре

пречити. –6.10: cs"веднаја се, управо, сагнути се.— 611: манали дчи (и с дчи)

управити, укочити поглед.— 652—3: era 6и падла киша (Пир) о кад би пала

киша! у Пир. еzd. значи и „да би“; еzd. дође Вр. „да хоће да дође!“; у клетвама:

„не би ли“, „да би“ и сл. — 653: врз себе поврх себе.

ХLI Basd.— ХLII Држина.– XLIII Чавлик.—ХLVI Јадв"4.—

ХLVI Кат“лен“u. — 15: акцилиз. – 16: преунуче. —2: малију.—26.

довате Рад. — 27: опо“нал (omčким). — 54: м. штуца – штуцне. — 54:

измјкни се аор. по знач.— 56: cs"aе треба избацити. — 84: омđквица треба

избацити.—94: dubs)ti.—95: пољ. kilom.—96:чеш. lice.—125: čader.—125:

чадар — чадра. – 13: отдчке. — 144: здравје. – 144: черкезје. — 162

uо-ц-осујеше. — 174: м. врчу: врча.— 175: лека Кож.– 175: м. мечу: мечу.

—175: нwви И. Јал.—175: плача (3. аор.). — 175: свечу Опњ. и т.д. – 178:

кубе Бучје.— 178 све.—179: вицеомо.– 179: алецате шир.–179:заду

Тем. асс. од згдиа (згода). — 180: преглеџувđ.— заповецуј, заповеџувал. –

180: powers opar.— 180: комешање (коледари).– 185: рџа.– 185: бежајеви

Тиб.— 186: aonald Kas. – 186: pje. – 187: немашујемо Д. Мат. – 187.

зарађује Н.— 18. перике.— 195: убавиле.–212:(1 наш) нанци.–213

распадмо се. — 215: исходе Остат. — 244: десет Књаж.— 254: м. за рад

треба зарад. – 254: наручум Н. Кор. – 256: да идем Вина. – 260: никoj.

— 260: rаквија Пир. - 262: такдеја Пир. – 279: за тушу. – 281 : исп.

ulic.–307: киселоučj. — 311: молата.— 322: варошани, бранik, водени

чари.— 322: човек.— 325: шандуре.– 348: seeja.– 351: недеља. – 352

исп. шалене.—362: караула.– 353: благовест, прошаст. – 355: јечмен треба



104

избацити. — 355: мегдан. — 357: резал. —357: чдбања. —358: целir.–

365: кравајник. — 366: залчук. – 367: овcјк Рад. 369: Милојка. — 369:

окđљке Вр.—370. подвешке.—371: унучки треба избацити.— 372: каменица

Вр. чанак особите врсте. — 372: ричица. – 377: црији. — 381: icтина.—

382: тамнина. – 388: ирскање. – 889: воденичiште. – 389: кутриште. –

390: бджиN.—390:јагањчићи. –391: двни. –392: воденичар. 393:добошћу.

— 894: скобаљ.— 394: очима. — 394: вршидба. — 394: продица.— 388

преперута.–397: углење.–423: двога.–423: ronisu mudy деца Леск.-480;

páме.—432: једак. – 433: (за жито кад је чисто) Баб. — 486: слитнуше.—

493: одзашиња Кат. - 498: зденува Рад.–499: обиђујем. — 507: стајати.-

517: исечем Вас.— 522: собdљамо Вр.—523: suza (скаче).—524: уцртанакамо

(ce) упрашимо (се), укаљамо се — 526: чувам чувају.— 527: не га лаи П

Бурк.— 533: промазни Б. Иње.—539: поцрвенети. — 544: трчете = Трчите

исп. и трчите.— 545: годите.— 559: шта (1 sing.). — 562: умрелеју треба

избацити.— 564: идд - идох).— 565: cèдем, седнем.— 568: клањести. -

574: снема. — 579: зденувđ. — 582: трчајећи.— 593: увитљила. - 594: заш

расим, напарасил.—610: канаја.—611: uорасна си.—613: ос“мнали (Врд.

— 619: изаткан.—624: све војску.— 627: Корав да... — 630; итд. Pу је—

тај ву је Вр.–582: проборави Пир. – 632: озборија га Вр. (стоворио га)".

А. Белић.

" Према уобичајеном начину писања у нас, ја сам горе у расправи и у

додатку задржао облик презимена, тамо често помињатог, Брох (Broch). Пра

вилније би било писати према норвешком изговору Брок.



ГАВРИЛО СТЕФАНОВИЋ, ВЕНЦЛОВИЋ

------

О животу овога нашега књижевника из прве по

ловине 18. века знамо врло мало, па и то већином

само оно, што се из записа у његовим делима може

о њему сабрати. Не зна му се ни место ни година ро

ћења, а тако исто ни смрти. Кад је 1690. год. патри

јарх Арсеније Црнојевић прешао са српским народом

у аустријске земље, онда је, без сумње, прешао и Га

врило, јер он на једном месту у једном свом зборнику

вели, да га је писао: „да не вЂсве провождš дни вЋ

чšжди“ домћ“. Он сматра, дакле, крајеве у којима су

се Срби тада населили као туђе, а то би нам био као

неки доказ да тамо није рођен, него да је, можда,

прешао и он заједно с осталим народом. На другом

једном месту назива сам себе: „Многогрišu"нiи неромо

на“ ГavвилЋ Рачани“. Овај његов назив дао би нам

повода да мислимо, да се Гаврило покалуђерио још пре

премаска Срба у аустријске земље у манастиру Рачи,

а можда је баш и рођен негде у том крају, па доц

није и он прешао као млад калуђер. Да је ово одиста

могло бити, могао би нам као доказ послужити опет

један његов рукописни зборник од 1735. год., где се

у поговору правда што је књигу писао „хитрописанie“

мали“, како не бњлстњ оуже време минећски шисати, вњ

старости бо 8же писа“.“ Ако је он 1735. год. био већ

стар човек, онда је он пре 45 година, у време пре
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ласка Срба под патријархом IЦрнојевићем, могао бити

млад калуђер.

У осталом, имали бисмо још један, и ако не непо

средан, доказ да није био рођен с оне стране Саве и

Дунава. У његову преводу: „Мачњ дšховнић,“ а и у

другим његовим зборницима, и ако су писани источним

говором, налази се местимично остатака јужнога го

вора. Ови остаци јужнога говора, могу се различно

тумачити, али ипак остаје као једна од највероватнијих

претпоставака, да је он рођен и одрастао у једноме

крају српскоме, где се говорило јужним говором, (у

манастиру Рачи у окр. Ужичком говорило се и онда, а

и данас,јужним говором), па се је под утицајем тадаш

њега црквенога језика, у коме тих разлика нема, а

живећи међу народом који није говорио јужним гово

ром, и пишући за њега, трудио да пише језиком

којим је тај народ говорио — источним говором, али

му је ипак, што је лако појмљиво, промакла овде онде

и по која црта његова матерњега говора. Овим, ра

зуме се, није решено питање из кога је он краја и

који је његов матерњи говор, али сви знаци упућују

да тај говор треба тражити негде ближе југозападу.

Одмах по преласку у нове земље патријарх се

Црнојевић настанио у Сент-Андреји близу Будима. Он

је, истина, понео са собом и црквене књиге за по

требу у цркви, али у оној журби око сеобе број тих

књига није био тако велики, да би могао задово

љити потребу за сву ону масу народа која је пре

бегла с њиме, поред тога што је тада и иначе била

велика оскудица у црквеним књигама. Како у то

време није било српске штампарије а књиге су се

с тешком муком набављале из Русије, то је патри

јарх гледао, да око себе прикупи људе који су били

вешти у преписивању црквених књига, и да оснује
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школу где би се млади калуђери вежбали у томе по

слу.“ Готово је једини био спреман за тај посао као

што ваља Кипријан Рачанин. Он је око себе прикупио

младе људе и учио их. За ту потребу он је доцније

саставио и Буквар 1717. год.“ Међу његовим учени

цима био је и Гаврило, јер он сам себе, опет у јед

номе запису назива: „бившаго оу Сентњ-Андреи шб

цегадšховника Купрiaна Рачанина оученикЋ“. Гаврило

је био врло марљив преписивач црквених књига, јер

највећи део рукописних књига, нађених у Сент-Андреји

и око Будима, писан је његовом руком.“

Из његових се дела даље за њега зна: да је 1736

год. био у Ђуру на парохији као капелан, да је 1739.

год. био у Коморану као проповедник код српских

Шајкаша. Још 1746. год. у једном запису каже за себе

да је: „вЋ глбоцћ старости“, а после тога времена

нема више трага о њему. Биће да је по свој прилици

ускоро умфо.“

И Кипријан Рачанин, и његов ученик Гаврило, пред

ставници су старије — србуљске школе писања. Све

што год је Гаврило писао, писао је или србуљским је

иком, и ми народним говором. Кад се прегледају ње

гови рукописи писани србуљским језиком и упореде

с Букваром Кипријановим, види се да су по свему

исти — и начин писања, и правопис, и ортографија, и

интерпункција, и језик — види се да је то једна иста

школа.“ За Гаврила се може рећи да је он један од

последњих представника те србуљске школе шисања,

јер после њега, а и у његово време, готово сви писци

- Гласник Српскога ученога друштва ХХХIV, стр. 151–152.

* Рукопис Српске краљевске академије, под бр. 141.

- Гласник ХХХIV, стр. 152.

* По једном запису умро је 1749. год.

A Mozкда се баш због тога Гаврило и називао „Рачанин“, као што су

се тим именом називали и неки други ученици Кипријанови, као шредставници

Кипријанове и Рачанске школе писања.
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напуштају тај старији начин писања и прилазе новом,

„славеносербском“ начину.“ У Каталогу рукописа и

старих штампаних књига из збирке Српске краљевске

академије, који је саставио г. Љуб. Стојановић, оваки

су зборници Гаврилови под бр. 31, 71, 77 и 78.

Али Гаврило није био само прост преписач цр

квених књига. У осталим његовим списима који се на

лазе у Каталогу под бр. 84, 92–102 налазе се: жи

тија, беседе и поучења и чланци светих отаца, као:

Јована Златоуста, Јована Дамаскина, Григорија Бого

слова, Козме презвитера, Генадија, патријарха цари

градскога, инока Петра, Кирила, архиепископа цари

градскога, Евгарија монаха итд., што их је покупио из

разних црквених књига. Два су од ових зборника на

србуљском језику, и то под бр. 95 и 96. Остаме збор

нике рукописа, и то под бр. 84, 92–94, 97–101, Га

врило је дотерао на народни језик и удесио тако, да

их и прост свет може разумети.

Сем овога његова рада, Гаврило је био још и пре

водилац. Преводио је с рускога и пољскога језика. Два

су од ових његових рукописних зборника чисти пре

води, и то под бр. 92 и 93. Ту се налазе полемичке

проповеди на недеље Лазара Барановића, архиепископа

црниговскога, под називом: „МечњдŠховнњић“ 1666, с ру

ско-словенског језика. У осталим његовим зборницима

налазе се местимично такође његови преводи, на цркве

ном и народном језику, што их је, кад му се учинило

згодно,уметао. Такоје преводио: „из книге старога пов

ченia шампатаго вЋЛитове прикрамко Помско“Жигм8ндš,

при митрополитš Кiевско“ Iшнћ, вњ мћто - афви“ (1568),

с рускога; даље из књиге: „Трубњи словест проповћД

нихБ°, 1674. од Лазара Барановића, беседе на разли

* У Београдској митрополији од 1731., а у Карловачкој од 1739. године

почело се већ помало званично престајати писати по србуљски. Споменик

Српске краљ. академије ХХХIV, стр. 121.
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чите црквене празнике; даље „из угалтiира Москов

скога“; даље из „Исторiе Барона Цесара, гар"динама

римскаго, имене“ Костела, преведена с полскаго незњика.

на словенски“. (Не каже за њу да ју је он преводио!);

даље „из полšcтава древна москов"скаго пред"слове.

Того ради и азЋ вњмести“ сiе вЋ ciо книг8; затим: „ilt

Москов"скаго поšченia шампатога оу Москви при царŠ

Петрis и Адрiaнš тамош"нне“, тогда бив"пе“ патрiapce вЋ.

лbте по рождаствћ. Христовћ - 1 Хч3 (1647), здb же

преведене бš емš на србски незнкЋ ради разšмена

простњ“ чловћко““; на послетку „из книге зовомie

Клко“ Илiе архимандрита Ливов"скога“.

Као што се из овога види, Гаврило нема ни је

днога свога оригиналнога рада, него су му све или

преписи, или прераде, или преводи. Он сам није на

писао ништа, сем уметака и објашњења у беседама

црквеним, о чему ћемо мало доцније говорити. Та би

појава на први поглед умањима значај његова рада, и

ми бисмо га много мање ценили, кад не бисмо водили

рачун о културним и просветним приликама код на

шега народа у оно време кад је он живео и радио.

Те су прилике код нашега народа биле тада, а и много

доцније, врло бедне и жалосне. Услед дуговременога

робовања под Турцима, који су шалили, робили и ру

шили манастире и цркве, спаљивали књиге, угушивали

у клици сваки покушај за какав духовни напредак,

наш је народ био скоро сасвим подивљао. Образованији

ред људи – свештенство — слабо је био одмакао од

опште масе народне. Најобичнији су били свештеници

који не умеју писати, а било их је и таквих који не

умеју ни читати, или врло слабо. Чак ни епископи нису

се одликовали каквим бољим знањем и образовањем.“

и К. 6. PaДченко. Дос. Обрадовичњ. КiевЋ, 1897, стр. 1 и 4. Моменти

из прошлости и садашњости вароши Сент-Андреје од П.С. Ниш, 1903. стр. 64
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Поменули смо већ како је за време патријарха

Арсенија Црнојевића, крајем 17. и почетком 18. века,

за преписивање црквених књига и за спремање и обу

чавање младежи једино био сшреман као што ваља—

Кипријан Рачанин. Ни у другим крајевима није било

боље." О школама није било ни помена. Тек око неких

манастира прикупљали су се ђаци што су се спремали

за свештенички чин, па пошто би пробавили у мана

стиру по неколико година, научивши по мало читати

и писати и што је најглавније од црквених обреда на

памет, — с таквим, готово никаквим, знањем слати су

у народ за свештенике, да после само неколико година

забораве и оно мало читати и писати, што су били пре

тога којекако научили.

Кад је стање било овако, онда је потпуно разум

љиво што Гаврило није био оригиналан писац. На про

тив, било би велико чудо да се у таквим приликама

могао јавити писац, који би дао нешто своје, ориги

нално. Он је за своје време био необично вредан цр

квени писац, који се својом спремом и образовањем

уздигао изнад масе тадашњега, скоро нешисменога, све

штенства.Та његова спрема и образовање, истина, нису

били такви, да је он био подобан и да је могао сам

писати и састављати беседе и слова, која би говорио

народу у цркви. Али то му није било баш толико ни

потребно! У српској црквеној књижевности било је у

Ч Више о овоме види у Извештају Максима 1Pатковића, егзарха бео

градскога митрополита 1733. Гласник Српскога ученога друштва, књ. 56,

стр. 120 и даље. — Чак ни при крају 18. века стање се није много

променило на боље. Јован Рајић у предговору својих „Шоучења недељних“,

која је издао 1793. год., овако се у предговору жали: „Али ми јоште од Бога

нисмо толико благословени, да би свагда свештеници били науком просвећени

и научени. Међу многима који звање своје јерејско извршују у чистоћи са

вести, јесте не мали број и онакових, који, (као што вели апостол Павле),не

разумеју ни иже глкотњ, ни му нихЋ же оутврждакотњ, и који, поставши па

стири, и сами потребују настављења и разумљења, онако како и последњи

простаци. Ово чини цркви Божјој несрећу и печал“.

"ма
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разним зборницима сачувано толико готових беседа и

слова, житија, поучења итд. најславнијих светих отаца

и чувених црквених писаца у православној цркви, што

је још у раније доба било преведено с грчкога, где

су била расправљена најглавнија питања и догме у

православној цркви, да је било само потребно умети

се користити и послужити овим већ готовим матери

јалом. А Гаврило је то знао и умео, јер је он у својим

зборницима марљиво прикупио таке готове ствари, које

су му биле потребне за обучавање народа. Он је дао

онолико, колико је умео и могао дати, и ми смо му

данас захвални и на томе, и то много захвалнији него

некоме који је дао много више, али живео у прими

кама далеко повољнијим.

Али Гаврило има још једну другу, много већу, за

слугу. У доба када је руски црквено-словенски језик

код нас био у највећем јеку у употреби, и када је био

скоро сасвим потиснуо црквено-словенски језик српске

рецензије, Гаврило сејошдржи старије, србуљске школе

писања. Доцније ћемо имати прилике да видимо, да у

његовим преводима у језику има врло мало и незнатних

остатака русизама, и ако је он преводио проповеди и

чланке с руско-словенскога језика, те на тај начин

био у могућности да, као и његови савременици, буде

подложан утицају руском. Он није подлегао општој

струји, од које је било доцније толико штете и у књи

жевности и у књижевном језику српском, не због тога

што је хтео да се покаже веран чувар старине и књи

жевних традиција, и зато што је био убеђен да је ста

рије боље, јер је ближе народном језику, него, по свој

прилици, стога, што није умео писати руско-словен

ским језиком, јер је он још у младости, код Кипријана

Рачанина, научио да пише по србуљски, па се онога

на што се већ навикао држао и доцније.



| 19

Гавримо је био шаметан и практичан човек. Та се

његова памет и практичност огледају нарочито у томе,

што је он, кад му се чинило да је то потребно, на

пустио чак и србуљски језик, и отпочео писати народ

ним језиком онако и ономико колико је знао. Живећи

у Сент-Андреји, тадашњем књижевном центру, у не

посредној околини патријарховој, он је имао прилике

да чује, а и сам је могао да види, све слабе стране

тадашњега свештенства, и пта је нашем народу бимо

тада најпотребније. Он је био један од оних људи који

је имао шире погледе и добро уочио значај народнога

просвећивања. Он је увидео да онај прост свет, који

је био огрезао у незнању и разноврсним празновери

цама и само се по имену звао хришћанским, треба оз

биљно поучавати, ако се хоће да се одржи у право

слављу, а нарочитода се сузбије католичка пропаганда

и Унија. Покрај сметњи које је аустријска влада чи

нила Србима у њиховој борби за самоодржање и обра

зовање, она им је чинила и једну сметњу далеко већу,

која је била нарочито кобна по Србе, јер је претила

да им уништи прадедовску веру а с њом и народност."

Из Беча се систематски радило на томе, да се Срби

путем Уније преведу у крило католичке цркве. Људи,

који су стајали на челу "српске цркве, често су својим

незнањем и нехотице помагали аустријску владу у из

вођењу њених планова. Али је било и светлих изузе

така. Било је људи који су се свима силама трудили

да одрже народ у православљу и спрече Унију.

Један од таквих људи био је и Гаврило Стефано

вић. Он се не задовољава само тиме што уноси у своје

зборнике беседе и поучења најзнатнијих црквених отаца

у православној цркви, што је већ пре њега било пре

* Bиди о томе више у Гласнику Срп. ученога друштва: књ. 39., стр.

293.; књ. 56, стр. 118.; књ. 73, стр. 330. и 331. и стр. 283; књ. 43, стр.

75., и К. 69. Радченко: Досиeeži Обрадовичњ итд. стр. 2–3.

- v
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ведено с грчкога, него он преводи с рускога и пољ

скога језика беседе и поучења да би их могао гово

рити народу у цркви. А да би од тога његова рада

било стварне користи, да би га народ могао потпуно

разумети и примити поуку, оп у тим беседама напушта

црквено-словенски, србуљски језик и пише и говори

народу у цркви народним језиком,

И ако у овим његовим беседама језик није пот

пуночист народни негоје јако измешан са црквеним, бу

дућидаје он био црквени човек, па имајући свакога дана

посла с тим језиком, знао је добро тај језик, те је често

и нехотице грешио, узимајући место народних облика

и речи— црквене, штоје потпуно појмљиво,јер народни

језик не може од једанпут ући у књижевност потпуно

чист и одмах се потпуно одомаћити : — ипак је његов

језик први покушај да се и народном језику да право

да уђе у књижевност. Да се пошло његовим трагом,

и да није настао преокрет у нашој књижевности уво

ђењем новога, „славеносербскога“ језика, онда би још

у 18. веку имали поступно извршено оно, што је Вук,

после дуге борбе, извојевао тек у 19. веку,—тј. ушао

би сасвим народни језик у књижевност. Али то није

могло бити, јер су културне и просветне прилике код

нашега народа биле таке да је морало наступити оно

ШТО Се ПОСЛе ДеСИЛО.

С друге стране дела Гаврилова и његов целокупан

рад, услед немања штампарије, остао је нештампан, у

рукописима, што је нарочито за жаљење, јер на тај

начин дела његова нису могла вршити онај и онакав

утицај на књижевнике и доцније раднике, као кад би

била штампана и растурена у народ.

За цео његов радмогло би се казати ово: 1. Хтео је

да поучи и учврсти прост народ у вери православној, и

зато му је дао поучења најзнатнијих црквених отаца у

православној цркви. 2.Хтео је да олакша рад својим дру

дилмлктолошки звоPник књ. п. 8
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говима, свештеницима у поучавању народа, па им је зато

дао готове зборнике беседа, да се не морају мучити

у састављању њихову, него их узимати готове и гово

рити их, кад им се учини згодно. Отуда на више места

у својим списима вели, да свештеници не морају го

ворити народу све што је тамо написано, него се нешто

може изоставити или говорити други пут, кад се укаже

потреба или кад им се да згодна прилика.“ 3. Хтео

је да сузбије пропаганду католичку и ширење Уније,

па је узимао и преводио дела руских и пољских пи

саца који су се против исте ствари борили у Русији

у 17. веку.

Један од оваквих писаца и проповедника руских

био је Лазар Барановић, архиепископ црниговски, од

кога је остало два велика зборника поучења у Фолију

и то: „Мечх духокни“, штампан у Печерској лаври

год. 1666, — слова и поучења на недеље и покретне

празнике, и „Траки слокеса пропокаднњих“, штампано на

истом месту 1674. год.,— слова и поучења на светачне

дане и непокретне празнике.

Лазар је био у главном проповедник и поносио се

славом проповедничком. Умјбо је 1694. год.у дубокој ста

рости. Осим на руском написао је и штампао неколико

дела и на пољском језику. Међу њима има и полемичких,

за заштиту православља. Барановић је писао ове своје

проповеди црквено-словенским језиком руске рецензије

који није близак народном језику. За ове његове пропо

веди ево шта велиједан руски литерарни историк“ „Тон

и характер ових Барановићевих проповеди јесте цр

квени. Он је писао истину, и у његовим поучењима нема

сказака и анегдота из историје и митологије. Он ce

држи поглавито Светога писма и учења светих отаца, те

" аце изволиши можеши зде конацњ сњвршити, аце ли нiи, а то чати

напредњ. Мачњ двховнић, л. 979.; можеши конач оучинити, л. 1039.

* И. Пормирљев. Исторia pycском словесности Р. Казан, 1891, стр.

631—633.
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се, стога, више приближује источним проповедницима

византиског стила, али се ипак у његовим проповедима

огледају и особине југозападнога, схоластичнога обра

зовања и науке. Завијеност, магловитост,замишљеност,

оштроумност, извештаченост и напућеност (бомбаст —

при оскудици мисли, сиромаштву уображења и одсу

ству правога осећања,—чине главне црте проповеди

Барановићевих. Све се оне, може се рећи, састоје из

звучних Фраза и до страховитости су досадне. У своје

време оне су се могле, сем књижевника, допасти онима

који помажу на речи и изразе, али народу нису могле

бити разумљиве. Цела ова његова радња није, дакле,

била ни од какве користи за масу простога народа,

једно, што је писао на црквено-словенском језику,

који народ није добро разумевао, а друго, што тај народ

не само није био учен, него чак није био ни писмен,

те није могао разумети Фине и утанчане доказе и про

тив-разлоге, а тако исто ни уживати у начину иска

зивања и облицима красноречја. У осталом, као што се

чини, Лазар је те своје проповеди и писао имајући у

виду, да се пре свега допадне Алексију Михаиловићу,

који је волео извештаченост и бомбасте речи. Оба су

зборника посвећена цару. У својим проповедима Лазар

обично воли да се повраћа на значења речи и разних

спољашњих знакова, парадира с поређењима и супрот

ностима, развлачи до грдила текст Светога писма, не

објашњујући га ни мало. Особито пак воли, да у Светом

шисму тражи символички и алегорички смисао. Једна

кака било реч побуђује Барановића да јој тражи нешто

што јој одговара у другом предмету, поводом кога је

могуће наћи и употребити другу сличну реч. Језик и

стим су му препуни реторских Фигура: метафора, упо

ређења, антитеза итд. Сем тога воли да употребљава

у проповедима и молитве, препуне извештачености и

Празнословља“. -

S



| || 6

Проповеди овога Лазара, превео је Гавримо Сте

Фановић и то цео његов зборник „Мечх духокни“, а

и од „Троњи“ превео је доста, и то разбацано у разним

зборницима. „Мач дšховнић“ превео је Гаврило у

Ђуру на парохији, као капелан ђурски 1736. год.“ Цео

превод је сачуван у три књиге. Прва, о којој сам узео

да говорим у овој својој радњи, садржи слова од два

десете недеље по Духовима до прве недеље великога

поста. Писанаје на мањој четвртини, а има 155 листова.

Друга књига обухвата слова од друге недеље великога

поста до недеље шесте по Духовима, на мањој четвр

тини, истога Формата као и прва, а има 240 мистова.

Обе ове књиге чувају се у збирци рукописа Српске

краљевске академије, под бр. 267 и 268. Tрeћа, за

коју се до сада мислило да је изгубљена, налази се

у збирци рукописа Карловачке патријаршиске библи

отеке, и за њу сам дознао сасвим случајно, тражећи

руски оригинал овога дела.

Посредовањем Српске краљевске академије наука

добио сам из Петрограда, од Lарске руске академије

наука, оригинал овога дела, и, упоредивши га с пре

водом, видео сам да се не слажу. У оригиналу је прво

слово на прву недељу по Васкрсењу Христову, а у

преводу је прво слово на двадесету недељу по Духо

вима. Гаврило, дакле, није преводио редом као пшто

је у оригиналу, него, кад му је ова књига дошла до

руке, он је узео и нашао слово, које одговара оној

недељи која је тада била, а то је била двадесета

недеља по Духовима, па је прво то слово превео.

За тим је наставио преводити слово на двадесет и

прву недељу итд., јер му је било потребно да би могао

идуће недеље говорити у цркви, док није дошао до

краја књиге, тј. до Ускрса. То обухвата читаву прву

књигу и 89 листова друге књиге. На 89“ листу налази

" Шо једној белешци писаној туђ, ом руком на корицама прве књиге.Једној 0елешци писаној туђ, Dм руком на корицама пр
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се при дну ова његова напомена: Си“ пosteнia“, на"

и"извода преводи“. дозде конацЋ е. почета“ке имЋ

вњпрви“ Евњскр“енia x'ва починаеce. и" и Езде тS

заче“. нЋ мнћ би” ра“ оученia вњцркви. тога ради сице

писа“ нахитоци. дабисе скорiе готово смšчило кљшри

ходецеи н“ли на слšжбš: Se Сада је био на реду по

четак у оригиналу, и он је наставио преводити и даље.

Али ту, у почетку, није преводио све као што је

у оригиналу, него је нешто изоставио. Заглавни лист

превео је овако: МачЋ дов"нR. иже č" глi бЖи. На

помоцIЋ цркви вококошел, изоустњ х"вњ“ подан“БI. Книга

проповbди слова бЖiaro : Сњписанна ермонахо“ гavри

ло“, гš поспћшаваоцš, и слово оутвржаоцS. коже

сЂорвежiи. лазарЋ барановичњ еп“кпњ црниговЋскR. ти

пом“же издасе вњкiев5 вњлав"ри перског влF: Haggs: So

У оригиналу одмах после заглавног листа долази

посвета у стиховима: „На то Пресктмаго цркаго Евли

честка знаменie“. Има 28 стихова, који износе једну

страну. Њу је Гаврило изоставио, а тако исто и посвету

у прози: „Бакis McTiK каликом, ГДр. Цара и кликом.

Кнлзк Алек Михаилокича, Ксел КеликiА и Малкил и Б&

љил Рuсciи Самодржце“, која заузима седам и по листова.

И једну и другу посвету он је изоставио стога, што

није било никакве потребе за њих, јер су се односиле

на владаоца који је већ одавно био умро. После тога до

мази „пред"слове. књчитателно“: - које је Гаврило цело

превео, па тек онда настају: „Проповbди слова Бжiaro

на н“ли вЋсего мћта: - У овој је другој књизи последња

беседа „на н“ло з. п. исцšлненš разсла“мненаго кљ ics

вЋ капернавме:“, па онда стоји ова напомена Гаврилова:

„КЗ. и прочее н“ли слова до к н“лне паки. ици вњ третоћ

сицевоћ книзњI. понне“ то тако писа“ оу“ вњUпрамненоl

книзи. вњхиПро нацрковнš потребš.“ Та трећа књига,

као што сам напоменуо, налази се у Карловцима, и ја
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је нисам имао у рукама, те о њојзи овде не могу ништа

ни рећи.

У поговору, који се налази на крају прве књиге,

Гаврило вели: да је ову књигу писао хитно, јер је

журио да му свака беседа буде готова на време, како

би је у недељу могао говорити у цркви, па наставља

даље: „аше что нš комl моде“ кое слово запол's

Глати, и оучтелко несвидiисе што“, а вњf то чрве

нило“ начр ПапТе, и преиди. Можеce cle rмати и си

цева противЋ мкоди. какове. натšре сš мкодiе. сице

и гљ кв. ни“. подобает, вљнавкš их, а е“, нестњ

поТреба, сла шставит надрŠгiи разЋ“. Даље вели да

у овој књизи није све написано просто, јер оно што

се говори Богу намештено је по писању књижевном,

тј. црквеним језиком, а што људима, то је просто —

народним језиком; али ни ово због незнања и умне

немоћи није могао протумачити све као што ваља,

него оставља онима који читају, да схвате својим би

стрим умом — Фраза која се налази готово у свима

старијим нашим рукописима.

Што се самога превода тиче, Гаврило је преводио

не по смислу, него реч по реч и реченицу по рече

ницу – ропски, тако да му је превод нејасан а по

кашто нема смисла. По свему се чини, да он многа

места није ни разумео у оригиналу, јер су многа ме

ста тако нејасна да се не могу разумети и не може

им се ухватити смисао, док се год не узме оригиналан

текст у руке. Вилели смо раније да се ни сам ориги

нал не одликује Бог зна каквом јасношћу, и да је ма

гловитост и заплетеност баш једна од главних његових

одлика. Без сумње је то и сам Гаврило опажао, зато

се он на други начин трудио да му превод буде ко

лико толико јаснији и разумљивији слушаоцима. Он је

то постигао на тај начин, што је парафразирао и об

јашњавао мисли и она места, која су му се чинила не
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јасна, а сем тога додавао је и нешто своје, што је он сма

трао као потребно у примикама у којима је живео тада

наш народ. Отуда се у његову преводу може наћи речи,

израза, читавих реченица и ставова, којих нема у ори

гиналу. Поред тога што се таква места одликују чи

стијим народним језиком, речима и облицима узетим

из народнога говора, та су места знатна још и стога,

што се у њима налазе поуке потребне за свакидашњи

живот, те се на тај начин, посредно, може видети па

каквом је културном ступњу био тада наш народ, које

су му биле махне и недостаци, и шта све Гаврило пре

поручује да се те махне отклоне. Најбоље ће се видети

из примера како је радио,зато ћу овде навести неколика

места како гласе у његову преводу, а како у оригиналу

(пrквоu)" (orигинлм)

Не прелнобљи твори ; Ez

казакurНи зачатаго, и кz грkce

Лист 86°. Непрелкобитво

ри.каконо онаћ коисеезбе

законiе"oyоутробимтр"ннши

зачеш, изгрћхо"ce oyне"но

нашва свFDодiu. живбнiи

овом8 мiрs. гдbсе свћ зло

доконава ане добро. цIoе

го“ oyмips. првомšе жел"но

тhла, дасе насити блšда.

ишто“ на“ прво оучи слово

билечто,чSBатиce it шта

ске скрно“. зацо кото“

грћх8 посамои своншћ на

TSри члч“ком, ла“носе пре

дае члкњ. иизара“ тога

грћха наћвњише, и наћвћђњ

ма лко“: ifПадако Гба. по

свbдочавŠ стга ап“ма пе"Пра.

požњb, житам мра, идежа

KсА паже стБ. RR мрk, Перком

с похот“ плот"скал оучи" ка

парк слоко Бакie široе храни

тиca i nмоскол нечис"Пот;

ка само ко грkХ по Ртстко

самом чмки оудска прекла

нлетxсл,иради сегu грkХа наи

пач, члциживота кšчнагоне на

смKAk. по скидителстко Аћма

сти Петра глкца:

* Акценти и други знаци више врсте изостављени су и у једном и у

другом тексту. Интерпукција и начин писања у првом тексту су Гаврилови.
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како пише. зна, рече, гњ

блгч“тиве, Енапаст шСлобо

гvваљ. анеправе“нике посš

нншмšднš oyмŠки вћ"ноћ чS

вати. а наиiвише оне ко

иносе свћ заТБ“ дако, и

скрнавесе оутБлесном же

ли блŠ"но. и како оваи по

гани грћхњThмеснi. колби

хоThц доcПати, она не

скврнi в. нif живć". не

теш'ки“. што“доволно шпи

сše č. григорје. блš“ рече,

каде еданЋ пš, чико мисаш

шб"оувати. вћђњ кТтомћ не

ма“нога шопš°цIа (тoгace if

врне и цблго“мисли, не

го ако лih"не, ако оустае

сњсвое шоcTелне свb шблŠдŠ,

мисли.нерњоунšПраоучвкš,

те похоlњ, та зактеванкасš,

плодовиТа онисе не“но из“

pšгога роде имножесе. за

цио Епоšценia,даречемо В

намере. раћасе мњлсаш. а

bумного мњrсли повижене,

нежисе кожа. tнеженка ко

Же. ДОХОДИ желна. ИСладiи

мSce, a froга оуслаж“енia,

цомšе вђњ врло мило. тš

мŠе вћђњ нато сва волка,

иима произволненiе,да вћђњ

оучинња то дšло. alcњизво

мненia. докона вthњ, иоучи

нњ посаш. ака“ 87" вћњ

Кkcт“ Г клготикл iнапасти

зикaклти,нпрišникиже на да

судни мочими клкс, наише

чеже космš плоти ка похти

сккернанia Xодлipisa.

Какu ceh сккарни грky;

плбски хотлцама наслtдити

жикš uнх несккрњf Eksњи,

ест" тлжким", unискета до

колнк Григори сти: Блади

шкu адиного мисл чIK uЕдер

житх, не с попtстит' evo u

клгом“ мислити: похоти сат.

плодuкитi,

rru

икu i nokusi" плодисл миč,

i Mucми пčкижнie, i noхи

жнis cлажданi,i kЛажданis

соизволанi, i cowзкоманiАдš

ло, В. дла зли uкNчан, i

usичал злагu ilusња, В. Ба

АнiА засталне грka, i sa

сталанia укаленie u грkck:
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еданЋ, идрŠги пŠтњдокона

дbло свое. ондага преоузм!

заш завича, свћ затњ“ хо

дит и радит Екš“ може до

сТати, ивћђњ више неможе

се насити, нед"не шсталка,

азадрвгима ходи. натрекне

мислiи. Иlirога нне"ва змo

га шбњчака па“не оу шча

канiе, вћђњ до кон"ца нема

ри низасебе низасвоко дus,

абннегова немарћнка роди

мScе, заклонњ ннеговŠ грbx8

како дага дŠварљ зас"TSпiu

и заклонiu, чинимŠ° да

нико што“ незна. absакло

намšcе плодихвалненiе, по

чнесе вЋћњ хвалити своншт

дрŠжинњ. гдbe скакво“лиe

ИсЧiu“ жено“ цIO Sпосло

ваш. засвоћ грћ"се надникЋ

хвалiи, шче“ валкалоби дасе

кане ипмаче. шн"се штомš

Весели ИхваЛИ. ИСПšНHace

наннемš,пр“p"часка рђањ,ка

ко хвали“ не грћш’нiи вњпо

хотih" дипе своeе. аDнего

ве, шЗлš, хвалеђисе. тš мše

вћђњ изникла негова по

гiибелњ. ка“се вћђњ оува

ми дšбоко оузло, бŠра мно

ги“ бBAR, оутопи га, ипо

гине, нерњ чвча похб, и

закТеванне,а наивише скр"

на"cПва тbлеснога. прелко

цико укалi Еста грtшника по

хот да скоал, БукалнiАже

погика/. егда кu прiАетљ кг

главин зима, Брл RA" по

топлета аги. Поуб sкu, наи

пачаке скRернанiА плотскагu,

прелккодКинагuи клtднаго, пo

наже наслtдкет погик? Ekv

нек, пакik ecтњ, пакu прелккњI

ткорли, жиЕота кikчнагш не на

слikАН.
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бодšИвагоиблš°нога, кроцио

наслbдšевћчно свое изгš

блњенне. кав"но што“ не, да

доис"Па, неможе дос"Пати

онога свbта, колго“ мšжа

ТатŠ женš шблежи, тако

ћерњ, иона жена кока и

ма мšжа аздpsriи“ грћ“ и

СпšНна : ...

Лист 145“. ПошкрŠгмомs

колš8, овога свћТа, коено

се ласно окрекне. вална на“

шото“ колs, опiипо“ ходит,

слишатело вњЗлобмнен“h,

тако на“ оуговара ап“мњ,

опасно велiи ходиПе, нека

ко нем“pБ, него каконо и

прем“рње, искšплко"hи вре

ме, зацо днiисš лšКавњ“.

зацо кото“сњкрњfвако оумi

рв ловцњи адовњи нана“ кано

напТице мреже исклепе.

што“вRче пр“рокљ двњко

иное вћђњ бњаш вата" oyтS

вражlко мреж6. ивелiи, на

шво“ пŠтв, покoмŠноса“ хо

диш, сњкрњIше сhтњра“мене.

иакоби ктели измакнŠтисе.

ласнога паданка оумiрs и

таквога паданка оућавол

ске:“ исклikuове.. ходите

захвњ“траго“, кои оуднаш

нне“ ev"лiко призњавлне стога

Филип"а, исњшни“ свакого

на“, говореку, грђдни пом"нћ,

Пo краглома мрk, кz uspa

чнik AGнб, подскат“ шпасно

ходити. Слшталк Клкланi.

Сице насz. skupuЕAR Afљ:

Опасно ходкте на шкоже надри,

но шкоже праври, искапакце

крамљ шкодне лекакu ck. Co

крњкакт к томе к мркло"Ци

адски на на аки на птih скти:

На поти с понамаже убд

coкрш“ св. мнik, копет локлš

какi ДЕ. И ако хунте ли

iкати док паднi“ к мри,

падних ка кража“ скr". По

слikАžта Х, к' нšнf ekviv

призикaким Филића сто, и

с н“ когодо на: Гради по

мнik. He uspapere на Ха из

кšнšша прекодитал: Rekav

ко и прiАе преже ман, та

тie c и рisčници, Екikipa

ci Xć. Rua сцекли тата и

pikčници кš ти же Црко“

нша Пракосланд“, к нiHRHкк
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ходи замно“. нерњ на“ ка

неможете накw болнeга ка

лаза. иca“ хс. на" каже,

шоћне го“,рече,до“мо прегне

мене. свисŠ бБили хр"сšзи и

хараме. ибњf мис6 допста,

таква татше и разбоинк

ци, сви онд, понол наша

православна ста“ црква оу

саданкон“лко проклинне. 146"

зашо оуннгази ст“ по

на красотŠ крамисš, ииспи

сале сте образе ш“не ц.

теше. и пекwнš своко хара

мiиск68 избЖiега мобенога

ДОМа ЧИНИШе : аМа, евO CAP

ХС. КОМНОе Са“ ШКОНа Не

вигенога оца,првороген.

прегне све ствари, код не“

сканне“ очине славе, иоб

раЗњ. НlНегове СвставЊI. ИСВОМ

незглihДантњ образњ, исвоне

пре бин ипpно два ма

pи, исви“ ста“ свои“ oy

го“нiика из"ображенia oy

православном цркви. oyовs

православнš н“лко. право

почитовала наоучи. незашо

вћДа на“траго“тњ“блsудити,

заонаквRма, каквиноcs, ut

слikuљена шконоборцн. еда

рече може, слibnauЊ слin"IS

воћњ бњг. Некнемњи обоаца

проклинат“ Ник, шко и на

икоk красоте крдош“ и Аu

краженie икон стК Бш, кар

тип" скои раконичаскi 4 дом:

Бака млткih Твориш. са ко

Хе иже 3 сказ“ Ка накиди

ма пркосован каткари, иза

5 Caнfе слaкu Oча и окрi

VПосТаси его: и скои кидимци

скраз, Мтра ско“ Бри п5но

Дku Min, и ксš nešикок

скоћ стš из шкражена, кi up

кки пракoслaкнои, к'cis nрако

славник нis, прикослакити на

дни. Не покалikRač на послtдо

кати Такок, шкокuи с" utrk

плењи шкразокupци: еда мо

жет“ (реч) слšпž слšца коди

ти, не цRA ли к има кладет“?

ПокелikRa" послikДокати сакik:

Гради по мнik. Цркок же на

си то гла к началних ciо нis

поста слшњими изрAно в

пост” сви стi mikНf Еглаша.
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оукамŠсе оувалит. зато на"

повељiВа ити ннеговњ“тр“

го“. ходи замно“. итако

наша ста“ црква, наовам

гла“ оуовŠ, пршашнко н“лко

појачšвенit,врлолšпо, оу

вал () ство по покане“ гла

совито вRче.

Настало би сада питање: „Откуда то да Гаврило

преводи проповеди Барановићеве 21° Поменули смо већ,

како је у н.егово време била велика оскудица у цр

квеним књигама, и да су доношене из Русије не само

књиге, него и сасуди црквени, одежде и друге по

требе. Можда су тако случајно замутале овамо и пpo

поведи Барановићеве! А можда је, што је много веро

ватније, који од црквених старешина наших нарочито

тражио да се Србима пошље из Русије какав зборник

готових беседа, немајући код куће учених и књижевних

људи, који би сами могли састављати и говорити на

роду беседе у цркви, па су им Руси послали проповеди

Барановићеве, који се прославио као велики беседник

руске цркве, и у Русији се борио против исте опасности

— увођења Уније — која је претила и Србима под

аустријском влашћу. Те су проповеди дошле некако

Гаврилу у руке, и он сам каже: нЋ мнћ би ради оученia

вњ црњкви, того ради сице писа” на хитоци, да би

се скорiе готово слŠчило књ. приходецIећ недели на

слšжбš9. м. 89“. Преводио их је, дакле, не зато што

су му се нарочито допале, јер оне то задовољство не

могу пружити никоме, него зато што је недељом тре

бало говорити народу у цркви, па како није могао да

сам саставља и пише беседе, то се он послужио овим

готовим, не имајући ништа боље, држећи се онога да

је ипак боље ишта него ништа.
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Друго би питање било: „Да ли је Гаврилов рад

био од каквога утицаја на народ, и да ли је он имао

каквога успеха у свом раду?“ Да је овај његов пре

вод беседа Барановићевих био штампан и растурен

у народ, ипак не би био од велике користи народу.

Прво зато, што је сам превод често пута врло нера

зумљив, а друго зато, што је тада било врло мало пи

смених људи који су читали и бавими се књигом. На

пред смо опет навели мишљење рускога литерарног

историка, како прост свет руски није могао схватити

и разумети Фине и утанчане доказе и против-разлоге,

нити уживати у облицима красноречја Барановићева.

Кад то није било могућно руском простом народу, онда

без сумње, то исто није могао схватити ни разумети

ни наш прост народ, јер је он тада био готово на истом

ступњу духовнога развитка као и руски народ.

Али с друге стране кад се узме на ум, да је Га

врило ове беседе шревео на народни језик и њиме гово

рио народу у цркви, што чини једно преимућство његова

превода над руским оригиналом који је писан руским

црквено-словенским језиком, те је и то била једна ве

лика сметња да руски народ те беседе добро разуме;да

је наш народ био неупућен у вери, и да није имао од

кога да чује праву поуку хришћанске вере; да је народ

био тада много побожнији и ишао више у цркву и више

поштовао и слушао свештенике, и ако велика већина

тих свештеника није знала готово ништа више од њега;

да се у овим беседама врло често додирују питања из

обичнога свакидашњега живота и да се Гаврило на

тим питањима дуже задржавао и њих нарочито обра

ћивао:— онда се мора узети да је Гаврило код својих

слушамаца, дакле код своје најближе околине којој

је непосредно проповедао и беседио, морао имати успеха

и да је од његова рада било користи. А да га је та
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околина ценила и поштовала, и да је његово име било

чувено и познато, најбољи нам је доказ то, што га у

записима из тога времена називају „славним пропо

ведником из Сент-Андреје“.“ Све то даје му права, да

му спомен не буде заборављен, и да му и потомство ода

заслужену хвалу и признање као раднику, који се

много трудио око просвећивања и напретка народнога.

* Гласник Српскога ученога друштва, књ. 67, стр. 271.



Прелазећи на говор о језику прве књиге Гаврилова

зборника Мачв даховни треба одмах споменути да је

и Мачњ даковнвић, као и остали његови зборници пи

сани народним језиком, нарочито значајан у погледу

језика и у погледу ортографије. Баш због тога, што

му дела нису штампана него сачувана у рукописима,

она су нам у погледу ортографије веома драгоцена,

јер су нам тако верно сачуване све особине Гаврилова

писања. Оно што је у том погледу характеристично за

Мачв даховнiti xaрактеристично је и за остале његове

зборнике писане народним језиком, јер се он свуда

држи једних истих правила.

У његову писању има нечега што је чисто његово

и што се не налази код других писаца. Пишући на

родним језиком, он је наилазио на тешкоће нарочито

у знацима за српске гласове којих није било у цр

квеној азбуци, те се он сам морао довијати и изми

шљати, како ће што боље представити изговор таквога

гласа и цеме речи. Тако је он потпуно самостално по

кушао да реши нека од оних питања, која су после,

у почетку 19. века, задама онолико муке реформаторима

данашњега нашега правописа. Али сем тога код њега

се налазе и све ортографске особине, које се налазе

и код других шисаца србуља што су писали пре њега.

Неке пак ортографске особине примио је и од оригинала

са кога је преводио. Све је то значајно нарочито стога,

што је он један од последњих представника старије

србуљске школе писања, после кога настаје прекид,



|28

пошто је дошао нов „славеносербски“ језик у српску

књижевност, пајезначајнода се види: у каквомје стању

био и који је био последњи ступањ у развитку тога

старијега књижевнога језика српскога, у првој помо

вини 18. века, пре његова потпунога напуштања.

I Ортографске особине

A. Самогласници

Самогласник и. За самогласник и имамо у руко

пису ове знакове: 1, u, st. d., V и “

i се пише:

a) Пред вокалом: би 1“, изволiv 19", churcKe 4",

прi ogycTанко 6", иоложи 46“, испанзи 25“, части 95“,

не 1“, ““, бљеша 2“, evente 2", čiодете 37", течене з7".

б) Испред ј: очито 2“, нане"нога 147“, биноку 79“,

зма (сеп. sing) 38, босан“ 21“, гланико 2. итд.

Ово је главно правило, али има и изузетака, тј.

да се испред вокала и ј пише и или љu: бљu 19“, 5“,

13“, 14“, биш 95“, ние 25“, свико 60°, 72, 73", 74“, 83“, мно

бовико 49", очико 60°, живиш 31", биваше 61“, збиваш 7",

uриателневаш 25'. Оваки су изузеци много ређи.

в) При писању више врсте, ради уштеде у месту,

пише се мало и или знак“: првата се 2“, цркосаваш 3“,

та“ 9“, бил' 140“, upravouru 140“, ко 141“, нересе 149",

саом наш 23", негово 19“, на више 6“, измом:ти 26“,

бодалац на 92“, мимогне 45“, град 20“, бит“ 21“, итд.

г) У по неким речима: мрљ 153“, 141“, 3“, нашžсаш

153“, шокривача, 3° итд. Ово су изузеци, јер се ове исте

речи други шут пишу словом и или љu.

д) У по неким туђим речима, нарочито у почетку

њихову: акона 145“, isконоборци 146", teatro 148“, пca“

10“, 15", ciwоне 15“, tečch 33", teако“ 24°. Али и овде

има изузетака: Има 140“, симоне 15“ итд.
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Напомена. Знак“ пише се нарочито на крају речи

после њ, а и у средини речи после других вокала, али

изгледа да тада није имао никакве гласовне вред

ности. Е се пише по некад код енклитика или про

кмитика, кад и дође испред вокала: прве 7“, нитbe

9“, 138“, 142“, то ми е 143“, цио тi e скрљиви 139“, нi

обzкне 153“, нf штраити 138“, на и чема 23", на швога 24“,

нf wна 139“. Оваке је речи Гаврило у говору везивао и

изговарао као једну реч, па их је уједно и писао, а

као што се из примера види, ž је увек пред вокалом.

И се обично употребљава да означи глас ј, али

оно може да означава и глас и : да а обличавамо 143“,

не држи а 144“, навaнaмa 147“, осећемо да 143“, до

dera 5“, оу пота 9“, дариced (nom. pl.) 142“, oydoduge

(nom. pl.) 87°, моli (nom. pl.). 152“, стоa 87°, одушокоати

105“, итд. Из ових се примера види, да се овај знак

ПИШЕ ПОСЛG BORBLJIŽU.

_ Сви се ови случајеви употребе 1 и 1 налазе у

главноме и у руском оригиналу и у старим србуљама.

у се пише:

а) Кад треба да се покаже да је претходни су

гласник умекшан: ировидеку 1“, и нуме 139“, киримљ 3“,

гoвoреку 3“, истанишљ. 144“, ни“ 146°, изванку, свблеку,

нума, ближнivi 144“, оуврегувати 140“, нумљ 153“, оу

браку 143“, доку 147“, црораскивати 19“, саботни 63“,

Ова се особина не налази ни у србуљама ни у ориги

налу, него је њу Гаврило сам изумео и тако писао.

Напомена. Место овакога у може се писати и

чисто и, и то чешће код н и м, а ређе код других

меких сугласника. лажљив, изагнити, книжницљи 142“,

нима 137“, нине 139“, 140“. По неки пут се у оваким

случајевима чак пише и за: „послb"на 2“. Тако је и у

србуљама и у оригиналу.

б) Унеким речима: миро, порфира, измирне 3“. Овај

се појав налази и у оригиналу руском.

диллкктолошки звоник књ. п. 9
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У свима другим случајевима пише се или и или њ,

без икаква ограничења и правима, само што њи често

пута стоји онде где му је по етимологији место, ма да

ни то није увек утврђено правимо, јер једна иста реч,

на једној истој страни, може бити написана час са и

а час са њи: сваки 48“ и свакi 1", 1", би и би 31“,

вљише и више 1", 2“, бљtrи и бити 1“, била 31", секоби и

сакобља 1", крвима и крила 2“, на носили и на носили

(loc. plur) 2“, износили са 2“ итд. Примера има врло

много. У руском оригиналу већ се обраћа већа пажња

на разлику између и и љ, јер је тамо и у говору између

та два гласа било разлике.

Напомена. После гласа ц чешће се пише љu а ређе

и, ма да ни то није утврђено правимо: раци 153“, ао

сма“ницљu (voc. plur.) 136", правицљu 141“, злобницљи 141“,

книжници 142“, старци 143“, разболници 145", tКоно

борци 146“, безаконицљu 147°, законопресташницљи 150“,

кривици 152“, грђинћицљи 152“, хромци и смВаци 153°;

–орго"ници 151", немоћници 151“, ордовици 1", оцу мžugu

26“ итд. Ова се особина налази и у оригиналу.

У вези са знаком за итреба говорити и о знакузај.

У Гаврилову рукопису намазе се ови знаци за ј: н,

a, u, v, v и “.

н- се пише у вези са гласовима а, е, у и о: на, не, но и

ниr: змћа 38“, обснамо 26“, обавља 40", поканац 11°;—неми

сеa 141“, нne 23", cine 15“, che 17“, неса“ 1", присвоненж 95“,

нћне"нога 147“, шокананine 11“, своне 1“, бињена 152“, стонека

62“, бронеку 66“, неде“ 11“, гноне" 25“, да се нане 67“; –

ниruе 140“, невомни“ 137“, вражњи“ 11“;– смљишанio 1",

Zato I', очио ", босао 35° акоку 61" итд. У погледу

јотовања ових вокала Гаврило не пише увек једнако.

Док се вокали о и у готово увек пишу јотовани где

треба, а и е се не пишу увек јотовани, него се на

против чешће пишу нејотовани у по неким случајевима.

За њих би се могла поставити ова правила:
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1. У почетку речи а је увек јотовано где треба:

на 1“, нако 6“, наковљ 6“, надљu 58“, навно 6°, каснite 24“ итд.

2. У средини и на крају“речи Гаврило пише и а

и на без икаква правила, како му се кад свиди. На

рочито после и не пише јотован вокал, а ређе после

осталих вокала: развла 3“, баше 31“, 61“, изланне 136“,

пратеља 10“, мара 15°, вража 17“, гарама 48“, бака

pђЧs 45", имана 103“, (у ориг. имtнia), шоканана 105";

cђач, 14“, cђати 14“, сbаш 25“, орла крила 38“; — би

наше 61“, збиваш 7“, достована 19", окањанство 25“, ко

нано 3“, достоњанio 16“, сbана 13“, сваконакви 14“, по

стана (praes) 95“, шосмtнати се 42“ итд.

3. Е и не пише и у почетку, и у средини, и на

крају речи без икаква правила: е 1“, развta e 3“, естњ 6“,

единоро"ни 1", eca“ 1", č. 1°; гное“ 25“, твoем 14“, орубене

10", evane 1", нne 1", 1", бde 1", задовине не 91°, свое I“,

обадвое 37“; — не 1° 1", недно“ 1“, нер“Au"скви 1“, недне 1",

кои не агена 147“, неса“ 1°; cibње 14“, шоканантне 11“, да

се нане 67“; нане"нога 147", бињенљ 152“, присвоњена 95“,

стонека 62“, бронеку 66° итд. Тако и у србуљама.

И сe пише, као што смо већ рекли, после вокала:

неговоa Maxbu 1", неазина 2“, овоu ордовоl 2“, немоa 2“,

нига 2“, крa 2", немиceа 3“, сеђаште се 138°, стоare 6“,

понабомне 150“, исаралаште 141° итд. Примера има

врло много. Тако и у оригиналу и у србуљама.

Место овакога. И може се писати и чисто и : деu

ствително 3“, моu оца 5“, неизини 6“, 6“, наивише 141“,

достоине 144“, свои гла“ 4“, оса“над 35°, оса“наисто 35°,

двана" 38“ итд.

Напомена. И или и се пише и онде, где би по изго

вору требамо да стоји ји. Као штоје познато недостатак

јејош старословенске, па и старе српске, ортографије,да

није имама нарочитога знака да обележи групу ји и јb.

Та се појава налази и код Гаврила: код са скрљавимљ 137“,

ga
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oy шота 9°, шрисвоiv ce 152“, нек се за то не боli 15“,

oyčohuge 87°, oбodца 146“, стога 87°, моa (nom. pl.) 152"

прсти моu 3“, с моu“ толо“4“, орлги крила 38“, с двоицо“

45°. Из примера као што су: свачко 14“, беко 35°,

змžња 38°(gen. sing.) итд. види се, како оваке речи треба

UIИTRATI.

у“ и у се пишу у по неким, већином туђим, речима.

Тако и у оригиналу: моусеа 7“, 140“, 152“, мovceta 142“,

моусеursu 44“, 52°, то“oj" Muru 8“, повоуке 9“, хеј 63",

хаб 72° ИТД.

За знак “ види на стр. 126. под в).

Самогласник о. За самогласник о Гаврило употреб

љава три знака: о, ш и још један знак који није ништа

друго него у брзини написано ш, зато о њему нећемо

ни говорити.

ПГ СЕ ПИПIе ć

а) После вокала на крају речи: баш 1“, шаваш 1“,

именовац 1“, печаш: 56“, орумрош 3“, досташ 23“, додворir

и заслšxtur 25“, држаш 24“, urbacuaавац 25“, облачfur

25“ итд. Примера има врло много.

б) У почетку речи, нарочито кад је реч била смо

жена с предмецима ћ-, шб-, ш-. У прво доба је то,

још у старословенском језику, био обичај само код

предлога П, који се писао овако у лигатури, па се то

после пренемо и на друге речи које су биле сложене

с другим предмецима на о: ut, uč, тако да би се могло

рећи да се оваке речи доцније, па и код Гаврила, по

главито пишу са ш: шкргамом 145“, шарацати 140“,

wдмиловаш. 152", wслободиш 138“, thazuaти 137“, ipu

нути 138°, шčoадовати 144", u "маже 108°, foалкоa 109°,

lube 115“ итд. Примера има врло много на свакој

страни. Много се ређе оваке речи пишу с о: обоживили

56“, обећкне 56“, обмил2e 140“, остави 137", ошрацамо 137°,

опростише 138“, одебља 138“, осећа емо 143“, обегкоa 88“,
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kuuu 50° итд. Али не само то, него су оваке сложене

речи привукле и оне које су просте, те се и ове по

некад пишу са ш у почетку: штвоli 137“, штнога 141“,

шестале 141°, штво“ 141°, штнi 142“, 34“, wне 148“; него ово

бива ређе, а много се чешће ове речи пишу с о у

почетку: она 34", оне 34“, оваки 52", oko 56“, отроко

вице 7“, олтара 40“ итд.

Ја сам из последњих двају „слова“ прикупио све

речи које се почињу самогласником о, и резултат је

овакав. Од две стотине и неколико случајева, где се

реч шочиње вокалом о, долази:

103 случаја где је реч сложена, а пише се и у

почетку.

25 случајева где је реч сложена, а пише се о у

почетку.

73 случаја где је реч проста, а у почетку се

пише о, и

. . 10 случајева где је реч проста, а у почетку се

пише иг. При овоме бројању једна иста реч долазила

је по неколико пута, и ја сам је сваки пут бројао.

в) У груши јо, јер би се иначе читало ју (ко): нигда

1“, ннштi 2“, неволни“ 137°, догњише 61“, ниruе 140“, див

мнита 101", г"поннштi 138“ итд. Примера има много. Ово

је једна од особитости Гаврила рукописа.

г) У туђим речима, већином грчким, где се и у

грчком писало ш: Iшана, ниганна 136", нитила 144“, ниrcu

фова 146°, какшевљ 52“, мојусеursu 52“, мВанеш“ и мегнеш“

31“, churНcKe 4", нимега 2° итд. Ни ово правило није без

изузетка. Соломон. АА“ итд. Овако је и у оригиналу.

д) Изузетно у неким речима: изигре 14“, гнш ко 27“,

мниги“ 34“ итд. Ове се речи иначе пишу са о: многи

34°. Тај се појав налази и у руском оригиналу.

0 се пише у свима другим случајевима, а наро

чито у средини речи. Примере није потребно наводити.
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Самогласник у.За самогласник у имамо двазнака:

Oу и 8.

Oу се пише у почетку, а г" у средини и на крају

речи. То је главно правило, а примере није потребно

наводити, јер их има на свакој страни врло много. Тако

је и у оригиналу. Много ређе бива да о стоји у по

четку речи: Ангка 51“, z36žbe 139“, ze"но 141°, а сво“

живота 141°, а памети 141", стради се 4“, госкрснути 8“,

гу сенки 4”, Анатра 8“, у то“ гробу 2“, хвати 86“, с хе

женљи кандили 46“, Аказде 5“, 23мог 11°. Тај се појав

налази и у оригиналу, само је тамо много чешћи.

Напомена. Ако је реч сложена од двеју речи, па

се друга од њих почиње самогласником у, онда Га

врило врло често пише оцу а не г”: наоучиш 137“, 140“,

наоуке 141“, 143“, наоуци 9“, наоучити 60“, првојузе 5“,

uо“oyмити 8“, преоузеu 9“ итд. У оригиналу није тако.

Изузеци би били: možчавао се 20“, почава 23“, 47"

uодчавати 5“, заостална 10° итд. Оводругоје много ређе,

и можда под утицајем оригинала.

Самогласник е. За глас е имамо два знака е и ћ.

Гласовна им је вредност потпуно иста. То се види по

томе, што е стоји врло често онамо, где би по етимо

могији требамо да стоји 18, и обратно. Гаврило се обично

трудио да му ђ стоји онде где му је шо етимологији

место, али му то није увек испадало за руком. Још

у најранијим српским споменицима не прави се тако

строго разлика између д и е, па се и доцније писало

једно место другога. Тако и код Гаврима. Ако 8 није на

своме месту, место њега увек стоји е, сем два три

случаја који ће се поменути на свом месту.

E стоји место В.: човекњ. 31“, где 31", после 14“,

време 13“, преко мере 31“, временоli 36“, напредакљ 60°

итд. Примера има врло много. Исти се појав налази

и у оригиналу, али не тако често.
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B. стоји место е: вид (3. pl. praes.) 31", злобD (gen.

sing.)32“, oyЗмћ (3praes.sing.) 34“, вВали 35°, незбрд 89°,

раб (voc. sing.) 89“, право истиннђ (gen. sing.) 89“, змб

(nom. pl.) 11“, голбмо 18“, из chöe 17° итд. Примера та

кође има доста. Нисам запазио да ли чи у оригиналу

има таквих случајева.

Често се једна иста реч на једној истој страни

пише час са Ђ. а час са е: овде и овдb, 17°, легнеш" и

мВанеш!" 31“, чове" и човb“ 31" итд.

Б. Сугласници.

За сугласник в имамо два знака: n и v. Први је

знак обичан у старијим нашим рукописима, па га тако

пише и Гаврило. Други знак употребљава ређе, и то

само у по неким речима: папамћ 143", evo 13“, 149“,

шаwло“ 13“, 150“, ev'Ate 1“ (увек тако), pavно 68“, аура

мова 25“, 24", неутине 93“, zavpaнo“ б9“, даwutu 101",

даwно 26", 101", no upavôи 28° итд. Примера нема тако

много. Неке од ових речи, нарочито туђе, пишу се

тако и у оригиналу.

За сугласник з такође употребљава два знака з

и s, као и у оригиналу, те се због тога не може по

уздано знати,да ли је Гаврило и изговарао s онде, где

га је шисао, тј. да ли је у његову говору s имамо своје

гласовне вредности. По томе што он меша ова два

знака, јер по нски пут пише један место другога,

могло би се мислити да разлике међу њима у изго

вору није било: звba"оброaught 13“, seba"очаци 13“, sebađa

13° (2 пута), земља итд. За s нема баш тако много

примера. Тако је и у србуљама.

Знак б употребљава, као и у оригиналу, само у

туђим речима, па и то ретко: наванаила 146°, анавема

маранава 150“, мањеова 13“, саваше 15“, тимовеко 23° итд.

Тако и знак у у туђим и домаћим речима, али

ретко: ашокалифиса 16“, рало“ни“ 19“, ра“ма 46“, рало“
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ска 38“, ри 38“, 149", po“ 69“, 142“, фоваш S“, 27“ итд.

Тако и у оригиналу.

Место на пише по грчком начину г: агали 153",

(2 пута), агме 24", с агмима 14“ итд., али само код

ове речи. Тако је и у оригиналу.

Слово до употребљава само у туђим речима: ка

дифa 25“, uорфиро 27“, фариcede 40°, к фарисене“ 64“,

феме 73“, феннер 141°, доринта 138“, фришкости 86“

итд. Али се место ф налази у оваким речима и чист

народни глас из кварисет" Р“, са свенеpor s" итд. при

мера нема много, и то су ређи случајеви.

Гаврило употребљава и знак и, који се не налази

у оригиналу: цематови 138“, шенџерљ 9°, скенџе (?) 29“,

оруверибати се 72“, орушраваићи 54“, тафраџže 75“, неuerto“

10" (2 пута нереко 91°, неuengu 20° итд.

Групу сугласничку шт никада не пише овако –

са два знака — него увек једним — ци: крциен, 31“,

даоцено 31°, посtugueнне 6", извbuče 21“, иште 40° итд.

Примера има врло много. Тако и у руском, само што

тамо и означава гласове шч.

Сугласнике Б и ћ Гаврило пише -

а) Групама жд и шт (ц), али то само у цитатима

и молитвама, те стога нећемо о њима водити рачуна

нити наводити примере.

б) Нарочитим знацима ћ и ђ, од којих његово у

личи на наше данашње ћ, а К. на наше данашње Б:

младић 1“, животвоређа 3“, схокеђи 3“, сарођ. 3“, дођи

31", očitihasaur e 32", дакођи 37", моћне 37°, лкођега 38°:

—вић (2. sing. imperat.) 3“, да оруће 7“, вићенљ 14“, po

ћенога 2“ итд. Примера има доста. Овакав начин пи

сања је специјално његов, јер се у оригиналу не налази.

в) Са гн, кн. испред самогласника а, е, ш, у: догне

34“, изагне 1“, нагне 31“, гњаволо“ 34“, нагнш“ 60°, oveo

35°; – некне 2“, секна се 33“, нокни“ 54“, меко (3. pl.
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praes.) 34° итд. Примера има доста. Тако је и у ср

буљама.

г) Испред самогласника и са ки, гу: на легу 38“,

тžгно“ 52", ogspersати 140“, орзгушаш 18“, тžгу“ женами

80": —крило з“ у рус. крила, седеке 4, ets ce 81",

преку 3°, проку 88“, кжу 41", носеку 1“, скуменљ()36“

ноки 31", oy Kafky 33", uекино“ 33“, веку 80°, браку

143“ итд. И ово је само његово.

Ово су три најобичнија начина, на које Гаврило

шише гласове ђ и Н. Сви су ови начини врло чести,

и на свакој скоро страни могу се наћи примери за

сваки од њих. Али сем њих, Гаврило обележава глас

f и друкчије, само су таки случајеви ређи.

д) Тако испред и и љ пише к — ки, кљ: ноки 50“

бикоки 79“, рекu 84", б200Ки 35°, шосекивати 33“; —

векњ. (- већ 46°, помокљ 38“, 47°, вbкљ 63“, нокљ54“ итд.

Тако и у србуљама.

За 5 нема оваких примера сем тžu“ 142“.

ђ) Још су ређи случајеви да к стоји испред е:

неке 138“, чинике (fut.) 77°, и испред а : бодха 26°.

Можда су ово и погрешке у писању, где је у брзини

ИЗОСТАВЉЕН ЗНАК. Н.

e) На посметку се ћ може обележити и писмом т

испред и и е: вретице 27°, желкоти (- желећи) 27°, чfu

те бити 57°, шти 140“. Ово су по свој прилици погре

шке у писању.

у

Гласове љ и њ Гаврило пише: '

а) Са мн., нн- испред самогласника а, е, шу, у: иско

ситемна 17°, земљанђ 4", сталнашљ 74“, побомне 1", спра

мена 62“, невољни“ 137°, на шомко 1“; — саознана 64",

сравна се 86“, днaшне“ 1“, нега 1“, неговоa 2“, гнева

143“, кођнема А“, дани“ 137", ни“31“, шоманита 143“,

нко 1", итд. Тако је и у оригинаду и у србуљама.

Погрешке ће у писању бити: чемадњ 10“, саоми

нати 23°, јер се налази и чемнадљ 10“, саоминне 5“.
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би Испред самогласника и са му, ну: и нуме 2“,

нума 5“, истанишљ. 144“, стрници 17“, тpнунами 18“, гну

лд" 20“, — болизи 18°. Овај начин писања је такође

само његов, али ни код њега није баш тако чест и

уобичајен. Много чешће пише:

в) Са ми, ни, које треба читати као љи, њи: за

видливацb 92“, халине 32°, шостели 3“, 4“, безстрашлива

10°; — шестини 31“, к нима 2", 33“, за ни“ 2“, 5“, кни

жевни 3“, стражнfu 3“, па чак и са љu: послbднљu 2“,

сва“дашни 20° итд. Тако је и у оригиналу и у србуљама.

г) Ако се љ и њ десе у средини речи, а после

њих дође сугласник, онда Гаврило пише или само м,

н, или после њих стави апостроф. ": м", н": свинско

стадо 35", момци 27", задовољнд" 94“; – добровом ство

l", жел"но 10“, шанка 92", детин ства 92“ итд. Тако је

и у оригиналу и у србуљама.

д) Кад је пак љ и њ на крају, онда пише мњ, не

домžстроитељ 14“, делатељ 14“, искžситељ 17°, темељ

23“, огано 24“. Тако и у оригиналу и у србуљама.

Гаврило има још једну ортографску особину, која

се налази и у другим старијим српским споменицима,

али не у толикој мери као код њега— он пише неке

вокале удвојене. Он удваја ове вокале: и, а, о. Наро

чито вокал и шише врло често удвојен, ређе удваја

вокал а, а сасвим ретко о. .

Ја сам из два-три „слова“ покупио све примере

удвојенога вокала, и изнећу их овде распоређене по

групама, па ћу после о свакој групи говорити посебице.

I Удвојено и.

а разтрзашваш 31“, кнiuza (gen. plur. 32", uochixth

вати 33“, 36“, крвива 33", upiruuuuo 33", 35°, 147°, mo

слабићиваше 34“, изтериваоку 34“, 35“, ти“ (dat. plur.)

34“, 35", ova'sљиваш 35", даривати 36", upuдоше 36“

(2 пута), крила 38" (2 пута), исцбливати 38“, шииташа,
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се 38“, прикосновtuвати се 38“, исuитивати 38“, мžu (nom.

plur.) 38“, 39“, ispituва“ 39“, ниса“ 39“, 144“, 146", 147",

покривано 40“, риза преп. plur.) 40°, бiи (3. sing. aor.)

16“, 39“, казивана 136°, примити 14“, 137°, 139“, 152",

чинћимо 137°, 143“, скривш 139“ (2 пута), 140“, зашћи

таш 139“, шћисма 141°, 152“, вичемо 142“, арилика 142“,

152“, шикне 143“, ти“ (zem. plur.) 143° цит., нtи“ 144“,

добитака 70°, добитка 144“, избирнди 144“, и штица

(loc. plur.) 147“, мир 148“, шосмžutuвати 148", ciuмљ

(gen. plur.) 151“, uruducav, 151", за нiu“ 153", казиваш

15“, ти (mom. plur. 31“, 33“, 140“, 143", 144“, 153".

б) мрзfu (3 sing. praes.) 31", велitu 140“, 136°, 33“,

144“, 148“, 151", да пре"стави 34“, мислите (2. pl. praes.)

34", да живимо36°,лкоди (Egen. plur.) 36“, замеatu (praes.)

37", метiu 38“, други“ 39“, излечћи се 38“, зашретitu 34",

да се излечите 137“, чатимо 137“, аркоctuљto 137", шазfu

138°, смирите се рraes.) 139“, не преклонимо 140“,

сpди се 140“, трци 140“, ПI крхалица 149° цит, пости

143“, говори 144“, 151“, чеони 144", гори (praes) 144“,

да мочžu 144“, бори се 144“, хвали се 147", мари 16“,

146“, орубићизZ 150“, ожелiuub 151°, 152“, oyнинiuмо 151",

ходите (praes.) 153“, окрчи 14“, схоли (рraes.) 153",

ослободи (3 sing. aor.) 31", панцирњ32°, шогибели 33°

цит, послединицљи 136“, незвични“, незвичнitula 139“, грђи

нtике 139“, 152“, данаш“ 140“, злобници 141“, блудника.

142“, не цангриза 144", астнике 144", oyго"Htuка 146“,

дни (nom. plur.) (види: два дни, моти“ 31", живи“32°,

боли“ 37", i oни негови 38“, с тгена" човеко- 142",

лоба (рraes. 143° цит, гласа“ 146, autu gen. plur.)

152“, ој богати моди 50“, сами“ 140“, wдличи (praes.)

139“, 148“, шокривамо 143“, „нариче 148“.

в) дрktu, vстали 31", 142", такви 33“, саданiu 33“,

36“, многžu 34“, 147°, 151", сваки 35°, 35°, 143“, 144",

такви драги 36", 141“, поболи 141“, данашни днa 150“,

цигански 151", црковнiu 35", мили 31“, нештбаченitu 32°,



140

бlсновати 32“, онаквtu (nom. plur.) 33“, живи 33", гори

(nom. plur.) 34", злitu (nom. plur.) 34", змžu“ (dat. plur.)

35“, мртви (пom. plur.) 36°, баш 37°, 38, немоћни

(nom. plur.) 39“, нарбливи (nom. plur.) 35°, гнеливни

35°, арочfu 142° цит, ници 143“, тешкitu 144“, скžutu

(nom. plur.) 146“, православнfu 149“, невалнамfu 159°.

г) прогнавшfu 34“, cbbњZвшfu 34“, запретивши 34",

(2 пута), пристžшивши 38“, приватившfu 39“, дошавши

150“, створивши 14" итд. 18 шарима волова 71°.

д) онfu (nom. plur. 35°, 36“, оaturo“(вамка на“ опiи

по“ ходити) 145°.

II Удвојено а.

а) авраамо“ 24", авраама 16“, авраамова 144“, ха

наaнске земље би", псаако“ 24"

_ б) православнаа 150“, снажнаа шалица 151“ (у ориг.

жезла силу), овакваa 6“, аомишлнена злаa 20° цит, (у

ориганалу: помишлнis 3лал (nom. plur.), оваa 61“, четаa

6°, лежећаа сиротица 40°, крвоточнаа 38“, гора мака 34“,

иста 52“, многа 51“, ста црква 36°, 143“, (у ориг,

стал црква),неволна 46°, већаа 27“ (у ориг. нема, оваа А1“

оваа сва 36“, звbра“ шомскаa и шамскаa 71°, добраа дbла

48“, ова три 42“, 36“, овака 6“, не много блаa—за

ктеваш 36, блгаa (именица) 27°, сва блаa (именица) 39,

у ориг. кл. Елгалу.

“ вј давац 1, на и 1", 12“, оморавамо се 66",

подарке бо", caaca ovis B, emana dat. singl sт,

apaаво“ 97“, каазнко 137“, даaus 144“, (у ориг. подаси),

одудваараш" се 46“, заамка 28“, злаa (gen. plur). 29“.

г) шираa (3. sing. aor.) 37°, посмžuaa (aor.) 52“, про

играa (aor.) 29°, гмедаa сe 93°.

III Удвојено О.

oyмрош 2“, 3', A", 8“, 51“, 104", дигнон 41°.
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IV Удвојено е.

" Крви твове 39“ (у ориг. кроке тковл).

Кад се прегледају сви ови случајеви удвојенога

вокала, онда се види да Гаврило пише удвојен вокам:

1. На оним местима, где је дуг смог под акцентом

(висок или снажан). Таки су случајеви под Iа и Шв.

Удвојен вокал је био у овом случају један од начина

којим је Гаврило хтео да покаже и обележи да је смог

дуг. Намеће се питање: „Да ли је Гаврилоувек означавао

дуг слог удвојеним вокалом?“ Није, јер има доста при

мера где суслогови дуги, па ипак нису означенидвостру

ким вокалом.Заштоје он тако радио,не би се могло рећи

ништа поуздано, него могу бити само разна нагађања.

Тако исто не би се могло рећи ни зашто има тако

много примера удвојенога вокала код и, а код осталих

самогласника мање. Главно је да утврдимо да он пише

удвојен вокал у дугом слогу под акцентом, не упу

штајући се у објашњење зашто он тако пише.

2. Из примера под 16 и Пг види се да Гаврило

пише удвојен вокал не само удугом слогу под акцентом,

него уопште кад је слог дуг па ма и не био под акцен

том. И ако он и овде, као и горе, не ради то увек,

ипак су нам ови примери добро дошли да се упознамо

с једном особином говора Гаврилова, о чему иначе

немамо никаквих података. Обележавајући дуг слог

на коме не стоји акценат удвојеним вокалом, видимо

да је Гаврило водио рачуна о тако званом квантитету

смогова, тј. да је он таке слогове изговарао као дуге.

Што пак он таке слогове није увек обележавао удво

јеним вокалом, то не значи ништа, јер смо видели да

није обележавао увек удвојеним вокалом ни дуге сло

ГОВе ПОД аКЦеНTOM.

3. Примери под 1в, Пб и IV могу се двојако ту

мачити. Или су то неконтраховани облици сложене де

клинације, који су се и у старословенском језику ши
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сали с удвојеним вокалом, па се то после традицијом

наследило и писало и у црквеном језику, па и код Га

врима;— или се и овде, пошто су ови смогови били

увек дуги, писао удвојен вокам да се покаже да је

смог дуг, онако исто као и код Па и Па. И у ориги

налу имамо оваких примера удвојенога вокала, који су,

нема сумње, по сложеној деклинацији: помишленiА зла,

стал црква, ксл. клгал итд.

У примерима под Iz слог је увек кратак, те би

то ишло против овога правима да се само удвојен вокал

пише код дугих слогова. Ови су облици некада били

партиципи, и мењали се по сложеној промени онако

исто као и прави придеви. Ма да на местима, где је

Гаврило у рукопису употребљавао ове облике, не до

лазе они више у значењу партиципа него прилога,

ипак је могуће да се задржао старији њихов начин

писања још из доба кад су имали значење партиципа,

те отуда код њих удвојен вокал на крају. Ако се не

би узело ово тумачење, онда можда није случајно, да

је у свима овим примерима претходни смог увек дуг.

Можда се нешто од те дужине, и ако то не изгледа

баш много вероватно, пренемо и на задњи слог, те се

и он, бар код Гаврила, изговарао нешто дуже него што

би требало, те га је због тога писао удвојеним вокамом.

У примерима под III, где је удвојено о, извршено

је на неки начин сажимање самогласника, па, пошто

је смог постао дуг, пише се удвојеним вокалом. Према

томе овај би се случај могао подвести под 1б и Пг.

Остали би нам још примери под 1 д, где је слог

кратак, па се ипак пише удвојен вокал. Као што се

види имамо свега два овака примера, од којих се један

они (nom. plur.) 35“, 36“ у неким нашим дијалектима

данас изговара с дугим вокалом на крају. Можда је

и Гаврило био из краја где се дуг вокал изговарао

на крају у овој речи, па је зато и написао удвојен
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вокал. Она друга реч опићао“ 145° необичнија је. Можда

је због тога и њу Гаврило изговарао с дугим вокалом,

па отуда удвојено и, а то ће по свој прилици тако и

бити, јер као што смо из овога прегледа видели, сви

се случајеви писања удвојенога вокала могу свести на

дужину слога.

Има још један други начин, на који Гаврило

обележава дуг слог. Он врло често над дугим во

калом стави две цртице, од прилике као данашњи

наш оштар акценат, а не удваја самогласник: запита

га 34“, многа 34", nom. plur), не пази се 34", мкођd 34",

крвавукг (dat. sing.) 34“, неволника 34", вечовитi 35“,

лкоди 35°, if многа“ година 35°, 39“, бива 37", питама

37°, женixa 37", изливаше 37“, исподстi 37", исцTAlisaљи

38“, гризу 38", на та ма“ 38°, прими 39“, велi 40“, из

гнi oycта 37°, upadoue 36° цит. итд. Примера има доста.

Као што се из ових примера види, ово бива само код

САМОГЛаСНИКа 11.

Од сугласника удваја се само сугласник н. Ова

се особина налази и у оригиналу са кога је преводио,

па је мождатакав начин писања Гаврило просто пренео

и овде: прореченна 38", исцблњенному 31“, шанна 136",

свеченнu“ 48", затвореннога 2", изношеннога 4“, истинна“

!“, истинна, истиннога, истинно 152“, истинном 148“,

законно“ 147°, свршенно 152“, обканне 152“, обрћ

тенному 147“, сциенник, 136", 137“, итд. Примера с удво

јеним н има доста. Једном само Филип“a 146“, али и Фи

липа 147". Али се налази често и без удвојенога су

гласника: истинито 147°, безаконици 147“, истине 147“,

скраћиeнaго 149“, Питањ 136° итд.

28

Од полугласова Гаврило употребљава и г. и њ, ами

без икакве гласовне разлике. Ипак много чешће упо

требљава њ него г., и пише га тако да је врло намик
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на 2, те се често пута чини да је написао з, а није

него њ. У оригиналу са кога је преводио преоблађује

употреба г. Познато је да кад се у 13. веку образовала

и утврдила српско-словенска рецензија, да се писало

само њ, и тек од правописне реформе Константина Фи

мософа почело је опет г. улазити у употребу, али ипак

није захватило тако дубокога корена. Тек у 17. веку,

кад су се јаче почеле употребљавати руске црквене

књиге међу Србима, срећемо се чешће и са г. у писању

у српским рукописима, што ваља у неколико припи

сати утицају руских књига. И ако се употреба г. у

Гаврилову рукопису не може приписати само ути

цају рускога оригинала, ипак је несумњиво, да је Га

врило често шута писао г., поводећи се у томе за ори

гиналом. Рекли смо већ да је Гаврило, у колико није

писао народним говором, ученик и представник србуљ

скога начина писања. У србуљама се нарочито често

пише љ и г. онде где се није изговарало. Због тога се

он држао утврђене традиције у писању, па писао по

лугласове љ и г. онде где их није изговарао. Тако их он

пише на крају речи и на крају слога између два су

гласника (докњле 147°), и ако их није изговарао.

Али сем ових случајева који су несумњиви, и код

којих знамо одмах да полуглас није изговаран, има и

таких случајева где Гаврило пише полуглас, али је

место њега изговарао други, пун глас а,—другим ре

чима полуглас је читао као а. Нема много случајева

оваких, јер то бива само у префиксима сљ-, вљ- вљз- и

предлозима со и во, кад дођу испред речи која се по

чиње сугласником, али зато има доста примера.

Код Гаврима, као и у данашњем српском је

зику у оваким речима, полуглас је могао или да

испадне, или да се замени пуним гласом а; или у

једној истој речи час да га пише а час да га замени

гласом а ; или час да га избаци са свим а час да га за
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мени гласом а. И ако сеу оваким случајевима изговарамо

а, оно се није увек писало, јер као што је постојама

ортографска традиција да се пише полуглас на крају

речи после сугласника, тако је исто постојама и орто

графска традиција да се полуглас пише између речи

и префикса, без обзира на то да ли се изговара или не.

У руском језику полуглас је замењен гласом о

или е, према томе да ли је било га или в. Гаврило, пре

водећи с рускога, врло је често задржао исту реч,

само је место рускога пунога гласа ставио полуглас.

Тако имамо сваких“u 19° цит. (у рус. созижди), сакри“ 15“

цит. (у руском сокрњих), восарими 30“ (у рус. коспрiАл"),

њскреси42“ (у рус. коскрс, свршена 139“ (у рус. corpik

шнia), сврљивао 145° (у рус. goкрњкак", саблазана 150“ (у

рус. соклазанњу, сахранiu 152“ (у рус. соурани“), не орумро

уч

на живе бод 11“, у рус. но жики код, по свша č. дха

13“, у рус. по сошf да итд.

У речима: састави 146“, састало се 31“, 54", сачуваш

4“, 17", 44“, 44", 54", 60“, cocos 20°, свceru 50“, свадати

56“, 58“, сbдлазни се 75“, свблазан, 150“, садрZгњ 10“,

свокеђи 3“, 3“, 19“, 27°, сатире 3“, 3“, свови 5", chutu 27“,

свокали се 61°;— а без сумње и у примерима: са собо“

31“, 41°, 139“, са свони“ 13“, 31°, са све мВаоте 36“, св.

свbта 12“ (ушореди сављ мiрг 153“), са свога кона 46“,

св. за" 38°, са мно“ 5°, 65“ (упореди са мно“ 3“, 5“, 4",

са злотвори 142“, са сви“ свои“ 3“, свети 148“, са зло“ 10“,

сbČopo 139° (2 пута), chlopице 16°, 62", сврати 20°, 50",

51", 61“, саборни 41° (упореди: саборска 62“, саборице

64° (2 пута), свхранити 44“, 152“, 153“, сахранате 153",

свршенни 152“, свршенство“ 88“, свршенiže 85“, саздана

1“, 6“, 63“(упореди: сазданне 40°) итд., по свој прилици се

изговарало а место полугласа, јер се сугласничке групе

не могу лако изговорити без икаквога вокала. Пошто

се у србуљском језику због традиције у писању често

диллкктолошки звоник књ. п. 10
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писао полуглас и онда када се изговарало чисто а,

то ће бити да се и у овим примерима свуда изгова

pамо а, а полуглас је Гаврило писао угледајући се у

томе на старије рукописе.

По свој прилици у речима: сећаш 35“, свкpte 39“,

85, скривао 145“, сакрише 145“, свакривенм 39“, 85“ (упо

реди: скривено 146“, скровица 146“, скривилм 107“, сагрб

шена 137", 138° (упореди: згрђиčемо 12"), chмртни 3“,

смрЋ 2“ (упореди: смртнима 4“ и смртнима 4", смртљ 2“,

смрЋ 9“, смрно 15“, смртноa 4°), сbдимо се 6° (ушореди:

збило се 31“, збиваш 7°), свроднlи 48“, створи“ 40°, ство

реннаго 34“, сагворити 14“, 38", 46“ (упореди: створиш

40°, створитем 46“, створивши 14“); — скžaило 31“, ска

заше 33“, свакоше 43“, смири се збрато“ 140“, згодило

ce 1“, здеси се 81“, здеctur се 83“, сbдражливњ. 23“ (упо

реди: здрŠжiu се 92“) итд., полуглас се није изговарао,

што јасно показују примери где је он испао, па из

вршена асимилација сугласника, а што се у неким од

њих писао, то је само услед утицаја црквеног језика,

јер се, према ортографској традицији, у србуљском је

зику полуглас писао на неким местима и онда, када се

није изговарао нити замењивао пуним гласом.

Остали случајеви, где се јавља полуглас у пре

Фиксима (св-, вљз- не почивају на народном говору него

на црквеном језику. Знамо да је место ва-, вљз- у срп

скоме језику још од најранијег времена почело дома

зити народно у-, уз-. Таких речи има доста у језику

Гаврилову: оускрсноси 5“, декрсности 8“, орускрни 3“, oy

стани 4“, ојвека, 5“, одузеш 5“, одустави 5“ итд. Ми ћемо

водити рачуна само о оваким облицима, јер се они нас

овде тичу пошто су из народнога језика, али морамо

споменути да се налази доста и других облика с пo

лугласом: вљздати 36“, 38", вљзлобљенни 36°, вњ вbкљu 36",

вљзмоби 16“, вљзстани 3“, вљстави 5“, вљзвеца А“ цит, али

извbсти“ 4"), вљнима 43“, ванћимамо 148“, ваменiv SR",
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васкрешле 3“, 4“ итд., који су продрли или из рускога

оригинала или из србуљскога језика, као и неке

друге особине, на које ћемо наићи у његову рукопису,

а које нам показују да је Гаврило био под јаким ути

цајем црквенога језика, па је често грешио, и нехотице

му долазили црквени облици и онда, кад је хтео да

пише чистим народним говором.

Вокално м у Гаврилову језику свуда је прешло у

у: дугљ 12“, сазнo 12“, ободите се 31", сžзе 40° итд. При

мера има врло много. Што се ипак по неки пут налази

и љ: аматњ 1“, 3“, алтњ 20“, тмкžе се 83°, протмкова 151“,

длги (accus. plur.) 137“ итд., то је или у цитатима, или

су то остаци ранијега, црквенога језика, а можда је и

руски оригинал утицао да се овако м пише. За нас је

главно да га Гаврило није говорио.

Међу ортограљске особине Гаврилова рукописа до

лази и састављање и скраћивање речи. Ни у овоме по

гледу он није оригиналан, него што се год налази код

њега, налази се и у руском оригиналу, и у свимадругим

ранијим српским рукописима и штампаним књигама

пре њега. Он је и у овоме ишао утрвеним путем, за

већ утврђеном традицијом у писању. Тако:

1. Гавримо пише уједно проклитике и енклитике

с речју пред којом или иза које стоје. Онако како је

говорио, он је и писао. Оно што је чинило једну ак

ценатну целину, он је писао уједно, не водећи рачуна

о томе, да ми је таква целина била састављена из двеју

или више пpoстих речи. Из текста на стр. 119.—124.

може се најбоље видети како је Гаврило писао, јер

је тамо наштампано потпуно онако како је код њега

у рукопису, а таквих примера састављања речи има

врло много на свакој страни.

10
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2. Скраћује поједине речи ради уштеде у месту.

Нарочито речи: бk, zb, 16. врло често долазе овако

скраћене.

Код других речи опет пише један или два вокала

више врсте: ар“p"ка, ар"вата 1“, наш“ 12“, претвор“ 2“,

пса“ 16“, састи 15“, пиrнице 15“, wскžбил“ 15“, мало 15“,

up"славмкоко 17", ca“po 14“, ам“ 24“, орумр"ти 24° итд.; или

један или више сугласника: ср“uge 1“, оускрнакна 1“

нери"скви 1“, смјно“ 6“ итд. Примера има много.

Кад се у средини,речи десе два или више сугласника

једандодругога, онда се нрви од њих обично пише више

врсте. To нарочито често бива са сугласницима д, т,

м, с, али и са осталима. Али може први сугласник и

да се не пише више врсте, него самода се између њих

стави апостроф. додирне “, сенка 3“, докле, дотле 137"

миш”ца 4“, врат"ми 4“, кђер"uge 4", речма 10“, добро

вом ство 1“, мртав”uga 7° итд. Тако пише најчешће. Место

апостpoфа може да дође и полуглас, али то бива ретко:

докле 147°, деиствителаное 1“, шљтњ 1“, 3“ итд. Може

пак да не стоји између њих ништа. Све се ове орто

графске особине находе и у руском оригиналу.

3. Ако се реч завршује сугласником, онда се он

пише изнад речи. То нарочито бива кад је реч више

сложна, и кад је на крају сугласник м: мртви“ 1“, зара“

15“, медо“ 16°, исповbда“ 8“, неде“. 11“, има“ 14“, ина“ 9“,

недно“ свони“ речo“ 1“, коu“но начино“ 1", ника“ 1", гашта“

25“; ређе код једносложних речи: цре“ 1“, 25“, гла“ 1“,

чре“ 79“, po“ 17", u“ себе 17°, ти“ гласо“ 1“, гра“ 1°.

Много ређе бива, да се сугласник и полуглас шишу на

крају: оган, 11“, сbдрага 10°, куримљ 4°, нарав. 8°, сbачљ

14“, крешака 1“, снажана 1“, шомока 88“, 47°, помака 13“,

довечерљ 53“, орувечерљ 21", сикришац, 28“. То чешће

бива код једносложних речи, нарочито кад су кратке

— кад имају свега дватри слова: коба 15, гробљ8“, сертњ

8“, дверљ4", самф 2“, шана 147“, века, 46“, сврха 90“, сЧреза
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41", скроз 24° итд. Може се полуглас сасвим одбацити

на крају, те се реч свршује сугласником, али ово бива

много ређе: никад 1“, за ним 5“, кад мо 11“, из ка

квога 13“, к небу 13“, какав”ли 18“, нек те 146° итд.

Као што се из примера види, ово бива нарочито

онда, кад се две речи слију уједно,— када чине једну

акценатну целину. У овом случају ако би се десила

два или више сугласника један до другога, један од

њих може да се пише више врсте, као да је једна

реч: ca"но“ 82“, 139“, са“ном 152“, з"paze sолне 143““,

за“но“ 150“, 152“, шо“нђ грђди цит. 152“, ниruе“ надамо

140“, з“pa“ 23", нада“но“ 94“, не пише“ 25", све“Hња (accus.

plur.) 105° итд.

Чешће пута при скраћивању, кад се сугласник на

пише више врсте, не шише се последњи вокал: мко"

(nom. plur.) 24", 148““, дана 19“, и стоти" 31", Hurue

надамо 140“, ра“ 20“, ре“ (- рече) 24“, не пише" 25° итд.

Ако се реч свршује на ст, онда се обично оба та

гласа пишу више врсте: млад 10“, старб 10“, скpб5

18“, на видлб 29“, влад 95“, oyapá, P9“, задовољнб 94";

али се налази и нашас"Пh 16“, милост. 24° итд.

Грушу ти пише врло често у лигатури т: прibo

бит. 85“, oyuaљетит, 85", мž"рост. 85", fернат 86", f на

паст ослобоzireаЋ 86". Taкoг исто и само т пише Т:

живота 85°, к ТомN Š6“, орунг"Пра 86“, Те похопља 86",

плодовиТа 86“, шоcПелне 86° итд.

26:

Што се интерпункције тиче Гаврило употребљава

ове знаке: тачку (...), запету (, ), две тачке ( : ), две

тачке и црту (: s. 1, три тачке (: ) и три тачке и црту

Iz s I.Друге знаке не употребљава.Уоригиналу већ није

тако.Тамо се налазе идругизнаци (нпр.знак питања (?),

чега код Гаврила нема.
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Тачку (...) и запету (, ) Гаврило меша једно с дру

гим, тј. при одвајању реченица пише тачку онде где

би требало да стоји запета. Нисам запазио да ли се

налази и обратно, тј. да ли пише на крају реченице

уместо тачке запету, али ми се чини да таких случа

јева нема. У опште узевши тачку употребљава много

чешће него запету. Иначе и један и други знак често

пише и онде, где не би требамо да стоји никакав знак.

Због тога се не може ни поставити никакво правимо

о употреби ова два знака, јер их често пише тамо

где не треба, а не пише их онамо где су потребни.

На крају реченице, кад је мисао свршена, пише

тачку (...), али тако исто пише и две тачке (:) и две

тачке и црту (: Se), нарочито на крају реченичнога

периода, где бисмо очекивали да почне нов став из

почетка. Код Гаврила текст беседа тече јm continuo.

Онде где се завршује један став и где би требало да

отпочне нов, он је обележавао у тексту црвеним ма

стилом, а врло ретко бива да он отпочне из почетка.

Две тачке још пише код неких скраћених речи.

Три тачке (: 1 и три тачке и црту ( -s 1 обично

пише на крају после свршенога заглавља, ими кад има

да одвоји текст црквени од текста беседе, која је на

народном језику.

х

Велико слово пише само у почетку и то погла

вито црвеним мастилом. Врло ретко, тек по који пут,

пише велико слово и у тексту, после тачке, или иначе

где не би требало да стоји велико слово. По неки пут

му неко слово одудара од општега типа слова, тако

да се чини да је написао велико слово, а није него

је оно мало. Особне и све друге именице пише малим

почетним словима. Каткад Г., 16, Б. итд. напише ве

ликим почетним словом, из поштовања према Богу, па

и то врло ретко.
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У оригиналу није тако. Тамо се после тачке и

иначе код особних именица сусрећемо много чешће

с великим писменима. Али се и тамо, као и код Га

врила, само много чешће, на свакој страни, налазе

слова, која су по облику на средини између малих и

великих слова, те смо често у недоумици да ли је на

IIITAMПВЕНО МаЛО ИЛИ ВЕЛИКО СЛОВО.

О писању великих писмена могло би се за Гаврила

поставити правило,да он велико слово пише само у по

четку беседе и после заглавља, иначе свуда пише мало

СЛOBO.

П Фонетичке особине

1. Самогласници.

Самогласник а

У речи наравњ 8°, 9° према старословенском нpак.

