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Ј

Ј У^.С,
СЕНЕКА!- ВООКВ1МОШО СО.

. 422ДД „ ,л 0100

аудиту сомтпо|_ марк

Сматрам за пријатну дужност да на овом месту изразим

своју захвалност Српској академији наука, а нарочито њеном

претседнику, академику Александру Белићу, на усрдности с којом

су потпомогли моје настојање да проучим говор Галипољских

Срба. Исто тако захваљујем акад. Белићу, свом професору на

универзитету и непосредном руководиоцу у раду у Институту

за српски језик, на саветима и мишљењима који су ми учинили

велике услуге у раду.

Корисни су ми били и обавештења и сугестије које сам

добио од својих професора др Михаила Стевановића и др Радо-

мира Алексина, а исто тако и од научног сарадника Института

за српски језик проф. др Миливоја Павловића и дописног члана

САН проф. Глише Елезовића. Чини ми задовољство што могу да

им одам признање на спремности с којом су ми сваки пут из

лазили усусрет.

Посебно сам обавезан проф. др. Миленку Филиповићу због

драгоцених практичних упутстава за рад на терену у Пехчеву.

Нэегове препоруке увелико су ми олакшале проналажење инфор

матора и ступање у контакт с њима. Усто проф. Филиповићу

припада моја нарочита захвалност због тога што ми је његова

књига „Галипољски Срои* прва скренула пажњу на ову тему.

Моја захвалност припада и проф. Хорасу Ланту, са Харвард-

ског универзитета, који је на свом магнетофону извршио са мном

снимање извесног броја галипољских текстова. Доцнија анализа

тако забележеног материјала показала се веома корисном. Уједно

снимци проф. Ланта претстављају објективан документ говора

Галипољских Срба, утолико важнији што сам говор постелено

ишчезава.

Захваљујем такође и месним властима и просветним радни-

цима у Пехчеву који су ми својом предусретљивошћу и заузи-

мљивошћу омогућили да цело време боравка у Пехчеву прове

дем у неометаном раду.



VI Павле ИвиН

На]зад, с топлином се сеЬам сво]'их об]еката и информатора

Галипол>аца ко]и су ми, увек са преданом л>убавл>у, а често и

са заносом, причали о сво^' традиции и об]ашн>авали ми по]е-

диности из свог говора. Срдачно им захва;ьу]ем на утрошеном

труду и времену и желим да и ова] рад допринесе да се спасе

нешто од н>иховог ]езичког и фолклорног наслега.
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УВОД

§ 1. Предмет овога рада је говор једне групе српскога

живља која је више столећа провела одвојено од главнине срп-

ског народа. Та се група налази данас у варошици Пехчеву на

ивици Малешевске Котлине у источној Македонией, а досељена

је онамо из села Барјамича1 у близини Галипоља на територији

данашње Европске Турске. Историја сељења и лутања ове групе

колониста изнесена је подробно у књизи д-ра Миленка Филипо-

вића „Галипољски Срби".2 Ја сам на терену имао прилике

да се и сам уверим у тачност података које о овоме даје

проф. Филиповић. Стога није потребно да се овде упуштам

у све појединости из етничке прошлости и многобројних сеоба

Галипољских Срба. Ограничићу се на оно што може бити од

значаја за разумевање слике њиховог говора, а за остало упу-

ћујем на књигу проф. Филиповића.

§ 2. О томе када су се и одакле су се наши Галипољци

отселили у Тракију нема сигурних података. Као материјал за

закључивање могу послужити само народна традиција, доста

оскудна и не увек поуздана, и слика дијалекта коју ћу настојати

да изложи^ и анализирам у овом раду. Трудићу се да на крају

рада сведем закључке, а овде ћу поменути само толико да су по

предању Галипољци досељени из Јагодине и то „у време кад је

Србија пропала, у доба цара Лазара и цара Мурата". Предање

прича да су пресел>авање извршили Турци зато да би им Срби

у Тракији тесали камен.3 Насељеници су се сместили прво у селу

1 У народном изговору номинатив гласи Барјамич, Барјамич или Барјашч,

генитив Барјамича итд.

1 Београд 1946, стр. 9—27.

• И данас постоји у близини Барјамича, на месту Чумлек Каран, један

стари каменолом за који, по саопштењу мојег информатора Ристе Кожина, Гали-

ио.ъски Срби верују да су тамо радили њихови преци.
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Учдеру (или, како га још зову, Уждеру, Уштеру) а доцније су

прешли одатле у Барјамич, на два сата хода .западно од Учдера.

„Сеоба у Бајрамич вршена је бар у два маха, јер је Бајрамич1

био српско село и пре него што је сасвим пропало Учдере, а

основала га је једна група пресељеника из Учдера".2 Друга група

Срба из Учдера прешла је у село Караџал, опет у околини, где

је било и Грка, а на месту Учдера остало је пусто селиште.

Поређењем разних података 'које даје традиција проф. Филиповић

дошао је до закључка да је „пресељавање из Учдера у Барја-

мич извршено... најдоцније у другој половини 18 века, а ве-

роватно још у току прве половине 18 века".3

§ 3. Занимљиво је питање да ли је у оном крају било, осим

поменутих, још српских насеља која су се доцније етнички

изгубила. Многобројне историске вести о масовним пресељава-

њима Срба у Турску4 давале би вероватноћу оваквој претпо-

ставци. Међутим традиција наших Галипољаца о томе зна доста

мало. Једно предање говори да је Срба било и у Алаштеру, опет

близу Барјамича, и да су они доцније прешли у Учдере, дакле

прикључили се осталима.5 Постоји даље, како су мени саопштили,

у Малој Азији, на другој страни Дарданела, још једно село Бар-

јамич. Мати једног од Барјамичких Срба, Косте Карлибеја, имала

је рођаке у том другом Барјамичу и посепивала их. Тврди се

међутим да је село било грчко и да су и ти рођаци били Грци

(што не искључује могућност да су они били погрчени Срби).

Најзад није без интереса саопштење мојег информатора Атанаса

Белчова који тврди да је 1921 год. као грчки војник био у селу

Тепепи у близини Белеџика (ја сам на карти нашао Билеџик,

неточно од Брусе) и да су у том селу живели хришпани од којих

су један део сачињавали Јермени, а други део говорио је турски,

али су се старци још сећали појединих српских речи. Информа

тор тврди да је запамтио явдШ" (овде) и яшакд". Више од овога

Белчов није умео да ми каже. Напомињем да су хришћанска

насе:ьа на малоазиској страни сва расељена за време, односно

после, грчко-турског рата и да је становништво расуто по Грчкој.

1 Проф. ФилиповиН пише увек овако, у складу са званичним турским обли

ком ВаугатЈс, мала сами бивши становници тог села изговарају само Барјамич.

2 М. ФилиповиН, о. с. 16.

» 1ЬМ. 19.

* Исп. литературу у Филиповића, о. с. 10—11, одн. 13—14.

5 ФилиповиН, о. с. 18. -" •
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§ 4. У Караџалу су се Срби током времена погрчили, док

су се они у Барјамичу одржали. У најближој околини Барјамича

била су турска села, а до првих грчких насеља било је два сата

хода. У нешто даљој околини било је и Бугара у селу Пишман-

ћој са друге стране планинског ланца Куру Даг. >

Иако нису имали никаквог контакта са старом постојбином,

Срби у Барјамичу сачували су не само свој језик него и преданье

да су Срби. У стадном додиру са Турцима и Грцима они су, ра

зуме се, претрпели и њихов утицај у многом погледу, па и у

језичком. У говор Барјамичлија ушле су у великом броју грчке

и турске речи, тачније речено, речи из одговарајућих дијалеката

грчких и турских. Продрло је нарочито много термина из области

материјалне културе која је крај обала Мраморног Мора друк-

чија него у првобитној постојбини Галипољаца у Србији. Веома

висок број унесених турских лексичких елемената треба тумачити

тиме што су Турци били најближи суседи наших Галипољаца и

влаХајућа нација. Њихов утицај ишао је каналима администрације

и привреде. Осим тога поједини сиромашнији Барјамичлије сту

пали су у службу богатијих Турака. Додири са Грцима били су

још тешњи. Пре свега једнака вера допуштала је да се уђе и у

женидбене везе. Девојке из Барјамича удавале су се и у грчка

села и, још много чешће, из грчких села довођене су невесте у

Барјамич. Те су Гркиње примале српски језик и породице су

остајале српске. Асимиловани су и неки појединци Грци који су

се доселили у Барјамич. Разуме се, ти посрбљени Грци морали

су унети у говор Барјамича доста грчких особина. Ту се развила

једна нарочита, дубља врста билингвизма. Није свеједно да ли

ће носиоци билингвизма бити људи који су поред свог матерњег

језика научили и један други не напуштајући сопствени, или

људи који су матерњи језик оставили и заменили другим, нак-

надно наученим, што значи преломљеним кроз језичко осећање

матерњег; за оно прво довољно је просто суседство са нешто

економских веза, а за ово друго потребна је национална асими-

лација или крвно мешање. Наравно, у првом случају утицај остаје

више на површини, а у другом захвата дубоко у основицу струк

туре језика. Ово друго почело се догађати и са грчким утицајем

код наших Галипољаца.1

1 Сами наши Галипољци себе вајчешће називају .Барјамичлије" или „насе-

•ъеници". Ја ипак задржавам назив .Галипољци* зато што ]е већ одомаћен у

науци (увођење новог термина изазвало би неспоразуме) и зато што казује више

него остали називи.
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Грчки се утицај ширио и преко цркве и школе које су биле

у грчким рукама. Свештеници су били Грци, словенског бого-

служења није било (па и словенске молитве заборављене су), а

целокупна писменост Барјамичлија била је грчка. И данас има

старијих људи који се служе грчким словима и онда кад желе

да напишу нешто на свом језику.

Узајамност између Галипољских Срба и њихових суседа

Грка нарочито је ојачала у новије време, у другој половини XIX в.1

То је и епоха интензивнијег културног утицаја и распламсавања

националне пропаганде. Судећи по неким знацима у самом језику

изгледа да у ово време пада и најјаче продирање грчких елеме-

ната у говор Барјамичлија.2 Овакав хронолошки однос не може

се запазити у погледу усвајања турских особина (углавном речи).

Изгледа да је турски утицај почео деловати још од самог по

четна аклиматизације наших Галипољаца, у време док се није

успоставила брачна узајамност са Грцима и док још није било

грчке школе, па можда ни грчког свештеника.3 Карактеристично

је оно што наводи професор Филиповип за старије Галипољце,

оне који нису знали грчки: „Они су се у споразумевању са су-

седним сељацима служили поглавито турским, па и у споразуме-

вању са Бугарима".4

§ 5. Било је доста контакта и између Барјамичлија и Бугара

у селу Пишманћој. Трагови ових односа очигледни су у народној

поезији Галипољских Срба. Међу њиховим песмама има известен

број таквих у чијем су језику присутни бугарски елементи, а

могу им се наћи и паралеле у текстовима бугарских народних

песама из Тракије. Међутим у самом говору Барјамичлија нема

особина за које би се могло тврдити да су потекле из овог извора.5

Јасно је да везе између Барјамичлија и Бугара из Пишманћоја нису

биле довољно дубоке за неки језички утицај. Тај би утицај био уто-

лико мање природан што су се ови Бугари у Барјамичу појављи

1 Исп. проф. Филиповипа, о. с. 21.

2 Исп. §§ 43 и 128.

5 Исп. у проф. Филиповипа (о. с. 15): .Причају да у почетку нису имали

у Учдеру ни цркве ни попа. Најтеже им је било што су и мртве сахрањивали

без попа, па су то осећали као велику срамоту, и стога су људи крили смрт

својих укућана".

4 О. с. 21.

5 Говор Пишманпоја је описао, додуше на примитиван начин, бугарски

аутор Ст. Н. Шишков у часопису Родопски напрт>дъкъ, књ. VII (1910), на стр.

193—206 и 241-250.
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вали као социјално инфериорнији, радећи у својству надничара.1

С друге стране то није сметало да се очигледно смањени ре-

пертоар песама Галипољских Срба освежи с неколико бугарских

песама које су превођене углавном делимично.

У Барјамичу су била и два-три рода бугарског порекла

(Дубараџићи и Ексархови који су међу собом рођаци и осим њих

„Пишманлије", Ламбови и Арабаџијевићи). Има даље и један род

македонской порекла, Стаматовци или Арнаутовци, чији је дед

биомајстор, „Арнаутин" и дошао у Барјамич однекуд „од Битоља".

§ 6. Основно занимање Срба у Барјамичу, месту у брежуљ-

кастом пределу на два сата хода од мора, било је сточарство.

Држали су понајвише козе, али и овце, свиње, говеда, коње,

мазге и биволе. Прилично је развијена била и земљорадња. Гајени

су разни усеви, поред осталих и неки који су у нашим крајевима

непознати.

§ 7. Балкански ратови, са вестима о победама хришћана над

Турцима и привременом бугарском окупацијом Барјамича изазвали

су преокрет у животу Галипољских Срба. Њихова национална

свеет нагло је ојачала, а, с друге стране, њихов живот у Тракији

постао је много теже подношљив. Околни Турци, озлојеђени због

логађаја, почели су их нападати и пљачкати и они су 1914 год.

послали у Цариград депутацију која је обишла неколико дипло-

матских претставништава, поред осталог и ерпско, са молбом да

им се изради одобрење за сеобу у Србију. После дужег моља-

кања они су у томе успели. Исте године, још пре избијања

Првог светског рата, Барјамичлије су стигли на територију која

је припадала Србији, оставивши у свом селу непокретно имање и

стоку. Српске власти населиле су их у околини Скошьа, али су

их Бугари по окупацији 1915 год. раселили. Једни су упућени у

Алексиначко Поморавље где су радили земљу тамошњим сеља-

цима, а други су одведени у интернацију у Пирот и доцније у

Пловдив. После завршеног рата обе ове групе, независно једна

од друге, пошле су натраг у Барјамич, али су се у шега могле

вратити тек 1920 кад је тај крај дошао у грчке руке. Ускоро

затим избио је грчко-турски рат и Турци су септембра 1922

поново ушли у Барјамич. Нова сеоба Барјамичлија била је уствари

бекство. Напустивши овога пута и вепи део покретног имања,

они су колима избегли до Солуна. Ту су грчке власти покушале

Филиповић, о. с. 21.
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да их наговарањем и претњама задрже у Грчкој, али су они

упорно настојали да се врате у Србију, Најзад су крајем децем-

бра 1922 код Ђевђелије пребачени преко границе. Југословенске

власти колонизовале су их у Пехчеву међу Македонцима, дакле

у етничкој средний која не одговара пореклу Галипољаца. Ту им

је додељена, по закону о аграрној реформи, земља исељеника

Турака, а с њом и њихове куће.

§ 8. У Пехчеву Галипољци сачињавају мањину становништва.

Према подацима који су ми саопштени у Месном народном

одбору домородаца има око три до четири пута више. У месту

се налази близу сто породица Галипољаца. Њихове су_'куће већим

делом у горњим махалама варошице, прилично измешане с кућама

Македонаца. И једни и други посећују исте трговачке радње,

исте кафане, исту пијацу, доносе воду са истих чесама и дају

децу у исту школу. Заједно су и на раду у радној задрузи.

Разуме се да су успостављене и интимне суседске и пријатељске

везе, а нису изостали ни мешовити бракови, нарочито чести у

најновије време. Као језик међусобног споразумевања две трупе

становника Пехчева служи, наравно, језик домородаца. Све је то

изазвало и јак утицај македонског језика, управо његовог мале-

шевског говора, на језик галипољских насељеника.

И у Пехчеву се Галипољци баве поглавито сточарством и

земљорадњом, само што овде у планинском крају на висини од

око 1000 метара над морем и сточарство и земљорадња имају

умногом друкчији вид него у Бајрамичу, у медитеранском при-

морју. Стога је прилагођавање Галипољаца било скопчано са

знатним економских тешкопама. Тек после доста година они су

успели да се донекле подигну. Томе је допринео и уносан кири-

џиски посао којим су се једно време бавили многи од њих. Ова-

кав саобраћај с околином морао је дакако утицати да се појача

мешање. Када су у току Другог светског рата остали српски

колонисти напустили Македонију, Галипољци су остали у Пех

чеву. Док су сви други имали негде у српским земљама завичај

у који су се могли вратити, Галипољци, досељени из Турске,

нису имали куда да се врате. Тако су они у Пехчеву издржали

бугарску окупацију која је за њих била нарочито мучна и доче-

кали ослобођење 1944 год.

Данас су сви становници Пехчева, и домороци и насељеници,

обухваћени једном сељачком радном задругом. У месту се почела

развијати и локална индустрија у којој такође раде и једни и

други што доприноси још јачем мешању.
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Досадашња научна литература о Галииољским Србима

§ 9! Галипољски Срби ни досад нису били непознати науци.

Од 1903 јављају се прве вести о њима у радовима бугарских, а

од 1913 и српских аутора1. Ипак их све до њиховог доласка у

Пехчево ниједан наш научник није посетио и проучавао у непо-

средном додиру. Стога се све до тог времена вести о њима

своде углавном на кратак помен о њиховој егзистенцији, броју и

пореклу. Преглед ових вести даје проф. Филиповип.2 Ја их овде

нећу износити јер нам оне не дају новог материјала.

Доцнија научна литература потекла је, међутим, из непосред-

ног проучавања, што је омогућило да се (углавном у књизи

проф. Филиповића) реше многа важна питања, а исто тако и да

се дЗ известан језички материјал.

§ 10. У књизи Јеремије М. Павловића „Малешево и Мале-

шевци",* посвећеној проучавању домородаца Малешева,' говори

се о Галипољцима само узгред.4 Укратко је испричана историја

њихових сеоба, наведено је неколико народних песама, а од је-

зичких црта само нешто лексике. Све песме овде забележене

имао сам доцније и ја прилике да чујем, а већину је слушао и

проф. Филиповић. Док се Филиповићеви и моји текстови међу

Собом углавном слажу, наравно са неизбежним ситним варијантама,

Павловићеви записи показују" знатна отступања. Један део тих

разлика потиче од несигурног бележења Павловићевог (нестручност

за језичке проблеме, ухо ненавикло на галипољски говор): Купа

ми се девет попи, Чуди ми се: што да стане?6 место Купили се . . .,

Чудили се (тако код проф. Филиповића* и код мене). Понека раз-

лика, међутим, долази можда и отуда што је Павловић своја испи-

тивања вршио знатно раније, у првим годинама по досељењу

Галипољаца, тако да је могао бележити текстове од старијих

певача који у време Филиповићевог и мог рада на терену више

нису били у животу. Ипак, Павловићеви текстови су такви да ни

на једном месту не можемо са сигурношћу тврдити да је разлика

ове врете. Уопште, велика је штета што је Павловићев материјал

1 Од наших научника први их помиње Јован Цвијић, Гласник Српског

географског друштва год. I, св. II, 238.

* О. с. 7-8.

« Београд 1928, 8°, 467.

' Стр. 37-42.

* Стр. 39.

6 Фил. 71. • . .
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тако оскудан. Ту је пропуштена прилика да се приберу најсве-

жија сведочанства о говору и фолклору Галипољаца, још пре

него што је малешевски утицај узео већег маха.

§ 11. Проф. др. М. Филиповић објавио је 1946 год. у Бео-

граду расправу „Галипољски Срби", са 8 слика у тексту (8°, стр.

154). Књига садржи, осим предговора, следећа поглавља: прве

вести о Галипољским Србима, порекло и прошлост Галипољских

Срба, говор, привреда, кућа, исхрана, ношња, друштвени живот,

обичаји о празницима, друштвени обичаји, нека веровања и вра-

чан>а, народне умотворине и игре, завршна разматрања.

Етнографски опис дат је релативно подробно, мада се проф.

Филиповин борио с великим тешкоћама. Могућности испитивања

биле су умногоме смањене тиме што су Галипољци проучавани

у тренутку кад су већ били одвојени од свог села, тако да је

испитивач само по причању могао да упозна њихову природну

средину, материјални инвентар и (сада већим делом напуштене)

обичаје у тракиској постојбини. Проф. Филиповип је ипак успео

да скупи доста опсежну грађу из разних грана народног живота.

О вредности његовог етнографског описа ја, наравно, нисам ком-

петентан да судим. Ипак могу репи да сам и сам имао прилике

да се уверим у многе од чињеница наведених у књизи. Осим

тога треба нарочито истапи да ова студија даје нов доказ о томе

да солидан етнографски рад самим тим даје и лингвистици низ

драгоцених података. Записано је и доста народне терминологије

и израза, највећим делом добро, иако без потпуне фонетске

прецизности.

У Филиповићевој књизи нас, разуме се, интересују највише

поглавље о говору (32—42) и текстови којих има доста (песама

има на стр. 70—71, 73—76, 78, 80—82, 92-93, 104—112, а при-

поветке су на стр. 113— 119). Језички материјал Филиповићев

углавном је добар, мада он по својој научној формацији није лин-

гвистички стручњак и мада је говор Галипољаца, због специфич-

них услова у којима живи и због неких својих особина, нарочито

због фонетике која је сва у покрету, необично тежак за беле-

жење, далеко тежи него вепина наших дијалеката. Уочено је не-

колико важних фонетских особина, тако напр. промене о^>у,

е^> и, ж^> з, ч> ц, ш^>с, л^> /'. Поменути су затим и извесни

карактеристични флексивни наставци (-ама у дат. - инстр. мн.,

-(х)мо у аористу, -еју у 3 л. мн. презента), а исто тако и две

змачајне синтаксичке црте, социјатив без с и употреба предлога
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до м. од и из. Разуме се, овај опис говора дат је без претензија

на исцрпност. Остале су непоменуте многе одлике говора, и то

не само оне ситније. Акцентуација је додирнута само овлаш

(примери и текстови нису акцентовани), па и оно што је речено

није сасвим прецизно, а понекад уопште није тачно (тако напр.

тврђење да у говору има само два акцента). Најважнији архаизам

говора, чување вредности Ъ = е'л у неким положајима, није истак-

нут. Додуше, то треба и овде с признањем нагласити, писац је

осетио необичност гласа који се изговара на месту јата. У својим

текстовима он за такво $ бележи час е, час и, али из тога не

извлачи никакав закључак (што се не би ни могло очекивати,

будупи да се фине фонетске разлике које постоје у низу е—еи

—и не могу ухватити ни описати без подробније лингвистичке

спреме). Ни уочене особине нису сваки пут довољно прецизно

фиксиране. Речено је напр. да се е „врло често . . . палатализује"

(тако писац дефинише промену е > и), али се не помињу услови

под којима се јавља ова промена. Понегде има међутим и нетач-

них навода, само што је нетачност најчешпе провидна, тако да

се стручњак неће збунити: „И у говору галипољских Срба су-

среће се дуал: девере, братучеда". Тврђења која могу да заведу

на погрешай пут сасвим су ретка (исп. о једном таквом у § 178).

Док је изнесени материјал највећим делом поуздан, постоји изве

стен број објашњења за која се то не може репи. Писац је забе-

лежио синтагме у црнвеном бајчи, мујом љуби, у оном планини и

ел. које одговарају познатим шумадиским (и дубровачким) при-

мерима као мојом жени. Међутим, не познајући стање у дијалек-

тима, писац у овоме гледа доказ за „колебање рода код именица".

Тешко је сложити се и с пишчевом констатацијом да је говор

косовско-ресавски. Уколико у њему и има особина које су за-

једничке с тим дијалектом, њих писац није уочио или није иста-

као као такве. Његов закључак је заснован углавном на чињеници

да се донас у Јагодини, старој постојбини Галипољаца, говори

косовско-ресавски, што још не значи да се тамо тако говорило

и пре сеоба које су потпуно измениле састав тамошњег станов-

ништва. Уствари, подробнија анализа говора показује да он про-

дужује један наш стари дијалекат близак косовско-ресавском, али

ипак не истоветан с њим. Додуше, треба нагласити, овакве не-

прецизности могу се лако и разумети и оправдати. Што је нај-

важније, оне су такве природе да не могу сметати правилној

интерпретации материјала од стране стручњака. Проф. Филиповић
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заслужује њихову захвалност због материјала који даје, а наро

чито, због тога што су у том материјалу добро одвојени мале-

шевски елементи . од галипољских (случајеви неразликовања су

веома ретки: „позабрајаја" стр. 41, „врнао" стр. 42).

Текстови које је забележио проф. Филиповић. одликују се

савесним бележењем, иако фонетски непрецизним. Писац има

добро ухо за народни говор и погрешака има врло мало. Уко-

лико се у текстовима и нађу отступања од оригиналног говора

Галипољских Срба, она обично не потичу од записивача. У њима

се најчешће, огледа утицај српског књижевног језика и македон-

ског малешевског дијалекта на говор наших Галипољаца.

Филиповићеви подаци о говору и приложени текстови оди-

грали су неоспорно врло корисну улогу: скренули су пажњу

наше лингвистике на говор Галипољских Срба. Тиме се уосталом

њихова улога не завршава. Она ће у будуће моћи служити за

поређење и контролу онога што се о овом говору буде изнело.