развио се секундарни вокал а. Код речи наторе 32"

(упореди наторе 11“) највероватније је да је писарском

грешком дошло 2 место а. Али ако то није случај,

онда ће бити да је Гаврило читао често полуглас као а,

о чему смо већ говорили, па се једном преварио те

написао и место чистога, а полуглас. Овај нам је слу

чај згодно дошао, јер на основу њега могли бисмо за

кључити, да је он и у речима састава, 89° (упореди:

састављu (gen. sing.) 89°), свcходљ 20°, саблазана, итд. читао

полуглас као а.

А, које је постало из полугласа, јавља се, као и

у данашњем језику, на крају предлога, нарочито кад

после њега дође реч која се почиње са два суглас

ника, или кад је тешко изговорити: ш“да зла 11“, на

да“но“ 94', baga 40°, одаца 11“, 88“, саца 2“, bate

144“, нишодацио 8“, безаца 25“, саза“ 38° итд. Тако а

долази и кад предлог дође уз личну заменицу кра

ћега облика: оузаме 152“, предаме 103“, али ојузмене

146"); ређе долази уз дуже облике: оуза нега 82“. То
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исто бива и у сложеним речима: изагнити 9“, изагнати

144“, обаса 25“, изабра 34“, 82“, разабраш 53", обазре се

61“, шбаснаш 80“, изасла 48“, 64", oбaвинa сe Aб“, wдавни

се 64", изаспите 49“ (у рус. излiете) итд. Много ређе бива

да у оваким случајевима долази без а: изгнаш 34“,

изгнi 144", wдскало 96°. Сви су ови примери из на

роднога говора.

Тако исто а долази и у речима, које су због честе

употребе из црквенога језика продрле и у народни

језик: чатимо 137“, чатимо се 50“, прочати (2. sing. im

perat.) 51“, up"p"часкими 62", up'p'wacKu 7°(5 пута), не

частиви 33“, 34, 54, 150, млитaвнoм Аб“, светанима 64“,

пл'таске 86“, свечака 46, мортавнљ“ 17° цит, множатво

24“, 34", 40", 48", богатаства 50“, 18" (2 пута, срда"н"

44“, нечасте цит. 8“, мкобазнм 39“, 50“, тамами тамантs

137° (у рус. тмок талантz. Ово је, као што знамо, једна

од одлика писаца србуља.

Мало је необичнија замена старога полугласа у:

мртавацb 4“, 36“, (постало из генитива и осталих за

висних падежа: мртв“вљца, мртавца (Ren. sing. ) 13°, три

мртавца 7", мртавче 3“, мртавци 7“, мадарац, 51“; али

се налази и мртваца, 9“, па чак и мрвацb 8", које може

бити и писарска грешка.

У туђим речима као што су: тамантљ 47", форинт.

138“ не умеће се секундарно а између два сугласника

на крају речи.

Преводећи с рускога оригинала, Гаврило је опазио

да у речима, које су једнаке и у српском и у руском

језику, стоји у руском језику место полугласа о или е,

док у српском стоји а у таким случајевима. Због тога

је он често пута, било због тога што се журио у пре

вођењу, било што није можда могао да нађе одмах

згодну реч, задржао реч којаје била у оригиналу, само

је мало посрбио, што је место рускога о или е ставио

српско а. Тако од руских речи: оумершви, тoкмо, кодро,
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полезно, козопи, точк, пакал итд. имамо: оумаршеа Idat.

sing.) 36° цит, такмо 1“, бадро 54", полазно 29“, 94“.

вљзаши 65“цит, тачно 149° цит., шавамљ 50“, ша"а“ 13° итд.

Између а и и имамо колебања у неданг 1“, 35“ и

едина 1“, али и у старослов. језику имамо недњнг и кединг.

У српском је преобладао облик недњнг — недана, а нединг

долази или у другом значењу: једини, или у црквеним

књигама и црквеном језику. У оригиналу је нединг.

Тако исто имамо колебање између о и а у речи:

сотоне 35° и сатане 15“, 35". И овај се појав налази

још у старословенском језику. Ово је грчка реч. Грчко

је затворено а више мичило отвореноме словенскоме

о, па су због тога словенски писци грчке речи, поред

правилнога с а, писали и са о. Тако двоструки облици

провлачили су се кроз црквене књиге и Руса и Срба

и Бугара. Отуда ово колебање и код Гаврила.

Као и у данашњем нашем језику, тако и код Га

врила имамо колебање између а и и у речи: изашла

5“, 7“, изагне 1“, 144", изашаш 5“, 105“, oyЗагње 105“; и

изишао 34", изишла 36“. Први је облик постао из из

шљлг, одакле је у српском постало изашам, изашао,

aзашла, а у другоме је облику и продрло из осталих

глаголских облика где се оно по правилу налазило. Ипак

се облик са а налази много чешће него са и, који је ређи.

И реч тршезд 40“ и трапези 40“ јавља се у двостру

ком облику. И ово је грчка реч. Први словенски пре

водиоци превели су ту реч обликом трпеза; доцније,

кад су исправљани словенски текстови према грчким,

узет је облик трашеза, те су такодоцније живели и је

дан и други облик у књижевном језику, па се тако

налази и код Гаврила.

Самогласник и

Познато је да се у обичноме говору, особито кад

се брзо говори, не изговарају сви гласови, него се неки,
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нарочито самогласници, прогутају. Ако је неукији пи

сац, он често пута и напише неке речи онако како

их изговара. Тако може самогласник и, кад се налази

у кратком, ненаглашеном слогу, да испадне: оуст"ма

4", буге 143“, држ'те 21°, 152", pa' 3“, 137", 141“, зара“

86° (али и: заради 3“, 103“, 152"), остан"ce 152“. Гаврило

је, дакле, ове примере написао према народноме го

вору онако како их је изговарао.

У задости 56“, 80°, 148° имамо на крају и, али се

налази и задоста 50“, по угледу на оне прилоге који

су могли имати на крају и и и а.

У речима проснака (Ren. sing.) 26", обсало 26", није

испало и, него су те речи постале из старијега облика

upochiata, обсенати, где се у корену јавља слабији сту

шањ прегласа њ, које је према доцнијем гласовном за

кону испадало у оваким случајевима.

Тако исто и у : не или 80°, према шилне 83“, 84“,

није изостављено и, него је први облик од глагола

слати а други од глагола По-сњилати, па се у српском

језику врло често мешају облици ова два глагола.

У не смимо 79“, 137° (у рус. нема), не ктише 153",

биће без сумње да је и написано писарском погрешком

место е, јер иначе ови облици стоје увек написани

ca e ("b).

Код глагола четврте врсте, у начину неодређеном

и прошастом придеву, Гаврило врло често пише и

место е (5): отршити 138“, видиш 138“ (али и видеш: 138°,

cbblur 36“, повћићи 35°, осиви 33", желити 36“, оживити

41° итд. Примера има доста. Овде 10 није замењено

гласом и, него је овде утицај граматичке аналогије, о

чему ће бити говора код глагола. Ови би се облици

могли тумачити и као остаци Гаврилова јужнога го

вора, у коме 18 испред и даје и, али је много веро

ватније да је овде утицај граматичке аналогије, јер у

крајевима, где је Гаврило писао, и данас се у народном
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говору говори и у оваким речима, а не може се претпо

ставитидајејужни говор имао утицаја на говор народни

у тим крајевима.

Самогласник e (th)

Поменули смо већ, да је Гаврилов рукопис писан

источним говором и да се у њему не прави никаква

разлика између 5 и е. Има само нешто мало остатака

од јужнога говора у овом рукопису Гаврилову, а таких

остатака има и у другим списима његовим, писаним

народним говором.Оваки су примери: сино (3 plur. praes.)

14“, cle 15", che 20“, cuaнe 12", 20“, поред сbати 14“,

charu 12“, che 13° итд.

Облици древо“ 147°, (у рус. нема) и смерен, цит.

32“, 142“ (у рус смиренх), узети су из црквеногајезика; а

облик шо дервета“76“ постао је утицајем рускога ори

гинала. Овде e нема гласовне вредности, јер у другим

случајевима пише правилно, него је овде Гаврило по

свој прилици у брзини задржао руско ер место нашега

вокалнога р. Према томе ово би била само ортограф

ска особина. Тако исто је ортографска особина и: fpe

соше се Г врће 80“, где е такође нема гласовне вред

ности, него је ту е ортографски знак да се обележи

вокално р у почетку речи. Да се то е доиста није чи

тало сведоче нам примери ргнa 27°, поргнави 27".

Самогласник О

У речима претвор“ 2° и отворенне 3“ о није непра

вилно, него је овде слабији ступањ прегласа о, место

обичнијега јачега ступња са а. Ово је опет једна од

црта која би говорила за то, да је Гаврило био из

краја где се говорило јужним говором, јер се у неким

крајевима јужнога говора налази у овим речима о место
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источнога а. Колебање пак између е и о имамо у пpo

реченiо 28", и пророченко 19°.

У речи трогеpu 11“ (- носачи о је дошло према

простом немачком изговору, како се немачки говорима

та реч у оном крају, где је Гаврило живео.

Облици црковна 36°, 139“ (у рус. црka, upков. 139“,

лобовни 31“ (у рус. козлKRмšku S0", лобављ и 1, 140“, 140“,

144“, ору лобови 140“ у р. нема, 144" у рус. нема, пса

мо“ника, псало“скљu 11° итд., неће можда бити остаци

рускога оригинама, него ће пре бити облици цркве

нога језика, који се налазе у српским споменицима

још из најранијега времена, па су се и доцније сачу

вали. Поред оваких облика налазе се и правилни: мно

бављ 11“, лкобазни 39“, 50“.

У речима: собота 35°, 64", oy фобоке тамнице, оу

крогови (loc. plur.) 13" о је без сумње писарска по

грешка; место ору — написана је само прва половина

од ору; иначе се ове речи пипу увек правилно са 2.

Готвити се 91“ је облик из народнога говора, али

се поред тога налази написано и готовити се 136".

Колебање између о и а имамо у доисто 94“, заисто

87° у рус. шкik) и доиста 5“, 7“, 138“; а између и и о у:

цигли 94“ и цигло 33“.

У но 75“, но добро 138“ (у рус. нема) о је шостало

или утицајем рускога оригинила, јер ова реч у ориги

налу гласи увек но, или је но у српском скраћени облик

постао из него, који се и данас тако чује у народном

говору. Неки пут Гаврило место о пише у овој речи з:

нz 11°.

И код Гаврила се налази једна занимљива особина,

која се налази и код још неких других старијих пи

саца, — да пише по неки пут о на оним местима, где

оно није етимолошки никако оправдано. Тако Гаврило

пише: со та“ 1“ (у рус. тikМ“), со ти!“ кмноче“ 101“ у рус.

Tkw' клкчамx, 138° у р. нема), 137°, 144“ (у р. нема), 19“,
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148“ (у р. сх симA, 149“ (у р. c" тikМ“), 32° у р. нема),94“ (у

р. нема), соти“ 32°, 16“ у рус. тikМ“), 97“ (ур. си“), 56", 139°,

143“, сотим“ 11“ у р. нема), соти“ 25° (у р. нема, сотимљ

103“ (у р. нема), ко то“ 86° (у рус. ка само, к отомž 88°

у р. ка часом), зло што 89°; али се налази и ства“ шосмо“

19“ (у рус.тikМА). Као што се из наведених примера види,

ово није постало утицајем рускога оригинала, јер се у

руском не налази о у оваким примерима, него ће бити

да су ови примери постали према заменици овац, где

се о налази у почетку : с ови“ 11“, пошто су иначе ове

две заменице сличне по значењу. У осталом ова се

особина и данас налази каојезична црта оних српских

крајева у којима је Гаврило живео и радио.

Познато је да је у српском језику иза меких су

Гласника, још врло рано, почело да, прелази меко е у

тврдо о. Таких појава, да се после меких сугласника

шише тврд самогласник, има и код Гаврила: на са

даннш“ 50“, жучo“47", нициоza 28", 29"", по са"ном дна

86“, гонецома цит.33°, мецо 51", 137“; месецо“ 14“, ма

веова 13“, к вариceu" 9“, немеш“ 81“. Али се налазе при

мери и са меким вокалом : меце 9“, 34“, нициема 23“,

24", гредишемо 4", данашнње“ 1", кадннема 4“, амаче“ 143“,

cruge“ 14“, нелене“ 44", к фарисене“ 139“, конце“ 2“, царе“

85“, царева 85“, па чак и: с кнезе“ 32“, 85“. У једнини

се налази само: ште“ 15°, 147“, 148“, а у множини само:

пхтова 147°, 148", 151°, 152°.

У речима: ка ору брлогž 151", ка и ова 33", ка и

они 29° о је изостављено према народном говору, што

су овде дошла неколика самогласника једандодругога.

Самогласник у

У немpг“ 54° стоји самогласник у место о можда

према руском; а можда је то особина чисто српска,

јер се у туђим речима код српских писаца, а у неким

крајевима и у народном говору, налази врло често са
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могласник у место о. Супротно овоме налази се само

соломонв. 44“ (неколико пута).

Поред народних облика: слушати 7", смžшатели (voc.

plur.) 31“ итд. долази врло често и облик сламиатели

31“, према руском оригиналу и црквеном језику.

У српском језпку имамо речи (нарочито прилога),

код којих вокал на крају може да отпадне, или чак

да место њега дође други вокал. Међу таке речи до

мази и: мећb 26", 139" према измеzo 142“, и строђ. 6°

према проко 32“, где је отпао вокал у на крају.

Писарска је грешка можда вардно место варано.

У сšКоби 1“, 2“, схвкобици 2“, светиске 52“, 148“, са

среш 3°, а садржства 86“ (у рус. нема), постало је у из

“som- и речи која се почињала консонантом. Ако је

предлог “som- стајао пред вокалом, онда је у старо

словенском, па и у српском, постајало само се.“

Говорили смо већ о томе, да је од вз- вљ-у нашем

језику постојало уз-, у-. Таки су облици оускрсности 8“,

орувђка 5° итд. Што се код Гаврима много пута налазе

и облици са вbв- и в-, рекли смо да је то остатак

црквенога језика.

Сажимање самогласника

О облицима мога, твога, свога, твом, своме" итд.

говорићемо код заменица, а овде само да споменемо

да има таких облика. О случајевима ка и ова 33“,

ка и они 29“, ка ору брлог 151", говорили смо већ. Кад

се већ једном утврдило да реч као може гласити и ка,

онда је она могла доћи у овом другом облику и у

другим случајевима: ка вакљ89“. Како су ово усамљени

и ређи примери, могу се узети и као просте грешке

у писању. Сажимање самогласника извршено је и у

кано, која је тако обична реч, да на свакој страни

* Dr. Leskien. Handbuch etc.9 стр. 20.
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долази по неколико пута. Оно -но изгубимо је зна

чење самосталне речи, него се сматра као партикам,

који се додаје разним речима нарочито заменицама,

па се чак умеће у средину речи, као и партикам -зи :

комдно, конштitio, конUTIHOзи ИТД.

Од оо постало је, као што је већ познато о: во

65“, со, го, ћаво 15“ итд.

2. СУгласници.

Дентални сугласници

Још у старословенском језику код предлога и

префикса, што почело је крајње т, испред јасних су

гласника, да прелази у д. У српскоме језику, још у

најраније доба, још у 12. веку, имамо што, али се орто

графска традиција, где се Г писало овако у лигатури,

сачувала и даље, те поред правилнога игд имамо па

ралелно и ћ. Тај се појав налази и код Гаврила: ш“

волне 137°, ш“згорљ 153", urbВеденљ 31“. У српском је

зику ишло се доцније још даље — т је почело пре

лазити у д и у другим приликама (нпр. испред вокала),

тако да је д истисмо старије т, па се утврдимо и код

предлога и у композицији, а т се одржало само у ком

позицији испред муклога сугласника. КодГаврила имамо

оваких примера: ш“ на“ 12“, 140“, 140“, 141°, 144“, ш“

мера 141“, ш“ не 145“, ш“ назарета 146°, ur"оно" 146",

ш“ оруста 148“, ш“ лоте 148", ur' нега 143“, wдона“ 146",

одрешено 9“, итдати на мžbe 138° итд. И ако бисмо према

овоме могли с правом закључити, да се у оваким слу

чајевима увек изговарало д, ипак има мало примера

где је написано д. Под утицајем црквенога језика и

ортографске традиције, от се код Гаврила очувало врло

добро, и пише га већином у лигатури Ф и тамо, где

се морало читати и изговарати као од. Примера за ово

има врло много: iluста 137", brewити 9“, itseoенљu 19“
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итд. Врло често се налази, да је у једној истој речи

написао и старије т и млађе д: iföакле 138°, föрешено9“

foaе 138°, f одонг“2“итд.Тако исто има примера да пише

и два пута г: frero 140“, ifruču 139“. Овде је Гаврило

просто из навике написао т више врсте, јер Г долази

врло често у почетку, и онје навикао да напише т више

w, (f), а није водио рачуна о томе да после њега долази

још једно д или т, и да му оно T није више потребно.

Од примарне групе дј и тј постаје код Гаврила

f) и ћ: тžгне“ 142“, ocenoемо 143“, запрекнено 10“, посе

кувати 6“. Што се у цитатима или иначе на по неким

местима нађе по кашто и жд- и шт-, то је остатак

црквенога језика; а да се није тако изговарамо сведоче

нам примери са б и ћ, па чак и у таким речима, које

су већ једном или неколико пута биле написане са

жд. И шт.

Тако исто и од секундарне групе дј и тј постаје

f) и ћ. Тако имамо ђ и Н од група: дај- тij-, диј

тиј-: покакне и шосегне 92“, oyстанакне 2“, бракне 27“,

легна 34“, власко3“, гвозђе 3“, гвозгне 48“, шикне 29“, цвркне

14“, мл'ha 6“, 79“ итд. Облици као: распота 75“, благодатко

21° итд. (оваких примера имадоста остаци су црквенога

језика. Затим имамо ђ. и ћ у облицима глагола ићи:

прећи 26", наћосмо 146“, нагнw" BO', догњише 61“, дођоше

78“; доку 147°, проку 88“. Кад је овај глагом прост,

онда може да гласи и ити: ити оју црква 140“ (у ори

гиналу нема). У туђим речима такође имамо 6 и ћ:

гњаволо“ 34“, ћаво 15“, курила 2“; али се и овде према

црквеном језику налази и: ev"лile 94“, ev"лико 23°, метар

гiо 45“, дaвoмне сbане 15“.

Као и у нашем данашњем језику, тако и код Га

врила има примера да умекшана сугласничка група ск

и ст- даје увек шh- или шт- (и). Од глагола Пастити

137“ итеративан је глагол iluzigare 137“; од очистити

79“ имамо очицате 40° и очицене 136“, очицени 8“
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очициенога 83°; од причестити се императив гласи при

чецидате се 40“; од крстити — крциена, 31“; од искати

императив имамо ишите 40“; тако и цедите (корен

*skend- счедити — шчедити — штШедити– штедити).

Код глагола опростити, поред ошроцено 137“, опро

цена 137“, опроценна 136“, опрацамо 144“, имамо и

штароскнени 138“. Овде се јавља двоструки облик и са

шт и са сh. У шпароскнени група тј дала је Н. Тако

исто и у инструменталу једнине основа женскога рода

на Е власко 3“, грдоско 13“, благоско 19“, с фрикоско

20°, обласко 42° итд.

У данашњем нашем језику од сN- имамо шf-, где

је с испред непчаника прешло у непчано ш. Код Га

врила се то још не налази. Он у оваким случајевима

шише увек само-ch.Томе могу бити два узрока: или је он,

што се не чини баш тако вероватно,изговарао овде шћ,

само је,држећи се етимологије, писао сh:власко 3“, и то

збогтога пто се у свима осталим падежима налази с, па

га је ради једнакости задржао и овде; или, пто изгледа

много вероватније, у његово време још није било извр

шено премажење с у непчано и, него се још држало,

па је он и изговарао —chi. Има доста оваких примера

у његову рукопису и увек се пишу са сh. Кад бисмо

нашли ма један једини пример написан са шf, (а тога

би без сумње морало бити да је он изговарао шћ, јер

као што су му се у писању поткрале многе друге осо

бине, поткрала би се и ова да је он тако изговарао),

ми бисмо одмах били начисто с његовим изговором, а

овако нам остаје само да претпостављамо и нагађамо.

Речи сценника и обила 5“, оброa 5“, колико год

пута дођу, увек су написане са ци. Тако исто ци долази

увек и у речи мецио 137“ и меце 9“, 34“.

У речи поцено 81° шт је постало од чет-: uочљ

тено–потштено–поштено; у цетовати 89“, од таштето

вати,почетноје т отпало,поштоје најпре испао полуглас.

дилвктолошки звоник, књ. п. 11
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Гласови д и т испред гласа с остају, као и у данаш

њем нашем књижевном језику: гра"ски 1", 4“, мно"скu 3",

66“, свbске 140“, кобска 39“, скičеки 46“. Место групе тс у

оваким примерима Гаврило пише и ц: коцки 44“, сећ

цко“ 59“. Што се овде налазе облици: гра“ски 1“, мо“

ски 3“, свеке 140“ итд. према коцки 44“, свако“ 9“,

то не мора значити да се Гаврило у првом случају

више држао етимологије, а у другом случају писао

онако како је изговарао, него може бити да је он баш

и говорио људски, градски, скотски итд., онако исто

као што и у данашњем нашем народном језику има

крајева где се тако исто говори; а има крајева где

се говори и једно и друго, па док нпр. Људски има

једно, љуцки има са свим друго значење.

У свbugКо“ 39“ имамо можда опет један пример,

како је Гаврило хтео да помири и етимологију и изго

вор, исто онако као и код речи ifорешено 9“.

Према овоме није никако чудо што се т и д држе

и у речима које се свршују на -тство, -дство: богатство

18“, наслtдство 85°. Истина налази се прва реч напи

сана и : богатаство 18“, али то није народни него књи

жевни облик.

Група сугласника диц увек се држи: ср“uga 35°, 136“,

138“ итд. ова реч долази врло често и увек се пише

са диј, са"це 85“, очигло“uge 9“; али у групи ту чешће

испада те оце“ б“, 137", оца 63", оца 137, (ова реч до

лази врло често у скраћеном облику под титлом, па

се не зна да ли је т избачено зато што га Гаврило

није ни изговарао, или зато што је реч скраћена), obuga,

деца 13“, на браца 63°. Налази се и звездочаца 13“,

али ова реч самим својим обликом показује да није

Народна, и да је оно т" дошло можда више зато што

у номинативу гласи зебедочатац, — да се очува ети

мологија.
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Тако исто Гаврило пише т и у групи -стн: шакоč

ник 10", 140“, извbстно 9“, поени 153", круна“ 11“, 147".

орустне 5“(у рус. такође стнik Mow, бомбнике 62“, радост

ном 63“, болници 61“ итд., опет ради етимологије,

ма да га није изговарао. У осталом тако је и у рус

ком, па је и оригинал могао утицати на њега да ту

овим примерима пише.

И испред ч држи се т: прilu 50, 141", ма да га

ни овде по свој прилици није изговарао.

Групу -ств, на крају речи редовно пише, и то ве

ћином у лигатури "z evil' 4", напаст. 16“, понизн

32“ итд. — примера има врло много. Само се једном

налази напас38“, али је то без сумње писарска грешка.

Код заменице тако одбацује т у почетку, те пише:

ко 15“, кого" 5“ итд. Ова заменица домази врло често

у оваком облику; али се доста често налази и тко 1",

4" итд., према црквеном језику.

T” је избачено и у речи мрвац, 8“. Али може бити

да је ово и писарска грешка, јер ова реч долази доста

често, а само се овако једанпут налази написана без т.

У бројевима 11—19 испада, као што знамо, д: се

данастома, оса“над 35°, оса“наисто 35°, 61“, двана 44“.

Између с и р може се уметнути једно т, које је

секундарнога постања. Оваких примера имамо у нашем

народном говору, па се налази и код Гаврила: стре

нало 147°, стрђTе. Овај се исти појав налази и у руском

језику. Иначе ова иста реч долази код Гаврила и пра

вилно написана: сретноше 79“, срето“.

У црва 35“, према руском черк и старословенском

чрхкх,имамо оно исто што и у црн премастарословенском

чргнх – млађе ц према старијему ч. То ч почело је

у нашем језику доста рано прелазити у ц. Таки су

још код Гаврила примери: црвене 37“, црв 35“, Ирта

I I
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37“, цpno 37". Али се налази утицајем цркв. језика и:

чрту 26", ни не"не чp'те 29“.

T је у обратенне"5“ по свој прилици постало према

сродној речи обретенде, пошто ова реч обратене није

ни народна ни црквена.

У занесми 101", принести 45“ (у рус. принести), сачу

вало се с према осталим облицима, или утицајем ори

гинала. Иначе ова реч долази обично као и у данашњем

нашем језику без с.

У пазаше 90“ имамо оно исто пшто и код неких

данашњих наших књижевника. Овај глагол у свима

облицима има з: пазити, пазим, па је то зутицало да

се оно пише и у овом облику, где по правилу треба

да стоји ж. Тако је исто и са орумазаше 79“

У речи баценни 28“, низбацена 29“ (у руском ори

гиналу нема ништа), дошло је ц на место ч. по свој

прилици из инфинитива и осталих глаголских облика.

Оваких погрешака има врло мало код Гаврила.

У њезицницљu (nom. plur.) 83° ц ће бити писарска

погрешка место ч, јер ова реч често долази и увек

се пише с гласом и на овоме месту. Може бити да је

множина од незвицљи навела писца, да у брзини напише

незицницљи пошто је и ова реч у множини; али је сва

како неретизам 41“ погрешка писарска, јер и ова реч

долази често и увек са гласом ц.

Напомена. У неким нашим дијалектима речи које

се правилно свршују на к имају место њега г. на крају.

Тако би и ова реч гласила: јеретиг – од које би мно

жина била правилна неретизи 41“. Можда је и Гаврило

био пореклом из таквога једнога краја где се овако

говорило 19. па је ова особина из његова говора пpo

дрла и у његов рукопис"?!

9 -- ---- - --- -"--- - -

С коцеви 45" (у рус. драколми) постало је онако исто

као што и код отац имамо очеви и оцеви, или се ц

ОВДе ЗадржаЛО Према Осталим падежима.
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Од стр и скр у нашем језику бива штр и шкр, и

ако не у свима крајевима. Код Гаврила имамо и ста

рију и млађу групу: остри“38“ (и у оригиналу острњима,

скржекне 11“, али и шкржекне, шкржетане 23°, 35°. У

сикришац, 28“ имамо и с и ш, што није редак случај

код Гаврила.

Код облика земаљску в., а је по свој прилици

постало из мешавине двају глагола звиждати и звиз

нути, где је у првом глаголу задржано зиз другога.

Овде имамо онај исти случај као и код групе сh, тј.

да се зубни сугласник испред непчанога држи: зак

звизоксдокi” S“.

Глас с испред љ и њ, који су старијега порекла,

прелази у ш: и нима 74“, и негова 9“, и нуме 2“, 153",

и ниме 91“, и ниме 8°. Чешће пута се налази напи

сано и с наме 141“, где је с дошло да би се сачувала

традиција и етимологија писања, а горњи нам примери

јасно показују да се с није ту изговарамо. Имамо при

мера и са с и ш заједно: cb шниме 8“, с ини“ 12",33",

102“, с инима 89“ (у рус. нема), што није ништа нео

бично код Гаврима. Тако исто непчаник је старијег

порекла и у : мишмненне 8“, помишлна 33", размишљамо

44“; тако и од не или 80", пошлко (1 sing. praes.) цит.

32“, али се налази и посми (2 sing. imperat.) 27°. Да се

и овде морало с изговарати као ш, сведоче нам не или

И ТОТАЦ„ИЛО.

Испред осталих палатала Гаврило оставља без про

мене гласове з и с: гвозђе 3“, гвозгне 48“, грдоскно 13“,

нароcђR 141“, нароскко 105“, мо“роско 105“, мотоскно 142“,

лискне 147°, с фрискоскко 20°, трсчано“ шалицо“38“, про

раское 17“, довеско (1 sing. futur. 43“, орусЧинишљ 58“,

oyЗчžno 7“, разишири 4“. Видели смо мало час да се испред

непчаних сугласника љ и њ зубно с претвара у неп

чано и, а не држи се као код групе сh. Треба имати
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на уму, да је још у старословенском, па и у старо

српском језику било овде непчано њ, љ, и да је још

од најранијих времена па до 18. века било доста вре

мена да се пред њим образује непчаник; међутим код

групе сh: власко 3", обласко 42°образовало се Н. тек кра

јем 17. и почетком 18. века, те због тога још није било

времена да се образује непчаник испред њега. У оста

лом овде се не може ништа категорички тврдити, него

могу бити само нагађања. Можемо се нпр. питати: ако

је Гаврило изговарао и у пошло 32°, не или 80°, за

што је онда писао с у посли 27°; зашто је нпр. писао

Трсмано“ 38“, кад ту ч није новијега порекла; сем тога

нису морале бити новијега порекла ни сложене речи:

ојачало 7“, разилири 4“, оусчинишљ 58". Можда је врло

лако могуће да је он и у овим, па и у случајевима

као власко 3" итд. читао шf, само што се овде држао

више етимологије и традиције у писању, јер као што

смо већ више пута видели, он није био толико еман

ципован од старије традиције да би смео увек да на

пише онако као што је изговарао. У сваком случају

јасно је да се код њега у овим случајевима опажа ве

лико колебање и недоследност, те се отуда не могу

извести никакви поуздани закључци. Према томе, ако

је Гаврило могао писати з и с а читати их као ж и ш,

онда је он могао писати з и с и у другим случајевима,

где их је такође требало читати као ж и ш. Можда

тако треба тумачити з и с и у овим речима: остри“

38“, богобоњазливи 89“, uоносиви 32“, посли 27", дри“

коско 20° (упореди: фришкости loc. sing. 86°), пазаше

90°. Обратно би нешто било овоме у понижно 139“ (у

оригиналу нема ове речи), које може бити још и пи

сарска грешка, или је ту ж могло постати према срод

ним речима понижење, нижи, понижавање, па је ж и

овде задржано, и ако није правилно.
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Ликвидни сугласници

Рекли смо већ да м на крају речи и слога пре

лази у о: оузаш: 144“, посац 3", печаш 56“, оумрош 2“,

3", прокарац 148“, вo 64", ћаво 15“, пешеu 13“, траксаш

144“, паваш 1“, приштности 12“. Али се налази и шавамљ

1“, 151“, орала 4“, вољ 71°; за тим апостола, 145“, ра

димци 20", носилници 2“, замци 38° итд.— остаци ста

ријега црквенога језика.

Реч молба неколико се пута налази написана без

м: мобу 138“, мобенога 146°, с мобо“ 152", с мобо“ 106“,

где је л прешло у о на крају слога, па се два о слила.

у једно. Налази се једном и с мо“бо“ 152“. Тако је исто

према народном говору м избачено и у маеча“ 28“, ма

ечка чž 50°; па и у човb“ 31“, чове“ 31“. Ова реч до

лази врло често без м, али се тако исто често пише

и са л : чловВ“ 31“, према црквеном језику.

Особне именице туђега порекла као: куримљ 3“,

данимљ, наванаила 146°пише без о на крају. Тако исто

је и у руском оригиналу.

Место старијега в имамо млађе м у речима: осло

боди 31", слобод 47",88“, према народноме говору.

Можда је писарском погрешком уметнуто р у:

здробрљt" поцене“ 81", јер се у овој речи налази само

ово једанпут.

Једна од особина Гаврилова језика јесте да он

врло често употребљава префикс про-, где у данашњем

народном говору, а и код других писаца његова вре

мена, имамо префикс по-: прокарац 148“, прознад 8“,

прознанне 2“, прознана 5“, прознавали 76“, прораское 17",

прорасло 18“ итд.—примера има доста.Овде можда није

уметнуто р, него је про- онако исто преикс као и по

а налази се у српском језику у: проходати, прошетати

се, прохладити, проветрити итд., само што га Гаврило



168

употребљава много чешће, него што је у данашњем

нашем језику обично. Ипак он у оваким речима не

употребљава искључиво про-, јер се код њега налази

и порасло 19“, познала 65“.

Секундарна сугласничка група мј даје љ: веселне

2“ итд.; што се налазе облици и на -ије у оваким ре

чима, то су из црквенога језика.

Назални сугласници

У народном говору није редак случај, да у сре

дини речи, на крају слога, место гласа м стоји н. И

код Гаврила се налазе оваки примери: ша“тимо 9“, за

шантили 43° (поред тога налази се и ша“те 15“), коншће

5“, разпла"riur li"; налази се и бедена 75“, 85“.

Тако исто има неких крајева где се и у речи шесна

говори н место обичнијега м. Можда је и Гаврило тако

изговарао шесна 5“, а може лако бити да је у овој

речи написано н према старијој речи из цркв. језика

пrkcн,за којује Гаврило знао и коју чешће употребљава.

У речима са мнене“ 143“, са мнbне“ 143“, сг"нена

11“, са мнене 143° Гаврило је писао н место њ. Али се

код њега налази и правилно: самненне 143". Обратно

имамо у оруцвђлнена (Gen. sing.) 47° од оруцвђмнене. Овде

имамо онај исти појав, који се налази и у данашњем

нашем језику у неким крајевима — тако звана диси

милација сугласника. У данашњем језику имамо врло

често да се место одушевљење говори, па и пише,

одушевљење, тако исто мишлење, погубмење итд. Уме

сто два непчаника који долазе један за другим у два

узастопна слога, први од њих престаје бити непчани

ком. Без сумње је тај исти случај и код Гаврила и у

са мненне 143“ “, сумнена 11“. Не може се узети да је

ово чисто ортографска црта, јер би се онда налазило

да се пише не место не и у другим неким случајевима.
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Што се пак налазе облици: распинами 140“, спо

минати 11°, 12“, споминац 23“, ти су облици са свим

правилни према начину неодређеном, где у основи није

било њ него н. Што се у данашњем нашем језику на

мази њ и у облицима који су постали од инфинитивне

основе, то је њ продрло у те облике из презенса: спо

| мине 6“, помине 28“, да би се изједначили. Али ипак

остаје под сумњом, да ми је облике распинами 140“,

споминати 11° итд. Гаврило изговарао са н место њ,

јер се код њега налази и споминоку 136°, које, пошто

је постало од презенске основе, морало се изван сваке

сумње читати и изговарати само као спомињући.

У речи менљи са 137° не може се знати како треба

читати оно н.; као н или као њ, због недостатка орто

графије, а не налази се ова реч у ком другом облику

из кога би се то могло видети.

У свbдочанство“ 27", 89“ имамо секундарно н по

угледу на друге речи које су се свршавале на -нство,

а где је н било у основи, као што су познанство, до

стојанство. Ова реч може доћи и без онога н : свbдо

чава (1oc. sing.) 86".

Секундарна сугласничка група нj постала од ниј

нај- даје њ: погубљене 10“, тpне 18“, промишљене 20“,

самнненне 143“, одуцвВлњенне 48“. Примера има врло много.

Налази се истина доста пута и облици као што је:

сврђиенila 137“, али су то остаци црквенога језика.

Лабијални сугласници

У туђим речима глас ф држи се доста добро на

свом месту, али је неколика пута место њега дошло

и народно в: к варисеи“ 9“, св. свеннеро“ 5“, ла", лавовским

86“. Поред тога налази се правилно и : Фенера, 141",

с фарисене“ 139".

Код Гаврила се налази још једно ф, које је, према

народноме говору, постало из сугласничке групе хв-.
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Само пто ни ова црта није код њега потпуно изведена,

јер се налазе примери и са хв-, и то много чешће него

са ф. Тако имамо: хвала 36“, хвалеђи 36“, хвалити 19",

похвалити 5“, а поред тога и: 2 зафалненio 83“. Имамо:

хваћč 26", 89“, 153“, хвадише 15", гвашiдиca 148“, али

и: фада 14“, фabo“ 20“, фalодисало 20“ итд.

Испред гласа љ избацује се в, али не увек него

само код неких речи : Тако се готово увек избацује

код: осталнати 140“, осталнаште 144“, не остална 10", за

одустална 10", настална 79“, за тим испрамнаште 47° (у рус.

испракл'те, добалнаш 66“. Примера оваких има доста.

Али се налази и са в : наставља 32“ (у рус. настакллкцил,

исправљаште (у рус. испракллта), исправмњати 142“ цит. ; за

тим заборављати 50". И оваких примера има доста.

Једанпут се налази да је избачено љ: uponнневано 142“,

што може бити и писарска грешка.Уданашњем нашем

језику в се у свима наведеним случајевима држи: међу

тим код Гаврила се вдржи кодједнога глагола, где се у

данашњем нашем језику више не налази. Тако: бла

савлаare 140“, блосивљако се 150", досавља 150“итд,

колико год пута дође, увек стоји написано са в.

B испада и после гласа б, а испред м: обладати

12", обладали 48", облачиш 31“, обласко 42". Тако је

исто избачено и у: обза мо ране 45°, а можда писар

ском грешком и у: макаство“ 88“, јер се иначе намази:

ЛАРКавства 152“.

У орубивамо 88“, орубиваоци“ 43“, ошивати се 54",

в је постало аналогијом према оним глаголима на -ивати,

где је в правилно, као што су: умивати се, добивати,

поливати итд. Онај последњи глагом може да гласи и

правилно: ошинате се 59“.

Од групе бј, тј, вј постало је у српском језику:

бљ, пљ, вљ. Тако и код Гаврила: тршмненко 19“, погуб

мнено 10““, изгžблњено 5“, калкоку 5“, клеалне ногама

10“; али се налази и без љ: трпене 18", 19“, тprihue
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18° (у рус. тепанis). Тако исто имамо и код секундарне

групе: здравлне 40“, скpблко 25“, али и копне“ 38“, —

прелазни ступањ.

У неким речима јавља се код Гаврила глас љ по

сме лабијама, где по правилу не би требало да стоји.

Тако поред правилнога трпћку 18", налази се и трп

мњеђи 18". Поред животи 20° има и оживљети 21" (у рус.

uхикама), затим боравмњеђи 149° (у рус. нема). И ови су

облици несумњиво од оно мало остатака јужнога го

вора, што се налазе овде оне растурени по Гаврилову

рукопису, а који показују да је он био из краја где

се говорило јужним говором.

Треба споменути још да се код Гаврила налази

правилно: дабине 4".

Гутурални сугласници

Удативу и мокативу сингулараженских а- основа,

и у номинативу плурала мушких о- основа, гутурални

сугласници прелазе у денталне : polugu 153“, ору тази 149“,

мžubu 26“, 52", бризи 59", бризи 65°, наоуци 9“, при

лица 76°;– врази 140“, греси 16“. Код мушких основа у

множини долази врло често -ов, те су због тога ретки

примери, код којих би се могла видети ова промена.

Код женских пак основа гутурал се врло често у да

тиву и локативу не мења: наоуки 143“, маква 1", на

предшкви 1“, 78“, по црћилика 93“, по воћски 32", воћскi

48“, коцки 44", снагш 52“, 53“, сенкљu 3", 4", слги 70“,

слгви 71", 85“, ору маски 86° итд. Примера има доста.

Ово је особина народнога говора, а постала је ана

логијом према другим падежима, где је Гутурам по пра

вилу долазио, да би се изједначили.

Код заменица и придева ово непретварање гуту

рама потпуно је изведено, тако да се примери као зе

млcци црile (nom. plur.) 85“, са промењеним гутуралом,
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налазе само у цитатима из црквених књига и писаца,

иначе гутурали остају увек непромењени.

Придев разлика, разликви, који је врло обичан код

наших старијих писаца, а који је сада у нашем језику

замењен са различит и различан, налази се и код Га

врила: с разликви“ 10“, разлике видове (accus. plur.) 66“,

разликiu“ болбанlи 39° итд.

Што се сугласника х тиче, то се код Гаврила по

казује она иста тежња за губљењем, као и у нашем

народном језику, само што процес губљења није извр

шен потпуно. Може се толико рећи као поуздано, да

Гаврило без сумње није изговарао глас х на свима

оним местима, где га није ни написао: нине кривице

139“, 140“, неани (сеп. plur.) 2“, if моu poka' 5", if свои

очđно 6°, if мртви 2“, из градски врата 4“, ш“ овм тро

каква (cen. plur.) 9“, ватати 84“, оруватити 7", 85°, ваташ, е

103“, оувакнена 142“, привата се 2“, oyВати 86“, шривати

5“, истронг 8“, истргнути 14,4°, 153“, растргне 21“, лith

48“, лВО 7°, лфови 17", utočio“ ST“, трбу 20“, сирома 24"

итд. Примера има доста.

Али покрај ових примера у којима не пише х,

Гаврило се поводи за традицијом писања, утврђеном

у тадашњем књижевном језику, па је писао х и онамо

где га можда није изговарао. Ослањајући се на оне

примере горе, ми имамо права јако сумњати, да је он

изговарао х и у овим примерима: на ни“ 144“, нихне

злоб. 32°, нихно 138“, нихна 17°, ниховима 79“, разли

кћи“ 39“, та“ беседа“ 18", лота“ 31", зла“31“, драгtu“ 4“,

свћи“ 2“, трбуху 29", сиромах 24", хлbба 13“, 56“, 93",

хлbба 20°, 21“, 25° итд. Биће, дакле, да је он и у овим

примерима написао х просто само зато, што је знао

„да тако треба“.

Али има неких речи, у којима увек пише х, па

ма колико пута оне дошле. Тако од глагола хтети сви

облици, где не долазе хт једно до другога: хоће 21“,
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хотећи 23° итд. Од корена хвал-: гвало 24, 36, сва

међи 36“, похвалити 5“, хвалити 19“ итд. Једини је изу

зетак зафалненко 38“. Даље имамо речи: ходећи 21“,

ходи 152“, хране 20°, грана 14“, храни га 11“, хара

мže 145“, хитно 15", хитати 27“, сухо 144", сухе реке

64", рухо 27°, 144", дихати 143", кгхана 144", to' стреха.

144", смfora 35“, гласи 40°, драхма 5“ итд.

Ако се х деси пспред гласа т, онда оно увек код

Гаврила прелази у к, те од хт- бива кт-: ктеu 25“,

не закте 14“, орусктеде 139“, oysктеде 139“, не ктесте 148“,

не ктише 153“,зактеванне 10“, орузктевамо 144“, зактева 5“,

ктела 6“, не кте 31“, проктеш- 1° итд., код глагола хтети

И СЛOЖEНИХ.

Тако исто код Гаврила к остаје и испред ћ: ккњаше

74“, дpккођи 39°. Корен је код овог глагома дрЋгњ-тати

(у руском: дергатња, отуда имамо правилно дpктати.

дpктао, дркћући, па тако и код Гаврила дpкKноћи 39“.

У неким дијалектима нашега језика иде се још даље

те од кћ бива хh —дрхhући. Код Гаврила нема за то

примера, али се налази обратно, тј да од хН постаје

кт: ккњаше 74“. Кад се код њега утврдила група кт

место хт, онда се к могло пренети и даље, па место

хН имамо кћ: ккњаше 74°.

Кад се прегледају сви ови примери у којима се

х код Гаврила губи, може се рећи толико као поуздано,

да се у његову језику опажа неоспорна тежња да се

х губи, и да је та тежња прилично и захватила ко

рена; али се ипак не може доћи до закључка да се х

са свим у његову говору изгубило— и да га је писао

само услед ортографске традиције. Нема сумње да не

што треба приписати ортографској традицији, али ће

ипак бити да је глас х на неким местима и изговарао,

па зато и писао. Т

Дого“ 140“ је постало из док го“ (асимилацијом дог

год, — догод— дого“).
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У облагчишљ. 151“ је г дошмо према речима магак,

лаган и сличним, где још није извршена асимилација:

тако је исто и у оумеzчати 30“ (у рус. нема), или са из

вршеном асимилацијом орумекчати 9“.

У шомак 101“ (у рус. пола), к је доцније додато, а пр

вобитно га није било, и то опет према народноме говору,

као што га данас имамо и у ондак у обичноме говору.

Палатални сугласници

После палаталнога г губи се ј у групи -иј,- nj-:

овча кожа 147, срце човече 19“, опши чечоa 7", живота

човечега 105“, обличе 21“, речи недно“ 1“. Тако може да

испадне и после ж: ордоксе 32". И ови нас примери

упућују на то, да порекло његова говора треба тра

жити на југу – где се говорило јужним говором, јер,

као што је познато, неки наши дијалекти јужнога го

вора имају ову исту црту. Али се налазе примери и

са ј: оракне 31", органсне 31". Ј. испада и код прилога:

напре 13“, нашњацре 13“. Ова реч долази врло често и

готово је увек овако написана. Неколико се пута на

лази и правилно: нашире 143“, нашире 8", 144", 96".

Код присвојних придева, који су се у старословен

ском језику свршивали на -вј--иј- имамо такође у Га

врилову рукопису двојаке облике,тј. и са -иј, и са ј или

без њега: чечат“, залони трг“ 153“, бели“ траго“ 148“,

али и: божано 7“, 142, божава слова 3“, вражио сила 48“,

вражит“ 11“, од вражио мрежа 145“, белемо т" итд.

У речи коначства“35°, (у рус. межесткik) задржано је

старије ч. место млађега и, које је постало из овога

облика: коначство – конатштво — конаштво. (Прво је

испало с због нагомилавања сугласника, па је после ч

прешло у ти, а од тШт постао је шт.).

Ч се јавља и у речима: оумекчати 9“, (у рус нема,

oyмеzчати 30“ у рус. нема), ifчалити 138“ (-= отшалити)

место гласа и. Тако и у речи оувечбати 31“.
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У речима: гневљ 52“, гнева 138“, прогневити 138“,

прогневде 142“, разгневити 138“, гнite 74“, гнезда 149“

у рус. гнikзда), ојугнезди се 12°— њ је дошло на место

правилнога н, не пол утицајем јужнога говора, него

зато што стоји после г, као што бива и у неким

другим речима у источноме говору: Игњат, гњије итд.

Поред облика тамјана 91°, имамо и тамњана 94“.

Од мј могло је постати у српском само мљ. Тако је

од тамјана постало прво Тамљана, па је тек од овога

облика постало тамњан, пошто у народном говору су

гласничке групе мљ и мњ могу стајати једна место

друге.

Код глагола пожети 20°— њ из презенса још није

продрло у инфинитив и остале облике што се праве од

инфинитивне основе: шожети кне 20“, 14“, uожекнемо 20“,

не шоже (3 sing. аог.) 25“; у презенсу имамо правилно:

пожне 20°, 21“.

У страшива 9“ избачено је љ јамачно према гла

голу страшити (?), али имамо правилно и безстрашлbва 10".

Тако исто имамо лаживи“ 89° и лажљиво 87".

У нашем данашњем језику може од - Кн постати

-тњ нпр.: кућна и кутња, и то на тај начин, што је у из

првога сугласника прешло у други. Међутим у народном

говору чују се у оваким речима два палатала : кућњи

итд. Тако и код Гаврила: кућнiu 87“, кrthНега 4“, на

кођнема прага 4“, аоврђнега 14“. Нb је у оваким речима

постало аналогијом оних речи, где је њ било правилно:

тањега, судњега итд.

Придев садана 86“ (у рус.нikuнi, саданила 1", 146

итд. долази често у оваком облику. Пред њега налази

се, али много ређе, и садашнil 23“, садашнија 23“, што

је постало према данашњи, где је и оправдано.

У пла“ вечовиПи 23“ је ч на сву прилику постало

контаминацијом облика вечити и вековити, тиме што

је Гаврило узео из шрве речи ч, па га заменио у мругој.
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Можда је хтео да напише вечити, па је са свим случајно

изишло вечовити, јер он у опште воли да употребљава

необичније речи.

И ако Гаврило добро разликује гласове ћ и ч, и

пише их правилно на свом месту, ипак се налазе три

примера где је написао и место и улоче, веома зе.

злочžбанг 85“ (од ћуд). Ако се само по овим примерима

сме изводити ма какав закључак, онда бисмо могли

рећи, да се код Гаврила већ налази она особина, која

је доцније захватила многе крајеве нашега народа, а

нарочито Босну, прекосавске Србе и Београд, тј. опажа

се тежња за губљењем и неразликовањем оба ова гласа

у говору, и изједначавањем у један средњи глас, који

није потпуно чисто ни ч ни К.

У глационоша 41° (у рус. нема, можда је и писарска

погрешка.

На послетку треба поменути да се прилог вре

мена садашњега увек свршује на Ки: животвоређу 3“,

тралнећи 18° итд.

Асимилација сугласника

Асимилација или једначење сугласника по звучно

сти прилично је проведена кроз Гаврилов рукопис, и

ако не свуда. Традиција писања и осећање етимологије

код Гаврила поглавити су разлози што једначење није

свуда извршено. Као правило може се поставити, да

се Гаврило није нарочито трудио и пазио да изједначи

неједнаке сугласнике, него, и где је то учинио, учинио

је више несвесно, нехотице, написао је у брзини онако

као што је изговарао, јер су му мисли биле заузете

преводом и садржином текста, па није имао када про

верити, и није на то обраћао пажњу, да ли је баш

написао све као што „правила“ захтевају. Међутим

кад је писао „правилно“, он није вршио једначење.

Знамо да сродне речи јако утичу да се не изврши

свуда асимилација. Гаврило је нпр. знао да се један
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сугласник пише у свима речима посталим од једнога

истога корена или основе, па је често задржао тај

исти сугласник и онда, кад је после њега дошао други,

који је по језичном закону тражио, да се и онај први

према њему примагоди и промени.

Код Гаврила имамо:

Мукао испред јаснога шрелази у јасан:

а) к у г: г земли 5“, г живота 89“, г брата 142“,

z & би 144“, а ближни“ 153“, не би 18“, а богатома 25"

дого“ (док-год— дог-год—дого“) 140“.

б) с у з: з драго“, з брато“ 140“, з“раге волне 143“,

з драго“ волни“ 146", a obлене“ 144“, a čaoberto 19",

згрђићи 15“, з дио“ 5°, 11“, з грдо"Ro 13“, з грђохо“ 36",

з двоицо“ 45“, з добро“ 36“, згодило се 5“, заду"бине 93“,

здражиш се 59", кроцио 1“, ““, 79“, 80, вазњ дн. 159"

(преко њ које се није изговарало).

Јасан испред муклога прелази у мукао:

а) зу с: оускаемо се 141", истранати 8“, 144“, исте

рашљ 9°, исцВлњенномž 31", иc почела 36“, истрошила 40°.

б) б у п: на хритд 38° цит.

в) мс у ш: тешки 10“, 138“, 144“, 151“.

г) д у г: боге 143“, хоте 148", 151", ure 81",

nure 147°.

Кад је испред муклога сугласника Г, онда се не

зна да ми је извршена асимилација, јер Гаврило по

правилу пише групу Г и испред јасних сугласника, а

ш“ му је изузетак.

Оваквих примера, где је извршено једначење, има

прилично, али тако исто има врло много примера и

где једначење није извршено: оузкае се 139“, изхе

cannoe 140“, мрзко 141“, тежке 35°, 47°, 140“, 142“, 151“,

држ”ство 10", ogзхокнете 19“, 148“, не држ'те 21°, 152“,

изабсти 2", изкаже 6“, обиоli 5“, изтера 6“, разима“тiv 14",

uзupe“ 14“, изио“ 15“, 32“, oyЗаомаже 18°, сма“Ko 9“, 18“,

oy pođству 19“, обсна 19“, обиштити 23“, разтрзиваш 31“,

дилвктолошки звоник књ. п. 12
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увечбати 31“, мирoдр"4"b" 32“, сведочб2: 33“, 78“, из

томе 36“, uputićutur G3".

Имамо и оваких примера: безсрамна 35“, 38“, Š9°,

безстрашливи, разиири 4“, разсматрати 88“ (али и ра

сматрати 88“); затим: изчезне 42", ovaužio 7“, орузонсиви“,

трсЧано“ 38“ итд. Нами и и нуме 2“).

Погрешно је асимиловано у: з пр“p"маскама 149“,

да облагчишљ се 151“.

У изсходима имамо онај исти случај о коме смо го

ворили већ неколико пута, да је Гавримо хтео ту да

покаже и традицију писања и изговор.

ПГ Обдици

Раније смо напоменули како се Гаврило трудио

да пише језиком народним, али како му је, покрај

чисто пародних облика, врло често промакао и облик

из старијега, црквенога језика, тако да често имамо

народну реч са старијим завршетком, који се у народном

језику у пегово доба није више говорио. То долази

отуда, што је Гаврило био свештеник, који је свакога

дана имао посла са црквеним књигама и црквеним је

зиком, па су му се завршеци многих облика задржали

у памети у старијем облику шихову, тако да их је не

хотице, више несвесно, употребљавао, и ако је већ у

народном језику живео други, новији облик. С друге

стране он је преводио овај спис са језика руско-сло

венскога, у коме су се налазили оваки старији облици,

па је и то могло утицати на њега, да задржи старији

облик, или старији завршетак, место млађега, народ

нога. Ово је чешћи случај код деклинације него код

коњугације. Због тога се у његову језику, у облицима,

показује шаренило и мешавина дотадашњега цркве

нога језика и језика народнога, али опет већма пре

тежу народни облици него црквени. То је тако у тек
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сту који је био одређен да се говори народу. Ами је

поред тога било у тексту ових беседа и доста цитата

из Светога писма и молитава Богу, које Гаврило није

преводио на народнијезик, пошто се нисутицале народа,

него их је само мало посpбио на тај начин, што их

је из руско-словенскога превео у србуљски језик —

дотадашњи језик српске цркве. У тим цитатима и мо

митвама нема народних речи и облика, него се налазе

старији облици.

О оваким облицима у овоме раду није вођено ра

чуна, (сем ређих изузетака који су увек обележени са

цит.), него је говорено само о облицима из онога дела

текста који је преведен на народни језик.

А. Деклинација

а. Именице

Познато је већ да је од шест именичких врста у

старословенском језику остамо у српском језику свега

три: о-основе мушкога и средњега рода, а-основе жен

скога рода, и -основе женскога рода. Од осталих

врста остали су само незнатни остаци у појединим

падежима, иначе су прешле у коју од ових трију врста.

То се исто налази и код Гаврила. Али се код њега

налази и примера да нека реч, која се у данашњем

језику мења по једној промени, прелази у са свимдругу

промену, било што јој је променио род, или што јој

је дао други, нов завршетак.

Тако поред обичнога: облико“ 4", ова реч може

добити облик и завршетак средњега рода, па гласити:

обликло 21“. — Тако исто и пoчeтaкa 3° прелази у

средњи род, али само у генитиву: из почела 10“, и у

овоме облику долази неколико пута. — Истo тако и

пакаш може гласити и ша“ло (accus.) 13“ (у оригиналу

RA AAA). Именица нарављ која се мења по -основама,

Igre
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прелази са свим у прву врсту, па мења и род: зли на

рава, 8“, злога нарава 9“, орнатрашни оручвка нарав 9“

змfu“нараво“ свои“35°(у рус. нpакusz грkyusњу).— Име

ница двери, која се у нашем језику употребљава само

у множини, долази код Гаврила и у једнини и мушкога

је рода: са" дверљ сви и врата 4“. — Старији је облик

сачуван у мое свbти (accus. plur.) 148° и тате (nom.

plur) по -основама мушкога рода. — Речи аспидљ40“,

48", acutuba (gen. sing.) 36“, и змfia (pen.) — горега и

мкођега змћна 38“, прелазе у мушки род, ма да се ова

друга реч — змfња јавља и у женскоме роду.—Дрво

има у инструменталу једнине кр"нi“ дрво“ 147°, ма да

се иначе јавља са пуном основом — дрвет. — Од не

променљиве речи доби имамо у Гаврилову рукопису

само први и четврти падеж, и то увек само у оваком

облику: оу неко доби 2“, 31", 138“, то доби (nom. sing.)

7“.— Прси, која данас може да гласи и прса и прси,

јавља се само у овом другом облику: свое прси (accus.

plur.) 79°. — Реч посна, по 1-основама, прелази а

основама те гласи шћснд (accus. sing.) 5“, где се оно

н још држи. Иначе ова реч, нарочито у цитатима,долази

и у старијем облику. — ЗвВрњ некада по - основама,

прелази ка о-основама мушкога рода и гласи: звbрове

(accus. plur.) 68“, или добива нове завршетке: звbра“ 71“,

звbрка 86“.— Старији је облики црковљ (accus.sing.) 36",

али се налазе и млађи облици: црква 33“, ору цркви 33“.—

Тако исто и лкобовљ 41°, лкобови 41°, лкобављ 11° по 1

основама, али се налази и лкобве 87°, од којегби облика

номинатив требало да гласи по а-основама— “лобва,

али се не налази у рукопису. — Од именице рђмљ по

ред правилнога инструментала реч2 1", имамо и по а

основама: речo“ 1“, зло“ речo“ 14“, 49“, здобpo“ речo“

147“. — Исти је случај и са: свони“ мођo" 75“, свони“

ћудо“75“.—Облици дани“ 31°и нокнит" б0“налазе се иу

данашњем народноме говору.— Поред старијих облика:
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ккi" 41", кћи 62", кђерљ (accus. sing.335“, кђери пom. plur.)

27“, имамо и млађи у инструменталу: ккнеро“ 64", или

са другим завршецима: кћерце 4", ккнерко 37“.—Ста

рији је остатак у инструментаму једнине и: more“ 26“,

44“, 44° (увек само овако), ма да остали падежи гласе

по о-основама: шатови, шатова, пžта итд.— Код врагљ

може -ов да се додаје у множини: за мое врагове 4“,

или не: моћ врази 4“, — Небо је са свим прешло о

основама и изгубило своју основу: изао“ неба 32“, на

неба 24“. Облици као на небеси 24“ цит. налазе се још

само у цитатима. — Међутим код словеca (nom. plur.)

13° чува се још старија основа, али је то очевидно

под утицајем црквенога језика.

Прелажење о-основа ка -основама бива ретко:

десе" можhu 79“, -вti- парти 71° (поред тога и: ше" цара

волова 71°, 72“), десе" митри 85“. — Од именице чељад

инструментал гласи челнадма, а придев или заменица

испред ње може стајати или у једнини или у множини:

cour botautar vena sa 56“ или са свог чељадма

96° ју ориг. нема).

У дома догне 140° имамо окамењен облик именички

у значењу прилога.

Падежи

J е д н и н а

Номинатив. Особне именице туђега порекма, које

данас гласе у српском језику у номинативу на -мо, код

Гаврила долазе са старијим завршетком мњ из цркве

нога језика: куримљ 3“, данћима, наванаимљ 147°.—Ста

рији је завршетак и у: моaced 7", немиced 3“, али се

налази и григорие 144“, амвроche 151“, василite 29“.

Између два сугласника на крају речи умеће се а

(осим кад је на крају: жд, ит, ст, зд); али то не бива

у туђим речима: талант 47°, доринт. 138“.
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Према облицима из црквенога језика: изгнивенfe

3“, спасенће 5“, извbсте 13“, теченile 37° итд., стоје увек

облици из народнога језика: гвозђе 3“, каменне 17“,

тpне 18“, веселне 23", оргажне 31° итд.

Именице женског рода, које се свршују на два су

гласника, редовно су правилно написане. Једини је

изузетак напас 38", што може бити и писарска грешка.

Без сумње је утицај оригинала, да је партицип

глаголски дошао у значењу именице: извиде сbea chaти

13° (у ориг. изиде сtkА сtkАти).

Генитив. Код именица женскога рода генитив гласи

увек на е: одбине 4°, кћерце и, оргине 5°, намере 9”,

uстиннђ. 12“. Што се по неки пут, врло ретко, нађе и

старији завршетак на -л, то је или утицајем ориги

нала,или остатаккњижевногајезика: мари 5“, црнодем

2“, ризи 36°, лакви 13°цит.— Старији је генитив сачуван

и у сложеници: домžстроитељ 14“.

Датив. Од орудова датив гласи оудовоli 2“, јер се ова

реч сматра као придев, а не као именица. Облици као:

мovceveu 44“, гови 8“ итд. из књижевнога су језика.

Вокатив. Облик-ги господи) 5“ долази врло често

и увек гласи овако. То је црквени облик и Гаврило

га је задржао стога, што ова реч долази врло често

у црквеним књигама у овоме облику, па се он толико

навикао на њ, да је вокатив сам и говорио тако, и

ако вокатив од ове речи у народном језику гласи друк

чије. — Неправилан би вокатив био клетенинг 147“,

направљен према меким основама. — Од сирота вока

тив гласи сирото 2“ (у ориг. нема).

Инструментал. Инструментал једнине код -основа

никада се не свршује на -и, него увек на ко: шамеђу

34“, реч2 1“, стварно 85°, лкобовло 47", кpвлко 85“, смрђу

4“. Рекли смо већ да су облици на по остаци цркве

нога језика: с блго"етно 19“ итд. — Од сиромашљ ин

струментал гласи с сиромашно 25".
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Локатив. Код мушких и срсдњих основа гласи увек

на у: изгžбленко 5“, при оустанко 6“, uо каменко 16“,

оју гроба 5“, оју живота 7° итд. Старији се завршеци

јављају само у цитатима: на нбеu uит. 24, в. начела

пцит. 32“, ору крвотеченfu uит. 41".

М Н о оне и на

Номинатив и вокатив.Једносложне именицемушкога

рода добивају обично у множини слог -ов- или -ев-,

ами се налазе примери и без тога: врази 4“, да си 17“,

35°, 69“, грђcu 44“, боси 44", скоти 71°, рабљu 16° итд.

— Из књижевнога су језика облици: члци 7“, безако

на, слaшатемfе 14“.— Од дана номинатив гласи они 53“

Акузатив. Гласи правилно: данке 13“, садце 85“,

učcгле 13", крагове 13“, uzroвe 19", 44“, шарове 71“, вра

гове 74“; али и без -ов: на дахе злобне 32“, враге 86“,

склеше 145“, (али и склВиове 145°). Имамо и старији за

вршетак у овом шадежу: ризи 36“, мое плоди 59", моe

f" А

uzroви 151°; од дан акузатив гласи дни 5“, за све дни

11° (у рус. нема), све дни живота 12“, 52", 42", 33“.

Генитив. Овај падеж код мушких и средњих о

основа, и женских а-основа гласи на -а: дахова 31", ћа

вола 31“, векова 31", ogboвa 36°, шатова 14“, домова 51",

врачева 40“, uонасова 82“, волова 71“, 72“, сарегова 74“,

деве" можева 82“, црева 85°; — караца 2“, piusa 40“,

мрвица 52“, десе" двоiaнка 81“;— насама 35°, 63“, if Kpi

има орлд I 38“, (у ориг. крњили орлими).

Од уста и слуга генитив гласи: из одуста 17", одуста

36“, 45“, if Hњегови смžга 38", 85°. Утицајем црквенога

језика долази врло често и стари генитив на 2 : беседz

7“, сила цит. 39“, сиромашs 72“, рек6 своu“ 41“,— драгža“

uисани 4“, црна“ нересе“ 149".

Датив, инструментал и локатив. У данашњем књи

жевном језику за ова три падежа имамо један облик.

Из старијих наших књижевних споменика знамо, да
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ови падежи нису првобитно имали један исти завр

шетак — нису били једнаки, — него да су се тек од

краја 15. века почели мешати датив и инструментал,

а крајем 17. и почетком 18. века њима се придружио

и локатив. Знамо даље, да, и ако су данас ови падежи

у главном изједначени, ипак није ишчезла са свим стара

разлика, него се негде и у народноме говору чују и чу

вају старији облици. У писаним пак споменицима ови

старији облици сачувани су много више, тако да данас

не можемо поуздано знати, да ли се старији облик на

месту на коме је написан и изговарао или не.

Што се Гаврилова рукописа тиче, може се рећи,

да се у њему налазе у главном старији облици, али

долазе и млађи. Ово, разуме се, никако не мора зна

чити, да је Гаврило ове старије облике и говорио,

него је он и овде, као што смо до сада толико пута

видели, био јаче подложан књижевноме језику и ње

гову утицају, а сем тога и руском оригиналу, где су

ови облици били различни, те је све то могло на њега

утицати да се држи више старине.

Ми ћемо овде редом изложити поједине падеже,

па ћемо па крају извући општи закључак.

Датив. 0-основе имају завршетак ом: к носимо“

6“, чако“ 8°, своu“ слго“ 13“, вонако“ 39“, 39“, гњаволо“

34“, ветро“ 35“, докторо“ 39“, 46°, ското“ 46°, 65“, тžги

но“ 9“, сиромахо“ SO", arao“ 61“, к болh"нико“ 64“,

књижнико би“, сви“ затрано“, ро- 69“, сценико“ тз“.

Jo-основе имају е“: к смžuaтелне“ 23“, сажне“64“, царе“

85", кг рваше“, коцкаше“, парце“ 88“, к фарисене“ 9“, али

и к вариceu“ 9". Једносложне могу добити и оно -ов-:

дугово“ 15", 35“, бесово“ 33", utonoso“ 44“, 80“, орлово“,

чиново“ 86“, настребово“ б9“.— Основе на -а имају ам

сва“ птица“ 15°, 69“, к званица“ 73", к тана“ 136“. —

i-oснoвe имају ем, али је ово ређи случај: сароћ

43,1асте“ 352°.
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Инструментал. Старији облик код мушких и сред

њих о-основа, а тако исто и код сугласничких основа

гласи на ви, и врло је чест у Гаврилову рукопису, по

ред облика на-ами и -ми код женских основа: с дла

11“, с новца 49“, 88“, с арти 3“, с сиромаси 23“, с ко

цеви 45“, с волови 71“. 73°, мећа мноди 46“, с козлику

77“, с праве“ници 83“, пре" бирови 92“, меће врати 4“,

пре“ негови вратњи 24° (у рус. Ератњи егu), с скоти свако

наки 14“. Има примера, да се именица свршује на и,

и ако придев или заменица пред њоме гласи на -има

или -имљ или ими: с гвозденима ланца и негбами 35“,

са нашима злобнfuught 141", с добрима дbли 43“, с на

ши“ добрима дbлњи 43“, теснима врати 149“, пр“p"ма

скима орусти 149“, с тру“ни“ и жестокима шатови 152“,

mo"тврдима затвори 100“,—с ирсти своими 47°, с докови

злобнимљu 32“, с злотвори нашима 142“, Фамо“скљима сло

веcu 101“ (у руском нема), с добрима своима дbлbu 11“,

с други“ незbицљи 102“.—A-основе имају-ами: с звbвдами

14“, c сазамu 16“, 21“, 25“, с твоима ногами 17°,36°,pokaљи

цит. 40“, с козами 81“.— Од 1-основа имамо: заповbдми

86“, мирскими вецими 74“, а од сугласничких знамен"ми

76°.–Од врата поред врати 4“, 88° имамо и вратми 4".

upe“ врами 24"; тако и од мкоди налази се једном мећа:

ло"ма 18“, и свони“домашнни“челна“ма 53“.Једанпутчак

и сугласничке основе прелазе а-основама: чoесами 76“.

Локатив. Код мушких и средњих о- и јо-основа

гласи у старословенском језику на: Тако и их. Код

Гаврила пламо оба облика: на херовиме ", и бла“

доле“ T“, 7", плоде“, в. гробов5° 88“ (у ориг. нема) итд.

Облик на ех је ређи. Много чешће долази облик

на их, и код о- и јо-основа, али је на крају отпао

сугласник х: на носили своu 1", 6“, 2“, ovi spolови 5“,

33", 36“, ору кргови 13“, ору негови орусти 32°, 52“, по

обради 38", на мои мег" 38', 61“, ору наши мfru 52"

53", uo cooви 52", на столи 62“, по астови грђини“ 33“,
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оју сандији 92“, ору крогови нбни 13° итд. — A-основе

гласе на -ахњ: и тiu“ беседа“ 18“, оцу мžКа“ 26“, на нива“

59“, или без х на крају: по звbвда 13", uo sebЗда 13"

на чизма 25“, оу хамина 34", оцу твоu“ година 52“, на

расастица и шо гра"скћи орумица 74“, на камимна но

сили вод 103° у рус. нема). Као год у инструменталу

тако и овде има примера да именице средњега, па

чак и мушкога, рода добивају наставак -ах, од а

основа; по дервета“ 76“, оду тБла“ своu“ 79“, при своu“

страдана“ 34", вљ грђca“ цит. 150“, ири столова“ 149".

И у оригиналу се налазе оваки облици, па је можда

Гаврило таке облике шозајмио из оригинала, и ако се

они не налазе на истим местима где и код Гаврила.

Именице средњега рода имају у множини у номина

тиву, генитиву, акузативу и вокативу наставак -а, па

су без сумње у тежњи за изједначењем добиле и овде

у мокативу наставак -ах, а пошто је промена именица

средњега рода слична промени именица мушкога рода,

нарочито у једнини, то су оне привукле к себи и

мушке именице.— Једном се налази и облик двојине:

и чž се оу мои орушfо 7“.

Све су ово били старији облици. Пада у очи да

се никако не јавља завршетак а“— са х на крају, и

ако се јавља а“. То је можда зато, што се облик на и

осећао већ као пун облик, који се у народном језику

говорио, те му није било потребно оно х да га обележи

као локатив, док код а-основа то већ није био случај,

јер се облик без х није осећао већтолико као пун облик,

те је чешће долазило х на крају као характеристика

ЛОКа,TVIBRA.

Налазе се и млађи облици. Тако:

Датив се јавља у двојаком облику: или се изјед

начује с инструменталом, с и на крају, тј. облик за ин

струментал долази у значењу датива, (али не и обрнуто,

т. ј. не налазе се облици датива у значењу инстру
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ментала), или се налази с а на крају. Први је случај

чешћи, а овај други ређи: к овцами 31“, штицами

14“, к ногами и к роками 38“, слогами моима 149,

мош“ стопами 152°;— к ови“ врати 4", врати адовими А"

к сиромаши (?) 26“. — Затим: к сиромашма 23“, 64“,

вратма смртнима 4“, говораше мно"ма 103“, вратма град

скама 1", 4“, свbта“нима днима 64", te" шарима волова

71“, лкодма 10', 23°. Оваких примера нема тако много.

у

Инструментал. Више изједначених облика с настав

ком а има за инструментал: саглима 14“, с дрвима 14“,

на“ свонш“ домашни“челна“ма 53“, с живи“ мно"ма 2", 14“,

18“, прстима 10“, рђима 10°, 11°, л'bhма 84“, кодећима,

оужима грђховнима 44“ (у рус. нема). Овамо бисмо могли

убројити и облике : оустима 10“, одуст"ма 10“, 11“, оушима

10“, рекама 40°, очима 10“, наши“ очима 10“, пре" очима

34“, који тако исто гласе и у двојини. Осећај за дво

јину се већ изгубио код Гаврила, као и код других

српских писаца пре њега. Да је то тако најбољи нам

је доказ пример : с обадвема расками 62“.

Локатив изједначен нашао сам само у два примера :

оу кома моима 39“, по твоu" pt'Na 41", иначе се свуда

чувају старији облици.

Од свих тумачења, како су се изједначили датив,

инструментал и мокатив, мени се највише свиђа тума

чење Белићево: да су ови облици могли постати ути

цајем старе двојине, чије се значење изгубило, те дво

јина добила значење множине, али је задржала свој

старији облик, па га мало по мало наметнула и множини.

Кад се пажљиво прегледају наведени примери ста

pијих и новијих облика, онда се мора доћи до овога.

закључка:

Никако не изгледа вероватно да је Гаврило упо

требљавао онолико старије облике за датив, инстру

ментал и локатив само зато, што је био јако подложан
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утицају црквенога језика и рускога оригинала. Нема

сумње да се при објашњењу овога појава никако не сме

обићи ни црквени језик, ни традиција писања, ни ориги

нал. Штавише,мора се узетидаје тај утицајбио врлојак,

али се мени не чини, да је у њему и једино објашњење.

Имали смо прилике чешће да се уверимо да, и ако је

Гавримо сачуваонеке особине црквеногајезика,ипакима

врло много особина и народнога говора. Мора се узети,

бар што се мокатива тиче, да у његово време још није

био потпуно изједначен с дaтивом и инструменталом.

Јер ако се узме да су изједначени облици за ова два

падежа нехотице промакли Гаврилу из његова говора,

онда бисмо очекивали, ако је у говору било извршено

изједначење ова три падежа, да нађемо више при

мера и за локатив. Међутим такав се мокатив налази

свега два пута, из чега излази да се старији локатив у

Гаврилово време још говорио. Другим речима, и ако

је мокатив већ почео тада да се изједначује с дaтивом

п инструменталом, то изједначење још није било ухва

тимо у говору народномдубљега корена,—још није било

ушло тако јако у обичај, зато је Гаврило и писао ста

pији облик, који му је био обичнији. У том погледу

нам је Гаврилов рукопис од великога значаја, јер

нам он може послужити да се види, каква је била по

следња маза тога облика пре него што ће се сасвим

изједначити с дaтивом и инструменталом.

Али не само то, него могли бисмо отићи још и

даље, па рећи, да се и ономика употреба старијих

облика и за датив и инструментал не може приписати

само утицају црквенога језика. Биће да и ту има у не

колико трага народнога говора. Знамо да оваких тра

гова и остатака у народном говору има и данас, па је

несумњиво, да је таких трагова у Гаврилово време

било много више.
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б. Придеви и заменице

J е д н и на

Као год у данашњем нашем књижевном језику,

тако ни Гаврило не прави никакву разлику у употреби

између одређенога и неодређенога вида, тј. нема тачно

утврђенога правила кад ће употребити један а кад

други вид, него све зависи од случаја и његова распо

ложења. Код придева су већ извршене све промене

сажимања, тако да се у женском и средњем роду

нпр. не зна да ми је облик именички или сложен: ра

ломска бесtoа 38", човече сp"uge 19“.Умушком роду то је

већ могуће: велики и велика свD' 4" (у цит. вели 6“,

г“пов орученик 1“, истина“ 6“ итд.

Одзаменице та мушки род гласи као и данас та 5“;

средњи род гласи то 18“, у цитату тоa 1“; неколико

пута гласи средњи род и тада: тада трнне 17°, трнне тада шо

дави то chме 18“, 50“.— Одзаменице като имамо некто

1“, 36° цит, или с извршеном метатезом сугласника:

тко 21“, тко е ко 73“, а може т и отпасти па гласи:

ко 139“, 73", кого" 5°, 60“. — Од чето имамо цио 2“, 61°,

ца 2“, свацио 34“, ница 61", uого“ 83“.—Затим коa 13“,

45", нbкоa 24“, некоu 85“, коu 11“, коњано 1°, коњаго“ 88“.

— Свакњ. 28“, сваки 31°;— чfu 86“, чино смо до“ ми 104“

(у рус. егutzke дoмa есм), свачtu 14", чино 95“; — сављ89“;

– нихно срце 138“; — неазин, —на 11“, ти 141“,

ти 142“, ми 137“ итд.

Генитив. Код Гаврила се налази много чешће ге

нитив од сложенога облика него од простога, али има

примера и за овај: сњина нединородна 1“, тога орубога 25“,

мртва човека 12“, добра 138“, слабога и неснажна 13“,

сина бела, свакога правахрканина 9“, самога зла посла

9", свога роћена брата 46“. — Сложени облик за мушки

и средњи род свршује се увек на -ога или -ега. Нисам

нашао ни један пример, да се крајње -а код заме

ница и придева одбацује, као у данашњем нашем књи
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жевномјезику. Ово без сумње није случајно, него ће по

чивати на изговору и говору народном, и ова особина у

Гаврилову језику можда би могла штогод помоћи при

одређивању, кад је почело крајње -а у генитиву јед

нине да се губи. У његову се језику то -а на крају

још непрестано држи: мртвога 1", pohенога 2“, животвор

нога 3“, каквога 13“, поврђннега 14“, боснога 14° итд.

Од присвојне заменице негов генитив, као и у

данашњем народном говору, може гласити: без негова

каванка 10“, ш његова дшевнога гроба 9“, из самога

нњегова живота 141“; али се налази доста често, по

угледању на друге заменице, и : неговога оца 27“ итд.

— Тако и од нHeliauna : нећашна 2°, 6“, нHeisuta жи

вота 16“, из неина ср“ua. 16“. —Контраховани су oб

лици врло чести: свога сина 6“, за когано 16°, свога 46“,

46", 57", за свега твога живота 27“ (у ориг. кл. дни.Тако

и у другим падежима: свомд' синŠ 6“, твом дом8. —

Место правилнога генитива имамо акузатив у: одаца

88“, безаца бња могаш бити 25“, ili cваца 8°, али долази

и правилан генитив чега. Старији облик на -аго имамо

само у цитатима: слова божааго 16“, ili seаваца:Iv 60"

итд. Код женскога рода генитив се свршује увек само

на е: схe psке, садане 23", нне 16“, 35°, 36“, ни“не

злобk 32“, t. Tакве 32°, ннене 37“ итд. Партикал -но

може се уметнути у сред заменице: коњенога 17“. —

У примеру б са“ себе 89° остало је сам непромењено.

Датив. Датив мушкога и средњега рода код при

дева свршује се или на у: црковном 16“, нициема 23“,

к исцблњенном 31", ббсном 35“, таласš морском 35“,

к истинном 31", к народš жидовском 45", богатомž

50“, мртвом 3", к смртном креветs 3“, доспемо снis 7,

злома 138“, неданњ драгом 137", оцš нбном 137“, вDu

ном црном огнко 150“, кођнема прагš 4", твом дом8

33° итд. Тако исто и именички облик гласи на у: си

porна 6“, поцена бити 24", снš божано 7“. — Код за
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меница гласи: свом синŠ 6“, свом гласS 1", свомž ch

анко 14“, том 19“, 61“, к самом 26“, помамном том

3", комано 38“, кома, каква ми члRS 88“, неазина 61“,

негова грћхS 87°, к ономž 79“, котом 88“, сваком 12",

свема свbтS 2“, свему том 9“. — Место овакога пунога

облика може отпасти крајње у, нарочито код заме

ница, па да се датив изједначи с локативом: садане“

богатомž 50“, к свако“ добро д'Елš 12“, к ово“ 1 1", нšждš

драго“ чини 89“, драго“ 137“, 138“, наше“ оцS нбном8

137“, свако“ своu“ братš 138“. Као што се из ових при

мера види, ово није тако чест случај, а још ређе бива,

да се на крају додаје вокал -е: томе 2“, 12“, 15“, 45",

86“, 146°, к вtдuноме животŠ 11°.—Женски род и код за

меница и придева гласи на ој: нwill 31", Huri 1°, 2“,

негoвod 1°, 2“, неазиноa 61“, ордовоa 2“, мотоa 23“ итд.

Локатив код придева и заменица гласи за мушки

и средњи род правилно: оу данашнње“ ev"лio 1", 31“,

садане“ 7°, 23“, 50“, ш: свачем славно“ 65°, u зама“не“

посмŠ75°, оу ватрено“ незеps 89", оцу наше“ телесно“домš

42“, тврдо“ стšпš 152°; – ш сво“ 16°, ш то“ 1“, 15“, 31",

oy чемно 2“, oy свако“ 13“, 17“, оу такво“ каменš 16°, oy

то“ послš 18“, 31“, по ко“ начинš 21“, оу сво“ дом842“,

4", oy сваче“ 85“, што“ тво“ послš 57°, ш не" 57", u

свђ° 78° итд. – Место овакога облика за мокатив

може доћи и изједначен облик локатива с дaтивом

на у: по алком ово“ оудоговорŠ 48“, по потопš вод

ном: 67“. ш недномž' широкаженномž' и исцблЊенномž'79“
, ш неонома широкаженнома и исцомненном и Уг,

по зла пšTS 10°, ш гн"нема“ дарS 94“, ш син8 ордовичком

1“, оу греховном гробŠ 13“, по врховномž' 140“;— ш

моме богŠ 2“, ш чемžito 2“, 4", на свВлмž' 5°, на твом?

Thмš 62“, по твoемž' 14", oy свом срцS 15“, ш томž 15“,

44“, 48“, оу нема 31“, ш комž' 31", свом тihмš 46° (2 пута),

оу нашем тihмš 86“, оу томг. 139“. – Bрло често до

лазе један до другога и локатив на м и мокатив на у :

на ово“ богатомž 50“, о нихова окаменненно“ и оупоро“
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тврдо“ ср"us, на свако“ негова дарŠ 85“, оу то" сећма

139", оу своме садане“ животš 7“, оу само“ свом по

мишлненiко 7°, u cвако“ негов дарS 17“, оу то“ ископан.

гроб5 °, oy свом истомг тврдо“ стisus 152“ итд. При

својни придеви и заменице имају овај падеж већином,

и ако не увек, шо именичкој промени: по чинŠ мелхи

сeдеков ВО“, оу драмš дв“ва 46“, по то“ гнко гласš 1“

oy његов гробš 2“, oy ev"лiко мавеова, по дв“во казивано

141“; али има идругих оваквих примера: позла потв 10“

оуто“негов5 ископана гробš 2“.—Женски род гласи као

и удативу на-oi: оу саданнuri 13°, ev"лскоa 13“, оу матер

ннuri oyТроби 86°, ш нHurd 2“, конura 78“, ни“ноli oyКо

pизни 82“. -

На послетку ваља напоменути, да се у локативу

врло ретко додаје с краја самогласник -е. Ја сам за

пазио свега два случаја: томе 78“, ш томе 13“, и то

САМО КОД ЗАМеница.

Код личних заменица овај облик гласи на и: на

ceби 52“, oy, u ceби 2", 31".

Пњструментал. Гласи као и у данашњем нашем је

зику за мушки и средњи род на -им, а за женски на

-ом : сњ свtu“ своu“ тhло“ 2“, са самље“твои“дbло“ 148“,

за ни“ 5°, 79“, чимљ 15“, 31“, св. ини“ 12", чи“но 72"

чаш“ 81", соти“ 25“, 32“, пре“ кu“ 34“, неџеко“ разликви“

10“, сладка“ мћДо“ 16°. Код заменице нимљ може се

додати с краја и једно -е: и ниме 2“, 139“, с интиме

8“, 46“, и ниме 153“. — Женски род: конш“но беседо“

2“, с свони“ 31°, за свако“ 12“. — Од мичних за

меница: са мно“ 2", 4", 5“, за собо“ 41", с мно“ 5“

ca“Ho“ 139“ ИТД.

Акузатив гласи исто као и данас за сва три

рода: млагњега брата 63“, вражfо мрежš 48“, но 2“,

50", za 1", своко 2“, не 14“, 37“, за игва 18“, на те 45“.

на ме 82“, на се 8° (у рус. на мл), оу ницао 74", са ца

2“, ни за цио 72“, на свакога 78° итд., све као и данас.
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Необичнији је акузатив у: на ти маа“ 1“, на ти маa“

389, на ти часњ. 37°, 7“ (у рус. нема), али има и: на

тада гма“ 2“. По неки пут дође акузатив онде, где бисмо

oчекивали генитив: безаца бњи могаш бити 25“.

M. H. О зне и н: а

Номинатив и вокатив гласе исто као и данас. Пред

наставком за мушки род -и не мењају се никада гр

мени сугласници: многи грћсњI 16“ итд. Промена бива

само у цитатима: землсци црiе цит. 85“.

Генитив. И код придева и код заменица гласи ге

нитив на их, или, пошто отпадне крајње-х, само на -u :

измртви“6°, 7", нечисти“ дšхова 31", if зли" дšхова 31",

разликu“ бомšзнiи 39“, сви“ 2“, свои“ беседњ 7“, коu“но

32“, сви“ мкодiи 2“;— из нер“ми“ски врата 1“, 2“, гра"скви

!“, из црковном оудова 36“, нешнл карŠца 2“, своu очio

6“, твои беседа 15“, нненiu psкš 38“. Од заменице сав

поред облика сви“ 2° долази чешће и млађи облик из

двојине: свtко ни“ 14“, на“ свако 60“, свtro 72“, зове свако

73“, свtко и доведе 74°, f. свtко 83° итд.

Датив, инструментам и мокатив. Датив гласи или на

-им или на -има или на -ими: тžu" нечисти“ д.2xОво“

35“, несмишмненна" ското“ 46“, гдни“ pŠкама 63“, сви“

мкодма 2", коu"но 31", 40", на“ 12", 13“, 36", 56", 140“,

им 14“, ва“ 23", 33", 138°, к ови“ врати 4", реку кне и

на“ сваком8 12° (у рус. комаж“о на"), или се на“ вална про

тивити 140“, наши“ очима 16°итд.;— или са а: кврат"ма

градскима 1", свbта“нима днима 64", к нама 6“, к вама

152", 138“, к нима 2", нума 5“, 34“, тима 89°; – или

са и: вратњи адовими 4", к вами 49“, 54“, 59“, нами 138°,

141“. То су све оне исте промене које смо видели и

КОД ИМеница.

Инструментал гласи тако исто на : им, има, ими,

или по именичкој промени: грђховнимљ негбами 35°,

с разликви“ 14“, пре“ неговњ“ очима 34“, какви“ pŠкама

ДИЈАЛЕктолошки звоник књ. II. 13
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м“

40“, пре“ сви“ мкодма 39“, с наши“ 43“, многи“ пŠтови

75°, ови“ pišчма 42°, с они“ 79“;— гвозденима ланци 35°,

з добрима дbлњ, 41", с наши“ добрима дbлњи 43“, с ско

товњи несмљишмнентима 66° цит. и многи“ пŠтови змима

75“, оужима грђоховнима 44“ (у рус. немај, с невернима

54“, с оним“ злима 79“, вратма смртнима 4“, з пр“p"ма

скљима оусти 149“, фало“скљама словесњI 101“ (у рус. нема,

с нашима злобници 141“, с злотвори нашима 142“,

с онима 36“, пре“ свима 48“, своима очима 80“, с тима

83“;— с дŠховњи злобнимљu 32“, phЧма божими 42“, жи

вими и мртвими 3°, мирскими вецIми 74“, с праве“ним

24“, за нами 61“, нa“ нами 78". с коими заповћ“ми 86“

— или је завршетак од именице пренесен и на при

дев, па чак и онда кад придев стоји сам за себе: пре“

остали онде онњt“ жидовњи 81“, с пр“ти, с пани измiирне,

пре“ негови вратњи 23° (у рус. пре“ крати агиј, с погани

и с невернима 54“, с оружеженљи кандилњI 46“.

Локатив гласи на их или без х: ш баш“ T“, oy

гра"ски вратњи 7“, оу нечастиви домовњи 150“, коu“но 21"

u онitu 21“, оу свои“ оуста 36“, при своu“ страданia“34".

oy кошно 5“, по свои лкоди 39“ цит., на нихови пŠтови

43“, оу наши лbти 52“, оу твои“ година 52“, oy Нихови

оусти 52“. Али се налази и изједначен мокатив: оу

кост"ма моима 39“, по твои“ phЧ’ма 41", oy нима 31",

oy Нами 12“, 13“, 32", 40°, 151“, на вами 9". Оваких

изједначених облика има више него код именица, као

што у опште заменичка и придевна промена показује

више разноврсности него именичка промена.

Овде је на послетку место да се спомене, и ако

смо о томе већ говорили, да се нарочито уз заменичке

oблике могу додавати и поједини партикли. Најчешће

долази партикал -но, који се може додавати свима па

дежима: коино (nom. sing.) 1“, if Kогано 1", 10“, конштано

4“,5°, коњано (nom.sing.), коu“но 1“, о ко“но 12", oy че“но

2“, о чемано 3“, ору кошно (loc. plur.) 5“, коu“но 31°, коu“но
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(loc. plur.) 21°, 32“ итд. То -но може доћи и у средину

речи: коненога 17“; — нwiЗu 1“ (у рус ал), нећашна 1“

(у рус. ал.), ннезиноl 61“, нећашноl 36“ итд.

в. Бројеви

У Гаврилову рукопису бројеви долазе ретко, па и

тада их већином пише не речима него словима место

цифрама, као и у осталим нашим старијим спомени

цима. Оно мало бројева, што се налази написано ре

чима, гласи као и у данашњем нашем језику, тако да

се о њима не би имало шта нарочито говорити: едана

138“, една 50“, недно 33“. Тако и: два талiupa 46°, два

крила 38“, ободва орма крила 38“, две шоторе 46°, две

три доламе 56“, три четири корде 56“, три мртавца —

са старим обликом двојине код именица уз бројеве

два, три и четири. Од осталих бројева налази се при

мера за: ше” 27°, 71°, шf 31“, седа“ 16°, десе" 78“, два

над 38“, осамна7 35°, 61“. Даље се налази облик че

трдесе" 152“, изједначен према педесет, шездесет итд.

а од стотине само: ш? стоти“ 31“. — У целом руко

пису ја сам нашао свега три случаја да се број мења:

четир"ма ћошко“ (dat. plur. 16“, оу ови“ деcéма грди

ни“ 79“, ти“ десети“ 83“; — иначе се употребљава или

бројна именица или збирни бројеви: обоица ти цио сbко

20° (у рус. окои ciи скugiи), има“ рече тамо моне шето

pица бракне 27", ни“ шеторица избави 27“, ви двоица

месно собо“ се шогодите 139“, они са четворица по зави

чано 10“, з двоицо“ обоицами 45“, — с деветино“ 83“,

намесно овога 14“, о овоu“ pиза“37", it wereopo 14“, оба

двое 14“; – или се број никако не мења него само

именица или придев уз који стоје: це" парама олова

ти“, ова па заaostosu 91° (у рус. cita 3апскада пљу, него

нице и саме четири елементе имити стихšе називати

11", сви па" браке 27" (nom. plur.), каконо "четири дни

мpвац, 8“, меко три отроци 80", десе" девојакама 81".

Ig
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Б. Коњугација

Мешање врста

Онако исто као што се у данашњем нашем књи

жевном језику налазе неки глагоми који имају неке

облике по једној а друге по другој врсти, тако се исто

налазе таки случајеви и у Гаврилову рукопису. Тако

нпр. имамо презенс речемо 18“ по првој, и рекне 1“

рекнг 74" по другој врсти. — Тако исто: да и“ аомога

34", uo"помогу АО", да му поможе 88“, 47°, да нига поможе

61", поможе“ 151“ (у ориг. нема), помогашr 36“, по првој

врсти, поред обичнијих облика по другој врсти, кад је

овај глагом сложен; — мета 13° по првој и мене 14“

по другој врсти;— Од глагола “оксити—“живемљ очу

вамо се по првој врсти само 3. лице множине жива

33", 35°, 75°, 138“, 102° у ориг. нема, живе се 18", 20°

и раrt. praes. act. Oscuвbку 11". Иначе се овај глагом у

осталим облицима изједначио с глаголом живети—жи

вим, па има: оузоксиви" 4", оживити 7“, 57°, поживш

73“, живи 79“ итд. — Глагол имати може имати пре

зенс и остале облике по трећој врсти: не имао 81",

не има 2“, 38", 48", 56“, нећма 12“, имаше (3 sing) 31“

имакођи 78°, а може имати презенс с уметнутим д у

основи и по првој врсти, али се код Гаврима налази

тако само треће лице множине: да имаду 17°, 18", 23",

31", 35", 44“,52“, 66°, 74“, 80“.—Тако и код глагола знати

може треће лице да гласи: познад 81“, прознад 8“,

поред правилних облика по трећој врсти. Код неких

глагола друге врсте, у времену пређашњем свршеном

и прошастом придеву, може да се одбаци оно -ну- —

наставак за основу начина неодређенога, — па да те

облике имају по првој врсти: дигашr 4", дигнош 41“.

подиже се 2“, али се налазе и облици: дигне се 1“

дигнRue78°, дигнгле 62“.—Тако исто: сретоше 79“, c2cреп

2“, поред: срености 79“, срену 31“; — chöо“ 4", choе 1“
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и сtbнгвшžu 34“; — вргаш би 17“; — омрзаш e 89“; —

шаде 14° и ша“нгло. Исти се појав налази и у данаш

њем нашем језику.

Глагол стати има правилно презенс по другој врсти:

оустана 2“. У аог. може да добије у основи једно -д,

па да гласи: оустадо“4", стаде 38° — по првој врсти,

али може да буде и без тога д: не ста (3. аог) 81",

неданњ одуста 85°, одуста“ 3“.—Тако и глагол дати поред

през.: да не дамо 49“, имамо аогist: не даде 34“.— Од

глагола хтети поред не ктесте 148“, не кте 31" имамо

аог. и са уметнутим д: не орусктеде 139", оцузктеде 139°.

Од глагола нести поред правилнога през. неде“ 25",

недоку 25“, налази се и краћи облик: да се нане 67°

Једна од особитих одлика Гаврилова језика јесте,

да се код њега налази врло много итеративних гла

гола. Нарочито има много оних, који се свршују на

-ивати -оуњемљ. Многи од ових глагола не само да се

не налазе код ранијих писаца који су писали пре њега,

него се, по свој прилици, нису нигде ни у народу го

ворили, него су чисто његозе кованице. Гаврило је,

при превођењу с рускога, гледао да место рускога не

свршенога глагола употреби и у српскоте језику гла

гол који би показивао несвршену радњу, па је због

тога употребљавао врло често итеративне глаголе, који

такође показују несвршену радњу. Што је при томе

употребљавао глаголе у таквоме облику који није оби

чан, не треба се ни мало чудити, јер је он и иначе

волео да употребљава необичније речи. Сви ће ови

глаголи бити побројани у речнику, а овде ћемо наве

сти само неколико примера: ирикосновивати се 38“,

прикосивано се 36“, разтрзливаш 31“, раслабланоки" 20“,

см"срдива се 2“, смисливаше 34“, оудалнаноки" се 79“,

орумираноху 42", оцума драавамо 66“, оразамћиваш се 46",

urbacumusaur 25“, urbстZahuвати 77“, wслобоzvsати 86“,

поглihotuвати 23", uo"aopćioki 12“, наслtдно 85", про
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повbдстоку 36“, оускрсатоку 3°, ароразумљивано 7“, изгин

ива“ 62“, прилЂаћивати се итд.

Презенс. Гласи исто онако и има исте наставке

као и у данашњем нашем језику: има“ 11“, шине“ 11“,

исповbда“ 8", плаче“ 2“, задржZeus 56", изагне 1“, однесе

1“, измремо 36“, оузхокнете 148“, шрг се 88“, беже 81",

гнезде се 34". Старијих наставака има само у цитатима

из црквенога језика и Св. писма, и код глагола: неси

3“, ниси 3“, као и у данашњем језику. Кад је глагол

ићи сложен, налази се код њега оно ђ у презенсу:

ароће 6“, одугне 7“, наго 79“, догне" 85“: тако исто и:

изагне 1“, мимоигне 45“, али се налази једном и : ми

моиде 45°, bube 44", да ћubz' 50".

Друго лице једнине од глагола моћи долази, као

и у обичном говору: можh 25°, 79“, не можз 143“, мо"

зS", ST“, 61°, 7 1", уз“.

Кад је глагол имати одречан, онда увек редовно

гласи: не има 153“ (у ориг. на им ли) итд.; само се

једном налази неама 11“ (у ориг. нš), али се а и овде

без сумње читамо као и а не као ј.— Кад је пак гла

гол несамљ одречан, онда имамо правилно: нисмо 147".

И код Гаврила се налазе примери да неки гла

голи треће врсте могу имати двојак презенс: оузима

2", 5°, 12° и оузимлне 21“. Тако и: назива се 81“ и на

зивмне 18“, 64°; поненавамо 21“, понегное 76°; обличавамо

143° II обличRho 8“.

Од глагола црпсти треће лице презенса гласи:

црпе се 59°; од глагола отpти треће лице једнине

гласи: да штре 6“ (у ориг. да отретх), а од глагола нахати

треће лице множине: наша 68“. Од глагола слати треће

лице једнине може да гласи и шлне и° 150“, (у ориг.