§ 12.. Потпуности ради поменућу овде и мој приказ Фили-

повићеве студије који је изашао у ЈФ XVIII 336—338. Тај сам при

каз писао пре свог првог путовања у Пехчево. Стога у њему

нема новог материјала, већ -само кратка дискусија о ономе што је

изнео проф. Филиповић. Циљ написа био је да упозори нашу

лингвистичку јавност на дело нашег познатог етнолога и на сам

говор Галипољских Срба.

§ 13. У Гласнику САН II (1950) стр. 314—315 објављен је

мој кратак извештај са првог путовања у Пехчево. Ту се укратко

одређује говорни тип и наводи се неколико основних црта, између

осталих стање јата у акцентованим слоговима. У следећој књизи

истог Гласника (за 1951) изашао је (на стр. 278) и мој извештај

о другом путу на терен. Тај напис садржи неколико сумарних

примедаба о неакцептовании вокалима, о променама л>>/ил>>л,

о новом јотовању, о икавизмима и о неким облицима заменичко-

придевске и глаголске промене.

§ 14. У часопису „Македонски јазик", год. III (1952), бр. 1—2,

изашао је чланак проф. Тодора Маневића под насловом „ц%->ца-

во некой македонски говори" (стр. 35—37). На стр. 37 аутор

додирује и замену јата у говору Галипољских Срба, а узгред и

неколико других црта. Маневип је свој материјал записивао у

1929 и 1932 години и треба жалити што није имао прилике да

га раније објави, пошто би на тај начин наша лингвистика пре

дошла до изресних података о овом интересантном говору. Ма
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невипеви примери су акцентовани; он ]е први ко]и ]е галиполэски

говор бележио филолошки. Нарочито треба истаНи чий>еницу да

^е он тачно осетио вредност еи ко]у има #, додуше само у неким

положа^ма. Исто тако Маневип ]е добро забележио йруШ/а са

нертованим Ш/, затим вредност ё ко]у често има]у неакцентовано

* и и, па акценат щдйн ко]и одговара облицима /ёдвн, /един у

разним другим говорима. Из н>егових примера види се и да ]е

осетио скраНивале ** >" у отвореном крадем слогу: ген. пл. какй

]рдй. Иначе Маневинево бележен>е ни]е слободно од понеких не-

тачности. Релативно кратко време ко]е ]е он имао на располо

жен^ приликом теренског рада ни]'е му допустило да стекне си-

гурне критери]е и прецизно осепаше овог говора ко]'и захтева

лагано удубливанзе и веома опрезан однос према белешкама из

првих дана рада на терену. Изнена^е гласовна вредност а ко;'у

он припису]е ]ату у неким примерима, а нарочито неки очигледно

погрешни акценти (можда штампарске грешке?). У два маха до-

лази ' ко^и у овом говору не постов : ]едном на ]едносложно]

речи \ук (код мене \у~к), а други пут у примеру дрвЩа (код мене

дрвЩа). Ни склоп реченица ко^е наводи Маневип чи]е увек ]асан:

какй \удй (по облику и акценту ген. мн.), бйчо (радни придев?

]еднине или множине? или имперфект?), у дйдинога мё лйва. Ма

невип ]е тачно запазио имперфект Мво од глагола хот-Ьти,

али га не разлику^е од радног придева Мво ко^и такоЬе посто]'и.

Он каже: „Неинтересен ]'е примерот Мво (хотЪлъ), на пр. да си

река*о 1учёр,М<>о да Ши дам". Овде ]е уствари употреблен импер

фект као саставни део познате кондиционалне конструкщ^е

(„иглах да ти дам"). — У сваком случку Маневипеву белешку треба

поздравити као значащая позитивен допринос. Она пружа ]едно све-

дочанство више за неке од важни]их особина галиполског говора.

Као на]'драгоцени]е треба истайи ьегово бележеше еи — "к.

Мо\ рад на терену

§ 15. Пошто сам се заинтересовао за питание говора Гали-

польских Срба, нарочито у вези с мо]им ранним проучаван>ем

разних екавских говора, замолио сам Претседништво САН да ми

омогуйи да посетим Галипол>це у Пехчеву и тамо испитам н>ихов

ди]алекат. По препоручи Научног савета Института за српски

)език и ььеговог управника, академика Александра БелиЬа, то ми

]е и одобрено и ]я сам, матери]ално потпомогнут од САН, у лето

1950 год. провео нешто више од петнаест дана на терену. По
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повратку средио сам прикупљени материјал и израдио план даљег

рада. Идућег лета (1951) САН ми је поново омогућила путовање

у Пехчево. Овога пута задржао сам се тамо месец дана. То је

било довољно да проверим свој материјал, да га попуним новим

примерима и да га проширим у многом правду. Овај рад писан

је, дакле, на основу грађе сабране 1950 и 1951 за време од укупно

месец и по дйна боравка на терену.1

Данашње стање галипо.ъског говора

§ 16. Прво и основно питање које се поставляло преда

ином у тренутку кад сам 1950 год. полазио на терен било је: да

ли се и у коликој се мери говор галипољских насељеника очу-

вао у македонској средний? Већ проф. Филиповић који је био у

Пехчеву 193/ год. констатовао је да „они (Галипољци) сада при-

мају шопски говор малешког типа, као говор оне групе у чијој

средний живе као незнатна мањина"2. Од времена кад је проф.

Филиповић учинио ово опажање било је протекло тринаест година

и морао се очекивати још јачи утицај месног дијалекта домородаца.'

Када сам дошао у Пехяево, показало се да вепина насеље-

ника још увек није напустила свој стари говор донесен из Тра-

кије. Готово сви припадници насељеничких породица знају тај

говор, слабије или боље. Изузетак чине само деца, па и она не

сва. Има чак случајева да је снаха Македонка међу Галипољцима

научила галипољски, наравно не потпуно.

§ 17. С друге стране, говор Галипољаца у Пехчеву увелико

се мења под утицајем локалног македонског говора. Данас се

могу слободно констатовати две чињенице: прво, да нема ни-

једног галипољског насељеника у Пехчеву који не би добро знао

малешевски, и, друго, да нема ниједнога који не би у свакоднев-

ном говору мешао и македонске елементе са својим матерњим

идиомом. Разуме се, генерација рођена и одрасла у Барјамичу

зна свој дијалекат боље и говори чистије. Сећајући се с дирљи-

вом нежношћу места у којем су провели младост, старци чувају

барјамички говор као драг заостатак из младих дана. Али чак и

1 У међувремену посетио сам Пехчево још Једном у августу и септембру

1933 у циљу контроле већ обрађеног материјала и прибирања грађе за моногра-

фију о акценатском систему галипољског говора. Приликом тог боравка од месец

дана унео сам у овај рад само незнатне измене у понеким појединостима.

2 О. с. 32.
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онда кад настоје да се изражавају „цисто старски", у њихов говор

уплеће се понешто македонско. Ретко се може чути реченица у

којој не би промакла каква македонска реч, обрт, наставак или

бар акцент. Сваког часа наилазимо на комбиноване облике као

о'щдсе (галип. Шиђбсе: пехч. ојдда). Језичко осећање код многих

(и старијих) људи толико се искривило да често више не могу

да разликују шта су донели из Барјамича, а шта су научили у

Пехчеву. Стога македонски утицај није само јак, већ и разностран.

Стара синтакса падежа (и синтакса уопште) умногоме је разри-

вена и у речник улазе не само изрази везани за нове појмове

усвојене на новом терену, већ и такви који тачно одговарају по-

стојећим галипољским речима. У фонетици оштећена је највише

интонација, а код многих појединаца и разлика између јата и е.

Рефлекси прасловенских гласова различити од српских (напр.

а<^я^,шч<^*^^) продиру лексички. Начета је и сама морфоло-

гија, иначе тако конзервативна приликом продирања утицаја дру-

гог језика. Не мислим овде само на ширење аналцтичке декли-

нације, већ и на експанзију појединих наставака напр. у конју-

гацији. Прилику за ово дала је блискост оба језика, управо

чињеница да постоји читав низ наставака који су заједнички,

због чега и код осталих лако наступа бркање. Иначе, кад се усва-

јају елементи неког несродног језика, флексивни завршеци нај-

дуже остају нетакнути, ма колико утицај био јак у лексици,

синтакси и фонетици. Уопште се може рећи да се утицај сродног

језика или дијалекта најлакше шири. Он улази неосетно јер

говорни претставници убрзо изгубе мерило за разликовање. На

тај се начин за кратко време ствара говорна мешавина која про-

дире с неједнаком снагом код разних појединаца. Појављује се

цела скала мешавине, од стопроцентног чувања матерњег језика

до потпуног усвајања језика околине. ТоЗиде до те мере да би

се на сваког појединца могао одређивати носебан процент ме-

шања. Разуме се, у току времена све те цифре еволуирају кре-

ћући се паралелно, све у истом правцу.

Код млађе генерације Галипољаца у Пехчеву процес је

одмакао врло далеко. Македонски није више само језик саобра-

ћаја између пехчевских домородаца и насељеника, већ све више

постаје и језик међусобног општења млађих људи из насеље-

ничких породица. Млађи свет служи се галипољским говором

углавном само онда кад говори с родитељима. Овоме су знатно

допринели и многобројни мешовити бракови склопљени у но-

вије време.
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§' 18. Резимирајући, могли бисмо дефинисати данашн?е стање

полилингвизма Галипољаца на следећи начин:

1) сопствени говор знају углавном старији људи, не увек

без погрешака, и један део млађег света, обично непотпуно;

2) локални македонски говор познат је свима, али међу ста-

ријима има доста појединаца који га говоре с грешкама;

3) грчки и турски знају, обично не беспрекорно, сви који

су одрасли у Барјамичу;

4) српскохрватски књижевни језик знају, по правилу са

доста погрешака, они који су служили југословенску војску или

учили југословенску школу између два рата;

5) има појединаца који знају и нешто бугарски, што је плод бу-

гарске окупације 1915—1918 и 1941 — 1944.

О методу испитивања

§ 19. Јака оштећеност говора ствара при испитивању крупне

тешкоће специфичне природе. Управо, наша дијалектологија се

досада с оваквим проблемима није сретала. Приликом теренског

рада на дијалекту пред описивачем обично стоји слика говора

целокупна или готово целокупна и задатак се своди на то да се

она што тачније фиксира. Овде је, међутим, мозаик разбијен и

његови расути делови морају се тражити, један по један — уз

опасност да се не нађу сви, -г- и с напором и пажњом састављати

— уз опасност да се саставе погрешно или да се умеша и неки

други камен.

С друге стране, тешкоће не треба ни прецењивати. Само у

првим тренуцима рада на терену, док се испитивач није довољно

упознао са састојцима мешавине нити пронашао типичне говорне

претставнике, мешавина може изгледати као хаос неприступачан

анализи и дефиницији. После кратког времена показује се да про-

учавање оваквог говора ипак не претставља нерешив задатак.

Посао је чак лакши од онога пред којим је стојао Бартоли про-

учавајући романски дијалекат Крка по подацима које му је давао

последњи, у то време већ једини живи, претставник тога говора.

Материјал барјамичког говора помешан је с материалом пех-

чевског,али се његове одлике нису изгубиле. Оне живе напоредо

с одговарајућим малешевским особинама. Не треба губити из

вида да се при оваквој промени говора под утицајем суседа не

мења одједном говор читаве етничке групе као целине, чак ни

говор једне генерације или једне породице као целине, већ говор
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сваког појединца понаособ. Говор јесте оштећен код свих поје-

динаца, али, пошто је оштећење скорашње, не у истој мери код

свакога и не на исти начин, тако да компарација омогућује ре-

конструкцију. Током мог рада у Пехчеву пронашли су се и

информатори који су били у станьу да разговарају готово чисто

барјамички и чак да одмах запазе и исправе македонизме у го

вору осталих. Парадоксално звучи, али је чињеница да исти поје-

динци — то су обично они најразборитији — најбоље говоре оба

дијалекта, и барјамички и пехчевски, и то зато што их боље

разликују у свести, док их мање интелигентни мешају и у језич-

ком осећању и у самом говору.

Због свега тога оно што ми је у први мах изгледало као

хаос показивало се током рада све више као кохерентан систем,

нарушен донекле свежим наносима који се могу издвојити. До-

душе не треба мислити да све тешкоће аутоматски ишчезавају

онда кад се истраживач углавном снађе у материјалу. У случају

мешавине не треба рачунати само са две могупности, од којих

једна припада једном говору а друга другом, већ и с евентуал-

ношћу криве регресије у било којем од оба правда. Често се

наилази и на контаминиране форме као горе наведено ојддсе, или

на речи једног говора са акцентом другог, или на обрте једног

говора уз употребу лексике другог итд. Ситуацију у галипољском

говору компликује још више утицај српског књижевног језика

који се до 1941 ширио путем школе, војне службе и односа са

властима.

§ 20. Извесни случајеви захтевали су посебно удубљивање

и посебне методске поступке. Такве су напр. неке категорије где

у самом галипо.ъском говору постоје дублети од којих се један

слаже с македонским или српским књижевним стањем, а други

не. Такви су и они примери у којима отступања галипољског

говора од нашег књижевног језика потсећају на особине маке-

донског језика. Не мислим ту на просте македонизме, унете у

току последнее три деценије у Пехчеву, веп на неколико ста

рших црта за које се показало да припадају самом барјамичком

говору, а чија је појава у вези са чињеницом да је првобитна

постојбина наших Галипољаца, она у Србији, лежала знатно источ

ите од области нашег књижевног дијалекта. Ту је био потребан

удвостручен критицизам и изузетно опсежан материјал. Требало

је повести рачуна о неколико момената. Прво — да ли се те

црте налазе код свих објеката, чак и оних чији је говор иначе
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најчистији. Друго — да ли су овакви облици једини у употреби

или се поред њих говоре и други, слични српским, да ли се

напр. поред облика типа послрвала може чути и йослбвала. Трепе

— да ли се такви облици јављају напр. и код оних речи које

лексички не припадају македонском језику (ту се додуше треба

чувати забуне коју могу да створе разне контаминиране или на-

калемљене варијанте). Четврто — да ли се систем оваквих

облика поклапа с македонским у целости или само тек донекле.

Тако напр. ако се поред послј)вала, које се увек тако говори, не

чује никад послувам или ел. већ само Послрјем, очигледно је да

- ува - у основи инфинитива није македонизам. Кад би утицај

околине био довољно снажан да редовно наметне македонску

варијанту у једној основи, он би то сигурно могао учинити и у

другој, бар понекад. Најзад, ако је облик оригинален галипољски,

он најчешће већ постоји у појединим нашим говорима (тако

-ува- у основи инфинитива у призренско-тимочком дијалекту,

на Косову, чак и понегде у Црној Гори). С друге стране, сасвим

друкчије изгледају оне црте које су заиста преузете у Пехчеву

од околине. Те се особине јављају факултативно (увек је ту по

ред њих и права галипољска), нису заступљене код свих поједи-

наца, долазе првенствено у македонским речима, најчешће су

непознате српским дијалектима, и најзад, језичко осепање најбо-

љих информатора квалификује их као македонизме.

Оваква анализа омогућује да се издвоји нанос, слој по слој,

и да се уз доста пажње и још више истрајности реконструише до

последњег детаља слика оног говора који су насељеници морали

донети 1922 год. у Пехчево. И овде се дакле може постипи све

оно што се постиже при проучавању других дијалеката, само што

је посао кудикамо тежи и спорији. Стога сам ја у могућности да

у овом раду изнесем чист материјал говора Галипољ-

ских Срба за који могу с поуздањем рећи да је ело б о дан

од новијих наносних елемената.

§ 21. Основно методско руководство за рад. на терену били

су ми принципи које је проф. Белип изложио у свои познатом

писму Бодуену де Куртене.1 Материјал сам бележио искључиво

1 ЈФ VI 1— 10. Треба нагласити да се баш на говорима као што је гали-

пољски највидније огледају преимупствл Белићевог метода. Супротан начин,

импреснонистички, донео би на овакпом терену тежак неуспех, управо нвјневе-

роватнију збрку. :
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из уста самих говорних претставника. Обично сам разговарао

с појединцима, али понекад сам затицао и читаве групе. Такви

разговори имали су посебну вредност јер су се информатори

узајамно поправљали и допуњавали.

Одмах првих дана било ми је јасно да је основни задатак

пронаћи што боље информаторе. То је у дијалекту као што је

овај нарочито тежак посао. Поред услова који се обично постав-

љају — чиста артикулација, живахно причање, свеже језичко

осећање, слаб или никакав утицај књижевног језика итд. — поја-

вљује се овде још један нарочит захтев: сразмерна очуваност од

наноса из македонской језика. Због свега тога трудно сам се да

упознам што већи број говорних претставника како бих имао што

шири избор. После дугог тражења пронашли су се информатори

који су приближно одговарали свим постављеним условима. Ра

зуме се, отада сам највећу пажњу посветио разговорима са тим

појединцима, али ипак нисам прекинуо ни контакт са осталима

који је био врло користан због поређења и контроле материјала.

Разговори су се водили о најразноврснијим темама. Трудно

сам се да обухватим све области народног живота како би мате

риал, нарочито онај лексички, био што потпунији. Постављао сам

питања о пољским радовима, о стоци, о покућству и кућним

пословима, о обичајима, забавама и светковинама и много чему

другоме. Нарочито често сам се врапао на живот „у селу" (Бар-

јамичу). Тај предмет био је нарочито погодан, не само зато што

је младост омиљена тема старијих људи, него и стога што је ту

по правилу долазило сразмерно најмање доцније примљене лек

сике (о животу у Пехчеву не може се говорити а да се не упо-

требе специфични термини везани за тамошње прилике). Тражио

сам и народне умотворине, наравно с пуном свешпу да се језик

у њима, нарочито у песмама, не подудара у свему са живим

говорним језиком. Забележио сам велики број песама и припове-

дака, а саопштено ми је и доста пословица. Често су моји објекти

сами изналазили теме и долазили ми с разговорима о овоме или

ономе, о некој својој болести или невољи са суседом, о каквом

доживљају из грчко-турског рата или младићкој авантури. Нисам

избегавао ни иричања стараца о њиховим некадашњим момачким

успесима. То се показало као нарочито захвална тема која даје

живо, темпераментно, понекад живописно причање (с друге стране,

бележење је скопчано с незгодама). Испочетка је било врло

тешко навести информатора да говори чистим барјамичким гово-

О говору Галипо.ъских Срба 3
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ром, без примесе књижевног језика и месног македонског наречја.

Моје начелне изјаве да желим да чујем причање „коно у Барја-

мйчу шо биесеиђасте" нису много вределе. Објекат, желећи да га

што боље разумем, а који пут и стидепи се свог матерњег говора

као „простог", мешао би наносне елементе уверен да ја то нећу

ни приметити. Тренутак психолошког прелома наступио је онда

кад сам у н.ихов говор имао довољно увида да могу информа

тора зауставити и исправити ако употреби књижевни израз место

свога. Од тога врмена моји информатори говорили су много

чистије. Доцније сам сам научно галипољски колико је довољно

за обичну конверзацију. Своја питања постављао сам на гали-

пољском што је олакшавало одговоре истим дијалектом.

§ 22. Дијалекатски материјал из ових разговора подвргавао

сам систематском проверавању.3 Притом сам чинно све што је

потребно да избегнем главну опасност која приликом оваквог

проверавања лежи у томе што испитивач често може самим пита

нием да сугерира одговор. Где год је то било могунно, гледао

сам да само наведем разговор на одговарајући предмет, па да

тражени податак сам дође. Кад се то није могло служио сам се

гестовима и импровизованим цртежима, само да не бих био при-

сил.ен да пре информатора изговорим потребну реч или облик.

Најзад, кад друкчије није ишло, постављао сам питања, али зао-

билазно, опет тако да се избегне сугестија: „Како гвбрите кокшу

шо йма пйлйпа? " — а не напр. „Гвбрите ли „квочка" или „клочка"?"

Може се дакле сматрати да се у одговорима које сам добио оди-

ста огледа језичко осећање информатора.

Одвајање пехчевског говорног материјала од барјамичког

често је изискивало познавање стања у пехчевском говору. За

1 Можда ће битн корисно да изнесем овде и технички поступай које сам

примењивао. Материјал из разговора записивао сам у свеске чије су странице

биле подељене тако да је једна половина остајала празна. После рада прегледао

сам грађу, а идућих дана проверавао сам ]е с другим информаторима, бележећи

нове податке на другу половину странице. Тако сам добивао вепи број података

о истом предмету концентрисан на истом месту. Преимућство овога начина

састоЈало се у [прегледности: приликом поновног прелиставања увек је било

сразмерно лако утврдити стелен .рашчишћености' неког питања. Места на којима

је нешто остало нејасно или се појавио какав дублет обележавао сам поново и

опет проверавао, понекад и код десетак лица и на разне начине, све док слика

не би постала потпуно јасна. Могу, дакле, да кажем да ]е сваки податак који

износим проверен више пута и да је провераван докле год је било и најмање

нејасности.
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податке ове врете обраћао сам се пехчевским домороцима, мада

и већина насељеника добро говори пехчевски. Разуме се, у много

случајева материјал је сам недвосмислено казивао своје порекло.

§ 23. Број говорних претставника с којима сам дошао у

додир врло је висок. Највише су ми међутим помогла два човека

с одлично развијеним језичким осећањем, управо језичким тален-

том, Јане Ексархов и Ђорђе Пулковић (наводим их по њиховим

званичним именима; стара народна имена, како су их говорили у

Барјамичу, гласе Јанаћа ЁксархОзов и Гога Пулкин).

Јане Ексархов, доскора земљорадник, сада послужитељ за-

дружне пилане, има преко 60 година и одлично се сећа своје

младости у Барјамичу. Међу мојим информаторима он се одли-

кује најсочнијим причањем, са очуваном бујном фразеологијом.

На поставлено питање о некој речи он одмах конструише читаве

реченице, чак и дијалоге, у којима се она употребљава у разним

везама и облицима. Ексархов спада у ред оних људи из сеоске

средине које привлачи размишљање, често и о предметима дале

ким од њиховог посла. Тако је он сам умео да објасни како у

галипољској речи лёипо долази један глас којега нема у пехчев-

ском говору, само што он не зна како се тај глас пише. Исто

тако он је сам схватио да је бркање с и ш у галипољском говору

настало под грчким утицајем, а да је поновно разликовање тих

гласова, уколико га има код неких појединаца, дошло као плод

старања да им се не смеју пехчевски мештани.1

§ 24. И Ђорђе Пулковић, задружни овчар, стар 40 година,

врло је даровит сељак, опет са кругом интересовања који далеко

превазилази његову животну средину.2 Он има нарочито разви-

јено граматичко осећање. Кад је схватио да мене интересују сви

облици у којима долази нека реч, спонтано је почео да ме засипа

деклинациским и конјугациским формама, иако иначе није чуо ни

за падеже ни за глаголска времена. Осим тога он је у дугим

часовима овчарске самопе тражио у памети речи које ми још

није саопштио и доносио ми опсежне спискове пуне корисних

података. То је наставио и доцније шаљући ми у писмима новог

материјала. Ево како изгледа једна његова белешка у писму (пре

1 Исп. у прилогу овога рада текст под насловом .Лежит и лезис".

2 Карактеристичан је његов интерес за математику и одлично сналажење

у њој; кад сам му показао, научно је с необичном лакопом једначине и про-

центни рачун.
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писујем дословно): „Зака га акају ме закате ме он га ака (нају-

ри га јуре ме изјурише ме он га јури)".1

Важно је за карактеристику оба моја главна информатора да

ни један ни други, и поред све природне бистрине.нису много начи-

тани људи. Никако се не би могло рећи да им је говор натруњен

књишким елементима; напротив, њихов се говор одликује чувањем

свежих народних обрта, што у њиховој средини, засићеној сва-

коврсним кварењима језика, претставља драгоцену реткост.

Ове податке о своја два главна информатора наводим зато

да објасним вредност њихових саопштења и да им тиме уједно

изразим своју захвалност на великој, увек срдачно и с вољом

указано] помопи у раду.

§ 25. Остали информатори нису се одликовали толико раз-

вијеним језичким осећањем, али су ипак многи од њих дали ко-

рисног материјала. Поменућу међу њима Димитрија Адамова-Ми-

туша (око 40 год.), Вуксана Николића (око 60 год.) и његовог сина

Васила Вуксаћина (19 год., претседник Сељачке радне задруге,

од млађих људи које сам упознао најбоље зна матерњи говор),

Атанаса Лазаревића (преко 60 год., некадашњи претседник општине,

дао многобројне податке о прошлости и сеобама Галипољаца) и

Димитрија Костића-Каналију. Посебно треба да поменем старије

жене певачице које су ми певале народне песме, међу њима у

првом реду Ангелину Атанасовић и Анастасију Пулковић, и Ђуру

Карађозовића, старијег човека чији је језик додуше знатно изме

нен под македонским утицајем, али који је неисцрпан у причању

старих барјамичких „прповеза" (приповести).2

Обрада материјала

§ 26. У овом раду изложићу фонетске, морфолошке и син-

таксичке особине говора Галипољских Срба. Акценатски систем

и речничку грађу остављам, држећи се праксе која се већ уста-

лила у нашој науци, за засебну монографију. Исто тако посебно,

а у вези са лексикой, намеравам обрадити и грађење речи.