их“ же сила?) и шилне 83“, 84“. Од ницати— ница 17“ (у

ориг. нема). Од глагола орубинати прво лице множине

гласи оубивамо, где је дошло в место ј према другим

глаголима као што су добивамо итд., гдеје в по правилу.
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Императив. Облици за императив исти су као и у

данашњем језику: не шлачи 2“, реци 17°, живи 2“,

запрекоli 23“, свbдочи 38", uvстална 93“, oy"крсни 3“,

б20и 148“, ба“ 151",— радате се 5°, стоare 6“, об24ште

се 31“, посагоште 47", ормафрите се 58“ итд.

Од глагома ићи императив гласи кадје прост иди 33“,

37°, а кадје сложен: оући 76“, догу 41°;друго лице множ.

долази иу скраћеном облику: ште 85“,47°. Тако и: држте

се 21", i ka"re 64", core 70“, 73“, хоте 23°, али и ходите 35".

Од глагола слати императив може да гласи онако

исто као и у презенсу двојако: не или 80° и не шили

93“. Први је облик данас необичнији, и употребљава

се само кад је глагом сложен. Ово су управо била два

глагола у старословенском језику: слати и излати.

па су им се облици измешали и изједначили.

За треће лице једнине и множине обично се упо

требљава треће лице презенса са свезом нека или да:

нек' се смере и шо"низе 80“, нека сла иако 52“, нек" чезне

19“, да сbrворе 7“. Ређе бива да се употребљава друго

мице у значењу трећега лица: боди име г"нне бл2"венно

5“, wглDoало на“ беди мазарљ30“, века ти беди ча и слава

41° итд. Као што се из примера види ово је само код

глагола бити.

Императив се може описати и глагомом имати,

и то није баш тако редак случај: да имате смешати

7“ (у ориг. Того послKuaете), да не има красти 89“ (у ориг.

да не крада. Једном се налази облик императива у зна

чењу будућега времена: тада да и чека 24° (н тај ће и

чекати) у ориг. дожде,

Од глагола моћи императив гласи као и данас:

не моli 2“, 50", 49“, кад је одречан, иначе гласи: шо

мози 32“. Од размоти императив је: размите то 58“,

а од оправдати — оuравди га 48° у ориг. нема).

Од глагола видtти императив гласи једном и виђb

3° (у ориг. киждњ). И ако се налази свега једанпут,
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ипак се не може рећи да Гавримо овај облик није изго

варао, јер и иначе облици императива не долазе тако

често у тексту. Напротив могло би се пре тврдити да

га је Гаврило баш изговарао, и да и овај облик по

казује јужно порекло његова говора.

На послетку треба поменути да се налази примера

да императив стоји у значењу прилога: а ти, бога се,

ниси то чžu 45“, на кои мо буди посаш 85“, као што

и неке свезе могу имати значење императива: деде71".

Прошла времена. За прошлу радњу Гаврило обично

употребљава аорист или шерфекат, а имперфекат много

ређе. Овоме је без сумње узрок мало и оригинал са

кога је преводио. У оригиналу, ма да се налазе и

облици имперфекта, ипак таки облици долазе много

ређе, него се већином прошла радња исказује аори

стом и перфектом. Можда се у том Гаврило и нехотице

угледао на оригинал.

Aорист. Исти су завршеци, а и гласи исто као данас:

сbде 1“, привати 1“, 5°, 6“, оживи“ 7“, обсна 19“, заже

лише 31", прикосна се 36“, би 16“, би 138“, бисмо 51"

не бисте 9“, ако бисте 9", али се налази и би (прво мице

множине) у значењу погодбенога начина. Тако исто

гласи и треће лице множине у значењу погодбенога

НАЧИНА.

Казали смо већ да неки глаголи друге врсте праве

аорист кад одбаце -ну- од основе начина неодређенога:

сретоше 79“, према сренати 79“, срено 31°; choo“ ", choe

1“, према сbдневши 33" итд.

Али се налазе и примери: дигнa ce 1", срена“ 31"

дигнRue 78°, сретнRue 79“.

Од глагола смотрети 67“ има аорист: смотре ненf

fђу 6 19.

Од глагола ићи, кад је сложен, аорист гласи: нагне

31“, нагнш“ б0", догњиrиe B 1“, доћome 78“, наћocмо 146"

undoute 44", али се налази и: изиде (3. м. једн.) 13".
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Имперфекат. Рекли смо већда долази ређе, а гласи

као и данас: баше 1", 5°, 61“, имаше (3. л. једн.) 31“,

могаше34", смисливаше (3. л. једн.) 34“, посл2utuваше

34“, хогнаше 37“, валнаше 70“, искаху 90“, пазаше (з је

према инфинитиву и осталим облицима)90“, осамнаше 82“.

— Према руском су посрбљени облици имперфекта :

слihпацtњ нћки сhдеше при пŠти (у ориг. сtkдлш“), сла

васу да б“ у ориг. смак Ба

Од глагола хтети имперфекат гласи: ккњаше39",79“.

Прилог времена садашњега. Старији облик овога пар

тиципа очувао се само у цитатима, где је и у ориги

наму исти облик: рекам 31" цит., надви и шињел 58°цит,

смотре 2“, 61° цит, ипаче обично долази млађи облик,

који се као и у данашњем нашем језику свршује на

-ви, или место гласа К., утицајем црквенога језика и

оригинама, налази се и ци, али много ређе. У ори

гиналу овај облик долази врло често, и то као пар

тицип, док је у Гаврилову преводу овакав партицип

замењен обично и готово по правилу описном рече

ницом: нпр. у ориг. не импрви мfжа = коњано можа нfе

ника“ниимала 1“; у ориг. гожежелакциагu - кошно га датно

срце“ и свони“ опио“ жели 101“; у ориг.: к' дом“ идеже

Апћми клу; с длар - ој она до“ где су се били скалили

au“лви и сhдимљи 102“ итд. Aли се налази, и ако истина

ређе, и код Гаврила овај глаголски облик у значењу

партиципа: обладаоцао и, предлаго, средијемо ".

текакнема 18", исходекао ш“ на“ накб 40", наванаила грб

дица ко себ (у ориг. грлдера к' сакik), сила животворећč

3", земља стонека на води 62“, живски“ тоноша у ориг.

жикири кнoша, пребиваокнега вbннога живота 87" Iу ориг.

праккакugih), if живцаго 60“, провала бодка се оручи

нима 26“ (у ориг. пропа калis итд. Већину оваких примера

требатумачитида су постали утицајем оригинала, јер се

налазе на местима где је и у оригиналу партицип, али

има примера, да се налази код Гаврила партицип и
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онде, где га у оригиналу нема. Несумњиво је, да се код

њега показује тежња, да се овај облик замени или

описном реченицом, или да се употреби само у примо

шком значењу, али та тежња још није начисто изве

дена, а томе је узрок колико с једне стране оригинал,

толико с друге стране књижевни цркв. језик, где се

чувају ови партиципи. Иначе, као што смо већ рекли,

овај глаголски облик стоји у шрилошком значењу и не

мења се: носеку 1", веселећи се 65°, калкоку 2“, 3“,

chöеку 4", uo"нашаоку се 4", лежеку 5“, свbтлеко 5“,

газеку 8“, глDoакоку 13“, глВодекi" 18“, ходеку 21“, бROZE

35“, проку се 52“, видну 61“, идућу 80°, шенкођу се 18°,

вича кi 33°, шлетску 78°, скžбRKVI се 18°, бежеку“ 152".

Од глагола хтети овај облик гласи правилно хотеку 23“.

Као што се из примера види, ово су све трајни гла

голи, и овај је облик врло обичан. Од учестаних гла

гола били би: оудамнакоку се 79“, 81", испаднњаноки 23“,

89“, згрђидоку 10“, исповbдоку 8“, проповbдокi" 36“

послbдоку 8“, орничтоживакоку 65“, бл2"влњакоку 36“,

казалоку 33", загнкоракоку 10“, расенококу 47“, раслабина

коку се 20", upopичку 7“, шо"иорскоку 12“, ifодакоку 81“,

изданоки 3“, шоužuanoki“ 2“, саоминску 136°.—Шта више

налази се чак овај облик и код свршених глагола:

шадна кi 84“, орускрсна кi 3“, провидеку 2“,56“, река кi 105“.

Облици: звизнсдски 8“, желкоку 73“, направљени су

према глаголима који у 3. лицу множине презенса

имају у, угледањем на њих, а живску 11° неће бити

неправилно, него је старији облик од једнога глагола

који се у нашем рукопису у осталим облицима изгубио,

а сачувало се само треће лице множине: живо.

Од глагола тршети овај облик гласи трађку 18° и

трилнећи 8“, 18“, а од боравити—борављену 149“. Pe

кли смо већ, да су ово по свој прилици остаци јужнога

говора.
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Прилог времена прошлог. И овај глаголски облик код

Гаврила није више партицип него прилог, и не мења

се више. Изузетака има врло мало, нпр : бодавши по

црна“37". Нарочито треба нагласити, да се овај облик

увек свршује на -вши: оJувативши 43“, сbдневши 33",

оставивши 43“, дошавши 14°. Поменули смо већ, да се

овај прилог врло често пише са удвојеним вокалом на

крају: cbОндвшžu 33", арогнавшiи 33° итд.

Код глагола бити овај се облик прави од презен

ске основе бад-, па имамо: бодавши 3“, 35°, бада“ши 4“,

бодавши 3“, 13“, и увек гласи само тако.

Прошасти придев. Гласи као и данас на и : upokretur

1", могаш 1“, рекаш. 1", 31“, згодаш. 2“, дошаw 2", 4",

мžчаш: 2", 4", 4", итденди се 4", изгнаш 34", oyЗеu 5",

гризаw 25“, а згушаш 18", изишаш 34°. Тако и за женски

и средњи род и множину: ктела 6“, рекла 2“, изашла

5“, изишла 36°, прообразовала 41",— порасло 1.9“, мнbмо

се 6“, слачивало се 65“,— распитивали 5", мрцали 65“,

звале 45“, викале 45“ итд. Старији облик на -м налази се

само у цитатима река“ 85“ цит.

Рекли смо већ, да глаголидруге врсте могу у овоме

облику одбацити оно -нj- од основе начина неодређе

нога, па имају овај облик као и глаголи прве врсте:

дигаш 4", 7", wмрзаш 88“, ироникло 17", 89", epaur 17",

паш. 141“, тало 16“. Према облику дигнгш и дигаш пo

стао је мешањем њиховим и облик дигноur A1", који

стоји на средини између њих. Али може код ових

глагола оно -ну- ида се не одбаци: дотакнгло 4", ша"нди

141", па“нело 19° (у ориг. паде, да би се дигнгле 62“,

нагнало се 66“, спрегнала 62“ итд.

Глаголи четврте врсте, који имају у основи В, могу

поред правилнога облика на е, као што су: видеш: 12",

80°, 138“, види 62", S6“, видело 62", 67", upoвидеш 46°

итд. (примера има доста), имати и облик са и : видtиr

12“, 13“, живи 31", 33", 79“, оживи 5°, 63“, поживш
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73“, cbbhur 4", шовели: 35", желiu 81“, корiu 8“, „желили

c2: 80", дометило 16“ итд.

Ово је и овде постамо утицајем граматичке ана

логије. Из презенса продрло је и, као што ћемо видети,

у инфинитив и у остале глаголске облике који се праве

од инфинитивне основе, па отуда то и и у овом облику.

Тај се исти појав и данас налази још у неким краје

вима народнога говора српскога. Неће бити да су ови

облици са и остаци Гаврилова јужнога говора.

Од глагола хтети овај облик гласи хотБш 26".

Трпни придев. Као што је познато, два су наставка

којим постаје трпни придев -ен : ношенг 7“, вићена 14“,

80“, крцена 31", понегнени 11", ojaнесенљ 13“, бињена 15"

низбацена 29“ (у ориг. нема), изедена 13“, изношен“oza 4",

и -ти: менат, 7", мен"53“, орускрсноста 12“, заоузда" 66“,

изгнi" 145“, 148", послатb 31", споменf 79", окова 19",

прода" ме, именовато и у ориг. наречно, вата 148,

ifrero 140“, прикова"90“, венча" 9“. Као што се види, неки

од ових шримера у данашњем српском језику много су

обичнији, и готово се једино и употребљавају с на

ставком ен. Има примера да се код Гаврила налази

један исти придев с оба наставка: нашисано 24° и на

писато 24" у ориг. написано), шисато 148“, закопана 4"

и закопатњ 8“, 9“, 36“, закопата 8“

Трпни придев може, као и у данашњем језику,

да се употреби у значењу обичнога придева: незнана

жена 61“, изношен"ога ноноше А" итд.

Инфинитив. Свршује се на -ти или -ћи: шатити 1"

одумрети 1", ilicTauru 5", посекувати 6“, изгнати 7“, иза

гнати 9", шилнати 93", обThђати 36", ogsaтити 7", смћ

рати се 79“, довести 20“, шо"oyi Muru Š", пожети 14", 13“,

пожнети 20°, срећнати 79“, докr, wouoмоћи 88“. — Гла

гол који у садашњем времену гласи иде“ 17", у начину

неодређеном врло често гласи ити 31", отити кње 59",

ити ко 71", али се налази и са -ћи. И у оригиналу
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овај глагол гласи ити, па је можда туTмало и ори

гинал утицао. — Глагом принести 45“ (и у оригиналу

тако) има прошасти придев принесаш 46“, донесмо би

71“, занесми 10!“, са гласом с у основи; али се налази

и без тога с: донети 2“, 140“, снђTu 14“, снеш си 71°,

нанело 10“. — О облицима као што су: видtru 2“, 65“,

постидти се 39“, оживоти 21“, оживљети 21°, смотрети

67“, — према: оживити 7“, 41°, аксивити 57“, желити

36“, орарастити 16“, застидити се 18°, 70“, повbшити 9“,

смотрити 14“, говорили смо већ, да су први старији и

правилнији, а да су други постали утицајем аналогије

према презенсу.

Онако исто као што неки глаголи имају двојак

презенс, тако има неких итеративних глагола који могу

имати двојак инфинитив и инфинитивну основу: при

ближивати се 78", и шриближавати се 81“ (презенс:у

upuближавао се 81°); свршивамо би се 94“ и свршавамо

86“; wдличавати 143“, итдличžuВати 148“. Без сумње ће

имати још оваквих примера. — Има опет неких гла

гола код којих је инфинитив са свим необичан: ари

косновивати се 38“, прославмžuевати 63“, штобасишивати 25“,

и бcržanasaru 77“, поглбдивати 23", повизивати 24",

upopазумљивати 7°, растрзfuВати31“, орма драавати 66“итд.

Од инфинитива се прави и футур. И овде код Га

врила влада врло велика недоследност и неједнакост.

Тако, или се : ћу, ћеш итд. додаје на цео, неокрњен

инфинитив: сказати кне 33“, понести кнете 148“, оручинити

књe 144“, uожети књe 13", застидоги кње се 70“, части кнемо

85", ити кко 71°; или може наставак -ти за инфинитив

да се одбаци, па да се на тако окрњен облик дода:

ћу, ћеш итд.: бикне 151“, чакнемо 1", 31", сказивакко 4",

дозвакнемо 36“, имакне 149“, вратикнемо 101“.

Код Гаврила се налази још једна језична особина.

Он особито радо воли да употребљава реченице у ко

јима би долазио Пиштиm exactum. У том случају он
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прави овај облик од презенса дотичнога глагола, кад

му напред дода ојуз-: где го“ оцузбрдо 81", ovaхиви“ 4“,

oyЗчано 7“, орапомаже 17°, ојаради“ 17°, одусоди 153“,

oyЗчže 15“, ако оузхокне 96", оцузмаче 17“ итд. Примера

ИМа ДОСТВА.

Прилози

Онако исто као што у данашњем нашемнародном го

вору влада велика разноврсност у облицима и употреби

неких прилога, тако се то исто јавља и код Гаврила.

Старији прилози из црквенога језика измешали су се са

новијим из народнога говора, те добивају различне на

ставке и завршетке. Пеки прилози за време и место

јављају се код Гаврила у три разна облика. Тако се

јављају — или без икаква вокама на крају: ка" 2“,

13“, 34", 91“, никадњ 1", 1", свака" 5", 5", 53“, 39“, 91“,

свакадњ 64", 91“, нека“ 38", ca“ 3', A", 31", садњ, 44", 88“,

91", доса“ 77°, све“ Sl", та“ 85°, ifонгоњ T, A", foot" ".

ника“ 6“, 64", fra"87“;— или може доћи на крају вокал

-а: свагда 19“, 35“, brzoа 32", када 35°, 14“, тада 7", 9!“

када 44“, 45“, 147°, никада 146"; — или може доћи на

крају вокал -е: каде 7“, 13“, 34", 46", 140“, 147", 147".

када 1", "", 3“, 5°, 11°, 71“, 147°, саде 3“, 4, 63“, 146",

досаде 14“, ifcаде 5°, каде 50“. — На овакав облик с во

калом на крају може се додавати и једно -р : садер. 7",

такоћерв 152“; или: тадара 142“, свагдар, 2“, свагда“ 89“

Ови различни облици постојали су угледањем је

дан на други. Још је у старословенском језику било

неких прилога који су могли имати двојак завршетак.

Ти су прилози пренесени и у српскијезик, у коме се ова

особина развила још већма, па захватила и оне при

логе који нису имали двојак облик. Па не само то,

него се та особина пренела и на неке предлоге: скроз

24° и скрозе.
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Има неких прилога који гласе као и данас: нева

21“, овде 1“, 1", 2“, 31“, 45° (увек са е на крају), онд

54", omers 5", 5“, uruč7 10“, 34", 57", 83", како 3“, већs 2",

7°, 31“, тамо 52“, онамо 34“, 56“, камо 51", osta S',

чак 11“ (у ориг. сужа, онда 21“, 35°. Или имамо нера 1",

нере 45", 148“, тек 19", теке 159", доиста 5“, 7", 138“, доисто

94“, цигло 33“, цигли 94“ меце 9". Неки су од њихданас

врло ретки: оJуба“ мало 13“, инди 8“, 16°, 44", такви 1“,

79“ (долази врло често), издоволне 6“, преко врха 30“,

исто 15° (у ориг. тoкмој, ша"27° (у ориг. ада), испочела

36“ (у ориг. искони, саро“ 32“ (у ориг. протик), наполно

2“ (у ориг. Енik). — Доселе 3“, Пселе 5“, налази се само

у оваком, дужем облику, а ш“згорљ 104“, 153", fзгорљ

24", 60“, 80“, 148“ само у краћем облику. — Докле 49",

59° може гласити и док 7", 7", 37", A", 51", 59", 85°.

— Некима се може додавати и партикам: кад'но 92“,

каконо 15°, 60“, кроционо 16“, садено 25“; дн"bКе 101".—

Још треба споменути да се налази дани“ и нокни!“ 54“

у значењу прилога, а тако исто и бога се 45° (у ориг.

нема), и маче“37“: присташ маче“ итрага (у ориг.нема).

IV Синтактичке особине

Изгледа, да ни у једном погледу Гаврило није био

толико подложан утицају оригинала, колико у син

тактичном погледу. То је поглавито стога, што је он

преводио с једнога језика, који, истина, није имао син

таксу потпуно исту с нашим, српским језиком, али

како су и један и други језик сродни, то имају много

заједничких синтактичких црта, па је често Гаврило

задржао облик реченице какав је у оригиналу, и ако

је у нашем језику обичније у ком другом облику.

С друге пак стране у његову рукопису има доста син

тактичких особина, које се налазе и у нашем данаш

њем језику. То је нарочито на оним местима, где је
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он допуњавао текст својим умецима. Али код њега има

и таквих особина, које нити одговарају оригиналу, нити

су обичне у нашем језику. Покупити и средити све

синтактичке особине у овом Гаврилову преводу, ушо

редити их с оригиналом и одвојити оно што је чисто

његово од онога где је оригинал на њега утицао, био

би предмет засебне студије. Како овај рад не претен

дује ни у ком погледу на потпуност и савршеност, то

су и овде изнете само оне синтактичке особине које

су зашажене, било због своје необичности, било што је

нешто у данашњем језику друкше, било, напротив, што

потврђују неко правило данашњега језика.

Неке су од ових особина поменуте већ раније, а

и овде ћемо неке навести.

Тако код Гаврила долази врло често повратан

глагол онде, где у данашњем нашем језику није тако

обичан: не жива се теке ш не"ном хлbбR 20° iо ориг.

не и единš ХVIR жикти, живи се по свонта воли 9“ (у

ориг. нема), и више нfе дожанг себи се живити 11° (у

ориг. и не сак к томе дčжн" жити, тако ти се вална по

би живити 1“ у ориг. нема, не може се недана чека

живити теке и недном хлbбс 17° (у ориг. на и улikR

едином живи кадета чаки, и адски се живи 18° у ориг.

нема), тако се е ш“ живи овога свbта 93°; мислите се

21“; свинско стадо цио се шасе оцу онога гори 25° у ориг.

стадо скинlи пасомов к горk); искаси се да е залаоне

cateнie l' врачева 40“ (у ориг. искоси, шко светно стане

крачака: шази се 88“ (у ориг. Елкди); обица се 101° 9'

ориг. шкikuратx); да се пада и шоклана се нема 39“ (у

ориг. нема); да се не са мнкамо 151“ (у ориг. нема);

тва“ исте“ да борави се 152“ (у ориг. нема), и циган

ски да се боравимо 151° (у ориг. нема); ка“ се шторече

да кe пoлoвица свога добра издати проснако“ 102° у ориг.

агда стакх рече); да се не аранди“ те и свога нединоро“

нoгa cна е даш за њега 153“ (у ориг. нема); како би
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мирг сташ се мегко вами 139“. Као што се из наведе

них примера види, ово је црта Гаврилова језика, а у

оригиналу се не налази. Али има неких глагола који

су и у оригиналу повратни, па је Гаврило тако задр

жао и у преводу: гдено са" се на са“ пости четрдесе

дана 152“ (у ориг. идеже пости"сА...); мнђи се да не сљ

сви“ свршенљ 93° (у ориг. мнлцасА сокершни“ Блти); пла

чите се и нецatre 23° (у ориг. плачктасА и радите), са

зите и шлачите се 152° (у ориг. слезкте и плачктасА);

изгниш“ се моне ране IF мога безам“на 44“ (у ориг. согни

шасА рани мол); жеже се Гвише 28“ (у ориг. палит'сл

наипаче).

Обратно овоме имамо у: испад за на дрво да видљи

nea 105“ (у ориг. кЗиде на игодичина; коu zо“ мрзи и

мрцžш на свога брата 87° (у ориг. нема).

Код неких глагола предмет стоји у генитиву: нерљ

на чека“ сваки ча“ и на ово“ мо“ смртно“ кревет не

говога гласа 6“; еда хокнемо мљи вthb посл2uaти овога

гна гласа 151°; дочекати доброга рода 20“, когано часа

и са" самљ саде дочекаш 7“; коu“но оне искžшže 17°;

какoно хвали аш“љ такве“ 88°; да и свtко добави“ к себи

151°; зове свtко 151°; aази свога закона 9° (у ориг.нема);

држе га се 16“. Можда је томе узрок и оригинал : вална

слепшати баси“ словеca 19° у ориг. шко смока Бжiaru: по

слишати траR F : желеки живота (у ориг. желат“ живота).

То нарочито често бива, као и у данашњем нашем

језику, кад је глагом одречан: не држи на скапоко

жита 88° у ориг. нема); кошно ниса“ заборави бисте

ca"бе а ни uравице негове 11° (у ориг. иже шпракдани“

г“днi“ не зак“); а ми мо низацио ни хвале не даемо 137°;

не има никога 95“; еда не има мiрв хваћbe 153“ (у ориг.

нема); и не иставише свое вВре 88°; не меша вина и

млека 88° (у ориг. нема); не варала моди на каовано

и на прода 88° (у ориг. нема); да на зло мtсто свога

добра не издамо 88“ (у ориг. нема); не привата мое бе

диллкктолошки звоPник, књ. II. 14
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седе (угеп. sing.) 15“. Некада је тако и у оригиналу: а

мирнога шта ниса ни запантили 43° (у ориг. и пети

мирна не познаша); кошно не арћима себи свога крста 105“

ју ориг. и же кu: не прivљет" крта скоarun: ама ми тога

не видимо 40“ (у ориг. но ми саги на кikМи:; и не знамо

никаквога на себи грђха 11° (у ориг. ико грkХа не имамu.

Неки глаголи захтевају генитив с предлогом. Не

обичнији су ови: да вичемо до нашега гдина 142“, те

рече до са 102° у ориг. реч ка где, говорити до га 14"

у ориг. ка где, и до за говоре 14', zоворек до да 15

if не би се мишћи 89“; и час се оју моu орушко 7“ у

ориг. нема); u f тога са“ те свbzа твога да га шеслободш

138“ (у ориг. нема); u ili Toга се истино“ свbдочи 19“

у ориг. Енкдоже шкik Ecтку.— Некада је као и у данашњем

језику: еда има кого" да би се могаш споменати оу гро

бови твое мл“ти 5“ (у ориг. еда покkстБ кто кж грокik

5- --- -- 4°-- -- ---------v- ------ ----- 4 44

мAтњ ткок), да би се спомена и онога страха 11“ (у ориг.

нема; мишћи се и Пуциети се свba ubuoкашнога грђха

106“ (у ориг. ЕсацКлаги цркis нšнагш Бретисл.); if тога

ce ispкати 89°; испрости ору драги лкоди 9“

Неки глаголи, па чак и непрелазни, имају предмет

у акузативу, место чега имамо данас друкчије: ласка

га с мtast" pitu”ма 10° (у ориг. нема), маскати лкоде на

коe зло има 35“; ако се покае опрости га 139° (у ориг.

3-- --- --v- ---- --- - - m

дире показсл. uстаки ем); опрости на“ 140“ али се на

лази и : umpацати члко“ 139°); проси ва“ сатана 15“ (у

ориг. проси u Kacz); и не помишлнашљ ба на игнала свbта

139“; помишлна вbвина мака прв"ни са "божи 39° (у ориг.

нема); ако ми бде кога занеш с кривдо“ 102"; кои га

свака“ хвале и блгодаре га 17“ (у ориг. ХКалмих тој,

и благодаре га и свако“ његова дара 17“; и ни“ кне та

живо" живити и хранити 105“; ка" ме е на мо“ крила

легаш шоцена 26“; да не имачемо мртвога човека тbло“

него сваки себе да се плачемо 12° у ориг. тКе да пла



9. || ||

чf ca. на оумершно дно), и плакали е мрва 42“ (у ориг.

нема); налази се и друкчије: него за нега више не шлачи

2“ у ориг. само: не плачи); у примеру: и плаче та мти

црква хранска мртвога синка свога 9“, можда је ути

цај оригинала, јер се и тамо тако налази: (плач же

rry

алерш сна сконго); по се за проходила 94“ (у ориг. Б

народа мимоходмира); да би прошаш свога живи“ тесни“

вратима 24° (у ориг. нема); не иди тамо да га прhишљ

48° (у ориг. нема); настићи и попраш ногами тога мава

и змана 36“ у ориг. насталим и попрала лва и змај); не

могаш нега измолити 26°; užтњ заповbдеa Tвои“ трча“ 15°

(у ориг. петњ. такоxx); какво ли са“ на међсто дошаш. 27“;

да се заложи едана залога 25° (у ориг. нема).

И овде је често оригинал утицао да дође акуза

тив, али је у овим примерима ниже утицај оригинама

несумњив: помрзаше не своко дио 89“ (у ориг. накидити

дша скок); како на се гласи да идемо по негово“ uzro

146“ у ориг. како на х.. глашати); спомински на“ из

ланie See Rosu 136" (у ориг. Rocпоминакugiи намх излi

лне кроке хRus Hе може мене досегнети 105“ (у ориг. на

дослжетх мане).

Акузатив с предлогом имамо у: кои на те пре" би

рови шанка 92“ (у ориг. клаканика); не има се ојио

ојуздати 93“; (али и: нерв се она на но одузда 17° (у ориг.

нема: „се опадао на боже органе 32“ (у ориг. oymo

какци суки на оска као, не опада се на то 138 у

ориг. нема); овај глагол може захтевати и трећи па

деж: oyЗдакоку се дго“ живота 10° (у ориг. надежда дол

го живота); посадало се на За 102° у ориг. супска на

ra); и за ни“ не за говори 34° у ориг. и сих же гдњ

гла); кои доходе оцу себе (н: к себи) (у ориг. приход" к'

ске); oyЗе члка на свога ско" дв“ у ориг. кЗла ко на

скои скот Ј.

14“
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Није ништа необично код Гаврила да се предмет

понавља, па дођу два предмета, од којих је један име

ница а други заменица: наша зе“лна ср“uge Наше не

привата га оу себе 15°; свое речи не издав и Г себе 17“

сви“ орне"но богати“ призива и 23° (у ориг. какžne KсNA

нicтикK когатих призиката).—Али то понављање заме

нице не мора бити само у акузативу него и у другим

падежима: шосмо нига не шака нена можа даш орубити

87° (у ориг. нема); ка“ мž e на нема бло било рko

37°; oyмазеку мо ору негова како 102° у ориг. код к

д:3 закашк“); зато ва“ орбо рабо“, моu“ слами, за мно“

вална ва“ ходити 149“ (у ориг. камх ko pasом" за мнх

ГДемх подоклета ити); и на ко са“ оно“ коu roди за

мно“, дакко ма добар, аačетљ 153“; кои би се тко нашаш

u oveакненљ би би оју такво“ посл2: 142“ (у ориг. нема;

ако одациа цио имате НР тога дате мл“тинко 40".

Датив стоји уз неке глаголе као и данас: пркоси

u" 90° (у ориг. нема); цио 23бде код цио нами згрбиш

137“ (у ориг. нема); гореко незbика желишљ шомоку 27°

(у ориг. единого Азика горkншк желaши помоци); цио си

сиромаха очини 26“; нерв не гљ на" помогашr 141", да

ти шомогне“ 90“ (у ориг. да тл помлik); и како се не би

она нема шбрадоваш 101" (у ориг. и како не имат“ радо

кати сА); или се на“ вална противити 140“; валнаше и

теби такву бити 26“.

Код глагола доћи стоји датив с предлогом : il' коu“

но ако многи к мени догно 147“ (и у ориг. кж мнik), a

if Ka' си ти дошаш к мени 101“. Тако и код глагола

рећи: рекаш си к нwisu 5“ (у ориг. ниже рекл' еси); ка

стома петра е рекаш 15“ (тако и у ориг.); стоа те вика

к мени да ти помогне“ (у ориг. копiеши ко мнik).

Чешће пута где се у оригиналу налази присвојан

генетив код Гаврила стоји присвојан датив: и предаде

га матери мо 6“ (у ориг. матери Еги); o poke мтри ма
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5° (у ориг. матери гu); u uvsati e човкњ живи и бора

ваш каконо сна мрак и ноки 31" (у ориг. пика сина

ноци и тмљу).

Необичнији је датив, према оригиналу, у: сављ на

po° искаше да би мо се прикасами 38" (у ориг. прикасати

сA амб), не прикасад се мени 38“ (у ориг. не прикасаи

сА мнik), коснд" ме се за халинд" 38"; косна“ се с неднога

крашчка неговоl жалинit 37“ (у ориг. косно сл. крал

ризи егu). Али може бити и друкчије: прикосна се смрт

нога кревета 2°, неко се мене арикосно 38“ (у ориг. при

косно сл. мнik); дотаче се к носимо“ 6“ (у ориг. косне

сА одра).

Даље је необичнији датив у: не мени достоњанг

105“ (у ориг. нikcт" мане достоинх); даде ма беседа 1° у

ориг. гМати соткори); зацио милованње ово“ свbта мрзко е

то Бz 140“ (у ориг. ико мка мiрa саго краља Касти); да

би на цио твоне занеш или ти коњига цети зактеваш 46°;

и ш то“ извециде на“ up"prsa 21“ (и се изкikčTERет“ прка;

Инструментал стоји уз неке глаголе као и да

нас: цио си га измfutur TВони“ мл"luo 33", или новци

или кои“ знане“ чи“ би га могаш изл"bЧити 88“; ни

пака чи“ ао“aoмoгаш 95“ (у ориг. нема); насити би

и сла"ког“ мfoo“ 1° (у ориг. мšда сладости кRчним на

стik Ru h; ако ли си се игбтовараш тежки“ грђео“ и

безаконде“ 151“ (у ориг. аце штлгченг вси кеззаконiew“).

неће се нtи“ застидити 32“ (у ориг. не постLIAAтхсА); да

би се чи“ други“ хвали 105“ (у ориг. мнik же да не ко

дета укалитисА); кои ору конта накои може чи“ го“ ио

мођи 88“.

Уз неке глаголе стоји инструментал као део имен

скога прирока: рече бљеша тало“ се оручини 15“ (у ориг.

егда слоко плотњ RucтБ); оваа живо" смрко да нариче се

више него ми живото“ 86“; бљкти овцо“ (у ориг. на кt

окцк); али може да дође и акузатив: каде на“ чини

плодоно“не 17“ (у ориг. ткорит" насх плодоносни).
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Инструментал с предлогом с стоји код Гаврила врло

често онде, где данас обично стоји у српскоме, па и у

оригиналу, чист инструментал: пса назаранине иде со

ти“ шате“ 94° (у ориг. мимоходитд.); (налази се истина и:

ти би моu“ are" roди 26“); oyморити с шоcПо“ и с мо

миТво" 21° (у ориг. нема); засDнаш са звbвдами и сн

це“ и с агалима у ориг. засад зкšдми); з добри“ и

блем“ срце“ часо слово 19“ у ориг. докрими срцем и

клтима слшакше слоко); него се сви“ своu" срце“ славиати

вална (у ориг. нема); вазмобиши са сви“ ср"uge“ свои“ цит.

19“ у ориг. козмкиши. кšм" срце ткоимx); и с наши“

срце“ то да шмилемо 19“ (у ориг. cić и срце козлккима);

шпара га са свои“ сžзами 16“ (у ориг. oyмњи сезами); и

с нашо“ нaрoско и са злобо“ навставно смо се оуподобили

и снедначили се змами 105“ (у ориг. простlк изкikcтно

sми оуподокихом сл.); да би се гдего“ не потакнади и ка

мена с ногами Твоима 17° (у ориг. да некогда не прPT

кнени и каменх ноги ткоел); и да се с чи“ не заоусте

жемо 151“ у ориг. натоже самнаше сл).

Необичнији је облик реченични у: смиловати се

на“ своu" opazor 138“ у ориг. пoмимокати клакрета сконту.

добро смžшава цио ти каже загонетко“ тво створитељ

43“ (у ориг. нема; да има са“ чи“ живити 89“ (у ориг.

нема); чи“ са томе криви 15“; и негови“ траго“ се др

жати 96°; ка" си ме речo“ свони“ гласи 71° (у ориг.

егда козгласилх еси глА); или с предлогом: он жели за

ти“, ама не може свака“ достати 44° (у ориг. нема); за

тва“ сви да желимо 33“ (у ориг. имамu oyКо и скik же

лети секik).

И локатив с предлогом и долази врло често код

Гаврила онде, где је данас обичније друго штогод: u

чема си ме над чživ 4° (у ориг. иже наоучил' мл си), оруче

се и свонига воли 43° (у ориг. нема, оручек” се днљ ноћ

и сТо“ илисмо“ 20° (у ориг. нема); if ceме ће се шогунавати
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v Твонига правица 5“ (подчиПсА пракд: ткови); али има

и : наочава и орувавВциče... овога заповbди 90“; и то“ се

покате 49° (у ориг. нема); и че“ вамњало би да се кане

и шлаче 87“; да би се моди бавимљ и ти“ беседа“ 18°

(у ориг. нема); ...са и то“ радили 25“, ако и тo“ ogзра

ди“ 17° (у ориг. нема), кои са само теке и то“ радили

15° (у ориг. нема), аоради и нема 49°; 46° нити се и

би ио оправамаван 46° у ориг. нема; и чема би се

могаш измfчити 47“; и ра“ не и нига да е скоро свати

86“; на са“ и себи то стекаш 44“ (у ориг. самх кинокенх);

да вbрбе и то“ 15“ (у ориг. и не кikpčksт“); али се налази

и : и не вbрено томе 15“); ница и то“ рече да не скр

биша, 97“ (у ориг. ничтоже тл рече да смирата); да не

тžжи и томž' 48“; тршеку свацио и то“ шака искусана

бива 18° (у ориг. трпне же искžстко); ваља на“ свака“ и

сваче" wсталнати чвко“ нине кривице 140“ у ориг. Гла

цати члRKS corpkuНа их кж нама); и тога црка врло

и сваче“ да имате слабишати 7“ (у ориг. Того послRIшлете);

кои се и писмо и и боже“ се очено траде 20“ у ориг.

нема); и да ша“ти и том "" 15“, да се споминемо и и

то“ да шантимо 9“ (у ориг. нема); да се смишљамо и

то“ цио е то 46° (у ориг. нема); и и то“ извbuze na“

app"ка 21“ (у ориг. и се изкik"Rет“ пркх); игнда поче и

драго“ се молити 26° (у ориг. нема).

Као што се из примера види, оваких случајева

има доста, а и оригинал је утицао да их има више :

рада се и за 2“ (у ориг. радовати сл. u Гдј: радовати

се и веселити се и то“ 24“ (у ориг. тikw' радокатисл.);

него рада се и тома 97“ (у ориг. нема); не имамо се

и чемž' веселити 106“ (у ориг. нема). Него се налази

и друкчије: веселити се чема 23°, не имаш чема се ве

селити 106“ (у ориг. и не имtk часо дом: закуна радокати

сл.); wдрадова се мона оша : би мома сатело 2“ у ориг.

козрадокал о Бšk. спек мо?); ба и то“ вална хвалити 19°
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(у ориг. u cš подоклета слава), хвалити се и то“ 19“, пн

се и том весели и хвали 87“; а ти свbдочи и зла 38°

(у ориг. и злis); ванимали би и трно мски хевоa 18

(у ориг. аки книмали члвци смока и трнisка); даш нак

и коњига са" се подигла 41° (у ориг. u: ни же кост);

смиловац се и нига 12° (у ориг. смердова и ни). Имамо

и друкчије: ТКо ми се на“ ни“ смилосрди А3“ (у ориг.

тко и нама смрдска), зацио се ниси смлосрдни на нега

45“ (у ориг. ико на млрдокала си u нама). Тако и: хоте

по менљu 148° (у ориг. гради по мнik); кошно иде по мени

149° (у ориг. укодли по мнik); на ко рече ити по теби

su 96".

Необичније је слагање подмета и прирока у : него

и само ово момче цио е орусташ 7“ (у ориг. и сви костакли

кноша); и оно свое сро"ство не ктеше га к себи приватити

49° у ориг. и скои его не праша).

Место заменице свога употребљава често присвојне

заменице: моћ, твоl, негов итд., али тако исто има

врло много примера где стоји заменица свод на своме

месту, па чак и онде где не треба (види последњи

пример више).

Између ни и заменице умеће шредлог, као и у да

нашњем језику: ни за цио 8", 138“; ни подацио 8“; не

бода се рече ни игдаца 41°; и ми мо низацио ни хвале

не даемо 137° (у ориг. нема). Налази се и овакав слу

чај: с ни с ка"во“ цвето“ 101“.

Заменица се стоји испред помоћнога глагола у 3.

лицу једнине прошлога времена: да се не испаднила сва

земља 1"; да се подигла бела слава 6“; цио ти се не

вће била изгубима 5“; кои се не вђs би прил Вntur

5“ ИТД.

Необичнији је генитив и датив без предлога код

заменица у овим примерима: ако свакви ва“ свако“ своu“

брата не опростите 138“ (у ориг. аце не шпростите кажди
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Брат: ском); сваки на“ 12°; oyЧини то мм“Tњ с твои“

-- -- ------- ------- и он - --- - --“--- P -

слго“ и свако“ нами 13“ (у ориг. и коим ждo i Hi).

Често шута дођу две или више негација код гла

гола, што данас није обично: ако ми не оузнекнете

148° (у ориг. аце ли не Хоцете); нити наша млтво ни

трг“ не арима 139“; никако не може бити да би оу

чема годв чвка не пошžзнаш и не шаш. 141° (у ориг. не

козмoжно же нама не спадати); ни да не по“шомогнете свога

драга 45“ (у ориг. нема).

Код погодбених реченица често се не не одваја

од глагола: да би се гдего“ не шотакнади и камена 17°;

да бu u“ не заповbди 35“ (у ориг. да не покали" има);

u oа би на“не минг и своu“наглВbане“ 106“ (у ориг нема).

Предлог сарође захтева генитив: сирође да и за

кона сте цркве 141“ у ориг. нема): cupohe exusкога

гдана 6“ (у ориг. пр. ГДом); и та гдина чо са"capo

на“ иде 6“ (у ориг. нема).

Утицај оригинама опажа се у: и заповbда на“

скроз накова свога брата 137“ (у ориг. чрез" lakosa Брата

скoro); скро“ up"pika 24“ (у ориг. чреза прка); коено до

бровољно да прима скроз са Ха 17" у ориг. Raro

прiАтњи Бrsu te X"ма); go e bua uzbua скроз смрт.

2“ (у ориг. погонила кš чра смрт.); и саде скроз тога

кошно сhда на хнераваме“ 4“ (у ориг. чр склцаго на

ХеракiМЕ).

На послетку ваља поменути да има доста примера

да реченица стоји у трпном стању, а и томе је узрок

оригинал: кои е би л' нцрдана ћsebeнa crs" део“ оu

пžстинко 31" (у ориг. козвед кист духом: стим“ Ех

пžстинк).
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Онако исто као што смо видели да у Гаврилову

рукопису влада велико шаренимо у облицима, тако

исто код њега је још веће шаренимо у речима. У ње

гову преводу могу се наћи: речи из старијега књи

жевнога језика, речи из народнога језика, речи које

је он сам начинио, и од којих се велика већина није

нигде говорила у народу, речи узете из оригинама са

кога је преводио, а сем тога налази се и приличан

број туђих речи, нарочито турских, које су се већ у

његово време биле одомаћиле у народноме говору, те

нису више сматране као туђе већ као народне речи,

и он их је као такве и употребљавао.

Али се код Гаврила налази и једна друга особина.

Место обичних народних речи, које сваки час долазе

у говору и за које је морао знати, он врло често воли

да употребљава ређе, необичније речи, или у облику

који није тако обичан. Преводећи брзо, често пута није

имао времена да дуже размишља и да потражи згодну

народну реч, него је или сам сковао нову реч, која

није ни народна ни руска ни из србуљскога језика,

или је употребио у таквом облику, дајући јој заврше

так који није тако обичан, не бринући се много како

ће звучати и слагати се с осталим речима. Због тога

ће у његову језику бити доста речи, које не само да

се нису нигде у народу говориле, него се не налазе
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ни у књижевном језику његова времена. Оне се само

могу наћи код њега, као обележје његова језика. Те

његове особитости нису сваки пут срећно погођене,

често пута не звуче лепо, а по неки пут су праве

грдобе, али баш стога што су необичније, оне су у

многом погледу врло занимљиве.

х

Све речи које су унете у речник подељене су на

две групе: српске и туђе речи. У прву групу уврш

ћене су: речи из црквенога језика, народне речи, по

србљене речи, и оне туђе речи које су раније прим

љене у језик, па су се већ прилагодиле народноме

језику, што су или добиле српски завршетак, или на

други начин посрбљене, те су се тако одомаћиле и по

стале обичне, да се више не сматрају као туђе него

као народне речи. У другу су групу увршћене само оне

речи, поглавито турскога и немачкога порекла, које

су примљене у језик од скора, које су новијега да

тума, и ако су се многе од њих потпуно одомаћиле и

употребљавале се у народном језику као народне речи.

То је учињено нарочито стога, што се хтело да се

скрене пажња на њих, да се види како су многе од

њих још у првој половини 18. века биле врло обичне

као и данас, затим да се види које су то речи, и у

коликом их броју има.

Код већине речи наведено је дотично место у тек

сту, и како та реч гласи у оригиналу. Врло често, на

рочито кад је чиста народна реч, нема речи која би

јој одговарала у оригиналу. То је због оне особине

Гаврилове о којој смо већ говорили, што он воли да

допуњује и објашњује мисли у оригиналу, те употреб

љава речи, па и читаве реченице, којих нема у ори

гиналу. Ова објашњења и допуне су нам много драго

ценије него сам превод, јер су нам се у њима поглавито
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сачувале народне речи, и натим је местима готово увек

чист народни језик.

Међу речима у речнику има доста речи којих нема

у Вукову Рјечнику, а има приличан број које се налазе

и код Вука, па чак и у истом значењу као и код њега.

Што су и овакве речи ипак унесене у речник, то је

стога, што ми имамо врло мало књижевних споменика

18. века из краја где је Гаврило писао, који би били

писани народним језиком, сем овога и још неких Гаври

лових рукописа, па свакако није без интереса да се

види да се многа реч, која се сачувала или у споме

ницима из других крајева, или је Вук доцније забе

лежио можда у другом крају, живела и говорила се

у народном језику и у крају где је Гаврило живео и

радио. То исто вреди и за туђе речи.

Требајош напоменути да сузвездицом * обележене

речи које се налазе и у Вукову Рјечнику, а цртицом

и звездицом * речи које се налазе и у Вукову Рјеч

нику, али не у истом облику и значењу као овде. Речи

су одвајане, а и интерпункција је овде друкчија него

код Гаврила.

А) Српске речи.

б.

*бавити се—вима се 18“ — за би се моли бавила и не
Ти се - 61.1% се 18“ - да би се лкоди бавилц и Ти

беседа“. У ориг. нема.

*NaHawn. R 49 . ----

бабар 54“— стражsme неми баро, нерв не знате о кое кне

доби к вами ваш, гди“ Доку.

*Navari. O A9 - -- --- -- ---." --- – ––––

бахата 94“ — и вели“се баха" чšе и многи чагорн, не. У ориг.

НВУИН, НИПITA.

*\fesor-v - " оч ––––– – – – – – – –– T . . .

бачина 78" — коино е и заради К. merast enous sess и

децS и своко башину. У ориг. нема.

безбедни 44“- зацо не мирни“ и безбечни пете кrew m.

У оригиналу занж кв’кЋАништ. на нскаша нти путни
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бездна 35“ — да би и" заповbдиш да оу без-нš идŠ.

безмл"ве 61° — да се не скита тамо овамо, него ко“ своe

кSће да седи оу безмл"Blo.

безаaметана, 47°, 28° — безпаме"на оуразSMила 47°. У ориг.

нема ништа.– ама овога безпамена и лšдога бога лива 28“.

У оригиналу: но снгv ни“parw Богатагv...

безомлне 44“ — и изгниш" се моне ране Емога безS”лна. У ориг.

coгнншасла ранbu uoа 0 лица кнзSula uонгv.

безчасте 20°— изнети кне оу немš (esus) неча, поме и дрisro

безчасте. У оригиналу нема.

безчастити има 27° — и лкоде e poваш и безчасNш. У ори

гиналу нема.

безчислено 51°— болна не рече маечка ча" здoбрн“ поцене“

него ли блго безчислено.

*беседа 1“ — беседа гласа хева оучинк и мртва беседити. У

ориг. гланi crv гласа сотворн и шрткагw глатн.

бесити се, има се 32“ - они нисš без ћавола, бесе се свакач.

У ориг. нема.

ббсновати 33" - иначе пакљ таћ нev"лскiћ мš" бšcновати

како се оу рŠхо нie učлачIш.Уориг. Инлча ко сна Giv"лскi

u8ж' кikcнi.

*благовhсте 1“ — нерљ наше блГовћете не к вама било тек

oy неднoћ беседни него и на силŠ. У ориг. клгoвксткованf.

благоволити—има 16° — блГоволили би оу такво“ каменš.

У ориг. клговолилн кu R'клини такоко“; блговолише рабн

TВОИ ГИ 169.

благодарене 50° — какво ли или кое блГодарене ко Едати

гŠ бŠ.

благодарлив 94“ — блгодарли“ би проглšник, ш такво“

хитро" гнемš дарS на ти ча“ проглšда. У ориг. Блгодарних

прозрkЕма w сицком: скоро“ Гдни" дрk.

благодарство 36“ — блгодарство нима вњ3дава. У ориг. клге

ренf тikus Rošдла.

благообразно 54“ — каконо оу свло“днsолioopазнодаходи“.

благоподатана 40°— oyaекнете рече оу мога биоподнога пре

тола мл°тњ.Уориг. прiurтрче 3 пр°тлл клг°ти uова шл“тik.
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благоподатливљ 23“ — блгоподливк“ бити 23. У оригиналу

Блгоподатликмик клтн.

благоapaетно 91“ — oyuитело би писе наоучи на“здš бло

прić"но чатити. У ориг.нлšн насА здн клгопрiљтно чтити.

благослвлњати— амљ 140“,36“ — блгосивлнаћТе оне кои ва“

кšнš 140“. У ориг. клг“ERT клнšula Eu. — блго“влакоку

36°. У ориг. клг"RA.

*благословити—имљ. 141“ — блi"вити кне и на“ бњ свакн“

добри“ блi"seние“ на нбš. У ориг. Квит. н нас. Б.

благота 148°— ако оузхокете и послšшате благоls свакš цо

има на зе“ли. У ориг. лци уроцит и послšшлет шен, клгал

зншлik снikcт.

длижнfu 42" - и сви сš за ннu“ нецали и плакали кои сŠ о

домš билка и околни бли“нiи. У ориг. нема.

*блдити— има 44“ — да не блsuи Едоброга п5та. У ориг.

0 пšТн нстнннu Eх закл8жднi.

бледно 11“- кад се блšчно распалкое. У ориг. нгда похотко

рлждизат"ca.

блудност. 86° — да се чвкњ не разчкиже срце“ на бAs-H6.

У ориг. урлнитисА 0 плотскаљ нечистотм

блодака, 59" — зацо помšлошави и бдебла вода оу нима (бу

нарима) и блко°ка е за пикне.

*богаљ 23“ — богална лазара. У ориг. о Лаздрk sкoгouri.

богатлив 28°— ама овога безпамена и лšдога богšлива. У

ориг. ни“pлгw когатлгv.

богача, 26“— зато и за овога богача не вели оу мšци него о

MSKa".

°богинњава 79“— крастав л е баш, шsra“ л' е, богина“ лi. У

ориг. нема.

*бомбола 14“, 143“ — а код не цеди него болбољ з блгoвe

нie“ посhsње, болболњ, кне и пожети. У ориг. crkvaku v клг°к

нiH, U RAr“REHн н пожнетк. — коино не неде него пости,

онога кои се храни и бол'бољ неде, да га не осšђse. У ориг.

Не идма идŠцлго да не vcšждант.

болlдовати—оцем: 45“ — да твом брk" нецо бољдšе сp

це“ на те. У ориг. нако крат. твога нитк нtкч"тo нa тa.
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болбaнoвaти— оруемљ 49“ - него онкu if чfе го- вражде оу

врегнени и болBвнŠко.

боловованне 90° - и твое маћке болBвоване не заборавлнаћ.

У ориг. н шатерна колезнн не зARSAн.

*болhстлив 33“ — више све неснажа“ не чак и болh"ливњ.

*болнарина 103“, 103“ —издане болнаринЋзакхећ полакљ свога

имана на сироте и на сиромашњ. У ориг. Алл когатљuk

Закуна пол" ниrkнiА свогv ниuиник. — него ли болнаринš

се оувŠкY, оу цр"ство нб°ное. Уориг.нж когатš нЋ up"ткi

нк“нов кнiнти.

*бом"ма 85° — чSтикнемо и бол"ма се оупаметити. У ориг. нема.

*боравити—имљ 31°— и шваће човкљ живиш и боровlu

каконо снЋ, мракš и нокY. У ориг. пркuЕлше снi u8жк икu

скинх, ноцин н тим. Тако и29“,32“, 152".

*боравлњенне 104“ — и ко“ ннега боравлненне сп“енко чини.

У ориг. н 8. нгo wкнтел. сп"нiА ткорнтK.

*босотина 40° — коинора“ сиротинства,голотинеи босотине

и глaчни и неволнк грозне и крваве сŠзе роне.У ориг. нема.

*бочити се—чимљ се 87“ — ама ако и бочи се с нами

fiВише таћ на“ кŠhни своћ врагњ. У ориг. Ко лци и кpл“

ткорнтк на нлск крлгих сна дошашнi.

*браздити—има 71° — то би оу добарЋ ча“ положиш на

uрало своко psкŠ, кои“ би право браздlu оу нб°но цртво.

У ориг. нема.

*братаца. 63° — нпе лihпо тако на свога рогнена брацамpцати.

братним 141° — ако ми покршемо гpћ“ бранк. У ориг. покpм

Елни" ли грkyрн крата.

брашненица 152°— ни брачненице ни торбе пsтнике не но

сите на пŠ". У ориг. ни пирн на пšт.

*брлог 151° — ка оу брлогš лежимо. У ориг. мскних E“див

ноћ ниоцин.

*ба далацина 92“ — каква е рече б54aлaц на крити и оста

лнати овде свое блго. У ориг. ко ко (реч) кšaетко ест"

"TALIAAJ LUCTAAIATH . . . .

*борав. 103“— где сs испирали црева и бšpare it оваца. У

ориг. нема ништа.
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варалаца 88'- ни краливци ни отимачи ни варашци ни лаже

цртва бакћега некне добити. У ориг. ни тлт1, ни унцници

цр°ткТА...

"варалица 96“ — тако и ми да не тражимо и нишемо (sic!)

варалице блага. У ориг. да и им не преластних когатстка

квискštu".

"варање 35" - ра“ лšКавства и варанна. У ориг. и за лsкак

сткi npЕЛесПи.

6 . . . „ -rv

великошаметни 28"— како пакљ таћ великопама"ни говори

соломонЋ. У ориг. шкоже тоkжде Прниздрма глаголта Со

ЛОШАОНТА.

6 L. L. L. L. v.

"величати-амо се 74“ — оне коћ се врло величао и на

ве"ко се држе. У ориг. нема.

веселост. 48" - миросакко га масло“ веселости. У ориг. пo

шлжš њлни" радости.

“abha 16“ — иди вћ с миро“. У ориг. нема ове речи.

вђЧовити 23", 35“, 57°, 102", 150“ – плач новити 23. У

ориг. плача кrkЧКнић. — и мл“тњ твона вћЧовита пребнва

каде си вћЧовито сп“енfе мом8 дом8 oyстроиш 102“. У ориг.

нема.—вhчовити те"кн мракЋ35°. У ориг.тиš кроurk"нкок.

“eduО 48" — оставила ме не сила мона и видљ очни. У ориг.

wстави шла снлл шољ и свbтк очIKO шоко.

6

вид”ло 59" — износи се на видло.

видлост. 31", 96“, 29“'— она се не крпе Е лкоди него излази

на вилд". У ориг. грлдт"к свbтš.—ако оузхокне може мš

дати видлб" очима 96". У ориг. нема ништа.— и зове га

на вичлб"29. У ориг. ПризNEAN" кЋ видšнiko.

видности 95“— докона и мени виднд" мои- очима. У ориг.

скrkтк очfКо шоко.

“enska 95“ — и мон“ вико“ теке ветар, тера“. У ориг. колis

точко коздŠTA RIA гласоuri uонштi.

“викати—чемљ. 17“ — а оно то кне и камене викати. У

ориг. клмвне козопћет“.

вљtuaco, 144“ — него онаћ вишакљ пак, цеди себи. У ориг.

НЕМАЦ, НИПITA.



925

владост. 40“, 95“, 137“— да шн. едан дане силis и влад“

свои“ лко“Mа. У ориг. ико тоћ длстњ силš н држаRS лко

дишт. скони“.— oyкажи тš твоко влад” и на мени, коино

сhдимњ оу слšпоти. У ориг. иЕн н на шнrk crkАлце“ E“

слikпотik ciko ткоко власт.— и нима даш не на то владб".

У ориг. Сишт. д.де власт.

*влачити—има 69“ — влачити главо“ по зели.У ориг. нема.

водни 67“ — по потопš вочномs.

"вонако 18', 37"- if когано cs. вонаци били исплели вћнац.

У ориг. коннн исплатине кrkнц. — вонаци пилатови. У

Ориг. Rwннн.

°воневанне 32“ — нерв хр“Ианско воневане не клома проли.

вати крвњ. У ориг. икw нikcта ниша крлнi. к. плотн н.

крокн.

воицано 39" - каконо оу воицано доби и бона. У ориг. Аки

RTh. ROBILA ROAHн.

враждовати—оруњемљ 49“— не враждšto на на“.

°врвити— има 94“ — по толики лкоди многи врве пsте“.

У ориг. нема.

вретице 27“ — Облача“ се оу вретице. У ориг. Оклчлу сл

RE ROетици.

*врекнетина 144“ — и оу врекнетинsсе издртis oбšчешБ. Уориг.

н кртици н пипал посталншн.

*врло 15° — а врло би и то било ако би... У ориг. изолдно

Же, Ацiе - ...

"врстано 93°— по си ти са" врса“, ако ниша не има“, подаћ

са“ себе. У ориг. нема.

°врђи—вргнемо 17°— то би све вргаш како ницода би било.

У ориг. нема ништа.

*враћина 25“ — на врisђинк и на мразS лежеку. У ориг. нема

ове реченице.

*вргнучина 151“ – ако оу огнкоцинк лежишњ и оу врŠкv

чин. У ориг. нема.

вњспримити—има 30“ – како е и ш“ вњспримfш... зло.

У ориг. пику коспрiАл' ст” злал.

дилктолошки звоник, књ. II. 19
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Г.

гадосто 92“ - коино е преко врха гадости имаш сваконака

свћ"скога блга. У ориг. нема.

°2uađaево 103“ — за свакis потреб5 гиздаво зготовлне“. У ориг.

нл EcAKO AkАо клгo šготоклнк.

“гласити— име 24“, 41° — пастир, вели гласи своне овце

свакŠ имено“. У ориг. плстњцрт свом овцм гллшлет” по

нини.—ти си ме оукрkпш и даш накб" ш коншћ са" се по

дигла ка“ си ме рћЧо" свонu“ гласtur. У ориг. гдд козгла

силк есн. “

°2љационоша 41° — неко догне Б арсинагогова дома плаш

ноша казамŠ.Уориг.пpћд нikКто О6 crv MрусинагогаглA.

“Abbane 5° — и саде се одалила Е глšдана негова лица

на зе“ли. У ориг. (0 зрkнiА лнцл го.

°глВОндти— немљ 94“ — глумни и ома проглВанк. У ориг.

прозрн и акi nрозрk“.

сновани 24°— лbакаш е он оубоги пре врами богатога гнова“.

У ориг. гновник.

Cy

“свешти— има 35" — такоћерњ и оне кои га гневе и срде

га. У ориг. такожде н прогнikЕлкоцIA rv.

*v zove »s on 9 F -- --- -- –– –– –– – – – – ––– Ч

“Знемио 35" — и кои се пасš ко брда грдинскога вари

вlи сŠ и гнне“ливи. У ориг. нема.

“cureадити се— им се 35°— врло милisо ови нечисти дsen

Да се ГННеЗДе U OHТИ ЛОДИ КОИНО Нечисто и самоволно жиВS.

У ориг. лкокатк... да кодколк"ca EA...

гннести се-емо се 40° — код на- поиходе и гнетs ce wко

на“. У ориг. w држацин" нA“ ннцин" и гнетsин“.

снимоста 20° - if свое кне пл' ти пожннети смрач и гнуд". У

ориг. О плотн пожнетк, нстлikнi.

"содовати - очнемо б“— и онога старешинsmpиказати мо

жемо проно Нiе годоваш.

*-Asić. - O EP --- - - - - - ---- - - " т

возбина 25" — чиниш е гозбинsи чf" сваки дš. Уориг. нема.

"солеми 18, 6" — и ка“ озрасте големо тpне. У ориг. и коз

расткиши трн.— Кои е та голе“ прерк. У ориr. кто

Естк сви пр°рк.
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*голотина 40°— ако напре вR голотинко ваше бракне покрк

ете. У ориг. нлгот98.

“горни 10“ — извлачи се... и из самога горннега града нер

-мима.Уориг. нлн слмагw кишнл" града Перунил.

господарство 77° — кога вара овога свbта села и гидрство,

многа стока и марва и многи оусеви.

“господовати—оруњемљ 29° – и да влада и гпдšе. У ориг.

НеМа.

*гостити се— им се 25“— него са се гостitut и части.У ориг.

нема ове Фразе.

готвити— има 91“ — готвити многи неџек ихранити сиро

ма“,зашо ка“ се говћи нето (?) колне се живбно. У ориг. нема.

*градина 152“, 38“ — нек, иде к оноћ градинк молити се

бŠ оцŠ. У ориг. ко картогрлдš. — ка“ бŠдешњ с оучнцн

oy градини. У ориг. нема ове реченице.

--б

грбавина 103“— ако не би сњ себе те камилске грбавине из

себе на сиромахе не збациш. Уориг. лци км снго кл'клкж

нлгw горка из ске не н"Epгл".

грботина 103° — смћ"нs ск себе грботинs богатаства. У ориг.

н“Repже горк когатсткж.

грдо 32“ — они кои сš грди и поно-ливн, они нисš без ћавола.

У ориг. Eck нлimАч гvрдњин ниrkКотк кrkcwк.

грдина 32“ — коино е грдина с нба бацила дољ. У ориг.

нxже гордина са нксе низкврже.

грдити се — име се 11" - на велико се држи и врло се грди.

У ориг. нгда гордњинеко возноси сл.

грдосто 13“, 35° - да сŠ сњ свонш“ памекко млада дbца, а не

младе се злобо“ и з грдоскко. У ориг. нема.—Ра“ превелике

нихове грдости. Уориг. гординik.

“Pризмица 89° — рокђе кано свина и гризлица е кано мишљ.

У ориг. нема.

“гристи—земљ 25" — а онаћ гризац: жежељ наполко.У ориг.

нема ове реченице.

F-------. - P – -- -- - -- - --- –––– vr

“грозано 40“ — грознеи крваве сšзе роне.У ориг. нема ове речи.

°глино 58“ — и отребикне свое гšно и пшеницš кне скšпити.

15
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A.

*даванне 106“— не свако даванне половицS имана на" хваћ

дише. У ориг. На клко дални по“ ишкна ползSF.

даавац, 2°— приближи се животадавац. Уориг. Приклижи

сл. жив5дакци

*данака 95“ — да и на види“ свbтли данак. У ориг. нема.

*данака 34° — голihмо брћме и тежакљ данакљ меко лича

на лbтна. У ориг. нема.

двообразана 152“ — не бšди двообразанЋ и оунŠтрица. У ориг.

НЕМА.

овоuropазника. 143° — ка“ постите не бšдите двоuropaхници.

У ориг. на кšдкте икоже лицнинфн.

* A so-v- А Ф9 — ----- -- --- --- 2 --- v

*двострака 42" — двострsко е чSдо саде гњ оучинiur. У ориг.

Акrk ннik ч8диса г. соткорн“.

“девица 42° — да не бšде двца дша наша оумрла. У ориг.

отрококица. "

“Oевоћка 15° — из чете Двоћке не произашло на швап свћ".

У ориг. нз" четњим ДЕкu.

„девојачини 41° — и двоичина оца и мтрњ. У ориг. и би

отрококнцњи н штрж.

Obacrаван 12° — на то живо слово бkle и дštera"но. У ориг.

Не са же живо слoко Бжiе и дškacтвно.

Obicrвителни 1“ — исто слово бакће и дšicтвителное даде

свомŠ гласŠ. У ориг. дrkicПЕно.

*)Т. Ненне 144“ – него з Дtuљенне“ и с мобо“ велико“ и сњ сва

ки“ свои“ брато“ оу мирoсти и оу лкобови. У ориг. ск ил"тм

НКВКО 8КА) И МАТКУКУ .. .

*Oетин"ство 4" — if мога детлинства. У ориг.О кности икона.

*детић, 5“ — взстави Б тога детика. У ориг. коношs.

*добеђи—гне“ 37“— како добеже к истинномs. Дliевно" и

тељсно“ докторŠ хS. У ориг. пpнткшн к нcтинноuš

Ерлчš уš.

доби 7“ — нерњ иде то доби и таћ ча“. У ориг. нако грлдта

ЧАСА.
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добрина 23“ — испšнакок ва“ сваке добринне. У ориг. непол

НА КАСА ЕсАКО“ БЛГ"TH.

*oođро 101“— ето ко пола“ мога добра ги дати ници".У ориг.

полк ниrkнiА шонгv.

доброволство 38“, 1°— на то се доброволство наро-ско оу

гда и та жена. У ориг. нема. — Овде показŠе ОУдовица

eвoнe доброволство бло.У ориг. показsт" sкw ЗА КАОкица

RAT"Tњ.

оброподатливи 106“— да не оузглšдамо се на лšКавога и

немлетива Прuла, него на добронодаливога закхеа. У ориг.

но клготкорлившs 3ARi(9)

*osorno 16“ — ies oн не и киша довољна. У ориг. По чет

н Дожда колина.

*oosовор, А", 33° — u Чемš по то" нако“ стидоговор написа.

У ориг. corkТА написа. — кои ходе на договорн к неча

стивич. У ориг. нлет на сокikтк, начистику".

*доворити се– им се 25° - са" си ти тога се додвори и

заслужи си. У ориг. нема ове Фразе.

ve- - ---- s. 9°

*Doupravnu ce— нема се 3“- теке негова се кревета исто

мало рisко“ додирнŠ смртнога. У ориг. косне са одра егм
A

докончавати се—вамљ се 86° - гдв се свћ зло доконава а

не добро. У ориг. нема.

докончане 90°, 2“ — даде на“ образњ доконанна ове заповbди

у ориг. околз“ исполним запокikАм сна, - доконане и

краћ живота. У ориг. конца жита.

*доконати— амљ 95“, 19" — ти си оуредиш зорŠ и доконаш

esme. У ориг. тм. совршила ван зарко и онци.— чакis ca"

uz ce6и не може никаква добра доконати. У ориг. нема.

". . . . L. L. L. L. L. L. M. CY 6

Footorwaru ce—чамљ се 42" — каде се не докончац живб".

У ориг. здн скочлRшњлса жизни.

докzнати се—чамљ се 10°— запреквено дрво Е когано е

заповbдиш би не нести нити се докŠчати к немš. У ориг.

HRVIRA.

долача 44° — да не би шбстанau oy грћхо°ноћ долачи. У ориг.

НЕМА.

*Dowa 96° — зашо има“ дома стара оца. У ориг. нема ништа.
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“Doхађи 10 - своко домако челнад дšрма кори и гризе. У

ориг. нема.

“Ooмакi"но 47° — а вк бŠдавши домакнк. У ориг. и слши

Rњи цркRенин гостинникн.

домакi"нство 104“ — каде се пронагне и твои“ домак "нство“.

У ориг. нема ништа.

“Doмашни 106“ — ако cs oy ком8 домš врази чвKS негови

домашнiи. У ориг. кравн члкikКš дошлшни гv.

*дошасти—днемо 27“– какво ли са“ на мšето допаш. У

ориг. нема. "" ,

*допуцати—амо 15° — ниcs такви допsцал" к себи дохо

дити. У ориг. на далуз. "

*досетити се— имњ се 86“, 105“ — ча ли би паме" могла

досетити се. У ориг. нли которku pлзšuk ДостнгнŠти до

коле.— досети се тоћ памети 105“. У ориг. ovnoтркн“ са

u“рости.

“досеку”—гнемо 38" - не може високо доchКУ ни доватити

орлŠћ крила голћма. У ориг. на дослЗлатк, Eucoко крила

spља кликurv. .

*достати— немљ44“,29", 23“— он, жели зати“, ама не може

свака“ достати. У ориг. нема ништа. —Да би кого“ могаш

достати и шва и шна свћ". У ориг. да ка кто нik

шних и градšцирк насладилем клгк. — не достал

вhчнога живота. У ориг. на прiАтк кrkЧнNA жнзнн.

°Doстоканне 101“,92“ — да би и нуково достованне штвориш си

ромахо“. У ориг.А км и нух сокроницил ФЕврзла нцних.

— прого“ свога блга и достованна има". У ориг. EcA њлнкu

НАЛАШИН.

“Ooстовати се— име се 36° — тога цркви седостои желити.

У ориг. сагv uркки прележнтK желатн.

“Oorahu ce— кнемо се 6“ — дотаче се к носило. У ориг.

коснšca SADA.

дотажfueати— вамљ 148“ — и на шне би своко psкš менšu

ко“ го“ нима дотŠкћивако. У ориг. н на стšжAкоugiА ни

козложилк Књишкi pšКS MOK.
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*доходе 36“ — и оу цркви, оу ннегово“ домš честн" доходо“

да живимо. У ориг. н E" цркви урлик нго чрез“ Ecнгдашне

посtkušнf живR“.

*доходакљ 102“ — такогнерњ и овде збило се оу оно време

дохо“ка единора"нога здхо" стк" бжfега сна.Уориг. RK EPuљ

прншвил.

дочекатема, 46°— вњси сценници ви сте оу цркви гостинници

и пŠ"нико" дочекатели. У ориг. нема.

*дочасти—немљ 7“— еда и на не дочS“ таћ гла“ сна бkla.

У ориг. на 8cлишл“...

дошлица 104“ — нерњ се е штети моћ до“ твоu" дошлицо“

сто“. У ориг. wстн ко сА Дошк моћ прншвсткiusk ткоишк.

“драговол"но 16“ - ка“ она добро дочSто слово и драговолно

га привати. У ориг. нгда муслишл cit cлoко и со радостlко

пplАтs.

дрвено масло 47“ — то е дрвено мало. У ориг. са вла.

*дрктати—Немљ 39“ - дрккоку с. страхо“ догне. У ориг.

трпнцšцин приде.

*драгоњачи 103“ — дрŠтоначи“ незнко“. У ориг. иннu“ Assuko".

6

“држина 25" — ама сњ свонш“ дрisжино“, з господо“ и з бо

гати“. У ориг. нема ништа.

дражни 48" - кои сš прали дрis"нне ране вино“. У ориг.

излилкши или на извља кранил.

даготрибливост. 102°–oyказа овде закхећ и дšготрпћливост.

У ориг. Долготрпrkнf.

ћ.

“гкобре 30“ — кои не блsнаго ćila ih свинскога гобрћTа, идŠку

мŠ к ннемŠ привати га и полкоби. У ориг. О скн"скаго гнол.

Ж.

°sкелсело 25“- а она гризац: жежељ наполко. У ориг. нема.

“зелњана 86° — да не глВла желни“ очима за тSт“ женами.

У ориг. нема.
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желност. 86° – цо е го- о мiрs прво мš е желнб" тšла да

се насити блšда. У ориг. EcA иже сšг ка ширk nepвом сs"

похот“ плотскал.

-oz- i 3 ------------- ----

“ancereа 13" - каквом се жви имамо надати. У ориг. икwкмљ

житка надћтнcл имашм.

“scueати се—име се 17°— не може се ниедан чак, жи

вити теке ш недномš лbб5. У ориг. на w YorkЕk exноus

жнR. R8дитх члRкж. A

“ кавмненне 86“ – с какви“ би посло- придобиш вечно жив

лненне. У ориг. живо" Ekwни...

“ исцвовати— оцем, 3° — теби на вели“, оустани, оуcкрени и

живŠћ. У ориг. Воскрни н живи.

животворећи 3“ — нерњ и оно има такв5 силš oy себи живо

твоређS. У ориг. нема.

г. и 7 по оцеб – – – –– L. --- ---–– – –––– – – – –– L."

“scusотни 149“, 86° — него кне мs бити и имакне свћ” жи

во"нк. У ориг. ншлтx cЕkт“ животнић.— живбни овомs

мlрs. У ориг. житела црŠ.

животовати—оруњемљ 12“, 33“ — него она грћ“ зло чин.

коино оу мени животšе. У ориг. но жиЕku Ex. uкrk грk“. —

такви животŠкоку оу гннемŠ храмŠ. У ориг. такокљић ко

жикšцiи Ех урлик г-днik.

“sculpturu ce— име се 59° — са се теке жири кано вепарк

, дивлiи оу лŠгŠ. У ориг. нема.

“Mситака 43“, 36“, 29“ — докле ова пара, наш, жита, навла

се оу нами. У ориг. жнзнi. нашл.— а какав ли е житакih

човекŠ тамо би оуне“но с онима боравити. У ориr. кон кw

жнтi ... — надакоку се вhчномš житкŠ и блгš и слави.

У ориг. нема.

житомбренде 57" — да и“ на време свое издае житомБренце

заболњавати— ама 86“— оно боли адрisто заболнава, брига,

тSта и нŠж*а. У ориг. нема ништа.

“заборавана 85“ — задремаше сно“ заборавнн“. У ориг. нема.

заборавити— има 11° — коино ниса“ заборавиш бле себе

а ни правице негове.У ориг.нж vпрлRAAнiи г“дни“не закљи“.
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завидника. 43° – ovножило се... зазорливаца, ненавидов

ница, завидника. У ориг. нема.

завидност. 73°– кроме шо црве оу немš завичнб" и нена

вичнб" и мрзостњ

завидосто 11" - ра“ негова лbндоханства, завидости и мр

зости. У ориг. чpе лikност“ и злки".

“завича 151",31", 87"— нерњ по сво“ завичако и по своншћ

натŠри, сви неднако ка оу брлогŠ лbzкимо. У ориг. нема.—

зацио свако“ е то завичаћ učSKY се даннu“ oy pŠхо. У ориг.

нема ништа. — шнда га преоузме заш завичаћ. У ориг.

0 AkАл злNi vкљичлi.

загнорати—амљ 10° — загноракоку на о свако зло и по

гšблненне. У ориг. погрŠжAкоцtia Esk, Ect rŠкнталстко и по

ГНКЕ“.

“загонетка 43“ — добро слsшаћ цо ти каже загоне"ко“ твоћ

створителњ. У ориг. нема ништа.

6 - Ja . . u fe" L. L. L. .

°задоволност, 94“ — тад ми е рече задоволнб" и он ми е еданЋ

за моко потребŠ. У ориг. сни ши доклikrт" и сна ши стx реч

едннх, зл потрек6.

----- DEEP --- –––- ----

задости 95“ — нfе ово“ слišпцŠ то задости било. У ориг. не

Доколнх снi HкндАцili.

задржанне 144“— и пакљ наше задржане Е кšхана. У ориг.

Боздржан постно б крашн".

"Задржавати (? — оруњемљ. 10“–ласкане коено га вара и за

држŠе га оу грћхŠ. У ориг. 8днжлкакоциала.

“задржати се—има се 102° — и задржа се вћђs, if cви

пречни зала. У ориг. коздржAcA 0 поротна.

задржбина 93“ — пого себи задšчине оучиниш, то е твоe

толико. У ориг. что ли ко зA AIS ткоко соткoрнши, см

тко ст“.

“задини 103“— много е рече болне и задšшнедавати него

ли оузимати. У ориг. клжн"ka F mАЧ далти нжe прiuти.

F-sЕs. ---------- о "б

зажећи—жежемо 87" — жажеже гра- нихов.

“зажизати—жижемљ 597° — и скроз кои се тебk голšма

разšма свbтлб" зажиже. У ориг. и чpе ну“ ж ткik suda

развил скikraoетN козжнглет"сл.

d
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*зазвати—зовемљ 144“, 101“—онда ка зазовеш, ба и б књ

те оуслишати.У ориг. тогда возSEuи и Б& суслaшн" та

нuше док те нfе зазваш Фили“. У ориг. преж" даж н

RosГллси тнк флнп"A.

“зазирати—иремљ 40" - а цио сš if блата и нечисте (рsке)

u: то“ хс не зазире. У ориг. нема ништа.

6 - - - - - - - - - - - - - - - . –-

зазормиваца. 43" — оумножило се... по-мигалица, лажа, шs

паника, зазорливаца. У ориг. нема ништа.

*занамљ 141° — не почнемо зана" вракати. У ориг. нема.

*заказивати—оцемљ 90° — цо на" заказse и што“ на“очи

блrи на“ оучтљ хсЋ. У ориг. нема.

“закланнати—ама 27° — и едан дрisтога 6 зла и В баце

закланнати. У ориг. нема ништа.

"заклоно 87" — a f негова немарћнка роди м8 се заклон

ннеговŠ грkš.

заклонитељ 102“ — и помоћник, и заклонитељ нима е бнш.

У ориг. поuouни“ и злцинтитал“.

заклочанне 3“ — с таквк“ живи“ мазанне“ на штворенне за

КЛНОЧАНЕВА.

закриливати—оруњемљ 45° — нерњлобо“ многе наше гpћхове

закрилкое. У ориг. пикu MKEbu noкрњиЕлетк, шножнство

грkyровz.

*sasvi su i A. 1 (19 С

“зактеванне 10“ — Не телено зактеване на блs". У ориг.

НЕМА.

°зактевати амљ 5“, 26“ — кога он, зактева вћма се држати.

У ориг. кого са оних плча држати угоцит"? — А ти ме

ниси зактеваш да би мŠ и една мрва пала. У ориг. нikcн

gorks.

“Залаца. 38° — на мои лšгу пословаше залца. У ориг. нема.

“залетити–buљ 37“ — и ти“ то“ ненекрвизалепи.У ориг.

н сниж токR кроке на прнкрku.

“заложити се— има се 25“, 25“ — да се заложи еданЋ за

логаћ. У ориг. нема ништа.— сирома е лазарЂ врло желlu

да би теке прого“заложfш се.У ориг.желаши... насљтнтнca.
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залбдинна 36", 67"- а не да живимо оу гробови свb"цке залš

динне. У ориг. А не жнRik“ ER грокik ulpском светљu. —да

се ешкиле нане и опће се, разликŠ залŠдинко коино гоне

овога живота. У ориг. нема ништа.

“замонди 40“ — и искšeи се да не залšчнне спенie i врачева.

У ориг. нск8cн икw cšетно сп"нf Ерлчак. — залŠднна

МŠка 56".

°залда 37“, 14“ — обадвое на залšдš не бива. У ориг. не ск

тцтоко кuЕлк”. — не сhди залŠдŠ. У ориг. нема ништа.

°амка 28“— како е и швам богатка опац оу великs ch” и оу

заамкŠ и по“ шкрипацњ. У ориг. нема ове речи.

°занети—несемљ 46", 101“ – зато се не брини ни стара

да би на шо твоне занеш. У ориг. нема ништа. — ако смо

по Е кога с неправдо" занесли вратикнемо. У ориг. нема

НИШТВА. T

°заносити – има 88“,48° — не заноси ниша тShе. У ориг.

нема ништа. -- цо еданЋ дрŠгога шбBгкое, вара, заноси,

зли“ шбноси и циговара. У ориг. нема ништа.

“затантити— има 43° — а мирнога пšга ниcs низапантили.

У ориг. пŠтн ширна не познашл

*запитивати— оруемљ 57“ — запитse-ca“ себетибогати чšte.

заповbдано 3“ — заповhчнн“ гласо“ рече. У ориг. поклитм

Нbu“ ГЛАСОМАТА.

запрекивати— орунемо23°—запрекоћ дасевелико не киче.

запостити— имо 106“— негова кŠкна не запŠетила Е прегне

У ориг. доus Bлкумвх не пšстK. .

“засланнати—амо 3“— досаде те е засланац покривач.

смртнк.Уориг.ДослikприкриЕлшатлпокрмкаложалостнов.

“заслонити—има 1°— сиротš и оудовицS привати изаслони.

У ориг. нема ништа.

“застати— немо 53" — ка би мš дошац гендинг, и оу пра

вици би га застас. .

“затанати се— име се 39“ – и видек у то женада се не може

затанати. У ориг. пико нi ovтлнcл. .

“затезати се—жемљ се— 68° — за приповhе" bИцали и

ЗАТРЗАЛИ СВА.
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“затискивати— онема Аб"—затиекемо свое суши. у ове

нема ове реченице.

* vrs-Asv. ---- весе – – r

ваоцедати — амо 66"— свонц“ волц“ заоузда“. У ориг. нема.

"onovorenom – нема 38' — ни обадва орusa крила не и

нић могли заоусте“нŠти крви. У ориг. на 8:тлкили кљ на

Кроке.

"aqueresaru ce—жемо се 151“ — да се не сумпамо ни да

се с чи“ заоустежемо. У ориг. ни“тоже сšuнацисА.

"aquantula 152“— и па“ до кадаље примити заоушницS. У

ориг. ко Клифк прити 8,4нiе по лицS.

“awarende SS — твова вbра рече кона те е довела га

ДЊен10.

"save 150“— та не пš“ добар закон. У ориг. нема ништа.

"Фрање 56“ — како е прека провидеш негово збиране

Проказа.

"Фиали се— Рам се 137" — цара су цркв5 ce songu.

У ориг. нема.

"Збити—боем се 31". I“ – а то како с авила од ње
3974 - 060ем се 31“, „1“ — а то како е збило се „чекнемо.

У ориг. А са же кмет какi 2— по го“ гдњ, бk, рекне, то

таки и збŠде се. У ориг. нема.

“We 11"– нерв стариха-бари ниcsaoета били за здраве

Новога порода.

“званица 70“ — посла и пове авантом
обаница 10“ — посла и реку званица“.

"зване 148“, 104“ — нере писато е и негово звано. У ориг.

зан пнсато Е wзвлнiи гv. – коk не право вbровац званко

г°но. У ориг. керовављi sклнко гнко.

“than 71°– неps es мона сва звbра“ полска и шsжена.

“caharu—ћамо 87° — зацо ког прњаводњана згаћа се и

оубиство. У ориг. нкw прилкокод клнila pАдн киклт" и

8Ricтко.

factboaru ce— дамо се 36“ — не теке поенкrsarи цркв5 да

видимо каква е и да се зглihДамо оу ннuсh. У ориг. нема

НИШTA.

“coburu ce– има се 45“ — такогне рече и леви" згодни се

на то“ мћстš. У ориг. књик на тоuk ukcц k.
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*зготвити— имњ 69“ — он, е на“ зговц голišмš вечеps.

згрћевати— ама 18“ —те и она Дњ ноћ не згрћвако срца

свога. У ориг. нема ништа.

згрозивати се—ама се 18° — и оу сво“ се каменно“ срчцS

згрозивали. У ориг. нема.

“здbла 25"—да га к себи оунŠтра зовне на здšлš неџека. У

ориг. нема.

здесити се— имо се 65“ — здесило се е чŠдо.

r u 6

здоговарати се— амо се 51° — ви са коино здоговарате се

мегКо собо".

здоговорити се—име се 45° - цо то би те тако здогово

ристе се. У ориг. что икw coгллснстлсА.

здржане 4° — по си створиш здржане на“ смрђs. У ориг.

егоже схткoрник си држаR8 на“ сиртко.

F-o---o---o-- ча” –––----- r-r- ----

земљани 85" — страшномš вћђма Е црева землнани. У ориг.

паче цара зншних.

-"_ _ -

злобника 141“ — ка“ ли се почнемо лišпо пазити с нашима

злобници. У ориг. нгда кšде“ докро творнтн нанавидљ

iИНИХ НАСА.

6 L. L. v. L. L. - T

злоговорљиво 30" - коћ го“ не злоговорли“ оцS или мтри и

инати се ш нима. У ориг. нж лце кто злоречн" wцš нли

штрн.

б

злославни 36" - прикасивако се злославни незичници. У ориг.

нема ове речи.

злостраданне 30“ — обра" вели оузмите браћо мога злостра

данна. У ориг. Окpлз" прiurkте крате шон злострлстiko.

“злотвор 46" — свога злотвора, да би тко сишао... сњ свога

конка и ннега би посадiu. У ориг. нема ништа.

*злочеств, 33° – каде чакљ изпачне ра“ некога свога злоче"la

пола из свога истога дома. У ориг. нема ништа.

злочестника 82° — безчност, мš чине енка злочници.

зорннача 21“ — котро излази рече кано зорннача. У ориг.

НЕМА, НИПITA.



3238

играчина 64“ — цо е играчина и спрдачина. У ориг. нема.

°изагнити— изагнимљ 9“, 145“— oyТомš cмрадš oy Kows на

кнешњ до конца са" изагнити. У ориг. к' ни" жи и Екu

cогнЛин. – коино вhнацњ ника“ истино" некне изагнити.

У ориг. нистлikНЕнк.

* -os vo- ------ 1 =9 –---------------------–

“usacrи— спемљ 45" — таћ кои е на себи имаш изасŠто мура,

избирности — немљ. 144“— зацо ниса“ на таквога поста из

бирнsи вели г. У ориг. на тлковља поста лак изкм;,

изборита — видtти старћшинš првшега мећS свим првен

и изборити“. У ориг. старkншннš парк"стEŠкоцлго ка кck'

изкрлннu“.

6

извbстивати— амо 89“ — и ради тога лbно извbстива со

ЛОМОНЕ).

изволненте 45“— кои е са" изволненте имац. У ориг. и нж

CA“ ИЗВОЛН.

°извргности— нема, 56“ — да кнеш, ове нокy ps-но- и зло

смркко своко дšшS извргнŠти.

° - -- - - -

изгубињенне 148" — и ваше“ се изrsоленко теке дочеwkse.

У ориг. н лЗк клшни погнклн посurkКосА.

* -Aos- vs. s. 09 -- ------ ––––– - - ----

“Itabaričкне 90“ — до самога свога изданsка. У ориг. Алж

до подлтiА сuртн.

издвоме б“ - да вћђ. издоволне г"нко силis изкаже. У ориг.

Да сужа и доколнik снлŠ г“Днко изглетк.

5.- »...- O no

иселица 89“ — изелица ка в5кЋ. У ориг. нема.

daесте 74“ — на много и слачко изете.

Vatete A" — гњ би скusвац окодеше и излажене негово

У ориг. куждне го и неуроженi.

"измамити — или 140“ -- а не цио е крадено и изма-лено

или Птето. У ориг. нема ништа.

* row or wrvi i va M. M.P --- - - ---

измлатити — им 44“ — кои га свŠкоше идобро измлатише.

У ориг. нже соклекше гv и па"Es Exзложнкше бидошл.

челомнавити — имо 56“ — ни пак, мољаца, кне га исмола

вити и изгристи.
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измрети— мремо 36° - да не измремо него живи бSдемо.

У ориг. пику не сушiрн“ но жнRн кŠде“.

*изнемоћи– гнемо 92“ — или лкоди сами собо“ пстаре и

изнемо"нŠ. У ориг. саин сококо vКнтишлRAкотк.

изнапреде 58" — скроз прерка ш себи изнапре“ рече. У ориг.

uv cнкrk прв“рече.

*изникнати— нема, 16° — да изникне и да оузрасте.У ориг.
м

само: ко"рлстнти.

“uatocass 37°— први ро- и износакљ fземле. У ориг. нема.

износити— има 29° — истрошц или проиграц: о панствs

и з блŠчницами изнŠpiur. У ориг. нема ништа.

изопињати се— намљ се 48“ — тако да се изопнако Б изо

била мога дома.Уориг.ико 8nникот"сА0wкилiАдоus uонго.

изреченне 21“ — по апелкомš изреченко. У ориг. по Речнико

Mn"AA. "

“именовати— ошњемљ 31". 1°— пали тога не кто г
именовати- однемо 31", 1“ — ради тога не кте га име

новати каконо и богатога. У ориг. нема ништа. – цо се

не именоваш гра“ наин. У ориг. нарнцлилго наинж.

имовито. Зб", 57° — свакога имовита чака.– имовити сте.

°инато 10“— и пšца прстима на чаи ина“. У ориг. нема.

“wнатити се— име се 148“, 90° — о ко- но не инати се.–

инати се ш нима. У ориг. нема ништа.

“uckasaru –»ceAo 32° — изказакко мš име пре мои“ оце- и

пре“ агли его. У ориг. и неповRu" ишла гv пр“ Оцu".

исказивати — демо 34“, 14“ — могаше повbдати пак, и то

исказивати по градŠ. У ориг. нема. — ш то“ и са" xс ис

казSе. У ориг. нcпокikАЗетк.

“ископшти— има 27° — роба искisnити.У ориг. нема ништа.

искосана 18" — а трпеку свашо и то пакљ искšeан, бива.

У ориг. трпенf же нск8cтко.

ископшивати (?)— идемљ, 17° — onl" о то искљnse oнт, исти.

У ориг. искšшлетк тогажде.

°испитивати - орунем, 85° — и тога нашега великога кiša

и ОучАна блifога иča испитšе овде неком кв. кодећскuh.

У ориг. копрошлет" зде некi Кнлз.
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исповbдивати (?)— оруњемљ 69“ — исповbдŠкоку свое грkoвe.

У ориг. неповbдšм грkyrk cЕола.

исправити се— име се 139“ — ви двоица мегко собо“ се по

годите и исправите се неданЋ дрŠго“. У ориг. нема ништа.

испровргаш 34° - да би се испрвpгаш та ћаволски велики

товарњ. У бриг. да км сл“ из"кергл' то кршл кrkcwско

испродати—амњ 92“ — иди и свts испродаћ цого“ свога
govara—амо за — иди и сва испроди ц

блга и достонанна има“. У ориг. продаж°к.

°исаонкане 85“- за твое блгорочное испšнанне десет“ за

повbде“.

"исиснати—амо 18“, 87" - и свакš своко волио и желио да

могŠ испŠннати. У ориг. нема. — и испŠнка се на ннемŠ пр°

p°часка рђЧњ. У ориг. нема.

"истанити— име 144“ — ако рече истан шк. свoд врата, Б

поста, каконо српњ. У ориг. лци н слачншн икw cons; кико

CROKO.

"истезати—жемо 47° — неке ва“ г. изстезати несте ли

многŠ жртвŠ ннемŠ приносили. У ориг. нема ништа.

истезивати—амо 88“,47°—нимало што“ не мотрити комš

ли какв5 ли чJкš по дати ни истезивати ко е. У ориг. н

нстизлкоци коu8. — него кнете лкото и горко истезивани

бБити.

°истинанд 148“ — истинанњ кнеш, бити. У ориг. нетина

кSAuн.

°истинито 92“— онда кнеш, истинито наслšдити вћни жив.

У ориг. изкik"но.

истинност. 39" — Екрива“ пре свима твоко правдš и тво

истиннд". У ориг. нетине: ткок.

ј

навставно 105“ — ама с нашо“ нaрoско и сЋ злобо“ навставно

смо се оуподобили и снедначили се змами. У ориг. нo иро

стiko нзвKстно Бин супoдокнуоu"сл.

°нагоднна 105“ — изашаш e на добротворне нбене мердивине

како на некŠ наго-нко. У ориг. Акн нА пгоднчннко нRKSIKO.

назва 43°—тако и тога чвка свлекоше каде назвевњложише нан
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назвити—им 44“ — наши на“ грћски назвћ и Енš9 на не

Дадš МИра.

назвлњено 46" — раннава,назвлнена, неволнаa f гнавола и грka.

У ориг. нема ништа.

накост. 37°, 151“ — изаће Е ове крваве халине нак“. У ориг.

измади 0 сам кроклвљим ризм сила. — силš има" и нак".

У ориг. нема.

*Накота 61“ — дане ннезиноћ немокY накотš.

*нарко 95“ - чи но е пр"тољ каконо нарко сšнце пре тобо“.

У ориг. ико слнцн пре" тококо.

Наростливо 47", 35° — испрамнате таквога с крG'ки“ и тихи

срце“, а не нарбливо. У ориг. нема. — наростливнi cs и

гнне"ливи. У ориг. нема.

Насностњ 80“ — али своко наснб" и свbтлб" if тебе имадš.

неднограгнанинг 76“ - и вћђБ више нисте незнанни, ни при

шалци ни пакњ мимохо“Цн, него недножители и не“нограгнани.

*неженне 86° — Е нежена коже. У ориг. нема.

нето 67“ — где би се намеpiu Aa сла“ ко нето изе и попће.

*нецати—ама 42", 23"- и сви сs za ниш- нецали и плакали.

У ориг. плаклуз же сА кск н pидарS EA. — плачите се и

нецаћТе. У ориг. плачнтесА н. pluДанте.

нецека, 25", 10“ — да га к себи оунšгра зовне на здbлis eqека.

У ориг. нема. — и ласка га с лismu" phма и с неџеко“

разликн“ и свиранне“ пококW. У ориг. нема.

коза 63° – ipeuити if те козе.

*казиванне 136°— а и бе то“ казивана ми сами можемо

знати. У ориг. нема ништа.

°канити— имао 70“ — гди“ ва“ кани лbно да догнете на ве

чеpš. У ориг. нема.

“Каране 70“— то кне бити велика лко-ска капита и карана

вћЧно. У ориг. нема.

касати се—амњ се 12“ — молити се бš и к свако“ добрis

дbлŠ каČати се.

дилЛЕктолошки звоPник књ. II. 16
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*кичелива 74“ — брани мš и кичеливш поновни живо". У ориг.

НЕМА.

кичити се— имо се 23“— да се велико не кличе. У ориг.

на кисоко ušАрсткоклтн.

“Класти— демо 47" — зацо кладете на лкоде и мекете им

на лbтна големе и тепке товаре. У ориг. нако наклaдaт

на члкrkКл крешнл.

°кмешати— клешлнемо 10“ — ногами клелне и маше безпо

слен. У ориг. нема.

“Клочаница ?“ — прикоснs ce к смртном клочаници. У ориг.

прикоснšcA BAKAKOчнila cupтнлго.

*козлићи 77“— и с козлику кне док преда те. У ориг. нема.

колиц-мина — сви колицмина се го“ (fВракнате.

косндекне 3“ — оузима гњ ради коснsка к смрном8 креветs.

У ориг. к. одрŠ ПрикосновнiА.

6

*красна 88" - то се све крагна нариче. У ориг. нема.

“Крачака 37" — коснsсе с неднога краичка неговом халинк.

У ориг. коснš сл. краљ.

краљство 41" - цо го“ има на зели гптва, краљства и

цр“тва. У ориг. нема.

"краснди 43" — и тако живи, зравна и красна о у свако“ до

брŠ. У ориг. нема ове речи.

“Крастав 79“ — краста“ лi e би, шsra“ м е. У ориг. нема.

крвавика 34“— и онда мš крвавикš теже и горе бива него

" како мŠе првачњ бкло. У ориг. тогда књиЕлкот" послRA

нАА члKS тоu8 горша парки“.

*крвник» ST“ — он не исти крвник. У ориг.члKosкица вета.

крвопролитани 38" — а ка“ крвопролини воини привате се

твога тhла. У ориг. крокоточнRui.

---- -- --- 999 - ---–––

крвопролитнико 38"— а крвопролитници вонаци код твово

крвњ изливако. У ориг. кpкоточнRui Kposk ткоко неточл

коци кvни.

крвоточенне 39“ - била са" oy крвоточенко Едванаи година.

У ориг. кrkyri R" тoчни крок.
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крвоточивица 38" — а ова крвоточивица горkra e и лкођега

имала при себи зма. У ориг. жена крокоточнRALA...

*кривина 89“ — и негов5 кривинš и соломон изнавлое. У

Ориг. снго жf Еннš итд.

*крмити- има 23“— и свако живно држи, храни и крми

и живи. У ориг. нема ништа.

кроме 92“, 31" - ница ти не за потребš кроме то едно.

У ориг. нема. — ниса“ рече на послатњ кромfћ к овцами.

У ориг. токuо кR ORца“.

“Какнетина 33“— но сš кsкетино“ нечистомs. Дsks. У ориг. но

cs" Храмо" нечистоu8 дŠgs.

М.