1 У галипољском одиста постоји глагол там, слож. закам, у овом зна-

чењу. Карактеристично је за Пулковићево брзо улажење у ствари и његово под-

влачење „одреднице*: он је видео да тако радим у свесци, па то и сам чини,

мада иначе не вляда правилима интерпункције.

2 Год. 1953, приликом своје поновне посете Пехчеву, упознао сам Нестора

Белчова (преко 70 год.), човека који одлично чува барјамички говор. С великим

стрпљењем он ми је дао огромну масу информација, тако да се може рећи да ]е

сав материјал у ово] дисертацији прошао кроз контролу његовог језичког осећања.
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У излагању ћу се ослањати само на материјал који сам про

верив више пута и код разних информатора (в. о

томе напред). У врло ретким случајевима догодило се да услед

каквог пропуста у раду на терену нека црта није довољно про

верена. Такве особине ја нећу износити (међу њима нема ниједне

крупније) или ћу их, свега два или три пута у читавој расправи,

поменути наглашавајући изричито да мој материјал није довољан

или не пружа довољно јасну слику.1

Настојаћу да изнесем што опширнији материјал, посвећу-

јући пажњу што већем броју различитих појединости граматичке

структуре говора, чак и таквима о којима наши дијалектолошки

радови често не воде рачуна. На тај начин шири се поље испи-

тивања дијалектолошке науке, што претставља услугу у првом

реду писцима монографија о појединим појавама који су тако

често упупени да консултују литературу о дијалектима. Овом

разлогу придружује се у нашем случају и један специфичен.

Галипољски говор захваћен је процесом наглог пропадања и пред

његовим описивачем налази се необично тешка одговорност: оно

што се од овог драгоценог фосилног говора не забележи сада,

биће неповратно изгубљено за науку. Треба сачувати чак и оно

што може изгледати мало значајно јер је немогућно предвидети

шта ће се све током времена показати важним. Исто тако нећу

се у свим случајевима ограничити на строго диференцијално изла

гайте: у говорима као што је овај има и поклапања са књижев-

ним језиком која заслужују да се истакну исто колико и разлике.

ТрудиЬу се притом да појаве галипољског говора не посматрам

отргнуто од стања у другим нашим дијалектима, него да укажем

на постојеће сродности и разилажења и тиме допринесем да се

сагледа шта је резултат самосталног развитка, а шта је понесено

из старе постојбине. То пе утрти пут дискусији о пореклу овог

говора2, а с друге стране приближиће факта галипољског говора

нашој науци и учиниће их употребљивијим. Јер кад се једном

1 Исто тако износићу по правилу само акцентоване примере. Уколико се

међу њима нађу и понеки без обележеног акцента, то су примери из народних

песама, забележени при певан>у, а у ређим случајевима облици изговореяи с нети-

пичним македонским акцентом, а не са својим оригиналним.

* Приликом дискусије често пу бити приморан да употребим материјал

који сам прикупио у разним екавским говорима у Србији и Банату и који наме-

равам да објавим. За тачност навода који се тичу појединих говора ја^ наравно,

сносим пуну одговорност. Притом пу често руковати појмом „пожареначко-

вршачка говорна група", који сам уводим на основу својих испитивања. Шта

значи овај термин, в. у закључку, § 599.
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утврди генетичка веза између неке црте исељеничког говора и

одговарајуће појаве у старој постојбини, рефлектор се обрће и

сад исељеничка особина просипа светлост на хронологију развитка

црте на матичном терену и начин и облике њеног јављања у про

шлое™. Због тих специфичних разлога биће у овој расправи

много више навођења паралела него што је уобичајено у нашим

дијалектолошким студијама1. У извесним случајевима, тамо где

галипољски материјал намеће подробнију дискусију о каквој

појави или даје повода да се оцрта нека значајнија изоглоса у

нашим говорима, ја ћу то и чинити. Методолошке узоре у овом

правду дају ми „Дијалекти Источне и Јужне Србије" проф. Бе-

липа и „Ьа 1ап§ие с1е Оогшпко 2ЫапС" проф. Вајана.

Настојаћу да материјал галипољског говора осветлим не

само у дијахроничној перспективи (што се омогућује поређењем

са другим дијалектима и материјалом историје нашег језика), него

и на синхроничном плану показујући како се факта овог говора

данас држе у систему.

§ 27. Дијалекат као што је галипољски који је прошао кроз

најмање два билингвизма пружа веома богат материјал за диску-

сију о принципијелним проблемима односа међу језицима у кон

такту. Ја у та питања, међутим, нећу улазити. Нисам ни грециста

ни турколог, а исто тако не располажем довољним познавањем

македонских дијалеката. Стога ћу се у изношењу утицаја ових

језика на галипољски говор ограничити на оно што је битно,

углавном на оно што уноси измене у његову граматичку струк

туру. Питање лексичких позајмица и гласовних супституција нећу

детаљно обргђивати мада би то можда могло дати и врло кори-

сних прилога за познавање самог говора Галипољских Срба и

њихове прошлости. Важно би например било знати из којих су

грчких и турских дијалеката и у које су време вршене позај-

мице. Али за то би било потребно иецрпно познавање грчке и

турске дијалектологије и, штавише, историје дијалеката тих је-

зика. Истраживање порекла ових позајмица пуно је и других

1 Разуме се, ово не значи да за сваку појаву у галипо.ъеком говору треба

да наведем све постојеће паралеле у разним нашим говорима. То би било и непо

требно и немогупно. Стога сам се трудно да у навођењу сачувам разумну меру

одабирајући само оно што је значајније. Нарочито сам избегавао, сем у ретким

случајевима неопходне потребе, поређења са чакавским и кајкавским материалом.

Уколико у тим дијалектима и има (ретко, додуше) особина сличних галипољ-

скима, ту праве генетичке везе нема, а штавише нису увек били исти ни основни

условм под којима се нека промена извршила.
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проблема. Тако је лако могућно да ту има и грчких речи које

су позајмљене уствари од Турака (који у околини Галипоља сва-

како и сами употребљавају многе грчке речи) или обрнуто. Такви

случајеви могли би се можда утврдити на основу фонетског лика

дотичних речи — али то је посао који очекује специалисте дру

гих струка.

Исто тако у овом раду непе се посебно излагати облици у

којима се испољава утицај македонског језика, тј. његовог пех-

чевског говора, на говор Галипољаца. Ово у првом реду стога

што тај утицај не продире равномерно и није се довољно кри-

сталисао. Он се осећа код свих појединаца, али су македонске

особине распоређене индивидуално и нигде, бар код старијих,

нису уопштене. На питање које су особине продрле, одговор је

прост: све. Нема ниједне црте пехчевсквг говора која се не би

могла чути из уста Галипољаца, али исто тако нема ниједне за

коју би се могло рећи да је потпуно истисла одговарајућу осо-

бину галипољског говора и коначно се усталила као својина целог

колектива (као што су се усталили и генералисали поједини грчки

и турски елементи). Мешавина је још увек сувише непреврела

да би се о њој могло рећи ишта одређеније. Кад би требало

описати утицај пехчевског дијалекта на галипољски, то би уствари

значило дати потпуне описе оба говора. Верујем, уосталом, да је

утврђивање слике основног говора најпречи задатак, јер једино

оно може створити солидну базу за изучавање страних утицаја

и укрштања.

§ 28. Наравно, ово никако не значи да сам се упуштао у

опасни посао нормализације примера који тако лако може да

погоди и оно у шта се не сме дирати. Ограничио сам се на то

да изоставим већину примера са македонским или српским књи-

жевним акцентом, синтаксом итд. и да дам првенство примерима

слободним од утицаја — а и таквих сам записао углавном до

вольно за илустрацију црта које износим (за већину особина ја

сам забележио по неколико пута више примера него што улази

у овај рад).

§ 29. Језик песама Галипољских Срба поставља посебне про

блеме. Као што то редовно бива, он се у извесној мери разликује

од говорног језика. Осим тога има песама очигледно бугарског

порекла (исп. § 5). Анализа језичких особина песама и поређење

са текстовима бугарске народне поезије из Тракије омогућују да

се ове песме издвоје од осталих. Своју расправу о свему томе,

*
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за]'едно са самим текстовима песама, намеравам об]авити доцн^е.

Стога Ьу се у овом раду само у изузетним приликама освртати

на специфичне одлике ]езика песама Галипол>ских Срба.

Неколико основных црша

§ 30. Ласно ]'е, и о томе не може бити никакве сумн>е, да

]е галипо.ъски говор по пореклу српски, и то новоштокавски

(у ширем значен>у тог термина). Неколико основних фонетских

и морфолошких црта довольно ]е — у сво^' укупности — да то

покаже. Ево тих црта:

1) •//, *#>й, Ь (и *Ы испред />/1): врёиЬа, ЪрШ (=Ьуд),

веки, йомйкниНемо, мёкймо, сёиНам се, замуНена, божиН, врМна

( = вруиина), бЩйЬем ( = ба]упи), — вё"Ье, йрёЬа, ШуЬе, ундЪа (итер.

према ундди<,оноди), сеиЬамо (= се^асмо), заграЬен, расрЬен, —

ной, ней;

*5А:/', *5{( итд. > шШ, *г§1, гсЦ итд. > жд: гршШер, ПрйшШиЬ,

шшйщем, ушшййни, шШркавица, \оиШе, ишшеше, 0]ушШи, вйшШи,

бун>йшШа, на сшрёидйшШи — дйждбви, жвйждим;

о > у: рглен, уже, зрби, мрш (=муж), замркена, Шрй ПуШа,

ййвучина, йруш, рука, крш ( = куд), унршре, - вррН, главу (ак. }ед.),

крййНу (фут.), йгрЩу, (бПлй) су, каву (3 мн. импф.);

е~> (увек) е: завёзана, ёчмен, жёдан, жёШву, )ёзик, мёсо,

йёш, уйрёгни, чёдо, зайоче, чесШй{Ш) Ши, — земшё (ген. ]д.), наПисаше

(3 мн. аор.);

ъ, ь^>а: дан, данйс, ваздан, диска, лазйца (= лажица), магла,

йан>, усвйнило, нашйкне, сйгнйла се (= сагнула се), самё"}емо,

узаврй, — брсанце « брашьньцё), срдаще, врабоц, кблац, йёШак,

дган>, сёдам, (/а) сам, вёишар, гладан, йёисйна, смдкВва, дйгаво,

рёкаво;

вь-, вь- >у-: удувйца, унука, учёр, ускрс, рзнем, узаврй,

рдне (=дажу), улё"зне, у селу;

л > у : бува, в$к, ву~чё га, \йбука, музём, Пузй, й$жа (= пуж),

срзе, суще, уШукаво;

-л>-о: исйёкаво, вйкнйво, бйво, даво, - бё"во, вёсево, дё'во,

ПрШиво (^претио), цёиво, - ббна, йд (пола), у йондка;

-]д-~^> -А-, -\Ш- > -й- у облицима композита од идем: ддЬе,

н&Ьес, изйЬемо, ддЬо, ШиЬдше, доНу;

2) -га у ген. (- ак.) ]д. заменичке (и придевске) промене:

Шога, н>ега, йувучё га, н>еговога, бёилога, слаШкога;
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■ «

-мо у 1 л. мн. глагола: надёинемо, Плйчемо, да се сйграмо,

вршймо — й^Пмо, йрё^амо, шрёсдмо, бесеи^ймо (импф.), — не мог'бмо,

изаШкймо, задуцнймо (аор.);

3 л. мн. през. без-Ш: изЫ)у, дПдр, \ёидр, сШйну, каже\у, ЬгрЩу,

носу, мдле\у\

-м у 1 л. ]д. през.: рзнем, чём, вйкнем, йрдл}ем, йшШем,

слршам, враШим, Шрчйм;

1а. мй л. замен, за 1 лице;

-е у ном. мн. имен. ж. р.: дивд]чице, жене, крйве, куНе;

очувано -ше у 3 мн. аор. према -ву< -ху у 3 мн. импф.:

рекдше, Пусёи\аше, Послаще, уПлёинйше, не хШёише, — вркдву, бЩаву,

улйваву, врНаву, сшо\аву;

-иШе(н) у 2 мн. императ.: донесиШен, йлёШйше, никните,

кйжиШе, не квйрйШен;

-ом у инстр. ]Д. именица ж. рода и личних заменица: налом,

женом, кйшом, меШлом, за н>йвом, рукдм — с Шобдм, сдбом;

-а (< й ) у ген. мн. именица сва три рода: зёшдва, кунака,

к'дзлйка, грвйна, кулеина, сёла, жёнй, \йбрка, кОзй;

-ма у дат. инстр. мн. именица и личних заменица: вйлама,

женима, Пушками, \удма ( = л>удима), ПилиЬама, рукйвйма, /унйкама,

за враШма, колама, нами, с н>йма.

Много теже ]е одредити тачан положа] галипол>ског ме^у

новоштокавским ди]алектима. Ради овога ]е потребно да прво

подробнее прегледамо особине говора, оставл>а]уни дискуси]у о

н>еговом пореклу за закл>учак расправе.

.



АКЦЕНТУ АЦИМ

§ 31. Акценатски систем галипол*ског говора ни]е предмет

овога рада. Он заслужу]'е да му се посвети посебна и исцрпна

студ^а. Мо]а ]е намера да опсежни материал о акцентима ко]'и

сам прикупио на терену употребим за ]едну такву расправу, а

овде Ну говорити о акцентуации само колико \е неопходно да

би се одредило место галиполэског говора у овом правцу и да би

се читалац лакше снашао у примерима ко]е Ну наводити у дал>им

поглавл>има.

§ 32. По акцентуации галипол>ски говор улази у ред ста

рших новоштокавских говора. Метатониски акут из^едначен ]е

са "- , а силазни акценти ван првог слога речи задржава]у старо

место (изузев случала описаног у § 33—34):

грнчар, \унак, йасу\, да се на\еим, йрдйм ( = продам)1 йедесёш,

седамдесёш, водом, зилиъом (= земл>ом), ногбм, моим, Жаком,

убодёш, иргутам, лижйм ( = лежим,), — брйдом, шрйвом, цйдбм,

злйШнйм, лёийбм, млйдйм, Ш,у\)бм, врчёш, измёШёш, ис!рёдёс,

усёичём, жмурит, Шрййм, —

бупйшша, сшргьйшШа, кумат\и (= комаНе), камён>а, бусЩка

(== босилка), дивб\ка, йондеи\ник, улйва, одмоШава, йо\уби (= по-

л>уби), зайалимо, йрдщаше (= продаваше), омйваву ( = умиваху),

Пуйёивамо (попеваемо), йузлаЬене, йусЩени, сиграпе, йланйнске,

слашкога, — вщане ( = вал>ак>е), чангрНан>е, чуван>е, разбд\ски, \йр-

мова, клучёва, йёкова, лёийдга, млйддга, еймдга, укрйдёмо, музёмо,

иейрёдёмо, йузйШе, йрё^амо, Шрёсамо 1 л. мн. импф., жмурите, —

куПрсом, навески (= чворови), йушдка, вулдве, кугьёвама ( = кон>има),

колё"но, корйшо, дишёШу, телешом, ушйма, бесёида, зубйча, маШйка,

дивб'1йка, нугйма, вртйЬа, голишйва, н>игова, йщйна, онога, Шакога,

чеШири, исйён>е се, удрёиже (= одреже), закЩес (= закол>еш),

найрйи, уфйшила, Вобё"же, задёиде се, женйку, умйла се, искйо,

лежйво, — бйвиле. крчйгама (= крчазима), на рйзбд\у, йушеви,
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р&зтеве, ]унйчёшом, на Па/ьчёШу, бйвдлица, главами, свё"Нама,

сйанйНбвога, обукбше, узёбомо, вйкнйше, врйшйше, брПнйво, ЛЛШйла,

купйИу.

§ 33. Насупрот овоме кратки силазни акцент повлачи се с

ултиме. У галиполском говору ово вреди и за отворен и за затворен

кра]1ьи слог. ПрегледаНемо прво примере са дужином на пенултими:

кряки, йасу"\а, Пёиска, у свёиШу, \удма ( = лудма), гувно, врёиме,

мдёика, йладне, сйан>е, за врашма, звёизда, глава, йбпа, рёика,

страна, гррбу, злашне, ладну> лёийи, нйси, нйсмо, нйсу, знамо, йле-

шёше, гуШамо, дб^и, уйрёгни, гаси, не Шражи (императив), на^о,

наййса (= написах), куйи{ = купих); донёисше, узёше, узёло, йрклёла,

йушукли, дали, били, —

валок, врабац, за}ом, \арам, йёШак, сйрак, ШёШак, чеШврШак,

шййак, над \унаком, крайчком, крчагом, Пасу/ом, йуШом, сйанаЪом,

удивачом, нйсам.

У енклизи оста]'е, наравно, " на првобитном месту:

йо Пушу" смо лежали, у снёиг$ си се закойао, у црёийр \е,

врёимё му, дёиШё му, лице Ши, у сйан>р ми, уже се одмоШава, ба\а

ми (=-= мо] отац), глйвй \е нйдвор, звёизда се йсйушши, кума ми

дйде, Марй му Шрйжйла, йёШй ме {боли), йойа \и вёинча, у руки

ми, гррба си, жйвд ли \е }дш, лёийё ли су, йл>йШкй \е, рё"шкд }е,

Шёиснд ми /е, сама се уббла, нйсмо \е наели, нПсШё га лёийо увели,

кунШё се, обрнй се, свежи \е, заййшй ми, йодёилй и свйкому,

врашй се, угйей га, обукЬ га, назимй се (1 ]д. аор.), однё'шё му,

иейёсё ни (^ испеше нас), бйлй си, обркла сам, дйлй ми, узёлй га,

йрклёлй га, уднё"лй га, шрёслй сам, йуШрклй \е, —

жерйШйк \е на зёмн>и, /арйм се дйже, шйййк \е лёиП, ми

садёке дулгйрдм смо ( = са другаром смо) вбдёке, крцагбм га фр\а

(= баца), нйейм се одморйла, нйейм га омйво, нйсам се врйШйво.

Галипол>ски дакле спада у ону велику трупу наших говора

у ко]има се новоштокавско акценатско преношенье ограничава на

ликвидаци^у окситонезе " (такви су говори косовско-ресавски,

пожаревачко-вршачки, низ зетско-с]еничких, добар део славонских

— ко]и се ме^утим издва]а]у чуван>ем акута — итд.). Може се с

великом вероватношНу тврдити да ]е у галипол>ском промена ста

рта од пресел>ен>а у Тракту: тамошн>е прилике могле су утицати

само у супротном правду, ]ер ]е и у турском и у грчком ]езику

окситонеза обилно застушьена (у првоме ]'е она чак и правило).
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§ 34. И тамо где )е претпоследн>и слог првобитно био

кратак, на н>ему се ]авл>а ' при повлаченъу " са кра]н>ег слога.

И галипол>ски говор позна]е дакле т. зв. кановачко дул>енье:

боба (ген. ]д.), вола (ак. ]д.), на гробу, кон>у, бгн>а, бцша, у

иёйу, — козле, Перо, ребро, у селу, сШйкло, сшрёбро, Меле, чело, —

вода, ласку, дёииа, зёна ( = жена), зёмша, кдза, коса, магла, на ндзи,

роса, сёсШри, чёла, — боса, гбли, она, — греби, йлёШи, рёкни, носи,

— лёже (3 }д. аор.), рёко (1 ]д. аор.), нйбра, $дри, закла, Пбкри,

ули, наш, рсни, бШру, сёиди (све 1 \А- аор.), — дошли, зйсли

( = изишли), наела, Прошла, Шйсло ( = отишло), . грёбла, легла,

могла, йёкли, рёкла, Шёкло, — \ёдва, —

сирбма, — ришёШо, — веселбНа, гаднбНа, на йланйни, сшрамбша,

Шийблу ( = тополу), — висбке, далёко, диббко, зелено, йлавёШно,

сирбШи, црвёно, шарёно, сирбке, — убери, наложи, Помакни, донеси,

онбди, ойёри, ПуШакни, ушвбри (све императив), — уббдо, изгуби,

задбцни, ожени, }а се Пуклони, \а се умбри, иейёко, уйлёшо, наиб/и,-

Пусдли (све 1 ]д. аор.), — Повели, Погребли, исПлёла, — убодёна, —

ббжиН, ббчиН (мн. бучйНи; одговарало би акценту обочик),

душек, ёчмен, щешьк, \ёзик, кйзан, кбвцек, кблац, ббрас, брав ( = орах),

бцаш, йбешав, ПбШок, шабан, Турчин, ускре, чанак, чбвик, шёкер

(наводим овде и неколико поза]мл>ених речи чи^и остали падежи

показу]'у да оне спада]у овамо, тако \асШьк: \асшька, \асшьке као

Пбшок: йуШока, Пушоке'), — бобом, комом, бцШом, — висок, дйбок,

зелен, мрШав, йщан, црвен, широк, — думаНин, — ришёШом, —

голйшав, — уббден.

Дати примери показуху да кановачки акценат долази у свим

речима и граматичким категор^'ама где за то има услова и да не

зависи ни од бро]а слогова у речи ни од тога да ли }е ултима

затворена или отворена.

Када се у говорима са претежно старом акцентуациям ко]и

зна]у за кановачко дул>е!ье на^е енклитика иза речи са кановачким

акцентом, посто^е начелно две могупности ко}е се и оствару^у

у разним говорима. Или се чува стари]а корелаци]а типа жена:

жени \е или се ]авл>а новика аналошка жена: жый }е (као глава:

глйва /е). У галипол.ском говору заступл>ен ]е ова] други однос:

ду иного грОбй се дйгне ( = из ]еднога гроба . . .), у л$вр су гово

рили, чёлд му \е, на вддй сам, зёмн>а се зййиче, кбей Ши, на нбзй

\е, нОга, ми се Покваси, сестру* ви вёиди ( = видех), ерзй ми Шичё,

1 Интересантно ]е и аналошко вблов ( = во, вдлов: вулови = драв: урави).
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чШ и гвдрймо ( = звали смо их „челе"), гОлй ли су, они се дйи,

удрй га, мёШнй га, нОсй /в, рёкнй му, йОжша га (1 аор.), мёШнй се

(1 аор.), йсйд се (= испех се), пайй се вудё ( = напих се), рёко му

/о, ддшл<5 ]е, нйслй ли сШе, рёкло' му, }ёдвй га избра, —

сирбмй сам, врШнй \е, грндшй \е, сШрамОшй Ши дуводи

(= доходи), Шужнинй ми бйва, високо се дйгло, зелено ми /в,

дибдка ]е, Поглёнй се, закрнй се, донёсй га, унбдй га (импер.),

исйён>й се, йошйкнй га, уШвОрй ми, наШочй ми, изгрбй га (1 аор.),

йргуШа га( = прогутах га), убблй сам се, угрёблй }е се, исйёклй га, —

волбв ни (= наш во) Пйсё; \ёзйк Ъе вршйш, колиц се йокрши,

йбрйс му се Прмё"нйво (= променио), Щйш \е кйсаво, Поток ]е

замрзнеШ, Тррчйн ми говори, голйшйв си, зелен \е, йщан ли /е.

Као заостатак из ]едне старике епохе сачувао се акценат

у старинско] формули поздрава Дубрй ви ноН! и у добродошлици

Дубрй сШен дошли! — Дубрй сам ви нйшаво!

Кановачко дул>ен>е ]авл>а се у приличном бро]у наших говора,

тако напр. у Шумади]и,1 у ]угоисточном Банату,2 у Дубровнику,8

у Стону,4 у говору Тршьа и околине,5 на острву Мл>ету,в у Лум-

барди на острву Корчули/ у Трогиру и околним местима,8 у не

ким населэима на Шолти,9 у штокавским говорима Истре,10 у го

1 Вук Р]К ЬХХ1; М. Ъ. Милипевип, Кнеж. Срб. 118—119 (за београдски

округ), 302 (за Ласеницу), 355 (.по дно Качера"); П.ЪорЬевиН, АгсЫу XVI 133—134.

Изговор овог акцента допире и до Поморав.ъа; Ерде.ъановиН, Шум. 94 — 95, бележи

Шбчак и йошок у Велико] Плани, шёмел у Крушеву, бца. вбла у Мало] Плани.

* М. Московл,евип, ГЗС VII 59; П. ИвиН, .1Ф XVIII 142.

8 П. Будмани, Рад ЬХУ 157; Решетар, Ве1опип§ 37.

' П. Будмани, 1Ый.; Решетар, Ветопипй 28.

5 М. Милас, Рад 103, стр. 77; С. Ившип, Рад 187, стр. 150.

6 Решетар у студи]'и „Дубровачки зборник од год. 1520", стр. 167, наводи

примере ш\ер6ко (,м]есто широко") и СвеШ/ёрик, ген. Свеацёрока из села Про-

журе на Мл>ету.

7 М. Кушар, Лумбарадско нар1еч]е, Наст. в]есник III 330. И у расправи

проф. М. Московл>евиНа .Говор острва Корчуле" (из СДЗб XI) има (стр. 34) ова-

квих примера, и то не само из Лумбарде, али дал>е (стр. 40) има и доста при

мера са " .

8 Белип, Глас СЬХУШ 29 и М. Храсте, Рад 272, стр. 141.

9 Храсте, Рад 272, стр. 137 и 138. Храсте вели, поред осталог, да .Ившнп

налази такав акценат* и у „околици Биограда на Мору", али то пе бити плод

]едног заним.ъивог неспоразума. На месту ко]е наводи Храсте (Рад 187, стр. 150),

ИвшиЬ само цитира Решетара и то речима „м]есто * говори се доиста у неким

говорима ', на пр. у околини биоградско], у Дубровнику . . ". Решетар ]е меЬ.утим

мислно на околину Београда, т]. на шумадиске кановце (Ве1опип$» 28), а не на

Биоград на Мору.

10 А. Белип, Годишн,ак САН XXVI (1912) 249, Малецки, Ргге§1ас1 26, 27,

3. РибариЬ, СДЗб IX 88—89.

у-
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ворима жумберачких католика и униата1 и у славонском шап-

тиновачком говору.2 Паралела има и сувише да би се на основу

]ъих могло сигурно закл>учивати. Ипак, кад се има у виду да

друге ^езичке црте упупу]у на наше источне кра]еве као веро-

ватну матичну облает Галипол>аца, долази у обзир само срод-

ност са шумадиским и }ужнобанатским говорима.

§ 35. У ограниченом бро]у примера налазимо " у затвореном

крадем слогу : данас, ноНас, нумйн (< ономадне), /ьигов, — шугоШ

(= штогод).

Разуме се, у овим примерима не треба гледати остатак ста-

ри]ег стажа него резултат рекомпозищ^е изазване неким морфо-

лошким наслоном: поред данйе и ноЬйс у галиполском говору

посто^ и данйске и нокйске, поред нуман и нумйнеке, а у н>игбв

уопштен ]е акценат парадигме, дакле н>игов као н>игова, н>игдво,

н>игдвога итд. Пример шугдШ ]е, неравно, на]лакше об]ашн>ив. Ма-

да се он данас у галипол^ском употребл>ава само овако сливен и

само у изразу све шугдШ (= све што зажелиш, све што постов),

ипак ^е ]асно да ту имамо наглашено год ко]е се ]авл>а и у кн>и-

жевном изговору у дистрибутивном значешу (исп. напр. Вуково

ко\игбд итд.). Интересантно }е да се ови исти примери ]авл>а]у

ме1)у изузецима од сличног правила о повлачешу и у разним го

ворима Срби]е и ]ужног Баната: у косовско-метохиском ди]алекту

говори се данйе, ноЬйс3 (има и данйске и поНйске), у Ресави ]е

забележено ноНйс*, у околини Београда \& сам записао данйе

(Велико Село), ономйд (Железник), тегов (Рушан>, Ресник), у

Гочу код Врн>ачке Баше н>егбв, номйд, у ]ужном Банату данас

(Га^), н>егдв (Крушчица), а у Ландолу код Смедерева данйе, нокйс,

ономйд и гоШдв (исти тип као /ьегдв). Ова упадл>ива сличност као

да упуНу]е на заюьучак да су се све ове особине развиле у

првобитно] посто]бини Галиполаца у за]едници са другим нашим

говорима, или бар да су се вей на првобитном терену ]авиле

тенденци]е у овом правцу. То би могла бити индищ^а за рела-

тивну старину преношеньа са ултиме. Лер ако }е фонетски закон

о ликвидации окситонезе стигао да престане важити рш пре

отсел>ен>а Галипол^аца у Траки]'у, то значи да ]е жегово важеже

знатно рани]"е отпочело. Ово би био знача]ан податак за хроно

1 П. Скок, АгсЫу XXXII 380.

* С. ИвшиН, Рад 168, стр. 117.

* ЕлезовиН, Речник 8. V. V.

« ИвковиН, Рее. 360.
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логи]у преношеша " са последн>ег слога не само у галипол>ском

говору (т). ономе из кога се он развио) веЬ и у онима ко]и су

речене промене доживели у за]'едници са н>им, — дакле у ко-

совско-ресавском и у ньему сродним говорима пожаревачко-

вршачке групе. Ипак при оваквом заюьучивашу треба сачувати

резерву: не може се исюьучити ни евентуалност независног разво]а.

Ледно ]е у сваком случа|у ]асно. У галипол>ском преношен>е

* са затворене ултиме ни]е више жив фонетски закон. Ово прет-

ставла паралелу стажу у отвореном крадем слогу где се " акце-

нат обилно ]авл>а, услед скраНиваньа -. Ни]'е дакле чудо што се у

галипол>ском ]авл>а на ултими и у новоствореним речима као што

су прилози ШакоШам, накопим ( = [о]нако + [о]нам[о]) и, нарочито,

у поза]мл>еним грчким и турским речима (АШанйс, Бар]амйч —

уколико га ни]е уклонила каква аналоги]а или наслои на неки

посто]'епи акценатски тип — Бар\амич, Бар/амич као напоредне

варианте).

§ 36. Место ' акцента, у свим положа]има где се он ]авл>а у

галипол>ском, може се често чути и ~ :

говедаре, /унаки, сйрка, — грвно, вино, врёиме, дёише, млёико,

— глава, 'листа, рёика, у ррки, страна, ШрЗва, — горймо, дамо, да

жтёмо, знаШе, нйсмо, нйсу, чёмо, — кажи, мёиси, нар&ни, шуши

(импер.), — н&1)0, загради (1 }д. аор.), — била, дала, йрклёла, —

жираШак, йёШак, йёисак, ражан>, сйрак, чиШвршак, — Паевом,

за Прнаром, ПуШом, удевачом, млёиком, — злашан, рёишак, —

вола, кбн>а, бцШа, ребро, сШакло, сШрёбро, ду сребра, чело, —

у води, зёни, кдза, ерза, чёла, — унбЪи, — она, — рёкни, екдкни, —

лёго, рёко, йбжн>а, зйкла. йрдли, еймли, млёикй се ндПи (све 1 ]д.

аоР-)> — дошла, рёкли, —

веселбИа, йланйна, Шийдла, — врШёно, ришёШо, — висбко, дуз-

далёка (= издалека), диббко, румёни, црвёно, шарёно, шербке, —

донеси, и \ЪиШе се исйЫи (=и опет се попни), ойёри, — угрёбо,

загуби, }а кат се ужёни, йоткОва (све 1 д. аор.), — уббла,

угребла, —

божиЬ, вилок, ёчмен, \ёзик, кблац, бвас, бган>, бцат, бцак,

йбетав, йбток, Тррчин, чбвик, — кбн>ом, бгн>ом, битом, — висок,

мршав, йЩан, широк.

Као што се види, промена захвата и кановачки '. Примери

са " веома су чести, нарочито код млаг}ег света. Укупно посма-

тра]уЬи може се реНи да овакав изговор ни)е ре^и од онога са '.
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Има, ме^утим, стараца ко}и скоро доследно изговара]'у ' , што

наводи на заклучак да |е процес релативно сасвим скорагшьи.

Врло ]'е обична и прелазна варианта, „полуузлазни акценат"1:

1унака, трава, дали, сйрак, зёну, могли, йланйну, дйбок итд.

Изговор * ни]е уопштен ни код ]едног говорног претстав-

ника — изузев, можда, на]млаг)их. Нарочито ]е значено то што

се никад не врши обрнуга замена, ' на месту ~. Док се поред

рука место изговара и рука, акузатив увек гласи ррку, и само тако.

Фонолошка разлика у": у ]'ош ни]е избрисана, а ни аналогов ]Ош

ни]е стигла да према факултативном односу рука: рука створи и

ррку.ррку. Све ове околности ]асно говоре да }е промена ско-

рашн>а, т]. да пред нама сто}и започет а недовршен процес.

Порка "■ акцента на месту ' позната ]е из приличног бро]а

наших говора. Наводим само неке штокавске: велики део црно-

горских2, вучитрнски на Косову3, подравски екавски,4 радо]евски

у северном Банату,6 „ерски" у ]'угоисточном Банату.6 Ситуация

мег)утим ни]'е }еднака на свим тим местима. У подравском ~ акце

нат долази у резултату }едног нарочитог преношеььа ■ са ултиме

(рТзт'6^>р15то, рокаг1^> рокаг'1), ** у Црно] Гори продире обично

по морфолошким категори]ама, осва]а]упи ]едну категори]у за

другом/ а и у Вучитрну обухвата све случа]еве где ]е " пренесен

са ултиме на претходни дуги слог. За^едничка }е црта свих тих

говора да се у к>има ' акценат не ^авла никако.8 Сасвим друк

1 Термин проф. БошковиНа ко]и она) акценат налази у говорима Озрини

Комана и Загарач]'а у Црно] Гори (ГЗС II 29).

2 Прегледе да]у Решетар (Ве1опипв 22) и БошковиН (ГЗС II 29). Исп. и

М. Стевановипа, Гласник САН III (1951) 275. Иста особина у исе.ъеничком говору

Перо]а (Р. Бошковип и И. ПоповиН, Гласник САН III 277) индицира на рела-

тивну старину промене.

8 Елезовип, Извешта] 469; А. БелиН, СДЗб IV, стр. VI (предговор Речнику

проф. Елезовийа).

4 А. Клаип, .1Ф XV 182—183; Хам, Подрав. 14 и д.

5 П. ИвиЬ, .1Ф XVIII 145.

8 По мом необ]авл>еном матери]алу из тога кра]а.

7 .11 1аи1 гетагяиег яи'оп гепсоп1ге аззег зоиуеп! . . . Йез спап§етеп1$ <1е 1а

р1асе с!е Гассеп! раг 1а У01е тогрпо1о81яие* (Во5коу1й — Ма1еск1, Ехатеп 7). Ка-

рактеристичан материал пружа]у у изобил»у расправе В. ТомановиНа (ЛФ XIV) и

М. Стевановипа (СДЗб X). У н.^нони^е време, меНутим, проф. СтевановиЬ, пово

дом стала у неким говорима на западу Црне Горе, констату]е .да се овде пре-

тежно ради о непосто^аности кратког силазног акцента на кра]н>ем слогу речи . . .

и о склоности к преношешу на претходни слог' (Гласник САН 111 275).

8 МеЬу црногорским говорима издва]а]у се у овом погледу говори Озри-

ниНа, Загарач)а и Комана корма припала посебно место (Р. БошковиН, I. с.) У

н>има се промена врши на начин кор умногом потсеЬа на галипо.ъски и банатски.
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Ч1цу слику пружа]'у поменути говори у Банату, како она]' у Ра-

до]еву, тако и она] око Вршца и Беле Цркве. Тамо долази •"» на

место веп створеног ', по]авл>у]е се истовремено у свим морфо-

лошким категори]'ама где се налази ' и употребл>ава се свуда

паралелно с н>им. Промена ]е очевидно скорагшьа и ]ош ни]'е

доспела да узме пун мах. гЬене узроке ни]'е тешко наии: она се

]авл>а око румунске границе, обично у селима где има станов-

ништва румунског порекла, и продире напоредо са низом румун-

ских особина у синтакси. Очигледно ]е на разликоваше силазних

и улазыих акцената разорно деловала фонетика румунског ]'езика

ко]и позна]е само ]едну интонаци]'у. Много ]'е компликовани]'е,

ме^утим, питаше узрока по]аве ~ у осталим говорима ко]е сам

поменуо. Додуше и они се налазе у близини границе наше ]е-

зичке територи]е, али у начину ]авл>ан>а ""■ у тим говорима има

елемената ко]и би могли навести на заюьучак да ]'е ту извршен

]едан фонетски или морфолошки процес у крилу самог говора.

— Упоре^ена с овим галипол>ска ситуавдф изгледа нам врло

]асна. гЪена сличност са приликама у подравском говору и у

веЬини црногорских уствари ]е површна и своди се на делимично

истоветне резултате, док су сташе од ко^ега процес полази и

начин на ко]и се она одиграва битно друкчи]и. Блискост са радо-

]евским и белоцркванским говорима много ]е дубл>а. И овде ~

акценат долази да замени ' ко]и веп посто]'и у говору, и овде он

захвата истовремено све обличке категор^е под]'еднако. На]зад,

и овде -4 долази факултативно. И узрок промене биие сличай

ономе у Банату: тесна симбиоза са несловенским живл>ем ко]и

не зна за разлику измену силазне и узлазне интонаци]'е. Улогу

ко]у у Банату има]у Румуни овде су одиграли Турци и, наро

чито, Грци.

§ 37. Посебну фонетску по]'аву, карактеристичну за гали-

пол>ски говор, претставл>а скрапиваше "• у ко]'е се врши у

отвореном крадем слогу:

рёкд му }й, шй, мй до^омо, вй не мёишаше, двй кймен>а, двёи~

лубанйце, Шрй чувеУка, \ёи (= ]еде), чё, дй (3 л. ]д. през.), с\й, ври,

и \ойШе ми се сйй, дй («= импер. да]), ни з/'й (-= не з]а]), йрй мине

(= пре мене), —

йусй (= посао), вудё (ген. ]д.), до земмё, ку}у ( = ко]у), овй,

утр (= ту, ак. ]д.), Шакд, диснй рука, ланскй година, слаШк'6 масло

(одр. вид, исп. слаткО), да се на}еи (= на]еде), оберё, убодё, ковё,

О говору Гвлиполских Срба 3
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уднесе, йлеШё, вели, узаврй, гори, \ош се йлудй ( - плоди), засй'й,

учи, чини, йрлй ( = зап. нач. прблй]), Води (=пода]), Шушу

(= овде), —

брйдё, глйвё, рёикё, сШрйнё, Шрйвё (све ген. ]д.), — дани,

дёицй, жени, 1удй ( = л>уди), \унакй, кОзй, мисёцй, йёШ овацй, Пара,

йланЕна, Шиган>а, Шийбла (све ген. мн.), — круши йгала, лйдне воде,

лёийй дивЩака, црнё врне, — завуче, укрйде, мфзё, йасё, йрёдё,

Шрёсё, уШучё, дйдр, \ёиду, вйшШи, завршй, йогшйвй, йркййй ( = пре-

кипи), мрзй, ййсшй (= пишти), вузй, рйсшй, свёишлй, шушй (све

3 л. 1'д. през.).

Извршена са стопроцентном доследношЬу, ова промена и

данас претставла жив фонетски закон. Створила се посебна

фонолошка ситуаци]а, управо супротна оно] у приличном бро]у

говора: у отвореном последнем слогу - не може ста]ати, а "

може, и сто]и често. Стара квантитативна опозици]а ~ : " у овом

положа]у претворена ]е у опозици^у акцента (кратког) и неакцен-

тованости (уз ' или ~ на пенултими).

Енклиза и овде чува старее станке:

\а сам, Шй ли доке, Шрй ли, дй му вудё (през.), чё ли жена,

сйй ми се, да ми лёиба (импер.), —

йуса /и ( = н>ихов посао), вудё ми се Ещё, ду зенё му (= од

жене му), ду лийуШё ми (= од мо]е доброте), куй су (-=ко]у су),

ко\ё му \е лице, овй се сёиНа, оно су били, шакё су бисёиде, чщё су,

диснй ми рука, уднисё га, ойо\ё ]и (=-- их), ули ми вудё, йрда ми

( = прода] ми), ШуШуке (исп. горе Шушу), —

кр бЩё Ши (= код твог оца), бакрача смо имали у куНи, кр

нога му (= код н>егових ногу), ду усша ми, вучё га, \ёиду ли,

вршй се, назймй се, мрзй га, србй ми нога, зацрнй се.

Понекад, додуше сразмерно ретко, чу^е се и пред енклити-

ком изговор ", пренет из положа]а кад ]е реч изолована: /3 кем

да Ши дам, воде му дйдоше, Шакд ми рёкни, вучё ли, не србй ми.

Ни]е без знача]а паралелизам ко]и постов измену описаног

скраЬиван.а ** и скраНиван>а ненаглашених дужина у последнем

слогу (§ 41). Тенденщф укла№>ан>а квантитета од кра]а речи,

позната у многим нашим говорима (уколико се тиче неакценто-

ваних слогова) захватила ]е у галипо.ъском и наглашени крарьи

самогласник. У овом погледу галипол>ски }е дакле отишао дал>е

него други српски говори. Додуше ]а сам понегде у ]ужном Ба-

нату и северно] Срби]и имао прилике да забележим " место *" на
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крарьем вокалу речи: смё, дй, Шка, аре н>ёга Алибунар; йрна кука

живине, ковё, идё, уШечё, разуме, Шрчй, жн>ё (:жн>ё се), \ё (= ]еде),

шкй, Погребе, завиШлй (-.завиШла га) Ландол код Смедерева. Нешто

оваквих примера има и у Ивковипевим текстовима из Ресаве:

оно да-рйдиш. СЕЗб ХЫ 93, вако \Ый., шако 296, 301 (у почет

ном или унутраильем слогу -- се добро чува). Ме^утим засад

нема доказа да у тим кра]евима овакво скрапиван>е прелази оквире

локалне црте и да н>егову по]аву треба везати за дубл>у старину.

Доста ]'е вероватно да се и у галипол>ском процес извршио сраз-

мерно недавно, на тракиском терену. У сваком случа]у он ]е

мла1)и од повлаченьа " из последн>ег слога (да ни]е тако, имали

бисмо ген. главе < глйвё као ном. глава < глйвй).

Значаща ]е суперпозищф сло]'ева у разво]у галипол>ске

акцентуаци]е: после епохе уклан>ан>а акценатског врхунца од

последнее море наступила ]е епоха уклашан>а квантитета с ултиме.

Обе ове тенденци^е, иако носе у себи ]едан за]еднички моменат,

)асно су различие }една од друге. По свему судеНи изгледа да

су у штокавско] говорно] средний преношеша акцената ка по-

четку речи уопште по правилу старика од одговара]уЬих скрапи-

ван>а (има напр. у ]ужноморавском говору факата ко]и сугери-

ра]у иде]у да ]е напуштанье окситонезе старее од ликвидаци]е

квантитета).

Из свега реченог ]асно }е да сваки * акценат на отвореном

последнем слогу претставл>а уствари траг некадашн>е наглашене

дужине (изузима]у се, разуме се, грчке и турске речи поза]мл>ене

у Траки]и). За разумеваьье дал.ег излагала на извесним местима

бипе потребно водити рачуна о то] чирьеници.

§ 38. Као ди^алекат са претежно непренесеном акцентуаци

ям галипо.'ьски наравно не позна]е новоштокавско превлаченэе

акцента на проклитику какво се ]авл>а у примерима као не дам,

у куНу итд. Ипак се на проклитици може ]авити узлазни акценат,

и то '. То се дога^а кад ]е првобитно наглашена реч ]"едносложна,

а н>ен акценат ". Овакви случа]еви нису многобро^ни:

на дно, не хШи, не кШи {<^не хш$ ).

Овим примери примерима треба додати и конструкц^е с

облицима презента глагола \есам. Тако напр.: ./а Нем да сам ши

жена; Акб сам жив и здрйв дугддине; Ту Неш да си; НеНе да \е

Шо зло (=неНе то бити зло); Акб \е йладне, д-йдемо да \ёимо;

Рёкли коно шб \е (-= као што ]е); Унд дрво кедй \е (=- кад }е)
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суво; Лёиий Не дй смо (=»пемо бити); Дбма Не дй сШе; Свй

Шрёибу\г на грену да су; Увй дррги /рдн шб су1.

Разуме се, и овде на месту ' може ста]ати ~ :

на дно, не хШи и не кши, Тйм Не дй сам, на тр страну, Ъдрав

дй си, Си Не увб лёийо дй \е, идан акб }е (= ако ]е ]едан), Яо/а

жена кеда \е кйвй (= кад ]е ]ака), Кум пи чачи да дбЬеШе на

свддби йркрмки да сше, Ниши су дё"ца инйгбдин>йшн>и, кеШ уздрй-

сШё}у, Не да су дулгйри (= наша су деца вршн>аци, кад узрасту

бипе другови).

§ 39. Старее преношеле акцента на проклитику одржало

се у галипол>ском у неким конструкщфма с предлогом (нарочито

често у усталеним и прилошким изразима) и у одречним глагол-

ским облицима:

до бога, ни бога, ни госШи, р лов, ни Шанац, ни грло, у грло,

йрйку мбра, на очи, Прд очи, до срца, у срцу, на усШа (зк!), ни

воду, ни глйву, Пб главу, за душу, ни зем]у, у ногу, зй овце, зй

руку, йбд руку, ни страну, р сшрёиду, до ноНи, бес Памёши, бе(з)

соли, дб дви рёикё, у Шри ме"сца, идан врз другу (]едан на другог),

до сутра, — не зна, не знймо, не бёише, не бёиву (—не беху),

не Врбисиди (= не проговори), не ойкни (^ не викну), не ужёдни,

не кандиса (= не пристаде), не найраи, не Пораси ми (не остави ме),

не рече, жёнй се \Ьш не роди, шй ми не Послуша, не кши ( = не хте),

не зачу.

Са нарочитом доследношНу акценат се преноси на негаци]у

не у 2 и 3 л. \ц. аориста.

§ 40. Дужине испред акцента чува]у се у галиполском говору

углавном добро: йрутёви, \унйкйма, вйлдга, дво}йнчйНи (= бли-

занци), сйркова (асН. розе.), кашкавалцща, у чаршйи, не квйрйшен,

.1

1 Ови примери уврштени овамо на први поглед Не изненадити читаоца:

м и нисмо ни очекивали акценат на облицима сам, си, \е, смо, сШе, су. Ме^утим,

у галипол>ском говору они нису праве енклитике. Пре свега они се не могу сма-

трати „краЬим" облицима пошто ]е .пуна" варианта 1есам, }еси . . . непозната

овом говору. Дал>е, они долазе, као што показузу наведени примери, често и

тамо где би се у другим ди]'алектнма употребио презент глагола биШи (будем

или ел.), те се у складу са сво]ом употребом и понаша]у као наглашени облици.

Тако ]е сасвим правилно добивено дй су < *да су као диску < даску. Уосталом

/е и су и по пореклу претставл^'у наглашене облике. Док су се у другим гово

рима и они повели за ненаглашеним изговором секундарних, скраНених форми

сам, си, смо, сше, у галипол>ском ]е и на ове пренесен ортотонички изговор \е

и су. — Наравно, у галипо.ъеком све ове форме могу бити и енклитичке: ТО. си

миШнйо марамицу шано , а не *Тй ей миШнйо . . . Исп. о овоме §§ 390 и 564-566.
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вйкнйше, йурасшйше, куайЪу, фр/йво, свйрйли, исйрйзнйво, двйнйес,

вбдёке (= овде), кйреке (=- веп), —

брадё, Шрйвё (оба ген. ]д.), гуведйрй, дйнй, дулгйрй ( = дру-

гова), мрйвй, нОгй (све ген. мн.), груби, мушнй (оба ген. мн.),

измешё (т§1 - ), скубе, сШрйжё, врШй, кййй (све 3 л. ]д. през.), —

брадбм, злйШнйм, ШуЬбм, вучёш, исйрёдёш, усёичём, завртйш,

мрзйм, Шрййш, —

йдёШа, клучёва, лйсШдва, йруШёва, путёва, вЩдн>е (=- вал>ан>е),

ШрШт (= тршьен>е), лёийдга, сймдга, вучёмо, укрйдёмо, музёмо,

исйрёдёмо, пузймо, шушймо, сёикаше, пришву (импф.), ПрёЬймо,

вйскакем (пр. вр. сад.) (исп. и многобро]'не примере на разним

местима у §§ 32—37).