“vaoca 43“, 32" – owножило се...хрcsa, штимача, варалица,

лажа. У ориг. нема.— нити се не пакЋ каква го- лажа ни "

ласка нашла оу ннегова о усти. У ориг. на wкрkТ ca. Akcт'

EтA ovстik“ rv.

лакомости 7%" — недан драгога да може изети 1 лакомости.

“Vamwe 38" - и швога тако и Отовареного гвозденималанци

и негбами. У ориг. ovЗм жалikзници.

"Mauru – има 86“ — ла“... док не текелапии растpne e.

У ориг. нема.

маска 33" - нити се не пакљ каква го- лажа ни ласка нашла

оу негови оусти. У ориг. нема ове речи.

6 " . .

“Where 38" — на мои лhrv. пословаше залци. У ориг. нема.

"Аезане 145" — ако хоке порадовати се на лежанко крила

авраамова. У ориг. Ацин угоцит" козрадоватнсА на лож k

Лwна МЕрлашлл.

"Where 47" - гостинико цркве дивне макарем. У ориг.

дxwкнму“ Ерлчк“.

4794ство 39" – кои си скорац и скisnu pa ukapena en

Конаке болhсти.

4000метео 11“ — ка ме се оу срчик погаси мог Б. (; и

боме родб, и племенŠ, ра“ ннегова лbндоханства и завидости

и мрзости. У ориг. нема ништа.

-Лого те Ал А. s., 1 i t. 6 - т

Аиковати - оцем 145“ — иликовати св. агли. у ориг, нема

169



244

°лончина 33“ — него бква погана лончина ни за какв5 по

требŠ нfе. У ориг. но кљuЕлтi cock" E" нечаст.

мачише 142“ — лsЧше и болне " res 6 ради наше млети ifs"

давати. У ориг. Авчшн Ест.

Ab.

“лкобазност. 102° — и показац e o ceби та дшевни пло

закхећ лкобано" и радо". У ориг. показа ко Закна плод.

дховна лкокм и радост“.

мододбоицa 105° — коино не лкодоšбоицa ih noчела. У ориг.

члRikKošRihца.

многосто 142“ — и ако престанемо f мрцана и пресечемо

нашS лото" г братš. У ориг. прост“ нШs.

M.

"маечак 101“— зашо маечак, баше.У ориг. шкw козелстоu

uллк кrk.

“мазано 40° — лšпе и мазне беседе. У ориг. нема ове речи.

мазност. 47“— а зеžтинЋ пакљ (има у себи) некs сладо" и

мазно“. У ориг. влаже нкšКо клгтК и кротост.

маловрђдано 23° — да би ви мом маловрћенš беседš за ор

ср°но приватили слŠшанне. У ориг. ovкогон глаголанi uo.

---. "I to

малоблмано 75“ — пахоре, кои сš малоšмнк, несна“нк, не

книжни. У ориг. нема.

°марва 14“ — землко е св5 засhau c траво“... с марво“, св. сктн

сваконаки. У ориг. нема.

“марвинче 53“ — тако ли си до конца какого" ско“ или мар

виче. У ориг. нема ове речи.

“Maa“ 38° — на ти маа стаде на крв. У ориr. Aка статка

Кроке вл.

"машити се— име се 25° — ниси се ктен ни нени“ препо

машити. У ориг. ниже... АкнгнŠлк њен.

* — . . . . . . - -.

меснособни 48° — него пре и оунisтрашни метособни много

множаство има лкоди. У ориг. тако исто: шкдšcosних

“лести— теме Т2“, 13° — мете лома паме“. – него више

теке себе и наро“ метš и вaрако. У ориг. нема.
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*меце 95“, 34“ — моћ гла“ немš меце дара доноси". У ориг.

Ex utkcтo. — меце мене. У ориг. E" ukcто шн.

*милованне 140° — зацо миловане ово“ свbтis мрзко е то бš.

У ориг. Акокu ulpa снго.

°миловати—оцем, 88“, 28° — зацо милiseмo shКЋ непра

вицŠ. У ориг. чрез" лкоклне неправдм. — ако би миловаш

ницаго, то би блженљ биш. У ориг. н шнлšља ницилгo sa

жен" км калк.

*милокрв—ано 137", 23“ — теке да сме мu мега собо

милокрвни да неданњ дрŠгом8 не зактевамо цете. У ориг.

нема. — милокрвњ. У ориг. нема.

милосрдство 102"— oyКаза пре где“ за хећ пакљ блrč" и

мл-р“ство. У ориг. клгост. н шл“pАЛЕ.

милосрдствовати— оруњемљ 46° — и доиста млердствова ова

самаранинЂ.

*мимоcha 6° — зашо нећsина матерна милоcha изтера нin it

ср“Iа наполне стра“. У ориг. лкокu uтрнл.

мимоћи- огњем. Зб“ — ка“ га виде а шнк мимогне. У ориг.

нгда н кндik" гv инuонде.

“мимоходаца. 48° — мимохоце“. У ориг. uишоидšциш”.

мимоходити—им 44“ — некоћ попљ, мимохогнаше онк“

пŠте“. У ориг. судаш пštre“.

миростБ 41", 144“ — спчена кне бити и ходити оу мирoсти.

У ориг. н позд" к' ширk.—и сњ сваки" свои" брато“ бŠди

оу мирости и лкобови. У ориг. нема.

“мито 85° — a f непраде и мнта да се клоне. У ориг. нема

НИПITA,

“младити се— име се 13“ — а не младе се злобо“ и з гр

доско. У ориг. плч ж Suo" А на Злококо uл"нсткŠцинi.

*младожена 144“ — и да изагне и младожена Е свое по

стелне и млада невћста if oyДадбе. У ориг. жених. С ложл

СЕОНГАЈ.

*мнbти—мнимљ (се) 34", 95“, 10° — или се теби мни. У

ориг. илн шнит' ти сл.—мнbut e слikпацњ оваћ да сŠ, боћ

се, они неки хрсŠзи и хараме. У ориг. инлше слikпе“. —

A oy старо" мни да е то вћђE бš заборавиш. У ориг. нема.
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многородан, 21° — дšжнк смо плодоно-нк и многоро“нк бити.

У ориг. нема ове речи.

множаство 34° — толико много множа“тво нечастива. У ориг.

НЕМАЦ.

*моба 138“, 62° — неке ни смотрити на тš нашS моб5. -

моба пр"р“часка.

*малан, 97° — и молни“ оздане“ нишњ више сšпроћњ пре

тена вичку. У ориг. и нААнж°ко младинко нw паче н почн

протикš прецинih.

молштавни 78° — моћ до“ вели до млитaвнн назива се

У ориг. Доus uЛиткu.

*малнац, 27", 56“ — и ваше рisко поедоше молци. У ориг.

uолПЕ Пољдошл.— МолнацЋ.

*морити–има 36“, 5“ — коино ис почела био и море лкоде.

У ориг. нема. — нако гдњ мори и пакљ оживлое. У ориг.

нако гдњ uрткнтк и жнRити.

*мотика 25“ — евокоди:s u:Копа мотико“.У ориг. нема ове речи.

мотичарљ 73° — 65де трговац, велики на гласŠ за мало, пакљ

послb или мотичар, да или хан" или бšде лажа по свbтš.

*мотрити – има 86“, 18“—рада е да би на“ скоро изела

какoно ла" ка“ мотри некš звbркŠ пре“ собо“.У ориг. нема. -

коинo ces spло мотр“ли на трне. 18°. У ориг. нж Rзнракци

нл тврнi.

*мочити—има 148“ — него своћ креве” паче своимњ сšзами и

евоко постело свакu oy великн поб" да мочи. У ориг. сле

злин сконин да мuочитд.

*мрака 95“, 5"—коино бораве оу мракŠ.У ориг. ка тић. — Оy

смртномŠ мракŠ. У ориг. Rх тurk.

*мpва 138“ — и оу та“ницS га ра“ мрва дšга водимо. У

ориг. нема.

*мрвица 25° —оваћ сирома“ лазар по зактеванко мрвица бога
pвица 20” — овап сирома“ лазарЋ по зактеванко мрвица оога

тога неде хлbбБ.Уориг. пожеллнЛн крŠпицк, когатаго, истЖ.

*мрзекјево 10“ — очима жено и пакљ мрзекYво и поно-но и

напреко глihДа. У ориг. нема ништа.

*мрзоста 11“— рад, негова лšндоханства,завидости и мрзости.

У ориг. нема.
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мркотати—ћемљ 137",92“— а ми мšнизацо нихвале недаемо,

него нише мркокнемо за свашo. У ориг. нема.—зави“ливацњ

не мркокне на те. У ориг. законик не порица“.

мртвити— има 21°—и самк“ на вална овога свbта мртвити

свона тhлеса.

мртвост. 77“— мртв" желу грдноћ.

"мрцина 10“ — и такављ чški. каконо нека мрцина извлачи

се навно. У ориг. Нема.

мрцвалица 75“— нити сs, недан на дрisтога мpцалице.

*vos s 1 4 9“ ---- –––––––- т –––––––––––------

мрцане 142“— и ако престанемо f: мршана и пресечемонаш8

лотб7 г братš. У ориг. wстаклави“ прост нis и о гнikЕл

престле".

F------ -. s-e - - - - --

мрцити — или 87" — сваки рече коиго мрзли и мрци на

свога брата. У ориг. нема.

* v zovers — onasv. 90“ – – ––– ---- -----

либоровати — орунем 20“ — и и земљаном, послis MSApso.

У ориг. плотсклл u8дpсткisктик.

мосагато 87" — да доиста не може достати онога свbта кои

го“ мŠжататš женš učлежи. У ориг. прелкокu ткорла.

* Na vrz orno i sa svi 29 ---

мачати - има 4" – мšчаш са ево до сач и оувtк, би

мŠчаш. У ориг. школча“ и шолча“ кну" Ex EkКи.

мачема З7“ — и пристšпи мšче“ штраrs, коснš се.У ориг. нема

Ове речи.

Н.

* vrsva vrstu s - - - -- -- u mu: - - ------ --- -----

наврнати се — немо се 106“ — и нашемš кне домš навр

нŠти се. У ориг. нема ништа.

"Наденоти— немљ. 11“– и са" себи надене име.У ориг. нема.

*надiимати се— амо се 86“—трŠне, нелагочно е, надима

се, опада, ве“не лице. У ориг. нема.

*надница 66.“ — или оузимати начницS if гдина свога. У

ориг. нема.

надпрети— премљ 88“ — да надпрŠ свога брата.У ориг. нема.

*нанамника 45“ — него не теке нана"никњ коино бежи НП в5

кова какoно наћмлне“. У ориг. нлиннкж.

наћинапре 9“— нерв, грik, cвакiћ наћнапре свако“ чвкŠ произ

лази Е срчца. У ориг. нема.
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нашћвише 4 1“ — тебе хлbба познане“ наиifвише.У ориг. нема.

натпрво 86°— да се члкЋ наћнрво очисти Г свакога грћха.

У ориг. нема.

наказати—жемљ 85“— да накаже г-подš и кнезове негове.

У ориг. да наклж4" КнзA tro.

наказивати— oneva, 139", 86°– него вална ти га накази

вати и свbтовати. У ориг. нo нaкaзовати икожа крата -

Овде на наказSе и почава ц: то“ блги оучитељ. У ориг.

Sчит" Блги 5чтлi Ic.

намастити– има 20“— намастити землко. У ориг. истлiki.

*намера 86°— заро Б пosцента, да речемо f намере раћа се

мисаш. У ориг. нкw C mosцини“ плодисла инс“.

*намештати—ама 17“ — полажsк и намеракоку себе. У

ориг. нема.

Ж:

намигивати— одуемљ 10“ — поно-но и напреко глibДа или на

кога намигŠе. У ориг. нема ништа. "

“Намолити има 138“ — цио си ме биш намолш за нега.Уориг.

понж илнл' им сн.

*наwчиглбољ 8“—те си већ, почеu ovказиватинашчиглih“ свог

дbла. У ориг. нема.

напредни 51“ — а камо колико се ниш, више наспорило (блга

Oу напре“Hне године. У ориг. нема.

*Напредовати–оремљ 95“, 10“— кои сš пре- ico" напред

вали и вракали га да се не моли. У ориг. пркм 19

ндљgs. – двоица сš цио напредšво грks. У ориг. грks w"

идšutiИ.

напреко 10“ — поносно и напреко глihДа. У ориг. нема ништа

*нашžтити— има 89“— то не мене нашsтило и довело ме и

oystemo oy гвоко стis rops. У ориг. та мл настакнста и

Еккадостл uљ Ек горŠ стŠко ткоко

*Наслtдованне 92“ — свршенаи наслtдованна вћногаживота.

У ориг. совршнсткл и наслikАл живота кћнаго.

*паслtдовати— оруњемљ88°— кои наслtдšио живо" вћен. У

ориг. наслikДsкциуж животK кikЧнић.
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*наспоривати—ама 19“, 43°— нер г. дае ро“ земли и на

спорива плоч. У ориг. нема.— много се оумножило и наспо

pило се “ на цво“ свћTS харама. У ориг. нема.

*наставити се–имњ се 78° — Писо“ наставнико“ наши" на

ставикнемо се и оуразSMити.

насталнати— ама 101“, 87° — и чемš на“ настална и оучи.

У ориг. нема ове речи.—пакљ настална и оучи кнза блги

Leb. У ориг. само 8чита.

*натрашке 84“ — идоше натрашке и падоше. У ориг. нема.

наоузвратице 84“— наоузвратице на землко.

У - - ---- -- --------- ------

наоуздано 148° – веселе се наоуздано и починŠкне без страха.

У ориг. нема.

*наоузнака 84“— ама оно не добро коино пада лhима на

оузнакЋ. У ориг. нема ништа.

наоучавати—амљ 90“, 43°— послb тога пак, наручава и

oyarsuse кна.Уориг.sтх.—наоучав“на“ са“г.У ориг.

нASNлетx cau" Гдњ. .

нахитро 101“ — нахиро з дрвћsта долih снгне: У ориг. пот

цилR"сл. 3. снiАде

*начинb 1° — и с кои“ се начино“ то чšдо згодило. У ориг.

wколзоuk Kucт' се коих Р

неблагодарство 78°— и зара“ нихова неблгодар"la.

*неволна 19“ — три отрока сš из цртва били ш“веденк ov

неволко вавилонскŠ. У ориг. нема ништа.

9 v --- – ––––––

*невомника 6°— посвкувати неволнике и сироте и оудовице.

У ориг. нема ове речи.

- У-... О0°

*недоскžтица 29° — с. сиромаси се дpsжи и нихово“ недо

скŠтицо“ себи недоскŠтицS чинк. У ориг. нема ништа.

6 . . . . . L. L. L. L. L.Г

недро 24“ — нека га носе агrли оу не-po avраамово. У ориг.

на лонw лкулама.

недожана 61° — женis кона имаше на себи дха недš“нога.

недожлив 48° — да би они коl es недšжливи вњпили с пре

p°ко“. У ориг. нже к надвЗlk.

недожност. 62“ — понец не он очевично недšжно“ те жене

цIO е имала.
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незаблаћено 81° — да е са" чобани“ пставиш - и -а, не

блŠгнени оваца.

ненакост. 84“ — и нашs ненако" да исповbдамо.

немагода 33“ — ама Евише оу нима не трsено” и нелагода.

“He wasодано 151", 86“ — многи рече имадš изметко ва- ве

моћници и нелагони. У ориг. недšжлнRu“. — трŠне, не

лаго“но е, надiима се, шпада итд. У бриг. нема.

немагодника 69° — и шаравили би они нелагочници. У ориг.

надвожАнки.

нелагодност. 151“— тад кне са нашs нелагочно" почнети. У

Ориг. недšгн ншл.

"nevarente ST“ — a t негова немарна роди м8 се заклоњ

ннеговŠ грћхS. У ориг. нема.

немокрвана 28“ — етото е сš немлокрвни“ лкодма. У ориг.

се же сŠA" каз' метн, не соткoршеus uљ“тн.

неможни 36" 5“ — ама немо"но е. У ориг. нsusrsr.

“ — то немо"но е бити. У ориг. нема.

немомбилази 11°— да пита га свога сина брашно“ немоus

шави“. У ориг. крл"но“ не гнклкцин".

немоћника 93" — слsки бš и цркви и немоћнико“ свои“ тло

те кнешњ бити бЖiИ. У ориг. нема.

немдар 145“ — опасно вели ходите не како немери, него

каконо и прем“pu.

ненавидности 73° — кроме цио црise oy Немš завично“ и не

навично".

ненавидовница 43°— oyмножило се шsna"ника,зазорливаца,

ненавидовница итд. У ориг. нема.

недокорника 138" – а злотворе свое и непокорнике предае

Oу рŠке мŠчителне“. У ориг. нема.

непокорство 138" - и ево са пакљ видек на" о наше не

покорствŠ. У ориг. нема ништа.

“Hermanents Sol" — а неправенике посканимšднisov sки

вћ"ноћ чSBати. У ориг. нпрк"никн же.

неправица 8° 13" — зашо миљемо неправицS. У ориг. чов

лкоклнн нпрлкдњи.—if сваке неправице.Уориг. 0 непрл"дN.
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неприклонитb 139“ — него са" си велико зло и неприкло

нита срчца. У ориг. нема.

неразама 141° — ходеку о неразSMSoy велико“ мракš.У ориг.

ходља Ех тић.

нераздмство 141“ — unрацакоку и" нихово неразS"ство. У

ориг. нкrkжестко нуж.

неснажанњ 13° — и ако ме каконо слаба и неснажна дbтика

низвргне и шборн ме грћховна смртњ. У ориг. ико немоци

НАго конош8.

нечаста 20° — изнети кне оу немš неча“, помпе и дрŠго без

часте. У ориг. инста и плода нече"нма.

нечаванне 10“ — двоица сš цио напредšto грkš то не" нечš

ванне самога себе Е грћха. У ориг. нeклкоднi cЕ О Злл.

незвржетине 29“ — и оу адњ хи"ро низврженне. У ориг. нема.

низити се– имо се 84“ — да смšрамо и низимо себе.

низлазити— има 153° — хокне оузлазити горе г б5 с. свон“

мл“ћs и нилазити долš пак на зело. У ориг. косуходитн

н нисуродити.

низагостити— има 60" — своe psке низпšети и ме"нš на но.

*ницати— амо 17“ — да прораскке и да ница.У ориг. нема.

*носила 2“ — коснs ce psко“ на носили негово“ са"Asкš. У

0риг. коснšcA одрл.

носилник 2“ — и како ли не би стали носилннци мртвога.

У ориг. нослцIA 8шершлгv.

°нокити—има 102“—него к недномš злš и невалналš грћш

никŠ шДе нокти. У ориг. нема.

натричина 59°— а кои крпе га (благо) са" ко“ себе и оу

себи, те се зове нŠтричина.

0. .

обасипаивати—амњ() 325“ — нile " обасипиваш гнове“ (землио).

*očac:Ти—сиемљ 25“ — uGacs е гное“. У ориг. wскuna ko

Г"HOBILITA.

обвеселити— има 59° (види швеселити — бриљиво мš

шбвеселите мŠ ср^це.
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wомаднити- има 25° – ако код богати uсиромашише и

шбгла“нише. У ориг. wкннцилша н квалкашл.

полити- има 34“ — и мене потoлена 1 джова злобне

по°нбнк“ ušче. У ориг."usњ wкнажн“Aro.

vajuru-има 63“ – и пакљ ка се не натраг, поврви

те га е оцњ шбгрлiu.

“urbapити— има 94“— и да га е код гом изwhrvo impu

чи“ го“ шбдарiu. У ориг. нема ништа.

"voocавати се—амљ се 89“— да се свагда праве не

тиннf можемо uбдржавати. У ориг. нема.

обливати- оруњем, 38° – не обkrvom pete cвога дрisта. У

ориг. на ткорн рече клн"нишs wкидн.

vocusuru ce— име се 104“, 88“ — ради и тече како би

се сваки са" шбЖивfu. У ориг. нема ништа.– и пакљ кога

би могаш чи“ го“ помоку да се шбживи, а неђе ни мари

за ннега. У ориг. нема.

*včaнанити—имљ 58° — и по то познанено е.

wданано 30“— и цбзнанно нападе мš на вра". У ориг. н

нзкikСтано наплде на књико гv.

vбилство 29"— смотрите на са“ о много“ шоилств5. У ориг.

кж многош” нз"wкнли.

wдигодити— има 40" — к они“ кои на" wвиходе и гнев

се шко на“. У ориг. w држацин" нас" ннцин“ и гнгтšцин“.

штонесте 35“ — желна капи воде ра- utolera и планства. У

ориг. за wкладнfе н пљ"стко.

“urbulazaru— жемљ 92“, 89“ — или на сšдš u 6akeus. У

ориг. нема ништа. — Не цблажите дрŠгњ дрŠга. У ориг.

НЕМАЦ, НИШТВА.

*uro- sve s" – ---- -- -- - -

полагати– има 48° — вино“ правде ваше они свое да

шблагче ср“це. У ориг. сврчце секе козвесла". — грђди

понћ да се цблагчишњ. Грлди по шнik... оправданi cu".

“včinacrt, 95“, 41" - дата е свака и блš" на нбš. У ориг.

ксАка кллстњ на нкси. — ш чинц“ цбласкко ° 0ускр“нšла.

У ориг. конко кллстiko 0 шрткух кsскрсе.
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*určлежати— имњ 92“, 87“ — ако ли ш блежи“ тShs sкен.

У ориг. лци ли не прелкокљи соткоришн. — кои го“ мŠжа

татš женŠ цблежи. У ориг. нема.

штоликло 21“— а б зрнs. дaе шоликло. У ориr. A R ekuин

датк тikмо.

*обличе 21°— а бБ мš дане негово тšло и обличе како онЋ

ca“ хоће. У ориг. ткло накоже восхоџет“.

обличžшвати— оруњемљ 148“, 43“ — и по са ва“ oy ко“ ва

ше“ послš ка"го“ шбличиваш и прокараш. У ориг. н. uоник.

wкличнLAusна книлст.— шбличšе хе неросали“. У ориг.

wкмичлт. Хć lowиша.

wдличити, се, има се 31° — да мš се дšла не шоличе нер

сS лŠкава. У ориг. да не vкличлт"сл д'lkАл гv.

иголобиненти 140“, 30“— и остали сви првени негови поло

блнени оуго-нкци.У ориг. И прочин šго-ннцн Ко“љкокланi

но.— u 6лкоби га. У ориг. wклокusa Hго

vблобмненика 37“ — моћ и блкулненик, бku e и xsoавњ.

У ориг. Козлкоклннu моћ Влк и крлснк.

шбмиловаи и— оруњемљ 104“— и моћ кне оца, тога чика ш б

миловати и оунедно кнемо к нему доку. У ориг. usta suk

козлкокнт' го.

vбмирисати–шемљ39°—кона е за тела гомирисати спекте.

У ориг. wконлтн сп“нi.

“wднести—несемљ 96° — нити га конц“ бkДо“ шонети може.

У ориг. нема ништа. – Похара се и поплени или шобнеcš

кои" зло" ко“ цра и ко“ велике господе. У ориг. нема ништа.

*včносити— има 141“, 28“ — која но на приносе бkus и

скрбб" и зло“ на“ поносе и протеpsко. У ориг. нема. – и

свакога злiи“ učноciu: и шговарац. У ориг. нема.

vбратенне 4“ — поратене“ свои“ oyrkmur cw ме. У ориг.

окpлцх же и 8тешил' им си.

шосишивати— оруњемљ5“ — нie učeИпиваш гноне“. У ориг.

н wснпа ко гноu".

učcrанати— немљ 14“ — да не би цбетанац: oy грko"ноћ

долачи. У ориг. нема.
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urotroeарити–имљ 151“, 35°— ако ли си се цбтовари теа

кu rрhко и безаконце". У ориг. лц vтлгчна нен каза

комуни". – ходите к мени сви кои се трвдите и ш бтоварен

и оуморни сте. У ориг. wкршнн“aro

*urođeатити–има 86° — блis- рече каде едан пš" чим ми

caut об5вати. У ориг. Блšдx шкv диного шмсл. чIKo va

Држнт.

обучене 32° — зашо добри“ хи“ вонако“ оу нихово“ обšчени

не теке да ходи залšдŠ по воиска. У ориг. 8ко докум"

кwино“ ХЕkus, Es wклични их конском Холити

wвеселити се– има се 24° — видети кне рече нишiи и цве

селиће се. У ориг. и ко"Ecusт"сл.

*urzuba.Aо 30“ — него штл Влало на" бšди лазарњ. У ориг.

но рекнsиш“ зло пострлдакшнis Masaps.

*огноцина 151" — ако оу огнкоцинк лежишњ. У ориг. мин

огнаннu“ недšгоus zКнгоus cн.

оговорникњ 94“ — зацо многи имадŠ злоТвори, по“бадачи, ого

ворници из окола. У ориг. нема.

*играбити— има 92“ — и по свога добра имадŠ, повша,

orpsои. У ориг. занж Ecм ико разл wквштакта.

rov s s. 1989 — --- -e s. -

*wдати— амњ 138" — хокне ва“ на мŠке шДати. У ориг. нема.

*игдмерати— амо — коино по правица свако“ по негове

Дkus u "Meрa.У ориг. козAAKOцилгv коu8ждн по дNллих нro

r uk" – s» » »»n smo s na vr-T kv

*оката 96" — разSMeти и видети ако е и ока бiu . У ориг.

HEMA HИПITAL.

---- 9 59 ------ --

*окови 35" — вВали сš тога бkcнога ланци и окова. У ориг.

ovsku Желikзнкин н пšгњи.

*окрчити— имао — орачњ и копачњ изнапре зе“лко ватро“ по

жеже и окрчи не. У ориг. нема.

окžсв. 72“ — окŠeа има два у че" разпознае добро лi е зло

лi e нето.

оматорити— има 21“ — и оузило се оу своко паме” кад вћн

uмаПоре. У ориг. кж старости приходи" к' ск.

6 I TAб

омивенне 136", 40" — ама има опроценна и омивене наше.

У ориг. нема. — Него на омивенне члчки рŠкŠ. У ориг.

нrх на очицинie osк чловкчнских.
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*wмиловати— олуемљ 19“ — и с наши“ срце“ то да цмилš

емо. У ориг. сочни“ да козлконима.

*urupaнaти— нема 89“ — кои се дpsжи с краливце“ они

шмрзаш е своно дШS. У ориг. ннакнднта дш8 скоко.

*ошакљ 9“— шестави вћђњ тS своко опакš кодњ. У ориг. злм

нрављ.

outwu 145" — по шкргломš колs oвoга свbта коено се ласно

окрекне, вална на" по то" колš опiипо“ ходити. У ориг. по

доклет” оплcно угоднтн.

wправдити— има (2) 48" — иди те га з добри“ оговараћ и

шправди га и извади га те га шслободи It оне бkДе. У ориг.

НЕМА НИШITA.

*штаростити се—име се 138“ — ако ти некнеш, се шпpo

стити сњ свои“ брато" и дрisто“. У ориг. нема.

“Upao 71" — те би оу добарњча“ положац на црало своио рSKS.

*urceboочити— има 96“,27“— ише да шн, са свои“ oyстма

освbдочи пре“ народо“. У ориг. нема ништа. — да би имњ

са“лазарњ истинš urсвbдочfur.Уориг. злскrkАнт"сткšет" иша.

исељавати— оцем, 35", 10“ — и нашe psке шезиваше. У

ориг. осАзашл.— pŠками бiе и осезSе тSтко стварњ. У ориг.

НЕМА НИШТВА.

trebњати—амо 4°— сила, ковано сви“ urešна. У ориг. пo

снлоко Књишнагv ockНАкоцинко.

осиромашити— име 25°— ако иком богати псиромашише

и шбгла"нише. У ориг. URHнцилшл.

штеванне 4“ — и са" са“ по негови“ шеснане“. У ориг. пo- cikliko

тогv crkАхук.

Uгосадано — адрŠriи пŠTurcKSчнš годинš кажš, а дрisriИ пš" изо

билнŠ. У ориг. нема.

*---vA... - о об

штекаденне 28" — и са“ би га пак, онЋ, oy његово“ лото“ си

ромашствŠ и шскŠденко приватiu. У ориг нема ове речи.

искобити — има 15“— да не би искаил“ ни оуманила се

твова вbра. У ориг. wскŠArk".

*roz-УAsa wors. GO“ – ––se - - - - ----- - - ------- --- ---

искобност. 89“ — а код краде нsк-s и оскšчност, дрistro

чинка. У ориг. нема ове речи.

wслабињати се— ама се 48“ — теке саде да се не ислаб

лнамо своки, докњ. имамо време. У ориг. нема ништа.
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menologijaевати–амњ 138° — и ми сами нашего брата да

jeporganawo ra if негова безакона. У ориг. нема ниште

meadoksaru–ojемљ (h 86° — зна рече гњблгч°тиве Бна

насти ислобогу вати. У ориг. изRARAATH.

*oенова 23" — збирати себи темељ и основ5. У ориг - нема

НИПITEL.

*Остава 93", Š9“— и никакв5 utстав5 тамо не шставlu. У ориг

nova m.– коино uставŠ краденŠдржи ко“ себе и вра

дено кŠпŠе. У ориг. нема ништа.

meraеница 57" — свака ли кне“ све изнова дрвге друге истав

нице зfИДати.

преталијати – амо 21“—и оувечерњ да не шетална твова река

" сванна. У ориг. Да нi vстакллета.

*uroparu–ама 100“ — и по он, са" штвора то ниТко не

може затворити. У ориг. ОкрзAAH.

штворене 3“ — с такви" живи“ мазане“ на Еворене закло

ЧАНКА.

hopaharu–ама 35" — i бака пŠта лкоде Евраћати.У ориг.

НЕМА НИШТА.

Fentoru– немљ. 141° — кои се држе с ниме и недŠ и пi
Нернс ти– немљ. 141" — кои се дpsке с ниме и неде и по

Seamo, a нe ispнis га Е онога грћха. У ориг. нема ништа

отишан, 39“ – проку кнемо по сŠхS urтишномŠ безгрћшно.

У ориr. mesar no ests.

*jaru–жемљ 96"— и немš ići fКаза и рече. У ориг.

susже Ic (Eua.

-...--. - s. 50° – sve va ovo osure u na vrs
uncuunutru– има 50° — тако просна свое сŠнце и на нив5 бо

гатога и окиши на нко. У ориг. нема ништа.

*junacruru – има 140“ — наша сњpisценia .. . . вич6 пре“

from na na- да на" гњ за ни“ ifМасти. У ориг. нема.

*TEMenizru — нема, 31° — Да ВМСнемо та“не послове.У ориг.

(NAожfikuz ovкv д Клл тињи.

*TEMoraru – амљ 9“ — ifpeнити и Емотати га на зе“ли. У

ориг. нема.

if wдати — име А2“, 37“— ама ако би то и мšчали нњени

pouители. У ориг. но лu PsAHтле чл. SvuovЧатам - то не

. If wisat evљи“. У ориг. прислчл.
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“IfnouВати—ама 24° — нека тамо лежи и Епочива.У ориг.

НЕМАЦ, НИШITA.

fupавити—има 33“— него шправи га Б себе.У ориr. Ons

сти же гv Ic.

питра22' 37" — и пристŠпи мŠче“ штрагŠ, коснŠ се. У ориг. co

зAAн коснšcA.

штрошити се— име се 143“— и пакт, днев, пости а светра се

отрŠпи недŠкY. У ориг. нема ништа.

огромнене 143" — a еда нашњ пС вална да бSде о у отpsu

лненко и оу планствŠ. У ориг. E" wк"Аданин н планствk.

Raz---- -----v zov – – –

“T"слати — ишлнемој 49"— те како сrsueнe и ледене срце“

fслани кне бити оу вћЧнкu ога“. У ориг. тако исто: 0cллнisu

кšдŠтx Ex oгнк кrkЧнi.

“ifемаљстивати—оцем, 56° — и поре- тебе ко бити и Вељ

живати твоко заповB". У ориг. нема ништа.

fстати се–немо се 69“, 44“ — не петанš се свакога зла.

— и сташе га се те шДоше. У ориг. нема ништа.

*P-У-- - - - 1 / 89 –––– т.-

“T"Tranu — амо 148“— него Етšрасте моне свbти. У ориг.

но ОшКтлсте шоља сокrkТљu.

“fчалити— има 138“, 43° — него хоке ти зломš теби по

тво" ДhљS fчалити бњ. У ориг. нема. — да кне и" бњ fча

лити. У ориг. нема ништа.

°охроности — нема 75“ — нерњ охронšше i стаза прави и по

3.1 BI ISTOIRI ČEOеRO"НО ХОДИШе.

*A»zonaAve. U 99 - ---- --- ---"-- –– –– – že

"очевидно 45" — нерв не мрва оу гроб5 него жива ходи оче

ви"но. У ориг. нема.

очевито 33" — и сило“ бklu " очевито протеpse сe дaволв. У

ориг. из Кетно.

очивостно 102“— тако и г домš закхеов5 коино очив5"но испsни

се блги и мл“Ти его. У ориг. нже испо“ннсА пакrk.

"Очинци 71“—и онако каконо да не недно смšглице или оч

инци држати. У ориг. нема.

П.

пагда 89”— а не паче да наслtди“ пагsos винs c true“ коино

е род!ш беседšла“лив5. Уориг. нлслikАнтх погикал кrkЧњSK.

дилЛЕктолошки звоник књ. II. 17
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пагибана 89°— когано cs cвћ негове беседе пагsоне и потене.

У ориг. гvЖЕ ЕсА гли потопнNA.

“пакаш 2“—на има- кличеве if "смрти и Е пакла. У ориг.

нил“ Клкчл. cupти и АДА.

“wasкленика, 102°— зовку га зли“ члiko“ и пакленика“. У

opиr. Нема.

пакло 13“— ноге Е спотицана пšзскога оу грb“ и оу пало.

У ориг. нема.

иакостникљ. 10"— а то е таћ нашњ, пакостникљ и врат.У

Ориг. нема.

палежа 150“ — и шлне и к вbнномš црномš огнко гдšно е оувћкi

палежљ и тежакљ мрак. У ориг. нже кšпно тuл н“ коuk

111RAMA.

“masteratu Af" —таћ когано паме"не двоике сретао с орке

жени кандилка. У ориг. u"puљ Акњи срeтлкутк.

rva se s "* - –– – –– –– "

иаметник, 57°— и то“ те оучи памо"ник.

*амтити— има 9“ — да се споминемо и што да пантима.

У ориг. нема ништа.

°танкати— камо 92“ — она кои на те пре бирови панка

не може га извргнŠти. У ориг. клекн"ннкх на нстwргантs.

“vaganja 48", 88°— и ка- бšде на коe зло, а она мšе први

парацњ. У ориг. нема ништа. — а не планицк и кŠрваше"

и коцкаше“ или парце".

°uaruTu— има 29' — а ти патиш, са оно по си тамо по

словац. У ориг. ти же стрлж°uн.

“пацити се— име се 24° — паците се оуку скроз, тšена

врата. У ориг. подкнзлитсА кнirн...

печамити се — има се 2° — гладših И жена бS-, ekrsti u

ПЕЧАЛИ ("Ge.

“than 25“ — ега твориши пир, или вечеps. У ориг. гд

тКоришн Пирх...

“плавити— има 10“— незик, на дрisта плази. У ориг. нема.

“u recruaru— има 27“ — (благо) лежек мš по- локоти и

Oу сандŠчина затворено, те плесниви и гнie. У ориг. нема.

“Iмести се— теме се 30“ — ама то се много плете и говори

се, све ра“ оупорнога и тврдога срчца лко-скога. У ориг. нема.
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“Wетиво 44“ — стеже себе тростpsки“ плšгиво“.У ориг. нема.

"uobunu ce— име се 17“ — да се плоди и да се множи

свŠда. У ориг. нема.

алодовито 147", 86“ — како по добри“ плодовити- спокољ

нични“ древо“. У ориг. Аки под" cusкокницко плоднxко.

— зактеванна сŠ плодовита. У ориг. cšТА плодwкити.

“Vča 36°— кои би мени своко рSKS Hamusrs.У ориг. на олs.

побивати— ама 43“— икамене“ побива посланике ктеби.

У ориг. покикл „н послан"мљ.

Пове.101647"и — амо 146" — зато на" поведица ити народ

траго“. У ориг. поклikRAF.

P 33" — саде кнете чSти оу овои повети. У ориг. г.

пропокikДн.

vo - i vrsti - A. - 1° 06

"vrućinu– нема бе“—колико га е грло почело, толико

нако е повикнŠш. У ориг. нема.

"You"или – има 95“ — к теби повлачек мо очи. У ориг.

к' ткR Es"кодишњиши очишл.

Pat S” — сполна показSwку и он, скроз читis исповетu

свое грkoане повоке. У ориг. ..гркокнлл свом окA3АнiА.

"поности се— нема се 8“— и тако квe сe нenom i nas.

Oу Нко поврнŠти. У ориг. козкрлтнт"ca.

*mo.tz, - и9 ..----: L. -- zr

'9the 31" - доносеку преба на дар, лепо повркне. У ориг.

НЕМАЦ, НИШТВА.

"Vainu– ми 30 — ко пети ноге коe s normanas mara.

У ориг. .попракширЋ врлгл.

чанима 139" – тада га тако држи како да не нека незнана

тSтна вbра зла, погани" или неретикњ коћ. У ориг. шкuv nasњич

HН“ И МАЊИТАР.

посасцвати— оцнем, 149°— никове свћке погашse. У ориг.

SГлшлаг скikЦин.

"vatrunu ce— име се 1“ — ка ж се су срчак погачи мо

ба“. У ориг. нема ништа.

"погледавати— ореме 23", — и да као су осно поглед

ивати очима своима ifКS" го“ помоку. У ориг. нема.

I : «
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погледности—немо 95“ - а на ко поглi-нsти на све твоез

повbди. У ориг. лазЋ же призрко.

погрдосивати— оцнема 103°— коега е погрsживало оу свако

гšбителство. У ориг. их погpsжлуз г.

*погодбити—има 31", 8“ — и сач Ке пронатне тк, погšблик

овцS. У ориг. оEuš ciо погнкusко. – може са" себе пors

бити. У ориг. нема.

° ----------- -- -- --- - -

посебнене 10“ — загнораку на" оу свако зло и погšku.

нне. У ориг. погике“.

“податливи 23"— нерв не би подаливе рsке ни милокрв.

У ориг. клгоподатлнк.

“nobačava 34° - зацо многи имадš злотвори, подбадачи и

оговорници из окола. У ориг. нема.

подвизивати се—оцнемо се 24° — нsu: се и почили

себе да би прошац своl живо" тšенк“ вратима. У ориг.

подкнзлшесА кнfirн.

подвикивати–оцем 57"— а они, нuсп. више повикиваше.

У ориг. А онж uнwжан плче копљшв.

“nobennoru — немо 94“ — како и почињети м8 pro

ски“ слово“. У ориг. паклу н козопити нив.

vodinaru – реми 10" - лкоде поезире по код чини. У ориг.

НЕМА.

Родизати 13 —оцем 96"—ама опG”подизSе на“да имамо искати

ми сами Г ба цио на" потребšе. У ориг. нема ништа.

"obaluru- има 41“ — хљо. моне срчце може покућ

пити. У ориг. ср-це шов крkпHT.

"мооложана 90“ — са своumersapи бивше положањ.У срп.

Кk IIОКИН8ACA.

“You tovaru ce— име се 46“ — него се положи би не

смишлнен л" ското"и нw" се оупо“блвац.Уориг. приложивљ

СКУТОМА НЕ СМАЊИСЛЕННАЦ“.

"подметак 101“ — и тражи себи помека, на по би стаг.

Да се попне на дрво. У ориг. нциЕтх степенз.

“Woweranu—ћемо 88° — не помеку сиромаши и неpas

ни“ лко“ма зла хеспапа и злiи новаца по“ добре. У ориг.

IIO MIGA HIMIIITA.
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гла и г. Х. "Об

Фамима 43“ — owножило се... варалица, дака, поe

галiИца. У ориг. нема.

Робнашати се– шамљ се 148° — и ваше се наводњу,

теке посмћхŠе“ и понаша" се ва“. У ориг, нема пита.

“Dobiteru – несемо 34' 43“ — и тежакт данак, već se,

на лbта ционо не могŠ лко“ понети. У ориг. нема ништа.

понизити се—зимо се 80“— нек се нешто већма сар и

по°низе се. У ориг. нема.

"подобана 44° 34"— a "wa и пак, кои сš cupnu mora, у

бриг. нема. — ако са“ на и баш подобан, и раван, нима.

У ориг. само: равних них кrkg.

мободити се- има се 27“ — него више да слisua н подоби

се црв пр“p"кš. У ориг. да послšшлета и подрлжлетк.

"подпомоћи—гнема 55“, 45"— а не има никora. Now on

ми шо ОудšлitD ни пакљ чи“ по-помогаш. У ориг. нема.

подигравати—очнем 11° — отврђssohn и пoчнosobi na

да не па“не. У ориг. нема ове речи.

“Donatana 31" — како и такво“ на посац негово пограна.

за чšдо би било. У ориг. ико н снцикš svToни нrv pл

котк ДнкнтнсА књи.

"подранисати—онемо 88° — as mogave i na s"

или на кои мŠ бSди посац. У ориг. нема.

Pl-wo 104° 35' – ke te Karono ši angane no nacio

по°рђ"лš овде оу свомs, домŠ. У ориг. нако сна, по плоти

Аврамљ.— if no-peтла два. У ориг. к' телесн о доus

далека.

"Vopreиeати се—онемо се 27“ — копно се појеним

сиромашма. У ориг. нже порŠглшесА SRorous.

"подобса. Зб“ — та мека зара великога београча ства и

лко-скога по“смћха. У ориг. нема ове речи.

подсмficueати се—оруњемљ се 10“ – име за чак, по

смћхŠе се образо". У ориг. нема ништа.

"подомета— окамели 4“ — почote se (osim eura) младо

момче. У ориг. по“ATLA конхив.

подоумити—мими 8“— то не" почну у мити га је падана

оу грћ“. У ориг. почилкцин ( плднiА.
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подоукрђашти— име 141" — зацо Б неговs ће рŠкš по

oyКрћшити, да се не оубе. У ориг. почкрkпн" psкš нг.

*позорљ 53“ — ме"нs” си приставнико" да оупрална“ и позорњ

на свацо да носи“. У ориг. нема ништа.

.У t: б

*поканити— имао 25" — или да га покани е“но“ чашо" вина.

У ориг. нема.

*nokaparu ce — амљ се 8", 91“ — никога на свћTS не

слšша, нит' се комŠ покара. У ориг. нема ништа. — не по

карако се. У ориг. на покннšКоцин сл.

motopство 61° – гледекY кс смотре ненš бBAŠ и неволко, по

низно” и покорство. У ориг. нема ове речи.

morpuвамо 36° — покривала незине голотине. У ориг. пo

крокне наготњи вл.

-so-os- A.F - - - -s

покриватељ 45" — ти си моћ покр"ватељ. У ориг. тм. нен

uoi moкрокнтелк.

*uropoв, 25“ — кои лitzkаше наполно бе“ покрова оу гноко. У

ориг. нж лжлше пре“ кратњи гнон.

*покакне 92“ — све испродаћ... и покŠкне и посŠгне све... У

ориг. нема ништа.
A.

°половица 13“ — не оуведи мене оу половицS мога живота.

У ориг. к. преполоклнi днi uон“.

*помаманz. 32° — сличне бšcoвoмЋ и пома“номš томŠ. У ориг.

само: приличнлгw кikcнкu".

*поместити се— имљ се б“ — а они цио сš га носили... Не

мoгоше се никš- ни с мtста помficтити. У ориг. нема.

s of -------- -- --- " -os 7 sve

*шомfе 20° — изнети кне оу немš (сšдŠ) неча", помfе и дрŠго

безчастiе. У ориг. нема ове речи.

*помирати—релих 11" — и сви ми ка“ пого“ на сваки даљ

згрkпшsewо, то онда на сваки днњ и помиремо. У ориг. по

ксА Днн суширан“.

*помоћи —можемљ 88“ — а неке да мš поможе. У ориг.

лци не поuоглETA.

- - 9 и9 - 2.----- --

помрчана 31° — не блажš ти лкоч if себе помр"нка послова.

У ориг. дrkAx. Tubu.
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помалошавшти— имао 59°— зашо помsuomasи и одебла вода

оу нима (бšнарима). У ориг. нема.

“понослав 32" — они кои сš грди и поносливи. У ориг.

нема ове речи.

"поносно 10“ — поносно и напреко глВАа. У ориг. нема ништа.

поноство 35“ — а преиспо-на бедна зара“ поноства и грдине.

У ориг. за гординко.

*поненасати—ама се 20“— да се понisтавамо на дшевно

сbанfе а не на тšлесно. У ориг. Рекнšнu“ sкw дужноus

сtkАнiko.

попеченне 49“ — да би дховни“ сцени“ ш дШи и штšлs не

говŠ имаш попеченне. У ориг. ...да соткрит" попечнi.

“попити— има 80“ — ти си влчка, ти попиш, понове. У

ориг. нема.

попрати— премљ 36“ — настšniu: и попраш ногами тога лава

и змана. У ориг. настŠпилх н попрллк снго лкл и зulА.

попрекu 152° — то на е попреки п5" к нб5. У ориг. нема

НИПITA.

поприличано 9“ — а понаћвише ш поприличномš за ни“ скан

оудовичко“. У ориг. нема ништа.

9 . . . . . . . . - 1. . -

“пописаности — нема 141“ — никако не може бити да би оу

чемŠ годњ чвкњ не попšзнŠI и не паш. У ориг. некозможно

же наших не 8плдатн.

"порасти—растема, 19° (види прорасти) — и на каквоћ

е земли сthме слова бжа порасло. У ориг. прозAKE.

торскавити— има 27° — злато ваше и сребро поргнави. У

ориг. злато каше н срекро изоржлкrk.

Поречити се– има се 140“ — ако се код озбŠде с ки“ по

речiш. У ориг. лце кто нa кoго нилтх поречене.

"породи 37", 31° — if noрoдa сe пoзнaе дрво. У ориг. нема.

— зацо да би земла наша, наше тšло оунено здio“ до

барњ породњ своћ издавала из себе. У ориг. зашлА нашл

Длстњ плода скон.

*more 9S4" S” – --- ------- --- --

посац З5“, 8“ — него исправи нi psти посац.У ориг.Аkљ

pŠкж на непракн.— грћ“злога посла. У ориг. злагодikАл.



uосетити– има 49“ — трч"те га посети и разговори.У ориг.

НЕМА НИШТВА.

mochixнене 6° — а навише ш ово“ посtsкненко гнемš по е

подигаш мртвога сина оудовичкога. У ориг. w cни по

сtkuHн.

mochixisaru— оруемљ 36“, 33“ — не теке посtsкi"вати цр

кв5 да видимо каква е. У ориг. нема ништа.— посекувати

негов5 стš цркв5. У ориг. посtkuarи цркока.

*послbдакZ 93“ — и остална ти оу твоћ послbдакњ. У ориг.

H("MOL.

послbдосати — оунем, 152“, 101“ — ако тко мени слŠжи.

мени да и послtдšе. У ориг. шнik да послikАсткšt". — по

слBдова ово“ оученко и творенко пр“p"часкомš и закхећ. У

ориг. послikДокл оучнik.

“шословати—оруемљ 14“, 29“— оцњ моћ и до са“ послŠе и на

ради“ и послšе“. У ориг. дrkАлет“. — а ти патишњ са“ оно

цио си тамо пословаш. У ориг. нема ништа.

*иословача, 47“ — ш чемš би се могаш излечити, пословачи

винограда х-ва. У ориг. дrkАлтелie.

“vocлдицане 2“ — oy чем но и скоро е послsшанне. У ориг.

E' чесец" и 8докно послšшлнis.Fтx.

послабићивати—оцем, 35“, 34“ — и проходекс пšпе“ звана

послŠшћиваше. У ориг. послŠшлше. — сbчнŠвшiи ко“ ногš

псовњи послŠшћиваше ннегове рћЧи. У ориг. послšшлш сло

КЕ“ ЕгW.

последиливо, 90“ — послsшли“ не биш до смрти. У ориг. пo

слšшлиЕ" кik AAK до смртн.

“ б и а - . . . . . . . AT

шосломиника, 16“, 1“— oy послšшника слова бакла. У ориг. Š

“ послsшлкцин" слокл Бжлго. — лкобимк послŠпниче. У

ориг. Слишлталко козлкоклннuи.

°тосне 92“ — и покŠкне и посšгне све... испродаћ. У ориг.

HRVIGA HИПITEL.

“потана 36“ — како но скумен, кои борави оу потаћ. У ориг.

скице" wкнтлли кж сокрокнцину.

“morainto 39“ — ни пак, има по потаћно цио се не би шћа

вило. У ориг. и тлино...
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потакнети се— нема се 17° — да би се гдего не потакнsи

ш камен, с ногами твоима. У ориг. преткншин v клинж.

*потежити се—жимљ се 101“ — закхе потежи се и сигу

дне ми вална оу тв"мŠ домŠ и момŠ предановати. У ориг.

НЕМА НИПITAL.

потопан 89° — когано cs свb негове беседе пагsоне и потоне.

*потрошити— има 46° — а ти цо више i свога иманта на

ннега потрошишњ. У ориг. А жв лци прiиж°нкешин.

*možздати се—амо се 96“— ама таћ слinau, не се могаш

поšздати да мŠ вbра да очи. У ориг. нлд Клтнca uожаше.

— поšздаш се на га. Уориг. супокл на Гл.

похота 68“ — нерв, ова мpњ проходи и похб" и желна негова.

so v 9 4° 10° - - -- ----- --- -----:-2

почело 34", 10" - зацо е из почела би члкоšбоlца. У ориг.

искони. — из почела. У ориг. нема.

°точетак, 152", 3“ — пре почетко“. У ориг. нема. – да не"

ОНБ, ИСТИНИТО СА“ ЖИВОТА ПОЧЕТАКТ.

почитати—амо 90“ — дšнд" има и кациrs i ба да почита

свое родителне на зе“ли. У ориг. нема.

почитовати — оцем 28°— свак те е миловац и почитовац.

У ориг. нема ништа.

se '90° - -- - --- --- ------

почСонди 39" — ова е риза г"на почSчна више него ли пр

p°ка елисеа. У ориг. чšАнrkina.

почелити — лимљ се 143“ —почSuишe сe дoлik.У ориг. нема.

*пошалити се– шамимљ се 25° — и тога оубoга ние се

ника“ ни пошалiuг да га к себи оунŠтра зовне.У ориг. нема.

правдив 152“ — моћ е пŠ” правдивњ. У ориг. пšTA usa scтк

Истиннл.

*правица 8.5", 31° — и свако“ би свом правицS oyчинили.

У ориг. нема. – кои сњ свонш“ правицо“ истинито живи.

У ориг. ткoрAн нстннs.

*пражити—име се 28“— незик, моћ мене е тS, довћи и са“

он ми се наћвише пражи. У ориг. нема.

*иратити—имљ 94“ — и за ни“ наро“ иде и прати га. У

ориг. нема ништа.
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*шрвача, 34° — и онда мš крвавикš теже и горе бива, него ли

како мšе првач, било. У ориг. послbднљ члкisтоus горша

парки“.

*upeанати се—нем се 139“, 61"— ако ли тебе самога не

oyckТеде послsшати ни се смирити и свое зло срце неке

да прегне. У ориг. нема.—Итакtи прегнŠ се и з“рава шеста.

uредановати — онемо 104“—дн“, ми вална оу тв“мš домš и

момŠ предановати. У ориг. нема.

предрећи—кнемо 91“ — како е ап“љ пререкаш.У ориг. ка

лп“лЋ прв“реч.

предpжати се— илио се 57" — колико би се ни“ (сиромаха)

могло If тебе предржати. У ориг. нема.

“преистодни 35“, 26° — oy преиспочно без-нs. У ориг. к.

приспе“нкоко казднŠ. — Oу мракŠ преиспо“нне“. У ориг. нема.

“upeклањати се— само се 65“ — преклана се низко дШа.

*преклонити се— име се 139“ — немš не могš и неко се

покорити ни мŠ се преклонити. У ориг. нема.

*пренемагати се—жемо се 143“ — тSRек и пренемажsк

се. У ориг. стŠкоци.

°препубући —чемљ 43° — какода би га преобšКли хламидо“.

У ориг. Акн кн wдKAua Erv улашидско.

“wреодисти—нема 43°–ка самога св5кли и преодšдоше

га црвено“ хламидо“. У ориг. vAtkАшл го.

“upeОпети — мемо 33"— а оно преотекне га дрisruи. У ориг.

}{RM24.

“uperacru ce—днемо се 6° — каже су ли да сš ce cви били

препали. У ориг. прiАт"же стpлу“ EcA.

препетиу 76° — а ненs TeKе препетицS грko"нsимадš, кона

и Г ба раздbлкое. У ориг. нема.

unempoедити — име 1". 28° — и мино би га пеповом
репроводити — име ", 28“ — и мирно би га препроводiu.

У ориг. нема. — гла“нк, жени, неволно препроводе своl

живо. У ориг. нема ништа.

“преслигати —ама 139° — а ако и ни“ преслisца и не оз

ктеде прегнŠти своко злŠ главŠ.

претворати—амо 2“— и негов вВћњ одар, претвор“ о

креве". У ориг. преткорл кж одрж.
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*арети се— према се 29", S6 — или се прis no sam.У

ориг.нема.— кои се по сŠдови прŠ, да начIpŠ свога брата.

У ориг. нема ништа.

б. , r . . . . . . . .

претили 10" - само наше if многога нела и пНикна преткло

Thмо. У ориг. нема.

*преоузети— орузмемљ. 19“, 29“, 43“, 96“ — и мене преоузе

твона дbcница к себи.У ориг. пpiАтк.— и лазарЋ е свако зло

тамо преоузеш.У ориг. коспрiАлк нетк.—те оу ннемŠ смртни

стра“ преоузе га. У ориг. столу" систи наплде на“. — из

г“ни рŠкŠ да преоузме очи. У ориг. нема.

“преоргимати— амо 9“, 3“— зашо овде оу овоћ наоуцк мо

жемо себи свћ"преоузимати.Уориг.неманишта.—преоузима

за потребŠ своко рbub, заповb^ни" гласо“. У ориг. oymorpЕк

лат' слoкл покалителни" гласо“.

*ареходити— има 26° — нити пакљ f тsua к нами преходе.

У ориг. к' наших преугодат".

»... A.-... SoF –-

*приателневати— онема, 25" — нпе приателевац си, сиро

ма“ко. У ориг. нема ништа.

приватана — (прихватан) 140° — врло е бš привата“ и ми:

дар, či no“. У ориг. клгоприлтни и лкоквнi skљ БFS

Дарк Ест. постк, стibi.

---- -- 1 0 39 –--- -- --- ------- --

*приватанне 105“—текеда ми свечна бšдемо готови на при

ватанне ннегово. У ориг. готоки на прiАтi srv.

*приватати —амо 15"— и не привата оу себе моe беседе.

У ориг. на прешлАНа глK мон“.

*аривлачити— име 141" — привлачити га на прави пš".

У ориг. нема.

*приготовлњавати се — ама се 136° — спокаванте“ се при

готовлнавати скрозе исповћ“. У ориг. А сутотокллтисла чрезA

нспокikДанie.

придобавити се— име се б“ — видећи свомs cннs, где мš ce

не придобави нб°ни оцњ. У ориг. снis cous нкнл" при

Ribi"ША ОЦА.

придобитака 57“ — великЋ кне то теби до послtдка донети

придобитакњ. У ориг. нема.

V. 1
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*придобити — ели, 86“, 89“, 27° — с какви“ би посло- при

добиш вbнноживлње.У ориг.жнRST EkЧнца наслik“сткisк.—

Ако би и савњ овaћ свbтљ придобiи себи. Уориг.нема.—еда

може шо стекW сњ шни“ или више придобити. У ориг. нема.

прено 140“ — ако би... свћ свое добро издали за дNS, то

ница не прiéно пре“ бго“. У ориг. на прешлет' 0 нмск

Г“дK дра никогожа.

R----------- т од T– -- - -- --- -–-

“upususанне 78" — млитавни" призиване“ дигнšше велико

своi тла“.

прикажна 43“ — то сš cлoвeса х"ва оу сада“ннuri ev"лскоl

прика“ни. У ориг. Evлскoга при"чи.

прикасавати се— амљ се 11“— прикасава се вћђњ пењ овде

ПОСЛИЛa.

прикасати се — ама се 38“ — неприкасаћTeceмeни.У ориг.

не прнклcлл сл инik.

uрикасивати се — амљ се 36° — прикасивако се злославн
A

незн"ници. У ориг. прнкаслк" ко сљ излi

прикостивати се— амљ се 3“, 40“— пркостваш се к самом S

тišлš детинко. У ориг. пpнклcлша сл.— него приватате се 1

прикосиваћТе се хS. У ориг. прнклcлате сА узв.

uрикосноваизати се 38“ — бикне то време, каде неће теке

ведна psка прикоснŠвћивати се тебе.У ориг. pšКА... н. при

косне" сл твке

uрикоснати се– нема се 2“ – прикоснis ce к смртноћ кла

чаници. У ориг. коснŠ сл.

9 h “ – „А г. А. Ако логом љ veom, rvurovom crva veze

прикосноће 36" — да би се фудостоила црк"в прикоснŠква хва

У ориг. пpнкоснсквнiА у“EA.

“upuмагати— жем 18° — неприлажите кнемšер“да.Уориг.

не прилаглите срцл.

upu. Docно 46° — прилkжно 65ди за ти“ еда би се излšчи,

У ориг. прилжи ниš.

*прилика 105“ – тако, по тоћ прилик. вална се оузнети на

крс1, снš члчкомs. У ориг. тлко подоклет: кознестисл.

“upinu. ичани 4". 35“— има такви грkoва коино нисŠ при

ли"ни смрilu. У ориг. нема те речи. — нер за свакiИ ПУ
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недан гpћх гдини б. прилинš кацигš за нега налаже.

У ориг. Бг. прнслšшлкusко за н“ налагатх казн.

*прилога 90° — и не теке на то“ остати, него и нrue тoмe

прiилогњ има. У ориг. нема ништа.

прилачивати— оруемљ 39“ - сваконаке боuberи цо се при

лSчŠе мећS лко"Ма. У ориг. нема ове речи.

прилачити — има 45“— али ако се не он и прилšчиш бо

лs"ни“, if нега ниша помок не полšчи. У ориг. нs sклч

лце се тон и слšчи, клни на клго полšчн.

°иримати се—амо се 40“ — ама с какви“ psкама валва

ва" се примати немŠ. У ориг. прнклcлтнica uš.

“tapuљtraти се—ћемо се 90“ — нерв, примlкне се к овић

заповbдн. У ориr. приллглит' ко сА к сви зап...

“приницати— ничемљ. 17“ — и еда садњ, већ овдb,... не

приниче ли то сthме. У ориг. crkuл на прозАклтх.

“прivнети - нема, 11° — вална мš приснsти молити се. У

ориг. нема ништа.

*присвоити— има 95“, 90“ — него жели да би присвоiнепљ

биш ктима блженнима.У ориг.ножалтк причтнх китн.

не ли са" ова твоћ опљ кои те не к себи присвоиш и ство

piu те и сњ3да те. У ориг. нж. стAutu TA н сотвори тл.

присthouТи— има 8° — та мртви з дšшо“ хође покаванко

присhдити неfстŠ"но. У ориг. кŠдет" поклАнiо приckДkтн

нitcтŠпно.

прискpбно 88° — зацо заказSe rБ прискpбно и с теското" да

боравимо оу наше" животŠ. У ориг. нема ништа.

пристанака 15" - о нбеномš пристанкš. У ориг. Ex nyнстл

ннции нк°ноus.

приходаци 49° — к незнанš прихо-ц6 к вами. У ориг. нема.

*прилу Ваити се— има се 49° – тšгуни кои сте се к немš

после прицћнили. У ориг. нема ништа.

пробалисати— одјело се 152“ — да се прокšша if hавола и

пробалное се с нима. У ориг. нема.

проблити—има 37°— покpи с бли- psко кано снikri.

и бšдавшS ко црнŠ f грbка, како снBг, пробšлiur. У ориг.

ико снikru ovкikАнлx.
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*провала 26° — а сада метко нами и вами провала бSдSRa ce

oyчинила. У ориг. пропл" Evda.

провtoučaru ce– алив се 57“ — него провhчбаћ се ш то“ до

бро. У ориг. нема.

провидети— има 97“ 96", 104“— слšnau IIо мš г. даш очи

да провиди.У ориг. нема.– и ка“ вћњ провиде где за Псо

ви“ траго“. У ориг. гдд прозрk... — провидеш е такв5

лобо“ су закхено гњ. У ориг. презрkЕki ciko AKROEK к'

Закуна.

“прогледати — амљ 96“ — толико ише“ да прогледа“.У ориr.

ДА ПОУЗрко.

проглВОнiuка 94“— блiодарли“ би проглšник ш такво“ хи

тро" гннемŠ дар на ти ча“ проглibДа. У ориг. клгодаренк

прозрkЕki...

“прогонити— има 87“, 140°— кои био и прогоне негове

слšге. У ориг. нема. — коl на ва“ обћгкоко и прогоне ва“.

У ориг. изгонАшн“ км.

прознавати—аемљ 76“ — ни по че“ ниcs прознавали исти

ННОГa (Na.

Uposњанне 2“ — смл'рдива се Е прознанка некако радњ прiи

личне тSте и печали. У ориг. 0 пркrkАrkншл нikКако по

Докумкpлзним печллн.

прознати—амљ 96", 8“, 5“ — и прознаде да не има никŠ

на дрŠгŠ странš лihпшега и болнега пŠта. У ориг. нема. —

прознадš га лкоди какав, е онњ. У ориг. нема ништа. — И

како немš била сš прознана... бkla višда. У ориг. познана

Eu8 сšг".

произвести – демо 90“ — кои те не произвеш: на оваћ свћ".

произносити—има 17“ — а и овде 1 камена хвалš бжањ

_ произносеку. У ориг. уклs Exis колisцих

“aporatoru— има 46"— и онде и прикова изамаза (ране) да

се више к томš не пронаве. У ориг. нема ништа.

“проказати—жели, 37", 4?“ — то не БУчaur evли” ниe

oyшиcau: него теке толико е проказац. У ориг. се токмо

изикнлк. — некне ли се проказати. У ориг. нема.

“upoznaти—ама 15" — да се прокšша if ћаволна.У ориг.

искŠCитисА 0 ДНАколл.
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“upwимимњати - амо 34" — кои промишља на сиротis и си

ромаха. У ориг. нема.

“промочити се- им се 152“ — тако и ви проките -

У ориг. н Eu Šко пострлжд Кте. “

“пронаћи –hема Зl"— и са Ке пронагнет потколек овак.

У ориг. окрkrs.

“uponunction—нема 16“ — итеке мало исто проник, пак,

се паки осŠши. У ориг. и прозAкR Scu.

прообразовати- онемо 41°— да не овде проравља се

три добра дbла. У ориг. ик wкрлзокл сл зArk.

проповbдивати— омемо 36“ — иде по свеж град; njome

дštoку како га е исцћлir xс. У ориг. пponskuљ.

Чобова 60° — на саданнга пропонеки дигите очи и

oyши ваше.

проразбибати—али се 41°— скроз, оватрида суна

прораземаљ се огли. У ориг. разsuks" сл. sixu.

произвеславати—ама 7° — of wовде проразSwивао је три

Форме грbшнике. У ориг. рлзSurkКsту.

пропасhивати — онеми 17“ — каконо на каменis ga upo

сккое. У ориг. нема.

проредавати- оцнемо 9" — меше не по 5 читалскомspa

збив проразећšе се х“sa ста црква. У ориг. знлинisers no

разSurkНК Sчтална цркокх укu.

пророчене б“ — испšни на нима проречене једне скроa,

пр°р°ка.

“UPopulara–чемљ 7“— то преречаски проричSKv uo se go

послiћ бити. У ориг. то нако пр°рк. пр“pчесткšА.

Pre 19"-по пророчено дев.У ориr. no movemens.

аростити се— или се 95“ — прisку да би се просветле

по дв“в5 слов5. У ориг. проскетитиcA gora.

просећTљнати — амо 95“ — и на зели просветлости др.

коино бораве оу мракŠ. У ориг. проскrkТитн.

просећатинене 32" — коино е просtat or nauе срчак просве

тиненко разS"ности славе бЖiне. У ориг. к. прoскrkusкiko

pАЗSIJA.
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*иросипати—ама 37"— сицев, млтив просипаше пре га. У

ориг. шлткŠ проликлше кж г°AS.

- о че" --- -- --- ––– ------------------ vr

"Upocнака, 26" — ка“ си имац пре“ свои врати проснака. У ориг.

ннцилго.

проснати—снамљ 32" — кои не рекаш из мрака свbтлости

про-нати. У ориг. н“ тињи скrkТŠ коciАтн.

прослављивати—онемо 146°—пакљ он нашавшинаванаила

прославлкое пре“ н“ ха. У ориг. пpoслaкнтх прв“ н“ Хл.

проходани 73°— зашо ова мpњ и свћ" е непостона“ и про

ходан. У ориг. нема.

*------Avro s. v. O A P 3.P -- - ------ ------

"проходити - има 94“, 45°–да с наро“ проходиш мимо нега.

У ориг. инuоускдалк.— ама кажи кŠда проходишњ. У ориг.

но климо мнимоиднин"

*прочити—чоеми 95“, 40°— и зато каде а не прочsu: врло

поче викати. У ориг. wцIŠтн" ну" и крkплike Eosњиклше. —

еда би и ми сви прочšли исходеко Б на“ нако. У ориг. да

и шљu Eck 848ш” нзуходлиško 0. нл“ снлš.

*прошнња 96" — вbстБ бо оцњ нашЋ нбени шо на" вална прегне

наше прошнне. У ориг. прежде прошенiА ншвгv.

*асовати—ојем 27° — и лкоде ровац и безчастице.У ориг.

Н("MOL.

па зати— амљ 105“ — ISЗате горе на дрво. У ориг. Essк

crkvrcA горk на Дрнкс.

*mačkiu 40°— находи се и има пŠки сирота, сиромаха и не

волни лкоди. У ориг. нема.

*та сати— мемљ. 11° — пŠше оустма. У ориг. нема.

().

радилацг. 14“— и до конца нfе празан, радилацњ. У ориг.

ДkАлтал.

“тадина, 14“ — Бун, етапи и лобни ломšетпоитељ и добарњ па
радино 14“ — БГБ, стари и добри Домšетроителњ и добар, ра

динњ. У ориг. докpкui AtkuТелк.

“paha u—ћамљ 19“ — плодн,д'нин, покавантно раћати.Уориг.

соткрити плодњи.

“passacru— сиемљ 53“—него да разаспешњ и да дае“ мšte"

сиромахо“.
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разбошто 45° - еда сте каконо на разбоита чškа изишли на

ме. У ориг. накш на ра“боћника.

Разбоицa k“— помогаш си влaшемš oy pasotuе. У ориг.

RПАДишниš RK рлвковиннкњи.

разврађивати— олуемљ 65° — заповbди бke paавракое. У

Ориг. Нема.

“разговор, 86“, 17° —зато u то“ разговор свом има. У ориг.

нема. — нима да бSде на разговорњ и на помоћњ. У ориг.

HEMIRA EIHILITA.

“pazоворити— има 49“–да га посети и разговори. У ориг.

НЕМАЦ.

разгоренне 28" — оганњ бацћннк к вћкнемŠ разгоренко ватренs.

У ориг. нема ове речи.

раздbливати—орунемо 76“ —инечнsmpепетицSrpkoенšимадš

кона и В ба раздbлкое. У ориг. нема.

Разлико 20“, 14“— и то се разлико сšне. У ориг. разно. –

разликн“ цвћђе“.

“размблтати - hемо 57“— еда кнеш, пакљ жинице размš

тати и Дрвте изнова правити.

“pavatruru-има 14“ — и цо хоко ако се вћs, oyaosue

разпла"Tir. У ориг. разгорkcл.

“pacплоћивати—онемо се 17° — иможе ти се су твом срчак

расплоћивати и коренити се. У ориг. нема ништа.

с су 6

"papeбити— или 53“— на св5 моно челна да разредиш.У

Ориг. нема ништа.

Распрати - ама 144“ — нецаоку растргате срчца ваша. У

ориг. расторгнikте срчцл.

Растрзавати.— Онемо 31“ — растрзмиваш се на себи ланце

ЧИ“ Сš Га. ВезаЛИ.

Размност 93“ — што“ овде вели разSwнд” оучтлска. У ориг.

разSurkНf Sчтлско.

раслабинати се—ама се 20°— да не тsкимо ш томе ра

слаблњакокW се. У ориг. нема.

распаљене 4“ — гнилб" мога тhла и распалене дiевне ватре

TRAMO.

дилЛЕктолошки збогник књ. II. 18
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*pachuвати–ojемљ47“— овћ обо рече милšire pacšговог.

*ратни 32“— неће се ни“ застидити оу рано време. У ориг.

ко крвим лкуто.

*pингти– нема, 27“— ринšђе га негово одБло оу мŠкš нfчнš.

У ориг. нема ове Фразе.

pokoraru– hема 102° — а они по cs u To“ рокотали.У ориг.

ропцISцЛи жE.

poктати ђемљ. 102", 89° — и рокквахš мегко собо“. У ориг.

porays. – рокће кано свина. У ориг. нема ништа.

*ронити – има 40° — грозне и крваве сšзе роне.Уориг. нема

НИПIITA.

*pčaетина 46° — а ви га чините како да не рŠпетина хрсšека.

У ориг. картних рлзкоћннкок.

*poko 31°— они се шоблаче оу рisко. У ориг. Ek pнзS.

*prvaka 26“, 40“ — он, не даш: pšчка свога сиромахS. У ориг.

нема.– да мš догне на рŠчак. У ориг. да мvкšдšетк 5 наго.

С.

*садашни 23“ — oy садашнне“ вћкŠ. У ориг. к' нikuни

кrkurik.

сазадњ 38“ — пристŠпивши саза“. У ориг. создн.

*самаца, 79° — онога саца прокаженога цио но е бш па

долb на зе“лко пре“ ни“.

*самоволњаца, 75“— нисŠ самоволци нидŠливи,нити сŠ недан

на ДрŠгога мршалице.

° ----- -- ----------------

саможивац, 66° – коино сšeаможивци темилŠе да е свћ са“.

*vrsta V't za R40° ------ ----- ----+-- - - -s vul

свана Ђе 52“ — циглis negњ5 ноћ, и то не цšлš ни до сванša.

У ориг. нема ништа.

RAzvor

сватовски 27“ — како си ти дошаш цвамо не имавши на себи

одБла свато"скога. У ориг. vAtkАнiА крачна.

RAtAA.- С по

свbдока 89“ — свbдок, лажлив, без мŠке некне бNTI.

*zarkAA-s.»A GRO -- -- - - - - "- - -I

свbдочаство 86°— по свbдочšв5 стга ашчлa нетра.

жz

сећдочба 33“ — кои ходе на договор, к нечастиви“ и на

крiивŠ свbдочб5. У ориг. нема ове реченице.
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*сверовати се— оремљ се 102“— ка“ сверова се да кне мешо

саданнега иманia прeoyзети онога свbта вћчно блго. У ориг.

кrkpoвл прisти кikЧнов.

*свесрдо 139" — ако се свесрдо црне пакљ к теби. У ориг.

НЕМАЦ.

свbтачни 64° — свbтачнима днима. У ориг. нема.

*свbтовати— оруемљ 31° — тако на свbтšе аплњ. У ориг.

нл“ поšчлтx Flnuts.

*свратити— име, 102°— да не к немš се свратiu: на станњ.

У ориг. кKннд.

свршенне 92“— и тога свршена и наслtдованна вћнога жи

вота и на“ желе полšчити. У ориг. 65нгоже совeршенстка и

нлсл'кДП-А жикотл.

*селице 70° — да има доиста оу оно“ свлицšoyКопано блго.

У ориг. нема ништа.

*симовито 1“— (глас.) он е сваки силови", крепак, и сна

жанЋ. У ориг. гла“ гднi Es крkпостн.

синовство 138° — измекне на“ из тога бака синовства. У ориг.

HOMA HИШITA.

“сиромаша, 92“, бА“ — раздаћ сиромаши. У ориг. нициu".—

сиромашњ, ви свака“ ко“ себе имате.

“сиромашство 28" — и са би га пакљ он о негово“ ло

то" сиромашствŠ и цвскŠденко приватiШ. У ориг. нема ништа.

6 и 6

*сирота 40", 1" - oyДели сироти и сиромахS. У ориг. нема.

— коино сиротŠ и оудовицS по“ свое крило привати. У ориг.

иже сира н кASES прилет“.

*сиротано 75“ — нека догно сиротани. У ориг. нема.

сиротинство 40° - коино ра“ сиротинства, голотине и босо

тинне итд. У ориг. ницитм радн.

6

ситосто 25" - и до свое ситости се оудовлкое, извршŠе своко

жегко. У ориг. нема ове речи. — кои на" свако добро до

вол'но дае до наше ситости. У ориг. EcA wкилнw E" на

слажднfе.

сиходити— има 43" — сиходиш не Е нерелима оу ерихо“. У

ориг. сурождлше ко ...

189
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сказати—жемо 36“ — и скажемо дtла гнна како сŠ велика

и славна. У ориг. покrkubu ДkАл.

сказиванње 14° — слово баке, баке сказиване. У ориг. нема.

сказивати—оруемљ 13“,4°— него таки ко оустати и почети

сказивати Твоко славŠ. У ориг. нлчнŠ глАтн. - сказивакво

Твона чSДеса. У ориг. ко"Etiku8 ч8днcл ткола.

*скитати се— амњ се 96° — а ти хаћде иди по свbтS се

скитаћ те сказSA Jк-ма цр“тво бЖle. У ориг. А ти шала

козкikurua Ilo"тке Бжiе.

склепа 145" — зашо к ото“ сњкривано оу мiрs Ловци адови

на на кано на птице мреже и склепе. У ориг. сокомвакТ

crkТн.

склизављ 141° — ходек по склизаво“ пŠTS. У ориг. нема.

*скончанне 14“ — а на ради“ и послŠе“ и досаде и до скон

чанна овога вbка.

скрачати—амо 13“ — ни скрачаћ на пола“мое да"ке.У ориг.

НЕМА НИШТА.

*скpбити— имњ. 38“ — и стане“ тSRити и скpбити. У ориг.

скоркитн и тsжити кšднши.

-vrevera. 999 999 -- ----- --------- ----:-- -- --- v

скрбост, 28", 23° — ника“ никакве скpбости и печали ниси

имаше. У ориг. нема ништа. — оу лкотоl нашоћ скрбо“Tu.

У ориг. w лктN“ скоркуж кашну.

»»» » » » » » IV

скржетанне 20°– цо кне на нега послš дођи пла" вћЧовити

и шкржетанне зŠба. У ориг. нема.

скржетати—ћемо 11“ — и оу но“ дšше, зS6и скржекне. У

Ориг. нема.

“скрнаво 87“— и некне на“ ница нечи"lо ни и скрнавo sЧи

нити. У ориг. нема.

скрнавостi 87° — с многими сšзами и с плаче“ свои“ TS скр

навб" и крвопроликне могаш не шмити. У ориг. скRepнš тS

н крокопролнте.

скрност. 39“ — св5 нашS скрнб" шмити кнеш. У ориг. Есл

скREDнЊu HLLIA
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"скровице 59"— тако и скровица а и човеча паме“. св.

HG TO HEBRUARLIO.

бровница 82“ — цоше Б скровнице оу концI но сви другари

Драги и лbПIи лbнке.

Фа 83% 37°— кša и на скšna. У ориг. нема. – esna

з дв“ом. У ориг. нема.

"снобости се—бема се 18° — заро то прве скок се на

добре земле. У ориг. трнfе истoрглшов.

"свођа 88° — не држи на скisnosозита. У ориг. нема ништа.

“ског 46" – и на ко и пакљ покрити мои- скisто. У ориг.

Покрњико кроко“ крњилš8 шонко.

"сати–али 72°— те на нима и скšха и испече. У ориr.

НЕМА, НИШITA.

"слабити–има 10°— тако и грће слади така док не су

мре. У ориг. нема.

"сма ост 32"— слад" в. гpћeks.У ориг. исто тако: слет.

кж грkck.

6

састочнобаце б" — a cластолобци к слачки - нерешима су

прли сŠ ОЧИ СВОе.

"смбити- има 149° — и сладише овог свет сви коa one

православни. У ориг. послikДоклuл. -

"сабота 95“ - прими е на себе званаслоге ње. У ори

слikпоткu члкч“.

свогана 95“– стаде коино хоке да излази сантно.

У ориг. нcurkАнтн слikпотs.

"сила 38" - коино из кон- би слико достали на усмиса бе“ - коино ишs кон“ би слико достали ја.

Ориг. Нема.

смиче 70“— сличе слsriИнo oyse na ce.

"P99 40" - теке слобочно пристismo v gr. s Ap.

знокнfu".

9999 31" - своњ словеснsовчицS texologu. у ориг, нема.

P 91" - и баше слška To ć" грбава опане су мног проф.

"essed by — im ono s nez= -
C-1 ФЧ849 49" - зашо вели овде по неко“ случај) pop pj,

мимохогнаше. У ориг. по слšчлко ко.
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сличавати се— aемо се 148“ — тако и досаде то бива и

слŠчае се. У ориг. нема.

слаченне 60“ — и таквога слsнена снsваћ на свако бе.

смо чивати се—амо се 65“ — и радовали се ш: сваче“ слав

но" неговŠ ДВлš шо се е слŠчивалo if ннега.

“слачити се—име се 41“ — нпе ли се такогнер, и на

слŠчило то на добро. У ориг. на Е"urkнсА лн.

“сматрати—ама 138°— ако на негово зло не сматрамо

него на свое зло глih,uaкокW. У ориг. лцињ на кез“aконfе гv

не прнзрних.

смрити се– има се 35“ — и да би се смВрили с мљко

не на дрŠгоћ страни. У ориг. cuнрлио књити.

"смрстити се—има се 75“ — него нише има празна масти,

HIIIе много би се лкоди могло смћстити. У ориг. нема.

"смртлице 71“— и онако каконо да не недно смšглице или

очинци држати. У ориг. нема.

смбивати—амо 27“ — и коне пикне са" с плаче“ смšши

ваш. У ориг. с плаче“ рлсткорлуж.

смилосрдuвати—амосе2“–смлрдива ce i nosнана не

Како радЋ, приличне тSте и печали. У ориг. шл“pДsт“.

смилосрдити— имо 138“, 45" – какoно са се на смило

сЈДlц на“ твои" сирома"ство“. У ориг. нема. – зацо се

ниси смилосрдц на нега. У ориг. икw на шл“рдокллк сн

VU HELIZA.

"смирити се— име се 102", 139°— смирити се са шни“. У

ориг. нема. — ни се хокне смирити с тобо“. У ориг. нема.

"смишљати се—амљ се 43", 23", 17“ — ни"се смишљам

да кне и" бњ buити по нихов5 дšлš. У ориг. нема ништа.

— ако би се смишлнаш вћЧне мŠке. У ориг. пред зрkљ.

– кад би се свака“ смишлнаш цио е оваћ свF. У ориг. нема.

смишљене 7“ — дрŠго смишлнене цио ц: себи смишлке

ЧлкЋ, Цо кне чинити.

смљишливати — OVњемљ 34“ — истинноова излiveннuчовек.

(MIIILIVIBRAILI E.

смокина 105“ – попевши се на лhствицS како на некŠ смо

кино. У ориг. Аки на пигоднчинš.
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смоковница 25“ — смоко"ницS своко дпš urкопа мотико“. У

ориг. cмско"ницS.

*смотрити— има 95“, 14“ — тражи“ да би и на могаш смо

Трити красотS твога лица. У ориг. зрkтн uи. — и то кнемо

смотрити оу ово“ саданне“ сказиванко. У ориг. 8кидн".

смачати се—амо се 48° — и оу напати смšчакоку се и

бринŠку се.

смаченне 45“— или не га могаш к себи она болš"никЋ до

звати ра“ смŠченна свога мозга. У ориг. ovизЕлан"si 0

cu:АтнiА. .

"смешено 81° — да и не пе" двонака било памени, а пе" и е

било смŠшенN.

снашомна 147" — снаполна е теке шбŠчен оу кожŠ овчS. У

ориг. (0 кнik...

снимити — има 105“— виде га вbђБ мртвога и сними га

с кр"la. У ориг. нема.

сиознанне 64°— коино cs били напšненкi i извора спо

ЗНаННа Г°ННа.

“сполна 40° — нер, и сами сте сполна лhпи и крани, цеми

вени, шДевенк. У ориг. нема.

"сиолености— немљ се 11“ – да би се споменŠur urНога стра

ха. У ориг. нема. — еда има кого“ да би могаш се споме

нŠти 0у гробови твое мл“ти. У ориг. Ал покkстK шл°тњ

TROKO '''

*спомињати се—нема се 23",9“— ако би се спомнаш цио

кне послb ннега дођи. У ориг. лце кн поusuusдvх. — да

се споминнемо. У ориг. помишлАтн нилши.

*vrsno 959 -- -------- -- – – e - s+-- r

саона 36" – не валнаше ли се ннui uz-phпити if те спонik

Oу сŠботS. У ориг. (0 козњи вл.

Fossos - -- - - s + - -

саорити се— име се 18° — ако ва“ вели " спорти се бо

гатство. У ориг. коглтстко лцињ течнтк.

vorzvuč- A P QP -- - ----- -- - - - - - - - - - - - -

способа 40“, 85°— да с какви“ способо-да 1 (psке) очистимо.

У ориг. икока“ ж скрлзоux wчнстити 2 – може пожи

вити такавњ, а како, с кои“ способо“. У ориг. нема.

спосадити се—име се 41"— споснило се на добро

крвоточивоl женки.
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спостанака 58“ — if спостанка свbта.

*спотакнути се— немљ се 141°— и ако се мало и спо

такне. У ориг. нема.

*спотицанне 13“ — ослободи ноге Б спотицанка пšзскога оу

грћ“ и оу пало. У ориг. 6 поползновнia.

саотицати се—чемљ се 141" — како да се не спотиче и

не педа. У ориг. како не поlкн"сл'?

справдлisо 97“ — алi oвaћ слihпацњ справдливо проглihДа.

У ориг. истин"о прозрk.

спрдачина 64“ — цио е играчина и спрдачина. У ориг. нема.

спрегљ 72“, 74“— спрег,илида речемо парњ.– петњ спрегова.

сариличити се— име се 85“ —- да се сприличим“ оу наше“

Очиценiko.

сравнати се— амљ се 86“ — зато овaћ садани мали на“

живо” к ономŠ вhчномš животŠ сравнна се. У ориг. кrkЧноu8

жнкотŠ сорлRнин“ki.

срачице 63“ — влачек се по зе"ли срачице толико година.

*срдити—има 35° — такогнерњ и оне кои га гневе и срде

га. У ориг. нема ове речи.

сребрнимљ 47“ — oyЗимате та ваша два сребрника и трошитеи.

сребрница 40 — две сребрнице доде.

стагна 75° — на распsта и стагнк града. У ориг. нема.

стамњати—ама 74° — то не" ка“ на coops стална“ и некš

ча" хоке“ да чини“.

"станака, 97“ — таћ не ходи правка“ пšТе“ oy цртво нб-ко

нити тамо кога станка има. У ориг. нема ништа.

"старанне 27“ — да како би он, недан, свои“ старане“ ни“

петорицS избавMu. У ориг. попеченfuzi.

6 . . . . . . .

"старосто 90“ — да сваки има своко старб“ за своне родителне

до саме свое смрти. У ориг. попечнi.

*стати се—нема се 139“, 72“ — како да би мир, сташ се

метко вами. У ориг. нема. – To e тако стало се. У ориг.

НЕМА.
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*створенне 88“ - зацо милšемо 6вћкњ неправицS и створенне“

свакога смртнога грћха.

:: -. ---- CN' 5 - - - - - - - - - --==

*стекi“—чемљ 27°— еда може про стек' св. шни“ или више

придобити. У ориг. нема.

*стошити се— шимљ се 37° — испseти swia ceмоглава и

свои“ оуста водŠ да бi e oy Tol водн. стопш. У ориг. Да

ко к' priku k потопит“. — кона се вћђњ била овца стопила и

погинŠла. У ориг. поги"ш8ко 8же кu"ш8 окцS wкрет“.

° --- ---- --- ----- --- -------

страгБ. 38" — еда кано на пасне зS6е код гризS страгњ хоке“

TSZКИТИ.

5° - ----- --- ---

страживати—оруњемљ 85° — залšдš онаћ стражŠе и виче по

бkДенŠ. У ориг. нема ништа.

6 . . ry

стратити— име се 81“ — и Етиде за траго“ оне недне овце

кона се била стратила.

страшивљ 9“ — oyмекчати мŠ ннеговŠ злš ћSдњ и оупоро срце

св, слачко“ и страшиво" беседо“. У ориг. нема ништа.

страшити— има 40“— зацо свакигрћ“члка страши.У ориг.

HEMA HИПITA.

-A -Ko 4849 -- ------- ------ --- -- и -

стрелба 66° — и разлике стрелбе има таћ лS", наша желна.

*стрбињанне 67“ — пакљ свако каконо нишани к стрbлканко.

ИЗ ЛЕКа.

*стреха 144“ — и оуведе и по своко стрехS oyнŠтра. У ориг.

НЕМАЦ, НИШITTL.

*стрнице 17“ — да се множи свŠда семе бике слово, и на пšTS

и по каменко и оу стрну цIS. У ориг. нема ништа.

*стргањ, 45° — негове е стрsпове покрш таћ (самаранинЋ).

У ориг. Оклзл стрŠпљu Hrv.

стакивати—оруемљ 147“ — да не стisжSеш, ш то“ нава

наиле. У ориг. можеши не стŠжати сА надлнлиле.

K.-v-... и поб zec

“сталица 103“ — баше оупаш по ап“ловоћ рђЧк оу напасти

и оу стšпице и оу беде многе. У ориг. кnллк кrk R' напасти

и сtkти н поготи шногл.

6

стачасто 104“ — попеше се... кои на висока брда и пла

нине, на стšпча"lо каменне. У ориг. нема ништа.
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count 139 – на по кве“ док тамо на свои cs"ни дни. У

ориг. нема.

copiecrво 86“ — к атлки" чиново“ оу не-но" сšдрŠжетве

бити. У ориг. кx лгтлки" лико“ причтнних књги.

*c wants, 77° – нити мари... ни за сŠкнна оу та“ници. У ориг.

Н(РУМА.

*carts 12" – наше сšзно покаванће и старане.У ориг. слазне

поклАнfе ншн.

*cauru–имљ 152° — essите и плачите се. У ориг. слез Ат

и плачrkтсл.

*EKočuru–има 1° — сšКоби нединорочнога сина недне су

довице. У ориг. стрkт нед. смна.

*čakođица 3“ – остани изаради мое сšКобице стобо“.У ориг

к стрkтнi uон.

самнене 40° 33", 12“ – да исто не оузбšде комŠ какво го“

esmene by crus. У ориг. нема ништа. — коино носе зле

шаме" и зло сšминенне. У ориг. нема ништа.—Да би могат

и говорити без сšмненка. У ориг. гллти низ несвикн“S.

*crnpoha, 32" — 6про власте“. У ориг. против5 класте“.

сžupžга 72“ — како и прили"но сšпрŠгами.У ориг. нема ништа.

*cjeperu–немљ 3° — сšepeut: си ме. У ориг. стрkА" uљ нcн.

*curiu 35° — и води да напои шв5 сšцS aвраамов5 кнерн.

сигулишаца 28“— како е цвaћ богати оупац о великŠ ch"

и оу замкš по спришац. У ориг. нема ништа.

coбити се– сабдемо се 6° — и како се е овде и сњбило.

У ориг. сокнт"сл зNik.

Feskopu u 1° – онда и нећ3ин, оца, кнзњ сворни, то не

ФеишпанЋ. У ориг. кнлзк снинцил.

Footoos as" – szos - -os -o o se

“своранне 38" — обко“ше ме многи фи и лšКаво сњбранне го

Држаше ме. У ориг. ссник лŠклRњи“.

свеорене 58“ — i dauити кне оуне“но с плево“ на скrоренне.

*czóржати—жимо 92“ — на са“ рече то свb сЋдржацr и

chussaur. У ориг. cурлниук. — свое тhло да чисто сhдр

жимо. У ориг. нема ништа.
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свbдрага, 10° — ипак, свдpsтње томе велико оузданне на великš

мл°тк, бак1Ко. У ориг. нема.

свbдржлива 23" — и сЋдрŠжли“ нишемŠ лазарŠ.У ориг. окци

талнх ници:8 MASApвн.

*свожђкi"— жежем, 27°— те кне ва“ изести и свакisк како

ватра. У ориг. нема ове речи.

*свивати —зивлњемљ. 102° — да сазивле првенике него

грћшнике. У ориг. призклтн прк"никu.

састав 89“, 10“ — зацо смо ми дрзгњ дрkrs cњстави и сви

oyне“но смо сљста" хвњ. У ориг.злне сим дрŠ" дpsr8 8дове:

SдSE же укљu.— pšКами, ногами и сви" свои“ сњстави згрћ

шSKOKY члвки. У ориг. нема ништа.

састатака 16° — и би врх, цркoвномs светаткš четирма ћош

ко“ здржанне. У ориг. сни књистK ко глаR8 суглS ЦркRE.

* ------- --- ------ ---- v

сосад 20° - каконо неки сњсŠдњ поган. У ориг. cocSAK.

“chužВати—амљ 17° — на са" сневац: жестоке и мšне пS

тове. У ориг. дв" сурани“ пšТи жестоки.

“czuити—шињемо 27“ — ама на е и сцtu апелн, порирis

и висо“. У ориг. нcши лп°л. порфирŠ и кнссонк.

T.

танати—немо 19“ — какoно меки восак, такок“ посре“ не

говћ оутробB. У ориг. тла посредšk чркл.

тама–тма 137° — дšжни смо мš сваки Б на- тамами та

лантљ. У ориг. нема.

“тамошнаи 86“ — а за ценаћ свВ” и тамо“ни живо”,то се не

може наку кои би и чи би незнакЋ то изрекаш. У ориг.

НЕМАЦ.

°творенне 33“ — и он и наоуцšе на грћ“ и творене свако

злŠ. У ориг. ткрнтн грrkyrk.

тврдина 56°— а он, if тврдине свое или оу прко- нико“ неће

добра да оучинк. У ориг. нема.

°телити се— име се 86“ — нерв, се протеже оу нами наша

смртњ, теглiи се и рада е да би на“ скоро изела. У ориг.

HEMA.

°тегоба 47° — дрis“ дpsrs. носите тегоб5.
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"тегота 45“— валнада има нешто теготš на те. У ориг. ишл“

нikЧто икrk на тла.

теготити— има 47°— и тsrs. мš задае срцS и теготи га.

У ориг. нема.

телесина 33“ — и кои“ но нисš и" нихова телесина црквог бо

равекнемš oy нима стомšдхS. У ориг. ну“ ж телеса не сš"

урлио“ жнкцниз Е" н“ стоu8 дxs.

°тесано 88°— како мисли теснима врати прок свом живо“.

У ориг. ovЗкиши кратњи.

тескота 88°— зацо заказšе г. прискpбно и с теското“ да бо

равимо оу наше“ животš. У ориг. нема.

“течене 36“ — прикасако се... не да заоуставе крвно течене.

У ориг. не да ток" кроке стантк.

“тиштати — има 47“— oyЗлoве грko"не кои га тице. У

ориг. нема. "

*товара, 34“,6“ — да би са" испревргаш таћ ћаволски велики

товарњ. У ориг. то крkuљ кrkco"ско. — скоро кне ва“ изпо

тога товара u слободити.У ориг. О снго трŠда скокодн".

томмњенне 138“ — таквога то“ мненка и мšКе и ми да се боимо

бракц. У ориг. сицклгv же н наших 8колтнcл тошлнiА
--

поДоклет .

°торо 31" — да се пакљ има повратити оу своћ торњ. У ориг.

Exзкрлтитисл на к' до“ скона.

°точене 39" — и престанšКве точене разлики“ бол Бани на

пи" море. У ориг. стантх ток различних стртна ниших“

“трава 14“ — зе“ло с св5 засšau: с траво“. У ориг. нема.

°трагњ 31" — и ипац би траго“ за нHur". У ориг. и нАнт“ к

сАТК" ПОГНКIIIHA.

°тралне 54“— носити на себи тралне. У ориг. нема.

°трбхо 144 — пак, цеди себи за свом трбš на дрismИ пš".

У ориг. но чрекš по сни" пожртн урлни".

“Трг 88° — преоузимати мš онаћ негов, трг, uAaua 6и се

Он могаш ПОЧпомоку“.

°трговати— олуемо 27“ — да св. шни“ не тргse. У ориг. нема.

°тргова из 73“ — бšде трговац, велики и на гласS замало.

У ориг. нема.



3285 .

*трговина 73°— бринsк се с сво“ садане“животšи трговини.

*трепетати—ћемљ 39“ — трепекко и треcs ce if cпраха.

трновано 153“ — трнованЋ вћнац. У ориг. трнски кнцx.

*трнати се—немо се 81“ — трнs се наша кандила.

*трнина 18° — а нег"би прорасло ро-но трне оунено стрну

нами. У ориг. нема ништа.

“тронаки 9“ — и ш“ ови тронаки грtшника. У ориг. грku

ннкw" трочисленнu“.

o - - - -

“Трошном 19“— донесе ро“ троино“. У ориг. соткорн пло

сторицко. .

°трострака, 44“ — стеже себетростpsки“ плетиво“.Уориг.нема.

трпкост. 47" — зацо вино има оу себи некš трпкост, и же

стинŠ. У ориг. нкšКо трпкост“ и жестокост.

s--- -- - - - - 0 –- -- - - - - - -- - ---

°тралненне 19"— чSEако га оу свомs срцS и добро чине оу

трплненко.

" --------

Трсчано 38" — прикоснsђе се онда к теби трне“ остри“ и

трсчано“ палицо“ твошћ главни. У ориг. нема.

°традба 93“ — нпедна ника“ва жестока трs-ба по беседи то

гож°е неронима. У ориг. трŠдњ жесто“.

“Tvoranu — или 41" - не трsuи и не дижи гдина даскала.

У ориг. на движн сучтлл.

Традност. 139“ — то е ваша мŠка и трŠчностњ. У ориг. са

тр8дx EAuх кšдет".

Традовито 97“ — болне мš е ходити трsuoвити“ пŠтемњ вњ слš

га. У ориг. пšгник ск трŠДошљ.

трбнакне 86°— и никакве болBвни, ни тpsнŠкна на себи више

имати. У ориг. нгтл'кнiА.

трагмада 3“ — трŠхладњи самŠ смртњ каконо неднš плев5 стире.

У ориг. са же смрт и тлikнie AKн плакални потрекла“.

°трахлост. 86“ — и та сама наша немоћњ на“ оказšе по свака

днi oy нами тремб. У ориг. слим ко ЕседнЕнлА ник“

тлikнia. ,

°тогинв. 49° — то барљ приватите га ви тšгнк. У ориг. нема.

*тгути се—име се 96“ — i..., слави тsr“ се Е желне лич

ске хвале. У ориг. чSжAR Ecтк.
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*таћоземаца 82° — поценis чf таћ тShoземац себи изабра

F-vis. r i A. F.Оч – v.
тžoceнне 59“ — тSженне кне на ва“ к мени бити.