§ 41. Од дужина иза акцечата чува]у се углавном само оне

у унутрашн>ем слогу речи а иза " или неакцентоване краткопе:

гакнПкама, жйб/Пка, двй комйШа, у нивдгрйду (= у винограду),

облики, два йб/йса, иб\йсе, — бубавци (= вашл>ивци), гаднйвцу,

дрййвцу (вок. ]д.), — Бргйрче, вйрйше, дёивёрче, ПйсШОрче, на

сшреидйшШи, Цйгйнче, — Бугйрка, у 1У]йшки (51С), Цйгйнке, —

йймеШи, — бб]ака (= обо]ака), гушШёра, жабичйНа, зёШбва, /Дгн>йАо,

\араца, козлика, крмака, кучйНа, ййлйНа, йлочичйНа (= пачиНа),

йрасйНа, сйнбва, Шргьбва, грЬбЩа, гувйна, дрвЩа, снбПЩа, бреисйка,

година, \абука, кдШарГща, крушака, мешала, Пеисана, ПщйвПца, смд-

кава, тйкава, — бугйрска (дул>ен>е пред сонантом!), вегдшьаииьа

(=овогодишн>а), Лйзйрова, шригддин>ашн>и (=трогодишн>и), ушшёрску

(:село УшШер), цйгйнско, йдёмо, узнёмо, йомбгнёше, сеиднёмо, да

се сйграмо, ймамо, факймо, шйбаШен, обе'сймо, бесе 'дймо, молимо,

нбсЕШе, сблПмо, Шбдймо (= одлазимо), йучйсШймо, — вёиру\йше се,

гвораше, зйм/ймо (= узимасмо), йЬйше, ймасе, йскасе, кажувйше,

накйМмо, ПрлйчВше (=при-), намигну\аше (= намигиваше),

ПМвйсШе, пуцаву («= пуцаху), Па се чу^йву (све импф.), — Прваши

се (-= преврну се; < йрЬвраШи сё), йбвуче, Удрёиши, Пбкйни

(= позва), украде, налуиа, йомузе, зайойёива (= загцева), заййса,

Пдрйсши, зйШрёсе, УфйШи се (све 2 и 3 л. ]д. аор.), — грёи\йни,

ойЩани, Посёи}йШо, —'друга\йчко (= друкчи^е), нйоййко, укрйдом

(— кришом), — ни усШа, ни глйву, у срё'ду, бёс йамёши, не знВмо,

не бвише, Шике Па се не врйШи, не ужёдни, не заПймШи.

Све се ове дужине у говору ^авл^у факултативно. Поред

мёис1ца може се чути и меисёца, поред ййлйка и ййлйЬа, поред

йдёмо и йдёмо, поред ймйше и ймйше итд. У такво] ситуации
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сасвим ]е природно што се доста често чу]у и полудужине,

тачни]е речено сви стушъеви прелаза од потпуне дужине ка

чисто] краткоНи. Распоред ових вари]аната умногоме ]е зависай

од темпа говора, а усто ]е не]еднак код разних по^единаца. У

устима на]бол>их говорних претставника изговор са дужином пре-

теже и може се сматрати типичним.

Битна ]'е, ме^утим, чишеница да квантитет постов као фоно-

лошка категор^а. У ген. мн. йщавйца присутна ]'е фонема й, за

разлику од ном. ]д. йщавйца са фонемом й. Врло ]е вероватно да

]е скраНиваше у овом положа]у почело тек у на^ови^е време,

под утица^ем средине у ко^о] Галиполэци живе.

Сасвим ]е друкчи]е стаже у осталим положа]има иза акцента.

Дужине за - акцентом по правилу су скрапене:

/$гм>ййа: зщчйНа ген. мн., сикйрйца: дивд\чйца ген. мн.,

йсШёмо: ййсёмо,

ймаше: нёимаШе,

мёирймо: кварймо,

шё"рйву: караву,

мдлаше: вараше,

изорйна: наййс.йна,

йлйкйНем: ШсаНем (прил. врем. сад.).

Исп. ]ош и дрвчйЬа, душманкйн>а (ген. мн.), вёзёмо, срчёмо,

нарйчёше, да се вёинчймо, удёивйШе, йо}убймо, расрдйше се, вйкйву,

млаНйву, дщйше, кру/ьаше, йокарани, йомёишйно, вйкаИем, вдрйМем,

(оба прил. врем, сад.) итд.

И иза неакцентованог дугог слога квантитет се обично губи:

Бугарчйка, ЦйгйнчйНа (оба ген. мн.).

Ме1)утим у ген. мн. дужина се често ипак чу^е, како иза ~

тако и иза _ :

дивд^чйца, дрвчПНа, }йрчйка, крмкШьа (= крмача), йруш/Вца

(но|». ]ц. йруш/ица), — Б^гарчйНа, ЦйганчйНа.

У овом облику дужина претпоследшег слога }е важан мор-

фолошки чинилац.

Неакцентоване дужине на ултими доследно су скраНеве без

обзира на акценат претходног слога и без обзира на то да ли ]е

сам последней слог отворен или затворен:

комаша: комаШ,

мё'сёца: мёисёц,

нивогради: нивограш,

Щасе: йб\йс,
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ПдмёШи: ПамёШ,

ймймо: ймйм, ими, нёимйм, нёимй,

грёи\йно: грёи\йн, заййсйн,

два су: до двй брйца.

Исп. рш и:

ген. \ж. ду жене, Шрйвё ("<-*): ду кукё, године, Плбкё

(= пловке), Цйгйнкё,

ген. мн. 1унакй, жёнй ( " < ~ ) : йдёшй, Бргйрй, крйсшй,

инстр. ]д. женбм, брйдбм: кркбм, \абукбм, дивб\кбм, Бргйркбм,

ном. ]д. вакй (= овакав), спиши (= свети), мужёвн>й: кйкй,

велит, малй,

ном. ]д. ланска гддина: йуШочкй, заичнй (=зеч)а), царски,

цыгански,

инстр. ]д. слаШкйм одр. вид, лё'Тшм: слаШкйм неодр. вид,

маличкйм, жёднйм,

дат. -лок. ]д. овбм, злОШнбм: свакбм, цйгйнскбм, сШражн>бм,

ген. мн. муй ( — мо]их), груби: наши, йукваренй, глбднй,

през. ПлиШём, Влишё, йрёдём, йрёдё: идём, йдё,

през. йргуШам, йргуШй: кбййм, кбйа,

аор. узёше: рзё, исйёмо се: Ва се йсйё.

Исп. на]зад и увек кратак кра]н>и слог у 2 и 3 л. ]д. аор.

као нблуйа, нймоШа, рквйри, наПраи.

Укупно узевши, прилике у погледу чуван>а дужине иза

акцента могле би се претставити следепом графичком сликом: *

Дужина иза " иза ~

Кра^ьи отворен слог

Кра]н>и затв. слог

Унутрашши слог

йма

ймйм

имамо

нёимй

нёимйм

нёимамо, али понекад

дрвчйНа

Овакво стан>е потсепа на]више на оно у неким местима на

земл>ишту тамишког говора у Банату (Итебе], Фаркаждин итд.).

Важно ]е нагласити да и поред многих скрапиван>а у галипол>ском

оста]е више дужина него у ди]алектима наших источних кра}ева

са сличним типом акцентуаци]е (косовско-ресавском, крашован-

ском и пожаревачко-вршачко] говорно] групи).

Тамном бо)ом означавам чуван>е дужине, а белом скраЬиван>е.
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Треба истаЬи ]'ош ]едну особину галипол>ског говора у по-

гледу квантитета иза акцента: енклитике не потпомажу чуван>е

дужина. У примеру ду ку~Нё ми изговара се ё мада посто]е фонетски

услови за дужине (она се нашла у унутрашн>ости акценатске

целине, дакле у фонетском положа]у као ймймо, йдёмо). Слично

и у примерима мамбм Ши (= с творм мамом), кйкй су, йдё ли,

ими га, нййрай га и ел. То значи да ]е изговор створен фонет-

ским законом _]>-' у крадем слогу речи употребл>ене без енкли

тике уопштен и у ситуации пред енклитиком. Овде дакле нема

ничега што би потсепало на во]во!]анске односе типа йс куНё:

ас кукё \е, ими: ими га.

§ 42. Описани систем интонаци]е уствари ]е она] ко]и су

Галипо.ъци донели 1922 у Пехчево. До данас су, ме1)утим, елементи

македонске интонаци]е продрли у знатно] мери — не]еднако до-

душе код разних по]единаца и у разним правцима. Место ~, ' или

често се може чути македонски експираторни акценат или нека

прелазна варианта измену н>ега и штокавских акцената (притом

]е понекад тешко одредити да ли }е заправо изговорен " или

македонски '). Под истим овим утищ^ем често се скрапу и оне

дужине ко]е се у овом говору иначе чува]у: Шрйве и Шрйве и ел.

Дога1)а се и да се скрати наглашена дужина: црвёнйм, завршйш,

Вокйра. Али се све те по]аве могу анализом материала лако издво-

]ити и оригинална слика бар]амичке акцентуаци]"е, описана горе,

реконструише се без напора.

Поред македонског утица]а на галипол>ски говор осепа се

и много слабли утица] ерпског кн>ижевног ]езика. Он се огледа

можда у примерима као }унака ген. мн., другарама, сШрйном: ту ]е

преношен>е акцента извршено и у положа]у где га не изиску]у

закони бар]'амичке фонетике. Овакав изговор ни]'е обавезан, па

ни много чест. Питание }е, уосталом, да ли се сви ови примери

баш мора]у об]ашн>авати утица]ем кн>ижевног ]езика или треба

помишл>ати на аналошке односе као другари: другарама (м. дру-

гйрйма), страна: сШраном (м. сШранбм). Или можда треба прет-

поставлати да су се у крилу самог говора давили зачеци прено-

шен>а акцента и у оваквом положа]у? (Исп. чишеницу да у свим

овим примерима постов ]едан за]еднички услов: испред места

старог акцента сто^и дужина).
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ВОКАЛИЗАМ

§ 43. Упоређен са самогласничким системой нашег књижев-

ног језика, и уопште новоштокавског дијалекта, галипољски во

кализам показује управо револуционаран развој. У словенском

је свету иначе новоштокавски вокализам, узет у целини, најкон-

зервативнији у једном правду. После замене познатих прасловен-

ских фонема (полугласника, назала итд.) које су и у другим сло

венским језицима углавном замењене, у новоштокавском вокал-

ском систему није било готово никаквих нових промена. Гали-

пољски говор је, међутим, коренито изменио новоштокавско стање

разбијајући створену устаљеност и напуштајући чак и основну

фонолошку карактеристику новоштокавског вокализма, принцип

слободног размештаја самогласничких фонема у свим фонетским

положајима (у новоштокавским говорима свих пет постојећих

вокала могу стајати подједнако под свим акцентима, а исто тако

у дугим и кратким слоговима, у иницијалном, медијалном и фи-

налном положају и у суседству свих сугласника без разлике).

С друге стране галипољски говор чува и један крупан архаизам,

посебну фонему за старо $. Битне одлике галипољског вокалског

система су следеће:

1) велика зависност квалитета вокала од тога да ли је слог

акцентован;

2) присуство две фонеме непознате књижевном језику (чу-

вање еи = $ и појава секундарног ь преузетог из турског);

3) неустаљеност изговора и широко артикулационо поље

већине вокала.

Од других штокавских говора само у призренско-тимочком1

и њему сродном крашованском2 долази до јачег изражаја дејство

акцента на природу самогласника. Дијалекти новоштокавске групе

за ово једва и зна}у.8 У галипољском је, међутим, ова тенденција

остварена у веома широком обиму> чак ширем него у призренско-

тимочком. Ту се појављују три посебна фонематска система:

један обухвата акцентоване вокале, други оне у слоговима испред

1 А. Белић, ДИЈС 31—34; М. Стевановић, Ђаков. 27—35; М. Станојевић,

Сев. -тим. 362-364.

2 Ре1гоујсЈ, Сага§. 70-74.

3 М. Решетар, 5а<Ш. 154 и д., истиче велику разлику између изговора

наглашених и ненаглашених вокала у молиском говору, али у њему — као и у

галипо.ъском — владају посебне прилике.



42 Павле Ивић

акцента и трећи оне у слоговима иза акцента. Под акцентом

постоје ови вокали:

У и

о е

а

Испред акцента слика је много простија:

У и

а

Парад иза акцента имамо:

У и

о е

а

(Овим самогласницима треба наравно додати р, а осим тога

и ь које долази по правилу само у позајмљеним речима и не ула-

зи у изворни систем). Јак утицај акцента на вокализам свакако

је карактеристичан за правац развоја интонације. Јасно је да је

у галипољском повећана експираторна снага акцента и ослабљен

интензитет изговора ненаглашених слогова. С оваквим развојем

у правцу експираторне акцентуације у складу је и тенденција да

се уклони разлика између силазне и узлазне интонације (в. §36).

Кад се све ово има у виду, разумљиво је што природа акцента

не игра овде никакву улогу. На изговор вокала утиче акценат

као такав, без обзира на то да ли је силазни или узлазни, кратак

или дуг. Разуме се, овакав комплекс оцноса није се могао ство-

рити без страног утицаја. Сигурно је да се он развио у Барја-

мичу под утицајем турске и — нарочито — грчке околине, и то

по свој прилици релативно недавно, у време последњих генера-

ција које су живеле у Барјамичу. На ту епоху треба мислити

не само због тога што је то доба јачања родбинских веза са

Грцима и продирања грчког културног утицаја, већ и »због тога

што се измењени изговор вокала до данас није стабилизовао.

Широка скала варијација код свих вокала изузев а (јединог чија

је артикулација остала у свим положајима непромењена) показује

да није било времена за коначно уобличавање новостворених

односа.

Контраст овим скорашњим променама претставља једна дру

га особина која рељефно истиче остатке архаичније интонације

још увек присутне у галипољском говору: штокавске ненагла-

шене дужине, како оне испред акцента тако и оне иза њега,
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понаша^у се као акценти. И за дуге вокале ван акцента вреди

дакле све што важи за наглашене самогласнике. Ова чшьеница

сведочи о типичном и нередукованом изговору оних доста мно-

гобро]них неакцентованих дужина ко]е се у галипол>ском говору

чувашу.

АКЦЕНТОВАНИ ВОКАЛИ

а) Высоки вокали

§ 44. Вокали и и у када носе акценат теже ка отваран>у

ко]е у изговору не достиже увек ]еднак степей. На]чешпи при-

мери отваранэа су они са ие и у01 — и то у свим ни]ансама од

чистог и и у до гласа ко]и по артикулационо] карактеристици и

акустичко^ вредности сто]и на средокрапи измену и и е одн. у и о:

бесёидйемо, бёижие, вйе се не с'ёаНаШе, врШй'мо, заболела,

изби'ра, искрсй?, Зе~ли?н, куйе, крйев, крйело, да се крсши?, лёийие

ген. мн., нбш се мй'римо, мрзй?, носйемо, йокри? (зап. н.), рй?бе,

сй'рн>е, сШрй'на, ШрйШе, ШрчиР, удрйгмо, да се удибилйе, умй'рйше се,

уПртй'ли се, ушрёизни?, учинйе, цидйело, чайер, чрчй?, шршйем, —

вакр9, ву°к, жмр°рйе, клу°н>, ко']р\ кр^к, кр°му, йомрпзе, йомр°зомо,

на йр"Шу, сёсШрр0 му, су°нце, р"краде, ушр°чё.

У нешто ре^им случа]евима резонатор у усно] дупл>и шири

се толико да изговорени самогласници поста]'у ближи средн>им

вокалима него високим:

булёи, веишн>а, избёара, искршёимо, клё"зёимо (= клизимо),

крсшё" се, лижёи (= лежи), мерёише, с мёиром, Прсшёиремо (= про-

стиремо), йучйсШёимо, сикё"ра, сёирн>е, срдёина ( = средина), ш6дёимо

( = отходимо), шрчёи (3 л. }д. през.), удрёи га (зап. нач.), умёире\у,

уйё"ра (= упире), ч2ир, —

доуго, закоУнй се, ]ё"дду (3 л мн. през.), ло'уди, найдУнише се,

наполни (1 л. ]д. аор.), Пошоуко, йОУзй, сдУнце.

На]'зад, и па\ре\)е, могу се чути и примери са чистим е одн. о:

вршёмо, дого, йбже (= пужеви), йоШокд се, закднй се.2

1 Сложени знаци типа и' и у0 у овом раду никако не означава]у неки

лифтоншки изговор, вей само ]слноставан глас ко]и по изговору сто]и измену

два]у кардиналних вокала.

2 Упадл>иво ]е да у забележеним примерима за у > о имамо увек у К. л.

Могао би се степи утисак да рефлекс л ни]е у потпуности из]едначен с у.

МеЬутим, мо]е трагаьье у том правцу ни]е довело до позитивних резултата.! Исте

примере су информатори приликом провераван>а изговарали с нормалним у, а

нових примера с о нисам добио. Диспропорци]а ]е толика да императивно намеНе

закл>учак да ]е изнесена репартици]а примера с на]]ачим отваракем у у мо)о]

збирци просто плод случа]ности.
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С друге стране, поред оваквог изговора долази и обично

српско и и у без приметног отвараша:

било, да бйне (през.), бугьйшша, тисни, гйЬнйкама, гбдйна,

густима, двуйце, Ъййймо, зйм/е « узймле), златни, (ген. мн.),

йдёмо, ймаш, инйм (= ]едним), ПШйш (< хиШ-), йч, шише, кйсало,

кубйлу, крй/ймо (импф.), лижймо (= лежимо), лйже, лйс, милу\е,

мши, ниже, овйм, огрйзак, оШкйне, ШШйла, йомогниЪу, йосйса,

Врлйче (= долику^е, личи), савй (зап. нач.), да се сйгрймо, сйш,

снйзачак, с'олймо, Шйшли « от -), узнйШе (зап. нач.), умири,

ушШййне, чйр, чист \е, —

бува, грето, дррго, \уби (= л>уби), /уди, крчиЬи, луййла, лучёва,

мутна, надела се, оПррживо, да се Под/ути рана, йб/уби, ПоррбйЪем

га, йрут]ама, йср\е, руку, ид руке, руйа, скут, суще, срЮра, Нут

( = Ьуд), на рвешу, у зем/у, узне, унрка, упртйли се.

Наведени примери показу}у да се не могу посгавити нека

правила према ко]'има би варирао изговор. Све варианте долазе

у свим положарма и код свих говорних претставника. Код неких

]е лица додуше шири изговор обичнир него код других (од

истих лица чешпе се чу]у шире варианте и код неакцентованих

вокала, §§ 46 и 50), — али нема ни]'едног по}единца ко]и би по-

казивао устален артикулациони тип. Исто тако може се приме-

тити да ]е отвараше и просечно чешЬе и ]аче у последнем слогу

него у осталима и да ]е нарочито обично у вези са р. Само то

не значи ни да ]'е изговор широк ]едино у тим положа]има ни да

]е он у н>има обавезно широк.

Из овог нипошто не треба закл>учити да су високи вокали

престали посто]'ати као фонолошке ^единице, да су се фонеме

и и у стопиле са фонемама е одн. о. Да ни]е тако, види се веп

и по томе што обрнута по}ава изоста]е потпуно. Кад би фонеме

биле из]едначене, морали би и вокали е к о у изговору имати

све варианте у корма се ]авл>а и одн. у. МеЬутим, место акцен-

тованог е и о никад се не чу]е и, ие одн. у, у0.

Карактеристично ]е и то да Не лице ко]е ]е изговорило е < и

или о <у неколико тренутака доцн^е ипак написати исту реч

са и одн. у и притом чак неНе ни бити свесно да ]е ту реч изго

ворило друкчи]е. На кра]у, не треба губити из вида да изговор

чистог е и о на месту и и у не прелази оквире по]единачног и

ретког. Ласно ]е да фонеме и и у оста]у нетакнуте као такве и

да ]е широки изговор само плод опште олабавлености артику-

лаци]'е самогласника ко]а }е карактеристична за галипол>ски говор.
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Ласно ]'е дал>е и то да ]'е цео ова] комплекс лс^ава, некристали-

саних и понекад хетерогених, морао настати у судару два разли

чите вокализма — дакле на бази билингвизма.

§ 45. Акцентовани вокали б и о по правилу задржава]'у

вредност ко]у има]у у српском кн>ижевном ]'езику, тачни]'е речено

у нашим ]угозападним кра}евима, или се чак у мало] мери сужа-

ва]у. Од овога отступа]у само финално -ё и -о (< -2 и -в). Ту ]е

нормален отворени]и изговор:

браде (ген. ]'д.), жин% , до зим](> , зл§, ко/§ , кррВн§ (ген. ]д.

ж. р.), мо}§, нуг§ , обрч$ , ду иланин§ , ПлиШ§, йрёд§ , разбирё , р%§,

св§ , Шак§ , шич§ , Шрёс§ , убуд§ , не , — вакд, див/р, инд (= ]едно),

увд (= ово), унд (= оно), Шд.

Иако често прилично упадл>иво, ово отваран>е не достиже

размере ко]е има отваранэе високих вокала (в. § 44). Тако -ё

никад не долази до средн>е вредности измену е и а, чак ]о] се

и не приближава.

Паралела за шири изговор ё (и б) може се найи доста у

штокавским ди]алектима. Наводим само неке: веНина говора во]во-

1)анско-шумадиске групе, знатан део косовско-ресавских,1 крашо-

вански,- неки локални говори у Славонии.8 Иза ове сличности

мей,утим не сщи никаква генетичка повезаност: | у галипол>ском

везано ]е за општу тенденци)у отвараша у крадем слогу (исп.

§§ 44 и 51) ко]а претстаил>а специфичну иноваци]у овог говора.

Усто се у галипол>ском отвара управо оно ё (и б) ко]е ]е постало

у самом говору од г (и б) и ко^е према томе ни]'е могло бити

као такво понесено из првобитне посто]бине.

ВОКАЛИ ИСПРЕД АКЦЕНТА

§ 46. У слоговима непосредно или посредно испред акцен-

тованог слога вредност вокала знатно ]е измелена. Кратки вокали

изговара]у се непрецизно и редуку^у се квантитативно и квали

тативно. Редукщф ]е захватила место артикулаци]е и вокалску

б°)У средних и високих вокала, тако да }е дошло до истовре-

меног отвараньа високих и затваранъа средних вокала, и то у то-

лико] мери да ]е у овом положа]у избрисана свака разлика измену

оба пара фонема. Ме^утим ни овде се нису стабилизовале неке

1 БелиЬ, НЕ IV 1072.

* Петровичи, Сага? 63.

• ИвшиЬ, Пос. I 179.
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нове норме изговора. Данас се и на месту и и на месту е могу

чути све гласовне варианте од и, преко ие и е", до }едва нешто

суженог е:

И: див\Ь (= дивл>е), Димйшру, игриво, игрйн>е, именш (ген.

мн. од йме), искйво, лисице, Николу, йи\ан>е (= пиНе), йщавица,

ши^омо, —

ви'су°кё,1 ди'ббки, диерёка, жиешйн>и (мн. од жиШо), иегран>е,

иезвадимо, иезгубй, и'зйшли, иел>аду, иемала, и'соди, иескрйвйсше,

и'сшоййла се, ниезщка, Писана, ду йлани'не, сиербма, сиербШи,

шиеквиен>йчу, учи'нйм, чие\а, —

деиб6ка,1 деив]й, деазгор прил. « од + из + гор), еизёила,

еиман>е, еисоди, леисйца, за неивбгрйдама (= виноградима), йеи\ёмо,

йешлеичйн>и (мн. од йеШлйче), —

лесйца, сербШа, ученй, цеделйн>а (мн. од цедило), шербке.

Е : биз бЩё и биз маме, дибео, диснб, идан, иданаес, ичмёна,

жинё, зилинг^а (= гуштер), зим/ьом, физиком, лигбмо, миШнй га

(зап. нач.), нидосШаде, н>игй, гьигбв, ужинймо (= оженисмо), йикаву

(импф. од Нечем), ПлиШаву, Повщшйше се (< ПовехШише се), рикЪмо,

свиШйша, сщйни (< сел>ани), сщйна (ген. мн.), систре, шикаше, —

би'с Шиебё, би'раву (= бераху), биесёида, ви'лаше, ви'лйке,

деивеидиесёш, ври'мЫи (мн. од врёиме), у диеснбм руки, жиеном,

и'дан, и'зйка, и'ну, иечмёна, зиелёно, ду" зиемн>ё, ли'жаво, миенё,

миеШнймо, ни' да)е, ние Шоди ( = не одлази), кажи н>йма ниег дб\)е\у,

н>и'га, н>иегбвога, н>иему, у"гриебё, йиедиесёш, йисчё, йлиешёШе, йоцр-

виенй, Шрби'рём (= проберем), Прбиесёади, йрШи-че, ри'йбви, свиешй

Никола, шиебё, Шиеквиен>ачу, шеииесёШ, —

гоУвеидаре, деивеиде"сёш, деиснй ми лйкаШ, еидйн, еинб ( = ]едно),

зеилеингу\е, ме"^у нама, меинё би рёкаво, не" может, не"веисша,

неидеи\а, не" носе\у, н>ёхгова, /ье-'мр, оУбеир'ё зрно, осамдеисёШ,

реийова, свеиШа, седамде"сёШ, се"]йнама ( = селанима), се"сШрё,

Шеибё, шеичё\у (= теку), че"шйри, ше"иесёШ, —

берём, вели, жеиама, жерашак, легнйШе, невеисШа, н>емр,

Перёмо, йеШнаес, йлеНаву ( = плети]аху), седамнйес, снесё, Шечё,

чеШрнйес, шеснаес.

1 По себи се разуме да нема оштрих граница измену ових примера и

оних у суседним пасусима; понекад ]е напр. тешко пресудити да ли ]е изгово-

рено ие или е". Ово важи и за дал>а набра)ан>а примера сличне врете.
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Исте односе налазимо и код самогласника задн>ег реда:

У: зубйча, жмуракй (= жмурке), \айунцак, }уцко (= л>удски,

прил.), кудёи]а, лубанйца, румёна, убрйшаше, удивачом, удрйво,

узнйШе (зап. нач.), улёизе, умйрйше, унрка, учёр, учйш, ушйма, —

на бу°н>йшШи, глу°вйка, дру°гй (одр. вид.), зу°бйма, изгу°бйм,

\у°наки, }у°цкд, ку°йу*вала, ку°Иёвн>й, лу°банйца (ген. мн.), мусШаЬи,

мушкари, наву°чйла, Пргу°Шам, ру°кйма, су°б'6Ша, Турацй (ген. ]д.),

Нуйрща, у°бодё, у°дрйсШе, у°здрасшймо (= узрастисмо), у°зёсШе,

укрйдём, у°лёизаво, у°нрчешом, уйуШила се, у°Шукаво, у°фйШе}у,

у°чёр, у°сйма (= ушима), —

боурёка, глоУвдк, \оУнйкйма, клоУчйн>а (=* кльучаоница), коунёш,

моУсШаЬе, йоусШила, роУмин>ршасШ, сама се оУббдо, оУгрйзе, оУ\ёида,

оулёизла, оумдкнеш ( = умочиш), оуноки (прил.; = нону), оурйдйкем,

оушшййне, —

догр/асшо, зобаШарасши, он се коне, рокйма, оббдд се, /а г -

овёдо, оглёнм ( = жеравица), оддвац, озёво ( = узео), омрше (умреше),

ойласи се (= уплаши се).

О: буде\у (=■= боду), булй, бру\ан>е (= бро]ен>е), вудё, вуло-

вама, гулишава, гумйла, ду н>игй (= од н>ега), ни дувбди (< не

доходи), дуй, дук се /Д врашим, думаЬин, задуцнйм, нёима злуКё, учу

^увана дни, кугй, куй, ку]"6га, кумаче (демин. од комаШ), куму"

(-= коме), ду куйанга (= од копан>а), куре\у се ( = коре се), млого

кусшй, лийушё «лепоте), лукан>йк (= пи)аница; < лок-), му}у,

нугйма, нумйн ( < ономадне), нусйла, нуЫви, удлакшй, уднеисёс,

унудйли, не уйща се, усвануло, уснбва, усШйрила, уШворим, /ос се

йлудй, йубе"л$вйн>е (= освит; < йо + б$л-), Пугани, йуву*чёш, иогр-

бЬше се ( - греб - ), йузлйкене, да се йукЩес, йукварйла, йулйже/у,

йулйца, йуслрса, йусшава (ген. \д., = платна), Пусшрёбрене, Пушйкнем,

Вушдки, йошражи, снувйла, Шуи, сушину (= стотину), шудйво

( < оШходио), Шруйце, с Шубом (31с), убудем, удувйца, чубански, —

бу°жйЪа, бру°йм, бу°сЩка, ву"дйце, ву°дом, ву"лови, гадну"Ы,

гу°ведйр, гу"вё^ина (= балега), ду° куЧ\е, ду" Планинё, дву°йцма

(= дво]'ицом), ду°брй ви нок, ду°нёимо ( = донесмо), ду°сШиго,

заду°цнйво, зару°сй, ку°бйлу, ку°га, у ку"]дм к$ки, ку°1р йё"сну,

ку°лёино, ку°лйн>и (= точкови, мн. од кдло), куму* (= коме),

курйзма, ку°рйШо, лукао, му\й, му°\дм, нувйм (одр. вид), ну°кШи-

Ъама, ну°ман, нуЪйс, убёиса ( = веша), у"брази, у0длакшала, у17дне''ли

га, удрё''же\у, уклйгЩа, да се уку°Шй, у°нб^а (итер. од у°ноди),

у0равче (= орашче), йлудйло се, йу°бёигли, йу°гани, йу"да (= пода]),



48 Павле ИвиН

Пу°ду°йНу, йу°злаЬени, йу°квйсиш, йу°лако, йу°слйво, йу°сШ8вне,

йу°сШрёбрене, на йу°Шдку, йргу°рё\у (=-= пре,горе), ру°дйла се,

су°йу°лгйвцу (— балавче, вок. \ц.), су°шйну, шу/бгя (=тво]ега),

у°бу°де, чу°бане, —

боуйм се, броУйс, воудом, гоурнйца (=•= малари]а; < гор-),

доу мине, доу стари, злоуНё, коУлёино, коУмйчйка, коУпёве, коУрйзма,

коУШр\а, коУш.у\а, леийоУШдм, лоУкашйк, моу\ё \е, моулйла, оУбёиси,

оувд, о>'нйм, оУсване, ВоУ1аво (= по^ао), йоУ]уби, йОУклоУнйШе се,

йоУмеишё, йоУмдгне'м, йо>'са (= посао), йоУслЩемо, соУтйну, тоу'1'ё,

у°моУрймо, —

болё\у, бройм, ^ован дан, ко\ё \е, шо се корите, ни'достйде,

номйн, ноМс, да се одморйш, однесём, онё, орала, осамнаес, Побёилй,

йолйца, йослава (итер. од йослаши), йро^дше, сойолйвасто, стойш.

Ни овде се не може сагледати нека правилност у распореду

затворенных и отворенных гласовних вари]аната. Могло би се репи

само толико да су затворени]'е гласовне вредности код вокала

предн>ег реда релативно чешЬе уз палаталне консонанте (н>игй,

сщани), а код вокала задн>ег реда уз лаби^алне и веларне консо

нанте (куму, му}}). Али ни ово ни]е апсолутно правило веЬ недо-

следно остварена тенденци)а.

Извесно, уосталом не често, отступайте од описаних односа

]авл>а се код малог бро]а по]единаца ко^ ова) говор дотеру]у

према корективу саставл>еном од етимолошког осепа(ьа и угле-

дан>а на српски кньижевни ]език и говор пехчевских домородаца.

Из уста тих лица (али само тих лица!) може се напр. на месту о ре

лативно чешЬе чути о, оу него на месту у. Тако ]е код №>их

йол^йа, Поулуйа обични]е него йу°луйа, йулрйа, али ]'е опет }унйк,

\у°нак, чешНе од /оУнйк, }онак. Разуме се, као што обично бива

код оваквих дотеривак>а говора, ни^едан од ових по]единаца ни]е

успео да у свом говору доследно оствари „правилност" за корм

тежи. С друге стране, прОцес ни]'е изгубио виталну снагу и за

хвата и нове речи ко]е улазе у говор Галипол>аца. Тако се од

жих данас може чути и сйру°ву°дйла и виешиериенар и ел.

Статистичка анализа материала показу]е да ]е затворени]и

изговор, ближи високим вокалима него средн>им, чешНи од отво-

рен^'ег. Нарбични^е су гласовне вреднвети ие и у0. У овом правцу

има разлика измену по]единих говорних претставника. У наче-

лу сви позна]'у све посто]еНе варианте, али ]е просечна вредност

изговора разних по]единаца не]еднака. Тако Ъор^е ПулковиЬ
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изговара просечно затворени]е него ^не Ексархов (код ко]ега се

и акцентовани вокали и и у просечно ]аче шире, исп. § 44). Усто

артикулацдф варира код сваког по]единца не само "од 1'едног слу-

ча]а изговора до другог, веЬ и од ^едног разговора до другог.

Као да поред индивидуалног коефици|ента, карактеристичног за

личност, посто]и и специфични коефици]енат сваког дана или

разговора, зависай од околности често неухватлэивих. Така се

дога^а да Лане Ексархов понеког ^утра наступи са приметно

отворенном вокалима него претходног дана. Све ово показу]е

да резултати процеса рш нису добили дефинитивно кристалисан

облик што у кра]"[-ьо] лини]и значи да процес ни]'е давнашгьи-

С друге стране, треба истаЬи да су за гласовним променама дошле

и аналошке (в. § 48) ко]е су стигле веН и да се стабилизу]у, што

опет сведочи да ]е ипак морао проНи известан временски отсек

откако су у свести Галипол>аца из]едначена два пара самогла-

сничких фонема испред акцента.

§ ч7. Цео описани циклус промена толико ]е противан духу

разво]'а штокавских говора да се одмах намеНе помисао о страной

утица]у. Он ]е одиста и посто]ао. Ледну од на]изразити]их карак-

теристика модерних северногрчких ди]алеката претставла ььихов

веома покрет.ъив вокализам, с ]аким редукщфма ненаглашених

вокала и променама е^>и и о^>у ван акцента.1 Слика се тачно

поклапа с оном у галипол>ском говору и об]ашн.ава ]е у потпу-

ности. Овим процесом захваНени су и многи бугарски д^алекти,2

а тако!]е и неки македонски говори у суседству грчких.* Треба,

ме^утим, приметити да код Галипол>аца не долази у обзир маке

донски уплив у самом Пехчеву: у галипол>ском говору су про

мене е^>и и о^>у кудикамо раширени]е него у пехчевском, а

притом су застушьене код свих говорних претставника под]еднако,

без обзира на степей македонског утица]а на н>ихов говор.

§ 48. У облицима 2 и 3 л. ]д. аориста глагола са префикси-

ма о-, об- и од- (дакле с онима где ]е вокал о ста^ао у иници]ал-

1 ТЬитЬ, Няпс1Ь. 5: „Пег Ое^еп8а(2 2\у1зсНеп Ье1оп(ег и по" ипЬе(оп(ег

ЗПЬе Ы 1т Ыога"§г1ес1115сЬег1 . . . §го$зег а1з зопзИ; 1ЫЛ. 6: . . . , 1п с1еп $о§еп. ,погс1-

Вг1есЫ8сЬеп" Мипйаг^еп, ге1§( Йег УокаПзтиз еше йигсЬдгеКепйе итйезЫшпй, Ье1

йегеп ех(гетз(еп Рогт . . . ]еа,ез ипЬе{оп4е е ипс! о ги / Ьег\у. и йедаогдеп. . . 181*.

3 МЫепоу, ОезсЫсМе <1ег ЪЫ^а^зсНеп ЗргасНе 83, 87. Посебно треба истаНи

посто]'аьье ове по]аве у бугарским тракнским говорима (Ст. Младеновъ и Хр.

Кодовъ, Битъ и езикъ на тракийскнт-в и малоазийскитЪ бьлгарн II (Еэикъ)39 и д.).

8 ОЫак, Масес1оп1$сЬе 5(и(11еп 31, 32; Магоп е1 УаШап{, 1/еуап{>еНа|ге (1е

Ки1ак1а 34-35.
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ном положа]у) пренесен ]е глас у-<^о- из ненаглашене позици]е

у наглашену:

он се рбриШви, рвща жйшо, рглани ( < огладн'Ь), рглрви,

ргррби, рдра (= бдра), ржени се, рздрави, рзёбе, овца се р\аги>и,

ркузи се, ркуща се ( = окупа се), рнёими, рноди га, рйу]а (= опо]а),

рйраси се, рсвани (= освану), рслёиПи, решай (= бставй), рсШари,

рШели се, ршуши (-= осуши), —

рбиси се, рбриче ( = обрече), рбрни. —

рдлакша, рдмекни ( = одмекну}, сёиде Па се рдмори, рднйси

(= 5де"лй), рдрёиши, ршкоПча се, ршвури.

Овамо треба додати и прилог рколо.

Префикси до- и По- (у ко]има о ни)е у иници]'алном поло-

жа^у) оста^у, ме1)утим, неизмен>ени:

дднисе, досиди ми се, дбШиче (= дотече), —

йббёили, йдвуче, Пбглёни («= погледну), йЪгори, йддиза, йбизу-

мйва, Пб/уби, йдквйри, Пдкида, ПбкрсШи се, йокуйува, йолази, ПомеШни,

Помё"ша, йбмрси, ПбПршЬа, поруби, Пбсща, Пбмакни, абШойи, йбшрёсе,

Пдшрче.

Очигледно }е да ]е за аналошко уопштаваи>е р- место 6- био

одлучан додир са префиксом у- (< кх-, ©у-). Пошто се разлика

измену о- и у- изгубила у неакцентованом положа]у, из]едначе№>е

]е прешло и на позищцу под акцентом.

Промена се не ]авл>а ни у облицима ]едносложних глагола

са префиксом, без обзира на то да ли префикс иначе спада у

оне код ко]их се претвараже врши:

Па га дше, шй се дПи, дн га оШру, дми се (о о- код овога

глагола в. § 87), — Посла, Покри.

У парадигмама истих глагола посто]е и други облици с

акцентованим о-: пре свега 1 л. ]д. аор. (}й га дШе, \й се бПи, ОШрр

се, Па се дми), затим цео презент (дШмем, бщем се, дШреш, да се

омн>е итд.). Овде изос^'е она огромна бро]на надмоЬност облика

са ненаглашеним префиксом над онима с акцентом на префиксу

— нема дакле ни узрока ко^и }е изазвао аналошко преиначеше

код вишесложних глагола.

Посебан ]е случа] аориста глагола у°йиерём (— оперем) и

у0дёрем (— одерем): }й уПра, шй (он) рпра, 6н га рдра. Инфини-

тивна основа и овде ]е додуше ]едносложна, и у 1 лицу ]д. аориста

префикс ^е акцентован, али у презенту акценат ]'е на основи одн.



О говору Галпио.ъских Срба 51

корену, тако да ипак преовла^у облици с ненаглашеним

предметном.

§ 49. Ледно друго аналошко прекра]а№>е ]авл>а се код изве-

сних глагола са корейским вокалом е одн. о ко]и у великом делу

облика стч^и у слогу испред акцента, а у 2 и 3 л. ]д. аориста

доспева у положа] иза акцента. Мада у таквом положа^у у гали-

полэском говору нема фонетског затвара(ьа, и и у пренети су

овамо из облика где ]'е затваран>е оправдано:

йрвиде ( = проведе), угрибе, йджиже, дднисе, зйнисе, $>днисе,

зёмпа се зййиче, йсйиче, рбриче, доШиче, йрШиче ( = прбтече), —

йрбисиди, не йрбисиди (овде ]е важно прво и ко]е сто}и на месту

очекиваног е; друго ]е законити рефлекс ]ата, в. ниже), —

забуде, убуде, — рйу/а, — у>кузи се, йркури ми, }бш се не

укуши, рШвури.

На исти начин треба тумачити по]аву у у прилошком изразу

Прйку мОра и у топониму Прйкуморе (= предео с друге стране

Дарданела).

Извршене аналошке промене показуху дакле да ]езичко осе-

Иан>е Галипол>аца третира вокале е/и и о/у у положа]у пред акцен

том као претставнике фонеме и одн. у. Иста се по}ава огледа и

у писан>у: кад пишу сво]им диалектом, Галипол>ци редовно бе-

леже и и у за е и о пред акцентом. Ово ]е све у складу са гла-

совном вредношЬу тих вокала ко]и су обично ближи високима

него сред№>има — ближи утолико пре што су високи вокали у

галиполском говору са сво]е стране учинили осетан корак ка

отварашу. На та] начин варианте гласовне вредности вокала о/у

пред акцентом у прилично] мери одговара]у вари]антама ко]е

поение код у акцентованог и иза акцента. Графички приказан,

ова] комплекс односа овако изгледа:

Пред акц. Под акц. Иза акц.

У

у 1 ] у И
у° г

т

0 0 = 0 0=0

= 1 фонема 2 фонеме = 2 фонеме
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ВОКАЛИ ИЗА АКЦЕНТА

§ 50. Слика ]е у основним цртама иста као код акцентованих

вокала. Високи вокали и и у показу]у тенденци^у отваранза ко]'а

понекад иде врло далеко, али ]е спроведена недоследно.

И: вира, вёгдине (< ове године), гйЪн>ик, гЪдину, голи, зйдВви,

заклдВи, иди (зап. нач.), маШйкино (приев, прид.), мёаримо, мёрис

(= мирис), мё"сецина, Прд очи (= пред очи), По^рёдимо, йоШковица,

бё(с) соли, убучи (зап. нач.), $рйди, црвени лркац, —

вёли'ки*, ву°лдвие, гбдисна, дёидиену, диево'}чиеца, душмйнкиси>а,

иес'6дие, \ёзи'к, нё"ма \ие (их), ндсШис, мамисне, налдзи'м, руке ми',

ддие (зап. нач.), одмрсисмо, Пр'6лие (3 л. ]д. аор.), сблие, уешййни', —

варе"м, враша ве" су шероне, гворе" (3 л. )&■ през.), дусШигнеиво,

{«= достигнуо), йдеи (импер.), изгубе" (1 л. ]д. аор.), дйде ле", со

ме" не" даде (= што ми...), набрде"ла, у°шв'6ре", Покваре", йонвй-

се"ло се, ране1', сваре"мо, рёко Шеи два йуШа, Шёгле", Шразе"м, йа

се фалеиш, —

бе'асё'де (3 л. ]д.), дйгне (зап. нач.), жалем, крйеца, мё"сечене,

да ме квасца, Пале (3 ]д.), да ше йупклоним { — да ти . . .).

У: бё"ву (<бЪху), ни зоду, врё"Ьу, дулгару (— друже), жену,

злаШну, кара/у се, кбзу, кбйщу, кбйус, у" лё"ву ( = у штали), луйа/у,

надвбру, н>йн>ину (= Нэихову), н>6н>ину (= н>ену), оШру (1 л. ]д. аор.),

йрйуни се, слаШку, Ш$н>авиу (вок. ]д.), —

вйрщу", васу" (= вашу), воду0, газу" (=сукн>у), йзгу°би,

ймйву" (<имаху), йШн>у", }абу°ку°, ку°бйлску°, лё"йу°, на масШу",

мёШлу", ба\й му°, ошру" (3 л. ]д. аор.), йоУ\еишНе\у° (3 л. мн. фут.),

на йу°шоку°, иргу°Ша, ейну0 (вок.), у сйан>у°, нбндак су" дбели,

уйрёгне}у°, у" фйку" (фйк = замка), чоУвёику°, —

вё]Шоу «веШху), дру*гоу, зна/о*, \у'1а}оу (= л>ул>а]у), кумово* ,

мало? (а к. ]д.), ри'кбсе моу, на ПдмёШоУ му, ШравоУ,1 —

1 Знакове в", ие, оу и у0 за обележаван>е разних ни]анса изговора е, и, о

и у употребл>аваНу у дал>им поглав.ъима само у изузетним случа]евииа, тамо

где су они потребим за пособие еврхе. Иначе Ну се, у складу с устал.еним узу

сом, из техничких разлога задово.ъити простим знацима е, и, о и у. Тако пу

знаком е означавати и чисто е и е" и ел. Тиме расправа не губи ништа у погледу

материала ]ер ]е изговор вокала обращен иецрпно у овом оделку, а доби]а у

погледу лакоНе рукован>а. Разуме се, ово не значи да Ну у примерима вршити

каква у]едначаван>а (напр. писати редовно о или редовно у за неакцептовано о).

ПустиНу да у мом раду примери буду исто онако недоследни као што су у

живом говору. Исто ово важи, тихаНз ти1апаЧ$, и за мо]е обележаваже других

сличних фонетских односа.
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йгрщо, \абоке, да се накйШеф, бре]о, йоШива\о, шрЪибо\е.

§ 51. Средн>и вокали у слоговима иза акцента по правилу

се не отвара]у. Нэихов изговор ]е чак понекад за ни]ансу ужи

него изговор у ]угозападним српским кра]евима (о североисточним

да и не говоримо). Мег)утим, у отвореном крадем слогу ]авл>а

се умерено широка артикулаци^а е и, нешто рег)е, о:

биде (аор.), веи1)е, груп \%, кдс$, нйско е, Пё"не (ген.), за рдгове,

р$к$, садёке, 6н с% рйласи, рз$, рзне, — бйдд Од. аор.), колд, уклй-

домд (1 мн. аор.).

За односе ко}и посто]е карактеристични су контрасти као

уз§: рзе ли (умерено затворено е) или разлика измену два о у

укладомд. — Ова отвореност уосталом ни]е увек ]еднака и поне

кад изоста]е потпуно.

Ласно ]е да ни у слоговима иза акцента ни)е ишчезла свака

разлика измену високих и средн>их вокала. Тенденщф жиховог

уза]амног приближаваша постов, разуме се, и ту и чак доводи

до по]единачних случа]ева поклапан>а у изговору (у>0, ы>е)»

али то поклапэше претставл>а изузетак и ни^е прапено свешпу о

истоветности.

Овде треба учинити рш ]едну напомену. Док ]е за из]ед-

начеже у слоговима пред акцентом карактеристично затвараже

е и о ]аче него што ]е отвараше и и у, у наглашеном слогу и

иза №>ега врши се углавном само ширен>е високих вокала, а не

и сужаван>е средн>их. То значи да ]е просечна вредност само-

гласника на]затворени]а у слоговима ближим почетку речи. На

исто] лини}и креНу се и помижане тенденц^е у изговору вокала

предн>ег реда: наглашено и просечно ]е надире у кравшем слогу

(в. § 44), наглашено е, а таког)е и оно иза акцента, отвара се

иск.ъучиво у отвореном крадем слогу. Ако повежемо сва ова

факта у систем, констатовапемо рш ]едно важно обележ]е ево-

луционог пута галипол>ског вокализма: близина кра^а речи фаво-

ризу^е отваран>е, а близина почетка сужаван>е.

§ 52. Промене у вокализму галипол>ског говора опазио ]е

веН проф. Филиповип.1 Он говори о „палатализацией" самоглас-

ника е и „лабиализацией" самогласника о и наводи известан бро]

веЬином добро забележених примера, додуше без анализе услова

промена и не поминзупи улогу акцента.

1 о. с. 33.
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ВОКАЛ ±

§ 53. Насупрот описаном комплексу иноващф у галипол>-

ском вокализму сто]и ]едан крупан архаизам: чуваше ]ата као

посебне ]единице у вокалском систему. Када носи на себи акце-

нат или ненаглашену дужину, ^ се изговара као нелаби]'ализован

вокал предн>ег реда измену високог и средшег, дакле отворени]и

од и и затворени]и од е. Постов, разуме се, и ту извесно коле-

баше у изговору, али оно ни]е велико. Ла сам ову вредност ]ата

на терену бележио на]чешпе посебним знаком ко]и овде тран-

скрибу]ем с еи (мада би исто тако одговарало и ис). Ова] се глас

добро разлику^е од е « *е, *е) и од на}чешпег изговора и « *н,

*ы) у истом положа]'у. Понекад се додуше на месту и може чути

овакав глас, али та] изговор не .претставл>а правило вен само

ре^у разлабавл>ену артикулациону варианту и иначе несталног

самогласника и (исп. § 44). С друге стране, на месту }ата никад

се не ]авл>а гласовна вредност ко]у на]'чешне има вокал и. И

^езичко осепан>е говорних претставника одва^а * од и. Ласно ]е

да су то две различите фонеме, дакле да ]е ]ат у галипол>ском

говору уствари незаменьено (разуме се, у положа]'у под акцентом

или ненаглашеном дужином).

Наводим овде само ]едан део прикупл>еног материала:

а) бёише, бёиву, — бёижи, йубёигаво, — бес'ёада, бесёида (ген.

мн.), ирбисе"ди, — бе"во камен>, бёила (= бела), бёилац (= беланце),

бёиле}у га, — бёис, бёисан, — блёиШ, блёида, — бреисква, брё"сйка,

— брё"с, двй брёисша, брёис}е, — йубреижак (= бубр-), — ове^/емо,

вёи\ес, вёиШар, вёишра: — ПрПовёадаШе, ве"сШицини, вёа^е, — вёинац,

вёинца, да се вё"нча/у, невёинчану, — вё"ра, вё"рувала се, — обё"си,

обёасамо (= вешамо), убё"си (1 л. \д.. аор.), — врё"ло, врё'-'лим, —

врёиме, нёамам врФима, врёименом, — вре"Ьа, у врё"Ьа, — грё'Че,

угрёа\ана, \а угре"/а (1 л. }д. аор.), — грё"в, грё"ва, грёишка, — задёива,

надеине\у, надё"досе, нидёи\у, йондёа]ник, дё"кам, дёикасе (= делем;

постало од * дЪлка — преко *дёи}ка — или од * д$лка — кон

трактом облика * деиока), — д'ёивери, деавёрче, — у дёиде,

дёадина, — де"во, два дё"ла, йудёилимо се, — дёиШе, дё"ца (ном.),

дёица (вок.), — др2им}е ми се, задрёимн>а, — звёизда, звёазде, —

жё"ша се (= зева), свй се жё"шамо, зёив (на разбо]у), — уздрё"во,

уздреили, — ]ёиш, да се /2й, йу\ёамо, изёаШе< ПО]ёиШи (= по]едени),

изё"до, }ёиво, у]ёида, \ёидом, \ёига (= прождрл>ивац), — колё"но,

куле 'на (ген. мн.), — кудёи\а, — улё"гомо, уле"знем, слеизне}у, —

лёиО, леУйа, лё"йо, л2иЩу се $>сШа, залёийи (1 л. аор.), зале'й^е
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( = залешьу^е), — лёишо, улёиШи (прил.), — йрмёани се, — мё"римо,

измёири (1л. аор.), — меисец, мёисечина, — мёисим, мёишаше,

йумёиша (1 л. аор.), йумё'лшаш, —> мёисШо, мёхсша (ген. мн.),

йрмё^сшиво, Прмё"сШи (1 л. аор.), — млёико, млёика, млёична, —

самлёимо, самлёиШе (= самлевене), — мрёижа, — невеасШа, не-

вё"сша (ген. мн.), ниве^сшица, — донё"во, уднёила, дунёиНем, —

нёама, нёамасе, — йуйёива}у, зайёили, заиёише, йёисну, йеисана, йёиШа

(= петао), йёиШли, — йёасак, на йёисну, — уйлёане\у, уПлё"ним, —

йуилёиснавио се, Влёас(*= плесан), — нйПрё'Ш, дусйрёиШ (= спреда).