*rocuru–има 43" — шоличše Kć неросали“ итšжи на нега.

У ориг. нема ове речи.

тулукљ 152° — не држте оу сво“ тŠлYкš злата ни сребра, а

ци бакра ком ваши понасова. У ориг. не стажкте жезлата

ни сркул нн шкли при полск° кuи“.

*ropuru– има 140“ — са ке те Н. скоро поразити и ски

gru o osora свbта и тамо оу мракЋ тšрити. У ориг. нема.

*траја 15"– а коино саде исповbдšе не неда“ него тštva. P

ориг. нема ове речи. Т

roperts, 75“ – кои не познао вечнога ба него тšuене богове

веpsко. У ориг. нема.

у.

баса, мало 13° — и то оуба“
орбаљ, мало 13° — и то оуба“ мало погагнао, да право пове

доче и кажŠ. У ориг. нема.

*oporuga 87.“ – ija, nisu Aо конца не цеди ове убе“

gom o u uporone Негове слšге. У ориг, ни целиге и

нк-нsић сукнклкцинух нrv pust.

opasserum– или, 15°, 16“ — трчаше овакш“ осванете

uge inste. у ориг. снца поклзлн"N" msтник. - На 109 °

можемо сувљетити.У ориг. конго разsukis 9

*Januaru se– ама се 31“— чSKнемо и поболне се и т"

сувиђати. У ориг. нема ништа.

opovijaru–аме Ва“ — osimasa Ha alfas

opisaru–амљ 92“ — нико га не оуврkrна. У ориг. кал

не крвдило.

operaru–ojeмљ 140“ — лише сироте и ордовице отре

гv вати. У ориг. нема.

*oporum– има 85“ — orи им о глав5. У ориг, нема

*ojaharu–ама 29" — да оугаћа свомš тšлš, ср“uš и трб

У ориг. нема. ,

rojatnoати се–ама се 38“, 18°— на то се доброводство

mjesto grubu w та жена. У ориг. поравнова.— оглед

g is maxeno mneине. У ориг. н подрлжAкошететне г"
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ogyгл'bhusати—амо 92“ — миловати и пазити. if свога до

бра свое бли“нне и оуглihДивати сиромашњ.У ориг. израдно

же к нициuz.

*oyгнездити се– има се 12° — и грћ“ ка“ се вћђs oyсели

oy члка и оугнезди се оу немŠ. У ориг. нема.

*oyговарати— ама 89“, 18° — oyговара на“ и то“ апелњ. У

ориг. ovskuIaклтis ln^тла.

*ојуготовити — има 35“— гдš имњ, oyготовлнена мŠка тамо за

ни“. У ориг. ovстлкланнагv ни швчанila.

*oyодавати се— немљ се 73" — ни пакљ жене се оудавати.

У ориг. нема.

*oyОавити— имњ 34“ — и не пSстити гнаволо" да ме оудаве

оу незеps. У ориг. на даде има потопнтн.

oyöамнати се—амњ се 73“ — и оудалнати се далеко Б нне

гове вечере.

ogoеварати се— ама се 94“, 46“ — дн. ноћ, да се оудвара

преч ни“ и тако недва да достане цо ише. У ориг. нема.—

таћ код се не оудваараш на млтвŠ оу масли"ноћ горк. У ориг.

сни нже кодкорашњсА на шлнlн.

*oyóворан, 70“ — посла свога достовbрнога оудворнога слŠгŠ.

орудtливати—орунемо 89“ — и дрŠгомš кои не има оудšли

вати. У ориг. подлатн ТрнкškoЦинц98.

*oyöbлити— има 95“ — а не има никога нfеднога кои би

ми пpo oyДБлMuc. У ориг. А нikстK ткорљи клгостинко. —

oyДели... сирота и сиромахS. У ориг. нема ништа.

ojбивмњенне 16° — ито е за оудивленне наши" очима.У ориг.

и ест: дино ка очIK нишко.

oyоовливати се—оруњемљ се 25°— и до свое ситости се

оудовлное. У ориг. и насњицилнти, сл.

oyфоговарати се— амљ се 71“ — коино лšпо се с нама оу

договара и свbтљ на“ дане.

орксаснати се—немљ се 42“— и на то се оужаснšше ннени

родители. У ориг. ovжлсоста сл. рwднтнлн.

*оуже 44“ — сваки са“ себе веже оужима грћховнима. У ориг.

НЕМАЦ.
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“oyжеђи— жемљ 46“– паме"не двоике сpћTако соужежени

кандилк. У ориг. E. cocšдух влši.

*оцжина 70“ — ни рŠNKа, ни оужине, ни по-ранка. У ориг.

H(Y|MA HИШITU.

°оузаw 144“, 47“ — него ти наћupe u Aреши свакu oyЗаш не

правде. У ориг. сxisЗк нпрлRAKu. – DAрћшите мŠ OуЗлове

грћхо"не. У ориг. рлздрkuнте сузи грkgwвнNA.

ојузвалити— имао 13“ — докле би ми и на моћ гробњ. oyзва

лили каменњ покривачњ. У ориг. дондежа клин“ грока

покрове“ км“ кмл".

ојузвамњати— амо 151" — и по го- на не за потреб5 и оу

звална на“, то свћ можемо накv. У ориг. нема.

“oyЗвести—демо 89“ — то не мене напŠтило и довело и оу

звело на твоко стŠ горK. У ориг. нема.

ојузвидити—има 12° — тако и сад таћ исти ка“ озвиди

наш“ сузно покананiе. У ориг. кндšk"... слазнов покланia.

одузгл"b 100“ – и на таћ оузглibДњ добри, добро спенте и

нашемš кне домŠ наврнŠти се. У ориг. нема те речи.

орзглобати—амо 153° — и Б селе касте оуглigarи нб

штворено. У ориг. 83pнтн.

ојузгладати се—амљ се 152", 106“ — oyarutualne ce на са

мога ба. У ориг. Бикмате подлжлтала Бrs.— да не оу

зглihДамо се на лŠкавога Пршода. У ориг. на рекнšник... ПрvдS.

омоговорити—или 147°— рек6 и 0узговоре ми. У ориг.

ко°глкот".

"ордане 104", 93", 102"— ако теке слободšи похвалsоуздана

чакЋ До крана нашега живота оуздржимо. У ориг. дрзно

кне н поукалš SISEAHA даже до концa судержних. —

оузданне имашЋ да оувЂкЋ твое бšде.У ориг нема.—свагда“

свое оздане имаш на гдина ба. У ориг. snosл на А.

°оуздати се—амо се 93" — не има се оуцо оуздати.У ориг.

НЕМАЦ.

орадахндNе 86“ — зашо оваћ садани мали на“ живо" к ономs

вhчномŠ животŠ сравнна се тако каконо нечно оузда“нŠкне

проко дише члчке, кона смрти не има. У ориг. нема ништа.

орадихане 44“— риче сљ срдани“ оздихане“. У ориг. pu

кал о коздахлним со-ца сконго.
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ојуздрживанње 102° — оуздрживане Е свакога зла. У ориг.

ROBABIzканf.

ovaфрживати се—оцнемо се 144“ –оздржse ce6e it cваца.

ојузгутати— тамњ 18° — еда би не оузrупац: oy нами боч

ливи коровњ. У ориг. да ки нf Eo"рлстнло.

*оузићивати— оруњемљ 17“ — oyЗиготе закон, хвt.У ориг.

нема. — лihпо каменне оузигкоћТе. У ориг. зн“ArkТи сл.

ојузнедити се—има се 8“ — и оу то“ се вђs, this owнеди.

У ориг. нема.

оцузктевати — ама 145“ — и мка ако оузктевамо шесталнати

грћхове нашоћ браку. У ориг. лце кšдних блšцлти грkgн

Брд"THAA.

ојузнтети—хокко 19“ — теке ако оузхокне.

ојузлазити– има 153° — ти каконо бšи агл" хокне оузла

зити горе г бš с свонц“ мл“ђо и нилазити долš пакљ на

зе“лко. У ориг. Eocygowити и нисуоднти.

оцамоћи—гнем. У— чакљ до самога пакла оузмoгаш би се

пробšдити. У ориг. кознšАнтиcA uоглi.

оузмачати— имао 17° - ако рече ови оузмšче. У ориг. лци

ci ovuолчлт“.

орусиомагати—жемљ. 17° — ако што“ озради“ и бБ ти

оузпомаже. У ориг. нема.

“olapacrи — тем, 16“ — да оузрасте и изникне.У ориг. коз

рлстнтн.

оузрастити – има 16° — да то не може ли Е овога камена

оузрастити сhмена. У ориг. Rospлстнтн.

орузxодити— има 153“ — и кŠда го“ оу“sоди. У ориг. нема.

ојузчžти— емљ 15“ — ако рече кof oyзчSе моко беседŠ. У ориг.

svcuuн” us ruku.

оцуназвлњеник 48° — и не оучинивши“ млети оуназвленикs.

У ориг. нл' 8извлкеннu“.

оруназвливати— оруњемљ 35° — изведе истога окованога Е

легнесна такогнер по е онавливац млет, бавио. У ориг.

прогнiksasцилrv Kr"тК БКак.

оруказа 44“ — валнаше немš pa“ ovказе пsта мити се бš. У

ориг. нема.

диллкктолошки звоник, књ. II. 19
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"оцказати -жемљ 44“— oyКаки ми и бе моћ п5".У ориг.

СКАЖН ШИН.

“oyнказивати—оруњемљ 86“, 5“ – истинчо“ паме"но та кis

оуказSе волко своко. У ориг. нема.— да оуказŠе неговŠ

мл"тњ и истинš. У ориг. да покkст. ил"тi rv.

6

“оркопавати-амо 96° — нека они свое мрве оукопаван.

У ориг. погрkпстн скољ шврткаца.

-Assover i As su sv. A. Ф

*ојукоренити се — име се 8" — грk. коино се не вћђ. и

Oукоренiu оу ннемŠ. У ориг. нема.

5. ------- ----- се 19 - - - - - - - -

"ојкорешити—има 64“ — како да е биш оукорепше паша

маро“ и цбавlu: не Е главе до ногŠ.

оцкориана 47" — и чšвaћ себе да и са" о коко оукoризнs не

Šвалиш" се. У ориг. да не и тм нск8ш“ кšдншн.

Окорно 10“ - и рŠжно, срамо"но и оукорно беседи. У ориг.

НЕУТА НИШТВА.

одукрочати— амо 142“ — oyКрочаш си са“ твоћ гневљ.У ориг.

ovКрстилк си књск гнikЕк, ткоћ.

орловчити—има 90° — живота вbннога никако неможе од

чити. У ориг. на наслikАнт".

"оманити– има 15“ — да не би uскšдила и оуманила се

твова вbра. У ориг. нема ништа. "

°ојумечати—амо 30“ — еда би се цого омегчали срце“.

У ориг. нема ништа.

°ојим буџати се—ама се 23“ — слово х"во да се омšца ру

вами по“пšно. У ориг. да ксиллет"сА Ех каск когатнw.

“oyмити се—им се 20° —зацо по чliki pao се отка п

тšлесно" послŠ, то кне вhчнŠ смрЋ на глав5довести.Уориг.

u°роклне ко плGсков сиртK ветљ.

“ojvopити— има 90“ — да се има рече смрко оуморити. У

ориг. cupтко да šupi.

омладрити– има 85“ — и сšце и старце его да оумšри и

оупамети. У ориг. Šu'ритк.

оцнстрица 162“ - не бšди двообразанњ и оунŠтрица.У ориг.

НЕМАЦ.
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oyшаметити се— има се 85°, 97“ — чšТи кнемо и бол'Ma ce

оупаметити. У ориг. нема. — ама гњ мене слih"ца оупаметн.

У ориг. но гдљ Ovu“рн им слikпца.

*оуписати— шемљ 95“, 37“ — нерњ двч, не šписац оу писмš.

У ориг. нема.— то не Емšчаш evми” не оуписац.У ориг.

НЕМА.

орушор 9“ — омекчати мš неговŠ злŠ ћšдњ и оупоро срце. У

OрИГ. Нема.

орушословати–оруњемљ 87", 8“ - почне се вћђs, хвалити сво

ншћ дрŠжинк, гдb е, с какво“ ли е и с чiш“ жено" цио оупо

словац.У ориг. нема ништа.—ка“ чвкљ вђb докона и оно

оупослŠе цIo e f. пре све штомŠмкслiu.У ориг. нема ништа.

оразамћивати— орунемо се 46"-нити се ш бš цио оуразšми

ваш. У ориг. нема ништа.

оураздмити се—име се 35“— и кои не мари оуразšмити

се ш добрŠ. У ориг. нема ништа.

ојуранити— имао 44“ - кои но е и са" бNu oyранненњ тима.

У ориг. ovlasЕлн" какм и слм".

*oyceлити се—име се 12°— а гpћ“ ка се вђs, oyceли оу

члка. У ориг. гдд Е“ нA“ живе.

*oyскрсности— нема 3° — oyeкрени и жив51.

*oyскрснађе 2° — да после сви“ лкоди оускрнsђа и смрти кне

краћ и конацњ бити. У ориг. нема ништа. -

одусладити се—има се 44“—пакљ после ка сечšks oycлади

онаћ грћ“.

орусмрдти се— име се 8°— и већ осмрди се каконо f

четири дни мр"вац. У ориг. синднт".

оруснажити— има 34“— како га не задржаше хве беседе и

не Sснажише мŠ срчце. У ориг. нема ништа.

“ovсрдно 46°- онако оуерно провигнац немš.У ориг. и соколik

знORA ROAAugustuš sluš.

орустанскне 6“ — и прегне оустанŠKна коноше из мртви“.У ориг.

предњ костAнilus.

oyстанне 6°- него цара“ прi oyeтaнко измртви“ овога коноше

говоре лкоди. У ориг. при костAнHн.

19
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ојутешана 88° — и пише и" апљ оутšшно писмо говорекY. У

Ориг. нема.

ојутБишвати— оцњемљ 97“, 29° — и нега ст антонiе често

га оутibuиваше. Уориг. cнци суТkuau.— са“ се оутвшSI и

радšt. У ориг. нема ништа.

олбе . . . . . - - - - –––––– –––A------ T AT- -T

орутешнико 80" — мк рече имамо великога оутih"ника гOS оцS

1Са Ха.

*oyТрадити се— име се 4“ — sтрsuиц се и оуморанЋ, if пŠта

смртнога. У ориг. srpsж“cA 00 cup нагv nšТи.

оухлbблњати— амњ 49“—дšнимо нашеглачне злотворехра

нити и оухлbблнати.У ориг. кpлгл ншвгv Aлчšцил 83:ArkКнтн.

"ојуходенне 44“— Fi би скussaur oyходене и излаженне негово.

У ориг. куждне го и неух-нis.

X.

“хштети— имао 45“ — кŠда проходишњ, еда хитишњ, каконо

попњ на летŠргно.

хитро 18" — него каде хиро тече слово гнне.У ориг.до ско

poсти течетк, слово гдне.

ходене 153“ – написац е неговоходене evљ".У ориг. швст

Rie Bго.

хотенне 96“ — и знаш e ca“ icБ негово хотенне.У ориг. нема

НИПITEL.

°хромац, 153° — и како cs онда пристšпилк кнем:s oy цркви

хршмци и слihпцн. У ориг. урwмљua н слikпљula.

Ц.

цангризати—амо 144° - и своко домакко челнадњ не цан

грiизаћ ко- кšКне. У ориг. нема ништа.

“ugapoвати— оремљ 73° — кроме цио црGe oy немš (свbтis)

завиднд".

“Lette 14“ — землко е свŠ засtaur c траво“ разликu“ цвке“.

У ориг. нема.

"ubЛоксано 103“, 34“ — кадеf Hv" за половинsсвога зем

нога имана кšпšе цbлокšпно бЈго, цртво нбно. У ориг.

кšnsт" Есцšлон ниrkнf. — разšмо“ и памеђS цћлокšпна.

У ориг. нема ништа.
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цата 47“— има свог добрisцћнsта цћа. У ориг. нит“ скок

цrkнš ciА цАтл.

*uguzЛи 94", 92“, 33“— 16. мš рече теке цигли недно слово.У

ориг. нема ништа.— на рече цигло едно са" просш о га ба

У ориг. дино просну“ б Гл. — а цигло оу недно" ако цио

скривња. — У. ориг. R. PAнноus.

*цокотати—ћемљ 77“ — цокотатина мразSзŠби.Уориг.нема.

*upacти—црпемљ 59°— како но рече извори кои се свака“

црпŠ, те вћ"ма (9) нDцњ изворњ из себе изпŠIако.

fћ.

*кофs 20“, 8°— каква е комs. негова кодњ. У ориг. нема. —

и злš стŠденš ћSДњ цо чвкњoy себи носи. У ориг. нема.

М.

чагорљ ВА“ — и вели“ се баха" чSе и многи чагорњ не. У ориг.

HEMIR, НИПITA,

*частити се—имљ се 145“, 25“ — частек се на оно“ ба

женно“ обћДš оу нбеномŠ цртвŠ. У ориг. 8чрждал сл на

Божнноuz. ОкikАи.— него се гости и части. У ориг.

НЕМА НИШТА.

*чатити— име се 23“ — по се за нега дн-Б,чатило ev°лife.

У ориг. нема.

*чвакнасти—немљ 25“ — а богати са са“ жели кашњ воде

f лазара да би мŠ прŠжfш, ама га не чвакнŠ. У ориг. нема.

*чезнати– немљ 19“ — и за слово бави“ нек" вам чезне

ср^це. У ориг. нема ништа.

*челнадљ 10" — своко домакко челнад дрма кори и гризе. У

ориг. нема.

6 – 2.

четвородневном 28" - цо га е дигаш четвородневна из гроба.

У ориг. нема.

6

*чланака, 26", 152° — колико гоч има су себи жила и чла

нака. У ориг. нема ништа.— оумртвите ваше чланке кои

с8 на зе“ли. У ориг. 8шерткikт šАнса Елшл.

° – -- ----------- -- --------

*чдвард 83" - цо се тл'кšе хранитељ, да речемо чSEар. У

Ориг. нема.
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чарница 93“ -JРаздели сиромахо“, зацо сирома“ке реке оне

cs usapнице Кe i bira. У ориr. psка ницагw F" сокро

Енцинов урлннлнце уко.

*uzенне 72“ — такоћерв пе" има (чSaa), чšвенне цио слšша

добарт, или заш гла“. У ориг. нема ништа.

Ш.

°иала 16“ — и по шалš оно оузима оу свонцћ бесhди напре“.

У ориг. нема ништа.

°иашати 89° — зацо свако потаћно слово и шапат напразно

не иде. У ориг. нема ништа.

"" уо - O r6

шаa (2) 27"- ша” не изе тšла тога богатога. У ориг. 68,4 ко

ни снikcтк плоти снгv когатлгv.

“uеврдати—амљ 150“ — коино не холе правка“ пŠте“
шевроати—амо 1 оur - коино неходе правк“п5те“... него

шевpдако овамо онамо. У ориг. нема.

шегати се— амљ се 8° — или мš ce psтац и шегац се с

шнiиме. У ориг. нема.

*шетати се— амњ се 104“ — Еселе ко се шетати оу незло

биво“ срцS момš. У ориг. пруждати 8ке ишл“.

* vrs-ov vrvi se sve- 999 ----- Iz ------- ---

шикнати— немљ 38"— недан, if Hнегови слŠга шикне те

пbсницо“ за оухо. У ориг. 8дрит" тим кв. ланци (")

шкаљ 18“ — еда ли се збира f трнна грозгне и" f шкална

смокве. У ориг. нема ништа.

шкржетанне 35“, 23° — шкржетане зSča. У ориг. скрхта

зSRVuk. — шкржетанне.

*ueтa 46° — да би на по твoе занеш или ти коншћ цетиза

ктеваш. У ориг. нема ништа.

*цетовати— оруемљ 89“— ако би и савњ оваћ свbтњ придо

бju: себи, а свонц“ би дшо" цетовац. У ориг. дuus скоко

0uЕтитк.

*шžсављ 79“ — крастав лi e 6tur, шŠга“ лi e, богинна" ли. У

ориг. нема ништа.

------ " "Р - - - - –– – – –

шžпатника 43" — оумножило се лажа, почмигалица, шSпат

ника... У ориг. нема ништа.
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Б.) Туђе речи.

°aaфета 153“ — а на ко са" оно“ коћ ходи за мно“ дако мš

добарњ aадетњ, законЋ мои оуста. У ориг. нема.

“azapis 92", 65“, 82“ - вљса елика имаши испрода, твoe ari

аре садашнне. У ориг. продаж“ж сокрокица ткола знинал.

— зацо нашла са" моћ лihпи и скšпи аћарњ, мое здравлне.

У ориг. нема.

*ама 2“, 14° — амадо гроба неке гамрвогадонети.— ама.У

ориг. но.

*амането 144“ — utсталнаћТе на цестав5 и на аманеТњ колаћне

землнк“ цара. У ориг. нема.

б.

*бадихава 67“ — и лsко“ своне волне бадихава на вbтар се

меко. У ориг. нема.

*бар 16" - ш да би бар, и они имали каменљ Х. У ориг.

нема ове речи.

барбиро 40“ — еда се не могла излihЧити i кога го- барбира.

У ориг. нема ове реченице.

*бедено 75°— по беденs петак се.

*берикнетњ 141“ – на нбš и на зели з берикнето“ дневни“ и

тhлеснки“. У ориг. нема.

*берикнетан 90“ — и да много година поживиш, оу свако“

добрis на берикњ"ноћ зели. У ориг.да долгол ктна кšдши

НА ЗНАЛАТК БАЗ"К.

*бировљ, 92° — она кои на те пре-бирови панка. У ориг. нема.

*бирта 46° — извади два талира и даде и биртš. У ориг.

ДАДЕ гостинникš.

*биртежаоца. 46" — и доведе чака о бискаора. У ориг.

Прикадаше гv E” гостин"нцS.

*бокало 40“— перете еполна ваше бокале и чаше. У ориг.

ЕнikШИНЕ стКЛАнице и КАкоДА УчицIAETE.
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B.

*варошљ 79“ — кале ић, ovљазапе су нек напо
варошиљ ТВ“ — каде исњ оулазаше оу некš варо“.У ориг. нема.

“eарошки 69“ — до варошка дома. У ориг. нема.

веннер (види Феннерњ).

6 a n u 6 - -

*евилаетљ 75“, 101“— из свћга вилаета жидовскога. У ориг.

нема. — сиромашки ходи и по вилаетš лкоде оучи. У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

Г.

“аштана 25“ — на чима златанЋ гаитанЋ.Уориг.нема ништа.

зарез 49° — на кога има гарез, хе и корб5 говорек.У ориг.

нема: на когv ус пошлетк, икw к свом праде...

гарезити се— име се 63° — гарезиш се таћ кičk. У ориг.

НЕМАЦ.

A.

даскала 89“, 41“ — oyнина“ прави даскаљičk. У ориг. sтк

нстнннula sтл. ус. — не трŠди и недижи гдина даскала.

У ориг. не движн сучтлл.

"Oluba 27“ — а ако би тко и дибs имаш на себи. У ориг. и

порфирв. — а да се не цблачи оу свилš и S дибŠ. У ориг.

да не vклaчнт' сА Е" порфнр$ и вwссон.

"Финар 46"- нерв даш не ва“ самаранин Шис два динара.

У ориг. два срекрнннкл.

доктор 151“, 33° — на са" ти доктор. У ориг. врлч" scus.

– а неће да траже доктора себи. У ориг. А не нцISтњ крлча.

"Орбима 146“— него цревн“ дpswо“ по црв славн право идоше.

У ориг. но цр-кних пsтни.

“Одар 87“— како да га е дšвар, застismu: и заклониш. У

Ориг. нема.

“Одата 153“ — по кнем:sЗаболне бити него хилнадами дsката

и талнра. У ориг. нема.

sve o 1 0° 4' 4° --- ------ ------- --

"Обила 10° 44“ — своко домако челнад дšрма кори и гризе.

У ориг. нема. – и ктец би дŠрма да шна чинк. У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

му
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ђ.

ћенерански 68°—и коино сš oyречници на воћско“, генеран

ска, обрцерска, капетанска и остали“ поглавара. У ориг.

НЕМА НИПITA.

елементо () 11" - него нише и самš четкри елементе или ту

e стихе називати. У ориг. Но и слимљ стул четирн сла

глкоцILA...

F-----г.- 19 вета - " –J.-- -- –– s.------ – ––-

етикžuле 43", 67“— свbта га свŠкоше и ешкмиле изранише.

У ориг. нжм соклнкши нгv н изкљu RosљожнRше. — да се

ешкиле нане. У ориг. нема.

3.

заир. 43“, 82“ — еда се заирњ оуплашfu. У ориг. нема ништа.

— они заирЋ имадšКУ очи и не виде ш нима. У ориг. нема.

измžupна 3" — коснŠ се с прти с пšнк измирне. У ориг.

с перстлин полнikuluku civpнiku.

°инди 92“, 25° - индицо би нато добро оучене Еговор. Klas.

У ориг. но что на се клгон сучне кнзAR — инди саде по

ице“ про ли зактева“ if ннега. У ориг. нема ове речи. —

Инди са кои хође да последšе хš. У ориг. и како сукw.

изхесапливати—оруњемљ 140“ — семорицо“ изхесаплкое на“

fi aко cs и безброна навћ. У ориг. нcнислат“ на" ri.

ј

*------ 89° –––--------- бЗ--------

Нагма 52"— Отити кне негово блго све на нагмŠ. У ориг. нема.

"нитка 137° — искљ, на то не могš тако творити. У ориг. нема.

*Неутин, 93“ — намера га намери те за неутине и за манне

новце достане. У ориг. нема ништа.

К.

*кадифа 25“ — носиш на себи свилš и кадифS. У ориг. нема

НИПITA.

*калабалска 61° — да послse, хеле да не оу мирoсти, да не

оу калабалŠкŠ. У ориг. нема.
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“Калабз 145°— нер, на ха не можете нак болнeга калašза.

У ориг. на wклцити на“ уха извR"нikauu" пре-коднтала.

*калдрма 17" — на калдрми е проникло и оузрасло е велико.

У ориг. нема ништа.

“камилна 46“ — зашо оу оноћ зели наћвише “теке мазге сš

и магарци и камилне. У ориг. нема.

“Rana 56" — много капа и кошsua. У ориг. нема.

*капетански 68°— (види: ћeнeрaнски)

“Карде 2“— изврака тis cans noblikuителницS смрт из неанк

кар8ша. У ориг. нз колисницљи мла.

°катранљ 28“, 89° — ватра и катра“ и то оутš elsтњ не ватренs

он опаш. У ориг. нема. — непрестано гори с катрано“ и

сŠмпоро“. У ориг. горациних огнквих н жšплоuk

кацига 88“ — да вишs кацигš if ба на себе не примимо.

У ориг нема. — не попšца на на“ кациге злih. У ориг. на

попВцилА КАЗнн нАшк.

“Кациговати—онема 141°— и не капиrsко га за она

ннеговњ посац. У ориг. нема.

“Колашна 144“ — осталнате на цестав5 и на аманет, колаћне

землнња“ цара. У ориг. нема.

“Конака 144“ — и пš"нике коа не метs celow конака нак“ до

зови и к себи. У ориг. нема ништа.

“конашања 5, 104“— слови скšшатвoедpsтине и твое конште.

У ориг. созоки дрвгине н. cocku.—милšе и свое коншiе

сиромашњ.— Елкоки" клижнла свом ницнух.

*корба 49", s" – на кога има гарез,хси корбš.У ориг. нема.

— или корбо“ или намиrsок за чško“ очима.У ориг. нема

НИШТВА.

корба 140“ — и да на" да гљ би, тš вечнš корisнs полsнити

Oу нб°но“ цртвћко. У ориг. нема.

-A"AA-a. “O CIP -- - - - -- --

"ko"ска 39" — метати сs имали некадњ за време стрти воини

ко"скš ра“ горне гне ризš. У ориг. жркаљ wризк Гнн.

коцкаша Ке“ - а не планици, и кšрваше“ и коцкаше“ или

парце“. У ориг. нема.

“Novana 11" — и оучини са“ себе исто- вражи кошарке. У

OрИГ. Нема.
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° –- –––

коцковати— оруемљ 70“ - не коцSе много.

*коидина 43°— како да би га преоб5 ми хламидо“ кошsuнг

црвено“. У ориг. нема.

°кревета 2° — привата се свонс“ psко“ смртнога кревета. У

ориг. смртнлго одрл.

*какољ 21° — или 65де пакљчета пшеница, или кisкољи ражњ.

У ориг. нема ове речи.

крвавих 88" - а не планици и кšрваше“ и коцкаше“ или

парце“. У ориг. нема ништа.

“Крњака, 31“ — где не тера лотк кšрнакЋ hаво. У ориг. нема

ове речи.

*карталисати–шемљ 49“— теке да га кsртамишs if беде.

У ориг. нема ништа.

М.

“лакрдана 7“ - еде с лакрдио збинац: uzНде пре“ хр“то“. У

ориг. нема.

“локоте 27° — лежек мš по- локоти и оу сандšчина затво

рено (благо). У ориг. нема.

M. i

мазало 33" — каде чЛЕБ изпадне ра“ некога свога злоче"Па

пола из свога истога дома и свое очевине и мазSлњ f свега

свога добра шстане.

мараната 150“ — прокле" и анаеема маранаеа.

маренто 8“, 63“ — звиждŠкY за ни“ или конu“да би маренто“

пакостили. У ориг. нема.— кона ли марентњ оу оно доби на“

лко°ма заповbдала. У ориг. нема.

“махана 73“ — сваки тако с жено“ находи маханš и Ебиа се

if г°нне вечере. У ориг. нема.

°. -- ----- -------

°мердивене 104“ — цо е книгš пosтителнis исписац и надiur

нш (?) не име лhствица цо се по просто зовŠ мердивене.У ориг.

НЕМА.

F------- -- --- 0 0 4 - - - - - - - - - - - - Т

меркати— амо 94“ — ако врло и врло чвкњ не мерка на

са“ себе. У ориг. нема.

F-------- a= r - - -

“мбртика 25“— нерЋ if cИромаха никаква мšртика не мож.

оузети. У ориг. нема ове реченице.
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ј

*метанисати — шеми, 143“ — каже како на" се вална молити

ка“ метанишемо. У ориг. нема ништа.

мецер. 48° – каконо попs тако и мецеps. У ориг. накоже

сценннкš8 снца и лекRvтS.

“милњакљ 16° — свомs, достонанико, своме милкš. У ориг. нема.

“минћčua 82“ — да е имала десе" скšпи мингноша.У ориг.

НЕМА.

миризма 30“, 3“ — цосеелihпо ц:дšвац имиризмами се мазаш.

У рус. нема ништа. – pŠке мое искапаше миризмŠ.У ориг.

нскаплиша сuирнš.

миросати— шемо 48“ — мирoсакко га масло“ веселости. У

Ориг. пошлж98 влне“ радости.

махмелатлска 84“— сваки мšмела"лisк гpћховн. У ориг.

НЕМА.

°мбуџеpisa 88“ — и мšцерио негов5 к себи примама.У ориг.

НЕМА, НИШТВА.

" Н.

6 – L.: - - - - - - - – vr - ---

“карав 8“ — треку е грћ“ зли наравњ. У ориг.трrта грк

ЗллгW HрлRA.

°натра 86“, 32°— ко то“ грks по самоћ своuth Hanspи

члч°кof ла°но се предае члкЋ. У ориг. по "тсткŠ слшоu8

— да бежимо f такве зле натŠре сли"не бВсово“. У ориг.

сицеклго Злаго нрлRA.

надрилико 41“ - и излšчити кне се наоришко. У ориг. и

нсцRArk" акi.

насадрити- имао се 11“ — да неде“ и пие“ докле са и да

се нахSЗSри" У ориг. нема.

“Hella 35“ — и овога тако шотовареного гвозденима ланци и

негбами оутрŠгненнаго Б легнешна оупокои. У ориг. нема

ове речи.

“Huartz, 67“ - то мерка и глšда како на нишан, где би

право згодiut. У ориг. нема.

0,

... и од

“обрштерски 68“ — тšлеса. генеранска, обрцерска и ка

петанска. У ориг. нема ништа.
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*ортачити се— им се 58° — и з блго“ да се ортачиш. У

ориг. нема ништа. “

ортогазда 88°— и ортогазде хрcsке коино uстав5 краденš

ДОЖе.

П.

*пазар 93“ — како но и на пазарis ка“ се цо кšпšе и продае.

У ориг. Акн км на торжнцин.

“aaљамар. 103“-далашнне може паламарњ провŠк се скрозњ

иглене оуши.У ориг. Svosle P' вилRSAs cKRosk нглино су

проити.

пантовлila 25“ — на чизма златант, гаита“ и на па“Пола чи“

по блатS ходи зла Пне чипке. У ориг. нема ништа.

*аанцВир 32" — а прегне свbra oyЗети панцирњ и ци".У ориг.

коспрiАтн Бронко н интK Rikpљu.

F-159 –––––– ---- --

*Izaph 56° — два три пара обŠкне.

*педесати—шемо 49“ — да ме мšче и педешS ме. У ориг.

НЕМА НИDITTA.

телода 44° и К не то на" недно“ пелдо“ казац. У ориг. нема

НИПITEL.

*пенџер, 9°— глšдакок кроз пенџерњ на тšts ствар.У ориг.

НЕМА.

*пешкир. 47° —да га не бšдете замотали оу пешкир.У ориг.

НЕМЕЦ, НИШТВА.

*порцћа 53° - по се комš достои, на сваки дн. порца, право

имњ издавати. У ориг. нема.

потора 46°— if oyДовице не приватиш задš"бине две потspe.

У ориг. ДЕн лikптik.

*предшка 16“— кои када чSo где се предика говори. У ориг.

гдa ovcлмшатк. ..cлoкo.

пробалисати—емљ 74“ — да иде“да и пробалуше“ (волове).

У ориг. нема.

промоцирати— амо 54“ — промšцирати кнете ешкиле.У ориг.

НOМА.

*постахia 44“— коино пада оу таве пšетахhе. У ориг. нема

НИПITA.
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učcza 13°— званочšцк ноћни глšдак на пšesље к нбš.

У ориг. нема ништа.

C.

*сабиња 36°— прикасивао се ватро“ и саблн“. У ориr. srнuк,

Н ШВАЧИЦУ.

"сандска 2", 92°— пристšпи и коснs cepsко“ на носила не

гово“ ca"дŠкŠ. У ориг. коснšcA одрл.– болне се рече чSва

иманhе коне се екрива и мекне се оу сиромашке деснице,

него ли оу гво“денти сандšцки. У ориг. нема ништа.

° ------ -- - - ---- –-- -------- -- -----

*сандачина 27" — лежек мš (благо) по локоти и оу сандš

чина затворено. У ориг. нема ништа.

серта 8“ - и сертњ се вћђs, oyЧинк те низацо не хае.У ориг.

НЕМ21.

сикомора 101“ — каде се попе на сикоморико да види са. У

ориг. гдд Евладе на игсдичннs.

скение 29" — свако зло е лазар, преоузеш и скенџе не но-неш

за све свое грехове. У ориг. нема ове реченице.

ски мене 36“ — кано лавњ кои е свака“ готовњ на ловљ и ка

коно скYменњ кои борави 8 потаи. У ориг. н иакw скнш“

wкиталi Ex скрокнцинук.

*сокако 64“ - и седек на сокакš. – по сокаца и измегко

оулiица. У ориг. нема ништа.

"софра 25“ - it они мрва по cs. долis no coops. падали. У

ориг. плдакцин“ 0 трапези.

ствихža 11" — види: елементњ.

“сампор 89“ — непрестано гори (незеро) с катрано“ и сs-nopo“.

У ориг. нема ништа.

T.

*такви 2“, 1“ — такка кне ш нWме стати. У ориг. се лке носA

цин стAнisтк. — то таки и збŠде се. У ориг. нема.

°талир, 46°— извади два талира идаде биртš.У ориг. нема.

– пењ по не баш за -л- талира прода" У ориг. за трн

ДесАтк, срекрвникж књиЕki nроДАнж.
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тафра 23“, 96", 18° — нпне он не плаче него се свћ весели

и радšе се са“ себи, на сваки днik такоре проводи свbтло.

У ориг. нема ове речи. — а онњ за тS лко“скŠ славŠ и такорв

нfе марш. У ориг. нема ништа.—Овога свbта иманfе такора

и сладо". У ориг. нема ништа.

тафраиша 75“— не догнше болнари и з°равнi ...нер сŠ они г“пда

и такорацие.

тека, теке, I“ — нашебоговћстенеквама било текЋ oy не-ноћ

бесед. У ориг. Ek cлокrk точко.— недно" свонш“ рђчо“ теке

исто зовне. У ориг. нема ништа.

“темељ 23“ — збирати себи темељ и основ5. У ориг. нема.

*тефтер 144“ — и свако неправо твoе писмо и лšКаве тео

тере про имашЋ кодњ себе издери и. У ориг. нема ништа.

трогер 11“ — и онк се наричS трогери. У ориг. нема ништа.

трамбета 30“— по се е лšпо веселиш и пиш и неш с тpsw

бети и свирачи. У ориг. нема ништа.

у.

°оура 15“ — о негов послbна дЊ и ча“ и смр"нs oyps. У

ориг. нема ове речи.

Ф.

“gbaba (B. хвалда 20“, 14° — и с конш“ кне комš ФаћДо“

бити негово сbанне. У ориг. с" конuk nрнwкрkтнfемљ. —

ито прво сванне примали би за радš. У ориг. к' корист.

*Jabucaru— шемљ 92“, 3° — нписи дoкoнaц едно дtло коe

би тл наћвише Фалдисало. У ориг. нема ништа. — еда би

цио више ФаћДисало. У ориг. нема.

феuитанг. 41°—кi. скорни то не" seишпан, паде ко“ ногš

оцŠ онога вbка.У ориг. кнлзк соншицил.

“рела 73“ — не има рече тамо преч бом"ке љеле ни женске.

У ориг. нема.

*дбеннерљ 141°, 5“ — и закон, fis, Mis e Kaкoно оу нођи меннерњ

с свћђо“. У ориг. скikТилник. — нашла си жено ćњ ве

ннеро“ моне бл'ти не-нš твоно драхмš. У ориг. св. скrkТн"нико“.

долашитора 47“, 37“— цбложите мš олаиштopo“ те ране не

гове. У ориг. нема ништа.
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"Моринт 138' — ако на" е код наш дрisт,дван, едан, мо

ринтњ. У ориг. нема.

"Wowa 7", 37" — if три ворме грћшника. У ориr. rokuн

кwка трнчисленнuук. — ако не бБла била или дрŠге Форме.

У ориг. кrkАлл или ннлл.

Орикости 86“, 20° - него оу свагдашнње“ зравлко и ориш

кости дарS веселити се. У ориг. нема. – с Фри°коскко. У

ориг. нема.

Х.

хаврежљ 18" - и какав" ли може бити ро“ if хаврежа. У ориг.

плод 0 тpнiА.

газдина 100“— онда такu isори и сиромашма своко хазин.

У ориг. сокрокице скон.

“ганим 73“ — бšде трговац велики на гласS за мало пак

послb мотичарЋ да или ханш“ (=лађар). У ориг. нема.

°халина 31" — кои се оухалинš нie u 6лачиш. У ориг. к'ризS

Нf LUKAAAAIII CA

халда 31“ - теранЋ не бивац: if ћавола скрозњ пŠстине, кроз

халŠге и преко планина. У ориг. нема ових речи.

хамбар 58“ — него оу оне вhчовите ха"баре... онде скšплна

своко пшеницS. У ориг. нема.

“харама 43"— и мегко харампе опаде. У ориг. E' pasкоћника

Eплде.

гарамиски 33“— сила гнна харамписко“ пекYно“, и та с ве

лика противнб" цркви. У ориг. да не ткорит. доus гдна

ЕвртпоuЋ сконu" pАзкоћннчн“.

гармија 103“ — коино е прегне тога гпховац на хармици.

У ориг. преж“ ко кuЕшн Гдни" на шNTннцšk.

гармицарски 101“ — закхећ цио банаше старћшина харми

царски. У ориг. стAprkuннл ukuТАрн“.

хваћ0а 89“ в. фalода) — коа лi exвада чакš. У ориг. нема.

хваћ0исати— шеми 15° - и по чемš на" ово сšме хвадише.

У ориг. све сtkuЕ ПОЛазно стx 9

хеме бT“— и да се очи оу мир, или по кне да послšе, хеле

да е оу мирoсти. У ориг. нема.
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* recamb 53“ — oy мо“ домš if сваца да ми има“хесапњ давати

У ориг. нема.

°хеcuaus 88° — не по-меку сиромаши и неразS"нк“ лкодма зла

хеспапа и зли новаца по“ добре. У ориг. нема.

°хисе 19° — недва е четврто хиce chмена згодило пасти. У

ориг. четкети сtku naM.

хисенце 93“ — оубогš подаћ мало хиceнце, а теби кне шестати

све про“. У ориг. нема.

хичњ 148° — ш то“ хич нимало не маристе. У ориг. нема.

“хорнатина 81“ — а они хорвати бšдавши своћ и бли“нкu,

никаква мš поценна не оуказаше. У ориг. нема.

хрcзв. 145“, 43° — сви сs били хрcsЗи и харампе. У ориг.

тлтi cš" н рл"коннци.— оумножило се... харама,хрсšза.

У ориг. нема.

хрсатина 89“, 14“ — коино се не за сиромашњ постарац,

него са" не хрсšзинЋ бЛш. У ориг. но тлтк кrk. — изпре

тога хрсšзина. У ориг. О снго тлтA.

“хабављ 37“— моћ шблкулненик, бku e и xSOsк. У ориг.

\ __ _ -

Бозлкокленнкi uoа кrkAs и кулснж.

хазарити— има 71° – и станеш, говорити своurn in xs

зSри, неди и пIt и весели се. У ориг. нема.

ћ.

*ћилер 56“ — да učори“ моне клере и векне да да“ сви

дати. У ориг. нема ништа.

*Mouake 16“ -- и би врх црковномs cњстатке четирма ћошко

здржанне. У ориг. снi Ruстњ ко гллкš ovrЛS цркви.

ћомче сребро 82“ — и овде оу живске синагоге како сви

деве” обоца Е чиста кколче сребра имакоку на себи изливен.

образЋ нб°нога цра. У ориг. нема.

“Habbia 56° — ако е дрзги го и бо- а оу тебе сs две три до

ламе, три четири ккорде, два три пара обŠкне. У ориг.

НЕМА, НИПIITA.

диллктолошки звоник књ. II. 20



306

Ч.

*чизма 25“ — на чизма златанЋ raита" и на па"По“лia. У ориг.

НЕМА НИШТА.

*чишка 25“ — и на па“Пола чи“ по блатS ходи злšне чипке.

У ориг. нема ништа.

U.

uелата 138“ — и Едакне таквога по“ џелатове ћаволске меке

У ориг. предастik ušчнталних.



АКЦЕНТИ ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА

У

ПОЦЕРСКОМ ГОВОРУ.

ЗАБЕЛЕЖИО ИХ

МИЛОШ МОСНОВЉЕВИЋ

--o--

Поцерски говор је део шумадијског (централног)

дијалекта, а говори се у садашњем поцерском срезу,

т. ј. по подгорини Цера планине. Овај се говор врло

мало разликује од мачванског и посаво-тамнавског, али

има ипак својих занимљивих специјалних особина,

управо одступања од просечног централног дијалекта.

Te paЗлике међу овим деловима једног истог дија

лекта долазе отуд што се на шосаво-тамнавском огледа

утицај ваљевског говора, а у мачванском има доста

мешавине сремског, а и иначе је насељен становни

цима разних дијалеката. Према њима поцерски говор

представља више чист тип, неутралан део централног

дијалекта, а ипак са својим специјалним особинама.

Овом приликом говорићу само о акценатским особе

ностимакоје сам констатовао у поцерском говору.Неких

од ових особина има и у околним говорима, али

којихи у колико не могу рећи,јер нисам потанко испи

тивао те говоре.

Овде износим акценат, у главном, сема Варне, које

се налази у средини Поцерине, а у њему сам се и сам

родио. Пошто је Варна у средини, а становништво јој

није досељено (сем мало изузетака), нити је могло бити

20
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великог утицаја са стране, наведени примери су ти

пични. И заиста, поцерски је говор сачувао неке ак

ценатске особине боље него други говори овог дија

мекта, или ове акценатске системе, а неке је опет

мање сачувао, или заменио новим, које је створио

самостално на своме земљишту.

Овај је рад компаративне природе: упоређивао

сам акцентуацију поцерског говора са акцентуацијом

Вуковом, коју је систематисао Ђ. Даничић, и акцен

туацијом прчањског, озринићског и дубровачког говора,

коју је изнео М. Решетар у своме делу: „Die serbo

kroatische Betonung sudwestlicher Мundarten“ (Kaiser

liche Akademie der Wissenschaften.—Schriftender Balkan

kommission. Vien 1900 стр. VI–4–222 in 4°). Даничић

је изнео акценте српскога језика: у „Slavische Biblio

thek“ I, стр. 97—110. (акценти а-основа); у „Гласнику

Дружства Србске Словесности“ VIII, стр. 1.—61. (ак

центи именица мушког рода); у „Гласнику“ ХI, стр.

1.—22. (акценти именица средњег рода), стр. 22.—31.

(акценти 1-основа), стр. 31.–34. (акценти мушких имена

и хипокористика на е и оl; у „Radu Jugoslovenske Aka

demije Znanosti i Umjetnosti" VI, стр. 47.—158.(акценти

глагола); у Radu XIV, стр. 88—110. (акценти придева).

Где год се акценат поцерског говора слаже са Вуко

вим акцентом,ту о њему нисам ништани говорио,већ сам

само напоменуо, ако је требало, да се слажу, ими

нисам ништа ни напомињао. Примере из Решетарових

дијалеката наводио сам само онда кад се они слажу

са примерима из поцерског говора, а одступају од

Вуковог.

Из упоређивања ових акцената излази да се поцер

ски говор у многим акценатским особинама, нарочито

старијим, више приближује дубровачком него ли Дани

чићеву акценту. Потребно је да овде напоменем да се

у поцер. говору могу констатовати две струје у по



309

гледу акцента: код старије генерације има врло често

колебања у акценту; он може бити исти као у Дани

чића, а може и одступати од њега; код млађе пак

генерације налазимоувек само новије акценатске корме,

Али се одмах види да те акценатске корме нису по

следица неких визиолошких измена, већ су, већином.

постале путем аналогије.

При овом раду држао сам се Решетарова распо

реда материјала, јер ми изгледа подеснији. (У даљем

излагању обележаваће се, ради краткоће, Решетарови

дијалекти овако: дубровачки са R, озринићски са О

и прчањски са Р; Даничићев пак акценат са Д.).

1. Акценти у именица.

a- Освове.

1. Основе са (некадашњим) акцентом на крају.

A. Једносложне бснове.

У својим радовима о акценту Даничић ништа не

говори о таквим именицама. Решетар пак вели да се

у Дубровнику сачувао gen. sing. од именице тма у ри

барској Фрази „vozi odá tmé. Код Вука има само један

пример једносложних именица женског рода — кнih,

али је забележена и као двосложна кљна. И у поцер

ском говору нема готово једносложних именица женског

рода, свега те две: кнА gen. кне? асс. кнј и Нnstrum.

кнбм или кндм, а у осталим се падежима не употре

бљава; друга пак тма употребљава се само у nom. sing.

у изразима „трита и тма“ и „има их тма божија“.Уnom.

sing. као једносложна употребљује се и именица сна,

али је то контраховано од снаја (снаха) и као дво

сложна употребљује се у свима осталим падежима.
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В. Двoсложне основе.

а) Основе са кратким кореновим слогом (Даничић

Slav. Bibl. I стр. 102, Rešetar 87). Типа има два: жена и

cèстра. Код Даничића се налазе у овој групи и змаја

и жеља, а у поцер. Оне иду у друге групе, јер прва

гласи змија, те иде међу именице типа Б), а друга

гласи жеља, те иде међу именице са акцентом на ко

рену (2. A., a). Такав исти акценат имају тедве именице

и у Решетаровим говорима:zmija P,zmija Riauи zmija OI,

žaja R.")

И у поцерском говору мењају акценат тако исто

све оне именице које је навео Даничић (изузимајући

жеља и змија, за које сам рекао да не спадају овамо),

само у групи сl (именице које имају акц. на корену

у nom. acc. и voc. sing., и nom-acc. pl.) ове друкчије

гласе: смбла: смолу-смоле (смблеј у К. sтди руски

смола — смолу), јагма : јагму —јагме), глдба: глдбу –

гмдбе (и глбе), мела : мему — мале; чђ'a : ид“у (в би

мабијално, или чбју)—чбје; све ове дакле иду у групу Б)

(именице које имају акц. на корену, само у nom. acc. pl.).

У групу сј долази у поцерском говору још и дса: деу

дсе, с чим се слаже R два: дви-две и руско оса: бcy.

Даничић зна само за три именице да имају у сiat.

sing. акценат на корену, а то су: дјеца: дјеци, вода:

вди и земља: земљи. У поцерском говору имају такав

акценат, поред те три, још и: вајда: вајди, магма :

магли, нbга: нбзи, фћа : јblju, метма: метли, мčва : мđзи.

Можда их има још, али је то тешко констатовати,јер

се не употребљавају у dat.

У осталим падежима нема разлике, сем код име

нице наве, која код Даничића има у сеп. pl. Halasa, dat.

plur. Hafsaља, а у поцерском говору има наћве: набава,

") У Решетaрoвим говорима није увек пренесен акценат, али кад одго

вара старином поцерском пренесеном ја ћу га назвати истим.
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„ања, (поред најве: наћива - наћивама, а,Ч

su se, u naslje: накрва—наћивама. У В име 9°

ne useumua типа су, него у Даничића, и све РЧ

ne maj auенат на корену и у Фа- he s P УЧ

је, дакле, ближи поцерском говору

ЊJ, osobe za ognu Kopеновим словом, типа “А“

„Аo, Ja.Slav. вњ1. 100, Res. 92). Поред остала ч

ma, које је Даничић навео, у тај тип Адам У Р

њpadu rosopу и змаја— амфе, која је 194 Ч

no, a ose именице мењају акценат У ФУ, Ч

s. ang, w non-acc. plur. у поцерском говоP '99

so malo u koх Даничића, само што трава име. У 4

se may nom. acc. pl. траве, а среда, кад ве“ “

дељни дан, има у асс. sing. среди, а иначе 994

Даничићу се чини да ове именице могУ 19°

двоја саста у ас, sing: брада: бради иФА 9°

aps uspio, sagua: клицу иклупи, стена стеч чи

у новерском говору се те именице, сем ФРАФА Р

se, onaj, a браду само, можда због слика. У Р°

na „bije opao, sapa Deuw млади“, имају У Ф-Ч

bes - amera, aли поред њих гласе тако и ЈФ P99

друго, и то: уз предлог се употребљавају само 9 9

nepou ma kopeну, а без предлога са оба акцент-АЧ

А. g. sagma има: на клушу (од старијег на 1996

„да направио клупу и (ређе) клих ства: "А 9%

али стену итд.

Од свих именица овогатипа самотри имајУФРАЧ

„ корену и у а. sing, a тo су: глава—499°

L. opu u posta – pupu. Ни у поцерском говору9

se me, aљи мислим, као и Даничић, да би РЧ

„а такав акценат, кад би се чешће употреб994°

у ада, јер је таква акцентуација стара, што доче“

А дубровачки говор, где такихименица има многЧ

III, po me Решетарових дијалеката, има јед!“ 49

„ some Aa y Р неке именице ове акцен. ГРЧ



319

у вези са предлогом показују да су некад имаме акце

нат на корену, па је он пренет на предлог, а иначе

им је акценат на наставку у асс. sing, н. пр. srijedi,

али ћ. srijedu, zmá, али ћ zimu; u pett и pбd petu;

Rijekt, али па Нijeku. У томе се, дакле P говор слаже

донекле са поцерским говором.

У gen. plur. именице овога типа имају акц. као

и код Даничића, само цигља има цбаља, као именице

мушкогрода типа јунац —јунаца, или, ако се не умеће

-а-, цигљи, по ГVдеклин. ; наставак-и- у gen. plur. нала

зимо често и коддругих именица и овог и других акце

натских типова, н. пр. главња: главњи, тбрба-тбрби. итд.

Поред наведених именица код Д. (лука се ретко

чује) које у dati-instr-loc. plur. скраћују коренов слог,

те имају “ акц. на првом слогу, у поцерском то скра

ћивање налазимо још и код ових: тбрба : тдрбама, клупа:

клупама, врба: врбама, греда: градама, глава : главама.

Неке пак могу имати и такву акцентуацију, а могу

имати и дужину, н. пр.: стена: стенама и стенама, страна:

странама и странама, стрела : стрелама и стрелама итд.

Млађа генерација употребљава само облике са дужи

ном. И у овој црти је поцерски говор ближе R говору,

него Вуковом, јер у R све именице овога типа скра

ћују коренов слог у фat-instr.loc. plur.

У овај акцен. тип долазе и двoсложна женска

имена (већином hypocoristica) на а, као: Мара, Стана,

Дара и др. У К и О сва се таква имена завршују на -е:

Máre, Státne Kate и др. По Даничићу оне имају уvoc. sing.

акценат на првом слогу: Маре или Мара. У поцерском

пак говору оне се у nom. sing. завршују само на-а,

а у voc. sing. имају наст-о и акценат " на корену,

и. пр. Мара: Маро, Bilba: Bibo, Јела: Ј8ло итд. Исти

такав и облик и акценат имају и мушка имена, која

се код Вука и Даничића завршују на-о као: Jбва, Ђбка.

Créва итд., y voc. sing. Jõво, Ђбко, Стево.
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В, Трoсложне основе.

а). Основе са три кратка слога, типа меubra-меubre.

дан. 107, Reš, 97); тазбина“) и сотбна код Д. гласе

у поцерском говору тазбина и сотона, те не долазе у

ову групу, већ прва под 2. Б. а., а друга под 3. а.

Код Д. има 15 имен. овога типа, које такође имају у

асc. sing. и поп. acc. pl. акценат на корену. Све те име

нице тако гласе и у поцерском говору, сем тоučuna

која има у nom. acc. plur. топадле. Од оних трију име

ница, што код Д. могу имати двојак акц. у асс. sing.

у поц. гов. кривина има такође кривину и крђевину,

сирдта има само сирдту, а тазбина, као што смо ви

дели, иде у другу групу. Али и све остале именице

које код Даничића имају акценат ("") на корену у асс.

sing. могу гласити двојако, и то: уз предлог увек са

акцентом на првом смогу (односно на предлогу), а без

предлога на оба начина, н. пр.: дубина: дубину или

д)бину, али () дубину; uuplња : ширану или шприну,

али () ширину; планина: О планину, брзина: на брзину

итд. Ну поред асс. sing. и nom. acc. plur., изгледа ми

да неке од ових именица имају акц. на корену и у

dat. sing., али не знам поуздано, јер је тешко наћи

примера где се такве именице употребљују у dat. plur.,

пошто означавају нешто мртво, те је стога тешко

констатовати какав акценат имају у том падежу. Такве

су именице: шланина: шланини, ширина: штрини; кри

вана: кровини, дубина: добани, дужана: држини, жи

вана : жfевини и можда још која. И у том погледу

поцер. говор више се слаже са R него са Д, јер у

R говору све именице овога типа имају акц. на корену,

не само у асс. sing. и nom. acc. plur., већ и у dat. sing.

н. пp.: gospдđa: gдSpođi, gдSpođu,– gospođe,(можда је

наше гдспођа према dat. acc. sing. и nom. acc. pl., јер

") тазбина, Дан. осн., 156.
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би према госпадин требамо да има госпдla); vlastéla:

vlastelli — plastelu; živima: žirini–živinu итд.

У Р и О акценат је код ових именица увек на

наставку, а да је и тамо био на корену у поменутим

падежима, види се из тога, што је такав акценат код

неких именица продфо и у nom. sing. и остале падеже,

н. пр.: bindala O, pelena OP, revena O, gospođa (поред

gospдба), gospoda OP (поред дозрбda O. итд.

b) Основе са дугим претпоследњим слогом. Ту до

лазе именице типа тетisa — тетise. (Дан. 106, Reš 99)

У поцер. говору овамо спада и имен. држаља, које

код Вука нема (има држаље). Д. зна само за две име

нице овога типа да имају у voc. sing. акц. на корену,

а то су: одава: диво и тетiВа: тетиво, а остаме су у

томе падежу" не употребљавају. У поцерском говору

од ових имен. употребљавају се само: тетiВа, кадава,

мељаја и ретко шрекретња, серџада (срџада), али не

знам какав би акценат имале уvoc. sing.,јер се не говоре

у том падежу.

У ову групу именица долазе и трoсложна женска

имена као: Милева, Крстина, и др., које се, разуме се,

ушотребљавају у voc. sing., али са истим акцентом и

наставком као и у nom., дакле: Милева, Крстина итд.

Даничић и Решетар не говоре ништа о таквим име

НИЦа.Ма.

Г. Четворoсложне основе.

Ту долазе именице типа барутана и пресличица

(Дан. 110., Reš 100). КодД. остаје акценат непромењен

у свима падежима тих именица, а у поцерском говору

и ове именице имају у voc. sing. акценат на корену :

барутано, величино, нечистоћо, врдалама :врдамамо; бај

бокана : бајбокано. И у R се налазе трагови који по

казују да је и код четворосложних основа са нагла

шеним крајњим слогом била у voc. sing. иста акцен
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туација као и код двoсложних. Тако (у молитви) од

veličina имa voc. sing. veličino и од nečistoča-nećistoćo.

2. Основе са акцентом на корену.

A. Двoсложне основе.

a) Са оштрим (") акц. типа књага и шесма (Дан.

104. Reš. 100). Међу именице овога типа долази у по

цер. гов. и жеља, која се код Даничића налази под

1. Б. а., иначе се поцер. гов. у овом типу потпуно

слаже са Д.

b) Са високо-дугим (“) акц, типа лаба и албвка

(Дан. - 101. Reš. 100). Именице овога типа које умећу а

у gen. plur. имају оштар (") акц. у том падежу, а само

три имају високодуги акц. код Д, а то су: клетва : кле

тава, прirка : upliraкa и црква :цркава. Поредњихтакав

акценат у сеп. plur. имају у поцер. говору још и ове:

кptuка : крiuaka, záтка : гатака (и гатки) и гужва : гу

осава (чепшће гJжв0). Али се већина именица ове групе

(као и других) не употребљава са уметнутим- а у gen.

plur. по П деклинацији, већ са сеп. plur. 1-- основа

(IV декл.) на -и, н. пр.: Нjрка-fijркi, дбјка-дбјка, црква

црква итд. УОговору има такође дl:ba :glaba, hriška :

križaka.

В, Трoсложе основе,

a) Типа јабука (Дан. 106, Reš. 101.) и b) типа слам

чица. Међу прве долазе и преслава и шремета (мотка

у вајату преко које се пребацују поњаве, ћилимови

и др.), којих код Вука нема; беседа, неслога, facuaua,

подаaиа, које код Д. иду под 3. а) и тазбина, која је

код Д. под 2. B. a). У акцентуацији ових именица по

цер. гов. се потпуно слаже са Д.
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В. Четворосложне основе.

а) Именице типа дбрвица. За ове именице немам

шта приметити.

b) Именице са високодугим акцентом на првом

слогу. Има их свега шет код Д, а у поцерском се го

вору четири од њих овако изговарају: јетрјојвица, мај

стдрица, палдшина, бановица, а Карловкиња нисам чуо.

3. Основе са акцентом на претпоследњем слогу.

а). Са кратким првим слогом, типа маслина и мč

митва (Дан 105. Reš 101). У поцер. говору ове именице

имају акценат на корену: беседа, неслога, facaаша и ад

шаша, те иду под 2. Б. a); у О такође: beseda, nesloga,

ispaša. Овамо долази у поцер. гов. и сдтона која је код

Д. под 2. B. a.). Иначе се поцер. гов. слаже са Д.

b) Са дугим првим слогом,типа кајсија (Дан. 105. Res

101.). За именице овога типа немам шта да приметим.

с) Са дугим другим слогом, типа девојка (Дан 108.

Rеš 102) И у овим именицама поцерски се говор слаже

са Д. Овамо долазе и женска имена као: Miљбјка, Ра

дојка, Станбјка, Невенка, Руменка, (име краве), али

оне у поцер. гов. немају у voc. sing. акц. на корену

(као девојка : девојко), већ им је voc. једнак са nomin.

О њима ништа не говори ни Д., ни Решетар.

d) Четворосложне основе са акцентом на претпо

следњем слогу, као: мајстдрица и шамдшина, које код

Д. иду под 2. B, b), и женска имена, као: Миленија,

Обренија, Спасенија и сл., о којима Дан. и Реш. ништа

не говоре. Акценат им остаје исти у свима падежима.

4. Четворосложне основе са акцентом на

другом слогу.

Ове групе нема ни код Даничића ни код Реше

тара, а у поцерском говору у њу спадају: јетровица
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и бановица, које кодД. долазе под 2. B. b., и учиница,

Кlиница и сл.; за тим жен. имена, као: Billbocава,

Лéаосава, Станисава и друге. Код свију остаје акценат

непромењен у свима падежима.

Ђfo= Основе.

1. Основе са (некадашњим) акц. на крају.

A: Једносложне основе.

Ту долазе masсulina, као пас-acá (Дан. Гласник

VIII. 16, Reš. 45) neutra као злд-зма (Дан. Гл. ХI, 3,

Reš. 45.). Именица овог акценатског типа има врло

мало, код Даничића свега три мушког рода: пас, сан

и шав, и три сред. p.; днд, злд и стклд (склд, цклд).

У шоцерском говору још их мање има: шас, сан, днд

и злд; од шав gen. sing. шва ретко се чује, већ се

обично употребљава двосможно шава; а место стклд

има двосмoжно стакло-стаклета. Именица, сâн код Д.

има у plur: сндви-снбва9-сндвима, у поцер.: сндви-сндва

сндвима. Именица днд не употребљава се у множини

у поцер. гов.

Б, Двoсложне основе.

а) Са кратким кореновим слогом.

aа.) Masculina као: а) кбњ-кдња (Дан. VIII., 15., Reš.

45.); 3) грбм-грдма (Дан. VII. 14-1; у кбсац-кдсца Дан.

VIII, 21.); д) свекар-свекра (Дан. VIII, 28.). Упоцер.говору

долазе под a): бдр (поред бр.2-бра, што се слаже са

bдг-borá у P, док је код Вука и у О и К. ббр-бра, у

руском бра-бра; дом (пор. дбм-дбма; збр-збора, ствбр

ствдра, шав-шава, Грк-Грка (пор. Грка), што се слаже

ca, GR-Grka R, врх)-врха и грбм-грдма, које код „Ц.

гласе врх-врха и гром-грдма, те иду под тип Ј. : смрћ

смуђа, бли-ума, праз-ираза које код Д. гласе смуђ-емфа.
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juм-јма и праз-праза. Међу именице () типа не иду у

поцер. гов. поменуте грдм-грдма, врх)-врхја, за тим:

бак-бака, стд-стола, а стдг-стдга може имати у nom.

sing. и стог. У групу именица типа у долази у поцер.

говору и двас-двса, а не долази Млеци-Млетака; чује се

пак јемац-јемца и јемац-јемца. Код именица типа д

поцерски се говор разликује од Даничића у косим па

дежима ових именица : Петар има само Петра, чешаљ

само чешља, а уз њих долазе и јемац-јемца и вепар

вéира, које код Дан. долази под 2. A. a.).

Даничић мисли да би ове именице имале акц. на

корену и у voc. plur. као у voc. sing. али има само

два примера: дији, мбмци, а Решетар сумња у такав

акценат, јер га никад није чуо. Међутим, у поцер.

говору ове именице имају исти акценат у voc. plur.

као и у nom. plur., н. пр.: бици, кбсци, мдмци и т. д.

Све именице овога типа имају исту акцентуацију кроз

све падеже и у поцерском говору, као и код Даничића,

само имен. кбњ има у оat. plur. кбњима.

Од именица са проширеном множином имају у

gen. plur. акценат на корену, поред оних које је навео

Д., још и ове: ади-rдuбва, вашар-веupОва (и ввардва),

кдтао-кдглова и кôтлова (Даничић не зна да ли имају

кдтмова или кčтлова), грдб-гpдбова и гpдбова, а можда

такав двојак акценат има још која. У О је код так

вих именица редовно акценат на корену у gen. plur.,

н. пp.: grobova, pдpova, róbova и т. д. У Р и R такве

Форме су ретке и то: годlova, pдpopa PR., grobova, žglč

bОра P.

bb). Neutra као шеро и весло (Дан. ХI, 6., Reš. 49.).

У поцерском говору у ову групу долазе и стакло, (али

има у косим падежима готово чешће стаклета и т. д.)

која код Д. иде под 1. A. и чедо (код Д. чедо), а не

долазе: бедро и ребро, као што је Даничић навео, већ

иду под 2. А. а.). У плуралу имају акценат на корену
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ове : село : сčла— селима, перо : шера— перима; имен.

стегно не употребљава се, те не знам какав би акценат

имала у plur., а седмо има седала—седлима, тако и

перо има у “plur. Izера-пера-перима, кад значи пти

чије перо.

b) Основе са новом дужином кореновог вокала.

aа) Маsсulima каолčнац-мбница (Дан.VIII,23,Reš. 51.)

bb) Neutra као брвно-брвна (Дан. ХI. 4., Reš. 53.).

У поцер. гов. је код неких именица овога типа ушла

дужина из косих падежа и у nom. plur.; такве су име

нице: браб-брма, бван-бвна, лобвац (поред мčвац-лбвца,

плбвак-шлбвка, оне дакле иду у групу 1. Б. с.); крат

коћа је пак ушла из nom.sing. и у остале падеже код

имен. двас-двса, те иде под 1. Б, а). Међу имен. сред.

рода долази и дрвце (код Д. дрвце). И у Р је код мно

гих именица ушла дужина у nom.sing. па чак и у gen.

plur., те су се тако изједначиле са именицама које

имају стару дужину типа венац-венца, и. пр.: dölac.

gen. plur. dblaca, lónac-lonaca. У R је то потпуно из

вршено, јер тамо, поред аналогије, и сваки кратки (")

акц. у двoсложним речима пред крајњим кратким сло

гом прелази у дуги ("). (Žena место Žena), тако да све

именице, овога типа имају у свима падежима дуг ко

ренов слог, н. пр.: Otan, dolac, lóvac-dčlaca, lóváса и т.д.

Акценат на наставку у gen. plur. има у поцер. говору

само ловаца, кад у једнини гласи мбвац, а теби и има

у gen. plur. телади и темâдi.

Neutra. Mehу именицама које Даничић наводи под

ову групу има их неколико, што се у поцер. Гов.

чешће употребљавају као консонантске основе: такве

су: јаје-јајета, бје-дјета, дâнце-данцета, звбнце-звбнцета,

шерце-aерцета, смбвце-смбвцета.

У поцер. гов. ове именице могу имати у Веn. plur.

aкценат на корену и на наставку: гумно-двана и гумна,
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брвно-брвана (и брвана) и брвна. У О има hrvno-bfrana

и gimno-glimana.

c.) Основе са старом дужином кореновог слога.

aа.) Masculina: a) без покретног а, као краљ-краља

(Дан. VIII. 11. Reš. 53). У ову акцен. групу долази у

поцерском кључ-кључа (Д. кључ-кључа), а не долазе ове

бан-бана, вал-вала, вар-вtipa, zaj-záја, пласт-пласта, стуб

стуба те иду под 2 A. c.); чује се дрен-дрена и дрен

дрéна, шрilur-maplurа и пришта, раст-pâста и раста ;

Нар- Кара и ћара, смрћу -смуђа и смрћа, јм-ума. Дани

чић не зна поуздано да ми ове именице имају у voc.

plur. акценат на наставку. У поцер. гов. заиста је на

наставку, као и у nom. plur.: fakuu, врачи, ткачи:

остале или имају проширен плурал или се и не упо

требљавају у voc. Именица мiр има у Instr. sing., поред

миром, и мlром (седи с мtром), што показује да је

та именица некад имала акцен. на корену, јер и у КР

има тir-mira, руски такође мир-мара.

У проширеном плуралу акценат остаје непроме

њен, само вbр има код Вука варови, те Даничић мисли

да је вр-вbра Вук погрешно забележио место вđр

вđра. У поцерском говору има заиста вbр-вbра-вbрови,

а у Р и О такав је плурал код неколико именица.

З) Са покретним а као венац-венца (Дан. VIII, 17.

Reš. 56). У поцерском у ову групу долазе још : брао

дрма, бван-бвна, ловац-лбвца, амбвак-шлбвка, које су код

Д. типа лбнац-лбнца; јарак-јарка, која код Д. гласи

јарак-јарка и здравац-здравца, сtisац-сивца, које су код

Д. под 2 A b, aа), а у поц. гов. им је дужина ушла и

у nom. sing.: не долази пак држак-дршка: чланак

чланка. Какав акценат имају ове именице у voc. plur.

Даничић не зна, али мисли да „може бити“ имају та

кође акценат на корену, као и у voc. sing.Мени је такав

акц. voc. plur. непознат, већ сам констатовао да је исти
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као у nom. plur., дакле: венци, Немци, смешци, свеци

и т. д. У Р има такође зDect, y R. svéci, y P. Rački.

Проширену основу у множини „има код Даничића

само чвбрак :чвдpкови-чвбркова, а у dat. не зна да ли

је чвбрковима? или чворкдвима. Та се именица у поц.

гов. обично употребљава са непроширеном множином:

чвбрци-чвбрака-чвбрцима, а кад има проширену мно

жину гласи: чвбркови-чворкбва-чвбрковима, па и чвбр

кови-чвбркова-чвбрковима. Даље брао има у plur. 6р

лови- брмбва- брловима ; бван : двнови-двнбва-двновима;

јšрак-јаркови-јаркова-јарковима (али се ретко употреб

љава), тако исто: и ваљак, féрам, зајам, мачак, ручак,

чланак. Именица јарам има у поцер. гов. у множини

јармови-јармова-јармовима, рkжањ:pálocњева-páожњевима

и ражњава-pgхњевима; шетао: петлова-петловима и пе

тмови-петлбва-петлдвима. У Р и R тако проширене ос

нове у множини ових именица не употребљавају се,

а у О само хтјепас има сјетičevi-njemčeva-vjenčecima.

bb) Neutra, као ај крило (Дан. ХI, 4, Reš. 56.) ;

д). исмо (Дан. ХI, 4). У ову групу долазе у поцер.

гов. још и жjige, бедице, у О тако исто: zice, bioce,

али се оне још чешће употребљавају као консонатске

основе ; за тим зрнце (Дан. зрнце) и гвбожђе кад значи

вамка, клопка. У поцер. гов. има у gen. plur. акце

нат на крају само влакно-влакана, јер се имен. вратло

не чује. Код Даничића има акц. на корену у gen. plur.

само писмо-шасама, а у поцер. гов. поред ње још и:

гјмно-гјвана, влакно-влакана (поред влакана), дебло

дала (чешће дебла, данце-банаца, стадио-стабала. Неке

од ових именица у поцер. гов. не умећу -а у gen. plur.

такве су: жјце-кујца, јајце-jáјца, сукно-сукна, дебло

дебла, гумно-гумна и можда још која. За речи на

-тво (ство) Дан.вели да у реп. plur. не проширују основу

са а, те им остаје исти акц. као у nom. plur., али

мисли да се може чути од имен. друштво и друштава.

диллкктолошки звоник књ. II 21
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У поцерском има заиста друштава, а поред тога још

и кумстава, трбјстава. Решетар нема примера за про

ширени плурал ове акценатске групе именица, јер се

такве именице не употребљавају у плуралу.

В. Трoсложне основе.

а) Оснoвe са кратким основиним вокалом.

aа) Masculina типа: а) мртвац-мртваца (Дан. VIII,

20; Res. 57); pl. лjдов-муддва (Дан. VII, 30 : у бли

занак-близáнка (Дан. VII, 42). У групу оII, поред оних

које је навео Даничић, долазе у поцерском још и чадор

чаддра (поред чадора), шатор-иатдра (поред шатора) и

човек-човека. У групу у долази у поцер. гов. и јарма

нац-јарманца (део на колима; нема забележено код

Вука, а не иде удовац-удовца.Даничић вели да можда

има, поред удčвац-уддвца, и уддвац-удбвца : тако је и

најправилније, али је у поцерском дужина из других

падежа продрла и у nom. sing.

Даничић вели да именице ове групе без покрет

ног а (типа мртвац-мртваца) имају у voc. sing., а можда

и у voc. plur., акценат на првом слогу, али за то на

води само један пример: соколе-соколи. У поцерском

говору пак такав акценат у voc. sing. имају и ове :

оживот :жhВоте, сведок-сведоче и човек :чбвече (код Дан.

ова именица гласи човек-човека, а остале се именице

ретко употребљавају у опште, а у vocat. још ређе.

Ако се ишак употребе у vocat, онда имају исти акце

нат као у nomin, како у Singul. тако и у plur., н, пр.:

мртвац :мртваче, теснац-тесначе: voc. plur. мртваци,

сведбци и т. д. Какав је пак акценат у vocat. од име

ница типа мудбв-муддва, Даничић ништа не спомиње;

у шоцерском је и код таквих именица акценат на ко

рену у VOcat. sing, н. пр.: гарбв-zâрове, Камбв: Налове,

натков: наткове, шаров х шарове и т. д, a vocat. plur.
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једнак је са nomin. plur. и у погледу акцента : шардви,

Калдви, ниткдви итд.

За именице типа близанак-близанка Даничић вели

да им се акценат у vocat. sing. можда мења, али се

сам пита како? У поцерском говору мало се таквих

именица употребљава, а ако се и употребљавају, ретко

се кад употребе у vocat, зато ми је тешко било кон

статовати, какав акценат имају у том падежу, али

мислим, ако ме сећање и осећање не вара, да би и

оне имале акц. на корену, дакле: близанак:блбанче,

а у voc. plur. као у nom. pl. близанци : јарманац: јар

манче-јарманци. Решетар нема ни један пример за

vocat. plur. из својих дијалеката, а у vocat. sing. R и

О слажу се са поцерским говором: Životu, svjedoče R,

živote, šedoče 0.

У 2:en. plur. oстаје код Д. акценат непромењен :

сдко: сокбла, а са проширеном основом сокдлова; лудов:

мудбва. У шоцерском има такође сокбла, сокдлова, али

се чује и сокомбва. Именице са покретним а тиша бли

занак-близанка) имају код Даничића (стари) акценат на

трећем слогу од краја: блазанака, али он не зна по

уздано да ли је баш тако. Ни ја не могу ништа из

весно рећи какав акценат имају те именице у сеп. plur.;

јер таквих именица, као што сам мало раније рекао,

скоро и нема. Што се тиче Решетарових дијалеката,

имам да приметим да Р и О имају сасвим други тип

акценатски код ових именица, а за К. Решетар ништа

Не ВСЕЛИ.

У проширеном плуралу нема код Д. никаквих про

мена у акценту: соколови-соколова-сокдмовима. У по

церском има: соколови-coкoлoва и сокомбва. dati. соко

ловима и соколовима.У Решетаровим дијалектима такав

проширени облик од ових именица не употребљава се

bb) Neutra кao: a) вретено (Дан. ХI, 10. Res. 59),

pВ) ребарце (Дан. ХI, 10). У ову групу именица долазе

ge
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у поцерском говору још и ове : богаство, момаштво,

покућство, које су код Д. међу имен. типа гддиште

(3 a, bb), а не долазе : беланце, бебце, влаканце, жу

манце, крибце, шисамце ребарце (поред ребарце?) себице

(пор. седице), усташца, већ иду у групу имен. типа би

чšibe (1. B. c.) bb) J. Али се ове именице мењају и као

консонантске основе, и то чешће. Код именица које

у gen. plur. умећу а акценат је у томе падежу благ

(") на првом слогу, а сватри а имајудужину—ребараца:

тако је код Даничића; али ако је обликребарце-ребарца

правилан, онда прво а не може имати дужину; једино

према поцер. облику ребарце—може ући дужина из

других падежа и у gen. plur.: pěбараца, као што има

у поцерском говору.

b) Именице са новом дужином основног вокала.

aа.) Masculina, као синдвац-синовца (Дан, VПI., 42,

Reš. 59); bb) neutra, као вретенце (Дан.ХI,9). За први

тип Даничић има само три примера: синдвац-синбвца,

покрдвац-покрбвца и („може бити“) удовац-удбвца (јер

ту именицу има забележену и као уддвац-удбвца). У

поцер. говору прве две могу гласити двојако у nom.

sing., са дужином или без ње : синдвац и синбвац код

старијих представника овог говора, а код млађих само

синбвац; тако исто чује се и покрдвац и шокpбвац, а

удбвац само са таквим акцентом. Код ове последње

именице продрла је дужина у nom. sing. и у Решета

ровим дијалектима: udovac-udovca P, udovic-udorca O,

udovac-udóvca R. Међу neutra oвoг акценатског типа

долазе у шоцер. говору још и ове : беланце (код Вука

блеманце у R такође дјеince, љуманце (код В. scy

манце), у В. такође žumanсе, бедице, влаканце, кри

бије, исiдице, ребарце, себце, усташца, које је Дани

чић навео код имен. типа 1. B. a. bb); за тим је

зерце, острвце, туђинство; брдашце, срдашце, псеташице,
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исетанце, које су код Дан. под 2. Б. I c и d. Али се

и ове именице средњег рода мењају и као консонат

ске основе. Gen. plur. има синоваца али Даничић не

зна поуздано да ли је о дуго. Упоцер. говору је дуго,

јер је дужина продрла у све падеже. Он не говори

ништа о томе да ли именице сред. рода мењају акце

нат у ком падежу : у поцер. гов. остаје им исти акц.

у свима падежима,на пр.: беланце-беланца-беланцима

и сл. У voc. sing. акц. је на корену, а да ли је тако

и у voc. plur. Д. не зна поуздано; у поцерском је та

кође акц. на корену у voc. sing. — сDновче, a voc.

plur. једнак је са nom. plur. и у погледу акцента.—

синбвци.

c) Именице са („matura“) дугим основним слогом.

aа.) Masculina типа: а) јунак-јунака (Дан. VIII, 29,

Reš. 60); b) бегунац-бегунца (Дан. VIII, 41); bb) Neutra

типа: а) бичале (Дан. ХI, 9); д) сердарство (Дан. ХI,

9). Међу именице типа аа, а долазе у поцерском гов.

и: црвић-црвића (поред црвић-црвића), у R такође има

chrič-crvića (пор. chvić-crvića) у P crvić-crouch, што се

слаже са поц. гов. ; дизгин-дизгана, с чиме се слаже

dizgin-dizgima у О, (код Вука има дизген-дизгена); вр

сник-врсника, кдњак-коњака, вратић-вратiha ; све су ове

имен. код Дан. међу именицама групе 3. a, aa); туђин

туђина (код Д. Thurs-Tituна) и Будим-Будима (код Д.

Брдам-БОдiма), гуслар-гуслара, шљавар-uљивара. Међу

именице типа да долазе у поцер. говору још и: синд

вац-синдвија, покровац-покровца и удовац-удовца (код

Д. типа 1. В, b), у којих је нова дужина продрла у

све падеже, те су се изједначиле са овим именицама,

које имају стару дужину.

Међу именице средњег рода овога типа долазе у

поцер. говору и ове: беланце, бедице, влаканце, жу

манце, крибце, шиchмце, ребарце, себце, усташца, које
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су код Даничића међу имен. типа 1. B. a, bb); за тим

срдашце и грбце (код Д. под 2 Б, I a), одело (код Д.

ддело) и детињство, јунаштво, лукавство (код Д. међу

именицама типа шасiите 3. c), а не долазе : јестiВо

И СРЧЕВО.

Именице овога типа а без покретног а имају код

Д. у voc. sing. акценат на корену: јуначе, Новаче, ве

зару итд., а за voc. plur. не зна поуздано да ли има

jрнаци “; вели да Вук има у својој граматици од 1818

год. у voc. plur. колачи, али он сумња да би такав

акц. био у том падежу. У поцер. говору је такође у

voc. sing. акц. на корену : јDначе, кдвачу, мрдаче итд.

а у voc. plur. као у nom. plur, н. пр.: јунаци, лудаци,

младићи и сл. Како је у Решетаровим дијалектима,

не види се. За именице типа бегунац-бегунца Даничић

не зна какав акценат имају у voc. sing.: Pécавче или

Ресавче, а у voc. plur. вели даје по свој прилици као

у voc. sing. У поцерском говору такве именице имају

у voc. sing. акценат на претпоследњем слогу (т.ј. благи

на првом), на пр.: бегунче, Ресавче, матбрче и т. д., а у

voc. plur. кao nom.plur.: бегунци, Ресавци,злочинци ит.д.

У gen. plur. ове именице могу имати дужину на

сва три последња слога, као и код Даничића: кбма

раца, Мораваца, Штитараца, резанаца итд., а могу бити

и без дужине трећег слога од краја: бегунаца, реза

наца, падгомака итд.

Именице средњег рода код Даничића не мењају

свога акцента ни у ком падежу. Решетар вели да би

се у gen. plur. oчекивао од именица са покретним а

овакав акценат: povrijeslo : *povrijesla, proklistvo :pro

killstva или, са покретним а, *pдrrijesala, “pröklestara,

као код сличних именица муп. рода. Ову Решетарову

претпоставку потврђује као тачну поцерски говор, јер

има : од имен. без покретног а одемо : одела, од имен.
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са покретним а : Бавбмство : Наволстава, злочинство : злд

чинстава, познâнство: идзнанстава, убиство :убистава итд.

2. Основе са акцентом на корену.

A. Двoсложне.

а) Основе са кратким кореновим вокалом.

aа) Masculina типа: а) лав-лава (Дан. VIII, 14, Reš.

61); 3) мб)-мдја (Дан. VIII, 12.); у сржањ-сржња (Дан.

VIII, 96).

Међу именице типа ајдолазеу поцер. гов.јоши ове:

збег-збега, (пор. збега), змај (код В. змај-змаја, нбј-ндја

(код В. но-наја), rac-Taca (код В. тас-raca), pod-ploča, (пор.

pдба), cčк-сдка, таст-таста : а не долазе : врт-врта, сраз

среза, час-часа. Међу имен. типад домазе и грбзд-гpдзда,

(у P такође дrđгđ-grozda, у R. grčzd-grozda и дrózda, код

Вука грбзд-грбзда, а у руском грозда-грозда); не долазе.

пак: дбм (и ддм)-ддма, збор-збора, змај-змаја, нDj-ндја,

cдк-cčка, ствбр-ствдра. таст-таста. Међу именице типа

у)долазе још: мозак-мдзга (кодД. мбзак-мбзга) и чуднак

чf)нка (кодД. чујнак-чјнка), а не долазе : чешаљ-чешља,

вешар-вара, јемац-јемца (пор.јемца), Петар-Петра, зна

нац-знанца (поред знанца).

У једнини неке именице овога типа не мењају

акценат ни у једном падежу, а неке (које значе мртву

ствар) мењају га у Пос. sing, добијајући га на наста

вак. Код Даничића има таквих именица од су типа

свега осам, а у поцер. говору, поред њих, имају такав

акценат још и ове: длан : длану, мраз: мразу,југ : југу,

мрк: луку, штimp: итару. Од именица у типа, поред

оне три што их је Даничић навео, мењају акценат у

loc. sing. још и ове: кашаљ: кашљу, цртак: ијаку,

вtтао:витлу, кртао : кутлу(поред кртму), и чђнак:чунку.
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Као што се види, и овде је поцерски говор са

чувао једну стару особину боље него Вуков, јер је

акцентуација Пос. sing. на наставку старија него на

корену, што најбоље показује руски језик, где је на

ставак-у у Пос. sing. увек наглашен (код именица што

значе нешто мртво), и та је појава дошла правилним,

и Фонетским путем.

У множини код именица које проширују основу

остаје акценат непромењен, само код именица да типа

ббг — бога) Даничић не зна какав би акценат имао gen.

plur., ако се употребљава; именица гдст има, истина,

гдста или гдстију, dat. plur. гдстима, али су то облици

i-основе, па и акценат не може служити као пример Ђfо

основа овога типа. У поцерском говору именице d

типа мало се употребљавају са непроширеним плура

мом и тад им акценат остаје непромењен, него већи

ном са проширеним плуралом, а какав им је тада ак

ценат, биће говора мало доцније; именице пак типа

д) у поцер. говору и не употребљују се друкчије до

са проширеним обликом умножини.Од именицатипа у

код Даничића само нбкат има акценат на крају у Реп.

plur.— ноката, а у поцер. говору,поред нđкат: ноката

(и ндктију), има и у dat. plur. нбктима;за тим још: јемац:

јемаца (поред јемаца) — јемцима (пор. јемцима), зна

нац—знанаца (пор. знанаца) — знанцима (пор. знан

цима). У R говору има такође од поћа: gen. pl. nokáta

dat. mдštima (пор. mдštima).

У проширеном плуралу именице са и у типа за

државају исти акценат; изузетак је од тога код Да

ничића само вепар: вешрови — ветрова. Раније сам већ

рекао да ова именица у поцер. говору не иде у ову

акценатску групу, јер гласи ветар —вара, али такав

акценат на крају у прошир. плуралу имају у поцер

ском ове именице: збег: збегбви — збегбва — збеговима,

cдк: сдкови— сдкова—сдковима; pдб: pдбови — pдбва
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- pдбовима ветар: ветрови — ветрбва — ветровима,

трдшак: трдшкови — трдшкова — трдшковима; мбзак:

— мдзгови—мдзгова (пор. мозгбва)—мдзговима. Оваку

акцентуацију у плуралу имају све именице дј типа

(мбј—мдја), са изузетком код Даничића имен. рđг и крај,

које имају у plur. pдгови — рогбва — рогдвима, кра

јеви — крајева — крајевима. У поцер. говору има исто

тако, само крај у множини има крајеви – крајева —

крајевима. Именица рбј има у поц. рдјева, а ређе ро

јева. Именица грбзд има у поцер. у plur.: грбздови —

грбздбва — грбздовима.

bb) Neutra кao a) грло (Дан. ХI, 6, Reš 65), д)

шћсмо Дан. ХI, 6).

Међу именице средњег рода овога типа не долазе

у поцер. говору мбре (врло ретко мбре) и чедо, а до

мазе: бедро и ребро, које су код Д. под 1. Б. a. bb).

Поред оних именица које је навео Даничић да имају

у плураму акценат на крају, у поцерском говору имају

такав акценат још и ове: место : места („на места“ =

овде-онде) — gen. места — dati. местима, поред места

—места — местима, кад значи „der Ort"; вдle: вдfa

— (вбНа — вдlима); идље: падља — шабља — падљима,

поред адља — шабља — падљима.

b) Основе са „positione“ дугим кореновим вокалом.

aа) Masculina као старац — старца (Дан. VIII, 27,

Reš 67). bb) Neutrа као сјнце (Дан. ХI, 5).

У поцерском говору не долазе у ову групу именица

од маскулина: дâнак — дâнка, здравац – здравца,

ciевац — савца, а од неутра дрвце—(дрвца)— дрвцета.

Дужина из осталих падежа продрла је и у nom. sing.

код именице жрвањ, што се види из gen. plur. у по

церском говору — жрвања, или са проширеним плу

рамом жрвњева и жрвњева, па има чак и у nom. plur.

жрвњеви; код Вука има ждрмњи — жрдмања, а за
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бележено је да се чује „у Црној Гори“. Како гласи

проширена множина,Даничић нам не зна да каже, али,

према Вуковом блтанови—близнбва („ако је добро за

бележено“), вели да би се такав акценат могао оче

кивати и у осталих именица ове акценатске групе.

У Поцерини се чује, поред блазнови —близнбва —близ

ндвима још и: жалац: жалчеви — жалчева — жал

чевима, диглавак: иглавкови— диглавкбва — иглавкдвима;

крајац: крајчеви — крајчева — крајчевима; шалац:

al-Auеви — палчева — шалчевима; страц: спрчеви –

сирчева — сирчевима и јарац : јарчеви — јарчева (по

ред јарчева)—јарчевима (пор. јарчевима); у О има јат

čevi — јатćeva— јатćevima. Какав је акценат у непро

ширеном плуралу ових именица, Даничић ништа не

говори; у поцерском говору у том случају остаје исти

акценат, н. пр.: кланац: клiHци — клинаца– клiH

цима; страц: clpugu — страца — clpuguлма итд.

c) Основе са дугим кореновим вокалом.

aа.) Masculinа као: а) друг-дрjza (Дан. VIII, 8, Reš

67); 3) макат — лакта (Дан. VIII, 18).

Међу именице овога типа долазе у поцер. говору,

поред оних које је навео даничић, још и ове: zna

— гњева (у О griev — grieva), плам — палама, рilam

—pláma P O RI, upálac)— upálжја,(práh—práha RO, prag

—prága Pl. : страх)—страхја, (strāh—stráha RO, strág—

strága P}; мајху—ма(ха),(mah—maha RO), које су код

Даничића под 2 A.a; за тим бан — бана, вам — вала,

вар — вара, које су код Даничића под 1, Б. c, aа).

Решетар мисли да је код свију ових именица дужина

старија, а краткоћа код Вука може се објаснити тиме,

што је он те облике чуо без х-ма, стра, пра итд.

где је први вокал скраћен пред другим; испореди у

О dih – diha, али dih — dina. У ову групу не долазе

у поцер. говору: грбзд — грбзда, кључ — кључа и
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праз — праза. Међу именице типа З) не домазе: јарак

— јарка, чОнак — чђнка, мбзaк — мбзга.

Од оних именица са покретним а које је Даничић

навео да имају у Пос. sing. акценат на крају у поцер.

говору Јазак се не чује, јарак не долази овамо, а поред

смtсао— смислу, такав акценат имају још и ове: лакат

— лакту, Крушањ — Крупњу; за тим и све оне без

покретног а, које сам навео да иду у ову групу, а код

Даничића их нема: гњев— гњеву, имам— аламу, прах)

—прđ(x)y, страх)—стрkla: у, ма(х)—мžilac), вал — валу

и вbр — виру, само од бан не знам како би гласио Пос.

sing. У R говору све именице типа сј што значе нешто

мртво имају у Пос. sing. акц. на крају, а од оних са

покретним а (типа З само Пава има 14htu, као у поцер.

говору. Можда и нека именица која значи нешто живо

у поцерском говору има акц. на крају, и за многе ми

се тако чини, али ми је то било тешко констатовати,

јер се врло ретко употребљавају у том падежу.

И у поцерском говору имају именице тиша а у

gen. plur. редовно акценат на крају, као и код Дани

чића и Решетара. Само именица сат има кодД. у gen.

pl. сата „зато што је скраћено од сахата“, а у поцер.

говору и та именица има у gen. pl. акценат на крају,

али као ј-основа: сати; такав исти акценат има и у О

satá. Од именица са покретним а имају у gen. plur.

акц. на корену само ждрмана (о којој смо раније го

ворили) и Роваца, а акц. на крају само лакат — ла

кáта а за шедаљ не зна да ми има шедаља или друкчије.

У поцер. говору Рбвац се не чује, од лакат има та

кође лаката (у R lakata), a. од швдаљ има педаља или

педљti.

Акценат на крају налазимо и у dat. plur. код ста

рих 1-основа, н. пр.: Abјош: лsудима и сл. Остале име

нице које не проширују множину имају код Даничића

y dat. plur. непромењен акценат: брци: брцима, мрави:
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мравима, итд., али вели: „за речи као што су последње

две, које немају уметак-ов-ими-ев-, може бити да се

варам; од речи зуб и црв слушао сам у овим падежима

" м. ": зубима, црвима, овако и брцима м. брцима".

Заиста, у поцерском говору има у фat. plur.: зубима,

црвима, мравима.УРешетаровимдијалектима је такође

акценат на наставку у томе падежу: brcima PO, bi

cima R, crima PO, chrima R., bracima P0 brávima R,

mravima P, mrkvima R, pritima R, zubima O и zubima

P, zibima, али и bfcima, cfarima R.

За именице типа лакат — лакта Даничић ништа

не вели, да ми имају dativus непроширеног плурала

и какав акценат у њему. У поцерском говору ове две

имају непроширен dat. plur. и акценат на наставку:

лакат — лактима и швдаљ — шедљима.

Проширени плурам од именица без покретног а

(типа друг — друга) има кодДаничића овакав акценат:

брегови — брегбва — брегдвима. или („обичније“) гра

дови — градбва — градовима (поред граддвима), а у

неких као грбздови — грбздбва— грбздовима; од име

ница пак са покретним а (типа лакат — лакта) увек

као брбњеви – брбњева — брбњевима. У поцерском

говору је већином акцентуација плурала од ових име

ница као у брегови — брегбва — брегдвима; поред оних

које је Даничић навео, имају такав акц. у рlur. и ове:

мјокс: мржеви — мужева — мужевима, звер : зверови

— звербва — звердвима; тако исто цвег (у R такође

глас (у R такође), дјг (и у Rј, зfló (и у R), рва, траг,

кум, трjn, MBK, чар, брjc, вbр и још можда која. Од

именица овога типа неке могу имати у фat. plur. обе

акцентуације, и на корену и на наставку; такве су:

шмрк: шмркови — шмркова — шмфковима и шмр

кбва — шмркдвима; тако исто чар, звер, црва. Неке

пак имају акц. плур. као жуљ: жуљеви — жуљева—

жуљевима; такве су: лак, маст, грбзд, део, шмфк, чар,
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црва, мах, шлам, бан, вам, вар;у поцерском говору не

мају такав акценат (а у Даничића имају): јак: јакеви

— јежева — јежевима (и јежевима); клас: класови —

класбва — класовима и (класдвима); стан (обор): ста

нови — станбва — стандвима (ређе становима); трjТ:

трђTови — трутбва — трjТовима (и трутдвима.

Именице са покретним а типа лакат— лакта) код

Даничића не мењају акцента у проширеном плуралу,

а у поцер. говору могу и такве именице имати акце

нат на крају у plur.;такве су: бјбањ: бObњеви — буб

њева – (поред брбњева)— бубњевима(пор.б)бњевима);

лакат: лактови — лактбва (ретко лактова) — лактб

вима (пор. лактовима); левак: левкови — левкбва (пор.

левкова) — левкдвима (пор. левковима); жрвањ: жрв

њеви — жрвњева (пор. жрвњева) — жрвњевима (пор.

жрвњевима).

bb) Neutra као: а) тело (Дан. ХI, 5, Reš 71), i

класје Ibid.). Међу ове именице долази у поцер. говору

и мбре, (у Д. мбре, а не долазе: зрнце и гвбожђе (замка,

клопка). Код Даничића именице овога типа задржавају

свој акценат у свима падежима, само сено и месо имају у

plur. акценат на крају: сена, меса. У поцер. говору

има такође у множини сена (кад значи „пластови сена“)

и меса (али од једнине месо — „дебело месо“)

В, Трoсложне основе.

I Са кратким првим слогом.

а) Основе са кратким претпоследњим слогом.

aа) Masculinа као а братић — братића (Дан. VIII,

25, Res. 72); д) шарожак — aарошка ЦДан. VIII., 39.).

bbi Neutra као: а) језеро (Дан. ХI, 9, Res. 73. д.

вдјводство (Дан. ХI, 9.).