Прё-жн>е (= предке), — йрёасно, Брёисна, — йрёиШи, зайрёаШим, —

зайрё"Ши (зап. нач.), сШрё"же (= скро]и), удрёиже\у, удрёизаво,

удрё'заЪем, нарёиза (1 ]д. аор.), Пурё'за (I щ. аор.), рёижан>, —

рё"ка, на рё"ки, — рёиШко, рёиШак, — удрё"шиш, — свёиШ, у свершу,

свё'Шлак (=«= светац), свёиЬу, свёаНа, — сёиди (зап. нач.), сёиво,

сё 'днем, Врсёаде ми, йрсёида, сёиди (1 л. ]'д. аор.), йусё^аше

(= поседа)те), — сёи\е, йусёа\аво, сёл}ан>е, йосёа\а (1 л. аор.), сё"мена,

свё'дбе (= усеви, не]асно ]'е в), — сёикли, усё"каво, — да се сёиШам,

сйШ се сёиши (1 )А- аор.), сйШ се сёиНам, — слёий, слёийа, слёийац,

слё"йо бко, услёийи (1 ]д. аор.), — до смёл}а (= од смеха), /2 се

насмёа\а (аор.), смёи\ ми дувбди (= долази), — снёак, снёига, у

снёигу, — сШрё'-'да, у сй1рёиди, йрко сШрё11де, на сесШрёиде Пуша

(= насред среде...), сШрё1'дн>о, на сШрёлдйшШи, — сШрёиЬа, —

Сшёийан, СШёийане, — сшрё'Ча се, усШрё'л\иш, Па се усшрё1\и (1 аор.),

— Шёимен ( = теме), — Шёирас, дуШёира, исшёара (1 аор.), Шёасне,

Шё"сну, уШёиснщ — Шёасша, шёасШова киша (= ]ело од теста), —

Шрёабу\е, Шрёибуаше, — оШрёабимо, исШрёабен, оШрёиби (зап. нач.),

— шрё"зан, —• Шрёисн>а, Шрёишан>а, — лёибац, лёаба, лёибОва, —

лё'лв (= штала, исп. стел. хлЪвъ, хлЪвина*1, Ш']еу у РЛА итд.),

два лёива, у лё"ву, — цвёиЪе, — цё"в, двй цёива, — цё"дис, нацёид.и

(зап. нач.), цёи^амо (импф.), — цёиво, цёала, — цёина, да се уцё'ним

(-= да се погодим), вёгдине (= ове године) се уцёини у Никбле,

— цёийци (на разбо]у), — шб се цёирис, сил се цёири, — црёиво,

црё"ва, — црё"П, ду црёийа (= из црепа), у црё'йу, црёийче, —

човёика, чуваком, —

не смё", ни смёис, смёили, н-умёим, н-умё'\ рмё^Ше, не хШё'мо,

не хШёише, — две" лубанйце, двёи хоШине ( = две стотине), две" су,

двёим (дат.), — вудёир, Шудёир (прилози за место), —

1 Ово поре!)ен>е дао ]е веН др. ФилиповиЬ, о. с. 51.
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б) бёижвм, бёизё\у, бёигаше, бёигали, бёигаНем (пр. вр. сад.),

—- бёилй се, Пубё'лйло, бё'лдн>а ( = ]ужни ветар), — Прблё"дймо,

бленда \е,— брёисШбви, брёисШова, Прйовё"дали, - вё"нцдви, венчали,

вёинчаше се, — обёисй га (1 \я. аор.), — врёимё ни, бизврёима се

рудйла (-= породила се пре времена), — грё"вдве, — задё"вао,

дё"кйли, йудёикйво, — дёилдви, на дё'лова, йудёилймо, Вудёалйли се,

— дёатё ми, дё"ца му гворе\у, ■— задрёим}аво, задрёим\йЬете, —

звё"здй се йсВршши ^„паде" звезда), звё"здё (ген. )ед..), млбго

звезда (ген. мн.),- жёашйвща ( < з$х- ), жёишан>е, — /ёиду, \ёад$

ли, }ёигй \е (= прождр:ьивац ]е), у/ё-'Шй \е (= у]едена ]е), — лё'зй

( = мили), лёизаше, лёизаЬем (пр. вр. сад.), — лёлйбга, лёиййм, залёл-

йимо (аор.), залё"ййли, Врмёинйло се, измёирй \е (1 ]д. аор.), —

замё"сйли, мёишан>е, йумёишали, — млёикй се найи (= . . . напих), —

самлёишё су, — уднё"лй га, дунёашё ми, дунё'во сам, дунёишб ли

\е, — нёаман>е, — йуйёивали, заВойё"вамо (= запеваемо), ВёиШлови,

йёиШлова, —на Вёиаср \е, — уВлёинйсе, — йрё^шйво, — разрёидйли,

урё"дйш (= проредиш), — сшрё"за га (= скро]их га), рё"жн>два, —

рё"кё, ре"кйн кра\, — удрёишйше, удрёисйло се, — засвё'шлй, свё"шлйла,

свё'шлаше, свёишлаки (-=свици), йёш свё"На, свёиМма, свё"Ном, —

Вусё"\а га (1 ]д. аор,), — сеидй, сё"дйм, сенате, сё'^амо, — сё'чём,

усё"чё, сёичёмо, сё"каше, сёикаНем (пр. вр. сад.), — слёиВй ли си,

услёийим, да услёипй, услё"ййво, — йа се смёи}ё, смёл\ём се, шо се

смёа\ёШе — снё'гови, снё"гбва, — у сШрёидй \е, — сшрё1Чан>е, сШрёи\аво

се, усшрёи}йво, — Шёисн'о ли \е, Шё"снйм, да се враша уШёиснё]у, —

оШрёибй га (зап. нач.), оШрёабймо (аор.), уШре~изнйво се, Шрёизнога,

— лёивови, у нйси лё"вдва, лё'вюй врата ( = шталсКа . . . ), — да ми

ц^ви нйнолко, — Врцё'дйше, — у цёилом селу, — уцёини се (1 аор.), —

цё"Вцй ли гворе/у (— да ли говоре „це"Вциц), — у црё"йу \е,

црё"В'6ви, —

нуде"рё, шудё'р'ё (< туд'Ьре, -ре < -же), —

в) й"6бёили (2 и 3 л. ]Д. аор.), не бёише, не бё"ву ( •= не беху),

й$блЪиди, йодёили, зйдрёим]а, залёийи се — Врмёини се, Вомё"ша,

$нёими, ВбВлё"ни, рйлёини, зайойё"ва ( = запева), заирё'-'ши, врё"Ьа се

$дрёиси, зйевд'шли, рсёиче, услё"йи, _р сшрё"ду, устрёи/и ( = устре"лй),

ршё"сни, уШрёизни се, йцёиди ( - йсцёдй), Уцё'Чш ли се.

Ме1)у овим примерима треба посебно истаЬи лексеме брёиснва

(не брасква, йрасква), сё^днем (дакле не *зес1- као у неким ди]а-

лектима) и шрёиЪа (одговара икавском зпса, а не старосло

венском с*рлшта). С друге стране, треба напоменути да се * не

]авл>а у речима дрво (не *дреиво) и урйви ( = ораси, не *уреи(в)и).
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На]зад, по себи се разуме да има и случа]ева да су се передние

речи с ]атом лексички изгубиле. Тако нисам могао напи прет-

ставника корена бЬд-, бЪлЪг-, брЪг-, дрЪн-, клЬшШ-, лЪв- (лицеви),

л$х-, мЪх-., сЪн-, слЪд-, сШрЪх-, шЬлес- и неких других. У другим

случа]евима фонетске промене уништиле су траг ^ата: врЪШено се

говори врШёно (§ 69), а у мЪхур извршена ]е контракция: мур

(§ 74).

Сами Галиползци, не зна]уНи посебног знака за ^, бележе га

у писан>у на]чешНе знаком и (а не е): бисно, брисШ, лийи итд.

Два су узрока што они тако чине: ]едно зато што ]е н>ихово и

отворени]е од обичног ерпског, тако да се оно са сво]е стране

приближу]е гласовно] вредности ]ата, а друго зато да би истекли

разлику према ерпском и македонском е у истим речима. Писание

и, разуме се, не значи да Галипол>ци идентифику]у и и #. На]-

интелигентни]и мег)у жима об]ашн>авали су ми да ни]е исто бё'ло

и било и да се каже щлёийо* , а не „лёПо" ни „лййо". Неки су се

чак жалили да не постови нарочито слово ко]'им би обележили

глас еи.

§ 54. Вредност ]ата ко]у сам изнео забележио сам (као што

се види из вей наведеног материала) веома много пута. Првих

дана на терену, под )аким утиском многобро]них померанца ко^ма

кипти галиползски вокализам, нисам ни био свестан да ]е ова

вредност, кад }е под акцентом, типична за ±. Тек накнадна ана

лиза примера треНег или четвртог дана рада показала ]е да се

наглашено ]ат разлику^е и од и и од е. Ла тада нисам хтео да

веру]ем овом закл>учку, исто као ни своме уху, и трудно сам се

да га проверим на што веНем бро]у лексема у што веНег бро]а

информатора. Тако ]е непрекидно притицао нов материал ко]и

]е стално давао нове потврде за заклучак да А у вокалском

систему овога говора збил>а живи и данас као посебна фоно-

лошка ]'единица.

Занимлэиво ]е упоредити с овим бележен>е проф. Филипо-

випа ко]'и додуше ни]е лингвиста, али ]е одличан опсерватор. У

н>еговим текстовима ]ат Ни]е обележено посебним знаком (он се

ни иначе не служи д^акритичним знацима), него се на шеговом

месту ]авл>а час е час и у истим речима. Тако имамо напр. безис

( = бв"зйс) на стр. 115: бизи зап. нач. ( = беизи) на стр. 117 и

йубигнем (= Вубёигнем) на стр. 116, па деШе (= дё'ЧПе) 113: диШе

113, 114, навели (=-= на\ёили), 114: на/или 114, улезну (= улёазну)

118: улигне (= улёигне) 117, лий (= лё1,й) 118: лейа ( = лё:'йа или
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лёийа) 114, места (= мёасШа) 115: мисШа 115, нема (= нёима)

118: нимамо (= нёамамо) 118, одрезало (=-= одрёизало) 115: удризао

(= удрёизсо) 115, човека (= човёика) 114: чувика (= чувё"ка) 118.

У истим текстовима акцентовано и увек ^е обележено са ы, а е

такойе задржава сво]у вредност. Ова привидна недоследност

уствари объективно потврЬу]е изговор ?". Ненавиклом уху глас

измену в и и причик>ава се час као е час као и. Кад би меНутим

4 било = е или = и, тада би га, разуме се, проф. Филиповий

само тако и бележио, као што и чини с етимолошким е и и.

Случа] потпуно паралелан овоме веН се ]едном догодио у

науци. Док су први описивачи крашованског говора Лэ. Милетич1

и Л. Живо]новиН2 нашли у н>ему екавски изговор са многим ика-

визмима, доцни]а прецизни]а проучаваььа Е. Петровичи]а3 и М.

Малецког4 показала су да ]е основна вредност крашованског ]ата

уствари е (= еи, тачно као у галиполэском).

§ 55. Делимичну, али врло значару директну потврду вред

ности 4 = еи да]'е белешка Т. МаневиЬа у билтену „Македонски

^азик"5: „Тие [Галипол>ски Срби] имаат неколку рефлекса8 за Ъ:

многу малку зборови со е, под краток акцент и (дйда, дйте,

мйсто), а под акут и — еден глас од средниот ред, средно широк

што ]ас го обележувам са -еи-, на пр. леийи дрвЩа (2 п. мн.),

ми \а усеиШимо Шам -да ймйм усеичёно \идан }ук йруШ}а, деика сё

(делка си). Но забележив й во зборовите Паша (Вйдй~о сам га

синбНа кет сёдймо дук усване, дук запора пита), лив (хл'Ьвъ —

какй 1Удй бй"о у дйдинога ми лЗва). На]'интересен е примерот

Наво (хотЬлъ).на пр.: да си рексго ]учёр, пй-о да ти дам."

Од свега овога на}важни]'а ]е потврда за е" у дугим слого-

вима (МаневиН додуше помиьье само акут и ~ , али у шеговом при

меру усёичёно имамо Ъ = еи под неакцентованом дужином — као

и код мене). Иначе се сама дефиници]а „еден глас од средниот

ред, средно широк" не може сматрати прецизном, а не одговара

ни знаку еи ко^им МаневиН обележава ова} глас.

1 АгсЫу XXV 163—166.

2 Летопис Матице српске 243, стр. 61—62.

» Сага§. 65—67.

« Очгагу 8Ь*1ап5к1е ш Вапас1е гшпипзМт, Ех4гаН йи Ви11ет1п а"е ГАсадёпНе

Ро1опа18е, СгасоУ1е 1938.

8 Год. III., стр. 37.

6 На овом месту МаневиЬ цитира мо) извешта] у Гласнику САН и мо]у

белешку у Политици од 26 децембра 1951 где се тако!)е помише вредност )ата

.измену е и и".
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У кратким слоговима МаневиН ни]е осетио нюансу, свакако

зато што краткотра]ност фонаци]е не допушта да се глас фиксира

слухом онако поуздано као дуги самогласник. Да МаневиНева ди-

стинкщф вредности ]ата у кратким и дугим слоговима ни]е

оправдана, показу]у и сами н>егови примери. Од три примера за

е" ]едан ]е усеиШимо ко]и Галиполэци уствари изговара]у усёишимо.

Тако ]'е вероватно чуо и МаневиН, али ]е, можда под утин^ем

схватанэа да еи може доНи само под дугим акцентом, ипак обе-

лежио ~ . Обрнут ]е, али исто толико карактеристичан, случа] при

мера диШе ко]и Галиполэци изговара]у дё'лШе, дёиШе.

Терпеже да на месту -Ь у речима ПЁша(о) и {х)л$в сто]и а

не може се примити. Ла ни]'едном нисам чуо Мша ни лав, веН

редовно, и то много пута, йёаШа (йёиШа) и лё'в (и у разним облицима:

Ш>ишё, йёиШлбва, йёиШи, два лё"ва, у лёиву, лё"вови итд.итд.).

И теориски разлози чине невероватном претпоставку да би се а,

глас иначе непознат фонолошком систему овог говора као и веНини

других наших говора, ^авио само у две речи. Како се та] глас,

тако усамл>ен, држи у систему фонема? Усто би била фонетски

необ^ашнэива посебна отворена вредност ]'ата у ове две речи кад

}е иначе за галипол>ски говор карактеристична затворена ни-

]анса овога гласа. БиНе, дакле, да белешка о а почива на каквом

случа^ом нетипичном изговору МаневиНевих информатора.

Случа]' примера к№о у ко]ем МаневиН, рекло би се, види

$ > а, ]асан ]е. Ова]' облик ни]е партицип (хшЬлъ) веН имперфект

(хЪах, исп. § 14). Посто^, додуше, и према н>ему начин>ени радни

придев Нйво, Ьала (слично као у неким говорима у Срби^и, исп.

§ 393), али ]'е ту а резултат аналоги]'е, а не рефлекс ]ата.

§ 56. Лош више него иноваци]е описане у §§ 43—51, вред

ност }ата издва]а галипол>ски говор на посебно место у кругу

штокавских ди]алеката. МеНу досада познатим штокавским гово

рима на територи]и Лугослаш-^е ово ]е ]едини ко]и ни^е ни екавски ни

]екавски ни икавски ни нека комбината тих нареч]а.1 Слична судбина

1 Посто]е, додуше, два податка о оваквои изговору на извесним тачкама

северозападне Срби]е. Сто]ан НоваковиН ]е забележио (Глас СКА X 66) да се у

неким селима у Тамнави ]ат изговара као „нешто средн»е измену е — и*. Херман

Хирт иашао }е слично у селу Гвоздац у Подриньу: "РОг аНез ё 8рг!сН4 тап Ыег

50П5( е!п зеЬг ^езсЫоззепез (1итр[ кПп§епс1ез е, йяв 1сЬ т11 ё Ьеге)сппеп \уШ, 80

1ёЬ, зёпо, 1ёро, йё1е, 1ёи>§е, йуёМа, ЬёИ, ^аЬгепо" е Къ ре1ак зеЬг огГеп кНпк*"

(Бег 1кау18сИе 01а1ек( 1т Коп1йге1сН ЗегЫеп 18). Доцн^а литература, ме1)утим,

ни]е обратила пажн>у на ова тир1)ен.а, тако да су она остала непроверена.
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]ата нашла се досад само у ]едном исел>еничком говору, крашо-

ванском у неточном Банату, на територи]и Румун^е.1 Тамо акцеп

товано ё да]е е ко]е се разлику]е од етимолошког е, знатно отво-

рени]ег. Иначе ]е * > е (еа) по]ава прилично честа у словенском

свету. У ]ужнословенско] области она ]е обична у многим слове-

начким говорима2 и у великом делу ка]кавског диалекта ерпско-

хрватског ]езика.3 Исто тако ё > е (различите од етимолошког е)

има]у истарски говори околине Бузета4, у групи ко]у Малецки

назива чакавско-словеначком, а РибариН без]ачком. РеНе се,

меНутим, поминке да ]е иста по]ава заступлена и у неким гово

рима ^угозападне Македонке: яЬе с1е§гё р1из §гапо! а"е 1а {егтешге

с!е е < ё, сотрагаИуетеп! а е < е, ез1 раг соп!ге аззег {гарап*.

С'ез! ип е 1егтё, аи тотз йапз 1а рагпе тШа1е (е), яие Гоп еп1епс!

Йапз: йёса, йёс1о...и.ъ На]зад, поменуНемо да овакве вредности

]ата има и изван зужнословенске ]езичке групе, у северновелико-

руским и ]ужновеликоруским говорима6.

Не може бити никакве сумнье да ]е чуваше посебне вред

ности ]ата у галипол>ском говору остатак старине и да се може

тумачити само тиме што су Галипол>ци — као и Крашовани —

веН пре више векова напустили ерпске кра]еве и, отада живели

одво]еним животом. Ова} факат н^е без знача]а за истор^у

нашег ^езика. Он пре свега показу]"е да ]е у доба исел>аван>а Гали-

пол>аца7 ]ош увек било у штокавским кра]евима8 месних говора

са незамеььеним ]атом. О томе Не бити потребно водити рачуна

и при оцени замене ]ата у нашим старим споменицима. Ни]е искл>у-

чено да Не бити текстова са доследним писанием знака А у ко]има

1 Ре(гоу1С1, Сага$. 64-67.

2 Преглед судбине ]ата у словеначком ]езику да]е Катоуб, Кга1ка гвойоччпа

51оуеп5ке§;а ]ег1ка 185 — 194.

8 Прегледну илустраци]у, инструктивну и у погледу географског распореда,

пружа]у огледнн текстови из ранних казанских говорних типова у ИвшиИа, ,1ег1к

Нгуага ка^кауаса, Ь]е1ор1з ЛА211 48, з(г. 86—88.

* ЛШеск!, Рггей1з.й 93 (села Страна и Зрен>); РибариЬ, Разм)'ешта] 15—16

(градип Слум) и 20-21 (село Драшчипи).

5 Апдгё Ма/.он, Ьез соптез 51ауез йе 1а МасёЧЫпе зио'-осаа'епЫе, Рапз

1923, 19-20.

8 Исп. напр. у Аванесова, Очерки русской диалектологии, часть 1, Москва

1949, стр. 44.

7 То значи нл]рани]е у друго) половини XVI в. — в. § 615.

8 Пошто се матична облает Галипол>аца може утврдити с великом веро-

ватноЬом — то ]е била околина Лагодине, данашгьег Светозарева (§ 606) — може

се прецизирати и у к о ] и м ]е штокавским кра}евима тада било овакво '/;.
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пе ту особину валати об^аснити отвореним изговором а не писар

ском традициям. У сваком случа^у галипстьско стан>е добро

илустру]е дуго тра^аше процеса и не]еднаку епоху замене ]ата

чак и у разним областима истога нареч]а (у овом случа]'у екав-

ског, в. § 598). Дал>е, галипол>ска ситуащф, исто као и крашо-

ванска, доприноси расветлэаваььу питала какву ]е вредност имало

штокавско, а напосе екавско (т]. протоекавско) ]ат у последи^

фази пре сво]е замене. Нарочито ]е важно то што ]е у оба ова

архаична говора й затворени]е од е.

§ 57. Кратко ]ат у слогу (непосредно или посредно) испред

акцентованог слога из]едначено ]е са е и и, т]. н>егова вредност

варира у свим преливима од чистог и до чистог е при чему су

затворенное нюансе нешто обични]е од отворенных:

йубилу/е ( = свиНе), да се ни? ПоУбиснё/у ( = да не побесне),

виШрёна вуданйца, удивач, диво\ка, \и^амо (импф.), улизавам

( = улазим; -л'Ьз-), у°нй лийй чаршаф, лийуШё, мисаЬе ку0рйшо, йрми-

№р/е (-м$н-), у мисёцу, йиШличйн>и (мн. од йЪШлйче), стара, смщан>е,

йу^смщр/е се, расцвиШа се, цидйло, —

би'лйло, йубиелу>вйкем (- свипуНи), да се ПоУби'снй^, ви'шрёном

ву°данйцом, у'ди'вачом, диев61ка, ди'цама, щ'^асше, }ие^ан>е ( = ]ело),

сли'заваш (■= слазиш), ли'Ви, ли'йоУШом, йрми'н>$}ес, девеШ миесёцй,

ми'саЬе коУрйШо, ПиеШлйче ( = млад петао), риеШкйм сиШом, сиедиво,

сиЧ)йн>е (= седеле), си'кйрино, ми се насмие)амо, йусми^Ме се,

расШи'рр^е, цвиеШа\у, ци'дйло, —

йоУбеил$вануе (= свитан>е), у°деивач, деивЩта, деацйма, \еи^ан>е,

улеизава, ле"йоуШбл, йрмеин>р]е, меисйНе, реиШкб сйшо, смеи\али се,

шд се учёр смеи\йшШе, вй се насмеа\ЬсШе, наШеирр!аво (= натеривао),

ду цеидйлеШа (= из...), цвеиШ8, —

Побеснйво се, дево}ком, седили, секйрицом, расцвеШйНе се,

цеделйн>а (ген. мн. од цЪдйло).

§ 58. У слоговима иза акцента кратко Ъ по правилу се

разливе од е, а из]едначено ]е са и. То значи да се на месту *

у том положа]у чу]е обично и одн. ие, ре^е еи или чак е (исп. §50):

йрбисиди, йдбисни се, рбиси се, ни дви стране, до дви рёикё,

сймли (3 л. ]'д. аор.), умри (3 л. \л. аор.), дот (1 л. )д. аор.),

йёиша зййи (=-= петао запева), човик, не кШи (< не хшЬх), —

Тфбиесиедие, йдби'сни' се, рвие1а ли жиШо, йа се $биеси, /дбудви'

сисе (-= обадве . . .), йзми'ри, намиЧШи, самлие (1 л. ]д. аор), у~мрис,

дбни', зййи' (<зйй#), Ыйли'снави се, йрсие\а брйсно, Ши се насми'/а,

не хШи' (3 л. ]д. аор.), расцви'Ша се, цбвиек, —
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прбеисеиди€, убеиси се, йзмеири, не хШеи, чбвеик, —

пббесни се, расцвета се, чбвек.

По свој прилици и испред акцента се прво одиграло изјед-

начење $ и и па се тек онда рефлекс оба гласа изједначио са е.