Међу именице типа аа) су у поцерском говору до

лазе: бокор – бдкора (Д. бокор — бокора), јавор —
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јавора, гребен, мрамор, жрбор—жрбора, (Дан. жјбор–

жјбора); север, чбиор, шешер и запад (поред запад) –

запада (Д. зашад — запада), а не долазе ове: грајвјор —

грislора, кдтлић — кдтлића (котлића), младеж —мла

дежа, прадед— ирадеда, сусед— сјседа, туђин — туђина,

злдтвор — злдтвора, чдвек— човека. Под рj не долазе:

навлачак — навлачка, шалетак — шалетка. Под bb) не

долазе: блово, дирило, дгњило, муљало, суседство, ср

дашце, грбце.

У loc. sing. имају акценат на крају: бдкор — бо

кдру, Јавор—на Јавдру.

Све именице које значе младо живинче имају у

поцер. говору акценат на крају не само у gen. plur.,

већ и у dat. plur., на пр.: шћмићи — шилika — ши

лiћима; г)шчићи — гушчића — гушчићима; јарићи

— јарiha — јарifuља итд.; исто тако: бдкор — б

кори — бокбра — бокдрима (и бдкорима); јавор: ја

вори — јавбра — јавдрима, (и јаворима); чбиори —

чопора — чоubpима (и чбаорима); или проширени бо

корбва — бокордвима (бRоровима), тако и друге две.

Да ли именица језеро мења акценат у plur. нисам

MOTRLO ROHOTELTOBELTIM.

b) Именице које продужују основни вокал у nom sing.

Masculina кao: јасен—jАсена (Дан. VIII, 33, Res 73).

Међу ове именице долази у поцер. говору још и

девер — девера, а не долазе: бокор—бдкора, јавор—

јавора, гребен — гребена, мрамор — мрамора, дNils —

(бчјх) — бkijВа, север — севера, чбпор, чбшора, ш8шер

— шеaера. И у Р и О је код неких именица краткоћа

ушла и у nom. sing. н. пp.: greben — grebena, daro

— davola O, kremen–kremena P, иначе су се именице

овога типа изједначиле са имениц. типа гавран— гав

рана, јер им је дужина продрла у све падеже.
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Све именице које је Даничић навео да имају ак

ценат на крају у Пос. sing. (а значе нешто мртво), имају

такав акценат и у поцер. говору, али поред њих још

и : прстен—o upстену, девер— деверу. Затим, све име

нице овога типа имају у gen. plur. акценат на крају,

н. пр.: гритер : гуштера, прстена, чокбта, кестена итд.

па и у dat. plur.: прстенима, ћавдлима, гуштерима, чo

кдтима итд. поред чбкотима, чбиорима, гђитерима и

др. У R говору је такође у gen. plur. акценат на крају,

н. пр.: prsténa, grebéna, kokota итд. па и у dat. plur.:

grebémima, prsténima итд.

О проширеном плуралу ових именица не говоре

ништа ни Даничић ни Решетар. У поцерском пак го

вору проширени плурал ових именица има увек ак

ценат на крају у gen. и dat., на пр.: брсенови: бусе

нбва — бусендвима (поред брсеновима); громенови: гру

менбва — грумендвима (поред грjМеновима); јасенови:

јасенбва — јесендвима (пор. јасеновима); исту таку ак

центуацију имају: каменови, кестенови, кременови, шла

менови, шрстенови, пршљенови, стбожерови, стфшљенови,

Огљенови, чбиорови.

c) Основе са „positioner Ayгим претпоследњим слогом.

aа) Masculina као јазавац—јазавца (Дан. VIII, 40,

Reš. 74). bb) Neutra као језерце (Дан. ХI, 11).

У ову групу именица не долазе у поцер. говору:

зáсторак — засторка, Косовац — Косовца, (брдо у По

церини); пратилац — пратибца, ранимац — ранибца,

среталац — сретабца. Под bb) не долазе: језерце, пад

здравље, острвце, туђlнство.

Код именица овога типа остаје акценат непро

мењен у свима падежима и у поцерском говору.

d) Основе са дугим претпоследњим слогом.

aа) Masculinа као: а) гавран — гаврана (Дан. VIII,

31, Reš 75); b) заворањ — заворња јbid.).
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bb) Neutra кao: a) кimure Uдан. ХI, 11); д) зла

мење (ibid.).

Међу nasculina oве групе долази у поцер. говору

и дНОв (6чуx) – дNjВа (код Д. бRјв — дНува), а не

долазе: сјтон —сјтона (Д. сјтон), девер— девера, витез

— витеза, Будим — Будима, гуслар — гуслара, шљи

вар—шљивара и запад—запада (поред запад—запада).

Међу neutrа не долазе: брдâшце, срдашце, псеташце,

а долазе: двбриште,збриште (Дан. двбриште, збриште);

pдмаште (Дан. рдчиште), зламење (Дан. зламење).

Поред оних именица без покретног а које је Да

ничић навео да имају у Посаt. sing. акценат на на

ставку, у поцерском говору имају такву акцентуацију

још и ове: кбмад — комаду, лешњик — лешњи ку,

мбивај – мишају, мејр — мејру, мiрас — мирicy,

неред — нереду, бројч — обручу, талас— таласу, чар

дак—чардаку, (шљивар—шљивару, али она не долази

овамо). У R говору има такође: 18think – lešiku, дbrnč

— obriću, nered — neredu.

Поред наведених код Даничића, у поцер. говору

имају и ове именице у gen. plur. акценат на крају:

нећак — нећака, вршај — вршаја, готљај — гутљаја,

блак — облака, апсар — писара, (обичније писарева),

појас — појаса, талас — таласа, јак — ујака, чардак

— чардака, кћнтар — кантара, дрвар — дувара, мčсјр

— мосјра, (обичније мосурбвај, салаш — самžша, бр

квар — буквара (обичније буквардва). Код Даничића

имају само данар и кбмад у dat. plur. акценат на на

ставку, а у поцерском такав акценат имају све оне

именице које имају акцентован наставак у gen. plur.

Али неке могу имати само такав dat. plur.:—лешњdi

цима, обручима, месецима, динарима, комадима, вр

шајима, а друге могу имати двојако акцентован dat.

plur. — чардацима и чардацима, дрварима и дуварима,

таласима и таласима и можда још која. У R је та
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кође акценат на крају у gen. pl. : mjeseca, lešnika, oblika

итд., а има примера и за dat. plur.: obrtačima, oblácima.

Проширени плурал има код Даничића акценат на

наставку несумњиво у genit., а мисли да је можда

такав акценат и у dat. plur. — гдлуб: гдлубови — го

лубва — гдлубовима и, можда, голубовима 2 У поцер.

говору ове именице имају у проширеном плуралу ре

довно акценат на крају не само у gen., већ и у dat.

гдлубови: голуббва, голубовима; гавранови — гавранбва

— гаврандвима; адјасеви: појасева — појасевима; д)

варови: дуварова — дуваровима; вршајеви: вршајева—

вршајевима; б)кварови: бокварбва – буквардвима итд.

Behина именица ове групе употребљава се више у

овом проширеном облику, него у краћем.

II. Основе са дугим првим слогом.

а) Са кратким претпоследњим слогом.

aа.) Masculina као дđбош — дбоша (Дан. VII, 18,

Reš 76).

bb) Neutra као здрављице (Дан. ХI. 8).

У ову акценатску групу именица долази у поцер

ском говору и запад — запада (пор. запад — запада

код Д. запад — зашада), а не долазе: жђčop—жрбора,

réнџер — пенџера, преров — прерова, (ретко преров

— прерова) и табор— табора 2 Међу именице типа ББ)

не долази Краљево— Краљева. Код свију именица овога

типа остаје акценат непромењен у свима падежима и

у поцерском говору.

b) Са „positione“ дугим претпоследњим слогом.

Masculina као Карловац — Карловца (Данич. VIII,

35, Reš ibid.).

У поцерском говору нема никаквог одступања код

ОВИХ ИМЕНИЦа.

дилмкктолошки звоPник књ. II. 22
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с) Са дугим претпоследњим слогом.

aа) Маsсulinа као празник — аразника дан. VIII,

28, Res. ibid.); bb) neutra, као двбриште (Дан. ХI, 10).

У поцерском говору све именице мушког рода,

које Даничић наводи под овом групом или немају ни

какве дужине, или је то шомудужина, те иду у горњу

групу типа дбоu — дđбоша. Међу именице средњег

рода не долазе двориште (а Двбриште је име села) и

збориште.

И код ових именица остаје акценат непромењен

у свима падежима, као и код Даничића и Решетара.

3. Трoсложне именице са акцентом на претпоследњем

слогу.

а) Основе са сва три кратка слога.

aа.) Masculina као језик – језика (Дан. VIII, 19,

Reš 77), амај — алаја (Дан. VIII, 30.), učcoбак — ад

сошка (Дан. VIII, 36.). bb) Neutra као варзило (Дан. ХП, 81,

гддиште (Дан. ХI, 8).

Под aа.) долазе у поцер. говору још и ове: мла

деж — младежа, прадед— шрадеда, злдтвор — злдтвора,

које су код Даничића типа братић — братића (под

2. Б. I al.); даље, витез — витеза (Д. вtтез — вtтеза),

навлачак — навлачка и шалетак — шалетка, нбвчић—

ндвчића (Д. нбвчић), сусрет—сусрета (Д. сусрет) а не до

лазе од оних штоих јеДаничићнавео ове: вратић—вра

тila,(поред вратић—вратића), кдњак—коњака,чđвек

човека ; pl. тČзмуци, адвбј— шабвдја, увој— увоја, адводањ

— адводња, шебој — шебоја. Именице алај – алаја и

кама) — калаја иду у ову групу, али немају дугкрајњи

вокал у поп. sing. Остале именице овога типа што ихДа

ничић наводи и не употребљавају се у поцерском го

вору. Међу именице ББ) типа долазе: димо, дгњило,
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муљало, које су кодДаничића типа језеро (2. Б. I a bb),

и шодшовство (код Д. učvoевство); а не долазе: све име

нице на-иште и на-је (Бје), (сем прдмеће), јер имају ду

жину на претпоследњем слогу: бесајуће, бесцење, адврће,

расајуће итд., исто тако: араште, гддиште, градиште,

дгњиште итд.; за тим: одело, богаство, наследство, uo

кућство, момаштво. Неке именице ове групе могу имати

и дужину крајњег слога и краткоћу, те, према томе,

или акценат на корену или на наставку; такве су:

вратић – вратића и вратић — вратifia; бачић –

— бачића и бачић — бичffa, брешчић — бреш

чића и брешчић — брешчића, вранчић — вранчића и

вранчић— вранчића и готово све именице на—ић. Све

ове именице имају у gen. plur. акценат или на прет

последњем слогу, т. ј. не мењају га, или на наставку,

а никад на корену (као дукат: дјката), н. пр.: вратић

— вратића или вратifia, бачић : бачића или бичfifia итд.

Какав је акценат у gen., такав је и у dat. plur. н. пр.

вратићима или вратiћима, бачићима или бичићима,

вéнчићима или венчићима итд.

Од именица средњег рода овога акцен. типа у

поцер. говору само идвесмо (које у gen. plur. умеће ај,

не мења у томе падежу свога акцента — падвесама,

а остала meutra имају у gen. pl. акценат на корену:

гудало: грдала, кмешало: клецала итд., као и код Да

ничића.

b) Са „positione“ дугим другим слогом.

aа.) Masculina као трговац—трговца (Дан. VIII, 37,

Reš 771. bb) Neutra као кбленце (Дан. ХI, 10, Reš ibid.).

Међу именице мушког рода ове групе долазе у

поцерском говору и тдбомац — тдболца, која има такав

исти акценат и у P — tobčlac — tobčlса, владалац —

владалца, а тако је и у О — vladalac — vladalca, a

не долазе: приморац— приморца, скћкавац—скакавца;

ga
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падсинак— адcшнка, може гласити и абсинак—побсинка.

Средњег рода је код Даничића само кбленце, а у по

церском она гласи коленце. Код ових именица остаје

акценат непромењен и у поцерском, као и код Дани

чића и у Решетаровим дијалектима.

c) Основе са дугим другим слогом.

Ту долазе само именице средњег рода, као: па

сиште (Дан. ХI, 10, Res 77). У поцерском говору у ову

групу иду и све именице на — иште и– је (без ард

леће), које је Даничић навео међу именицама типа вар

зимо (под 3 a., bb.); а не долазе: рČчиште,зламење, при

морје, детињство, јунаштво, лукавство, падшовство. Иначе

се акценат не мења ни у поцерском говору.

d) Основе са дугим првим слогом.

аa) Masculina као арброк — шрброка (Дан. VIII, 16,

Reš 78.), мбаов — мбшова (Дан. VIII, 18.), нашлатак на

uлатка. .

bb) Neutra као зачеље (Дан. ХI, 7., краљевство

Дан. ХП, 7.).

Међу, ове именице долазе у поцерском говору

још и: пристуш — пристуша, у О такође рristimp

— рт18thpa (код Вука пристуш— приступа); páзмак —

размака, у Отакође, таZmah–razmaka, (код В. размак

— размака); стбчић— сточића у R такође 8tóčić— stó

čića, насат (насип) — насапа, (код В. наса — насtaa),

вбчић — вочића и презимена на – ић, као: Jóвић,

Марић, Икић, Јелић, Савић и др. ; за тим: гравор –

ардејора, сусед — суседа, које су код Д. типа братић

- братива: шенџер — пенџера, преров — прерова и

тадор—табора.А недолазе овамо: новчић– новчана,

Фраг - сусрета, сутон — сутона (стон – сprona,

ФА именица овога акцен. типа са покретним -а

У Чер- говору се чује само нашлатак, а преслачица,
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се не употребљава. Све оне именице средњег рода на

-ство које је Даничић навео употребљују се у поцер.

говору, а од оних на - је што их је Д. навео не иде

у ову групу ни једна, јер све имају дужину на крају:

зáчеље, наличје, наручје, причешће, раскршће, а свега

једна долази — Заблеће (име села), које код Д. нема.

е) Основе са првим „natura“ дугим слогом, а другим

„positionet Ayгим.

Ту долазе само masculina као зликовац — зликовца

(Дан. VIII, 34, Reš 78). Поред оних које је Даничић

навео, у поцерском говору у ову групу иду још: ире

главак — преглавка, (нема је код Д.) падсинак — 16

санка, поред адсинак — адcшнка, приморац — upi

мбрца, (код Д. upiљорац — приморца; не долазе пак

уторак — утбрка.

Ни код ових се именице не може констатовати

какво одступање од Даничићевог акцента.

f) Основе с првим и другим дугим слогом.

aа.) Masculina као кутњак — кутњака и рбожњак

póжњака (Дан. VIII, 28., Reš 78). Код Даничића имају

само те две, па и за њих не зна поуздано да ми за

државају дужину и у осталим падежима.У поцерском

пак ове групе и нема, јер прва именица гласи: кут

њак — кутњака (у Д. је и тако забележена) а друга

се не употребљава.

bb) Neutra као насеље (Дан. ХI, 10, IReš. ibid.). У

поцерском говору не долази у ову групу шаперје а до

лазе: зáчеље, намичје, наручје, причешће, раскршће (код

Дан. и тако и раскршће), које код Даничића све имају

други кратак слог. Дужина другог слога код ових име

ница изгледа да је нова, постала „positione“, те би

долазиле као подгрупа горњег типа е), које Даничић
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нема. Акценат остаје непромењен у свима падежима

и у поцерском говору.

4. Вишесложне основе.

Вишесложне именице мушког рода имају много

акценатских типова, али се они јављају у мало при

мера. Код свих тихтипова акценат остаје непромењен,

сем у овим случајевима:

a) Masculina са акцентом на крају и дугим претпоследњим

CJILOTOM.

aа) Именице без шокретног а :

Четворосложне као шомбKник — помоћника (Дан.

VIII, 45, Reš. 79). У поцерском говору ту долазе: ве

pèнак и ђурђевштак, које су код Д. типа ћмењак —

ћмењака, а не долазе: зимовник (ређе зимдвник), не

моћник, уредник. Даничић не зна поуздано да ли ове

именице имају акценат на корену у voc. sing. и plur.,

а у поцерском говору је заиста такав акценат у voc.

sing.: барјактаре, гдсподару, капетане итд., а у voc. plur.

је исти као у nom. plur. и осталим падежима: барјак

тари, помоћници итд. У Решетаровим дијалектима је

такође акц. на корену у voc. sing: kapetan: kapetane,

gospodár:gČзpodaru P. О, па и у voc. plur., али је Pe

шетар чуо у Р и ћареfamil y voc. plur.

Петосложне као осуђеник — осуђенika (Дан. VIII,

54, Reš. 79). У ову групу не долазе у поцер. говору:

западведник — западведника, кукуружњак — кукуруж

њака, испадведник — испадведника. Код Даничића имају

ове именице у voc. sing. акценат на корену: макрди

јашу, заповедначе и, можда, несуђеначе!“ У поцерском

говору имају такав акценат лакрдијаш — макрдијашу,

несуђеник: несуђеначе, подупирач : učбуширачу, погу

зijau : mbгузијашу, а остале имају акц. за два слога
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уназад, као: утопљеник: утопљениче, осуђеник: дcуђе

наче итд. У voc. plur. остаје акценат непромењен : ма

крдијаши, осуђеници итд. Решетар не може да наведе

ни један шоуздан пример из својих дијалеката.

Шестосложне. Код Даничића има само једна ше

стосложна именица — исподсунчанDR и вели да се

мења као помдKник; у поцер. пак говору та се реч

не употребљава, а других шестосложних именица овога

акц. типа нисам могао наћи.

bb) Основе са покретним а.

Четворосложне као богосмбвац — богослбвца (Дан.

VIП, 51, Reš. 80).

Ове именице код Даничића добијају у gen. plur.

благ (“) акценат на другом слогу од почетка, а у voc.

sing. и plur. (мисли да долази) оштар (T) акц. на први

слог, на пр.: Далматинац: Далматинаца—ДАлматинче;

Варадинац: Bapáданаца; Неготинче итд. У поцерском

говору gen. plur. ових именица има исти такав акценат,

али у voc. sing. није акценат на корену, већ је исти

као у gen. plur.,на пр.: Варадинче,Далматинче, шогдремче

итд., а са акц. на корену су само ове три: богослбвац: бо

гословче, полетарац: аблетарче, чудотвбрац: чОдотворче

У voc. plur. пак акценат је код свију као у nom. plur.

или ређе као у реп. pl., : Далматинци или Далматинци,

погорелци или погдрелци, богослбвци, чудотвбрци итд

И у Решетаровим дијалектима је у voc. sing. акценат

или на корену или као у gen, plur., н. пр.: Dalmatinče

OPR (па и у plur. Dalmatinci OR) или Dalmatinče P,

inostránče O, Dalmatinci P. .

Шестосложна код Даничића је само чутуроuculiљац

LДан. VIII, 58. Res. 80). За њу вели Д. да јој три по

следња слога мењају акценат као речи типа бегу

нац, дакле реп. plur. чутуроlicuiљаца, а voc. sing.

чутуроћспилче У или чутуроlcutive ? voc. plur. чутуро
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псалци“ или чутуроасталци " У поцерском говору има

у gen. pl. та именица чутуроlicabulaua, y voc. sing. чу

туроlculuue, а у voc. plur. чутуроlcumuluu или чуту

poucullurgu. У О акценат друге шестосложне именице

тачно одговара акц. поцерског говора:— Starosrbijanac

– Starosrbijanca, gen. pl. Starosrbijanaca, voc. sing. Sta

rosrbijanče, voc. plur Starosrbijanci, у поцерском говору

Старосрбijâнаца — Старосрбијанче — Старосрбијанци

(поред чешћег) Старосрбијанци, због Србијанци.

b) четворoсложне именице мушког рода са дугим трећим

слогом и оштрим акц. на првом слогу.

To су именице типа помењак— hмењака (Дан. VII,

44, Reš. 80). У ову групу долазе у поцер. говору

и коњаник, хваљадар, а не долазе вереник — вереника,

Бурђевштак — Бурђевштака, надничар — надничара,

идзнаник — идзнаника; вđдошој — вбдопоја гласи у

поцер.говору само воддлој— воддшоја.Сва композита од

гдвор губе дужину у косим падежима: дбговор: дбговора

— дбговору, разговбр — plazовора, црizовбр — прizо

вора, Оговор — југовора, баговор — безговора, наговбр —

наговора, преговор— преговора. То исто налазимо и у R.

У loc. sing. имају акц. на наставку, поред оних

што их је Даничић навео, још и ове: залогај: залогају,

замашај —замашају ", завичај —завичају (поред зави

чају, дпроштај: опроштају (чешће бироштају), јабучар:

јабучару, јагодњак: јагодњаку, рукосад: рукосаду 1, ма

настир : манастиру (пор. манастиру). Али у поцерском

говору ове именице могу имати акцен. на крају и у

gen. и dat. plur, н. пр.: догађаја (пор. дбађаја) — до

гађајима (пор. догађајима),разговбра : разговбрима ", ма

настира — манастирима, залогаја — залогајима, јабу

чара — јабучарима, завичаја — завичајима, (пор. за

вичајима 9. У R има такође акцен. на крају у gen. и
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dat. plur. али само од композита имен. гдвор: razgovбrа,

odgovćra, razgovorima (поред таZgovorima).

c) Са акцентом на првом а дужином на последњем слогу.

Именице типа бездушник—бездушника (Дан. VIII,

44, Reš. 81). Овамо долазе у поцерском говору и: по

знаник — падзнаника, која је код Д. у горњој групи,

немоћник, уредник, које су код Д. типа шомдНик —

помоћника, а не долазе: коњаник — коњаника, невер

ник — неверника, хаљадар — хhљадара, а безбожник

може гласити и безбожник—безбожника. Именица ви

ноград има у поцер. говору и у nom. plur. акцен. на

крају — виногради, а не само у gen. и dat. pl. — ви

нограда и виноградима, како стоји код Даничића. Иначе

именице ове групе не мењају свога акцента.

d) Са акцентом на првом слогу, а сва четири су кратка.

Ту спадају именице као апостом — ашостола. У по

церском говору чује се у nom. sing. Autoстом и апо

стол, прijeтељ и прimjereЉ, за тим петосложна непри

јетељ (код Д. непријатељ) може да има у gen. и dat. pl.

непријетеља — непријетељима, како је и у R или не

пријетеља — наријетељима, а тако има и у P O.

е) Остале вишесложне основе.

Ову сам групу створио за оне вишесложне име

нице, које имају друкчији акценат него код Даничића,

а ни код Решетара ни код Даничића нема таквог ак

ценатског типа. Тако:

1). Именице које су у nom. sing. тросложне, а у

осталим су падежима четворосложне, јер им се и у

основи претворило у о такве су: пратилац — пра

тиоца, ранилац - panoga,-gera - operatova, које

су код Даничића типа јазавац–јавца, затим: влада

мац — владаоца, давалац – даваца и чувалац — чу
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ваоца, које су код Д. типа зликовац – зликовца. Све

се ове именице слажу потпуно сем у nom. sing. са име

ницаматипа бездушник— бездушника, те као и оне чу

вају у свима падежима свој акценат.

2). Именице зимовник—зимовника ређе као кодД.

зимдвник — зимовника, неверник — неверника (кодД.

нéверник — неверника) и ређе безбожник — безбож

ника, (пор. чешћег безбожник — безбожника, као код

Дан.). И ове именице задржавају исти акценат кроз

целу деклинацију.

3) Четворосмoжна именица надничар— надничара,

која код Д. гласи надничар — надничара; акценат јој

остаје непромењен.

4) Петосложне именице: запдведнак, кукуружњак,

испдведник, које су код Даничића типа осуђеник —

осуђеника. И ове именице не мењају свога акцента.

5. Masculinа на-инт (јанинЂ).

Акцентом ових именица поцерски говор не пока

зује никаквог одступања одДаничићевог акцента,зато

немам шта ни говорити о њима.

6. Masculina нa-О и-е.

Већина оваквих именица свршује се у поц. гов. на

— а,н. пр.: баба, бата,Андра,Васа,Ј64а,брка, итд.а ак

ценат им се слаже са Даничићевим, сем оних на

ко, од којих неке имају акценат на корењу: војно,

Грко, Драшко, Рајко; Вељко гласи у поцер. Вељко. Све

оне које је Д. навео да имају у voc. sing. исти акц.

као у non. sing. гласе тако и у поцер. говору, сем

вока, која има око, у О В. такође обно: збно, Gojko,

али поп. Gojko. Mеђу именице са оштрим акц. на ко
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рену не долазе у поцер.: Ђурко, арбта ; clнко, се

ушотребљава само као voc., a nom. sing. гласи синак

или синак.

i- Основе.

Све двoсложне (примарне) именице на - њ, имају

акценат на корену, а вишесложне (секундарне) могу

имати акц. и на наставку, али тада задржавају исти

акц. у свима падежима. Од именица са акцентом на

корену има само неколико категорија које имају у

loc. sing, gen. plur., а каткад и у dat. plur. акценат

на крају; број таквих именица много је већи у по

церском него код Даничића.

1. Двосложне основе са кратким кореновим слогом.

Такве су именице типа а) смрт — смрти (Дан. ХI,

25, Reš. 104.); b) нбН — нбku Lдан. ХI, 24.). У поцер

ском говору ушла је дужина из првог падежа и у

остале код неколико именица ове групе: лаж—лажи,

meti — шећи, раж —раски, част— части (поред части);

свáст — свасти, (пор. свасти). КодДаничића именица а)

типа не мењају ни у ком падежу свога акцента, а у

поцер. говору смрт има у Пос. sing. смрти (на смрти);

као мислена именица ретко се употребљава у plur., а

чини ми се да има и у gen. plur. смрти. Остале три,

што их Даничић помиње, не употребљавају се. У R

има такође рri smrti, али и рri smrti, na smrti, a у Реп.

plur. има та реч у сва три Решетарова дијалекта акц.

на крају — smrt R., smrtig P, smrt O.

Именице типа Б) добијају акц. на крају у Поc. sing.

gen. и dat. plur. Тако је и у поцер. говору, али у gen.

plur. дуални наст.- ију има дужину на претпослед

њем слогу, а полудужину на последњем, на пример:
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кдсти – кбстinj, futu — ушију, ваши — вашију) итд.

Ta је дужина остала, без сумње, од оног времена кад

je - и било настав. gen. plur.

2. Двoсложне именице са дугим корен. слогом.

Ту долазе именице као: а) глад — глади (Дан. ХI,

24., Reš. 104). b) мficao — мiсли (Дан. ХI, 25,1.

У поцер. говору у ову групу долазе још: лаж —

лажи, ш8ћ — шћfu, páож — páажи, част — части, (пор.

части) и сваст — свасти, које код Даничића имају кра

так коренов вокал, те их је ставио у групу пред овом.

Даничић не зна да ли све именице овога типа имају

у loc. sing, gen. и dat. plur. акценат на крају, док у

поцерском говору све оне имају такав акценат, као

што је и у R, н. пр.: реч : loc. sing. речи gen. pl. речи,

dat. речима, ствар: ствари — ствара — стварима, R.:

káp : kapi – kapi, pest: pesti dat. pl. pěstimа исто тако

у О: kliješti : kliješti, ped: pedima, riječ: riječima.

3. Вишесложне основе.

Код свих вишесложних i- основа, разних акценат

ских типова, остаје акценат непромењен, само ако није

на корену.

Именице типа благост код Даничића губе дужину

основиног вокала у осталим падежима, а у поцерском

говору те именице немају дужине ни у nom. sing.:

благост — благости, верност, вредност, дужност, јарост,

храброст итд. Именице пак типа страшљивост-ости у

поц. говору или немају никако дужине основиног во

кала, или имају само полудужину: дcнуднбст, честитбст,

неситбст итд. Ове имају друкчији акценат него код Да

ничића: холост — оголости, побожност— побожности,
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понавност — понизности, премудрост — премудрости,

смерност — смерности; ове одступају од типа врлет—

врлети: јапад — јапади, назеб — назеба, најест – на

jeсти, подклич – načкмича.

Именице типа жалост — жалости имају у поцер.

говору акценат на крају не само у Пос. sing. и gen. pl.

већ и у dat. plur. xchмост: жалдсти — жалдсти—жа

лдстима, болест: болести—болести—болестима; кDRou:

кокдила 9 — кокдицију — кокдшима итд., али се оне,

пошто су већином abstractа, ретко употребљавају у

plur. Именице типа врлет — врлети имају у 1oc. sing.

(кад се употребљавају у том падежу) акценат на на

ставку, па и у gen. plur., поред гдлен: голена, и све

остале на пр.: Авет: авета, врлет: врлети, шамет: ша

мети итд. Такав акц. у gen. plur. имају и све именице

на — ад: телад : телади, б)рад — буради, ждребад —

ждребади, зверад—зверада, јDнед—јунеда, плад— au

мади, поред: ждребади, момчади, thмади, што је управо

gen. sing. Ове именице имају у шоцер. говору акц. на

наставку и у dat. plur. дужег облика: теладима, ждре

бадима, аветима итд.

Од именица типа заповест у поц. говору има само

једна у Пос. sing. акц. на наставку — заповест: зашо

вести (по заповести), а у gen. plur., шоред заповест: за

шовести, имају и ове такав акценат: благовест: благо

веста, ћсповест: исповести, араповест: приповести, рj

ковед; руковеда; кбшилад: кошилади; тако исто и у

dat. plur. зашовестима, благовестима, (пор. благовестима 9

приповестима, кошиладима.

У R све именице са акцентованим кореновим слогом

имају у 1oc. sing, gen. и dat. plur. акценат на корену;

у тој се особини, дакле, поцерски говор више слаже

са дубровачким говором него са Даничићевим.
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КОЕСОВЈЕТСЕе ОСЕОВе.

1. n.- Основе

Ове именице гласе у свима падежима и у поцер

ском као код Даничића, само презиме—презимена има

друкчији акценат (Д. презиме — презимена, не само

у nom. sing. већ и у plur., где га преноси на наставак

презимена — презимена — презименима, а такав плу

рал има и у R.

2. t- Основе

Именице типа дете— детета скраћују коренов слог

у gen. sing. и осталим падежима. Све оне које је Да

ничић навео (изузимајући неке што се не употребља

вају), а не зна дали мењају дужину у поцерском го

вору имају дужину у свима падежима, а то су: бравче

— бравчета, бренце — бренцета, гуњче —гуњчета, баче

— Бачета, звбнце — звонцета, керче — керчета, кумче

— кумчета, смјшче — слушчета, Шваче — Шваш

чета, Јоже — јонсета (али у plur. ужета — ужета —

ужéтима). Две именице имају друкчији акц. него у Д.

дерле — čермета и тане — танета. Код именица тиша

живинче — живинчета код Д. тако исто има дужина

само у nom. sing, а у поцер. говору основни слог је

дуг у свима падежима: живинче: живинчета, буренце:

буренцета, ждребенце — ждребенцета, јаренце — ја

péнцета и све друге које је Д. навео.

У voc. sing. има акценат на корену и у поцерском

говору само дете— дете, (чешће се употребљава облик

дјете!).

Код Даничића све t-основе задржавају у plur исти

акценат, код Вука има само од имен. дрво mom. pl.

дрвета, gen. дрвета — дрветима). У поцерском пак го

вору све оне именице које се употребљавају у множини,
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а двoсложне су у пот. sing, имају акценат на наставку

у свима падежима множине, дакле: шарче: агарчета —

шарчета — шарчетима (обичније шарчад); howe: foulera

— Кошета— Кошетима, тако исто срче, шаше, шкембе,

Буле (поред буле), кубе, шенџе, аерде, текне, клриче:

клуачета — клуачета— клуачетима: ujuge. Međe, f)pче.

Раније, говорећи о акценту о-основа, рекао сам

код појединих група да се нека neutrа мењају и ак

центују и као консонатске 1-основе. Али се такве име

нице мењају као консонатске само у једнини, а у мно

жини се већином мењају опет као о-основе, или им

се у место множине употребљава збирна именица на-ад.

Такве су именице на пр.: јаје — јајета, бје — дјета,

дâнце — данцета, звбнце — звонцета, аерце, смбвце,

жујце, јајце, беланце, бебце, влаканце,жуманце, крибце,

uисамце, ребарце, себце итд. Што сам мало пре рекао

за промену акцента у множини не вреди за ове име

нице, јер оне кад се употребе у множини као кон

сонатске основе задржавају исти акценат, н. пр.: звбнце :

звбнцета, перце: шерцета, смбвце: слбвцета, итд. само

бје — дјета, има у plur. ojета.

Оно мало осталих вишесложних именица не мењају

свога акцента ни у поцерском говору. Решетар нема

примера из својих дијалеката за промену акцента у

plur. код ових именица, јер се у R и Р врло ретко

употребљавају 1-основе.

3. s-Основе.

У српском језику мало је ових именица сачувамо

своју стару основу, па и то само у множини, где им

је акценат на наставку. У поцерском говору још их

је мање, свега се ове три чују у рlur. кao s-основе:

чрдо – чудеса, небо — небеса и ретко тело — телеса;

акценатим се,каошто се види,не разликује одДаничића.
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| Акценти у придева.

Акценте у придева груписао сам онако као Да

ничић, јер ми је тако због упоређивања лакше било,

т. ј. према броју слогова у пот. sing. и према месту

акцента, а код сваке групе изнео сам какав је акце

нат истих придева у сложеној деклинацији.

1. Придеви од једног слога.

а) Са високодупим (") акц. типа: а) мали — мала

мало; pОблаг — блага — благо.

У прву групу долази у поцерском говору и знан

— знâна — знано, а у другу групи долазе : cles —

clasa — cilsо и тix — тixa — тixо, које су код Да

ничића типа здрав — здрава — здраво.

Адјективи првога типа немају никаквог одступања

од Даничића, а у другом типу има доста разлике из

међу поцер. говора и Д. Код њега у сложеној декли

наци (одређеном виду) само два адјектива имају акце

нат на наставку, т. ј. добијају слаби (") на први слог,

а то су: свет — свети и чест —чести, али могу имати

и непромењен акц. У поцерском пак говору добијају

акценат на наставак, поред та два, још и ови: врji

— врућа, густ — густи, крут — крута, тврд — тврди

(на пр. „тврда спр“), тј.— туђа и тija — туша. Такву

акцентуацију у одређеном виду имају ови придеви још

чешће у дубровачком говору, на пр.: vrlić — vrući,

glih — glühn, (it — (it, gilst — gust, slām — slän,

mék – méht, stih — stih, tid — tidt, па чак и bćs—

bósт, и gö —gólf.

b) Адјективи са оштрим (") акц. типа здрав —

здрава — здраво.

У ову групу не долазе у поцер. говору сав —

cisa — саво, знан — знâна — знâно, тix — тixa —

тixo, a ujћн се не чује, већ шајан.



353

У сложенојдеклинацији кодДаничића остаје оштри

акц. у већине придева овога типа, а само неки од њих

могу имати и оштри и благи акц. У поцерском говору

већина ових придева има благи акц, на пр.: здрав

— здрави, дг — дуга („Дуга Њћева“), крт — крти,

лби — лидиш, мфк — мрка, („мфка марамћ), нбв —

ндви, прав — права, прост — прдста, иСн — шуна,

chr — chru, слаб — слаби, (н. пр. „слаба“, болест —

сpдобоља); стфм — стрми, част — чисти, („Чисти По

нéдељак“), вет — вета, лак – мака, „лака страна“ на

кантару), мек — меки, („мека спр“), врео — врели,

зрео — зрели и трђо — трула. Од ових адјектива по

неки могу имати обадве акцентуације у одређеном

виду, али ретко, па зато и немам поузданог примера.

Високодуги акц. у сложеној деклинацији имају,

поред стар — стара, (само тако, још и: clВ — сава

тix — тixu (на. нp. „Tlја вдда брег рдни“), али сам

већ рекао да они не спадају у ову групу; вbт— вđти

(н. пр. „вtто ребро“), прав има прави кад значи региз,

а правш кад значи тесtus.

И ови адјективи добијају у R благи акц. у одре

ђеном виду, опет много чешће него у поцерском, н пр.:

drog — digi, slab — slabi, čist – čist1 итд.

2. Придеви од два слога (изведени).

а) Са високим (") акц. на првом слогу.

У ову групу придева долазе у поцер. говору још и:

властан, грдан, таман, трудна (жена), који су код Да

ничића типа дbван — двна — двно; поред кратак,

чује се обичније кратак; красан — красна — красно,

а не красан (код Вука има и красан и красан).

У одређеном виду код „1. сви адјективи овога типа

добијају снажни акценат, а неки могу имати двојаку

акцентуацију: снажни и благи акц. У поцерском пак

диллкктолошки звоник књ. II. 23
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говору сви они адјективи које је Д. навео да мењају

акценат на један или други начин, имају само благи

(") акц, а поред њих још, и ови: горак — гдpки, грдан

— грдни, златан — златна, мастан—масна,миран —

мiрни, (пор. мiрна), мрачан — мрачни(), мутан —

мутни, шразан — празни, тресан — пресни. páван —

равни, (пор. páвни), ружан — ружна, тесан — тесна,

шупаљ — шупљи, једар — једра и трезан — трезнi.

Чини ми се да и од ових неки могу гласити двојако

у одређ. виду: или као у неодређ. виду, или са слабим

акц. У дубровачком говору је такође већином благи

акценат на пр.: židak — žitki, krátak — kratki, kripni,

misni, plitki, gadni, prazni, lasn. итд.

b) Адјективи са снажним (г) акц. на првом слогу.
м

Ту долазе придеви типа д0ван — давна — давно

и једак — јетка — јетко. У поцерском говору такав

акценат има и красан — красна — красно (код Дан.

красан — красна —красно); чуо сам облике јетка –

јетко, а поп. sing. masc. нисам чуо, али према томе

биће једак: ови су пак другог акценатског типа: вла

стан — власна — власно, гpдан — грдна – грдно (а

прилог грдно), грдзан — грбзна — грдзно, мас/Т)ан —

масна — масно (код Вука има и мастан, али га Дани

чић није навео); таман — тамна — тамно (гšвнa –

тāвно).

У сложеној деклинацији код Д. имају сви придеви

овога типа исти акценат, т. ј. снажни, сем главан, који

може имати и благи — главни (поред главна). У по

цорском говору има такође главни,(поред главни, „главна

љJби“ = први људи), а поред њега такав акценат

имају још и : грдан — грдни, таман — тамни и трудна

(Жена), али сам за њих рекаода иду у претходну групу.

Придев трудан кад значи „тежак“ има одређ. облик

трудни, грешан има грешни („грешни чбвече).
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Неки се адјективи употребљавају само у одређе

ном виду, а имају висок (") акц.; такви су у поцерском

говору: вратни („вратна кбст) гузна („гувно црево“),

зубна, („зјбна болест“), месни (поред месни, на пример

„месне адекладе“), шетни („из петних жlла“),репана, сbрни

крвни у поцер. гласи крвни, а собни гласи сđна.

У O strášam-na-no има акц. на наставку у одре

ђеном виду само у изразу „strašni sld“ a glávam има

glāmn и дtamni што одговара поцерском главна и гла

вна. Решетаровидијалекти слажу се са Даничићем, а

нарочито са поцерским говором у акценту придева

на — на и—нa, који се употребљавају само у одре

ђеном виду, јер значе припадање, и у дијалектима они

имају већином акценат на крају, што одговара благом

акц. на претпоследњем слогу на пр.: vratni, petni O.:

ипак у неким примерима има изузетака: Rimn (у Д.

крвни), што се слаже са поцер. крвна; krithm O R (у

Д. кјтња, у Вука кутња, а у поц. кртња).

с) Адјективи са благим акц. на првом слогу.

Такви су адјективи типа: гдтов— гдтова — гдтово;

ови у поцерском друкчије гласе: кмбав —кмбава—

клisаво, мркав, pјев, бxом, псећи, влшњев, даор (поред

дшор), те иду у групу за овом.

У сложеној деклинацији акценат им остаје исти,

само у неких прелази на други слог, т. ј. добијају

благ на први, те могу гласити на оба начина.Тако је

код Даничића, а у поцер. говору сви ти који код Д.

имају двојаку акцентуацију имају у одређеном виду

само акценат на крају, а поред њих још и ови : јечмен

— јечмени, бвсен — овсена, стаклен –стаклена, браш

нен — брашнени, жетвена и жетвени. И овде можда

неки могу имати двојаку акцентуацију.

ge
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У Решетаровим дијалектима придеви на њнi, bњz

bнг имају такође акц. на крају у сложеној деклина

цији, на пр.: crkbon R brašnenn O, jagnieči.

d) AAjективи са оштрим акцентом на првом слогу.

а Придеви типа дрвен — дрвена – дрвено. У по

церском говору долазе у ову групу и ови придеви:

клав, мркав, pјев, бxом, псећи, влшњев, биор, који

су код Д. типа гдгов — гдгова — гдтово, а не долазе

ту: Коран — Корина — Корино, cбван — савина –

closино; придев жесток гласи у жен. и сред. poду же

стдка — жестдко и то је једини пример код придева

овог типа да се жен. и сред. род разликују од му

шког рода; у Решет. дијалектима тај придев има та

кође акцент. на крају, али у сва три рода: žestoк —

žestoka — žestoko R, žestok— destička — žestoko (озри

нићски дијалект пренео је стари акц. са крајњег от

вореног слога на кратки претпоследњи као оштри);

žestok—testoka–žestoho P.У ову групу долази у поц. го

воруи штом (поредпитом)—патома—питомо,којегкод

Даничића овде нема; такву акцентуацију има и Ppitóm

– pitoma – pitóто; у О pitom — pitoma — pitomo.

У сложеној деклинацији ови придеви код Дани

чића не мењају свога акцента, сем неколико њих који

могу имати и акценат на крају. У поцерском пак го

вору акцентуација ових адјектива је сасвим друкчија:

акценат им је у сложеној деклинацији по правилу благи

на ирвом слогу, дакле: вбдена, гвбздени, земљани, ме

дeнa итд. Али неки могу имати, поред таквог акцента,

и благи на друпом слогу т. ј. акц. на наставку, а то

су сви они које је Д. навео да имају двојаку. аценту

ацију, али као што се види, не овако двојаку. Само са

акц. на наставку су као и код Д. марвени и чованi,

(а зељана нисам чуо никако. Од адјектива који се

употребљавају само у одређеном виду, а с таквим ак
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центом, знам само ове: Бавдља, ђавдмска, аушчана и

тиквенi.

Сви они адјективи који се употребљавају само у

одређ. виду а имају оштри акц. гласе тако и у поцер.

говору, сем божја (божа).

Придеви на— на,—нi,— uj,– ско и–bња, који

се употребљавају само у одређеном виду, а значе при

падање, имају такође и у Решетаровим дијалектима

акценат на крају, на пр.: davol PO, puščani O, zem

(an? O, bčju R (као у поц.), muški P, miški R (и поц.

такође мушки, а у Д и О мршки), vjenčani, voštani. O,

voštani R.: али grčzdent (у Д. такође гвдздена).

д) Адјективи типа: бдстар — бастра – бастро.

У поцерском говору каже се бдлан (према бдлна) пор.

бблан (на пр. бблани Дојчин), веран (пор. вран), кјоксан

— кjaнсна — кјосно, лажан – лажна —лажно (пор.

лажан), бран — брна — брно (пор. бран).

Сви придеви ове групе које је Даничић навео да

имају двојаку акцентуацију, а поред њих и многи други,

имају у поцерском говору само благ акценат на првом

слогу; оштар пак имају ови: блатни, брбљсни, грешни,

дрдбни, жељни, јоксни, хлебни, моћна, рбсни, гласна;

за тим ови који се употребљавају само у одређ. виду:

бадња, влашњи, задњи, средњи, башта. За ове ми се

чини да могу имати обе акцентуације: влчан : вћина

и вични, влажан : влажна и влажни, гадан: гадна и

гадни, гласан : гласна и гласни, кћицан : клина и кишна,

мдНан: мбKни и мдKнi, pбсан: pдсни и рбсни, сламни

и сламни, а можда и још који. У место свлони каже

ce свиленi; chман има сiини и слмнi.

Сви придеви који се употребљавају само у одре

ћеном виду, а имају код Даничића благ акц, гласе

тако и у поцер. говору, сем: кбсни, модвни, стрвни,

падрна, свјетни, редњи, који се не употребљавају. Даље,

oви могу двојако гласити у поцер. говору: крсни и
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крсна (на пр.: „не зна му се ни крсног мена“); кречни

и кречни, нбHни и ндНи.

И код ових придева у одређеном виду благи акц.

(т. ј. акц. на наставку)јошјечешћи у R негоу поцерском

на пр.: glasku, slatku, sitni, isku, tanku, bistri, čistir, frešku,

falsi (filas). А придеви на — нг, — оно, — иј, —

ска и —Ђнг имају у свима Решетаровим дијалектима

такође акц. на наставку, а само неки од тога одсту

пају – desni, khsти (и у поцерском има крсна), kišni

mčnih (и у поцерском има нбНи).

3. Тросложни адјективи.

а) Са високим акц. на првом слогу типа: а) варни

чав—варничава — варничаво: pl. мáмуран — мамурна

мамурно. У овој се групи поцер. говор слаже са Д.

b) Са снажним акц. на првом слогу тиша: анђелов

— анђелова – анђелово. У поцерском говору каже се

јéтрвин, а не јетрвин.

с) Са благим акц. на првом слогу типа: бддљикав

— ббдљикава — ббдљикаво. У поцерском говору ту не

долазе : ортакбв, Трдјанбв.

У одређеном виду ови придеви задржавају исти

акценат, сем неких, који могу имати и благ акц. на

другом слогу; поред оних које је Даничић навео, имају

такав акценат у поцерском још и ови: крмећи и кр

мећи, свињећи и свињећи, јарећа и јарећи, сфнећи и

срнећи; а само с благим на првом смогу детиња.

d) Адјективи типа мћмостив—малостива— мало

стиво.У поцер. говору овамо не иду: каменит-а-о, племе

нит-а-о,мешдвит-а-о (поредмешовит“),лsубичаст-а-омрго

даст-а-о и ружичаст-а-о. Ти придеви кодДаничића имају

у одређеном виду такав исти акценат, а у поцер. говору

мењају га, те добијају благи акц. на првом слогу ови:

8латаст—алатасти, дбратаст—дбратасти, f(дгатаст– Бога



359

тасти, каораст — кашорасти, мфколаст — мркомасти.

e) Адјективитипа смбодан — слободна — смббодно.

КодДаничића и ови не мењају акцента у сложеној декли

нацији, а у поцерском неки добијају благи акц. на први

слог, а то су: болестан—блесни,жалостан— жалосни,

лаган — магани, млађан (код Д. млађан) — млађани,

пакостан — шакосни, праведан — праведни, радостан—

радосни, себичан — себична, слободан — слдбодна, сра

мотан — срамотна, тескобан — тескобна; затим: ваз

дашњи, негдашњи, двдашњи, свагдашњи, тамошњи. Го

тово дакле сви добијају такав акценат, изузев оне

који се ретко или никако не употребљавају у поцер.

говору, те им нисам могао констатовати акценат.

f) Адјективи типа ковачев — ковачева — ковачево.

Ту не долазе у поцерском: Адамов, бакалов. Код Да

ничића је, без сумње погрешно, забележено имјцан,

јер у Вуковом речнику стоји имућан, у поцер. говору

има друкчији акценат — hмјka;— ћмјbња — ћмј

ћно, исто тако мбгihaн-на-но, а не могућан; abcapОв

а не писарев, чамарбв, а не чизмарев. У сложеној де

клинацији придев мој добија благи акц. на први слог,

а дужину на други — мдгрiu; тако је и у R—тддиči.

g) Адјективи типа плаветан-на-но. У поцер. говору

има: шлаветан-на-но, драчак (поред дугачак 2)—дугачка

— дугачко; грубахан и мачак не употребљавају се.

Иначе нема разлике. Међу придеве који су код Д. под

3. к. не долази у поцер. говору кућевни.

4. Четворосложни адјективи.

У поцер. говору каже се мајстдpичан а не мај

сторичин (код Д. под IV. 2.), Соломјнов („Соломуново

слдво), а не Солдмунов (код Д. под IV, 6.).

Остале групе не наводим, јер се придеви тих група

акцентом не разликују у поцер. говору од Даничића.

- -nas-duо-----



СЕВЕРНО-ТИМОЧКИ ДИЈАЛЕКАТ.

(ПРИЛОГ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈИ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ)

0Д

МАРИНКА СТАНОЈЕВИЋА, пољЕсол.

---- --

Домина СредњегаТимока је опкољена са свих страна

знатним планинским ланцима. С источне стране, грани

.цом српско-бугарском, уздиже се планинска греда —

огранак Старе Планине (Балкана), на којој има само

један прелаз, Кадибогаз, куда је пролазио стари пут

тимочка долина — Ratiaria (Apчар — Паланка); на за

паду је Тупижница, која се једним огранком прибли

жује источној веризи, те чине Вратарничку Клисуру:

с јужне стране су Тресибаба и заглавске громадне пла

нине. Ова котлинaчини СредњиТимок. Природним гра

ницама она је, према томе, довољно ограничена— одре

ђена. Данас у долини Средњега Тимока има неколико

села, а то су: М. Извор, Селачка (Семfusко, Салвчко), Кра

љево Село Јаковац, Јелашница, Горње Зуничје и Доње

Зуничје, која су се у доцније доба саселила,из планин

ских гудура и кланаца. Тимочка је долина за владе

турске била пуста, јер је њом пролазио знаменити

војнички пут друм), који је везивао доњо-дунавску

низију са Пишем. И не само у турско доба, већ и за

време римске владавине водио је њом знаменити кал

дрмисани пут, који се и данас врло добро очувао од

Краљевога Села до старога града Равне. Када је овај

крај ослобођен (1833.), плодна долина тимочка привукла
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је напред поменута села у равницу, што већ није случај

са селима на левој страни Тимоковој.

Становништво је махом старинско, а има приличан

број досељеника из Загорја (у Бугарској), који су се на

селили већим делом почетком прошлога века. Станов

ништво је, према томе, хомогено, сем што Ново-Корито,

познато и као Загорско Корито, припада и по језику и

по ношњи и по обичајима — Загорју, те није ни упло

овде у проучавање. Упроученој, дакле, говорној области

ова су села: а) на левој страни Тимоковој: Боровац,

Врбица, Мариновац, Дреновац, Трновац, Дебелица, Ко

жељ, Мариновац, Штишина и б) на десној: Мали Извор,

Селачка, Краљево Село, Петруша, Ошљане, Јаковац, Је

машница, Г. Зуничје и Д. Зуничје. Ну, поред овога, овој

области припадају још три села која су ван овога котла,

северно: Г. Бела Река, Грлиште и Лесковац. По многоме

се може закључити да се ова говорна област пружала

северно, преко Вратарнице, много даље. У народу живи

предање како је за турске владавине Црна Река била

тако пуста од турскога насиља, да у њој „за седам го

дина петао није кукурекнуо“. И доиста, када се баци

само летимичан поглед на становништво северно од

Средњега Тимока, наћи ће се најразличитијих насеље

ника како са Косова и Сјенице (као што су на пр. села

Сумраковац, Звездан, Вражогрнац, и т. д.), тако и из

крајње, источне Бугарске (Вел. Извор), из Мораве (на

пр. Леновац, Планиница, и т. д.), из Загорја (Вратар

ница и Заграђе), и т. д. Врло је, дакле, вероватно да је

овуда живео негда овај исти средње-тимочки елеменат.

Средње-тимочки дијалекат, према томе, обухвата

најсевернији крај тимочко-лужничке говорне области“

те сам му отуда и дао име северно-тимочки дијалекат.“)

Пре него што пређем на излагање о средње-тимочком

дијалекту, потребне су неколике напомене.

*) Према подели дијалеката источне Србије од Д-р А. Белића.
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Главни је смер овоме раду: а)да покаже карактерне

гласовне појаве, чиме он одудара од осталих српских

дијалеката. Према томе ће се новије гласовне појаве,

које долазе утицајем било књижевнога језика било су

седних (особито западнијих) говора, само мимогред по

мињати; б) да покаже најглавније законе у акценту, и

в) да утврди данашње стање Флексије код именица,

придева, бројева, заменица и глагола. После свега доћи

ће нешто грађе: народне приповетке и песме.

При обради овога предмета служио сам се само

својом грађом (белешкама о језику, народним припо

веткама, пословицама, загонеткама, и т. д.), прибираном

кроз дужи низ година. При овом раду као углед, наро

чито ради бележења гласовних особина, послужила ми

је опширна студија Омаља Броха IDie Dialecte des sidlich

stem Serbiens.")

Гласови.

I. Самогласници.

S 1. Самогласници а, е, и, о, у.

а) а. Изговара се, особито кад је под акцентом, као

чисто а : брав; мњгла (магма); образ; влага; баба, ит.д. Ако

није под акцентом, изговор му је врло често нешто мут

нији,те се једначи са полугласом: Богдан (Богдан); maceu

(пасем); растем (растем); јбав јубав, хубав, и т.д. (в. 53).

Али место овако замућенога а (6) чује се у неким ре

чима или о : домеко (али и: делеко, далеко); кровај

Uspasaj: кровдјек: почавра (пачавра), или e : uplјетељ

Upијатељ): петлиџан (патлиџан): дерак (тарак); jeалиха

1\ COno s nas --------- ---– - - - - - -

19490ma женограмија била је пишчева пева за проверени

""" У %- толини, а сада се овде штампа са врло малим изменама.
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(јаглика); Рећата (Ракита, име женско); реfijЈа (поред

psihija ирћаја, ракија); срченица (срчаница); Телијан

(Талијан): чераа (чарапа), и т. д. (в. S. 3.).

б) е. Самогласник е јавља се у средње-тимочком

дијалекту а) место првобитнога е: десн;десница;четipu;

небо; ведро, итд. б) место тв-а: брег (ст. сл.брkrbs; греј (грех,

грћхЂ; девер (ст. сл.дšверњ); лето (ст. сл. лbто); семе (ст.

сл. сhмљ); сејем (сејем); бем (бео); блед (ст. сл. блbдњу,

и т. д. и в) место старинскога назама А: бреме (ст. сл.

брћмA); ваме (ст. сл. вЋимAJ: време (ст. сл. врћмљ); девет,

десет (ст. сл. девлтњ, десАтњ); жетва (ст. сл. жAтва);

iме (ст. сл. имA); ljЈезик (ст. сл. њлазЋкЋ); (ј)ечмен (р.

„нчменњ); клетва (ст. сл. клтва); мек (ст. сл. мAкЂкњ),

памет (ст. сл. памлтњ); шета (ст. сл. плта); јастреб, детлич,

Utemeđuga, и т. д. — У началник а је (м. е) свакако

унето са стране. Ако е није наглашено, врло често се

мути : сољница (соменица); слаб (село); млекб (млеко);

свbстра (сестра), али мн. сестре и сњстре voc. једн. сестро

(в. S. 3.). У доста случајева место е чује се и : литер

(лептир); митнем (летнем); селин (селен); шелин (пелен);

синдица (сеница); сиiра (секира); сићирче (секирче);

fucéр (кесер,тесла); вuрамада (Берамида); Ницеља ке

. цеља); цћаиме (ципеле); шићеp (шећер), и т. д.

в) и. Северно-тимочко и је, у главном, или од ста

pинскога и : бијем; бисер ; видело; вама; вир: дивјак

(дивљак); дара (траг); жив; izpa; izЛа, и т. д. или је

од старога вокалати: бик (ст. сл. бЋикЂl: бивом (бљивомЋ);

бlствр (ст. сл. бљистрЋ); вадра (ст. сл. видра); висбк (ст.

сл. високу рада (ст. сл. риба); сарење (и сирање, —

в. 33.— сир); сирутка (сурутка); четири (ст. сл. четире);

станем (styd-), останем; hњем (гљиб-1; бришем, и т. д.

г) о. Акцентовано о изговара се јасно: нбсим; вбдим;

бој, и т. д. док је неакцентовано замућено, као полу

глас са основом i: дв"jiga (Двојица); магибв (лопов);

nas“-ulaga (IIолица); шs"Abāк (пољак), али — абље; гладима
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(гомила); и дина (подина); 8°рнinga (орница) и чисто—

арница (в. S. 3.). Једино је у квачка а од 6.

д) у. Одговара старинском у: буc ;југ; лук; шустиња;

смјга: струк; груда (грудва); кука љуба, и т. д. или је

постало од старинскога назала ж: груди; гусле : зуб:

круг : купина : мјдер (мудар, млдрЋ); оружје; мјка;

рука; субота: крут, и т. д. Само је у кокбљ (ст. см.

кжколњ) о м. ж., што је, по свој прилици, асимилација

према вокалу (ој у идућем слогу.

S 2. Вокали p и л (r, I).

а) р. Очувало се свуда: дрвб; крв; прс (прст); крн

(крњ); кршина (крпа); огрљак (ст. сл. огрлин); вржем;

поврзло: сpма (грч. ovoga : трпеза (даћа, грч. rodirec:

крс (крст, грч. христic): Вртоломеј или Вртолома (Врато

ломије, грч. Варбодошао: свекрва; смрт, и т.д.— Ако

се после консонантнога p изгуби помућено а (6), особито

у брзом говору, те се стеку р -- cons, онда р добија

Функцију вокала (р): philja (ракија(; рбта (работа); por

(раж); рокендица : рокlњ (ражањ); prija (хартија); Мр

тинци (Мратинци, мат. Martius), и т. д. (в. S. 3.). Tако

исто: шрут (перут, прхут, Ц. Г.).

б) м. (4, (). Вокално м очувамо се потпуно онде где

је било и у старини: војна (вуна); вuк (вук); вучег и

влаче (према влачим); вучем (вучем); гдјтам (гутам): Он

га гутнул ; гдјч (ст. сл. глЋкњ); грчање (ст. сл. глЋчанин);

грчким: дубок (дубок, ст. см, длЋбокЂј, али и дмибк,

длuбинá: Грми идиздмибин ; глибок и глибина (ст. сл.

глЂбина); буд (буха, ст. сл. блЋха); бдосерина (бухосе

рина); дубем дубем, ст. сл.дљбљ); дјжљн (дужан):Дужн

сњм ти;–журна и жјна (куна); ЖЈНе (име селу); жут

(кут, ст. сл. жлЋTњу: жутица (болест); жутимо (жутило:

жуте(ј)ем (жутим); жутеница (биљка; болест); жуч ужуч,

ст. сл. жмЋчњ): жJучка (жучка); кук (кук), кун, куну:
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кунем (ст. сл. клЋнљi: куца, 3. л. једн. (ст. сл. клЋцати):

к,учина (кучине); кучињав; музем (музем); и, н (пун, ст.

сл. плЋнЋ); и,кожанка (пужевка); и, кr (пуж); сузâ (суза);

сунце (сунце, ст. сл. славице); тус туст), и т. д. Вокално

Л може каткада постати и од консонанта м, ако шосле

њега, пошто испадне полуглас (в. S. 3.), дође који су

гласник: сунбша(иа поред славнбиаша и сл.“нбшајиа (сла

нопађа, Руzus amydaliformis, — јер зри када слана

пада); вuкнб, (уз влакнб, влакно), али pl. влакна; алтнб

(уз шљтнб, платно), али pl. mužтна; Lкот.јц (уз котлih u

котлац), и т. д.

Вокално се м замењује врло често са у у селима

на западној граници Средњега. Тимока (на пр. у Мари

новцу и Кожељу): вјна, кучина и т. д. али се у целом

Тимоку чује само: јабука и Бугарин м. јабука и Бугарин

(ст. сл. иблЋка, БлЋгаринЋ). Приметно се у новије доба

осећа замена вокалнога м са у не само у напред по

менутим селима, већ и у семима на путу што иде ти

МОЧКОМ ДОЛИНОМ.

S 3. Полуглас (Б).

Појава полугласа у северно-тимочком дијалекту

јесте једна од његових најмаркантнијих особина, која

му даје нарочито обележје међу осталим нашим дија

лектима. Јер, док су се остали највећим делом о под

младили“, заменивши полуглас пуним вокалом ка), дотле

се полуглас овде потпуно очувао. Северно-тимочки нам

дијалекат својим полугласом представља старији сту

пањ српскога језика. Полуглас је, врло рано, отпао

свуда на крају речи, али се за то очувао, не увек, У

средини речи, пошто је сведен од старијих 3 и о на

један полуглас, који се бележи овде са љ. Као правило

за првобитни, примарни полуглас вреди оно исто што
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и за замену полугласа чистим а у већем делу српског

језика. Полуглас се одржао у затвореним, а испао у

отвореним слоговима. Али се ово правило, због неодре

ћености отворених и затворених слогова, не може про

вести свуда, те ће бити поузданије правило: полуглас

се очувао онде, где би се, кад би испао полуглас, стекао

скуп сугласника, које је тешко изговорити. Како се

очувао полуглас у северно-тимочком говору, најбоље ће

се видети издаљих примера: мњгла (магла, ст. сл. мњгла);

ThВНо, тввнина, тавница : двн, двнicка (ст. сл. двнњ); цвкло

(стакло, ст. сл. стњкло); цRма (наочари); цвкмим се

(сијам); дšити и двитерја (кћи, ст. сл. двшти); сон (сан);

дњска даска); можа (лаж); лажља; мВожем; швс (пас); без

безбвина (зова); вишка (уш, ваш); зšлва, зšлвица (заова);

лакат (лакат); мос (маст, ст. сл. мЋстБ, лат. mustum):

нбкњT (нокат, ст. сл. ногњTњ); чвGp (чабар, ст. сл.чњбрњ):

чобрњак; ошљнвк, pl. onihHци (опанци); нiusu (наћве):

бkuВа (бачва); чешљ(чешаљ); стршљЉ(стршљен); шасмце

пасмо); часвлница (чисаоница); јагњнци јагањци, ст. сл.

агнњцњ); оцiг (оцат, ст. сл. оцњTњ, мат. acetum); — све

именице на -hиц: комбиц (колац); двизиц (двизац); ква“chu

(квасац); конhu, (конац); лимбиц (крупник); скакви и скљ“кibu

(скакавац); мртвВц (мртвац), pl. мртвњци и мртњвци; св“нihц

и свHви (санац); сивиц (сивац, врста крушака); смешћу;

тенби (тенац, вампир): uошиц (попац“; кукљhц, pl. кукљци

(кукљац); Кунihu (hунац, сулундар); Б.“ps"вац (Боровац,

село); врашћу, вр"uhu. и вршћиц, pl. врњаци (врабац);

удовц (удовац); јемљц јемац). итд., или: старљц (ста

рац); магарц (магарац);јарц (јарац), и т.д. где љ може

и испасти, те: старц, магарц, јарц. — Речи на -sк:

шаљк (диња, пипун, лат. реро); јечменик и ечменик

(јечмичак); дбмљк и домак (dim. од дом); chњк (санак);

песак и песак (песак); Тресак (вис) и трeсaк (тресак);

крбTAR (кротак): крđтик (кратак); нichk м. низвк (низак;

иматик (плитак); реток м. редак (редак); танак (танак;
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тешкм. тежак тежак: горк (горак,итд.—Придеви на

-вн: бесен (бесан);блан (болан):верн (веран; вредљн (вре

дан; грешљан грешпан); грбзен (грозан, ружан); páвн (ра

ван); сладокјсин (сладокусан); жалон (жалан); паметљн

(паметан); крjubн (крупан); Abcbњ (масан); тесн (тесан),

и т. д. — Заменица сав гласи св, а у вњ3дн — вњс.

Полуглас код глагола, на пр.: одšнем: Oчу да одbнем

мáлко; мВЕнем макнем) и сложени : зв“мВКнем (замак

нем); н“мнкнем (намакнем); примhКнем (примакнем);

домБакнем (домакнем); одмВКнем (одмакнем); размВкнем

(размакнем); chњем (сахнем); усšнем (усахнем); преchњем

(пресахнем); иchњем (исахнем); на твкнем (натакнем):

НbrbКњл јáгње на ржњњ; ubueм (шанем): Што шhичеш "

— свне, 3.једн.; свнуло се, свињало (сване, свануло се),

и т. д. према твно, ставнило се (аналогија по супрот

ности значења речи), као што је, без сумње, и начfic

према двнic;-Thuкам (тапкам); жBнем(жазнем,жигнем);

ишвом (ишао); дошл; цвтi, 3. једн. (цвати, цавти, чак.);

давни, 3. једн. (звони, звечи м.дЗвњни), али увек само

дзвbнотарка (овца што носи звонце).

Између именица мушкога рода без наставка у но

минативу једнине и постпозитивних чланова (-н, -в, -T)

увек је полуглас: човеко-в, човекв-т, човекњ-н, а тако и

после других адјективних речи: моuja-s. мбије-т,

мбија-н; твбија-в, твбија-т, твбија-н; дббрија-в, дб

pрије-т,дббрија-н, ит.д.—Полугласје у двнi-c (данас),

двнi-ска (данаске), начfic (ноћас, начf-ска, јесенi-c (је

сенас), јесенi-ска, врло стар, стар као и у напред поме

нутим примерима.

Полугласу предлогу сb, кадјеу сложеници,задржава

се, ако би се његовим испадањем стекла група сугла

сника,тешказаизговор: cbudilјем 1.sing. (сашијем); свод

дзидам (сазидам), али: свијем (савијем); згорим (згорим:

ствбрим и сотвбрим : стijрим, и т. д. У собу)(јем (изујем),

неће бити о од њ, већ из с-објем. Тако исто биће и :
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соберем (саберем) из с—оберем, одатле собор (поредзбор),

а према оваквим примерима и: сомељем (самељем); со

биштим (саопћим); али свет, советујем (савет, саве

тујем), биће, по свој прилици, странутицај(можда утицај

црквеног језика).

У предлогу кам, ком-то полуглас се држи: Дојдете

ким нас. — Он ћимну с руку камто мене.

Полуглас испада, на пример, у: шњевам 1. sing.

(сањам); имадне (подне); илšдниште (пландиште); шла

днуlЈем; ици (рl. од шљс); зло (ст. сл.зЂмо); саим (спавам);

тица (ст. сл. пњrтица); чела (ст. сл. бњчела); ченица (ст.

сл. пњшеница); сто (ст. сл. сто); крјика (ст. сл. кроу

шњка); овца (ст. сл. овњца); бива (бачва, ст. сл. бњчњва);

шотка (потка, ст. сл. потњка); pl. на пр. од јунihu, Rолing,

слеubu,—јунци, кбнци, слегаци : од ретњк, горњк — pl.

perhu, 26plu; од босан, тесан, вредљн, грешљн. pl. бесни,

тесни, вредни, грешни. У торник, са отпалим полугласом,

отпало је и в (вЋтор-).

Многе су речи, док се полуглас држао на крају

речи, имале групу сугласника испред крајњега полу

гласа. Отпадањем полугласа на крају речи, речи су се

свршавале групом сугласника које је тешко било изго

варати. Тога ради јави се млађи, секундарни, полуглас

међу њима, који се и данасдржи. Такоје, примера ради,

придев добар гласио у то старије доба добра, а доцније,

пошто је г. отпало на крају речи, тај придев у северно

тимочком говору гласи добар (са „непостојаним“ Б. Ево

још неколико примера: шљкiЛ (пакао, ст. сл. пњклЂ); швабр

(папар, ст. сл. пњпрЋ,лат. piper, грч. Tergu;чобар (чабар,

ст. сл. чњбрњ); веulp (вепар ст. сл. вепрњ); воск (ст. сл.

воскЋ); ветар (ветар ст. сл. вbтрњ); котл (котао, ст. сл.

котлЋ); мисл (мисао. ст. сл. мЋслњ); мбзвR (мозак, ст.

сл. мозгњу; б2њ (огањ, ст. сл. онњ); бдар (одар, ст. сл.

одрЋ); петл (петао, ст. сл. пћтлБ): вител (витао, ст. сл.

витлЋ); сврдим (свpдао, ст. сл. сврљдљ): Гмитар (Митар,
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лат. Demetrius); Петар (Петар, ст. сл. ПетрЋ, грч. Перо:

шесн (песан, песма, ст. сл. пћснњ): Мh 20амена ме у песан

запела, — габар (граб); плесњБ (шлесан, ст. сл. плЕснB);

бастир бистар, ст. сл. бистрЋ); бСтар (оштар, ст. сл. острЋ):

рекihм и рекам; утеком; авком; секњл; гребл, нагнал (на

такао); вјкл (вукао); облеком (обукао); седљм; máдвл ит.д.

Ами групе сугласника ст, шт, зд, жд, нису развиле

полуглас: мис (лист), прс, крс мљс (маст, лат. mustum),

гроз (грозд), веш (вешт), држ (дажд), и т. д.

Самогласници е, а, о, ако нису под акцентом, „муте

се“. Тако:

а) полуглас м. е: уз камење чује се камљ“не, али

nom. sing. кáмен; чв“мб (чело): Удари га у ча“мб; земља

и земја, али: ј-зв“м (у земљу): Врљај ј-зw"м, ако оч да

имаш; — на-зам (на земљу); бд-зв“м : Удари га бд-зв“м;

učб-а“м; ва“Os'нinga (воденица); мла“K6 (млеко); са стра

(сестра), али pl. cécтре и са "стрв, voc. céстро, дв“дв“-Ђбрђа

(деда-Ђорђе); за"јтин (зејтин); меch'u (месец); užar"те, али

waЗете (пазитеј: истра"знам се (истрезнио се), и т. д.

б) полуглас м. а; то ван и тован (таван: кваси

(квасац ; скi“Khц (скакац); св“нihц (санац); Ms."рђdra (Мар

гита, лат. Margarita); ка“мина (камина), али: камен, ка

мљ“не; ја“јцé (јајце), али pl. jáјца; зајбли (зајам): 30"jhм

брашно врча; — ба“штá (башта, отац), али баштина :

Овој је моја баштина; — ка“тран (катран); кћ“тр“нBR

(катранак, врста цвећа, зове се и развалд-род); кљ“три“

нinga; u pet, uopćН и шерен (шарен); мада“вина (хла

довина); мејд"нџija (механџија); мушке“pче (мушкарче);

pl. мушкарца; ДА“вњан (Дамњан, лат. Damianus); подвигс

(појас), pl. wöss"cu; зашт (запат, приплод), али: шатим:

Патим стоку,док: шатhм сњм; мограма (марама); коли"и

(калym); zhaos"A"к (газдалук), али газда;— клуб“ли“R

(камабалук); манара (манара, секира); Богд"н и Богдан

4) Дијакритичне знаке употребљавам на овом месту; даље врло ретко,

из техничко-штампарских разлога.

диллкктолошки звоник, књ. II. 24
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(Богдан); Ms."гдb"лена (Магдалена), али Мага; богме“ма

баглама); такbв (такав), ова"кšв (овакав); онаквв (она

кав); каквв (какав); сјb'ji, 3. sing. (сјаји): Што ми

сji"ljili nроз гбру зелену. — Предлози на, за, раз, кад

нису под акцентом, а саставни су део сложене речи,

гласе: наг", за", ph's : зв“вија, 3. sing. (завија, кука): за

вија књ"но чума, али: Зав“вија књ"но луда; звал сам

(запео сам); зв“мћкнем (замакнем); некљ“дем (наклaдем,

нпр. огањ); немнкнем (намакнем); растбчим (расточим);

pu"спарл (распро): Д6ктур га рi"сирл, размВКнем (раз

макнем); purcKu"рујем (раскарујем); ни“Thњнем (натак

нем); за "дремам свом (задремао сам); за"cak.A chм (заспао

сам); зв“дзидам (зазидам); ка“нтi, (3. sing. канти, чами):

„Нек там ка"нтi"; aotun"дâли (попадали): Пошs"дâли кр

стове, и т. д. Т

Где p може узети Функцију самогласника, полу

глас се често, особито у живљем говору, губи: рбата

и ph'60Tа (работа); pботим; philja, psihilija „psihija и

pefilја (ракија); prlja (xартија); pбија (арбија); ратин

(аргатин); рокihњ и ра“жhњ (ражањ); рок (раж); Мртанци

поред Мртанци (Мрата, лат. Martius); катрник, поред

књ"три"нihК: књ"трнiuga, поред кљ“трв“ница, али кљ“тран (ка

тран); врабц, поред вр"uhu (врабац); јерihм и јефм (јарам);

тpндавим и трендвил (трандовиље, грч. pnavragvov,

althaea rosea, Linn.). Тако исто и после м може замући

полуглас (секундарни), и онда се чује сонантно м (1:

сунбахаиа, ређе : слi"нбша(иа (сланопађа, Руzus amydali

formis); вuкнб поред вла"кнб (влакно), али pl. влакна:

шутнб поред шла“тнб (платно), али pl. шлатна; богума и

б5°гма“ма (баглама); кот.јц поред котлing (котлац), и т. д.

Речице (свезе) да, ша, та, кад су ненаглашене, изго

варају се врло често дв“, шљ“, т.“: Ја-чу-дв“-дбјдем, шљ“

os-видимо ш-чемо рbботимо. — Убаво тв-се-не-зна

Поменути вокали (е, а, ој, ако су на крају речи,

не муте се, као што се види из предњих примера.
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Док се вокали а, е, о замућују кад нису под акцен

том, дотле и и у са своје особености, као год и у ру

ском језику (и, њ, у), нису изложени сличној гласовној

промени. Вокално се у“ (ређе и у страним речима, по

главито у речима узетим из турскогјезика, мути: збšн

(зубун, tunicae genus); чивилik (чивилук); кљблik

калабамук); калва (калуп); јестlк јастук); аргитмик (ар

гатлук); резилк (резилук); индимак (инаџилук);јенићк

јанџик), али: кулук (кулук). У множини све овакве

речи задржавају полуглас: зобне, чивилици, књлinu,

јестБири, јениБци, и т. д. И чисто народне речи са тур

ским завршетком -лук имају полуглас (-мљк): љшовлbнк

(моповлук); гњадњлВК (газдалук); шијлВК (пајамук, и т.д.

Полугласје мутан вокал, коме је у основи кратко а.

Бележим га са њ, било да је од примарног г. или њ (јер

се подједнако овде изговарају), било да је секундаран

или од замућенот О, а, е. Али има случајева где је полу

глас замењен пуним вокалом. Тако, на пример, каже

се увек: благ-ден (благдан); Вемиг-ден (Вемигдан, Ускрс),

али: Петрбв-дан, Гмитров-дан, и т. д. Свакако је ово

утицај црквенога језика. У бсом (осам) секундарни по

луглас (м. "освм) је замењен са о свакако шрема вокалу

у првом слогу; шрема бсом има и седом-седам м. "седљм.

У ложица (старије љжица) у место полугласаје чисто о,

које је, као аналошка шојава из ожица и можица (кон

таминован облик), млађа појава, можда из књижевног

језика. Познати гуштер држдевњак или (старије) даж

девњак зове се овде деждевњак или деждевник,те је по

луглас замењен чистим е (реч је сложена из држд-дажд).

Биће и овдеједначење полугласа према вокалуеу идућем

слогу.—УПавол (Павле, поред Павел, Paul o је место се

кундарнога полугласа.—Увбздук(ваздух, ст. сл. вЋздоухЂ)

о је по свој прилици из црквенога језика. У цибан

24
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жбан, џбан), речи иначе тамна постања, и стоји м. в.

(ст. сл. чњбанЋ). — У четим читам, ст. сл. чњTж) е м. њ:

„Шркварка-та чете, чете књко поп“, али чује се само:

числница (чисаоница). — У зовћм о је према презенсу:

зовем. У соберем (саберем), собор (сабор), собујем (изу

јем), и т. д. о није од њ, као што је речено. — Према

придевима на -овњн : јадовљн (јадован), купадвин (купо

ван), и т. д. постало је љубвин, а према овоме: љубв

(лsубав), љубвник (лsубавник). Дакле није о из в, нити

је то утицај црквенога језика (Maretić, Gram. p. 88..

Врло ретко се чује у основи полугласа е, то обично

бивау селимаближимЗамлавку: чBбВр(чабар); чBObpњак

(чабарњак); вета“p (ветар); вешљ“p (вепар); метар (метар:

дв“штеpjá (кћи); Гмитар (Митар, лат. Demetrius), и т.д.—

Можда је ово " производ једначења самогласника.

Али се полуглас, особито у селима на мевој обали

Тимоковој (на Тупижници): Мариновцу, Кожељу, Ма

њинцима, ит.д. где је утицај западнијих говора (у којима

је њ = а) јачи, ближи изговору чистога а (бележим га

са а“) уда"вица (удовица); вара“ш (варош); ва“да“нiva

(воденица); бива“лица (биволица); cipa"в (сиров); Пра"T

(Пирот); ма"да“вина (хладовина); па"ла"вин (половина;

па°њава (поњава); мла"коб (млеко); са"стра (сестра); ма“

тика (мотика); са"мб (село); меса“ и (месец), зајтин (зеј

тин), и т. д. Из ових се примера види да замена по

лугласа обухвата и најмлађи полуглас (замућене: а, е, о,

а да не говорим о старијем полугласу: бачва, дан, нáчви,

опанак, и т. д. Али се место замућенога а чује и чисто

скоро е (бележим га са е“); де“рувјем (дарујем): „Цар

де“рувам Циганина“, али: дар; де“дем пореддв“дем (дадем:

али: „Дај-ми“.— Богден поред Б6гдњfH (Богдан); шерен,

шљ“рен, (шарен). Особито ово бива од замућенога а, ако

се испред њега налази је је је поред јајце, али и

јајца; је"phм поред Џефм јарам); је"нџik (јанџик); Uje
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peбица (јаребица); јесен (јасен, fraхinus); lje"стik (ја

стук); Uje“теган (јатаган); Uje“шмак јашмак); lje"pluga

(јарица), и т. д.

II. Сугласници.

S 4. Сугласници ћ и ћ.

a) H. Сугласник 5 чује се у туђим речима, особито

место г испред меких вокала е и и, као: Ђбрђа (Ђорђе,

грч. Габрутос), Бора, Ђока, Берго: ванђелије јеванђеље,

грч. Evagykuov); калуђер калуђер, грч. хадуроc); ми

турђија или летурђија (летургија, грч.Živrova); ма

fije (магије, грч. исува); Морбита (Маргита, лат. Mar

garita); Ђура: „Болњн Ђjра у горице лежи“;— Ђурђев

дан; јул (ружај: „Ђул се рбни, по девојhу пáда“; –

Анђел (анђео, грч. dyyelog); Анђелина: „Анђелина воду

љила;“ — међен (леген): „Једна нбси воду у међен“; Пе

маја (hемија): „Па ју тури у бембије“; — Бемиџija:

„Ђемиџije, брajhа да сте!“ Ранђел (Аранђем); дизfiH

(дизгин): „СБ"стра му дизfiH држи“;— бидија: „Јуначе,

муда ђидијо! и т. д. али врло ретко и: шурим (ћур

ћевско јагње); Баја-Џора (Баја Ђора); Ранџул (Ранђел—

Аранђел), или шанаир (панађур, грч. razvijЈугос.

Као год у страним речима, тако се г. палатамизира

(умекшава) испред меких вокала е и и у б и у чистим

народним речима, без обзира на порекло вокала е и и.

Изговор му је у том случају, као чисто ђ на пр. у нбе

—ноге, као год у вође (duces). Примери су многобројни:

дбга (кора за питу), pl. ббе; слуга, рl. смјбе: „Цар си

прати две верне смје";— верiza, pl. веpije: „Узете ти

деветбри нбжи, и на нбжи стоструће верifе“; — дуга

—дје;залбга (обојак)—залбе; товага—товађе(тојага);

снагá—снађе; глођlњfе (глогиње); бођlње (богиње); floca

(гиџа): „Оддве божечњбБр винб“; flew (гинем, пођинем:
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„Мушкочедода ти пођине“—дуг, дјfu, дје,(дуг: дрju

(други): „Дрjћи сњм му у селин врљила, семин свне, он

за мен да сHне,“ и т. д.

У речима: Ђак (грч. дuizovog, лат. diaconus), lave,

Nako, fisом (ћаво, грч. добродос, лат. diabolus), fasолит

– I је из д и ј које је постало из и. Тако исто и у

љује—људи (ст. сл. лкодине), а можда и у тимје (задњи

део секире, тимјт, ст. сл. ткилЋ), док је од гроз (грозд),

pl. грозје и грб језе, од гвоз (гвозд), гвозје и гвојзе, pl. гвбјза

(справа за хватање курјака, лисица и т. д.).

б) f. Што је речено о консонанту (), вреди и за К:

ако, у страном речима, дође к испред меких вокала

е и и, умекшава се у К: fikca (кеса): „Тури паре у Несу“:

ћисер (кесер, тесла); Неремида или ћиремfiča (hерамида,

грч. хараџи; белеup (добит, Мелеарим; ветен; белгија

(грч. zAcovi. Tipu (грч. Корило: воде: „Под јестњче

шњренб fečе“;— fuljbлмет (кијамет); fuego ими Кемер:

filњијума: Кирilја (кирија), Нириџија; теphi(j)е (тергије):

„Па ју тури у теphilje", и т. д.

У домаћим речима ово је умекшавање (шалатами

зовање) гpленога к испреде и и потпуно изведено свуда,

па ма кога постанка били воками е ш и. Изговор му је,

напр. у меће рjће, (меке руке), као го v f. у меће (ставља)

и вруће (fervide) у нашем књижевном језику. Примери:

Тева (Кева); fевтi, 3. sing.: „Ђерjua-на Невтi“; двска,

pl. досНе: „Не глбџу ме дiche jaвoрбве“; – „Тудéк има

дlсhе чамовите“; кукa, pl. куће (т.ј.куке); рукa,pl. ple:

„Уpумемумедендудук“;—стоcrpljke:„Урућему стоcrpite

вериђе";—мбрсНе морске:„Béце сујеморсMenијавице“:

—борife: „Бор си борifе говори“;–rekule (Teute: „Tk

шће су ми, мале, твоје речи“; прилика—прилifie: „По

прилifеСтојан беше“;–брkrhe(voc.sing.). „Штоми,брат

Не,патњBњâнмирише?“—fijs"вица (кихавица); Загбрћи

ња (Загоркиња): „К6ло вбди Миља Загбрћиња“;—fund,

3.sing. Rumu:„Типолуводудонбси";—hina (кима); filјм
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(кихам); ficeм (кисео); ficeлица, fich"лица (киселица),

ћисељак (кисељак); hidra (кита): Свилне ћете коњу до

копите;— firим (китим); наћiтим (уз ни“firuw): Бела

Páда наћiтена ;— filteN (кидам), отile:M : OThuth си

здравњц; — Нитат (китаст): смиљ ћитат; Кишовит (ки

шовит): Тај ми годин Кишовита беше; Pekira (Ракита);

hivам (кимам): наћiмнем : С десну ти руку наћимну;

—ps"hilja (pe“hilja, philja): Г6дина ти понема винб и

ps"filју; Керкa, pl. fiephe: врачка pl. врачfie: мањсhiu:

нећи (неки): Има л' туј неfu P– штiphuЊа (птиркиња,

грч. arranga); домfe (voc.): Домбе-ме, нигде ли те нбма!

— попушка (и пљ“шушка). pl. motrijuhe: дупка, pl. дјаће

(рупа); сећара или сићbpa ; тиће„теке): О месече, царев

неверниче, што не грејеш цару на вечеру, тибе гре

ljЈеш ајдуком по гору? – свађи (сваки): Свáћи дњн му

иде на рбвину (гроб), и т. д. Ну ако се испред ке и ки

нађе ц, умекшавање се не врши, јер су цћ тешки за

изговор: винцки суд, винцке чаше, али вањсhи суд,

вињсhе чаше; свđнцкu omilugu, али: свињсhi (или свињсhu)

оabнци.

Ако се десе испред грменика к меки сугласници:

Ј, -s, th, онда се к умекшава у Н., као што се види из

ових примера: девојha (Девојка): Валима се Севдија де

чвбја: девојhин: Што цвемиш девојhину мајћу — мајka

мајка): За њу мајћа жамно жáли; – жјtha (кујка);

дјњfa (Дуња): Hњсњдима дјњfе и јабуће ; Милојka (Ми

лојка): сčjћа (сојка): Крешти својta no 6páниште;—Ста

нбјва: старбјka: Старојha појде, снаје наруча;— јka

(ујка): СмејJéм се на јtly Ивáна; – Евpejha ; на до

крају (на крај крајева); ббљha; вешаљћа поред вешљ“љћа,

(вешаљка, мост); вузšibia (вузаљка, клизалиште); жељla

(жељка, корњача); зељha (Зељка, глава купуса); кудељћа

(кудељка); метаљћа (метаљка, некаква очна болест); не

вест).њfia (невестуљка, невестица, масица); црзáљћа (пр

заљка, клизамиште); путаудаљћа (путпудаљка, препе
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лица); два шупљ.њfa (ajmahљк, диња, пипон); рукбљha

(рукољка, руковед); савељha, ch"вељha, совељha (савељка,

чунак); садiљta (садиљка, садилица); сивуљha (сивуљка,

сивуљица); сисаљћа (сисаљка, сисалица); чешаљћа (че

шаљка, чешаља); шаљћам (шиљкам се); штипаљћа (шти

паљка); дрбањfa (Ардањка); путања (путањка, путања);

свињМа (свињка, игра); сењfia (сењка, сенка); Северињfia

(Северинка), и т. д. — Aли после ш и ч остаје к: ви

мушка (виљушка); вuторбшка (виторога крава); вртешка

(чигра); жишка (жижак); кокбшка (кокош, pl. кокбиће);

љуљашка (Љуљашка); мишка (миши: бањшка (реп);

острушка; гмечка; врачка (врачара): filiua, и т. д., док

pl. валушће, вртешће, врачfе, и т. д

Примера за К. од тј има самоудомаћин или домаћин,

ами се чује и као к" (у рус. јез..) испред меких вокала:

домак"i или домајк“ бан. — Поред облика двити чује се

често ћерка, filoа поред керка и кера. Уз облик до

маћн чују се и ови, где је Н од т и ј из и (тј: брijћа

и браћа (ст. см братина), цвеће и цвејMe (ст. сл. цвћТин),

трећи и треfu (ст. сл. третии), поред: цвејк”е и трејки.

Као што се у новије доба осећа тежња, да се не умек

шавају грлени к и г, те се, на пример, место рihe (IIIто

је најобичније) чује и руке или руке, тако се и у до

маћин, цвеће, трећи и т. д. јавља и к или к' место f:

домакiH ими домак"шн, цвејке или цвејке, и т. д. Отуда

и сирке или сирке место обичнијега сирће (или оцiri.

Ако испред ћ (од ко дођу м или н, и они се умек

шавају: н у њ, и у љ: доколењfе (доколенке, чарапе

до колена); каминкa, pl. камињfе (буба); котленкa, pl.

котлењfе (ракија што се даје као кирија на казан за

печење ракије); Ленка — Лењfe (voc. sing.); мешанка,

pl. мешањfie; цртанка— uprible; странка— страњfe;

црнка–црњfe; нанка—нанifie (voc. sing.); Севербанка—

Северињfuчи; HiHко–Нинškuчи; белка pl.бљhe; томка

— тд.њfе—тољhu ; ов6лко— овбљће— овољku, и. т.д.—
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У сењКа најпре је било сенка, па одатле множина сењfe,

одакле је њf (односно ћ) прешло и у номинатив јед

нине: сењfia. Тако се поред правилног банка чује и

дањfia (од бањfie).

Сугласник н испред ћ (од кj палатализује се и

онда, ако га раставља с: од винб наставком -ски има

вањсhи. Али, ако грменик к није умекшан (због пре

ласка сугласника с у ц), онда се држи н: винцко буре,

ланцко лето, винцки судове, ланцки снегове, свинцко

месо, и т. д.

S 5. Сугласници ч и џ.

Од нарочитог су значаја сугласници и и ч. Пра

стари скупови сугласника дј и ј, који су различито

замењени у словенским језицима, дали су у овом ди

јалекту свуда: dj— и, tj.—ч: меџа (међа), свеча (свећа).

Консонант и од dj., на пр. у меџа, изговара се шот

пуно као и у шак, шамија, оџак и т. д.; а ч (од ј),

на пр. у свеча, као ч у чаша; или ч у шлечка—плеће, .

као ч у мечка. У новије доба, особито у западном

крају (у селима шо Тушижници), приметно се и и ч за

мењују са 6 и Нl: веђа, свећа. — Многобројни су при

мери у којима се ова, свакако старија, Форма и и ч

може потврдити. Тако:

а) за и : веша (веђа): Béguе су је мбрcће пијJáвице;—

преиа (пређа); рид (рђа), рићев риавејем; — грашанин

(грађанин); граша ; сунбша(иа (сланопађа); белграџанин

(београђанин); види, 2. sing. imperat. (види, виђи, ст. сл.

виждљ); видијем или вишевам; јеu, 2. sing. imperat. (једи,

јеђи, ст. сл. наждљ); меџу (међу): Момњк стоји меџу две

девојhе:— гледи (глеђ), гледи бишем; páguaљ (рађам), рошен:

Тој ми је рошен брат; рашање; сваша (свађа), свашам се:

Слнце сретне, свc ciнце се сваша ; — глбием (глођем):

Ни ме глбиу дЊcће јаворбве; — гашам (гађам): Стегни
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пéкљу, гацај мечку:–угашам, нагашам, погžцам,згашам;

поошанин (похођанин): Кнбчи че ми дбјду поошање;—туи

(туђ1: Туцић је мájћа немилостивна;— је (хуђе, горе;

младе), соmр. (млађи): Јане прати најмлашега брата; —

туциљiВ :Туџá је мájћа туциљisa;—риџ (риђl: говеши (го

веђи): Говеша болес; госпоџа (госпођа), госпоušнка. и т. д.

Примери: цурим—ћурђевскојагње, Ранџум-а—Аран

ђел, Баја-Џбра (домишљан, чувен у шаљивим народним

приповеткама, као од прилике што је Насрадин-оџа),

готово су једини, где је и дошло место ђ (паматали

ЗОвано г).

б) за ч: вбика (воћка, плод); вреча (врећа): Срећу

у вречу, паре у торбу : — гаче (гаће); zauruк (гаћник;

меча (лећа, сочиво); мачеја (маћеха); помоч (помоћ);

сабмоч : нibusu (наћве); среча (срећа): Добра среча . —

али: несрећа ; черка (ћерка), поред дити, ћерка или

к'éрка : TRepo Jáно, вирје те однело! — полноч (поноћ):

Ако буде војну добра среча, до аблночи босиљњк да

никне, од полночи босиљњк грање да рњ"скрпи!— ноч:

Два славеја сву ноч препојáше, сву ноч поју вњ3дњн

гњездб праје:— синоч: Леме,Дено–кара Дено, куј

ти мину синоч двćбри? — алачам (плаћам): Сњ"мб плача!

— грбчу (грокћу): Грбчу свиње по пњ"дину-ну; вачам

(хватам); завачам : Овчарко, твојJé завачање, књк6 си се

синоч завачžio 2 — врачам (враћам); трачам (праћам:

врчам: ЗњjБM брашно врча; бачу-чу-нечу (хоћу): Кнбчи

че ми дбјду гдсје. — Ш’-че ми, мáле, газдинцка де

вójћа, ш’-че ми, мале, сирбта девојha?— качјн (каћун):

Качун пита белу перунику; предвјечи (предући): Пре

дјечи Ружа ожеднема; седејечи (седећи): Седејечи

Ружа зњдремала. — карđјечи (карајући): Карајечи

гбру прелетеше : — зњчјикам (заћушкам): Петлбве га

звчуuкаше итд. Именице на -ич (-ић) и -6Чta (ofia): бљрја

чич (барјачић); брчичи (брчићи); грлич грлић): гроздач

(гроздић); дјкачич дукатић); зубичи; јаричи; каменчич,
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каменчичи : кључич : конбшчич : кoнчич : котлач: ком

чич; крстич; мистич; мужич; ножhu : Додајте ми бир

ножичи;—обрачич обрашчић); ombHчичи; мушкарчичи

(мушкарчићи); паличи : попич (попић, игра); потбчич :

девојчичи; пасторчичи : прстiu ; Поповичи : Станб|j}ичи;

прутичи; pжњdчи; снопшчи : шиљчич : белоча ; скупочš,

и т. д. Именица домаћин чује се и домачин поред че

шћега домаћин и домајћн.

Осим консонанта и од dj. има га и у страним речима:

иабе; иак: изблик (џабамук“; иам (прозор); ubлмија;

(uawија); аидјја, ашиљк (хаџилук); баца; биа; сими

дија; тутунџија (дуванџија). Или са страним настав

ком -иија у домаћим речима: валиilја (хвалиша); лов

gublja ; млекаџија, и т. д. Кад се стеку д и ж заједно,

дају и : Узел сњм кошуљу оџену-ву (т. ј. од-жену-ву).—

Оџабу крак (тј. од-жабу).—Ја сњм га нацивал (т. ј. над

живел), и т. д.

S 6. Сугласник дЗ (s).

Глас дЗ, који се изговара као старо-словенско S

или пољско dz, чује се доста добро у северно-тимочком

дијалекту : дзвездā (звезда); дзвер (звер), двверка, двверим

се (зверим се, плашим се); дЗвирим (гвирим); дајрнем:

Да почистим собу-ву, да не дзјрне нећи у њу; – дввек

(звек), дзвбно, давнi (3вони): Веруј, куме, дЗњвнi буре;

— дзвbнара, дЗвантарка; дЗид (зид), двадам, одзидам,

надзидам, подзидам, дЗидар, дзидина; двебнем (зебем),

одзебнем, надзебнем, одзебтина : дзводзам (зезам); дЗhфам,

дзbЗнем — (ударим, лупим): Књд те дзвознем : — дверд

зелија (зерзелија); двиља (зиља), дзи.Бав, дЗlibuлм и дви

љhм, дзиљча; двиндзбв (зинзов); дЗhпам (зипам, скачем);

озркала (зркама, очи); надзирам (назирам), обдзирам се,

зњдзирам, одзивам се: продзјкнем (прозукнем); бдзом

(од земље), абдзом, али : земља (или земја), узвли, назвла
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побзвлм, и т. д.; аендзи()а (пензија), и т. д. Махом је, као

што се и из ових шримера види, да у почетку речи, и

већина је случајева постала стицајем консонаната д и з,

па се после дз. пренемо и на остале случајеве где нема д.

У северно-тимочком дијалекту нема оваквих примера

pбдзи (рози), помбдзи Бог! (помози); диздам — дизам,

и т. д. као што је то случај у суседном, загорском го

вору (на пр. у Н. Кориту), него већином дв стоји м. з,

те је ово, свакако, млађа појава.

S 7. Сугласник ј у почетку и средини речи.

Ако после сугласника ј дође самогласник е, понај

више се не изговара, напр Еврејин (Јеврејин, лат. Не

braeus); Еврејta ; едн (један), едина јес и идина(је)с; ев

тика (јевтика); ЕлБшница (Јелашница, село); елен (јелен);

Еленко, Елена; език (језик); eтрва (јетрва); eЧлмен (јечам,

р. нчменњ); ендек (јендек, хендек); етеган (јатаган);

естlк (јастук); енцик (јанџик); epiљ или ефм (јарам);

ешмак јашмак, врста марама): еребица (јаребица), итд.

Али у подједнакој мери јављају се и облици с ј:јеж;

Језđва : јело; јемљц; јесен (auctumnus) и јесен (јасен, fra

хinus): једем (и едем, изедем); јеugКам; јkuKopим; јевтин

(грч. Врлос); Јевта, Јевтимија (грч. E06utog, и т. д.

Испред осталих вокама (а, о, у) ј се изговара : Јакбв

(лат. Јасоbus); jáбука; јасан јасан.); Jäнко; Јован (грч.

"Поaving) и Иван (према : Јован, Jван. Иван); југ; јунак:

јунibu (јунац); jirpo, jiimpe (ст. сл. оуерћ), па и јулар м.

умар, јуже м. уже, јубав м. убав (хубав).

Ако се ј нађе између два тврда вокала, рачунајући

у њих и полуглас (5), изговара се потпуно. Тако имамо:

а— и : зајbК (зец), зајњц ;

b— b : зајблм (зајам);

а— а: мајал ; Мајам сњм се млого: — утајал се

(утајао се).
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а—у: izрају, бKају (зову, стискају, скакају, терају:

Терају си џблку с мен.

о—а: моја, твоја, своја; стојам свом (стојао сам),

бојам се (бојао се), трбја (троха).

о— љ: њбјbн (њојан, њен).

о— у: мој, твој, своју; боју се; пој, и т. д.

у — у: пацију (псују); тргују; купају; гују, и т. д.

Али, ако ово интервокално ј дође међу палаталне

или бар између палаталног и непалаталног вокала, оно

или испада сасвим или се изговара тако, да чини неку

средину између и и ј (ј), које се овде бележи са (ј).

Ако је од ових вокала један полувокал (њ), сматра се

као тврд, непалаталан вокал, као што је напред речено.

Примери:

a— е: знајем (знам): Знаје чáпља гдеје блато;

—мšlje (маје): Лklije на дзвезде;—кашајечи (капајући);

стискајечи; снаје и снаје (снаха).

а— и: арајим (правим); остilјим (оставим); заба

pálјим (заборавим); опрklјим (оправим).

о—e: moljéм(појем,певам);моljéга, твојега,својега,

моlјелу, твојему, својему; моје, твоljЈé, своје, и т.д.

о—и: стоljiv (стојим); бојим се (бојим се); моји,

твоlji, своlji, али: мбијJв, твбијbв, и т. д.

у— е: гуја, гује; моја, мје; алабнујем (план

дујем); шестујем (пестујем); блујем и болујем (бо

лујем), и т. д.

и— и. Између два и се никако ј не чује: попадин

(попадијин); судiин (судијин); Илин (Илијин); змбин

(змијин); AHембин (Анђелијин), и т. д.; или: змидија

(змијица). У говору, особито бржем, чује се од би–i:

попадан, Илан, судан, зман, змаца, и т. д.

и — а све именице на -ија (т. j. ulaz Vulja(Илија;

судија; дуванџија; мејнџija; змија; Анђелija ;

ртilја : звијам; овдlјам; агијан, и т. д.
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u—o: вокативједн. од супстантива на-ија: змијо

(змијо); судijo; Анђелijo; Илијо, и т. д.

и— в. : датив множине од демонстративних проно

мина: овијим (овима); тilju (тима): онljiv (снима),

и т. д.; или између адјектива и адјективних речи и

постпозитивнога члана: добријев, дббријат, добријан;

трећијев, трећијbг, треfulјн; мбијbв, твбијbrт, ње

гбвијов, и т. д.

и— у: акуз. једнине од супстантива на -ijЈа у

номинативу једнине: змиј (змију); судију; ртilју,

3. pl. praes. вију (вију); боју; пољlју и т. д.

и—е : номинатив множине од супстантива на -ија:

змије (змије); судије, слободије, и т. д., или : udjeм

(пијем); бијем; мијем; шлијем, и т. д.

е— е. Између њих се ј чује врло ретко: нее (неје,

није): смем се (смејем се); памтечи, седвечи (седећи:

Еврејин, Евре; дреја pl. дје, и т. д. У бржем говору

од ве чује се č: шантечи, седвчи, лежени; поред грем се

— грем се: поред Еврве, дрве има Евре, дре, и т.д. Тако

исто, ако се претходна реч завршује са е а друга шо

чиње са е (пошто ј у почетку речи отпадне): Одбкле-e

овћјчовек? т.ј. обкме.—Моје-е дете, т.ј. моје, и т.д.

— Од ев чује се често једно е са слабим дугим акцентом

(е): смем- се, смем се: не дошВл поред не дошл, и т.д.

е— о: змејовит (од змеј, змај, рус. змбd), али:

греовlн (грехован, грешан).

е—а : меја и ме||l (меха); мачеја (маћеха); тејам

(хтео); смејал (смео); белејал (белео); живејал (живео),

И Т. Д. .

е—у: леју (леху); блеј (блеје); белеју се (беле се):

Три се снега нá-планин белеју, и т. д.

е—и : Еврејин (Јеврејин).

е— в.: мејнџilја (механџија).
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S 8. Сугласник л.

Сугласник л на крају речи или слога није пре

творен у о: зблва, зблвица (заова, заовица); числница

(чисаоница); шонеделник (понедеоник); од комби има два

колца pl. кбмци; алвиц pl. maku ugu; бблин pl. ббмни; свилне

ћите: силно руво: полноч (поноћ); жалба; билије: Балца

су му страторбва;—кални друмове; болњаводете; котл

котао: петел (пепео: затим (витао: opu opao); merka

петао); сврдом (свpдао); тим (потиљак, ст. сл. тимЋ);

дел, сом, вол, бел, цем, и т. д. У прошастим придевима:

ишл — ишао; дошл — дошао; бим –– био; видел —

видео; пођинум — пођlом — погинуо; усhм—усахao ;

живел — живео; читам —читао ; писâм— писао, и т.д.

и т. д. У народним песмама може се наћи о м. л, али

је оно ту ради стиха или са стране унесено (т.ј. са

песмом дошао и готов облик на о).

S 9. Сугласник с.

Сугласник с у завршетку -ски, -ска. -ско изговара

се као ц: винцки судове, свинцки опанihugu, ланцка гд

дина, винцко буре, свинцко месо, латинцко размирно,

и т. д.; али ако се к палатамизира, c се не претвара

у ц: вањсНи, свињсhи, волбвcћи, и т. д. У основи пак

ск остаје: скоруша— оскоруша; кбска— кост; скубем

– скубем, чупам; скбчим; скјкнем, и т. д.

Тако и у групи ис изговара се с као ц: од шљс pl.

tragu, nom. sing. mugero, pl. шuета; ширујем — псујем:

лишацујем — липсујем; стишца — стипса (грч. orvpбС);

páацалија—рапсалија (врста пшенице), и т. д. Можда

је отуда цвкло, т.ј. од стакло постало сткло, одакле

скло — цкло и цВЕло, или је простом метатезом су

гласника ст и тс постало цикло.
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S 10. Сугласник ф.

Место консонанта ф редовно се чује в: вишек —

Фишек : вишеклија — Фишеклија; вуруна — Фуруна:

Стеван—Стефан (грч. 2repavog); Тривун—Трифун (грч.

Tonigov); Јосив (грч. "Поanjр); васуљ—пасуљ (лат. pha

seolus); Bium—Филип (грч. ФОшлrлrog); вес—Фес,итд.

S 11. Сугласник х.

Сугласник х у северно-тимочком дијалекту не чује

се: вала — хвала; вет — стар (ст. сл. ветњхЋ); chњем

— сахнем: уснем — усахнем : uchiteм— исахнем, пре

свем —пресахнем: ром —хром: ромем —храмљем:

однем — одахнем : Дај да однем малко;— бчу—хоћу:

бте —хоће, убав—хубав; ајдук—хајдук; алуга— ха

луга; аљина— хаљина; ртија — хартија; буда —буха

(ст. сл. блЋха); грабр — грахор ; греота — грехота; мад

—хлад; мњдљвина—хладовина; мадњн —хладан: сирома

— сиромах ; снага, сна — снаха (ст. сл. снтњха), и т. д.

У неким се речима чује место х—ј (ј), в или к: а)

дреја—дреха (хаљина); меј—мех (ст. сл. мћхЂ); мејур

—мехур (ст. сл. мћхЋрњ); Влајиња—Влахиња; мачеја

— маћеха; мејbнulја — механџија; греј– грех (ст.

сл. грћхЂ); ореј— орах (ст. сл. орћхЋ), pl. ореси ; стреја

—стреха (ст. см. стрћха); троја—троха; filјвица—ки

хавица; б) глув— глух (ст. сл. глоухЋ); глувак – глухaћ:

дуван—духан; дуванџија—духанџуја; кожув—кожух.

мјва — муха, pl.мje: бЧув— очух; пастјв— пастух.

pјво — рухо; сова — соха; сув— сух (ст. сл. соухЂt:

уво —ухо, и т. д. и в) шžзука — пазуха (ст. сл. пазоуха,

pl. mayhle: прикот—приход; Микајло—Михаило; дук

— дух, и т. д.

S 12. Јотовање сугласника б, Ш, в и м.

Ако после уснених сугласника б, ц, в и м дође Ј.

(старији : беј, ав, вај, мај), онда се не умеће између њих
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м: гдлубје— голубље; грббје — гробље: жабјак — жа

бљак; pббје — робље: Tуј се јутрос рббје продаваше;

снбије— снопље : дивјак—дивљак; дивјака—дивљака

(крушка); дивјетина — дивљетина; дивјина — дивљина;

дрвје— дрвље : здравjе — здравље: Здравје селу а подиг

у ст6ку!— узглавје—узглавље; раздрумjе—раздрумље:

Закбшајте ме на друм на раздрумје;— Полбмје — По

момље: Помбмје га поломило! — јмје — умље и т. д.

Ако ли после б, па, в и м дође ј од и, ондај сасвим отпада:

зббем —зобљем; љубен — љубљен: зарббен — зароб

љен ; иступен—иступљен ; купен — купљен; истрбвен—

истровљен; pбмем — храмљем, и т. д. као што има и:

платен — плаћен: граден — грађен; млатен — млаћен;

наћiтен — накићен ; пратен — праћен ; мблен— мољен;

молење — мољење: собмен — сољен ; вален – ваљен;

грлен — грљен, и т. д.

S 13. Дентали д и т.

У групама сугласничким зд, ст, жд, ит на крају

речи крајњи сугласници (д, тј. отпадају: болес— болест;

брeс — брест; поc — пост (нем. Fasten); крс — крст

(грч. Христд.); чис —чист; гус— густ; прос— прост;

радос — радост; мњс — мастика (ст. сл. мЋстЋ, лат.

mustum); жалос — жалост; páдинос— радиност; тус—

туст; чврс— чврст; веш— вешт; гроз— грозд; двож—

дажд, ами место мас — маст има маз (ст. сл. мастњ),

м. нарас— нараст – има нерез по простонародној ети

мологији (т. ј. није резан, шкопљен, уштројен). Према

пос — постове, крс — крстове има и глас — гластове,

клас — кластове, и т. д. — При грађењу нових речи

разним наставцима узимају се крње основе (без д и т):

páдосљн м. радостан — радостан; бблесан — болестан;

жалосњн — жалостан; средопфсје— средопошће; грбзје

и грбзје—грожђе; гвбзје и гвозје— гвожђе: раскрсје—

oаскршће; мисје — лишће, и т. д.

диллкктолошки -звоник, књ. II. 25
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Групе сугласника дc и тс дају увек ц, па било да

су у истој речи или да један сугласник припада једној

а други другој, идућој речи: оцутра —јутрос, постало

из од--c -- утра; оцекл сам —- одсекао сам: Клцм

дошљл... – кад сам дошао: — оцњг — од сада, т. ј.

од— сtr; у срецемб—у сред села; грkuRш — градски;

госибцки — господски; богацртво—богатство; кмецтво

и кмецтвб — кметство; проклецтво — проклетство;

брkuKu – братски, и т. д.

S 14. Неколико група сугласничких.S

а) Група сугласника стр у бетар — бетра бстро–

оштар, оштра, оштро: острвимо — оштрило; бетрим—

оштрим; стрбUјим — штројим (или скобшим — шкопим

држи се још доследно свуда.

б) У групи сугласника дл испада -д: крал —крала;

уббм—уббма, и т. д. али има случајева где и не испада:

седим— седла — седмо — сео, села... као год што не

испада у седмо (sela). Тако исто не испада д и у про

шастом придеву глагола пасти: падљи—адла— падмо

— пао, пала.

в) У групи сугласника шч испада и: ајчица —пу

шчица; кручица — крушчица; кочина — кошчина (од

коск-- ина), болечина — болешчина и болештина и т.д.

г) В. у групи вљ испада: оupiљам — оправљам:

зњбрiљам — заборављам: свcтаљам— састављам: за

баљам – забављам: pbстiљам — растављам: настављам

— настављам: благосиљам м. "благосивљам, и т. д.

д) Групе сугласника жј, рј, зј и сј држе се : оружје;

мужје; Загорје; деверје; грбзје; лбзје; гвбзје; класје; трсје;

средоафсје; раскрсје и т. д. Код групе сугласника зј нај

чешће наступа метатеза: лојзе; гројзе : гвдјзе; Нојза Па

дина; кбјзе месо, али увек само кбзина (козлина), прази

лук (прас, грч. rodorom. У групи чу и иј испада ј: 39
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ниче – Зуничје; лисичи бивш ; лисича кбожа; кокбше

јијце; кокбши, кокбша, и т. д.

ђ) Сугласник а у групама шт, ши, пач у почетку

речи испада: тiga— птица; чи“ница и ченица— пше

ница; чела — пчела (ст. сл. бњчела).

е) Ш у школа изговара се ч: чкбла.

Акценат.

У северно-тимочком дијалекту има један акценат,

који одговара штокавском оштром (“) акценту. По месту,

на коме се налази, он нам пружа слику старијега стања,

те се отуда он може налазити на сваком слогу, па,дакле,

и на завршном. Да се ово боље види, ево примера:

а) код именица мушкога рода: котБл — кбтао;језик

— језик; дрвар – дрвар; момак — момак; бирбв —

биров: венiu-венац; врбац—врабац;јунing—јунац;

кокбљ — кукољ: мењивц. – лењивац; побратим— по

братим : побчим – поочим ; сељанин— сељанин; учи

тељ — учитељ, и т. д. Именице на -ар и -ак, као што

су: весељак— весељак; водењак— водењак: тошољак—

топбљак; говедар— говедар; гребенар— гребенар; кле

пегар — клепетар ; кокошар, решетар, и т. д. које имају

правилно очуван старији (по месту) акценат, привукле

су акцентом и остале именице на-ак и-ар,те : годишњак

(м, "годишњак)—годишњак; чвбрљњак, црквењак, коноп

љак, буњиштар (м. "буништар) — буњиштар, граничар,

кобилар, кожувар, и т. д. Мимо очекивања (према што

кавском акценту) има: бељ—бгањ; забран — забран;

љiљк—љиљак; наћит—накит: народ—народ; пушак

–шупак; грашанин— грађанин; душманин—душманин:

вeрeнaк — вереник; гороцвет — гороцвет: имењак —

Имењак; надничар — надничар ; самотбк — самоток.

б) код именица средњега рода: бедрб— бедро (мн.

бедра); ведро – ведро: гњездб — гњездо (мн. гњезда);

259
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дете – дете; лице — лице; цревб— црево; белимо —

белило ; венчање – венчање : говедо— говедо; кметало

— клепамо: влbнкљнце — влаканце; сироче — сирдче:

подреклб — порекло, и т. д.

в) код именица женскога рода: бла — буха: вода —

вода; горâ, дњска, игла, брада — брада; бразда, вама,

душа, овца, дЗвезда, верiza— верига, кобима, кошуља,

кудеља, лошата, белина — белина, врлина, висина, ти

шина, главбња — главоња, прилика— прилика, и. т. д.

Именице са јаким акцентима у штокавштини, у

средње-тимочком дијалекту имају акценат на истом

слогу.

Ако акценат није у почетку или на крају речи, чује

се каткада место јаког и слаб кратак благ) акценат, те

се каже на пр. руковћца и рукњвица, водљнfugа и водb

ница, коња-вога и коња-вога, дете-то и дете-то, жена-ва и

жена-ва и т. д. Али је, као што је речено, свуда, огром

ном већином,“ (свуда га обележавам са ' акценат).

Дугих акцената нема као што се и дужина вокала

(квантитет) свуда изгубила. Има само неколико случа

јева, где се контракцијом вокама, особито у бржем го

вору, чују и дуги акценти " и ". Такви су примери:

судiн, пошадiн поред судбин, попадин; или: змица

(поред змица); седечи поред седвечи; дре поред дрве,

Евре поред Евре; или од ев постаје 8 (са слабим дугим

акцентом): Не-ти-дам, поред: Нев-ти-дам, и т. д. (в. S. 7.

стр. 381—382).

Облици.

I. Именице.

Из деклинације свих основа, што је на реду, ви

деће се како је деклинација јако ослабљена, да не

кажем сасвим уништена. А није ни чудо када се има

на уму да је овај крај у историјском животу српскога
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народа био дуго упућен на заједницу са Бугарима, чиј

је језик још појачао деструкцију деклинације, која се

видно опажа и у говорима, где је боље очувана декли

нација. Ипак, овај ће преглед показати, поред осталога,

и то како се у овом дијалекту није изгубило свако

осећање деклинације. Напротив, видеће се, на пр. код

о-јо и а-ја основа, да је осећање деклинације доста

јако јер у једнини има три, па и четири падежа, али у

множини само један. Недостатак изгубљених облика

надокнађује се у једнини предлозима са четвртим па

дежем једнине а у множини номинативом множине и

предлозима. Ево зато неколико примера: Цркварка

рекла на нашега Марка да че умре. — Терају си џомку

с поша.— На-шманин се снег беле.– На онуј се страну

сјнце раџа. — Прет кумове поју певице. – Бајала му

бáба од але. — Венћц од здрављц. — Дошљм ис-па

ланку. — Гледам кам (или комто) симб. – На овчаре

овце полипцале.— Иде од град до град.- лежи на ли

ваду.— Променили смо к6њи сас Цигање. — Од говедlo

пблудо, и т. д. — Уз именице које значе меру и ко

личину, именица долази или у номинатив једнине или

у номинатив множине: џак ореси, аршин клšиње, лакат

ил'тно, и т. д. Има доста остатака старије деклинације,

али су данас они само аdverbia: нбчу, дну, нбчом,

дbњом; вечером,јутром, лети,зими,јесени, арблети, и т.д.

Алија хотимице избегавам примере из народних пе

сама. За дијалектолошка испитивања је много згоднији

народни говор него ли што су његове песме, у којима има

или петрефактних облика или облика, који су заједно

с песмом унесени са стране, те нам увек не представ

љају верно огледало народнога говора. Примећује се

ово да се у песми, која уђе са стране, гласовни за

кони у новој области доследно примене, док се облици,

из метричких разлога, махом држе. И ако се, дакле,

зна да се примерима из народних песама много не ра
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светљује стање једнога дијалекта, ипак ћу изнети не

колико примера из њих, те да се види како, поред шо

менутих примера за деклинацију, има и оваких:

Романија разговора нема. —

Једно ми је Аса од видина. —

Вила Јана, драго, зелен венiu

Од босиља, драго, гранатога

И од смиља, драго, Китатога. —

Кот-кладњнца мбма и невеста. –

Борика ббру говбри. —

Да омесим брату плетенице. –

Куј рњзбије граду врата. —

ЗБmb"лила гбру гордцветом

А градину бели-струк-босиљком. —

Куј ми синоч двбром мину9 –

Што не греш цару на вечеру,

Тиће грееш ајдуком по гору9 —

Гледај, љубо, небу у дблаке. – и т. д. и т. д.

A.

о-јо— промена.

а. Мушког рода.

Sing. nom. jунing acc.јунца voc. јунче Pl. јунци

— рак — река — раче — plugu.

— кум — крма — куме — кумове

— овчар — овчарâ — овчаре— овчаре

— гос — гдста – госте — гбсти и гдсје

— зуб — зуб — зубе — зубове

У једнини код именица што живо значе има увек

три падежа: номинатив, акузатив и вокатив, а у мно

жини један (номинатив). Именице што значе нешто мртво

(ствар), у једнини имају номинатив и вокатив, у мно

жини, такође, само номинатив. Остали се падежи за

мењују у једнини акузативом и предлозима, а у множини

номинативом множине и предлозима.
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Ако се отпадањем полугласа с краја речи десе два

сугласника на крају, које је тешко изговорити, онда се

у номинативу једнине раздвајају полугласом („непосто

jaним“ њ, који се у осталим падежима губи:

ophм — орма — брме — орлбве

котЕл — — кбтле— котлбве

петiљ — шетла—петме— петлбве

Пéтвр – Петра—Петре — и т. д.

Сугласник л, како на крају речи тако и на крају

слога, остаје непромењен: вом, сдком, колиц— кблци, итд.

Све јо- основе на -е,-uje, -оје, прешле су а-ја осно

вама: Глигорија (грч. Груорио; Алимпија (АОдто:9;

Димитрија (Demetrius); Јевтимија (EUSPIJuo;); TOрђа

(Гебруuос); Малоја; Станоја и т. д.

Уз просте бројеве 2, 3, 4, 5. и т. д. именица до

лази у стари дуални облик за nom. ак. и вок. на а:

Имам десет прста на ббе руће. — Имам пет сина и две

дњштерје. — Чекају шет човека. — Имам пет зуба по

квáрена, и т. д. Сасвим је ретко да уз поменуте бро

јеве дође номинатив множине: шес човеци, седом овчаре,

и т. д. Кад уз просте бројеве дође пут, не мења се:

двá-пут или два-mjТ, трi-ayг и три-ujТ, четирi-пут,

Izет-пут, и т. д.

У вокативу једнине је једини наставак е како код

о тако и код јо- основа: зуб— зубе, брат— брате, али

и: Милош—Милоше, краљ— краље, коњ— кбње. Име

нице на 1 и к претварају: г у ж а к у ч: Бог— Боже,

јунак—јуначе. Тако и именице на ц претварају ц у ч:

тенihug - тенче, јунiu—јунче, и неке на зпретварају

з у же: кнез — кнеже.

Номинатив множине од ових основа износи нам

занимљиву мешавину од различитих основа. На првом

месту, заступљен је номинатив на и од о-jo- основа:

зуби, јунци (и јунца), па номинатив од 8-осн., i-осн.
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и консонантских основа. Често једна иста реч код јед

ног истог лица може се чути у номинативу рl. са више

наставака, на пр. двеp pl. девери, двверови и деверје.

Да прегледамо све наставке :

Наставак и је обичан. Испред њега се грмени г, к, х

претварају у дентале: г. у з, к у ц, а х у с: рог— plau,

вук — вјци, ореј (орах, ст. сл. орахњ и орћхЋ),— ореси.

Вредно је истаћи множину ово неколико именица: човек

— човеци поред љуђе (по - осн.); пушљк — пушњљци

момак — момци; јестlк — јестingu ; месец — месници;

кукљhц — кукљци: мртвац — мртвљци и мртвци:

ubshc — повњси: nac — шири (обичније ацета), и т. д.

Једносложне речи, а понеке и двосложне, имају

у множини наставак -ове из старијих fi-основа, које су

прешле амо заједно с тим својим наставком. Према ста

ријем синове, волбве имају тај наставак данас на пр. и

ове основе : двор– дворове; сват— сватове: Дошли ми

свáтове: свет — светове: ветљр– ветрове: Дувају силни

ветрове;—траг—трагове : Врни се на трагове;—кум —

кумове: Поодете си, кумове;– прут–upirode; смрад–

смрадове; клин – клinuoве: Патим од клинове; крс—

крстове: „Пошњлали крстове на-зм: — друм — дру

мове; голуб– голубове: Лете голубове: — сваком – св

колове : гавран — гšвранове (и гаврање); јастреб – ја

стребове, и т. д. Јо- основе имају и -ове и -еве, али

чешће -ове: чешљ—чешљбве и чешљеве; нож – но

жбве и ножеве; а, ж– и,јокове и па јокеве; муж–мј

жове, мјжеве, мужеве и мржје: змеј— змејЈове; греј—

грејове. Али, место овога наставка има и новији на

-ови (-еви), што је управо контаминован облик из о-јо

и ћ- основа: сват — сватови; дар — дарови: студ. —

стјдови; јад—јklosu : краљ— краљеви. Према краљеви

и краљеве има и дедове и дедеви, ујћеве и ујћеви.— Неке

пак једносложне речи имају номинатив множине само
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иа -и: коњ— кбњи : ирс— шрсти ; јак— Blugu ; рак –

páuu : крак — краци, и т. д.

Све ћ-основе мушкога рода прешме су променом

о-јо-основама, па су неке донеле и свој наставак из

номинатива множине: црв– црвје (ст. сл.чрвњ): Ивели

га црвје; гос— гдсје: Кнбчи че ми дбјду гдсје.— Aли их

већина има наставак од о-јо и од 1- основа: прс —

прсти ; крс— крства и крстове; шут— путове; гдлуб—

гблуби и гдлубове, али и: гдмубје: Дометеше гблубје на

крстине; зет — зетове (ст. сл. ЗАтњ); лакат — лакти и

лактове (ст. сл. лактњ); нбкљт– нбкти (ст. сл. ногњTњ);

бгњЊ — оснбве и огњеве (ст. сл. огнв.), и т. д.

У српском језику врло рано јо- основе, особито на

-тељ, добиле су наставак од - основа ине: мачителине,

ковачиње, мžжие, а према њима и о- основе: калдгерине.

матинiе, икономие. То је трајало до краја ХV века.

У наставку -ине могло је и ослабити у љ, па испасти:

принатемне, може, поклисарне, и т. д. где је ј могло јо

товати сугласнике испред себе. Тако у старијим спо

меницима нашега народа.“) Али се ова појава налази

и данас у северно-тимочком дијалекту. Именице на -тељ,

поред наставка и, имају и завршетак е (је): учитељ —

учитеље и учитељи; прilјетељ — прilјетеље и арije

тељи: родитељ–родитеље и родитељи; старатељ— ста

páтеље и старатељи, и т. д. Завршетак -е није из кон

сонантских основа, као што ће се видети из ових при

мера: муж — мужје: Мржје ни отишли у Влашко;

ковач — коваче (ј после ч испада, као и у: Зуниче м.

"Зуничје); дбктур — доктурje : Дошли дбктурје у сњлó

да боду бођиње на децу; — двер – деверје: Тој су

ми ручни деверје; – rldpум — абдрумје: У наши по

друмjе нема ст пијЈБлisк; Нилам– fuљhмје: Прострше

му свилни ћилимје, и т. д. Именице на -ин и -јанин

Ч) Даничић, Историја облика, c. 60–61.
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одбацују -ин, па добијају завршетак -је од 1- основа:

Србин—Србје: Бугарин — Бугарје и Бугаре; кавурин–

кавурје г. Ми смо кавурје; швндурин– изнорје: Врзали

га тондурје; сељанин — сељање (од "сељан-је): Збрали

се сељање у бПштину; — тован — товање; коман —

комиње (тал. cammino): На комиње се турају квачhe or

кишу; јесен —јесење: Туде рњсту јесење; душманин —

душмање : Уморили га душмање; Јаковчанин—Јаков

чање: „lошли Јаковчање у суд; — оглеuktuн — огле

Инве: Иду оглеџане: — паланчанин – шаланчање:

Дошли трговци паланчање; — етеган — етегање (јата

ган); грашанин— граџiЊе; аујан — шујање (hyран): шо

кла“н— покла“не:Донели смо убави поклање (поклоне;

св“мун — св"муње и св“муње, клин— клање; гарван —

гарвање: Грачу гарвање, че падне снег; лiљун (тал.

limone) — лимуње; fСтен — hестeњe: Узрели ћестење;

сбком — сокоље, и т. д.

Али док је код напред поменутих речи наставак

је (од -ине), дотле је код именица на -ар завршетак -е:

овчар — овчаре. Све су оне окситоне, како у једнини

тако и у множини. Свакако је овај завршетак од кон

сонантских основа, а сумњиво од 1- основа (ша да је

ј испамо!): дјвар —дуваре или дуваре или дјвари; же

твар — жетваре: Дошли жетваре ис-поље; црквар –

цркваре; брдар—брдаре; воловар—воловаре; говедар—

говедаре; козар — козаре: свинар— свинаре; дрвар —

дрваре; гајдар—гајдаре; другар— другаре, и т. д. поред

ређих обрика на и: жетварih, воловард, говедара, козарi,

свинард, другари, и т. д.

Нагласак је код о-јо- основа у највише случајева

у свима облицима на оном слогу на коме је и у номи

нативу једнине: зуб — зубе — зубове. Али у коњ аку

затив (одн. генитив) гласи коња (према новијем Вук.

кбњ — кдња), где је стари акценат потпуно очуван.
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Тако и од попа акузатив једнине има попа (према Вук.

abu – ида), pl. momčВе. Од тоа има два тоша. У во

кативу једнине има: кбње, тбше, кбње. Од краљ. акуза

тив јед. има краља м. краља (рема Вук. краљ—краља),

nom. pl. краљеве али крkљове. Двосложне окситонске

основе већином остају такве у свима облицима сем во

катива једнине, где је акценат на претпоследњем слогу.

Особито ваља истаћи именице на -ho и -bug, као:

a) -hp :

Sing.nom. дрвар ассus. дрварi voc. дрваре Pl. дрвард

— крчмар — крчмара — крчмаре—крчмаре?

— овчар – овчарâ — овчаре —овчаре

— свинар — свинара — свинаре —свинаре

— воловар — воловара — воловаре—воловаре

— говедар — говедара — говедаре —говедаре

И Т. Д.

б) -bug:

Sing. nom. jунiku accus.јунца voc.јунче Pl.јунци ијунци

— сивиц — сивца — савче — сивци

– дуњbu; два дуњца — дуњче— дуњци

— зубц — зуица — зjаче —зуаци

— ровц — ровца — pбвче —ровци

— слешћи — слепца—слаче— слешци, и т. д.

Акценат у номинативу множине, по новијем, може

бити код ових именица и на претпоследњем слогу:

дрваре, крчмаре, или: дрвари, крчмари, .jјнци, славци,

дјњци, итд. али од јунак ассus. sing. јунака (према Вук.

јунак — јунака), nom. pl. само јунаци; чирак — чи

plugu, итд.

б) Средњега — рода.

Једн. слб Мн. села.

— пабље — поља.

Ове (о-јо-i основе средњега рода имају само два

облика: један за једнину и један за множину. Неке
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основе могу имати гдекад множину и по консонантским

основама средњега рода: од сјнце поред сунца чује

се и сјнцета; од место поред места и местета. Обрнуто:

од дрво поред дрвета има и дрвја (контаминован облик

од дрвје и дрва, и дрва. Ретко се чује од кбло — ко

летilја. Од бKо и уво, првобитно консонантских основа.

за номинатив множине има дуални облик по 1-осно

вама: бчи и уши: Очи ми: моје бчи, јши, али и: моlj)i

бчи, јши. Неке пак консонантске основе множином

прешле су овим основама: тело — тела : чудо — чуда,

небо— неба. Тако и: páмо и раме (ст. сл. рамљу, али

множ. páмена.

Облици од јутро и мето: јутре (сутра, ст. сл. орутрђ,

лети, летос, летоска управо су данас adverвtа, као и

оцјтра—јутрос (од -- c--утра). Место шлече— плеће

(ст. сл. шлеште) има алечка, по а- основама. Као plu

ralia tantum ваља поменути : јасла — јасле ; uBRма —

наочари (цакла), лагала у: Ако ми баба умрела, магала

ми нее однела.

Не само уз бројеве 2, 3 и 4 него и уз бројеве веће

од четири именица добија стари дуални облик на а :

на теја две места, или: на тilја две места; пет села;

седом влакна; две-ста, три ста.—Две ми очи (заклетва).

Тако и уз оба: На ббе места.

Окситонске основе у вокативу једнине и множине

постају парокситонске. То вреди особито за двoсложне

речи: слб— села; влњкнб— влакна; цвњкмб— цвекла

(грч. orizov, oratoržonij; лице —лица; гњездб (и гњ3дбу

—гњезда; млако —млека; јајце (и је јице –јајца, поред

jaju kra; бедра — бедра; ведрб — ведра; весмб — весла,

и т. д. Иначе нагласак остаје и у множини какав је у

једнини. Од мојзе само, изузетно, има у множини лојзš

шоред лојза, али цвеће — цвећа и цвејka).
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Б.

A-ја промена.

Као углед за промену ових основа послужиће : priča,

овца и рука

Sing.nom.—priča—accus.—pičбу—voc.—plačo–Pl.plače

овца овцj бвцо бвце

рука руку руко рife.

Двoсложне окситонске основе понајвише су такве

и у акузативу једнине, док им у вокативу једнине и у

множини скаче акценат на први слог. Такве су на пр.:

беда — беду; бла – буј: бразда – бразд); бљшта —

битi; вама—вамј: главња—главњу); глиста —глисту;

— двска — диск); дзвезда — дЗвезду); жена — жену:

змија — змију): игла — игл (); леска — леску, љжh

— мњаж); мана—ман(); метла— метлу: меша —медиј,

мљгла — мњглi ; рана — ран); puk — риј: свеча. —

свечј; свила свим ј;— свиња — свињу); састра — chcTрj;

сузâ – сузу : снага — снагу); срма — срм (); стрема —

стрел (); узда — узд(),— све као овца. Код неких, пак,

скаче акценат и у акузативу једнине на први слог, те

се наглашују као рука — pјку; брада — браду; вода

вбду: Рипну ј-воду; војска — војску; гмлва — главу:

Удари га у-главу;— гора— гдбру: Иди у-гору и у-воду;

— деца — децу; душа – душу; земља (или земја)—

земљу: ј-зњлм, на-зам, бд-зњм : моза —либзу; нога — нбгу;

осš — бcу; река —реку: poch —pбсу; смола — смблу;

снага — снагу; сред – среду; страна — страну : Иде

нá-страну;— трава – траву: Паде плбча ј-траву;–

шала – шалу, ит. д. Ређе у акузативу има час на

првом час на другом слогу: греду и греду; зиму) и зиму;

oку и бKy; шет) и пету; тугу) и тргу; чему и челу, и т.д.

а најређе је у плуралу акценат на крају: снаје, поред

снšlj)е, жене поред жене. Увишесложних речи нагласак,

по правилу, остаје на слогу у ком је и у номинативу
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једнине, сем код окситонских које у свима облицимау

постају парокситоне: сланина — сланину – сланине;

шланина — шланину — планине, или пропарокситоне:

роднинa — pđднину — рбднине.

Овим ја-ја) основама прешле су неке јо- основе

мушкога рода (имена лица на — е,-оје и -ије): Дими

трија — Димитрију — Димитријо, па тако и: Ва

силија, Милоја, Ђбрђа и т. д.

Истина ретко, али је врло интересантно, да се и

у обичном говору налази датив једнине на е (од ста

рога ђl: Дал-сњм жене. У народним је песмама такав

облик врло обичан: Бор си борifе говори. — Та си

гордије говори. — Нiе дала кошуљу. — Младожење

дар нема. — Брат си систрице говбри. — Свстре Маре

ћиту да извијем, и т. д.

Трoсложне неке именице на-ина губе у акузативу

једнине, ређе и у номинативуједнине, крајње -а: Отишњл

сњм ј-аланин.— Беле се нешто ј-шланин. — Ништа

се не види ј-тњвнин. — Служим сњм једну гддин. —

Имам две-crorин овце.—Ту се годин коњи не јашају.

— Овај гдин мбша. – Ори ј-дубин, ако оч да ти

роди и т. д.

Вокатив једнине има, по правилу, завршетак о,

али се код именица, које се говоре поглавито од мила

(а имена су лица), находи поред њега и -е наставак:

Мага — Мађе (од Малгдалена); Цбна — Цбне; Бобна —

Боне; Тала—Thме; Јана—Јане; дбда– дбде; странка

—страњfе; тетка— тетће; Радунка — Радуњfе, и т.д.

Од именице мајћа (мати) вокатив је најчешће мале,

како у говору тако, и још више, у песми. Од систра

вок. сестро или, у нар. шесми, селе. Речи пак на-ица,

особито које имају више од два слога, имају и -о и -е:

синi ugo и синдице (сеница); Милицо и Милице; Ружицо

и Рјосице; кукавицо и кукавице; јеребицо и јеребаце,

и т. д. али је чешћи наставак -о.
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Поред правилних облика за множину (на -е), код

именица шура и бљшта (отац) има и: шурјеве и бљштеве,

према сличним облицима о-јо-основа.

Уз ове а-ја-основе прионуле су и некоје из других

основа. Такве су на пр. црква (ст. сл. црвкљн); песничка

реч љуба (ст. сл. лкокЋu), која у вокативу једнине има

љубе, а према њему каткад и номинатив једнине тако

(лsубе): JEDe ми се рњcрдило, и сматра се онда као

средњи род“). Тако и: далитерја, черка, fерка и Кера,

поред старијег облика дошти: мајћа поред старијег

облика мати, Voc. мале (в. напред).

Испред -е завршетка грлени сугласници г и к пре

тварају се правилно: 2 у Б, к у К: нога — нбе; рукi

— рile; странка — страњfе, и т. д. (в. напред).

B.

i. — промена.

Sing. ствар PI. ствари

— блес — болести

Речено је већ да су све основе мушкога рода

прешле Флексијом, у колико се очувала, о-јо-основама:

гос-26cје; пут-шјтове; дзвер-дзверове; бгљњ-огњбве. Па не

само ове, него и основе женског рода, будући усамљене

својим наставком, прелазе врло радо у мушки род, те

се поред: твоја памет, голема блес (изела те блес 1 у

клетви), голема радос, говори једновремено и : твој

памет, голем бблес, голčм радос, итд. Многе 1-основе

женског рода, да би одржале род, радо прелазе а-ос

новама разним наставцима, као: виш-ка (ст. сл. вњшњ),

вbшће; кбска (ст. сл. костњ)— кбchе, или; кочина— ко

чине; кокбшка (ст. сл. кокошњ)— кокбиће, итд.

У номинативу једнине, ако се отпадањем крајњега

полугласа деси група сугласника, која је тешка за из

*) Моје љубе Бог да га убије.

Оно ме је с цара омразило (нар. ш).
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говор, умеће се љ („непостојано“ њу: шесн (ст. сл. пћснњ):

она знаје јбаву шесн, — али и: песна и песма (но

вије); мисл ст. сл. мкнсмњу, итд., док: болес, páдос,

жалос, маз м. мас (ст. сл. мастњ, итд. У множини је

наставак само -и : болести, радости, жалости, ит.д.

Старије и-основе (ст. сл. кpкн, лкобRH) неке се за

држале овде: крв, љубв: за твој љубв, али и: за

твој љубов, крв: црвена крв и црвен крв, док су остале

прешле а-основама: црква (ст. сл. uркан); мбква (ст.

сл.локн); брадва (ст. сл. брадњу); свекрва (сл. сл. свекркн).

Именица ноч-ноћ (ст. сл. ноштњу има неке окаме

њене облике, који су данас adverbia: нsubc (према

дљнic), нбчу поред нбчом (према о-јо-основама) и кнбчи:

Кнбчи че ми дојду госjе. — Тако и од јесен има је

сени (као лети, зими): Јесени добде мужје из Влашко.—

Од човек поред правилног облика човеци има и по овој

врсти: љуђе (ст. сл. модине): Дошли љife. — Око и

јво (или јој имају по овим основама: бчи, јши (стари

дуал: Имам ове очи и ове ри.

У множини је акценат као и у једнини (на истом

слогу).

Ј".

i— Основе.

Ове су основе прешле о-јо-основама, одневши са

собом и номинативни наставак -ове: синове, дбмове, во

мове, те према њима и: pčбове, сватове, двброве ит.д. (в.

о-јо-основе).

Д.

u — ОСНОВе.

Ове су основе, као што је речено код 1-основа,

прешле или 1-основама: крв, љубов (кука, мобину. или

а-основама: црква, локва, брадва, ит.д.
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Ђ.

Консонантске основе.

1. n -основе.

а. Мушког рода.

Ове су основе све прешле о-јо-основама: камен (ст.

см. клим, каменњ), pl. кáмљњé (в. S.3.): Падају камљње;—

али место камен има и по а-основама: књмина—кљмине:

Врљим сњм се с књмину. Од ремен (ст. сл. ременњ) pl. pe

мење: Ама су дјhи ремење!— кбран и кбрен мн. кбрљње:

Сварили се кбрање. Множина је, дакле, најчешће према

грашанин—грашање, шаланчанин— шаланчање, али и:

кбрени, кбренови и кбренове; шламенови и шламенове;

јелен (уз елен) pl. јелење, јелени и јеленови, ит.д.

Именица дан (ст. сл. двнih) има и неке старије об

лике у: паладне—подне, где је очуван старији гени

тив једнине (на е); дšњу, према нбчу, или дšњом, према

о-јо-основама. Уз бројеве 2, 3, 4 ит.д. има: два двна,

три дана, четири двна, али и: два-дна, три-днi, седом

днi, осом-днi ит.д. У множини само дни : Мратињи

дни, блађи дни, ит.д.

б. Средњега рода.

Има два падежа: номинатив једнине на е (од А) и

номинатив множине на а: име— имена. Овако се ме

њају: виме— вимена; семе — семена (чешће семење,

збир. им.), али рамо—рамена. Уз бројеве домази облик

на а као и код о-јо-основа м. и ср. рода: два имена,

пет имена, ит.д.

2. r -ОСЕОве.

Само су две: мати и двити, које тако исто гласе

и у старом словенском језику. Подједнако се мењају:

ном. мати— дšшти, акуз. матер— двитер; pl. матере

—дšитере. Према акузативу једнине матер, дšитер

често се чује тако и номинатив једнине: Тој је моја

дитер. Моја матер абубава. Али као год што су но

дилликтолошки звоPник, књ. II. 26
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минативом множине прешле а-ја-основама, могу и но

минативом једнине, те : дитера и двитерја, матера и

матерја, а одавде и акузатив једнине: матреју, дњ

штерју. Поред ових старијих облика има и новијих,

по а-основама: мајћа и мајка, черка, ћерка и ћера : Ја

немам Неphie. — TRepo Jáно, вирје те однело

3. s. -основе.

Ове су основе прешле све и једнином и множином

о-основама средњега рода: тело—тела; чудо—чуда:

небо– неба. Врло ретко у множини: чудеса, небеса.

4. ti -ocнове.

Једн. теле? Мн. телета.

Код ових основа ређи је облик у множини на а,

већ се гради на разне начине, што се види из ових

примера: теле—темци; прice–upâugu. и арачичи : malue

– шиичи, ређе шимета; јагње—јагљнци и јагљнчичи:

девојче — девбјчичи, ит.д. али увек јуже (уже) — ју

жета. Неке имају и наставак -ија : момче— момчетija,

девдјче—девојчетija, ждребе–ждребетija, jápe—јаре

гдја ит.д. Уз просте бројеве (све) долази или дуални

облик на -а: три јагњета, пет јагњета, или номинатив

множине ает јагњнци.

Ш. Придеви.

1. Неодређени вид.

Једн. м. р. добар ж. р. добра с. p. добро

— — бстар — бстра — Остро

Мн. — добрi — добре — добра

— — бетри — бетре – детра.

Као добар гласе и : јак—јака—јако, бел– бела

белб; дубок—дубока—дубокб, висок—висока–високо,

итд. Полуглас који у једнини у мушком роду раздваја

два сугласника на крају речи, испада у осталим обли
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цима сва три рода: добар— добра—добрб, атар—brра;

jácsњ —јасна; мртв и мртљв—мртва и мртва; тобањл—

тобила; ббљн — ббмна; жешљк–жешка; тесан— тесна;

лicБН — лicна; горик— горка; шлirbК— имитка; слатbК

— слатка; тšнак—Thњка, итд. У множини м. и ж. рода

испред и и е претварају се грлени: 2 у Б, к у Н.: дуг

— дјfiju — дје; жешљк— жешћи — жешће; кратњк—

кратNu–кратife; тhник—Thњfu— Thњfе, ит.д. (S 4.).

Номинатив једнине средњега рода употребљава се

и адвербијално: добрб и дббро (према одређеном, виду),

црнб: Све ми црнб пред-очи; — Добрб дошљм! ит.д.

2. Одређени вид.

Једн. м. р. добри ж. р. добра с. p. добро

Мн. — добри — добре — добра.

Мушки род уједнини поред номинатива и вокатива,

који су једнаки, има и акузатив: дбброга или добрбга и

доброг или добрбг. Женски род има акузатив једнине

добру и добрj (неодр. вид), а вокатив једнак номина

тиву.Умножини сватри рода имају само поједан падеж:

добри, добре, дбра.

Акценат је на првоме слогу, али може бити, према

придеву у неодређеном виду, и на коме другом: доброга,

добрбг ит.д., особито ако долази члан уз придев: до

брijs и добријев, добрбвога, добрбнога, добрjТу, до

бројну, поред добронога, добруту, добруну, ит.д.

3. Компаратив.

Старији компаратив на -еј (-bu) очувао се само код

два придева: стар—стареј—стареја—старе, млад—

младиčj—младија—младе. Од придева добар чује се

и компаратив бб.њи или бољ: Ја сњм ббљи од њег. —

Ти си побољ. Трага има од старога компаратива и у

адвербу: побвече, највече, ит.д. Ами се компаратив гради

шоглавито од позитива префиксом по: црн — шабцрн–

259



404

падицрна— абџpно; бем—абем; бетњp— идостар; jбљв—

падубљв. Тако се исто и од придева стар, млад и добБр,

поред напред поменутих облика за компаратив, чешће

чује : učcтар, падмлад, падобљр. — Акценат је увек на

префиксу (пG-). Деклинација као код позитива.

4. Суперматив.

Суперлатив постаје или од компаратива (где се

очувао: нај-стареј, нај-ммаџеј, нај-бљи или нај-бољ, или

од позитива предметком нај: нај-мјдњр, нај-бстБр, нај

висбк, нај-зм: Ја сњм зал, ти си ибзњл, а он је нај-зњл.

Свуда је у суперлативу акценат на префиксу (нај–)

и на позитиву, или само на префиксу: нај-мош, нај

бесн, ит.д.

Додатак. У северо-тимочком говору, врло је за

нимљиво, компарују се и именице, особито оне, од којих

има и придева: Тој је шибмука. Овдј је најмука. Грми

падиздубин. Нај-ме-стра, ит.д.Тако и глаголи: Од лежáње

učбоми. Ја побзнам од њег. Ја најзнам од вас. Ови и

слични примери, по свој примици, гласили су овако:

Од лежање абвише (или побвече) болi, — па је више

(вече), изостављено, а то, као карактеристика за ком

паратив, примакло се глаголу: Од лежање аббоми.Тако

и: Главā ме нај-боли, поред: Главā ме боли највише

(или највече). Истина су ређи, али се налазе иовакви при

мери: У варош се сваџају аб-од сbио. Ја знам шč-од њега.

I. Заменице.

A.

Личне заменице.

Првог лица :

Једн. ном. ја Мн. ми

— дат. мене, мен, ми — нама, нам, ни

— акуз. мене, мен. ме — нас, ни
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Другога лица:

Једн. ном. ти Мн. ви

— дат. теде, теб, ти — вама, вам, ви

— акуз. тебе, теб, те – вас, ви

Оваког лица:

Једн. дат. себе, себ, си.

— акуз. себе, себ, се.

Дужи облици од ових заменица употребљују се:

а) у почетку реченице: Мене не до твој разговор. –

Мен че дњду пáре. — Мене гледају љуђе. – Tebe je

добро. — Тебе не требе ништа. — Себе к6па рбвину.

б) уз предлоге: Иде сас мен а не сас теб. — За мен

има, а за теб нема.— Од мене до тебе, и в) кад ваља

истаћи заменицу: И мене је жал. — Књд вас нее сра

мота, и нас неe. — У осталим случајевима употреб

љава се краћи облик (ми, ме, ти, те, си, се, ни, ви):

Дај ми леб. — Да си ни жив! — Ја ви не умем кáжем.

— Да ти је сретно! — Стра ме. — Свњњá') ме, и т.д.

Краћи облик си (датив) употребљава се врло често пле

онастички: Они си ћуту. — Терају си шегу с човека.

— Онá си вреви. — Кáменњн си онак стоји.

Кад хоће да се јаче нагласи заменица. врло често

долазе и дужи и краћи облици, прво дужи па онда

краћи (ређе обрнуто): MH ми не требе пáре. — Тебе

те стра. — Онá се од себ разболела. Теш-ти-је добрб.

— Тебе те јуре, ит.д.

Сви предлози, као и код именица, траже само че

тврти падеж у једнини а тако и у множини: Иде свbс

мене.—Свс тебе дошљм.— Ручам кот-тебе.—Ману с руку

кљм-мене, или : кљм-то мене.— Кот тебе доодил змеј.

Трећега познатог лица :

Једнина

ном. он, онб, онi

дат. њему, му, њему, му, је

акуз. Њега, њег, га неу, ју.

P) Страх ме.
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Множина.

Ном. онi, она, он

Дат. њим, јим, им

Акуз. њи, ји (и).

Што је речено напред о употреби облика код за

меница без рода, вреди и овде. Ево неколико примера:

Нbéму му дошлб да рове. — Ишњл код-нsу змеј. — Књд

ју видб, ја ју увати. — Дам сњм је пáре и имање. —

Од њег нече буде ништа. — Ништа (јим не дâм, или:

Ништа им не дâм. — Свс њи бундpукује, а све вас

нече. — Че умре од њега. — Поп ју исповедувал, ит.д.

Заменица непознатога лица ко једначи се са при

девном заменицом за показивање који, али се чује и

куј поред кој; врло се ретко чује ко. Има дат. кбме и

комј, акуз. кога и куга. Заменица што нема другог

облика. У одречном облику гласи: ништа.

Б.

Придевне заменице.

а. Присвојне заменице.

Присвојне се заменице мењају као год и придеви

одређенога вида, на пр. мој—моја–моје.

M. D. ZE. D. C. p.

Једн. ном. мој моја моје

акуз. мојега, мојег мој моје

Мн. ном. моја моје моја.

Као мој—моја—моје мењају се и : наш, наша,

наше и нашо; твој, његбв, њин, њdjЈhН и њбј њн ; ча,

чија, чије и чи), (у мн. чић, чије, чија), нечи,

свој ит.д. Ако уз ове заменице дође постпозитивни члан,

онда има: мобијbв,мбијbг,мбијен: Mbujhs коњдошљм

у јЊp; — твдијев, његбвијев, њинијbв, њојнијев, ит.д.

Као што је редак датив од именица, тако и од заме

ница: Мојему брату. – Moje cacтре.
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б. Показне заменице.

Једнина.

ном. м. р. овој с. р. овој ж. р. овај

акуз. — оебга — овој — овој

Множина.

ном. м. р. овдlја с. р. овај ж. р. овеја.

Као год овћ), овбј, овај мењају се и : тај, тој, тај,

— тilја, тај, теја или теј; онij, оној, онај, свуда са

енклитичком заменицом ј (што се види и у добри, ст.

сл. добри или добрЋи). Чује се и датив ј. овом, овоме,

ове (ж. р.), али је карактеристичнији много датив мно

жине: овај м, тilјви, онljiv— овејм, тејам, онејJм:

Дáл-сњм волбве овbljbм, поред: на овhlја. Множина по

главито има само један облик (номинатив). Облици којих

нема, попуњују се у једнини предлозима и четвртим

падежем у једнини, а у множини иредлозима с номи

нативом множине: Од овј годин (и годину).— Штипал

га с онеја његбве нбђе. — О заменлци кој или куј

према кли) речено је код личних заменица.

в. Заменице за каквоћу.

Ове су заменице за каквоћу и овако се чују:

Првога лица:

Једн. м. р. овљкiВ с. р. оваквб ж. р. овbквá

Мн. — оваква — овbква — овакве

Другога лица:

Једн. м. р. твкšв с. р. таквб ж. р. таква

Мн. — твкви — таква – такве.

Трећега миша :

1. познатог: Једн. — онакhев — онаквб – онhквá

Мн. – онакви — онhквá — онisквé.

2. непознатог : Једн. — кљкiе — кљквб – књквá

Мн. — кљкви – књквá — кљкве.
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3. неодређеног : Једн. некакв —некихвб –некњква

Мн. некњкви —некњквá —некњкве.

4. одречног : Једн. никњкњв —нiksкво—нiksква

Мн. никњкви —никњква —никњкве.

5. сложено лице: Једн. свакакав—свакакво—свакаква

Мн. свакакви–свакаква–свакакве.

6. сваког лица: Једн. ласти – басто — Иста

Мн. Исти — icTa —there.

Промена је ових заменица као у придева одређе

НОГа, ВИДа.

г. Заменице за меру и количину.

Једн. м. р. овбљћи с. р. ов6лко ж. р. овдмка

Мн. — ов6лiku — ов6лка — овбљhe.

Као заменица првога лица (овбљlu . . .) гласе и:

тбљћи, тбмко, тблика ; онбљlu, онблко, онблка ; кољhi,

колкб, комка и кбљћи, кблко, к6лка, ит.д. Мењају се

као и остале придевне заменице. Заменица сваког лица

гласи у једнини св, сва, сво, у множини: сви, све, сва :

сњв кукуруз, сва ченица, сво жито, сви љуђе, све жене,

сва села. У ваздšн има старији облик вњс (ст. см. вњсвј.

Место ср. р. cво, чује се све, особито кад није уз име

нице : Све сњм видел. Све ми се чини лњЖа.

IV. Бројеви.

Прости бројеви.

Од простих бројева само један има облике неке:

један–једнога—једнill: једна—једну)—једне; једно—

једна. Новији су облици једњн, једна,једно. Поред једвн.

чује се и едан ...: Дошљм један човек. — Видем сњм је

днога курјака,- Идем сњс једну жену.— На једно дете

умрем бњштá, ит.д. Број два има за мушки род два, за

женски две: два човека, две жене, али уз именице сред
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њега рода поред два и ове: две села; у бе-две сема;

две-ми бчи две-места, и т. д. поред два пбља; два

Села, И Т. Д.

Остали прости бројеви подједнако гласе за сва три

рода и поleclinabilia су:

3—10: три, четipu, aет, шес (шест), седом, бcoм,

девет, десет;

11—20: идинаес или единаес—једанаест, дванаес,

тринаес, четиринаес, шетнаес, шеснаес, седомнšec, осом

нáес, деветнаес, двеc ;

21—100: двадес и један, трiec, четipuec—четрдесет,

аедесет, шесет, седомдесет, осомдесет, деведесет, сто;

101—1000: сто једн,две-ста, трi-ста,четири-стбтин,

шет-стотин, шестбTuн (шест-стотина), седом-стотин, де

вет-стбтин, иљадо (према сто :

1000000: милијн.

Редни бројеви.

Редни су бројеви: први, црва, прво или првњи,

првња и шрвњо или првње; дрjби, орја, друго : трећи,

трећа, трећо или треће; четврти, пети, шести, седми,

бсми, девети, десети, идинаести, деветнаести, дваести,

трiести, и т. д.

Они се мењају као придеви одређенога вида: Трећи

дњн ми казáл. — Дрjћи-пут че дбјде. — Од трећога

(или: трећега) узел.—Сњс првњу жену живем пет годин,

а свc другу помалко, и т. д.

Збирни бројеви.

Збирни бројеви долазе само уз pluralia tantum :

двоја врата; трбује виле ; четвбра кома; шесторе чњpáпе;

шестбри беневреци, и т. д. или место њих долазе бројне

именице на -ица: двојица, тројица, четворица, шетб

рица, шестбрица, седмбрица, осмбрица, деветбрица ит.д.

и употребљавају се уз именице што казују мице (име

ница долази у множину: двојица човеци), и т. д.
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V. VILLав.

У северно-тимочком дијалекту, као што је то осо

бина свих језика у којима настане губљење Флексије

номиналне, јавља се употреба члана. Ова јо појава у

северно-тимочком говору свакако врло стара, као што

ни губљење номиналних облика није скорашње. Можда

се развио овде самостално, али је могућ и утицај из

бугарскога језика, у коме се он употребљује. Члан је

постаозитиван, као што је на пр. у бугарском, арна

утском и румунском језику.

Северо-тимочки је члан тројак: -т,-в, --н, и долази

да ближе одреди речи уз које он долази, као што је,

на пример, заменица и (ј) уз придеве одређенога вида.

Често сеједначи сдемонстративним заменицама, од којих

је он и постао. Члан долази само уз именице, придеве

и придевне речи.

а) Уз именице:

Уз именице мушкога рода јављају се: -s, -t, -r, a

између именице и члана јавља се полуглас, који је,

може бити, врло стар, старији од секундарнога на пр.

у шетви. – Примери: Човеко-в ми казал. — Овчар-т си

дотерал овце. — Каменљ-н си онак стоји. – У мно

жини члан гласи: -ви, -ти,-ни, или: -se,-те, -не, према

завршетку (е) неких именица у номинативу множине:

Отишњл сњс Турци-ти. — Phagu-ви ме уштипаше. –

bњи-ни утекоше у ливаду. — .Бје-ве казују. –

Одче-те ору.—Јунци-не боду.– Бугари - те ни брајba.

Зајци-те појели жито.— Копаче-ви млого једу, и т.д.

Уз именице женског рода долазе у једнини: -ва,

-Ta, -на, а у множини: -ве, -те, -не: Жена-ва ми болна.

— Девојha-Ta си утекла од бњшту. — Баба-на дошла

да баје. — Pihe-Bе ми отпадоше. – Свиње-те отишле

у штету. — Крушће-не попњдáле на-зњм.
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Уз именице средњег рода долазе у једнини: -во,

-то, -но, у множини: -ва,-та, -на: Дете-во ми рове. —

Hee дoлеко слб-то. – Пбље-но све усљмо. — Péбра-та

му све измбмена.— Вретена-ва све букова.— Крима-на

му ињава.

У колико се мењају именице, мењају се и чла

нови уз њих; тако на пр.:

M. p. Једн. ном. човеко-в човека-т човекi-н

акуз. човека-вога човека-тога човека-нога

Ж. p. JEDн. ном, кенд-ва жена-та жена-на

акуз. Жсенi-ву жену-ту жену-ну.

У множини има само један облик за именице (но

минатив), па тако и за члан. — Ево још неколико

примера: Páкв-т жив. — Дај кбрвног овам. — Попај

шће-те алис узреме. — Цркварка-та чете, чете књно

поп. — TIHy-ту зовнум кмет у бпштину. — Отб да

видим свиње-те.—Дзњвни ми нешто у јши-ви.—Грбчу

свиње по шљдину-ву.— Говедара-нога см видел код го

веду. – Ја се рњзговара свc врачку-ту, и т. д.

б) уз придеве и придевне заменице.

Чланови -в, -т, -н долазе само уз придеве одре

ћенога вида: дббријJв, дббри(ј)е-т, дббрија-н, или: до

брilja-B, добрilja-T, добрilja (nрема придевском на

гласку у неодређеном виду). У множини има или: -ви,

-ти,-ни: дббри-ви, дббри-ти, дббри-ни, или, према име

ничком завршетку (е); -e, -те, -че: добри-ве, добри-те,

дббри-не. Уз придев женског рода: -ва, -та, -на у јед

нини, а у множини: "-ве, -те, -не: добра-ва, добра-та,

дббра-на—дббре-ве, добре-те, дббре-не, или: добра-ва—

добре-ве (в. напред).

Ако придев нема одређенога вида, као што је

случај код неких присвојних придева, ипак придев

с чланом добија вид одређенога придева, што се нај
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боље види у једнини у мушком роду. Марковијb-в син

дошљм. — Петровијет браник исечен. — Поačew{j)s-т

коњ утекњл.— Јакбвовијb-н син полудел.

Уз шрисвојне заменице чланови врло радо долазе:

мбulj)a-B, моја-ва, мČUјЈе-во, мČIJu-ви, мбЈе-ве, мбја-ва,

или: моlјJв-в, моја-ва, моlјJé-во, моlj)i-ви, моljЈе-ве,

моја-ва. Као моulj)b-в тако и уз твој, његбв, њбјbн, наш.

ваш, и т. д. само што се једнина мушког рода свршава

на — ulj)b-в, — ulj) b-н, — иLjЈо-т, према сличним слу

чајевима код придева: твбијJo-т, његбвије-н и т. д.

Уз промену придева и придевних заменица иде и

промена чланова.

М. p. Једн. ном. добрilj)iH, добрilj)s-т, добрij)s

акуз. добрбнога, добрбтога, добpбвога.

Ж. p. „ ном. добрана добрата, добрава

акуз. добруну, добрjТу, добрjВу.

Ако дакле уз придев или придевну заменицу дође

члан, онда је придев (одн. прид. замен.) према томе

употребљен увек атрибутивно, никако предикативно:

Добрија-н човек=p. Добрњим человћкњ, али: Човек

добВр=p. ЧемовћкЋ добрЋ.

VП. Гдатоди.

Садашње време.

1. гребем Мн. гребемо

2. греби гребете

3. гребе греб)

У 1. л. једнине има у само код глагола очу и могу

које се често изоставља: мог. Глаголи код којих се

испред наставка за основу времена садашњега налазе

грмени сугласници, претварају те грменике испред

меког самогласника е, и то: г у ж, к у ч а х у и

стрижем, вучем, вршем, а према овим облицима и

3. мн.: стрижу, вучу), врш(). Глагол мобгу има 3. мн

само мбгу.
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1. бирам бирамо

2. бираш брате

3. бира бирају

1. нбсим нбсимо

2. нбсиш нбсите

3. нобси нбсе

У 3. л. множине код глагола 4. врсте место за

завршетка е чује се једновремено и у : нбсу, трч),

виду, и т. д. према завршетку глагола осталих врста.

Заповедни начин.

греб, гребете

кољи кољете

брај брајте

носи носете.

Првогалицамножиненема. Глаголи,којима се основа

инфинитивна свршава на грлене сугласнике, имају за

поведни начин овакав: печи— печете, лежи, вршu—

вршете, и т.д. према садашњем времену. У 2. лицу је

днине често се одбацује, особито убржем говору, крајње

и : нос, трч, бер: Не бер бригу. – Набер си јабуће. —

Императиви од једем и видим гласе: једи—јечте и види

вичте према ст. сл. наждљ виждњ.

Време пређашње несвршено.

1. гребео гребеомо

2. гребеше гребеосте

3. гребеше гребу.

У 1. м. једнине и у сва три множине чују се, врло

Dетко, и овакви облици: гребејо, гребејомо, гребејосте,

гребеју. Глаголи са грменим сугласницима у основи имају

овакав облик:

1. neučio IBчéомо

2. печеше пачвосте

3. печеше печву.

Према аористово мзавршетку 3. л. множине има го

тово чешће3.мице овакав облик: гребоше, печеоше, ит.д.
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1. играо игрiомо

2. игрiuе игрiосте

3. играше игрћоше, или :

1. izpao izpаомо

2. izраше играосте

8. izраше дграоше

Од глагола носим инперфекат гласи:

1. носео носомо

2. носеше носеосте

3. носеше носеоше и носу, или:

1. нбсео нбсеомо

2. нбсеше нбceoстe

3. нбсеше нбсеоше (нбсеу)

Време пређашње свршено.

1. гребо гребомо

2. гребе гребосте

3. гребе гребоше

или са дугим акцентом:

1. идб идбмо

2. иде идбсте

3. иде идбше, или:

1. написа написâмо

2. написа написâсте

3. написа нашиchue.

Прилог времена садашњег свршава се увек на -ечи:

гребечи, седвечи, игрđечи, чувечи, итд. врло ретко:

играјечи, чувајечи, ит.д.

Прилога времена прошлога нема никако.

Прошасти придев: грбом, гребла, гребло, гребли, гребле,

гребла; чувал, чувала; носим, носила, итд. Крајње л (у

м. роду) не претвара се у о (в. S. 8.).

Трпни придев: гребен, гребена, гребено, гребени, гpe

бене, гребена; чуван, чувана; нбсен, нбсена; шлbтен, ала
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тена, ит.д. ими: кмет, клета или клета; бит, бiта или

бита поред бијен, бијена; шбшит или попијен, итд.

Начин неодређени се у северно-тимочком дијалекту

изгубио. У народним песмама се још може чути (ак

ценат му је онда на слогу испред инфинитивног на

ставка):

Ја не могу њега шогледати

А камо ли с њега вечерати. —

Ако нечеш мájћу погубити,

Јутре чу се млада обесити. —

Коња че си дланом домамити,

А девбјЊу не мож нигде најти ит.д.

Али су врло занимљиви овако окрњени инфинитиви:

Леле Като, варе злато!

Којче мájће бгњњ наклac"

Кој че мájће воду донес. –

Кој че мáјче ижу шомеc 1 –

Књда дуне вијЈВр ветњp,

Он че тебе ижу аомеc. –

Кум доljЈезди, куму коњ привишта,

Коњ привишта, двори зњдзњвнéше.

За штб-чемо куму коња врзас?

Будуће време гради се, по правилу, перифрастички:

узме се садашње време од глагола хтети: бчу, бчеш

итд. или: чу чеш . . . и садашње време онога глагола

од кога се хоће будуће време (са свезом да), на пр. ја чу

да дојдем или и без да: ја чу дбјдем. Овако скраћени

облици од хтети долазе и у почетку реченице: чу дбј

дем, или: чу да дбјдем, или се за сва лица узме че:

че дбјдем, че дојдеш, че дбјде, че дбјдемо, че дбјдете,

че дојду: Че станеш ти у моју штрапку (изрека).—Чу

д'ičем у сњлó. — Че умре од рака-тога. — Чу ју

шњевам нњчњс, итд. У народним се песмама може наћи

и правилан Футурални облик: Сама чу си смрти ја ство

piru (види примере за инфинитив), али га у обичном

говору нема.
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За прошло време ваља поменути да се у 3. м. је

днине глагол је најчешће изоставља: Рекла баба да

че умре. — Уштицам га с онеј| његбве нбће. – Они

мисле он нагрбљм пáре.—Тину-ту збвнум кметњ-т итд.

Да се боље види глаголска промена, прегледаћем

промену већега броја глагола т. врстама. Глаголи су

овде подељени у врсте (4.) према основама времена

СаДаDIЊеГ.

Прва врста.

Први разде о.

бодем.— Вр. пређ. бодео. — Вр. пређ. свр. бдо:

Ја га уббдо, ама и он мене јбоде. – Зап. начин бода

— бодете. Прил. сад. вр. бодечи. Прош. прид. бол,

ббла: Убл се на трн. — Трп. прид. ббден : Он убден

CEC RODHK.

доведем.—Вр. пређ. свр. доведо, дбведе, доведомо:

Доведе ли ти дете у чкблу?—Доведо. — Доведомо во

лбве на панаир.—Зап. начин доведа, доведоте; Прош.

прид. довел, довела : Довел се у ред.—Трп. прид. доведен:

Скоро је девбјhа доведена. — Као доведем мењају се:

уведем, наведем, заведем, изведем, поведем, ит.д.

клaдем (и: кљдем, в. S. 3.): Кладем бгњњ.– Време

свр. кладо. — Зап. нач. клад-кладете. — Прил. сад.

вр. кладечи. —Прош. прид.— клал, клала: Наклале

мбме седењђу. —Трп. придев кладен : Голем бгњњ на

кладен. — Као кладем мењају се и: закладем (и: зак

лодем, в. S. 3.), поткладем, ит.д.

једем. — Вр. пређ. несвр. једео. — Вр. пређ свр.

јéдо. Зап. нач. јеи— јечте и једете. Прим. сад. вр. је

двечи. Прош. пр.јем, јела. Трш. прид. једен : Све изедено.

предем. — Вр. пређ. несвр. предео. — Вр. пређ.

свр. предо. — Зап. нач. преда—шредете.—Прим. сад.

вр. uредвечи. — Прош. прид. uрела, преле.—Трп. прид.

преден.
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doем.— Вр. шређ. несвр. идео: Ја део пре у варњш.

Повосте ли ви? — Време пређ свp. идд, иде, идомо,

идбсте, идбше. — Зап. нач. идд, идете: Иди у сњло да

живиш. — Прим. сад. вр. идечи : Досади ми се идеечи

у дрва. — Прош. прид. ишВл, ишла, ишлб, ишли

поред биљл, била, било, били ит.д.—Тако и сложени

глаголи: дбјдем. — Вр. пређ. свр. дојдб. — Зап. нач.

дојдба— дојдете. Прош. прид. дошл. — Као дбјдем ме

њају се и:”појдем, најдем, прејдем. — Глагол отiодем

мења се као дем, само што у аористу поред отидб

има и отб: Ја отб у дрва. — Ви отбсте а ми остамо.

— Кад уз дем дође да, губи се врло често а од да,

те има: Очу д-bем. — Ми че д-bемо, ит.д.

иметем — Време пређ. несвр. плетео. – Зап. нач.

плета, плетете. — Прим. сад. вр. плетечи. – Прош.

прид. плела—илеме: Исплела ми чарâпе. —Трп. прид.

шлетен, шлетена.

метем.—Вр. пређ. несрв. метео.—Вр. пређ. свр.

мето: Ја измeто гувно, а дамете ли ти твоје? Зап.

нач. метi— метете: Метčте ижу.— Прил. сад. вр. ме

течи. — Прош. прид. мем, мела. —Трп. прид. метен.

гњетем. — Вр. пређ. несвр. гњетео. – Вр. пpel,

свр. гњето. Зап. нач. гњетi, гњетете. – Прош. прид

гњем. — Трп. прид. гњетен : Вреча-ва нагњетена с ку

куруз.

рњстем. — Вр. пређ. несвр. растео. Вр. пређ, свр.

páсто. — Зап. нач. pљстi — pacréте. — Прил. сад. вр.

picTéечи. — Прош. прид. picu, páсла.

музем.— Вр. пређ. несвр. музео.— Вр. пређ. свр.

мЈЗо.—Зап. нач. музи— музете.— Прош. прид. мјзвл,

музла. — Трп. прид. музен.

гризем. —Вр. пређ. несвр. гризео.— Вр. пређ. свр.

грisо.—Зап. нач. гризf—гризете.—Прош.прид. грiЗм,

грбала. — Трп. прид. грiseн.

ДИЈАЛЕктолошки звоPIик, књ. II. 27
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донесем.— Вр. пређ. свр. донесо, 2. и 3. ј. дбнеce,

донесомо, донесосте, донесоше.—Зап. нач. донеси, доне

сете. — Прош. прид. донел, донела.— Трп. прид. до

нéшен и дбнет.

шљ“сем. — Вр. пређ. несвр. пrcéо.— Вр. пређ. не

свршено пасо. — Зап. нач. ub“ch — псете. — Прим.

сад. вр. пад“céечи. — Проп. прид. шžсвл, пасла. — Трш.

прид. шасен : Травā шоužсена.

тресем.—Вр. пређ. несвр. тресео.— Вр. пређ. свр.

тресо — Зап. нач. треci — тресете — Прил. сад. вр.

тресечи. — Прош. прид. треchм, тресла. — Трп. прид.

тресен. — Као тресем мењају се и: истресем, отресем,

натресем, ит.д.

скубем.— Вр. пређ. несвр. скубео.— Вр. пређ. свр.

скijбо. — Зап. нач. скуби — скубете. — Прош. прид.

скјбл, скубла.—Трп. прид. скубен : Брадâ му оскрбена.

дубм.—Вр. пређ.несвр.дубо.—Вр. пређ. свр.дубо.

—Зап. нач. дубi—дубете.— Прош. прид. дубљм, дубла.

aечем, з. л. мн. печуј. — Вр. пређ. несвр. печео.

Вр. пређ. свр. шко. — Зап. нач. печи — печете. —

Прим. вр. сад. шечечи. — Прош. прид. пекм. — Трп.

прид. печен.

речем. — Вр. пређ. свр. реко. — Зап. нач. речи-

речете. — Прош. прид. реком и рек6л : Врачарка рекла

да че умре. — Трп. прид. речен : Нее на кога је речено.

вучем и вмечем, з. л. мн. вучу) и вмечу. — Врем.

пређ. несвр. елечао и вечео. — Вр. пређ. свр. вико и

влéко: Довлеко се на-две на-три. — Зап. нач. вучи и

влечи — вичете и вмечете. — Прош. прид. вјкл и вле

кл : Довлеком се књно блужа

течем, 3. м. мн. течј. — Вр. пређ. несвр. течео.—

Bp. пређ. свp. тако.–Зап. нач.теча— течете.—Прош.

прид. текњл, текла.

сечем, 3. л. мн. сечу. — Вр. пређ. несвр. сечео.—

Bр. пређ. свp. секо.– Зап. нач. сечи — сечете.— Прил.
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сад. врем. сечечи. — Прош. прид. секњл, секла.— Трп.

прид. сечен.

тучем,3. мн. тучу.— Вр. пређ. несвр. тучево.— Вр.

пређ. свр. т.јко. — Зап. нач. тучi — тучете. — Прош.

прид. тјкњл, тукли. — Трп. прид. тучен.

стрижем, 3. л. мн. стрижу. — Вр. пређ. несвр.

стрижео. — Вр. пређ. свр. страго. — Зап. нач. стpижба

— стрижете. — Прош. прид. стрizbл, стрizли. — Трп.

прид. стрiожен: Стражено прасе по градину пасе (поред

шљ“cé).

мбгу, мбожеш ... 3. л. мн. мбгу. У 2. и 3. л. јед

нине може доћи и скраћен облик: мож, особито у 2.

л. ј. Прво лице једнине има и краћи облик мог.— Вр.

пређ. свр. могб, може,могбмо, могбсте, могбше.—Прош.

прид. могБл и мбгњл. — Зап. нач. нембј, нембјте, али

шомбзи у „Помбзи Бог 19

вршем, 3. л. мн. вршју. — Вр. пређ. несвр. вршео.

Вр. пређ. свр. вр: Ја овp а ти не бвр још. — Зап. нач.

врши — вршете. — Прош. прид. врл и врбљл : Дњнњс сњм

oврeм јечмен.

узнем, узнеш .. . јану. — Вр. пређ. свр. узб, узбмо

поред узе, уземо: Узе ли ти што ти требе? — Зап.

нач. узна — узнете. — Прош. прид. узел, узела. —

Трп. прид. Овет, узета.

бтнем ... бтну. — Вр. пређ. свр. оте, 2. и 3. ј. бте,

отемо, отесте, отеше. — Зап. нач. отнi — отнете. —

Прош. прид. отел, отела. — Трп. прид. бтет: Не ваља

бтето.

почнем. — Вр. пређ. свр. поче, uоче, побче, иочемо,

шочесте, почеше.— Зап. нач. — почнi — почнете. Трп.

прид. почет. — Прош. прид. шочел, шочела.

кунем. — Вр. пређ. несвр. к, нео.— Вр. пређ. свр.

кле, кмемо. — Зан. нач. кунић — кунете. — Прош. пр.

клел, клела. — Трш. прид. клет: Клета да си, моја

мáле 1 — Као кунем има и прокунем, закунем, и т. д.

ge
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одбинем. – Вр. пређ. свр. одња, 2. и 3. ј. бољше,

одњшемо.—Зап. нач. одвана — одњинете.— Прош. прид.

одваел, одњавла, и т. д. — Трп. шрид. одlaет. – Као

одбанем мења се и запнем.

умрем. — Вр. пређ. свр. умре и умро, 2. и 3. ј.

jмре, умремо. — Зап. нач. умрi— умрете. — Прош.

Прид. умрем, умрела. .

подпрем. — Вр. пређ. свр. подвлара, 2. и 3 побољ

пре, подаремо или: подвар, 2. и 3. ј. подвар, мн. подњ

промо, и т. д. —Зап. нач. подњпрi— подњарете.— Проп.

прид. подвијом. — Трп. прид. подвирт и потцрт.

прем, преш... пру.— Вр. пређ. свр. пр, промо. Зап.

нач. ири — прете. — Прош. прид. прол, прола, и т. д.—

Као прем има и збирем. — Као прем има и запрем.

Трем, треш,... тру.— Вр. пређ. свр. тр., трмо. Зап.

нач. три-трете. — Прош. прид. тpм, тpла. — Трп. пр.

трт, трга. — Овако и затрем

задзрем : Књд га задзреш, онб алис човек. — Вр.

пређ. свр. задзр, 2. и 3. задзр, мн задземо. — Прош.

прид. задзјом, задарма : Задзром ме књно мачка.

прострем: Да ти прострем да спиш. — Вр. пређ.

свр. простру, 2. и 3. црбстp, мн. прострмо. —- Зап. нач.

прострi — прострвте: Прострво да спимб.— Прош. прид.

простром, прострла. Трп. прид. uрбстрт.

Други раздео.

ровем, ровеш, рове, ровемо, ровете, рову.— Вр. пређ.

несвр. ровео, 2. и 3. ј. ровеше, мн. ровеомо, ровеосте, ро

веоше и рову.— Вр. пређ. свр. ров, ровамо, ровасте, ро

ваше. — Зап. нач. ров,—ровете. — Прил. вр. сад. ро

вечи. —Прош. прид. ровал, ровала. —Тако и изровем.

Као ровем мењају се и: "

бљувем.— Вр. пређ. свр. бљува.—Зап. нач. бљува.

— Прош. прид. бљувам. — Прил. сад. врем. бљувечи.
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ковем. – Вр. пређ. свр. кова. — Зап. нач. кови -

ковете. — Прош. прид. ковал. Прил. сад. вр. ковечи.

зббем. – Вр. пређ. несвр. збео. — Вр. пређ. свр.

зоба. — Зап. нач. зоб зобете. — Прил. вр. сад. зо

бечи.— Прош. прид. зобал, зобала. "

ромем, 3. мн. рому. — Вр. пређ. несвр. рбмео. Вр.

пређ. свр. рома.— Зап. нач. Роми— ромете. — Прош.

прид. ромал. — Прим. вр. сад. ромžечи.

кашем. — Вр. пређ. несвр. капео, кашеше: Тиша

од стреју капеше.— Прош. прид. кашал, кашала, и т. д.

шерем и церем. — Вр. пређ. несвр. шерео и перво. —

Вр. пређ. свр. uрh, шрамо. — Зап. нач. шерi— шерете.—

Прош. прид. uрам, ирала. — Трш. прид. тран, шрана и

ирана. – Као шерем, мењају се и ови сложени: оше

рем, исцерем, заперем, и т. д.

берем и берем. — Вр. пређ. несвр. берео и бčрео. –

Вр. пређ. свр. бра, брало: Ти набра дрва. – Зап. нач“

бери, берете. — Прош. прид. брал, брала. — Трп. прид.

бран, брана и брана : Црешња-ва брана. – Као барем

мењају се и: обарем, соберем, изберем, наберем, и т. д.

и у 2. и 3. л. једнине аориста имају акценат на првом

слогу: ббра, собра, избра, и т. д.

дерем и дерем. — Вр. пређ. несвр. дерео и деpeo. –

Вр. пређ. свр. дра, драмо : Ја одрk jáгње, а ти бора

јáре. — Зап. нач. деpi – дерете: To je деpi – кожа!

— Прош. прид. драм, драма. — Трп. прид. дран, бдран:

Жив дран, не бдран.

зовем. — Вр. пређ. несвр. зовео. — Вр. пређ. свр.

зова, зовđмо. — Заш. нач. зовић — зовете.– Прош. прид.

зовал, зовала. — Трп. прид. збван. — Као зовем мењају

се и : дозовем, позовем, назовем, и т. д. са аористом у

2. и 3. м. једнине дбзова, шибзова, и т. д.

чем или тачем (у Селачкој, чети, че, чемо, чете, мј.–

Вр. пређ. несвр. чео, 3. л. множине чију и чвоure – 18p.



4522

пређ. свp. тка, ткамо: Онá habrна постав. — Зап. нач.

чи, чете. – Прош. прид. ткама, ткале. — Трп. прид.

ткан, ткана или ткана, тканб, и т. д.

Друга врста.

вéнем, венеш... вену. — Вр. пређ. свр. увену, 2.

и 3. м. једнине увену: Све јвену без ћишу. —-Прош.

прид. увенула. Градине увенуле.

flњем.– Вр. пређ. свр. пођину, 2. и 3. j. učjuЊу

мн. пођинјмо, пођинјсте, пођинјие.— Зап. нач. Винi

fuнете.— Прош. прид. Винфл: Војници изђинули.

Mateu (кинем). — Вр. пређ. свр. мину: Orhuy ce

упртка. – Зап. нач. Кини — Кинете. — Прош. прид.

Нинiju : OrfuнJма се кбва.—Трп. прид. отihНут. Тако

исто и: uchњем, сfilњем, и т. д.

flicнем (киснем).— Вр. пређ. несвр. Наснео. Врем.

пређ. свр. Нисну и ћасо: ПбНисе књно миш. Зап. нач.

fiиснi – Ниснéте. — Прош. прид. Ниснул или поћсл.

ш,јанем (опузнем).— Вр. пређ. сврш. изну и а,јаво:

Ја сњв оајзо. — Прош. прид. опузнум и оajЗhм: Дојде

св ош,јављ од ћишу.

жšгнем (и жBзнем).— Вр. пређ. свр. жњгнi, 2. и 3.

једнине жkанј: Жану ме нешто у кук. — Зап. нач.

жњгна и жBгни.—Прош. прид.жванул и жBгнум: жBгнули

га бркове.

врием (вратим.— Вр. пред свp, and, E. и 3. j.

врну: Он се врну од рббту.—Зап. нач. врнi— врнете:

Врни ми шаре-не. — Прош. прид. врнул, врнули: Она

сњг наврнула свет у цркву.

гJтнем. — Вр. пређ. свр. гутнi, 2. и 3. ј. гутну:

ГJтну ли и ти малко? Једва прогутну залогајњк.—Зап.

нач. гутнi—гутнете и г.(тни—гутнете.— Прош. прид.

гутнул: Ништа нее гутнула.
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стáнем.— Вр. пређ. свр. стану, 2. и 3. стану, мн.

стан умо: Он стану на снагу. — Зап. нач. стани и стан

— станете и станте. Прош. прид. Он станул цар. —

Тако и останем, постанем, и т. д.

дирнем. — Вр. пређ. свр. дирну, 2. и 3. дирну:

Дирну ме нешто у-срце. — Зап. нач. дрни и дирнi,

дирнете — Прош. прид. дирнул, дирнула.

aliснем. — Вр. пређ. свр. писнi, 2. и 3. j. ubicну:

Писну ми уво. — Зап. нач. uисни и шасни — шиснете.

— Прош. прид, шиснул, шиснула.

chНем (сахнем). — Вр. пређ. свр. јchњу: Све јchњу.

—Усну кукуруз.—Заш. нач. сана— снете.—Прош.

прид. усљнфл и усšл : Рука ти усšла 1 (клетва). —Тако

и: uchњем, заснем, пресšнем : Река-ва пресвла (и: пре

снула). .

одšнем (одахнем). — Вр. пређ. свр. одвну : Једва

одвну малко. 0овну ли ти? Зап. нач. одавна— однете.

— Прош. прид. одвнфл, одвнула.—Тако исто и: издвнем,

удвнем, и т. д.

станем (ст. сл. стинкти).— Вр. пређ. свр. бетину:

Кровајњ-в бстину.—Прош. прид. остинум : Чорба ости

нула.—Тако и сложени: останем, истинем : Чекај да

истине јело. — Онб истинуло. — Ти истину од стра.

chВне (савне, сване).—Вр. пређ. свр. свну.—Прош.

прид. свнуло : Гоџћ одáвно свнуло.

uрнем.— Вр. пређ. свр. uрну, 2. и 3. ј. прну : Ко

кбшка црну на седало. — Прш прид. uрнiљ, ирнула,

и т. д.

ThКнем : Не-смеш-ме тikнеш. — Вр. пређ. свр.

тњкну.—Зап. нач. ThКни и такнi— такнете.— Прош.

прид. такнул и твкњл. — Трп. прид. ThЕнут. — Као

тšКнем и наткнем: Iliriksu jáгње на ржšњ.

шћанем: Чек да ти шћанем на уво. Вр. пређ. свр.

шљан), 2. и 3. ј. швану: Књквб ми ти шћану? —Зап.
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нач. шљанић :Де ми шљини на уво.—Прош. прид. шљан ул,

шљанула.

Овде долази знатан број глагола без ну у обли

цима, који се граде од инфинитивне основе. Такви

су на пр.:

мВЕнем : Не мог се можнем од њег. Вр. пређ. свр.

поред правилнога можнј, мВЕну и : мно, мfче: Књд ми

се бдмљче од-очи1 – Зап. нач. мокни и мšКни : Ајд

се мВКни одбтле. — Прош. прид. мнкњл : ОдмВКњл се у

дрва.— Као макнем мењају се и: немокнем, одмакнем,

земљкнем, измRНем, и т. д.

стигнем.— Вр. пређ. стр. поред стисну и стихо,

стice, стicoмо : Књд га стico, теоше му бчи испрсну.–

Ја га јурну, а он књд стice низ пут!—Зап. нач. стиснi,

стиснете : Стиснih ако смеш. — Прош. прид. столсв.1,

стicла поред стиснул. Трп. прид. стicнут.

краднем.—Вр. пређ. свр. крадо.—Зап. нач. краднi

— краднете.—Прош. прид. крал, краља, крito.—Трп.

прид. краден. — Тако и украднем, искрiонем, гро

краднем, и т. д. ·

прснем. – Вр. пређ. свр. ирсо, ирсе: Просе искра,

те запали крчина. — Прош. прид. прсл, прсла : Прос.to

кут-коlje. – Тако и: испрснем, запрснем.

дигнем.—Вр. пређ. свр. диго, диже, дигомо, догосте,

дигоше: Дlizомо се у шуму. Зап. нач. дигнi, дигнете и

диг — докте се.— Прош. прид. — дигњл, дигла, али и

дигнi.I.

клекнем. — Вр. пређ. свр. клеко, клече, клеколио.

— Зап. нач. клекни и клекни—клекнете. Проп. прид.

клеком, клекла : К.18Ком на колена.

протегнем. — Вр. пређ. свр. протего, 2. и 3. ј. пред

теже. –Зап. нач. протегнi, uporezНете.— Прош. прти 1.

протегљм. — Трп. прид. протегнут.
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тргнем. — Вр. пређ. свр. трго, трже. —Зап. нач.

тргнi, тргнете.— Прш. прид. тргњм, тргла.—Трп. прид.

тргнут.

обнкнем. — Вр. пређ. свр. обко, ббиче. Заш. нач.

обикнi, обикнете. — Прош. прид. обнкам.

стizнем.— Вр. пређ. свр. стizо, стiоже.— Зап. нач.

стигнi — стигнете. — Прош. прид. стizbл.

легнем, — Вр. пређ. свр. лего, леже. — Зап. нач.

легнi — легнете. — Прош. прид. меzbл, легли.

дзебнем.— Вр. пређ. свр. дзебо : Ама ја одзбо. –

Зап. нач, дгебнi: Дзебнih ако си луд! — Прош. прид.

дзебл : Дзебл см сам за овњј што дува.

побегнем.— Вр. пређ. свр. побего, 2. и 3. ј. побеже.

— Прош. прид. побегл. – Место овога глагома више

је у употреби утекнем, утеко, утекл.

седнем. — Вр. пређ. свp. седo сeде. — Зап. нач.

седни — седнете. — Прош. прид. седам, седма, седмо,

седли, и т. д.: Седма Јана, па попева.

ubњем. — Вр. пређ. свр. пада. — Прош. прид.

užbu, nabua, nakovo, и т. д.

сретнем.— Вр. пређ. свр. срето.—Заш. нач. сретић

— сретнете. Прош. прид. сретњл, сретма: Сретми смо се

на пут.

стегнем.— Вр. пређ. свр. стего, стеже. — Зап. нач.

стегнi — стегнете: „Стегнi neRљу, гацај мечку“, али и:

стегни.—Прош. прид. стекл, стегла, и т. д. Трп. прид.

стент Т

улазнем. — Вр. пређ. свр. улезо.—Зап. нач. улезни

— улезнете. — Проп. прид. улезвл, умезла.

Трећа врста.

Пр в и р аз Д е О.

Први образац.

nijeм, шијеш, nije, miljevo, alјете, алију.– Вр.

пређ. несвр. mijeo, uljenue. nijeouе или подјеу.—
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Вр. пређ. свр. шu, aliљto, ulicTe, alue : ITGuu ми се?—

Наши се ја.—Зап. нач. uu, mire,(безj.): Питерњthију.—

Прил. вр. сад. uијечи.— Прош. прид. uил, абла, шило,

шали, и т. д. — Трп. прид. шčaur: Винб све шбашто.

Као пијем мењају се на пр. ови глаголи: бијем,

зап. нач. би — бате; шijем, зап. нач. шu — ште;

љlјем (лијем), зап. нач. Љи— љire; мfilјем, зап. нач.

ми — мате; гњdlјем, зап. нач. гњи — гњате; рilјем,

зап. нач. pи— рire; крilјем, зап. нач. кри— крште;

вијем, зап. нач. ви — вате. Глаголи чујем, дјем,

објем, шљујем. мењају се као аdlјем, само што им

се у зап. начину чује на крају ј: чуј, дуј, обј, чујте,

дјте, објте. Глагол знам може у презенсу гласити и:

знâlјем, знајеш, и т. д. шоред знам, знаш, зна. Глагол

смем у презенсу може имати и неконтрахован облик:

смем, смеш, и т. д. а 3. л. мн. смеју и сму (према

првој врсти). У прош. придеву поред смел, смела... има

и смејал, смејала. Као смем мењају се и доспем и

дбcaем, узрвем, а прош. придев имају само: доспел,

узрел, узрела.

Тако исто и жњем, мељем, кбљем; вр. пређ. несвр.

жњео, мељео, кбљео : вр. пређ. свр. же и жње, мле, 2. и

3. л. ј. самле, кла, 2. и 3. закла. — Зап. нач. хњи,

меља, кољi — жњете, мељете, кољете; прош. прид. жел,

млем, клал ; трп. прид. табожет, сhмлет, заклат.

Глагол дам мења се по овој врсти: дам, даш, да,

дамо, дате, дају; зап. нач. дај—дајте; прош. прид. дал,

дала, далб, далi. Поред овога, глагол дам има сад. време

и по првој врсти: двдем, додеш, деду, даћемо,дњдете, дњду.

Други образац.

Jмем, умеш, Jме, умемо, умете, јмеју и уму (по

првој врсти. — Врем. пређ. несвр. умео, умеше. —

Прош. прид. умел.— Овај глагол може имати и некон

траховане облике: умем, умеш ; прош. прид. умејал.
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Одречни облик има: н-јмем, н-умем; н-умејал. —

Као јJмем мења се и рљајмем (в. глаг. IV,0.

Трећи образац.

izрам, шараш, izpa, izpaљо, ћарате, играју. — Вр.

пређ. несвр. 12 pao, izpaиe, izpаше, ћераомо, izpaoсте,

izраоше.— Вр. пређ. свр. игра, играмо, играсте, играше.

Зап. нач. izpaj — fizpајте. Прим. вр. сад. игрkeu. –

Прош. прид. играл, играма, играмо, играли, играме, и т. д.

Као барам мењају се и ови глаголи: Кам (ређе

fičnaем) ; звијам (кукам) (: Зbвblјају жене на грббишта);

благосиљам; záиам - гађам; амачам — плаћам; дру

сам—тресем : собарам; злikам—јецам (: Дете змика);

свáдиам се — свађам се: терам; уштевам : Оч уштеваш

на бели лук; шњевам — сањам; познâвам; давам; по

магам: двадам; свитам се— скитам се: сисам; арачам;

ницам— ничем; имам (одреч. немам); чувам; дđзам;

тБакам; стisам — стижем; вuкам — плачем; гркам;

icнкам: кукуршка (петњл —); мбкам; мљаскам; plav:

Крава рbка; скакам; сркам: отакам: кашљам : звклi

њам: зашњам; стењам; звирам се: извирам; задзи

рам –зазирем: звалирам; врчам; жвакам , посрчам —

посрћем; квбцам; мицам, чешам, и т. д.

Други раздео.

Iрви образац.

бришем, бришеш, браше, бришемо, бришете, брдицу.

— Вр. пређ. несвр. брiuео. — Вр. пређ. свр. бриса,

брисžмо. — Зап. нач. бришč — бришете. — Прош.

прид. брисал, брисала. — Трп. прид. брисан.

Овако се мењају: шишем; миришем; макем; вржем;

вéожем; швачем — шапћем; глбием; стружем; можем;

jáишем; сем – сејем; бајем; кајем; мајем; појем;



428

трајем; вćем – вејем; смем се— смејем се: сем —

сејем; грем се– грејем се: кажем; миксем; можем;

нiожем; peaceм: сјчем: личем—липшем; иречем, ит.д.

Глаголи бљујем, шљујем ит.д. (прош. прид. бљу

вам, т.њувал) мењају се по овој врсти, али се они јед

наче и са глаголима прве врсте другога раздела, па

гласе и : бљувем (као ровем), шљувем, кљувем, трувем.

поред трilјем.

Глагол биу има по овом обрасцу: бчу, бчеш, бче,

бчемо, бечете, а 3. л. мн. има и бече и Сте (по IV в. 2. р.).

Краћи облици гласе: чу, чеш, че, чемо, чете, че или те.

Место свих ових краћих облика може се употребити

(особито у буд. врем.) само че: Ја че идем; ти че идеш,

он че иде, ми че идемо, ви че идете, они че иду. —

Краћи облици могу дoћи и у почетку реченице: Чу

д-идем, чемо идемо или че идемо, ит.д. — Врем. пређ.

несвр. теа, теше, теžмо. или тео, теше, ...теомо, теосте,

тоше или ту: Ту се побију. — Прош. прид. тел или

тејам, тејала, ит.д.

Други образац.

купијем, купијеш. купају. — Вр. пређ. несвр.

. купјео, куш()Јеше. — Вр. пређ. свр. купува, купу

вамо. – Зап. нач. купуј — купајте. — Прил. сад. вр.

кушувјечи. — Прош. прид. куuувал. — Трп. прид.

кушјван.

Као кушјем — купувам мењају се на пр. и ови

глаголи : краљilјем — краљувам; војем — војувал:

болijeм — болувам; боледујем — боледувам; празну

Uјем— празнувам: гладјем—гладувам; раскарујем–

раскарувал : шисјем— шисувим шладнујем— иладну

вам казујем — казувам; шестујем – шестувам; исno

ведујем—исповедувам, ит.д. Презенс ових глагола може

гласити и: купувјем, казувјем, исповедувјем, итд.

према прошастом придеву.
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Четврта врста.

Први раздео.

I

svemu, sveunu. Koce и косу.— Вр. пређ. 1999

„Аo, sveuo, suceavno, коceoсте, косеоце или већ 19

njen, cap. Roca, E. и 3. коси, космо.—Зап. нач- 19г

sero, + прил. сад. вр. косечи.— Прош. прил 194

sea.-Трп. прил. коe

као глади мењају се на пр. и ови глагоче 9"

„ . Приса те се рани; трп. прид. првене 19° r

„Аo,pau-poslaен,зап. нач, речи:Р“г

njega uhapurano My! — крстим — врстене 79 9 9

Japane, naru– платен: Све је племеч

Agree causa – солен : Јело не посленог - 909“ г

sple osoba na počinjру; водим — обене 9* r

- Гучио добро насељено; вам– вене 409 г

Аом влади – елен: Не иди з-голему врчУ У

„Аo, jave namesa slovu– does Jel' '''fr

„А, smu– Morea = Бела Рада наћитета: "" r

„Аo, naknu – mučen zbrewм — блем: 49'т

„да колач је разложен: првим—говорим:"' r

-pe Ramovoro perpeno no-as re- - '9°

т. S nape werpoone natu spaиим, речим -1°

p, g.bry. – Pseum cвиња: — женим - """"

Дssa je osnova, a и момак ожењен "Фин" - "69°

д, sa već nju – rimer: Cebuva-tri vrl's

„da– примењене Бела Рада преч ""

j. - zakopanu dugu ce— бавим се чу“ г

„Ајд, светијим – светајен: све смо 90“ У

Jug save aux – влачен — маче """""",г

-Aha (kome кола страна је - 1° 9

„А љује знају: ијим— најчен 1999: "T

2, L. G. L. ovom–obu; naruwi novi - 9°

„,„за добро смањинтиме шчеч“ 49
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свирџија сврш, бро игра; – цВКлим: Исцњклihм књко

мáче у 6гњњ; užasuљ, шазил и пазел : Неchм зваљЗел, ит.д.

Глагоми спим, чмим и жмим имају садашње време

по овој врсти, само што у 3. л. мн. имају у : сту, чму,

жму. — И остале облике имају по овој врсти сем про

шастога придева, који гласи: спал,чмал,жмам—спала,

чмала, жмала, ит.д.

Други раздеO.

живим, живиш, живи, живимб, живите, живе и

живј. — Вр. пређ. несвр. живео, живеше. 3. мн. ки

веоше и живу. — Вр. пређ. свр. живе: Ти бњш добрб

učживе 1 — Зап. нач. Жсива — живете.— Прил. вр. сад.

живечи.— Прош. пр. живел : Богти живел милу мájћу!

Као живим мењају се на пр. и ови глаголи : виchм—

висел ;— видим; вр. пређ. свр. видб, виде, видбмо; зап.

нач. види -- вичте (ст. сл. виждњ); дЗњBHi: Béруј, куме,

дзвнi буре 1— прош. прид. дЗњеном : стидим се – стидел

се; четим — четео — четел ; грма — грмело; кљнтiљи —

контем, мислим — мислем : жалим — жалел ; тршим

и традим — триел ; вблим — волем; срб ме — сврби

ме; цвтi (3. j.), зап. нач. ugasтi: Цвтi, ружо, не гле

дај на мене — Расцвтло се цвеће. – Ниша— кипи:

Грне ћund. – RumeAy вбду донбси: метам – летел,

гордим — горел, ит.д.

Многи глаголи овога раздела имају некe oблике и

по трећој врсти, првом разделу, другом обрасцу. Тако:

осивом има и живем као умем; прош. прид. живе

Uli- поред живел полудем — полудем с мстем –

метећи: старем— остарел: Очу да остарем; огладњем:

Код овладнем, да ми дЊдеш леб, ожеднем – ожедних

Фенем - зеленел и зеленеžм; кошнем – копнел по

Perfем – поруменем : uoupнем– uoupнал - белем

и белilev — белем, белем и белијал итд.
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Трећи раздео.

бежhм,бежhu, бежи, бежимо, бежите, беже и беж).

Вр. пређ. несвр. бежбо — бежбомо. Вр. пређ. свр. бежа,

бежамо. — Зап. нач. бежи — беж"те. Прил. сад. вр.

бежčечи. — Прош. прид. бежал.

Као бежhм мењају се: држhм, трчим, блејам, сто

ljбл, бојим се, вречим, вриштим, зујам,јечам, зучим,

квечам, кмечим, лежhм, шиштим, ржhм, сјbljihм, цвр

чим, чучим, ит.д. само што у 3. мн. сад. времена имају

чешће у него е: трч) и трчи.

Грађа.

I. Народне приповетке.

1. ЛењtiВа жена.

. Била једна лењива жена, па-не-тејала да-плете,

не-те(јJáла да-преде, не-тејала да-чé. Она имала млбго

убава кучина, нњ-не-тејала да-ји-преде, тиће-питала

попá књд-овћј русим по-свлб за-Велиг-ден: „Чу-те-питам,

попе, нешто. „Имам убљва кучина, па-мог-ли да-се-уви

jјем у-слбженицу, па-да-дбјдем у-мáнастир да-се-кбм

кам“)9' A-поп: „M6жеш, мčжеш || Уви-се у-слбженицу

от-кучина, па-дојди на-причес!“ Онá узме на Вемиг-ден

кучина, тБ-се-увије у-њи и-отиде у-цркву. Там неe

улазила у-цркву, тиће-се-поткљчима на-прбзорчич, па

péкла: „Комћем, попе, проз-дупћéм.“)" A-поп рекњл

„Ајде овам, ајде овам, голанарамџо! Куде сви љуђе,

туј и-ти!“ Жена-та умезла тњг у-цркву, а попњT узéм

књндилницу,мине покре-њу, па-ју-припали, а она кужне“)

нá-поље, па-бежала, бежáла; а-кучина уџе горела дор

*) т. ј. да се причестим.

P) причести ме, попе, кроз рупу (Душку).

*) јурне.
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нáјде (ј)едну-бáру. Туј-се онá ваљала, ваљâма, тБ-се

угасила. Отиде-си она тњг дом, па немало кудеља, а

онá узне од јЊрibМ јерiv) жњглу, па-на-њу надене по

весмо, па-текбј прела на-Велиг-ден, а-мужа-си натерама,

те-замел у-тигáњ кашу, ша-му-вревима: „Сипи-ми, муже,

кáшу на-páмо, пњ-чу-ја и-предуцкам и-да-лизуцкам“

Муж-ју послушал : уготвим кашу, па-је-сипáм на-páмо,

тњ-je-и-прела и-јела. Комшиће- је-доодиле, па-ју-пи

тувале: „Ај, мори! што-предеш-двнic? Нb"ли-је двнic

Велиг-ден?“ А она-јим одговорила: „Дако-је дњнic

Велиг-ден ! И-ви-да-сте по-бáре брцкáме, и-ви-би дњнic

врцкале!“

2. Па лењива женđ.

Билá мењива и гола жена, па-jЈедноман") према

сал (ј)еднд-врњTено, и турâла-га у-кацу,-бњbи-п.нила

кáцу с врњTена! Пратима-си мужа у-алугу да-оцече

мњTњвило. Он отиде да-оцече мњTњвимо, а она-га пре

текне, и-дојде пре-њега-там, па-књко-пиле рекне: „MњTњ

вило-вило! пo-гбру-се вило, дом-не доодило 1 Умрема

-ти и-женá и-деца!“ Муш-сe мáне да-сече мњTњвимо,

па си-отиде дом. Књдошљл“-дом, жена-га питувама:

„Море, кам-ти мњTњвило? Че-се-попњшкају“) врњTéна у

кацу-пу!“ Муж тегај рекњл : „Море, књд-отидб (оту у

-планин, ја-чу (ј)едно-пиле где поlје: „МБтњвило-вило!

по-гору-се вило, дом-не доодило. Умрела ти и жена и

деца" па си дојдO" ThК-си-га она пратила код њојну

матер, „Ујде, море, дидеш“ код-моју матер, нек-ми

дњле кошуљу“. Он отиде код-њбјну матер, и-каже-је з

какво-је дошњл. Мати-се зачуди, закла гуску, уљуди-ју,

") једнако.

°) т. ј. иструну.

*) да идеш.

*) кад-дошл.
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пњ-ју-тури у-тврбу и-испрати-га, а кошуљу-ју не-дњде.

Књдошљм“) дом, она прими трбу, па-погледа у-њу, а

оно-се нбђе од-гуску црвејЈаме. Она мислема кошуља

тој, па-смат-рала да-је-тбј огрљáк, и-рекла: „Што-ме

мрзи, тбј-ме мрзи : црвен бплит окол-шију“ A-бн ка

зувам: „Гуска, жено, гуска!“ Он апа думама: „Ако-je

куска, нека-је нбвка (неки: цемка)!“ Ђутал-сионтњкбј

пбсле, а она нее рњботила, тиће-га-клоцама. Прачáма га;

„Ајде-дидеш у-алугу да-донесеш липове јáбуће“, а-бн

ишњл и-тражим. Тлњскáла-га а-там а-овам, дор-му-бáба

зáжени сина. Дошлá бáба да си-збвне зета и-дњштер :

„Ја зажени сина, па-ето дојдб сњЗвњницу“) да-ви-збвнем,

па-дојдете“. Зет кáже на-бáбу да-му-женá нема дреје,

нема-си ни-кошуљу. „Е, зете, рекне баба, ти-ју тури

у-кáцу, па-ју-довези. А-јá књд-ви-видим да-идете, ми

чемо-ви убаво присретнемо“. Књдошлб“)време за-свáдбу,

муж натовари кацу на-кбла, а жену у-кацу, па-ајд!

Књд били близо-дом, а-отуд гајде свире, тупан тупа,

девбјhе поју! Књџенá“) тој чује и-види, кужне ис

кáцу, па-утекне дбм, и-више нее мислела да-си-вара

мужа и-да-га-прача у-мњтњвима ни-у-липове јáбуће.

3. Máти Па-мđти.

Имала-си мати сал (ј)еднога сина, па-је-синњT бил

зњл. Једњнпут јурне да-ју-бије, а-бил бос. Тудек бил

плот с трње граден, а-онá бежала преко-трње, па-се

обрчала надзáд књмто-сина и-вревима: „Полisк (пњмћк),

сине, пњлЊк! Ббси“), па-чеш-се-убодеш!“ Друга-ју женá

судила: „Што-си луда,тњ-му-казујеш? Нек-се избоде,

књTe-јурида-те-бије“.A-онá на-тујжену(жену)вревима:

„Дáко, мори,дâко! Нека има мáти прет-кога бежати!“.

") кад-дошл.; кад-дошлд.

P) све-званицу.

*) код-женi.

*) бос-си.

диллкктолошки звоник, књ. II. 28
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4. Лењива девојha.

Имáма-си мáти ћерку за-женидбу, па-ју-дизала нбчу

да-рњббти, а-она-не-стејама. Књд су дошли сватове,

мáти рекла: „Теро Тито, што-трбпа на-врата?“ а-она

думáма: „Мајко малáлко, тбј-су моји кичени сватове“.

A-мајка је думâла: „Теро Ђито, кошуљу-си немаш“.

Ђера: „Máјко мамáлко, зЊлве-че-ми дњду“. Máти-ју ко

рćља, ама-ништа. Књдошли“) сватове, несу имáми ништа

одар“) да-јим-дiду. Књд-ју-мати судима, ћера говорима:

„Што-че мене, мајко, дáра код-млада бећара!".

5. Баба умрела дутра.“

Бимб неће време књд-умре човек, они-га не-држу

да-седи у-ижу па-да-га-чувају, тиће-јим-бимб адет:

премене-га, па-га-отерају у капелу и-там-га љуђе чу

вају. Умрема (ј)една-баба, ша-ју-отерами у-капелу у-грб

бишта и-тују“ чувала друга баба. Здодремчáмо је, па

мéгла и-зњспáма. Овчаре-се дигну, па-у-капелу, а-баба

и не-осетила. Мртву бáбу дигну и-опсмбне з-дрешљаци,

туре тутун у-луму а лулу-ту на-бабу у-уста да-пуши,

па-си-отиду. Књце“)-пробудима бáба и-видела мртву

бабу с мулу успрklјену, она-се јако уплашила, па-бцтра"

умрема.Јутрé-дњн, књцњвне“), виде две-бабе мртве. Отњг"

не-терају мртвњци у-капелу.

6. Циганин и јаре.

Чум Циганин да-има млњко код-овчара, па-ајд, ајд

код-њега. Циганин до-тегај никњд не видел јаре, па-се

") кад-дошли.

*) од-дiр.

*) од-стра.

*) гуј-ју.

*) кад-се.

*) кад-свке.

“) од-тва.
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млого зачудим књд-га-видем. Јаре књко-јаре, почне да

pипка 6ком Циганина, а-овћј-се уплáши, па-nôчне да

бежи. Бежčечи спотњкне-се од-једно-дрвб и пáдњл, а

јаре дотрчи и-стáне окол-њéга да подрипкује. Ци

ганин помислем дЊ-че-дњ-умре, да пођине, па срдито

péкњл : „Јеu, jeu! Ти-мислиш циганцко-је месо смáтко!“

7. Женцžo стануло мушkо.

Имам нећи човек три дњштерје, и-све-три стасале

за-женидбу, па-нее никњко мислем да-ји-жени. Оне

рекле на-бњшту-си да-ји-жени, ама-бн не тем (тејам

никњко. Тегáј-се оне смислеле да-утекну у-свет. Нај

пре најстареја утекла. Бњшта, књА-видем тој, јурне

по-њу с коња, па-ју-стигл. Она-се одма претвори у

змију, а-бн змију-ту убије. И-друга дbцти утекне,

ама-си-ју-бњшта стигњл, а-она-се претворима змија,

тњ-и-нsу убил башта-та. Сал најмлаџеја дšшти 6cта.

Оваје") билá за-причу јунак. Стане да-бежи, а-бњшта

по-њу. Књд-је-билб близо неку голему реку, а-бbшта

a-да-ју стигне, а-она-се претвори у ћуприју. Он сњс

коња почне да-пребди преко-њу, а-књд-бил на-срет ћуп

рију, ћуприја-се-стрбши, и-бн-се удави. Тегáј-се она

претвори књк6-је била, па-појде у-свет.

После неколко дњна најде она тројицу обесени,

који су били још живи. Затраже они од-њу малко в6ду,

да-рњзмáде гркљан оџеu “): „Ако-нам-тој учиниш, ми

че-ти увек будемо на-помоч, сал-да узнеш од-нас по

ljЈедно-влњкно, и да-га-у-невољу припржиш на бгњњ,

па-че-ти-бдма наше сењthе дојду у-помоч“. Она-|ји на

поји и узе од-њи по-ljЈедно-влњкнб, па-си-бтиде даље.

Hee прошлб млбго, а сретне нећега змејовитога

јунака на-змејовитога коња. ЈунакњT-је каже да-ше

*) овај-је.

*) од-жеџ.

289



A36

вне“) от-пут, а-онá нé-те, тиће-књд-види, да-му-не може

ништа, запали једно-влњкнó, и-сењђе-је дојдбше бдма

с њину помоч, тњ-убише змејовитога јунака. Она-му

узе његбве дреје и-преруши-се јунак, узне-му коња

сњсњв“) тњкрњват, па-бтиде у-другу царевину.

Там сретне (ј)едногá јунака Арапина, у-кога-су уши

били големи јако. Од-њéга-се она јако уплашила. Од

њéга-је и-сва царевина треперила. Ударе-се они и

обарали-се, обарали, па-никој никога неć могњл да

обори. Тегају“). Apáпин запитам: „Одбкме-си ти, ис

коју-си царевину?“ — „Ја-сњм из-другу царевину“, ре

кмá девојha-та, па-му-испричала све-што-је пропатима

и-књко-је погубила змејовитога јунáка (а-нее-се ка

зувала где-је-Женцка главā). Овћј-се јунáк млбго зачуди

на-толку снагу, па-рече: „Ја-сњм-се млбго-пут с-нега

борил, и-никњд-га несšм могЊм оборим. Тиће-да-се-ми

лобратимо, књцмо“) текбј обојица добри јунаци.“ Она

пристáне и побратиме-се, па-заједно дбјду у-некњкву

голему варош (или: у-некњкњв-голем варош). Apáпин

отиде у-његбв-дом, а-девćjћа у-мејЈану.

Пбсле неће-време дбјде Арапин код-овбга демију

у-мејану, и-почну туј заједно да-живу. Једњн-пуд-га

демија (девбјtha) запита: „Море, где-је тебе, побра

тиме, снага? — „Књно-на-побратима, рекњл Арапин,

чу-ти-кажем, ама-на-никога за живу главу да-не-ка

зујеш. Мене-ми-је сима у-моје големе уши (: у-моји

големи уши). Из (ј)еднб-ми уво живи бгњњ сипе и-жéшка

вода тече, тњ-попали черек варош, а-из-друго најпре

жéшњк ветњp дуне, па-тегáj-ми излезне сва сила и-тЊг

неchм онбј, што-сњм-cbr.“ Легну шбсме да-спу, а-демија

се дигне окол-половиноч “) (пњмњвиноч), пњ-му-пробуши

") мрдне.

*) csc-css.

P) rezij-jiv.

*) кад-смо.

* половин-нoм.
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једно-уво, а-из-њега јурне бгњњ и-жéшка водá, тi

попáли и попáри черек варош. Књд-Apáпин устал, де

вбјha-му реклá: „Море, побратиме, шњевал-сом нечњс

да-ти-je-чáвка прокљувела уво. Виџ, да-не-буде истин “

Арапин се пипне по-уво, а-уво, провалено. Он-тњгза

поведи, тњ-свé чáвће дбјду, и-сваку испитију пра(ј)ил,

пњ-књд-пијЈедна неč тој начинима, тбмко и буде. Друђи

-пут-му делија провали у-cšн и-друго уво, а-из-њега

дуну жешњк ветБр, тњ пбобаља и рišзнесе пњлњвин ва

рњш. КњцњBнуло, девојhа му рекла, да-је-тбј она нашра

јима, и-да-је-бн сњг њбјњн рбб, па извади сâбљу и

оцéче-му главу, и-текбј куртемисала царевину отбга“

aинина.

Чује цар, да-је-Apáпин пођинум, па-пушти тела

мина да бка: „КујЈе“) убил Арапина, нек-дбјде коцара“),

голем-че дардобије.“ Она с мушће дреје отиде коцара,

и јави да-је-она Арапина убила. Цар-се зарадује јако и

поклбни-му (јем-je-бн мислем мушко-је)дњштерјуза-жену.

Ете-ти сњг белáј!Свадба би за-два-три-дњнá, а-демија-се

тњг напраји ббљн, па-отиде бБђим-бомњн куд-једну

врачку и-исприча-је све, књквá-је невоља нашла. Врачка

рекне: „Големб-је тој зло, па-мбж и-глáву-да истрбвиш.

Тиће-ти овбјда-урњббтиш: близо овћј вáрњш има (ј)едњн

пештер и-у-њега имана-три местета свакњквеживотиње.

У-првњо-су све-дивје животиње, што (ј)еду месо: лá

вове, мечће, курјаци, мисице и-штб-ти-још не 1 Ако-њи

погубиш, че-дбјдеш у-друго место, где-су-све змије

ридбвћиње. Ако-и-нsи погубиш, че-дбјдеш у-трећо и

последњо место, где-има ајдуци. Меџу-њи-је њијњн (њињн,

њин) арамбаша, и-на-глáву-му стоји дивја плбвка. Они

књT-спу (књцпу) не-мбже-ји никој пробуди дбр-се сами

не дигну. Ако-ји-затекнеш да-спу теп-ти-је лisко:

") од-тдга.

P) куј-je.

4) код-шара.
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увати плćвку-ту, па-је-извади срце и појеu-га, па-чеш

Одма постанеш мушко.“ Девојha-та-ју послушала. Узне

оружје и-дојде у пештер. Најпре дојде у првњо место

и-побије све животиње, сам остал лав, њин цар, па

се-сњс-њéга стане ббри. Књд-не-могла да-га-обори, она

зLпáли и-другото влњкно, те-je-дбјде помоч, и-текој

убије и-мава, па улезне у-друго место. Змије-се

бдма рњсплету и-стáну да-пружају главу књм-њу, а-она

довати сабљу и све-ји исече, сал-се бшр цар змиchи.

Он-се овим окол-ну, и-томЊн (тњмљнi-ју тем поједе, а-она

се сети за-трећо влњкнó, припали-га, и ето-ти онеја

при-сењђе и убише цара змицког. Сњг онá отиде у

трећо место. Там најде ајдуци, где сви спу. Плбвка,

књд-ју-видела, стане да-крешти, сљв-се пештер тресњл.

Онá (девојha-та) увáти плбвку-ту, закоље-ју, извади-је

срце и-поједе га, и-бдма поста мушко, па се-врне књно

мушко куцареву" двцтер, па-је-живел сњс-њу сретно.

8. Сјнце тело да-се-Jкени.

Заженило-се сјнце, па-зовнуло све на-свету свадбу,

и-куче и-маче, што-рекли љуђе. Сви појду у-сватове,

пњ-и-јеж ујáше коња, пњ-и-бн ајд у-сватове. КњTáм“)

а-сватове слезнули от-кбњи и-повезали-Iји у-ливаде

дњ-пњсу траву. Јеж увати његбвога коњá за узду и

одведе-га на-пеchК, па-га-туј привезам. „Штб рњбо

тиш?“ питају-га сви сватове. „Што-рњботим! Зер-не

видите?“ рекне-јимјеж, „учим коњáда-једе пеchК.До

сhг (ј)едно-сјнце беше, па-све изгоре, а-књк6-че да-буде

књце") сунце ожени, па-књдобије“) децу, која-че буду

књно-и-бњштá-Jим! Све-че изгори, па још-cbr учим кона

да једе песšR.“ Сунце књTöј" чује, јако-се рњcрди

") куд-цареву.

*) кад-там.

") кад-се.

*) кад-добије.

*) кад-тој.
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на јежа, па-тегај утекне у-море и-там остане годину.

Стáну-га мбле да-излезне из-вбду, а сјнце не-темо. Tњг

излезне петљм, па-рекне: „Ја-чу сјнце избкам нá-поље,“

па-дбјде на-мбре,па-комко-мбже кукурикне: „Кукурику!

Кукурику!“ Сјнце чује туј сњсвим нбву песњн, коју

дo-тегáј не бимб чуло, па-промуљи глáву из-вбду да

види, куј тој поlје. Ама-петњл види по-светлос да-сјнце

надзира из-воду, па-се-измицал, измицал од-мбре, а

сјнце-се више дизáмо,да-види кује-тој“, и-поново огре

ljâмо цел-свет.

9. Цар и-овчар.

Нећи-цáр зажели да знâljЈе књквб рњботи Бог,

збвне (ј)еднога калуђера, па-му рекне: „Е, калуђере, ти

често вревиш св-Богá (Бога), па-знајеш књквб он

рњббти. Кажи-ми, а-ако-ти не-знајеш, ти најди куј

знаје, ако-бч да-те не погубим“. Калуђер-се уплаши,

па-се-врне дом. Ама књк6-се бојам за главу-си, он

стругне у-свет. Ајд, ајд, па-дбјде куд-нéкога (нећега)

овчарâ на-конак. Књцу“) вечерали, калуђер исприча

све на-овчарâ штб-му-је зашоведим цар. Овчар, књTój"

чује, рекне: „Е, добро! Ти-че да-чуваш моје бвце,

a-já-чу да-идем коцáра,“) да-му-кáжем што рњббти Бог“,

па-узне тиквицу сњс-млњк6, обеси-ју на-врат, товагу

у-руће, па-право коцара.“) Цар, књTój") чује, дозове

овчарâ коцебе,") и-овчар-му дојде. Књд-је-бимб јутро,

овчар рекне на цара: „Е, цáре, ја-увек у-овбј време

мáлко преватим. Ја-сњм донел млњкб, а-ти дај леб, па

да-надрббимо“. Цар двде (ј)едњн-мéб, а-овчар-га пре

") куј-је-тој.

P) кад-су.

*) кад-тој.

*) код-шара.

°) код-шара.

*) кад-тој.

") код-себе.
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полбви, па пњлњвин он узне, пњлњвин двде на цара,

да-дробе. КЊцу") надробили млњк6, тегáј пбчну да-ку

сају. Овчар-се наклáпи, па-куса-ми, куса 1 Књд-најје

дњн-пут удари овчар сњс-можицу илњкицу цара по

руће. „Што-ме удараш?“ пита-га цар. „Пази, па-јеu

што-си-ти дробил, а-не-дирај штб-см ја дробил“,

рекне-му овчар. „От-куде-чу ја да знам, што-сњм-јá

дробил' пита га цáрњT. „А от-куде човек може да

знáје што-Бог рњботи, књцам °) не-знајеш оној, што

си-cšг урњботил "" с дговори овчар. Цар-га тњг шуштим,

те-си-бн отишћ-Л дом слббодњн.

10. Луда жена.

Билá (једна-женá jáко вредна, — од-Велигден

дo-Bслигден (ј)едну-кошуљу сције! Дошљм Велигден,

а-она свшима на-мужа-сп кошуљу, па-пошла куд мужа

си, да-му-се-повали. Прошла (прčшла) покре некњкв

шипљк, па-нeкњко зњкачи с кошуљу за-шипљк. Она

се тњг обрне, па-рекне: „Шипковиње, ти-ли-чеш-му

нбсиш? Ајд носи, носи, књд-бч, а-ja-чу-си идем дом",

— остаји-му кошуљу, па-се-врне. Вечером дошЊл до

мајћин, а жена-та излети пред-мужа радосна, па-га

пита: „Доби ли кошуљу! Е, е! па-честита-ти кошуља,

муже!“ — па-му-исприча све књк6-је понела кошуљу

и-књкб-ју остајила на-шипљк. Муж, књда —чује, узне

товагу у-руће, па пљус! пљус! по-жену, па-ју-пушти.

Жена ровајечи отиде кучипљк“), да-донесе кошуљу.

КњTáм,“) а-оно – нема кошуља. Тегај-се жена-та ра

срди на-шипњк, па-му-почне вреви: „ЗLм зњp, зер

ти-ја остаји кошуљу да-ју-однесеш на-моlјJéга мужа,

а-ти ни абњp! Где-је кошуља! Казуј! Ђутиш! Але-те

") код-су.

4) код-сам.

4) куд-шишмк.

*) кад-там.
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у-корен ! Чек да-видиш којá-сњм ја!“ па стане иско

пује шипћкњT ис-кбрен, да-му се освети. Копајјечи

искбпа пун ћупáк з-дукати, па-си-отиде с теја паре

дом. Књдошлá'í дом, питала-си мужа књквб-је тој, а

бн-је рекњл (рекњли: „Леча" зњш-је-знам да-је-луда и

да-че-ји-потропи, ако-је-кáже.

Књд-ете-ти грнчаре (грнчари) з-грнци. Сељсhе жене

почну да-купују грнци, а-онá немама пáре. Шче“ да

рњббти ! Отиде код (куд -грнчаре грнчари) да-гледа

књкб овеја жене купују грнци. Јáко-је воља бимб

да-си-и-онá купи бњp-lједну-бунџуму ем крчаг. Сети

се за-лечу-ну, па-питала грнчара: „Оч-ли да-ти-дњдéм

мечу за-нећи-суд“ Грнчáр пристанум. Женá-та донела

мéчу-ту, а-грнчар-се зачуди млбго књд-видел овбј, узне

све тејЈа паре, а-на-жену-ту дал и-волбве и-бивоље

и-кола сњс-цем испап. И-онá-се јако зачудила, па оте

páла и-бивоље,и-волбве и-кола свc-испáп дом. Књдошћм“)

мужњT-је, онá-му све казáла. Муж помислел-сe у-céб:

„Удри лудо, оно полудо“, — па-ју-па избил, и-отишњљ

си на-рњббту. Женá-та остане сама, па-шбчне да-рове.

Бивоље и-волбве према-њу преживали, а-она помислела

да-се-на-њу криве, доват: сећиру (сићируј, па-по-њи

туп 1 туп 1 и-све-ји побије. Дошљм муж, видел по

клани волбве и-бивоље, па-рекњл у-себ: „Овде не-по

мáга ни-ббј ни-ништа!“ Он одрл бивоље-те и-волбве

те, ишчеречил-ljЈи, па-је-рекњл, да-пристâји малко јело

сњс-месо и-зеље. Жена-та узне сво-месо, пренесе-га у

грњдину, де-је било зеље, па-уза-сваку зељћу тури по

ljЈедњн-комáт месо, па-си-отиде у-ижу, а-пци месо од

неми и појели. Књдошљм“) муж, жена-му испричама

све, а-бн-ју избил с товагу.

") кад-дошли.

4) ито-че.

°) код-дошл.
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Женá-та отишлá пóсме у-грњдину, и там нашма

сам (једну кучку. Књд-ју-видела, почне да-бка по-њу:

„Ти-ли-се најде да-ми-месо поједеш || Чек да-видиш

која-сњM-ја!“ – па-трч по-њу. Кучка бежала а-там

a-oвам, па-утекла у-jЈедну-Uамију, а-жена-та по-њу

y-uawију, па-ју-била, била, а-кучка-та гребла, гребла

по-дувар, тњ-изгребла ћуп с меџедије. Жена-та узне

ћуп с пápe-те, па-га-однела дбм-си. МужњT-је смисмем

да-ју-превари. Он-је рекне да-че-chr Да-дбјду нећи

пиличи да-кљуву на-Љуђе очи, тиће да-се-она скута

у-дупку, а-бн-че-ју покрије дор-онé не-пројду. Жена

текој урњботима, а-муж узел (ј)едну-кривачу жито,

па-вpp' врз-ну по-кожу, а-кокошће долету, па-кљу

цáле, кљуцале, жито-то, а-муж дотле скутам пáрете,

тњ-Кена Нее видела, ГДе.

После неће-време дошли Турци. Видели они да

им-нема паре, па-дошли куд-овбга човека, и-питали-га,

да-ји-нее он узем, а-бн-јим рекћм да-нев. „А-да-нев

твоја жена?“ питами-га па они. „Не-знам! Да-ју-пи

тамо“, — и-збвне-ју. Књд-ју-питали, жена-та рекла да

је-она узела. „Ја-сњм, рекла на кадију, узела теја

пáре, и-то-бљш онагај књда-доодише онија црни пи

личи, да-кљуву бчи на-човеци. Tњг и-на-теб извадише

бко-то-ти (а кадија бим ћбрав с једно-око“. КњTój"

чул кадија и-Турци друђи, они видели да-је-онá луда,

па-си-отишли, а-тБј сиромá човек обогатим-се с тољhe

пáре.

11. От-kyДе-је мед слđтљk P

У-пpвњо време били Бог и-bäвом пријетељи, па

су-зálјЈедно стварали све на-свет. Бог напрaјим вњ

дњницу, ама-зњбБрњ|j}ил да-напраји крећетáло, те

сy-byshe морали сње-руће да-пуштају жито, да-се-меља.

Ђавол видел тој, па-нее тел да-кáже на-Бога (Бога),

") кад-тој.
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тиће збвнум челу и рекњл је: „Иди, па-зуј шокре-божји

уши, и-бн-чe-ce céти, па-че-напраји и-крећетало“.Чела

одлетела куд код)-Бога у-вњдњницу, па-почне да-зучи

окол-уши-му: зу! зу! зу! и-Бок-се") тегај сетил. „Да

си-благосовена!“ рекне-је Бог. „Да-Бог-да-ти-се говна

јела!“ и-отњг-je“) постану говна слатка, а-тоје")днћсмед.

12. Глушав човек и ђdВол-жена.

Имала једна-женá мужа, па-си-терала све-њега

шéгу, зњш-је-бим млого глупњв. Пошли једњнпут на

панаир, па-жена-та рекла на-мужа-си: „Муже, на-па

наир има ммбго љуђе, па-чек да-ти-привежем на-гр

бину једну-тиквицу да-те-не-истрбвим“. МужњT-jе при

стал. Књдошли на-панаир, а-муш-сe згледам у-свет,

a-кена-му полњк одврзáла тиквицу од-грбину, па-ју

приврзáма на-њбјнога љубовника, па-си-пошла по-вега.

Муш-сe тегај обдзрнум и-видел његову тиквицу на-дру

ћега, па-ce-мислем: „Боже-мој, да-ли-сњм ја оној, ел

неchм! Ако-сњм-оној ја, тегај кој (ку)-ли-је овој"

и текбј-се врне дом, а-жену-си остајил.

13. Пош и слуга.

Били два брата, па-се-стареј погодил кот-попа ла

служи. ПопњT-је бим млбго мош човек, па-књцлуга"

пoшњл на-opáње рекњл-му: „Еве-ти буклија с вино,

плбсква с рњbију и Једњн-меб: да-једеш од-овћј леб,

и-па-да-га не-нáчнеш; да-пијеш из-овуј плоскву ре

ћију, и-пá пуну да-ју-донесеш ;ла-пијеш из овуј бук

мију винб, и-пá пјну да-ју-донесеш и-да-се-не-врнеш

пре ни-после, тиће књд-овај кучка дојде лом. Ако

другњко учиниш, чу-ти-одерем вашу од-грбину“. Слуга

4) Бог-се.

P) од-тва.

") тој-је.

*) кад-слуга.



444

отишљм на-opáње и-одвел сњс-њéг кучку попбву. Орам,

орâм дор-дошлб време за-ручњк, па-céдњм да-руча. Он

се сетим штб-му рекњл (рекњл) поп, ама-бим јако

глáдњн: попил pБђију, појем сњв мéбњц и-испим бу

клију с винб. КњT-почем да-оре, а-кучка кужне дом

и-лбјде у-мрак. Књдошљм") од-орâње, поп увати слугу

и-одере-му вашу од-грбину, те он после умрем.

Дигњл-се после млаџеј брат кот-попâ да-ce-Погбди.

Погодим-се с попа да-га-служи, а-пбп рéкњм на-пбгодбу:

„Штб-ти учиним, да-се-не-срдиш, ни-чу-се ја срдим на

теб пштб-ми учинип“. Слуга пристанум. Пратил-га поп на

орање, а-дал-му плбскву с рњthију, (ј)едњн мéбњц и-бу

кмију сње-винб, па-му-казам: „Е ве-ти плбсква с рњthију,

(ј)едњн-мéбњц и-буклија сњс винб:да-пијеш ис-пмбскву

рњthију, и-па-да-ју донесеш пјну; да-једеш меб, и-па

га цел донесеш ; дбм-да-се врнеш књд и-кучка дбјде,

да-умезнеш где кучка умезне. Ако-тбј не-буде, чy-ти

одерем вашу од-грбину“. Отишљм слуга-та на-opáње

рано, ша-бдма седњл да-руча: извадим срњдину“) из-мéб,

сал кору остај)ил, а-унутра земљу насипал, попим и

рњthију и-вшнб, па-напунил с волбвцку мбчкy") плбскву

и-буклију; тњг узeм остЊн, бупнум кучку-ту, а-она куж

нула дом. ТЊг он упрегњл волбве, па-пошљл по-кучку.

Књдошли“) до-дбм а-кучка прерипила плбт па-умезла

у-авлију. Слуга потерал волбве, преко-плот. Волбве

несу могли никњко да-прејду преко-пмбт. Тегáј слуга

заклал волбве, исекњл-{ји, па-све комат по-комат пре

врљил и-волбве и-кбла у-авлију. Књд-видел поп, бн-се

удзверил, па питал слугу: „Што-си дошљм текој páно?“

- sПа-дбшњл-сњм по-кучку!“ рćкњм слуга. „А-где-су-ти

волбве?" пита-га поп. „Ете-ји у-авлију“,– одговара

") кад-дошл.

°) средину.

*) мокраћу.

°) кад-дошли.
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слуга. Поп погледам у-авлију, па-књд-видел, што-је,

питал-га: „А књквб-си овбј учиним, душманине?“ —

„Е, пбше, казáм-си да-пројдем сњс-волбве куде и-кучка.

Волбве несу могли преко-плбт куде-је кучкана прошла,

a-ja-cБM-j}и овак преврљил“. —- Поп завртел з-главу,

a-брада-му-се зњTресла од-муку, па-си-ћутал. „Срдиш

ли-се, попе9 пита-га слуга.—„Не-срдим-се!“ рекне поп.

Пошљм шоп у-цркву, а-деца-му-се јбште несу била

дигнума, па-péкњм на-слугу: „Децу-да-ми уљудиш кљце"|

дигну". Књд-отишљм поп у-цркву, слуга поклал децу,

па-ји-очистим књко-јагњнци, убаво-{ј}и уљудил. Књце")

поп врнум ис-цркву, па-видем поклану децу, ббрну-му

се ижа неколко пут пред-очи. „Штб-си урадел тој?“

питал-га поп. „Уљудим-сњм децу књкб-си-ми зњповедил“,

— péкњм слуга. „Неchм-ти-ја казал да-урњботиш текбј,

тиће-књце"-дигну,да-ји-омијеш и-да-ји-обучеш књко

требе“. – „Е, па-што-ми текбј неси рекњл“ рекњл

слуга-та.

Види поп да-с-овога не-мбже излезне на-крај, па

ce-Договорим с попадију да-бежи у-свет, зњш не-га

могњл отпушти — тњквáj-им погодба била Спремили

поп и-попадија све, а-књиђе турили у-свилis Castra

ce прaјим невеш што-рњботе, скутал-сe у сњндњкљт и

легњм. Окол-шњмњвиноч“ упрти поп сњндњк на-грбину, па

бежи с попадију у-свет. Књдошли“) до-Uједну-воду, оно

стане тече вода-ми књквб-ми исњндЊк,“) а-поп рекне:

„Mори, пошадијо, рвсипал-ми-се ибрик с рећију (ради

ју) у-сњндЊкњв“.Загази поп у-воду, а-вода била дубока.

те-доватила малко сњндњк. Слуга исндњк" рекло

„Дизај, попе, утопише-ми-се нбђе“.— „Попадијо, по

падијо, одавнчка неchм четел књиђе-ве. Видиш-ли

") кад-се.

P) илoвин-ноч.

9) кад-дошли.

*) из-свидљк.

*) из-смљк.
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књк6 провревише?“ рекне пош. Књд-измезли на-другу

страну,пош отвори сндњк, а-књThм—слуга! „Шчéш" ти

одвека?“ запитам-га поп. „Слуга иде по-гáзду“,—рекњл

слуга. „Добро, добро, дако“ -си пошљм. Овдек-че пре

нóчимо“,- казам поп. Договорили-се поп и-попадија

да-нбчу слугу чушну у-вбду да-се-удáви. Слуга чум

књкб-се договарају да-га-чушну у-воду, па-сал ћутал.

Легли да-спу. Попадија зњспáла књко-тбп, а-слуга-се

дигне од-његбво место на-попадиино, а-попадију чушне

на-његбво, па-провревим књко попадија: „Ајде, поше,

да-га-чушнемо“. Поп мислем попадија-је тој, па по

мбгне на-слугу, тњ-удâве попадију.Јутром погледа поп,

а слуга спи — попадија нема. ПбП-се сетим што-је,

ама се претварал да-не-зна, тиће-казам да-се сâма уда

вима нбчу.

Књдошлб“) време за-ручњк, поп и-слуга огладнели

књно-курјаци. „Иди, попе, у-сњлб, рекне слуга, тњ-на

проси што за-јемо да-приватимо“. — „Море, не-мбг-ја,

тиће-иди ти“,— казâм поп.—„Ишћм-би-ja, péкњм слуга,

ама-си-немам дреје попбвcће. Дај-ми твоје, а-ти-се

скутају-трњакњн, тБ-причекај туј, дор-се-ја врнем“. По

пристâм.“) Слуга-се облčкLм у-дрејете попбвcће, па

отишљм у-сњлб,а-у-свло-тб билá волбвцкаббмес. Он каже

на-сељање, књко-бн зна(ј)е где-је говеша бблес, тиће

да-понесу куј (коју чњбњрњáк, куј товагу, да-ју-убију.

Сељање узну чњбњрњáци, товађе, виле, па-отиду на-го

веџу бблес. КњTáм,“) поп-се згурим сам у-кошуљицу,

а-дјгу браду оћесерил у-трњáк. Сељаци убију попа –

тога да-се-куртемишу од бблес! Текбј слуга осветил

брата.

") што-чеш.

') ako-cu.

*) кад-дошло.

*) поп-пристил.

*) кад-там.
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14. Ђавол и човек.

Загледам-се ђавол у-воду, а-иза-грбину-му-се при

ближувам курјак да-га-изеде. „Бежи, изеде-те курјак“,

викнул на-њег (ј)едњн-човек, а-ђáвом рипне у-воду, пњ

га-нестало. ТЊj човек мислем да-је-онбј човек, а-нé

ћавом, па-рекњл у-себ: „Боље да-свм-ћутам, може-да не

-би се удавим“. Малко после стигњл-га ђавом ус-пут, па

га-запита: „Ти-ли, побратиме, бкну; „Бежи, изеде-те

курјак?“ — „Ја!“ рекњл овћј. — „Књквб искаш шт0

си-ме спасњл? Ја-сњм богат, па-тражи шаре, имање —

књквć-оч“.—„шче-ми имање? Имам-си имање доста,

тиће дај-ми пáре — натовари-ми (ј)едно-магáре с паре

и-дотерај-га“. — Тавол рекњл : „Цббро! Дојди-ти пот

крушку-ну у-поље-но, сал поведи највернога другара,да

однесете парољак“. Књдошљл' човекњT коџену“)-си, бн

је казâм све а-она-му рекла: „Па-куј-ти-је поверњн од

мене?!“ Tњг човекњT повел жену, па пошли пот-крушку.

Књдошли“) пот-крушку, а-ете-ти ђавом натоварим ма

гаре с пáре, па-га-тера. Ђавом напраји на човека-вога,

тњ-му-се-придремча и-заспа. Жена-та-си будила мужа,

будила, па-га-неембгланикњко пробуди.Thr háвом рекњл:

„Ајде, закољи-си мужа, па-чу-те-узнем и-чу-ти-дњдем

све мојJé пáре“. Жена-се зњлњкомила на-паре, узне нож

у-руће, па-га-поднела шод-гркљан на-мужа-си, а-ђавом

тњгај пробудим човека-тога. ЧовекњT сњњив тражим шаре

од-háвола, а-Ђавом рекњл: „Видиш-ли да-те-Жена тела

закбље? Já-сњм-те избајил да-те-не-зњкбље. Ти-си мене

спасњм живот, а-já тебе. Тој за-тој. Ето видиш сњг да

ти-женá неé најбољ другар, тиће-пљс“,—и-нестане-га.

15. ЗмијЈа станула жена.

Дошћм нећи-овчар на-jедно врло место, бљш

пред-Младенци, па-падњл у-мртвило кoje-jе било бљш

") кад-дошл.

*) код-жену.
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потij") крш. ЗмијЈе-се биле сплеле, па-папрајиле књно

дзид, а-у-сред бим цар змисhи (змисhи). Књд-бн пáдњм

у-њи, све змије дигнуле главе књмто-њег. Цар змиcћи

климнум з-главу на-змије-те да-се-смирјбшу, па-питал

човека-тога шче он овдек. Овћј-му све исприча, а-цар

зóвне пáјближњу змију, та-га-одвела у-двбр. Змија

та-се претворима у-убаву девојhу, па-га-одвела у-њин

двор. „Чекај туј до-јутре“, рекла-му змијJá-та, „па-чу

те-изведем одбвдека, зњш“)-се-ми јутре разбдимо по

свет“, – па-си-отишлá на-змиcћи зббр. Нбчу змиchи

цар давам зáповес на-сваку змију књквб-че зло да-учине

на-Љуђе. На-онуј змију рекњм да-иде у-попбво жито,

па-че-пбпдбјде свамилију на-жетву. Књда-пожњу жито

и-снесу снбпје, че-остане нáјпоследњи, а-попбва-че

дЊшти дбјде да-га-однесе, па тегај да-ју-изеде. А овчар

све тој чул. Јутром се змије рњстуре кут-која, а-онај

змијJá, што-че-да-изеде попбву дšштер, отиде куд-ов

чарâ књно-убава девојha, па-га-извела нá-свет, и-пá-се

претворима у-змију, па-си-отишла.

Поп отишљм с вамилију на-њиву, пожем њиву-ту,

везал (врзáм) рукбљће у-снбпје, па-ји-снел, а остал сам

ljЈедљн. ТомЊн попбвадњшти пошлá за-последњијЊт сноп,

a-дошљм овчарњн, па-испричам све на-попá, узне товагу

у-руће, чушне сноп, а-поцнбпњт“)-змијJá' Он зњмáне

с товагу на-змију, да-ју-убије, а-онá-му-се примбми:

„Нембј-ме убијеш, ја-чу будем твоја (твбја)“, — и

претвбри-се девојhа,убавакњко-исписана. Овчар-јупосле

узел за-жену и венчами-се. После неће-време до

били-си дњштер, па-књд-је-стигла за-женидбу, они-ју

оженили. Једњн-пут рњcрдил-се муж на-жену-си, па-ју

Ударил сњс-јуже, а-жена-се претвори одма у змију,

па-отиде у-дувар, увије се, промуљи главу и рекне:

") под-тај.

*) јер.

°) иод-сндит.
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„Aко-ме-нáш зет пољуби у-чњлб, пá-чу постанем жена.“

МужњT-је зовнум зета, па-му-казáм све. Он не тејал,

па-најпосле се прежамел, дошљл близо до-бабу-си, па

ју-пољубим, а-она бдма постала што-је била. Тегај

баба-си благосовима зета, и-отудек-су зетове увек

мили на-бабе.

1д. Свети–Луkd.

Имáм (ј)едњн-човек, сам (ј)еднога-сина, па-га-одвел

у-мáнастир да-се-покалуђери. После-се тБј човек по

кајал што-си одвел сина у-манастир, па-отишљм кот

калуђери и-молил-ји да-му-пупште сина-тога, а-они-му

не-давали, не-давали па-књд-бн не-тејал да-попушти,

они-му пуштими сина, и-péкли: „Нека-ви-је прбсто

од-Б6га!“ Они ишли, а-син ожеднем јако. Башта-си

остајјим сина на-једну-плочу, а-бн отишљм на-j)едњн

потбк да-донесе воду. Томњн он отишљм нá-воду, а

плбча-се распукнула, и-из-њу излезла змијJá, па-ya

пáла Луку (тњкбј-му било име), и-умрем одма од-змију

ту. Лука-се туј посветил, а башта-му туј напрајим

цркву и-тњкóј постане свети Лука.

17. Сиромđ станум цар.

Бил (j)дњн - сирома човек, па имам жену и дете.

Они-су живели у-шуму и-јели кбру одрвја.“) Књд-јим

дете-то стануло на-женидбу, бњштá-му ишћм, ишћм п0

свет, па-никој не-давал дšштер за-снау-му. Књце“)

врнул дом, а-жена-му рекла: „Máни, муже, мани, не

тражи; син-че-си сам најде жену,“ па си-збвне сина

и-рекне-му: „Сине, иди у-планин код-водуну, па-чекај.

Táмдобде три крилате девојhе, па-ce-купу.Ти-се скутај,

па-књце“) оне соблечу и почну купу, а-ти-јим украдни

Ч) од-дрвја.

P) кад-се.

диллкктолошки звоник, књ. II. 29
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дреје, па-бежи дом. Оне не могу да-си-одмету без

дpćje, a-ти не-давај. На-коју узнеш дреје и-она улезне

у-нашу ижу, више не-може да-си-одлети, и она-че-ти

буде жена.“ Син-си послушам матер: отишљл на-воду

ту и-скутал-се. Код-бимб окол-плáдне, а долетеле три

крилате девојhе, убаве књко-три дрkihи камена, па-се

свлекле и-вукнуле-се у-воду да-се-купу. Томšн-се оне

почеле купу, а-бн-се прикрадне па-јим-украдне дреје

на-све-три, па-ји-понесе, а-књд-видел да-ји-не-мож

носи, он на-две врљил, а-на-најстареју узем и-понел

дом. Књце")девојhе-те окупале и-излезлеиз-вбду, виделе

да-јим-нема дре-Је. Потражиле, потражиле, па-две

нашлe a-трéћа не-моглi. Thr oнelја две се облекле

па-литнуле у-висин и-виделе књко онћј носи на-нај

стареју дреје. Оне па смету доле и-кажу на-најстару

-туда-трчи по-њег, и да-га-измћже,па-да-си-узне дреје.

Она потрчи и-стигне-га, па-га-молила да-је-врне аљине,

a-књд-бн не-тејам, она-га зњлњгала: „Дај-ми дреје-те,

па-чу-идем с-теб да-см-ти-жена. Срамота-ме да-идем

овак гола.“ Он-се тегај превари и-дњле-је дреје, а

она-се обмекма и одлетела. Књдошљл “ј дом, питала-га

мати: „Кам, синко, снаa 9" а-бн-је казâм књко-га пре

варила. Мати-га пратила па на-онуј воду: „Е, синко,

ти-се неч ожениш књд-ме-не-слушаш! Иди јутре там

ша-па чекај; узни на-срегњу-ну, — ако-ју-испуштиш,

нéч-се ожениш.“ Јутре-дњн отиде он пá на воду-ту у

планин. Књд-било плáдне, долетеле три крилáте девојhе,

убаве књно-три драђи камена, па-се-свлéкле и-рипнуме

У-воду да-се-купу. Он-се прикрадне, па-у-крадне на

срегњу-ту дреје, па-утекњл. Књд-излезме из-воду и-по

тражиле дреје да-се-облечу, оно на-две има дреје

а-на-срегњу нема. Срегња-та-се сетила да-је-онћј украл

па-трч и стигла-га, па-га-преварима књно-првња, тњ-je

*) кад-се.

*) кад-дошл.
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дал дреје, па-ce-облекла и-одлетела. Књдошљм дом,

мати-си-га питала: „Кам жена, сине?“ а-бн-је казâм да

га-она књно-и-првња-на преварила. Мати-му-тњг рекла:

„Ако не-превариш најмлаџеју, неч-се више ожениш.

Иди јутре, па пробај књк6-те пáмет учи.“ Синкт-се за

бринул, па-јутредњн отишњл код-воду-ту, па-се-скутi.

да-га-оне не-виду. Чекал, чекал, дор окол-плáдне дој

доше. Онеј-две скуташе на-две-местетадреје, зњш-бо

ljeoше-се да-јим-па онibј не-украдне. Најмлада-та-ce

не-бојале, свлекла-се, па-и-она заједно с овеја рип

нума у-воду да-се-купе, а-бн-је украдне дреје па-беж

дом. Књд-излезле из-воду, а-на-најмладу-ту немамо

дреје, па-она потрчи по-њег и-стигне-га, па-га-молима,

да-је-врне дреје, а-оне")-тејал,тиће-си-отшљм, а-она

по-њег те-дом. Ктам“), мати-му-се јако зарадувала,

књд-видела снау-си, дâма-је премену тв-се пременима,

а-нојну премену скутала. Текој тај девојhа постала

жена на-тога момка.

TБј-сe момљк млбго мучил, прајил углење књно-и

бњштá-му. Носил-је углење у-јLдњн-град, где-је седел

„пар, ком-лаинцу потерал углење у-ти варош, жена

му дала (ј)едну-крпину, што-је-cáма извткала, па-се

мњштијама књко-драђи камен, толко убава била. Књл

отишљм у-врш, он продам на-jl/Aнога-трговца углење

тo. Tij трговиц видем крпину-ту, па-га-питал: „Одбкле

ти овај кршина?“ a-бн одговорим: „Жена-ми извткала.“

– „А-6Ч-ли да-ми-ју-продњдеш?“ питал-га трговцNT,

a-бн: „Очу!“ и погоими-се за-млбго паре. Кљце"-врнул

дом, изнем на-матер-си паре-те, а-она-се јако Удове

pима и-зарадувала. Друђи-пут књT-потерал Углење У

варњш, жена-му па дала једну-крпину, што-ју-сама

извткала, па-ce-миштијала књно-драђи камен. Он однел

") он-не.

P) кад-там.

P) кад-се.
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углење и-крпину-ту у-вáрњш, па-продâм углење и-кр

пину за-млбго пáре. Текбј он три-годин терам угмење

и-носим крпине и ослободими-се оди-сиротињу. Једњн

пуд-га збвне жена да-узне трнњкóп и-да-иде сњс-ну.

Томšн-се одмњкнули од-ижу, она-му рекне: „Де, копај

туј, да-прilјимо туј ижу“, — а-бн томњн кбпнум, он

нáшњл казан с паре. Tњг он натовари магаре с паре,

па-пошљм у-град, да-си-купи ижу. Књдошљм“) у-град

сњс-магаре, питал-га онћј тргбвњц, што-купувам од-њéг

угмење и-крпине: „Кам угмење?“ а он рекњм : „Héма

углење, тиће-ми-кажи где има овдека ижа да-си-ку

пим?“ — „Има (једнá ижа куцарев (царев) двор, ама

је-ммбго скупа, а-ти-си сирома човек, па-не-мош ку

шиш.“ Углењâр отишљм где-то-се продава ижа, па

се-погодил и-купил-ју. ТЊк-се он врнум у-шуму, те-се

одбтме преселе у-град, да-там живу.

Пбсле неколко дњна шетал-се цар, па-видел на

тога углењара жену, па-се-млбго чудим књк6-је убава

а-за-књквбга сирома човека пошла. Цар намислел да

ју-6тне, зеш је била млого поубава од његову царицу,

па-га-зовнум у-двор. Сирома дошљм, па-питам цара:

„Царе, што си-ме зовал'?“—„Зовам-сњм-те, рекњм цар,

да-те-питам: очеш-ли да-се-променимо сњ8-жене;да-ти

дњдéм моју царицу, а-ти да-ми-дњдéш твоју жену?“ –

„Не-дâва закон, царе!“ рекњм овћј. — „Дава закон!“

казâм цар. „Ако-дâва закон,ја-не дâвам дбр-ми-је глава

на-páмен,“ — рекњл тЊj човек, па-си-отишљм.

Цар-га зовал млбго-пут, ама-бн никњко не-тејам

да-си-дњдé жéну. А књд-му-цáр казâм да-че-му-бтне

жену, тњг он казал на жену-си. Жена му се на-сме

ljâла, па-му-рекла: „Да-идеш на-онуј вбду где-си-ме

- нашљм (нвшњл), па-да-бкнеш: „Дарињhóм! Дарињhou."

Tњк-че искочи мој бњштá, па-му-речи: „Тато, пратима

Ч) кад-дошљм.

P) куд-царев.
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ме твоја дbцти, да-ми-дњдéш силу. Ја-сњм твој зет, па

цар бче да-ми-узне жену. Мблим-те, дâј-ми силу.“ Сам

немој да-се-уплáшиш, зњш-je-бн страшњн“ Tњг он

отишњл на-воду-ту, па-окнул два-пут: „ДарињbОл!Да

рињboЛ“a-из-водуизмезњл Једњн-страшњн човек,па-га

шитáм: „Штб-ме зовеш?“ а-бн рéкњл: „Тато, пратима

ме твоја дbцти, да-ми-дњдéш симу. Ја-сњм твој зет, па

цар бче да-ми-узне жену. Молим-те, дâј-ми симу." —

„Чекај мáлко, рекњм човекњT, сbк-чу-ти дЊдем силу,“

па штукњм у-воду и-час-малко изнел из-вбду (ј)едњн

мљнечњк топуз, па-му-га-дâм и-péкњл: „Књд-бч да-се-би

јеш, а ти сам рекни: „Удри, топузе“ па-ce-не-бој.“

— то рекњл и-штукњм у-воду. ТЕгон узне топуз и-у

тњвнин стигњм с њег дом. Јутром дошљм цар сc-вбјску

да-му-одведе жену. ТЊj сирома човек извади топуз, па

сâмо бкне: „Удри, топузе!“ а-топуз бдма-се разигра,

па-све побил, сам цар остал. Цар збрал силну војску

па-ју-извем у-поље, па-збвнум тога сиромашка да-га

обеси. Сирома-се упути на-магаре у-поље, а-књдошЊм"

у-вбјску, он извади топуз, ла-викне: „Удри, топузе!“

а-топусе“) рњздува књко-студен ветњp и-зњсјњIJи књко

сунце, ша-поби сву вбјску и-цáра. Тегај тњj сиромá

углењâр станул цар. Текбје") станум угмењар цар.

18. Цitaнин и цар.

Зовнум цар циганина,да-га-рњзвесели, а-циганин-му

испричам овћј приповес: Књцњм“)-пошљм котеб“), царе,

видел-сњм девецрне") где-стоју на-једну-нбгу. Ја на

нишани теја срне, па-пуко и уби у-онуј погу, тњ-свé

попадаше мртве. ПIчу "1 рнббтим! Насеко клинци вр

Ч) кад-дошл.

P) гоayз-се.

P) rexдј-је.

*) кад-см.

*) код-теб.

*) девет-ерне.

") што-чу.
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бови, па-ји-заби у-слабине на-моју белаву (кобилу),

па-на-њи закачи онуј мрцину. Сњс-белáву-сњм ишЊм,

ишљм, дбр-је-се смучне и-удрви чапњњци. ТЊг бдма

остајим и-мртву кобиму и-срне у вртачу. Мрцина књко

мрцина: здува-се, земља-се натори, и-ја туј посеја

грснице. Књд-гpснице порастопше, отидб да-ји-берем,

а-књThм "Ј, (једна-грсница до-небо порасла. Почуди-се,

почуди: chr-је згодно време да-отидем куд-Бога; бн-је

богат, па-че-ми-дњдé сéчивце. — ПомšК, пољк, уз-гр

сницу, те-куд-Бога! А књTáw "1, Б6к-се, даде, навалим

над-{едну-чутару, па-куса млњк6. Já-му реко: „На

здравје!“ а-Бог вGми Цигање, па-péче: „Вама-ти ! Céди,

Циго, да ручаш." Књкб-сњм бим гладњн, ја заседо, па

се-д6бро набњба. КЊце“) набњб& добрб, казâ ја на-Бога

штб-сњм дошљл, а-Б6г-ми тњг дам сечиво, тњ-си-ја појдб

дом. Ама-бч! — Грснице обрами 1 Teгај-сe сeти да

имам дуг перчин: књд-мéгнем на-грбину, у-зњм допира;

књце“) дигнем, — ни-y-врат! Прережем перчинњT, па

све длаку на длаку настављам, те-дојдб Једва до-помо

вин-пут. Туј-се сетим да-имам дуг повњс— (ј)едва-се на

шупњк сњстiља, а-ширбк от-к„јкове до-мишће — озгбр

и-оздбл-ми-се пупњк види. Рњспорем-га и-настајим на

онélја длáће. Ама па кратко! Сети-се ја тњг за моје џу

бенце: нбво-је билб—конšцконћцдржи,ињегрњстбчим,

настајим онбј вљкнб, па-ајд нис-пут. Књд-ми-нестâм

конћц (пут), вежем (вржем) на-крај конћц (ј)едњн-узил,

па седнем на-њег да-се-смислим шчу,“ рвотим. Даде,

зима бепе, извадим ис-пазуку пило и-огњило (огњиво),

па-шило исцепим на-цепчице за-бгњњ, сњс-огњиво ува

тим бгњњ и нњкмњдéм бгњњ на-колено да-се-огрејем.

Поче-се грејем и обрчам џа мешину џа грбину, па

") кад-там.

P) кад-се.

4) ито-чу.

*) кад-дојдо.
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зњспа. Д6р-сњм ја спал, прснула (прсла) искра, тв-пре

горела жицу, и-ја бупнем на-зњм, и зњбијем се у-зем

(у-зњм) девет-лакта, а-до-комена у-шушће Станем-се

мислим: како-чу да-се-извадим. Дигнем се за трнкоп

дом,да-се-извадим. Кодојдб“)дом,а-мати-ми раџа бњшту,

па-ме-прати кот-попа за-водицуда-ми-окупе бњшту.Оти

дем на-воду, а-вода смрзнута. Књд-немамо у-попâ, ја

отидем на-реку, стурим-си главу, па-уватим за-перчин

и з-главу пробијем лед, заватим воду, и-врнем-се дом.

Књдојдб“) дом, мати-ме пита: „Синко, где-ти-је глава?“

Сети-се ја да-ми-је-глава остама код-воду-ну, узнем

трнHкоп, па-трч по-њу. КњTáм, а мисица-ми доватила

главу, па бежи-ми, бежи! Ја трч по-њу, трч, трч, дор

ју-стиго и удари с трнкоп, а-она-ми остаји главу,

и-од-болеж исра. Једну-књишку, а-у-њу писало: „Твој

бљштá, честити царе, бил некњд свинар код-мојега

бњшту.“ Цар-се сам насмејал, дерувам Циганина, и

пуштил-га да-си-иде дом.

19. До булумđu I

Бимб једно-дете, па се погодило код нећега мáј

стора да учи занајат. Служило си тој дете девет-годин

гáзду, па не могло ништа да научи. „Еј синко,“ рекњл

му газда-та, иди си ти дом! Од теб ништа не мож да

буде! Девет годин си учим занајат, па си научим „до

булумач“! Дете си појде дом, па све дума: „До булу

мáч! До булумач!“ сам да не зњбњpálји“) што је на

учило тњкњв занајат. Сретне ловције где иду у лов, а

оно им рекне: „Помози Бог! До булумач.“ Они помисле

да им оно жели да не увате ништа, па га добрб изу

дáрају. „Што бкаш текбј?! Зњp нам ти желиш да ни

шта не уловимо?“ — „Па књко да бкам?“ упита ји

") кад-дојдо.

i 90 заборави.
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момче-то. „По два, по три заједно!" рекну му они.

Ишљм он, ишњл па све окам :„ По два, по три заједно"

Срčтњм он где терају мртњвцá, па рćкњл: „Помози Бог,

брајћо! — По два, по три заједно!" а они, књд га

чули, уватили га, па избили. „Зњр ми не можемо ни

овога да прежалеемо, а ти оч по два по три заједно

да копамо!“ — „Па књко да окам?“ рекне им. „Тој

бим последњи! Toj била последња!“ Пбјде он уз-пут,

па си све вреви на глас: „Тој бим последњи Тој била

последња!“ па сретњл свадбу и рекњл: „Помози Бог,

брijiho! — Тој бим последњи! Тој била последња“

Сватове га увате, па удри, удри, дор га јако забо

мéло. „ПI, књко да бкам?“ пита и онб. — „Да Бог да

се венчам сас њу! Убаву дечицу изродили да Богда!“

научега они. Оно ишло,ишлб по пут, и све текбјвревило

па сретло једнога човека где тера свињу. „Бомози Бог,

брате! Да Бог да се венчам сњс њу! Убаву дечицу из

родили да Бог да!“ ЧовекњT, књд чум што му онб рече,

не остане му ни он дјжњн. „А књкб да вревим, чичо?“

пита га момче-то. „Да Бог да жену и дечицу нара

ним и браду омњстим!“ рекњл му човекњT. Па ишњм,

ишљм момљкњT, дор не видел једнога попâ где кмекњм

покре-пут поради себ. „Помбзи Бог, брате! Да Бог да

жену и дечицу нараним и браду омњстим " péкњл му

овљј. Поп, књд чул тој, довати си помагаљћу, па све по

њега удри, удри, а овај бежи, бежи дор дошљм на је

дњн брв. Књдошљл на сред брв, он стане да се огледа

у воду, кљква му је грбина, па се обори те се удавимd

у-воду.

20. Мајсторija kosé Dace.

Бил једњн човек лењивштина, па нее теал да рњ

ббти, тиће књд огладне, он се наврне а код овбга а

код онога човека на ручњк. Комшије де једњн-пут де

друђи пут па им омрзњл и све се кутали од њег књд че
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да ручају. А он па знам где се они кутају од њег, па

једњн пут рекihм си на комшију да че д-иде долеко.

Комшија, књд чул, зарадувал се, па си казáм на до

мајћицу да омеси погачу и ђибаницу, а он донем вино.

Томњн они седли да ручају, а ето им га онibј комшија

пред ижу, а пци да га удâве! Жена измезла да га од

брани од кучету, а муж узeм ђибаницу, погачу и вино

те скутал. ГбсњT све видел проз врата где је домајћин

покутам,улезњл унутра,па рекibл: „Помози Бог!“—„Бог

ти помогњм! Седи!“ рекњл му домајћинњT. Седњм он, ша

си стане мазни бркове и гледа 8-на-том ћ-на-овáм.

Вревими, вревили, па књд видем он, да они не износе

да се руча, почне да прича: „Море домајћине, кучкана

ви беше зинула на мене бњш књно печеноно прасе пот

кревет : а ја ти довати једну плочу као тепцијана

с ђибаницу у нbЧвине, те ју удари, а она се преврну

књно бурено иза врата!“ Виде да овњј све знаје где

је што, па изваде, те заједно сви поручају.

II. RIародне песме.

1.Девојha ildsоли образ нел брата.

Б6гден плива по-днб по-Мораву,

А свcтра-му коња води.

Коња вбди, па бралу говбри:

„Пливај, брале, и-руком-се маши,

„Привáчај-се брeгoм и-рњbитом“.

Брат сњстрице поти(ј)о говори:

„Бога тéбе, моја мила сестро,

»Ја, отиди на-дбљњи брбдове,

„Доле има Никбла возáре,

„Давај, сестро, књквб-он заиска“.

Tњг отиде своја мила сњстра,

Па-питала Никблу возápa:

„Штб-ми тражиш, брата да-извадиш?“
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Tњговори") Никбла возápe:

„Б6га тéбе, céстро Б6гденова.

„Да-ми-дњдéш тво(ј)е белб лице,

„Да-га-Бубим дбкле-се оженим".

Tњговбри") сњстра Б6гденова:

„Б6га тебе, Никбло возáре,

„Ја-ти не-дам моје белб лице,

„Да-га-Бубиш докле-се ожениш,

„Mњкњp брата никл не-видела“.

2. Стđна залудила момче.

Стáно-ле, мађионápo-Ле,

Мани-се отеј") мађије,

Свć6-то-ми сњлó мáђоса

И-мéне младо зáлуди.

Леба нбсим, глáдно бдим,

Bóду гáзим, жедно бдим.

Отидб у-гбру зелену

Да сечем рало борбво.

Замину рало борбвo,

Оцéко" радо врбово.

Па отб *) њиву да-орем.

Упрегну сиви волбве.

Замину њиву тáтину,

Образди њиву чичину;

Преорâ брњзду и-другу,

Па тњгáј седо на-рало,

Узé-си капу у-руће,

Па-вњздЊн Ббга премоли,

Да-ми-се стрбши“) рало-то,

Tњ-у сњлó да-си-отидем,

Tњ-тебе, Стáно, да-видим.

3. Болњн Ива.

Бољн Ива у-дворове лежи,

Па-си-прача слугу МијJвила:

") тех-говори.

4) од-теј.

*) одсеко.

*) oruДо.

*) сломи.



459

Ч) aхари.

P) да-идемо.

*) од-три.

„Бога тебе, слуго Миј(њиле,

„Ја, отиди у-нбви јњbpи."

„Па-избери два-коња најбољи.

„(Једњн тебе, (ј)едљн старе мајће.

„Па-отиди мајће на-двброви,

„Нек-пограби моја стара мајћа,

„Да-затече мене у-живбту".

ThК-сe диже слуга Мијbиле.

Па-отиде у-нбви јњЉри.")

Па-си-узе два-коња нáјбољи,

Па отиде мájће на двćброви,

Па-говбри слуга МијЊиле:

„Бога тебе, мајко Ивичина,

„Ајде димо“. Ивине дворове.

„Сњга Ива у-вбјску побди“.

Tњговори“) мајка Ивичина:

„Ја, почекај слуго Ми(ј)(њиле.

„Да-омесим пребелу погачу.

„Да-нњтбчим винб и рњЊију,

„Да-нтбчим винб отpи“) гддин

„А-рњЊију очетири“) гддин“.

Tњговори“) слуга Мијbиле:

„Ајде, ајде, Ивичина мајко,

„Тамо има винб и-рњthија,

„Тамо меси пребелу погачу“.

Tњк-појдбше Ивине двброве.

Минули-су прoз-гбру зелену,

Приблизили Ивe дo-двброве.

Tњговори“) мајка Ивичина:

„Б6га тéбе, слуго Миј(њиле,

„Што-ми Иве двори отворени,

„Што-ми Иве јасне свече гору,

„Што-су Иве слуђе гологлави?“

Tњговбри слуга Миј(њиле :

„Не-бој-ми-се, Ивичина мајко,

„Chr-је Ива на-вечеру седл,

*) од-четири.

*) та-говори.
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„За-тој Иве двори отворени,

„за-тој Иве јасне свече гору,

„За-тој Иве слуђе голoглави“.

Књл-отбше Иве на-дворове.

мртав Ива пот-покров лежешe.

Thr sayка Ивичина мајка:

„Леле Иво, моје, дете младо.

„Кому стаљаш твоји равни двори,

„Кому стаљаш благо небрб|ј)ено,

„Кому стављаш твоји врани кôњи 9“

мртв Ива пот-покров говори:

»Б6га тéбе, моја стара мајко,

„Тебе стаљам мо(ј)и равни двćбри,

„Téбе стаљам благо небpбј)ено;

„Тебе стаљам мо(ј)и врани кôњи.

„Књц-ми-дбјдеш, маљће, на рбвину,

»А ти, мáле, с коња да-добдиш,

„Да-не-трбшиш тво(ј)е старе нбђе.

„Поделете слугу Ми|j}њила,

„Поделете благо небpбј)ено.

„Моје љубе Бог-да-га убије,

»Онб-ме-је с цара омразило,

»Да сњм-љубил цареву унуку“.

4. Сви-ми вđле.

Сви-ми вáле јáковcћи бећаре,

Они вале а-ја не-верујем.

A-já идб тњ-им-валу видб,

Они били истин за-валење:

Напасли-се траву млекаиву,

Напили-се вćбду блатаиву,

Налегали по-кошаретине

КЊно нећи старе волетиве.

По-ребра-им клиње ода-дрење,

Да-кáчимо сито и-решето:

Ошћнци-им кбра трешњарбва,

Пушке-су-их криве лисковаче.

5. Долњоkpdjchu u ropњokpdjchu момци.

Долњокрајcћи мбмци кржави прачичи,

Девćjће-им трбскот окол-пута.
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Слогнуше-се кржави прачичи.

Опácoше трбскот окол-пута.

Горњокрајcћи мбмци здравњц на планине,

Девојhе-им цвеће по-градине.

Дунуше-си виле и-вéтрове, -

Tњ-снécoше здравњц ис-планине,

Натераше у нбве градине.

Измеша-се здравњц ис-планине

Измеша-се с цвеће по-градине.

б. Дете РdДоја.

Зњспáло дете Радоја,

Сњстра-га Милица дизаше:

Дигни се, брале Радојо,

Стáдо-ти пбље зáиде.

Широкб пбље крај нема;

Дуббка вбда брод нема;

Ситно камњње број нема;

Ситница риба слас нема;

Jáлова овцá блеј нема;

Сугаре јáгње лбј нема;

Бездетка жена греј нема,

Јалова овца лој има.

7. Иди-cu, dЛо.

Иди-си, ало-будало,

Téбе седењba грешила,

Књно кадију рњЊија.

От-куче, маче — бачија,

Остарог") вола ћирија,

OцитнуЧ. стбку трговњц!

Иди-си, легни у-кревет,

Па-лsуби мáцу шњpéну,

Само се варди да-те-не-згребе –

Máче-је рана љутита.

8. Стојана мđјka duryje.

Стојана мајка питује:

„Стојане, сине Стојане,

Ч) од-старог.

*) од-ситну.
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»Eљи-си ишњл седењbe.

„Ели-си седел до-мбме2“

Стојан-си мájће казује:

„Ишњл-сњм, мале, седењbe,

»Aл-неchм седел до-мбме.

„Нел-см седел у-главње,

„У-главње меџу две-бáбе,

„A-бáбе-ми говбре:

-Потичај, главчо, главњице,

„Испрсле-ли-ти очице!

„„Th-неси седел до-мбме,

„Нели-си седел у-главњe,

„У главње меџу две-бабе"".

9. Пошлđ Румена.

Пошла Румена рано на-воду

По-месечине по-лњдњвине,

Bбду да-нбси, цвеће да-póси,

Цвеће да-pôси, лице да мије.

Лице да-мије, кбсу да глáди,

Кôсу да-глади, момчета срце да-вади.

10. Вiта јело,.

Вита јело, не лудуј, девćjћо,

ЛЕКо ти-е с мајћу лудовање,

Ал је мука код младога вбјна,

Вечер бије а јутром те пита:

„Курво Миљо, што ти синоч беше?

„IIIто ти беше, те синоч плачеше9

„Курво Миљо, дај мене премену".

Ја не мбгу главу да подигнем

А камо ли тејЈа беле руће

Да му најдем претšнку кошуљу.

11. Женđ мужу.

Жена мужу писмо пису(ј)еше:

„Скбро, муже, дома да си дбјдеш,

„Ајдуци ти стадо откараше“.

— Нек карају, пусто им остало!
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Нек оста(ј)е овцу иљадницу,

Што бјагњи овна витoрбга,

И на овна дзвбно за иљадо,

И у дзвбно зрно Давидово,

И на зрно с перб пауново

Зњписано момче и девдјче:

„На девојче шерб пауново

„А на момче зрно ђерђирово"



ИЗВЕШТАЈСАДИЈАЛЕКТОЛОШКОГ ПУТОВАЊАОДВУЧЕТРНАДОПЕЋИ.

ОД

TЈЛ. ЕЛЕЗОВИЋА.

-ekoе

Још као слушалац срп. језика на Великој Школи отпочео

сам био да прикупљам грађу потребну за проучавање говора

свог места рoђења — Вучитрна и његове околине. Лета 1907 г.,

спремајући тезу за полагање проф. испита, наумих да тај по

купљени материјал средим. Невичан оваквим пословима како

сам био, чинаше ми се најпре да грађе имам и на претек, али

није требало много, па да се уверим о противном. Нарочито

кад сам тај посао почео радити по упутствима која ми је давао

мој поштовани професор, г. ГОг. Ал. Белић, ја сам тад први пут

видео многе проблеме, на које дотле ни мислио нисам. Поред

осталога пропустио сам дотле да повучем границе тог говора

који сам изабрао за предмет проучавања. Из свега овога оче

видно је било врло потребно отићи још једном на терен, што

ми онда није ни мало лако било. Захваљујући заузимању и

препоруци г. Dr. Aл. Белића, Краљевска Академија Наука пот

помогла ме је, те сам у другој половини месеца септембра

прошле године могао још једном обићи оне крајеве, са за

датком да многе недовољно документоване податке још једном

проверим и по могућству тачно утврдим границе простирања

овог дијалекта. Ометен својим личним пословима, ја се нисам

могао на овом путу задржати онолико колико је важност за

датка можда захтевала, те са жаљењем морам признати да нисам

успео до краја постићи оно за чим сам тежио. Но, колико се

могло за десет дана путовања урадити, ја се надам да све

што је до мене стајало нисам прошустио. Вучитрн ми је био

полазна тачка одакле сам предузимао излете у два правца.



' 465

Источна граница овог говора, бар на Косову, и раније ми је била

позната, али сам је ради веће сигурности још једном обишао.

Прешавши преко Бабиног Моста, на Лабу, задржао сам се мало

у Приштини, а одавде преко Грачанице на Косову допро сам

до Јањева. У овом у сваком погледу интересантном месташцу

на самој северној ивици Косова задржао сам се 3 даша, за

хваљујући гостољубивости младога католичкога капелана Дом

Пашка Краснића. Језички материјал што сам га за она три

дана по Јањеву покупио, уздам се, биће довољан да се, ма

само и у најглавним потезима, оцрта тај наш дијалекат, о чијим

ћу особинама ниже рећи још коју реч.

После овог пута на исток, предузео сам опет из Вучитрна

други пут, и то на запад. Врло је важно било видети, како

се говори у Пећи, њеној околини и где се управо овај говор

сучељава са јекавским говорима: Колашина, Рожајске нахије,

Плава и Гусиња и осталим пограничним црногорским дијалек

тима. Но ја у Пећ нисам ишао друмом. Из Вучитрна сам најпpe

отпутовао у ман. Девич, у Дреници. Ово сам учинио не само

ради тога да бих избегао сваки додир са административним вла

стима, него и због тога што ми је и израније било познато

да се у Девичу увек може наћи људи из поречја: Девичке р.,

Белога Дрима, Глине и Мируше. Осим тога изабравши тај пут,

ја сам имао срећу да прођем по сред Дренице, по сред Пре

корупља, да видим ону богату и питому равницу између Белог

Дрима и р. Истока и да шресечем пећско поље — Дукађин. а

у даљини да посматрам велику као море Метохију! Јесте, Девич

је врло значајна тачка не само због тога што је сад готово у целој

вучитрнској Дреници још једина стопа српске земље, него и

због тога што је онде, у ћивоту и онај светац, пустињожитељ

и велики исцелитељ Јанићије, од кога траже и моле помоћ ра

зноврсни паћеници оних страна. Ту од много година на овамо

вазда може путник наћи мноштво болника и раслабљених од

разних недуга. Ту су мајке, сестре, младе одиве које су по

мериле памећу гледајући најразноврснија дивљаштва што Ар

наути чине без прекида над њиховим најмилијим. Има ту свакад

и стараца из ближе и даље девичке околине, који као огорели

пањеви после пожара, после погибије често многобројне чељади

своје, пошто својим очима виде како им се и куће и кућишта

у пепео претворише, дођу, да ту своје последње дане проведу

служећи Св. Јанићију за кору хлеба и молећи се Богу да се

смилује на „рисјански народ“, да му се не утре траг у тим

дилктолошки звоник, књ. II. 30
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крајевима. А ти људи тако радо причају; они то тако ревносно

и озбиљно раде, као да тиме нешто за народно добро чине, само

кад тако но год наиђе; али то ретко бива " —

У овом сам манастиру имао прилике да разговарам са по

више људи из Лауше, Дрсника, Клине, Клинавца. Успут сам се

задржао по мало у Бичи, Крушеву и Будисавцу. брижљиво бе

лежећи све што сам из разговора са тамошњим људима чуо, а

што би имало ма какве вредности.

У Пећи сам се најдуже задржао — пет дана, те с тога после

Вучитрна одатле имам највише материјала.Овде самимао прилике

да слушам говор сељака из оближњег села Црнога Вра (Врха),

које се налази испод самог подножја планине Паклене, огранка

Руговских планина. Један сам цео дан провео близу Пећи у

једном од највећих српских села у околини — у Белом Пољу,

и тај ми је дан био један од најкориснијих што сам их на овом

путу имао.

Сад, после овог пута, западна граница нашег дијалекта, на

poчито од Митровице на југу, много је одређенија. Мени је врло

милo што могу констатовати да се та граница готово потпуно

поклапа са оном коју је професор А. Белић на својој карти

повукао "). Од Митровице та граница иде врло мало уз Ибар,

па се одмах спушта и негде се код Рудничког Хана хвата друма

Митровица—Пећ, одатле улази у област Подгор и иде њеном

западном границом, дуж планинског ланца што ту област дели

од Колашина, Рожајске нахије и Ругове до Пећи. Пећ је крајња

тачка овог говора на западу према јекавским дијалектима. Од

Пећи, опет ивицом пећског шоља а поред планинских венаца,

иде друмом до Ђаковице; а где се у том правцу сукобљава са

говорима призренског типа ја за сада нисам могао ближе одре

дити. Дуж целе косе Мокегора-Жљеб—Паклена има села у

којима се говори помешано, екавски и јекавски, што долази

отуда, што има мноштво досељеника из Колашина, Шекулара,

Ц. Горе, из племена Васојевића, Куча, па чак Пипера и Бело

павлића, како ми неки сељаци рекоше. Али ваља и то напоме

нути. да се ови јекавци врло брзо губе, чим се са својих брда

спусте у питому равницу дукађинску и пећску, остављајући

врло мало трагова од свога говора у говору староседелаца.То се,

донекле, може објаснити не само тиме што је готово правило

да досељеници морају прилагодити свој говор говору предела

Ч) Далектологическан карта сербскаго знка (Шетроград, 1905 г.).
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у који дођу, него и због велике сличности између оба ова го

вора. Сва племена из којих управо и долазе ови досељеници

говоре дијалектом који је, апстрахујући замену ћ, готово иден

тичан са говором којим говори старо становништво ових кра

јева. Нарочито је та сличност појачана истим акцентом.

Напред сам поменуо да о источној граници овог говора

према Призрену нисам ништа ближе могао утврдити. Једно се

само може поуздано рећи, да се као у Пећи, Подгору, Преко

рупљу и Дреници говори и у Ђаковици и околини њеној, али

да ли се та граница пружа баш и до састава оба Дрима,ја не

знам поуздано. Имао сам прилике да разговарам са људима из

Подримља, области недалеко од Призрена и Ђаковице, и уочио

сам да је и тај говор у основи исти онај о коме говорим, али

и у њему има врло много труња из говора призренског, ма да

тај утицај призренског говора тамо ни издалека није онако јак

као што је то случај на источном или, боље рећи, на великом

делу Косова са стране гиланског и црногорског говора. Према

томе од велике би користи било за познавање наших дија

леката, кад би се згодном приликом предузела још једна екс

курзија, која би имала да утврди мало ближе, како стоји

са границом између Феризовића и Подримља. Призрена и Ђа

КОВИЦе.

Овај би извештај био и сувише опширан кад би се ма и

само површно говорило о особинама ових говора. Зато сада

само примећујем да нигде досада нису боље окарактерисани

oви говори, који се, као што је познато, не налазе само у

Ст. Србији него и у Краљевини Србији, него у делу А. Белића:

Дliaлектологическаи карта серб. извика, страна 27—32.

Из бојазни да не будем и сувише опширан, ја ћу овде

истаћи само оне особине овог говора којима се он удаљује

од вучитрнскога на Косову и од левачког у Србији. Познато

је да је најинтересантнија страна ових говора њихов акценат.

У вучитрнском дијалекту готово је правило без изузетка да

крајњи затворени слогови чувају дужину, па била она стара

или секундарно добивена под утицајем сугласника који слог

затварају, разуме се, ако су ти слогови у исто време акценто

вани. У Пећи и његовој околини ово правило има толико изу

зетака да се једва може говорити о њему као о правилу. Ha

вешћу само неколико примера које вадим са првих страна

својих бележака с пута.
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У Пећи и околини: У Вучитрну:

лFген, дбцкан. т?мељ, афијон, леген, доцкан, темељ, алијон,

ћумур (Б.Поље) мејдан (Sic", bi- hумур, мејдан, Фериčт, каплaн.

pиет, каплан и арслан (врста арслан, коштан, верем. каран

веза,кбштан,врем(врста плат- вил, јорган, ћукур, пелим, сан,

на) каранфил, јбрган (Б. Поље), Турчин, Јован. Вукадин, Сто

чукур, плим (Б. П.), chaн (Б. П.). јан. Младен, Драгутин, дома

Турчин,Ј6Ван, Вукадин,Стбјан, hiH, бајрам.

Младен , Драгутин , домаћин

(Пећ, Б. Поље) бајрам

Али и у Пећи није ово правило без изузетка, већ има и

непренесених дугих акцената на последњим затвореним слого

вима: дућан, митан (памуклија).Дубовик (село), Бреженик (село.

Заáч (село), Брестовик (село), врсник,ливор, Мирон. Новак, курбан,

сокак (Б. П., рукав (Б. П. . ecan (Б. П.), сељак, карантан (Б. П. :

Финџан, комин, танур. Јован— сва четири примера у селу Кру

шеву на Дриму.

Не само што ми је путујући падало у очи то, да се овај

акценат на крају у затвореном слогу бољечувау пределима ближе

Вучитрну, него ми то исто кажу и забелешке. У Пећи и око

лини слично крајњим кратким акцентима почињу идуги са затво

рених слогова да се преносе за један слог с краја ка почетку

речи, док се то у Вучитрну и околини једва може запазити, ма

да и тамо има таквих примера.

У вучитрнском говору има готово у свих врста речи чи

тавих категорија са непренесеним и кратким акцентом са крајњих

затворених слогова. Таке су многе именице са суф. Лњк, многи

придева на ат, много пin, a у 1 л. једн. аориста, ако је ак

ценат на крају, он је остао где је био и пошто је х отпало.

Пећски говор међутим у врло много сличних случајева

преноси акценат, али и то није доследно изведено, те има при

мера и без преношења акцента.

Неколико примера из Пећи и околине:

aor. 1 м. sing. ја сврати, ла- У Вучитрну би то гласило:

сно се обуко, дбђо. ја свратi, ласно се обукд, дбђ0,

infin.: каживат, путбват, из- казиват и каздват, путоват, из

лРтет, fзбит, повес (Б. П.) мо- летет, избит. повbс, молит, ра

лит, разбрат, довес, седет, нб- збрат,довес,седет, ноћас,данас,
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ћас, данас, бтут, магдбнос, ме- отут, магдонбс, метолик, ме

тБлик, мемлRhет, кicмет, сföец, млећPT, кисм?т, себГп, мусâм др

мусафир, дбрзон. и мусâмир, дорзбн.

Али од сељака из Клине и Клинавца, села недалеко од

Дpима, чуо сам и овакве примере:

прокуд, порбд, зајам, Јунћк, марак, пиат, каталiк, сент,

акшам, Карадак, сербезлак, раатлак, дорзбн, сарбш,Дечáнац, Де

вичанац, сакат, манит, јесенас, опет, одонут, иструт (покварити),

сладит.

За неке се примере овде наведене може рећи да су упо

требљени у вези са енклитикама, те је отуда акценат остао не

пoмeрeн, али се то за све примере не може рећи. У осталом

оваквих примера и нема много.

После дужег проучавања говора којим ми говоре роди

тељи моји, учинило ми се да он не разликује више од два

акцента, који су различни по дужини, али иначе оба опадна.

Ово саопштење наилазило је код г. Dr. Aл. Белића на сумњу,

те је с тога и ово питање једно од оних које је требало сад

на овом путу начисто извести.

Пре овог свог пута до Пећи често сам помишљао да можда

није недостатак мога слуха, да не могу добро да разликујем

акут од циркумфлекса, али сала сам се разуверио, јер сам, како

ми се чини. у Пећи и околини сасвим добро могао да разликујем

та два акцента. И ево шта мислим о том питању. Пећ и пећска

околина употребљава, и ако не беспрекорно, ипак доста добро

дуги узлазни акценат. што се не може рећи за Вучитрн и око

лину, ма да сам се сада уверио да се и око Вучитрна чује

акут, али врло недоследно. За сада не знам како је дошло до

овога мешања ова два тако различна акцента. Центар је те не

правилне употребе та два акцента Вучитрн. Према томе, поред

других ситнијих разлика између вучитрнског и пећског говора.

ова употреба акута била би једна од значајнијих.

Поред ових примера са врло поузданим акутима: траву,

кула, колаче (ас. pl.), куму (ас. sg.), млеко (n. sg.), вилајет (n. sg.),

куна, срна, ћбса, аљак (нека врста дугачке хаљине женске без

рукава), вранац, вино, за бајрам, збром (instr sing.), слуга, дада,

глава, светак, десетак, народ, вана. Вида, ортака (сеп. к. Арса,

мачак: мачка, у писме (ас. pl. : писма, да је задруж (n. sg.),

Миле, мајка ти ббна, газил тешко је, дбђи (2.sg. imperat.),дбђо

(1 st. aor.), нађе (3 st. aor.), сврати (1. sg. aor.). обуко (1 sg. aor.),
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седимо (1 pl. praes.), да трошите (2 pl. praes.), ми постимо (1 pl.

praes., записао сам и овакве примере, од којих наводим само

неке које овако надохват исписујем из бележака: уста, белце,

шујче, мендил, мејдан (исп. у Вуч. мандиљ и мејдан), ни у даће

ни у седеће, мнадица, али и мнадица и мнћдицу, дбђе (3 sg.

praes.) и ченимо (1. pl. praes.). После оних речи у којима Пе

ћанац помиче акценат за један слог ка почетку, што Вучи

трнац врло ретко чини, оно што и простом народу пада у

очи као разлика између говора та два места — то су „црно

горизми“ којих није мало у пећском говору. Уосталом, напред

сам помињао да је тај утицај сасвим и природан и разумљив.

Непосредна близина, иако врло танке, економске везе са по

граничним местима Ц. Горе, а нарочито досељеници — све то

чини да у пећском говору има трагова од црногорских дијале

ката. Тај се црногорски утицај огледа на пр. у овоме: вељу,миљу

(3. pl. praes. мбљу, забољу, заљу, каживат, упишујеш, кажују,

кажујем, шутимо, улеже (3 sg. aor.), вежују (3 pl. praes) и сл.

У садашњем времену могу се чути и овакви примери: из

мотајеп (2. sg. praes.), растурајем, да обурваје (3sg. praes=руши).

И ови се примери имају пришисати, свакако, утицају са те

стране, иако се спорадички и у Вучитрну чак чују: 8 chТнија

пара, за овија гбдина, 5 лipá турскија до врати, мојија, од свија,

иза тија страна, и : падзнатије људи, од другије нбЊи, од толикије

пушака.

Из дела Марка Миљанова позната је особина кучког ди

јалекта да често замењује ћ са ј; за ту црту зна и пећски говор,

иако сам таких примера мало записао: прву ној поред: у 5

сати ноћи; недаду му дој улеј“ (= yљењу; затим за ђ=ј: ака

кћјем гој начћном.

Ситница је, али свакако вреди напоменути, што сам запазио

у говору села Клине, Дрсника, Крушева и Клинавца: они готово

доследно свугде групу мл замењују са мн: мнеко,мнадица, мна

дицу, мнáдица, мнáд, да га умнáтимо.

Сад не могу навести много примера, али је вероватно да

пећски дијалекат, бар у позајмљеним речима, не разликује добро

ћ од ч: Rрiћ м. БрiЧ, Зааћ м. Заач, по чеп?нака м. по ћепF

нака, Турићевце м. Туричевце.

И у зап. нач. има примера да отпада ј: Боже сачува! да

ми то

У раrt. praet. I има и оваквих облика: доша, дâ, каза,

ноћувá.



Прекорупље, Подгор и Пећ употребљавају и збирне бpo

јеве и имен. жен. рода на ад, пто до сада никад нисам чуо да

се у Вучитрну и околини његовој употребљава.

Тамо има и Нnfin. неокрњених, али врло ретко: кад ће доћ

берати, понести и др.; нама ће кбЖу одрати.

Све је остало као и у Вучитрну; и Пећ је са околином из

губила разлику између асс. и 1oc., те место 1oc. врло често упо

требљава асс, исто онако као што употребљава и acc. место nstr.

И овде сеп. pl. врши службу 1oc. pl. Са Вучитрном има и овај

говор чак и онолепљење (ето—Јејте уз показне замен. и alk. :c::

су од њих постали: тавај,танај,тавакав,танакав,тоде,тонде и др.

И тамо се као око Ситнице употр збљавају удвојене замен. истог

лица и падежа: мене ме теришка и сл.

Исто тако употребљава и оне две, за косов. говор тако

карактеристичне, партикуле турског порекла: се и Ки. Седи

мудро се ћеш ћзес шљаку. Он сâпи Ки нико то не знâ.

Па и поред свега овога, мора се признати да народ на

југу и југозападу од Чичавице има више осећања за језик, бо

гатији речник и богатију синтаксу него северније од ње.

Да кажем још неколико речи о особинама јањевског го

вора. Фонетика овог дијалекта врло је занимљива. Многи усам

љени појави у Фонетици вучитрнског говора наћи ће објаш

њења овде. Појави као: канак (конак), кокб (како), туко ти

Бога! броч (-= обруч) нису овде ретки. Ја сам овде навео

само ово неколико примера, навлаш одбацујући примере са

тек започетим процесом измене вокала.

Јањевци доста често употребљавају и полуглас који је

исте природе као и у Гилану. Но има и оваквих примера: м.

ноћњс — ноћRc; њ: отњц, јастњк, малцко, тБ“ј брег. Раrt. praet.

у јањев. говору ретко се чују на о, већ се много чешће упо

требљавају место ао, eo, uo—аја, еја, ија. Ово замењивање отишло

је и даље, па се и у другим речима ео почело замењивати са еја.

Поред: сетija ce, jčja, бија—не бија, викâја, дон?ја. кажу

ваја, седеја, тčја; има: беја (Ебео), цеја (= цео), весеја (а ве

сео), Бајаград, деја (Е. део), темеја (=темељ). Нису ни овакви

партиципи ретки: дига се, отиша, дбша.

g. у Јањеву само је у две речи и у речима од њих изведе

ним замењено са лу: слунце, слуза, слунчиглFђ; иначе је свугде

замењено правилно са у: стуба, жуч, туцан и др. Сем горњих

партиципа и сличних речи м на крају речи и слогова не заме

њује се са о : вбл, кблце.
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Осећа се наклоност да се звучни сугласници на крају речи

замене муклим: дуп, ако мбш (можеш), кift.

Иначе јањевски говор зна за све друге гласовне особине

као и вучитрнски: испраља — испраљен, госпбсто, лис, кос.

Правац развијана овог говора врши се у правцу губљења

сваке разлике у квантитету, али тај се процес није још за

вршио. Са квантитетом је у тесној вези и питање о акценту.

Само кад су слогови акцентовани може се чути циркумфлекс,

иначе се свугде другде скраћује дужина.

IIIто се тиче места акцента, и у том правцу овај говор

представља архаичнији тип. Он још не зна за померање ак

цента са крајњих затворених слогова, па били они првобитно

дуги или кратки: талас, дукат, али идукат, кисмет, порбд, ћутFк,

отац, отiku, ербап, камиш, ајдук, поток, конак, јастК. токмак.

Ретки су примери, ако се одвоје облици 1 л. sg. aor., са

акцентом на крају и онда када је слог отворен : бајаги седFја,

какб; дођб (1. л. sg. aor.), ја ти казâ (aor.), пођб (1 л. sg. aor.).

наложh (1 sg. aor.). нађб (1 sg. aor.).

Да наведем и неколико примера за губљење дужине: по

суду, Ваca, Tôна, на врата, дан, свет, зидање, ковање, моје мајке

мајка, посčчи, Sa (nom. viri).

Али је већ поменуто да се дужине нису сасвим изгу

биле, без трага, и да има речи и са г : 8 гроши, козом би

ophља, ако донесе Бог. hе се седи, снесе (3 sg. praes), сабере

|3 sg. praes..), ће да се закопча, да ми мањкá, помете (3 sg. praes.)

ће га обереш, да га однесеш, да ми избеpéш, да донесеш, плете

(3. sg. praes., гори (3 st. pr.), да разбере, чинију (3 pl. praes).

да навраним; Бирна (= Бернардо), несмо стале, по села (Пос.—

gen. pl.), беле-жуте, Борољин (брдо код Јањева), 30 пола (Е на

полеондор), по лојзу, у обор, даде ни цар брčг, камење, Дејко

(n. viri), широк, стремењаци (n. pl.), враже (voc. sg.), гáрваница

(део на колима), сајње је: саоне), одáмно, познâва се, старčj,

слунце.

Hо ваља знати да се ове речи могу чути и са скраћеним

акцентом. Најбоље се и најдоследније чува дужина у рrаes, код

глагола са акцентом на крају.

Hehе бити случајно што сам забележио у неколико при

мера дужину и онде где јој није места: у Црногору, работу,

стоку, 2 године, гддину, 100 године, пред Бога, децу, брате

(voc. sg.), још повише добро, работаш (2. sg. praes.).
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Врло су ретки примери где се још очувала, као што је

речено, предакценатска дужина, а заакценатске дужине као и

код осталих суседних говора и иначе нема.

Деклинација је јако усколебана и упрошћена, али се ипак

још може да реконструише, и кад би се то учинило, видело би

се да се у томе слаже у свему са вучитрнским говором. Кон

југација је добро сачувана, али има доста особина које се у

свему не слажу са вучитрнском. Свакако под утицајем околних

македонских говора јањевски говор меша аориско ше (3 pl.) са

имперфекатским ху, те отуда примери као: узеху ми кућу, што

се вртеше њFкње (3 pl.). Toм утицају ваља приписати и неке

синтактичне особине овога говора: ћаше ми бАдне добар, нећу

те пакнем, не мога га нађем, ће га убијем.

Овако, као што се говори у Јањеву, у главном, говори цело

Косово од ушћа Лаба па до Качаничке Клисуре. Према томе

дијалекат што се говори од Вучитрна до Пећи и Ђаковице

тешко да би се могао назвати косовским. Како народ у Вучи

трну узима, Косово и почиње од Лаба па на исток. Да ли је

ова подела дијелеката стара или скорашња— о томе није место

овде да се говори.

Пре него што завршим овај свој извештај сматрам за при

јатну дужност да захвалим Краљевској Академији Наука на по

моћи, без које не бих ни могао обићи ове крајеве; тако исто сам

дужан захвалити и свом поштованом проф. г. Dr. Aл. Белићу

на заузимању и препоруци. Ја хитам да што пре довршим за

почети свој рад о овим говорима, и чим буде готов, поднећу

га Краљевској Aкадемији; а сматраћу за част, ако ми расправа

угледа света у њеним издањима.

У Солуну, 12 фебруара 1908. год.

——ce-Co-op--–
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