Мало је вероватно да се промена # > ц могла извршити у слого-

вима испред акцента а да изостане иза акцента — баш у поло-

жају где су галипољски вокали најнаклоњенији променама, а

нарочито затварању (логично би дакле било да је ту #>ц чак

старије него иза акцента!). Притом је природно да се ово дого-

дило пре изједначења е и и: разлика између еи и и суптилнија је

и била је свакако прва на реду уклањања. Усто $ у нашем језику

уопште показује стару тенденцију да се замени којим другим

вокалом, док је изједначење е и и специфична и очевидно ско-

рашња галипољска иновација. Постоји, међутим, један разлог за

закључак да између оба процеса није протекао дужи временски

размак: узрок и једног и другог исти је — јачање утицаја акцента

на вредност вокала. Али овде треба бити опрезан због сличности

са стањем у крашованском говору. И тамо је ненаглашено % —

и то испред акцента као и иза њега — једнако с вокалом и.1

Паралелизам између ова два говора у погледу јата не ограничава

се, дакле, на чување старог стања (в. горе), већ се, што изгледа

много значајније, јавља и тамо где су говори иновирали. Бли-

скост је утолико упадљивија што обухвата принцип према којем

се разликују разни случајеви замене јата. На штокавско $ може

утицати квантитет, затим суседни гласови, обично путем асими-

лације (*/' > щ и ел.), понекад и интонација (разлика између Ъ и Ъ

у Дубровнику и другде) и други фактори. Нема, међутим, примера

да судбина јата зависи од тога да ли је на њему акценат. А баш

у тој необичној црти слажу се крашовански и галипољски. Ово-

лика сличност наводи на идеју о некадашњој повезаности оба

говора још на матичном терену. Ипак ту треба сачувати резерву:

е" је само чување старине, а иновација, ненаглашено * > и, везана

је за улогу акцента која у оба говора расте под утицајем несло

венских средина. Није, дакле, искључена ни могућност посебног

развоја на тракиском односно румунском земљишту.

§ 59. Галипољско еи дола «и и у извесном броју речи којих

у нашем језику иначе нема или се у њима не појављују рефлекси

јата. Неки од ових случајева могу се сразмерно лако објаснити,

1 Петровичи, п. с. 71.
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код других ]е тумачеже теже и несигурни]е и, на]зад, има мег)у

1ьима потпуно загонетних. Материал Немо прегледати азбуч

ным редом.

1. У корейском слогу глагола вид-Ьти у галипол>ском сре-

тамо еи, а не и: вёид\ем, веид\ес, вёад}е, вёид\емо, вёид'1еШе,вёад}е'1у,

вёиди (импер.), вёиди (1 ]д. аор.), вёидимо (1 л. мн. аор.) итд. Исто

е" ]авл>а се и у траком вёи1)ам, вёи^йво. Ова чшьенида да]е нам

могупност да утврдимо ]едну интересантну изоглосу. У крашо-

ванском говору забележио ]е Петровичи1 у4(1§1, мёйеН (-= ч'\д\о,

у!с1]е1а) „небро]'ено пута" (крашованско е = ^\). У Буковом Р]еч-

нику има "вёднуШи, нём, (V. р[.) (у Ресави и у Ли^евчу) внгцети".

Глагол веднуШи потвр^е за Горн>у Ласеницу и Београдску Поса-

вину и збирка речи П. Ж. Петровича (гра^а САН). У ]едном

писму винчанског кнеза из год. 1822 налазимо облик ведну.2 У

шумадиско] Колубари тако^е се говори ведни3, а исто тако и

сродно ведеши.* У Горн>о] Тамнави забележено ]е ведео.6 Овакве

форме обичне су и у Крагу]евачко] Ласеници: Кад Шо веде Нико-

лица мали у песми из села Блазнаве8, Да ведем ко Ше научи и

ВедосШе ли, л>уди у збирци речи Ал. Васил>евиЬа7, а у Качеру8

се опет говори ведло (= видело (лампа)). На]зад, у београдско]

околини \& сам забележио вёднем (Жарково), вёдне (Рушан>),

вёдни (Ресник), вёднукемо (Жарково), вёуо (= видео, Железник)

вёдла (Железник). Облици ове врете развили су се вероватно у,

само] северно] Срби)и. Они у а,о\ захвата]у широк простор на

територи]и два велика ди]алекта, а нису могли бити унесени ни

са ко]е стране, ]'ер нису познати ни у ]'едном од емиграционих

жаришта ко]а су северно] Срби]и дала нови]и ело] становништва:

нема их ни у динарским кра]евима, ни на Косову и Метохи^и, ни

у ]'ужноморавско], ни у шопско] области. Карактеристичан ]'е и

дифузан распоред ових облика. Они се ]'авл>а]у на многим, мег)у-

собно прилично удалении тачкама, али измену тих тачака посто]е

простори где их нема. Тако их Вук налази „у Ресави и у Л^'евчу",

1 О. с. 79.

2 Т. ЪорЬевиН, СЕЗб XIV 442.

3 П. Ж. Петровий, СЕЗб 1ЛХ 59.

« 1Ыа. 77.

5 МилиЬевиЬ, Кнеж. Срб. I 514.

• Л. ПавловиН, СЕЗб XXII 160.

7 Гра1)а САН.

8 ]. ПавловиН, Качер и Качерци, Београд 1928, стр. 140.
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али у Глоговцу код Светозарева, измену Ресаве и Левча, нэих

нема.1 Да ]е по]ава скорашнъа — то значи настала на самом

терену после великих сеоба — изоглоса би обухватала ком-

пактну облает. Овако, имамо право да закл>учимо да су пред нама

остаци ]едног стари^ег сло]а, местимично прекривеног миграционим

наносом.

Ласно ]е да галипол>ске и крашованске облике са еа = %

треба довести у везу са северноерби^анским стажем, што значи

да у в у вёднем и ел. треба гледати рефлекс ^ата. НеНе, дакле,

бити тачно тумачен>е проф. ТомановиНа2 ко]'и вёднуШи об]ашнэава

„мешашем речи", т]. контаминаци]ом: вёднуШи = вйдеШи + гл'ёднуши.

Врло ]е вероватно да се у говорима северне Срби]е, у ]едно]

доста давнашньо] епоси, свакако рш пре отселена Галипол>аца

и Крашована, извршила контаминаци^а глагола вЪдЪШи и видЪши,

етимолошки сродних и сличних по значен>у и облику (исп. вЩь:

ви/)Ь, вЪдомъ: видомъ, вЪдЪши: видИйи, в'Ъд'Ълъ: вид$лъ). Нешто

слично остварено ]е и на осгрву Цресу: „АигГаИепо' 15* с!ег 1п1. VII,

аи{ бет Иаспеп Ьапйе чёс, гиг §1ок. \Ш)еИ. Ез шга! ете АЫеппип^

ап уёёёИ (ро-рес) зет..."8 (мало дал>е аутор констату]е: 01е Кот-

розйа без УегЬитз Vёйё^^ 1аи4еп: роуёё зроVё6^^). Исходишну тачку

за укрштанъе могли су дати сложени глаголи (с префиксом) где

су се значеньа могла потпуно поклопити.

По сво] прилици би одвише смела била хипотеза да се

оваква стилизащф у погледу коренског вокала ]авила рш знатно

рани]'е. Као што ]е познато, глаголи вЪдЬШи и видЬШи потичу не

само од истог корена, веН су изва^ени из исте парадигме и

образовани уопштаваньем ]едног или другог аблаутног степена

заступл>еног у н>0]. Парадигма вЪмь — в^д^ши изведена ^е на бази

перфективних облика као што ]е грч. ойе.4 Да ли ]е случаро

што су гал. веид\ем и северносрби]анско вёднем, ведем и ел.

редовно само перфективни6, а не као обычно ерпско видШи гла

голи са оба вида? Ово би значило да се рш у прасловенско]

епоси д^алекатски уопштио аблаутни степей * ио((1- №д-) и

паралелно с нъим и видска вредност везана за жега. Отсуство

1 Из мог материала.

2 ЛФ XVII 201.

8 Ма*е Теп1ог, АгсЫу XXX 176.

4 Вги§тапп, Кигге Уег§1е1сг1епс1е ОгаттаНк 565.

8 У крашованским примерима Петровичи]евим не разабира се вид.
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сличних по]ава у осталим словенским ]езицима одузима нам,

мег)утим, право да овакву хипотезу сматрамо вероватном.

Без обзира на епоху и начин контаминаци]е облика с абла-

утним вари]антама в$д- и вид-, комплекс изложених факата суге-

рира овакве заюьучке:

а) Облици са ё (е) место и старки су од иселэаван>а Крашо-

вана и Галипол>аца из матичних кра]ева.

б) По]'ава ових облика говори да ]е било веза измену говора

доцни]их Крашована и Галипол>аца на првобитном терену, а таког)е

показухе сродност оба говора са старим (не данашгьим, наносним)

ди]'алектима северне и североисточне Србн]'е.

II. Глагол гвёирйш, гвё'-'раше, гвё"рйво значи зурити, бленути:

Сб ШуШр гвёирйс? (= што ту бленеш: Мй сёидимо, ]6на сшуй,

гвёирй; Док сам \й гвёирйво Подвбру, \6на йрб^е). Ово значение

веома ]е слично значешу глагола гвйраши, гвйрам и гвйриШи,

гвйрйм у Вука: „сНе Аи§еп %гогаи{ гез! ЬеИеп, оси1о$ с!еН§еге:

читав дан гвири у кшигу". Веза измену ових глагола очигледна ]'е.

Питала односа и : ^ повезано }е, мег)утим, с проблемом етимолопце

ових речи. Уколико ]е тачно поре^еже са лит. IVаГгаз 15сЫе1епо°,

гчшгёИ 'зсЫе^п5 ко]е се прво ]авл>а у Миклошича1, а затим у

Бернекера3 и Шахматова", * у овом облику може бити и старо:

гв$р- ]'е чак ближе литавском гча\г- него гвир-. Испореди и

зв/ёриши, -им 'провидети се' („Кроз поцепане хал>ине тело зв]ери")

у Злакуси, срез ужички4 ко]'е према звириШи у многим кра]евима

сто}и као галип. гвёирйм према Буковом гвйриши (питание иници-

]алног консонанта оставл>ам по страни, о томе в. наведену лите

ратуру).

III. Етимологи]а глагола гёачкам, гёичкйво (= голицам) ни]е

]асна, исто као ни веза тога глагола са Вуковим гйцаШи се 1сНе

Вете итпегигегГеп Ье1т 1ле§;еп, Зкгеп' с ]едне стране и с Елезо-

виЬевим гилигйчиш, гилигйчкаШ 'голицати5 с друге стране. У сваком

случа]у формаци]а, оваква каква ]е данас, ни^е стара: веза г + Ъ

то недвосмислено показухе.

1 Е1ут. №0г1егЪисН у допунама, стр. 423.

2 5 Е XV 8. V. ёмёгбк.

* Очерки древнЪйшаго перюда истор!и русскаго языка, Петроградъ 1915,

стр. 36. У на]нови]е време ово гледиште износи Иван ПоповиЬ, Ш, Нова сери]а

II 207-208.

* 36. речи Бр. Павловича, граг)а САН.

О говору Гглиполских Срба 3
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IV. Ласна ]е, у нарсновни^им потезима, етимологи]а глагола

кан>ёирам се (= оклевам, устежем се: Ш'д се кан>ё"рас Шалйко, чй;

ДдсШа си се кан>ёирйво, йде с нйма). Веза са каниШи се, скан>йваши

се очигледна ]е. Имамо чак и ^едну врло блиску паралелу:

скапёраШи се, скагьёрйм се у нашем модерном кньижевном ]езику

и неким ди]алектима. Лош тачное одговара галиполском глаголу

ди]алекатско кагьёраШи (се) (кагьёраши слен>о, споро и преко воле

радити5 у Злакуси, срез ужички1 и кан>ёраШи се 'тромо ипи' у

шъевал>ском говору2), знатно ре^е од варианте с префиксалним с-.

Оста]е мег)утим нерасвет.ъен начин на ко]и су глаголи изведени8,

а с нэим и само галипол>ско е" = $. Сигурно ]е само толико да

облик са н> + Ь не може потицати из неке дубоке старине.

V. У облицима презента меи\ем, самёи\ес, мёи]емо, самё'щу

(=мел>ем...) ]'ат ]е несумшиво секундарно. Овде су могли ути-

цати облици од инфинитивне основе самлёцво, самлё^ла, самлё"Шо

(= самлевено), нарочито због паралеле с односом йойила: йойщем

коме \ъ близак новостворени однос самлЪла : самЩем (ово би

давало епоху промене: тек после л>>/). Много ман>е долази у

обзир асимилащф е\ > 4/(?) и угледага>е на глаголе вёи\ем и сёи]ем,

семантички сродне.

VI. Код итератизованих глагола изведених од мрЪШи ]авл>а

се ]ат у корейском слогу: умёара\у, умёира Исаи, умё"рали, йомёирйсе

(=■ поумираше), йоумёира йсан, исп. у проф. Филиповипа йомераше*.

Ови се облици у галипол>ском само тако говоре, и се не чу]е

никад, по чему би требало закл>учити да немамо посла с отва-

ран>ем и у вези са р (то отварага>е не врши се доследно, в. § 44),

веН са фонемом еи = "Ь. Паралела за по^аву ]ата у оваквим итера-

тивима има доста у западнословенским ^езицима: старочешко

пиегаИ, пол>ско т'тас (са /е нов^'им од прегласа ё > 1а), дон>е-

лужичко тёгаз, горшелужичко тёгас. Очигледно се ова разлика

1 Збирка речи Бран. Н. Павловича, гра^а САН.

2 Збирка речи Уроша РужичиНа, гра!)а САН.

8 Да ни)е извршено неко укрштан>е са кшьерисаШи сУог$1пдеп (по мана-

стирима, особито у Срби]и)' (Вук Р).), ако ]е 1й\ начин певан>а у цркви давао

повода за примедбе и шале на рачун спорости или одуговлачен>а? Занимл>иво ]е

упоредити и македонско снатерка у Поречу: скшьерка, аш стално ми скан>еркат

над глаа — ми зборува нетто што не ме интересува, ми досада (Б. Видоески,

Поречкиот говор 67).

4 о. с. 34.
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своди на друкчи]у аблаутну варианту.1 Сличних форми има и

у неким нашим говорима у западним пределима, тако напр. у посав-

ском славонском и босанском2, у Маглазу у долини Босне3, затим

у Варешу4 и у писца ДивковиНа из околине Олова у истомно]

Босни.8 Само што се у истим говорима и испред р уопште из]'ед-

начу]е с вредношпу з'ата: щёга (= $иа), з/егдта, V^ё^0V^, т]егоча1

итд. у Посавини8, мёран, йёр, в]ёрове, фромах у Маглазу,7 пйег,

р1ег, уТег у Варешу8 и жиер, миер, тер, сиеромаси итд. у Дивко

виНа*. Стога ИвшиН с разлогом одва]а славонске облике од запад-

нословенских10. Галипол>ске, меЬутим, треба тумачити на исти

начин као западнословенске, т]. морфолошки, пошто иначе у гали-

полэском н^е правило да свако ир даз'е еир (исп. горе). Оваква

по]ава, уосталом, низ'е усамльена у нашем з'езику. И код других

глагола долази до сличног колебала у аблаутном односу $ : и —

йрёщецаШи поред йрёйицаШи, йрёШ\ецаша поред Прдшицаши, йзри-

\еком (екав, и йзрёким и йзрйком) према изрйцаши, да оставимо

пострани призренско-тимочку генерализаци]у и ко]а ]е захватила

и глаголе где уопште не бисмо очекивали ни 4 ни и (не само

одлйШа веН и исшрйса).11

VII. Именицу Прмичёина, Врмичёна (= помрчина) и од н>е изве-

дени глагол (да) се зайрмичё1'нй, (да) се зайрмичёнй, зайрмичёанйло

се,-зайрмичёнйло се, зайрмичёини се, зайрмичёнй се ( = смркне се . . .),

слушао сам и са еи и са е. И ]едан и други вокал могу овде бити

само секундарног постаи>а. Ово низ'е ]едина промена остварена

код ових речи. Ту се извршила метатеза (§ 153), а код именице

по сво] прилици и промена акцента, бар у неким падежима. Из-

гледа да су све ове по^аве узрочно повезане. Можда зе повод за

цео процес трансформаци]е дала на]чешНе употребльавана реч из

фамнли]е, глагол заВрмичин^/е се (= смркава се) ко]и ]'е првобитно

1 \У. Уопйгак, Уеге1е1сЬепс1е з1аУ15сЬе ОгаттаИк2 95; /Вегпекег, 5К\У з. V.

Ыта\р.

* ИвшиН, Пос. 1 166.

* РужичиН, Прилози XVI 244, наводи йол.щера, али не да]е значен>е те

ни]е ]асно да ли ]е од м и р (> мер у истом говору, с рах >), или од м р * т и

или од м -Ь р а Исп. ме1)утим на стр. 245 сродно а недвосмислено ПрОб/ера.

* Жул>иН, Вареш 897: ит/егаИ.

5 Ъ. С. ЪорЬевиН, Глас 1Л1 98.

6 ИвшиН, 1. с.

■ 1 РужичиЬ, о. с. 241, 244, 245.

» Жул>иН 38.

э Ъ. С. ЪорНевиН, о. с. 97.

>« 1. с.

" БелиЬ, ДИЛС 494.
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морао гласити зайомрчин^ё се. Ту ]е метатеза нарре могла на-

стати (она ни иначе ни]е ретка у галиполском, исп. §§ 153 и 154).

Усто ]е преудешен и акценат именице ко]и се приближио акценту

глагола. Уосталом ни]е искл>учено да ]е првобитно акценат био

покретан: * Помрчинй, * йомрчинё, * йомрчиндм итд.: Пдмрчину, тако

да ]е извршено само у]едначаваше акцента у парадигми, као код

свих именица те врете у галиполском говору. У сваком случа]у

нагласак ]е у падежима као што ]е ак. ]д., а можда и у цело]

парадигми, прешао на слог са дотле неакцентованим и. Како

вокалу и испред акцента (у глагола одн. можда и у падежима

као ген. йрмичинё, инстр. йрмичиндм) може — према фонолошком

систему говора — одговарати не само акцентовано и него и е и

еи, то су се и по]авили ти гласови. Процес ]е дакле био исте

врете као по]ава руског ди]алекатског йлбшишь према инфин.

йлаШйшь (фонетски ВлъШ'иШ').

VIII. Порекло глагола Шувёирам, Шувёираво (= мучити) пот-

пуно ]е тамно. Оста^е, дакле, тамно и само еи у ово] речи. Пада

^едино у очи да се наставак поклапа с оним у кан>ё'рам се.

Вероватно се на ^ своди и у прилогу нумйнике (поред нумй-

неке; < ономьдьне + ке). Наст, -ике резултат ]е перинтеграци]е код

прилога са два облика, дужим и крапим, као што ]е дол: лблике

(= дол% + ке). Та\ ]е наставак додат вен створеном нумйн. Пример

за промену у супротном правцу да^е нам прилог гбрёке: гор, као

нуманене: нумйн.

С друге стране, у галиполском изоста]е секундарно одн.

специфично ерпскохрватско ^ у многима од примера ко]и се на-

воде из наших д^алеката. Тако се изговара и у кулйба1, смйром,

рйба, сикйра (мислим на друго и), сйрн>е, чиШири итд., а е у более,

корен? итд. Наравно и ту има речи ко]е се у галиполэском уопште

не говоре као пир, пасти р, копрена, ] е л е н, постел>а и др.

Посебно треба поменути да у прилогу лйнё немамо е" ко}е

би се могло очекивати према Вуково] белешци „лане, (ист.) у^йе

лани"8. Ова] факат чини вероватни|ом претпоставку да ни у екав-

ском лане немамо рефлекс }ата веп друкчи]у формащ^у. Иначе

по свом акценатском облику (-ё < -ё\) ова]' прилогу галипол>ском

као да се ослонио на генитиве именица ж. р. на а.

§ 60. Као у вепини наших говора, и у галипол>ском посто^е

отступала од нормалне замене ]ата, т;. примери где се на месту

1 Да у скавским облицима са е имамо рефлекс секундарног ]ата, сведочи

ко[ёЬа у славонским икавско]екавским говорима (ИвшиЬ, Пос. 1 166).

2 Р)ечник 5. V.
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. 1

некадаш№>ег ]ата не ]авл>а очекивани рефлекс. Овакви случа^еви,

ограничени на известан бро] речи одн. морфолошких категори)а,

могу се поделити на две трупе:

1) ё>и

2) ё>е

У прву трупу иду следепи облици:

I. нйсам, нйси, нще, нйсмо, нйсше, нйсу, нПс&м се врйШиво,

нисШе се йукрсйли.

II. нигде (-= негде), нйки цбвик, ако ни (= нас) нйЦе нйки вук,

Во н>йва йма нйка шрава, Про^оше нйки дёсеШ \удй, сШйдосе ни

( = остадоше нам) нйки дваёс дйсака, на^е/у нйко маче, кеШ се нйко

искйш\е (<^-кых - ), нйкоко гддина, да нацуйас (= нацепаш) нйкоко

жучёва, заййсй ми нйкоко имён>а, сйноН нйшшо усни, свё ми дувбди

(< доходи) йрд учима нйсШо сШрашно, зайокни (= почни) нйшшо

да найрщас (= правиш), Прбисё"ди и Шй-да (-= и ти) нйшшо и ел.

III. дй (Дй да \е на^е; Дй }е марамица шо се обрисуемо; Дй

\е мйма Ши; Дй да \е йскрес = сакр^еш; Дй Ье д-йде; Дй бёише;

Дйно дб^е, он стаде; исп. и Нош Пршдви ди^се^нйсе\у [^ одва]а]у];

Нод дино^се^карамо, нбШ^се и^.мйримо; На Пушу дино^е^Шудйво

[= одлазио]). Контраховано дй \е у вези ди \е га д.а\е дёи: Дёи га

Лан>а; Дёи га ви мали брйШац. Па и само гд"Ъ може гласити и дёа:

Де" Неш; Дёи су \е дёица; Д'ёи сам \а Шибё уфйШиво; Дёи си, кНёрко;

Де"но сшо\йше лёийо, ййде на зём\и.

IV. овйм )удма, унйм чувё"ком, вакйм клучом, Шакйм вйлама,

инйм (=-=]едним) Шокмаком, свйм жинйма (дат.), унй дивЩйка, уШй

(= тих) куИа итд. Наравно, у овчм примерима и може бити уне

сено из наставака меких основа или из сложене придевске декли-

наци]е (исп. муйм, Шуи — тво]их, лёиПйм ]унйкйма, слаШкйм мйслом,

црнй руба [■= халэина]).1

V. йубёилйла, Врблё~идйво, забулйше, завршй га (1 )А- аор.),

йогорйше, ужёднймо (1 мн. аор.), замрзйли, сидйво, ШрПйли итд. —

у инфинитивно] основи ове трупе глагола VII врете уопштено ]е

презентско и.2

VI. При ( = прё) : При Шрй гЬдине не бё"ше родило нйшшо; он

При мине улё"зе; При Пладна; При нуманике (= нак]уче); Прйку

1 Тамо где овакви наставай не носе акценат, не може се ни очекивати

рефлекс различит од и : каким лазйцама, наси вреиНа, великим братом, мали

браШ'\а (ген. мн.).

1 И овде, разуме се, иза акцента тако^е имамо и: заврШи, углаки (= оглад-

вех), Погори ми р$ка, угруби, \а ужёдни, Ши не ужёдни итд.
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мОра (уставен прилошки израз, предлог иначе гласи Прко, Прку),

Прйкуморе (предео с друге стране Дарданела у Мало]' Ази]и).

За префикс йрЪ- и шегов однос са При- недоста]'е нам основа за

закручивание (оба префикса гласе данас йр-). Изгледа, ме^утим, по

оно мало примера где р нн]е загосподарило, да у сваком случа]у

префикс При- ни]е био претворен у йр$- . Сачуван ]е аорист

Прибра, Прибра и лексема Врйгаца 'остава', исп. ргщгайа у РЛА.

VII. сира („вода ди се ПоПари вуна"), сйр^ава вода.

УЫ. сйрак (у галиполском ова реч значи 'кукуруз51, /ёимо

сйрка, сПрка да сеи}емо), сирковица (=■ про^а).

IX. Дубрй си дошаво, Дубрй сам Ши нёсаво, Добрй сШен дошли,

Дубрй смо ви нашли" (вероватно < добрЪ).

X. Плйойм, йл>Пвймо, йл>ПвЦу, рйлйви, уПлПвймо (аор.) ( — пле

вим . . . ) .

На]зад, треба поменути да се понекад чу[е и у облицима

глагола }Ъм : у/ц, }йво и ел.

Икавизми галиползског говора — то одмах пада у очи —

умногоме потсеиа]у на шумадиско-во]вог]анске.3 У првом свом

делу (тачке I—V) списак изгледа готово као да ]е преписан из

студи]е о неком североисточном говору. Додуше, овде )е листа

знатно крапа, али то на]чешие ни]е зато што би се у неким

речима овде изговарало е или еи на месту во]вог)анског и, вен

стога што многе овакве речи не улазе у лексички састав гали-

полског говора. Тако нисам успео да добьем потврде за речи

вЪдрица, гнЪван, гнЪздо, дод^^аши, изрЪком, ос±м. Таког)е су непо

знати синтетички компаративи и с жима наставак -й?/)н, а исто тако

и имперфект са формантом -*/а-. У другим примерима опет не

можемо ни очекивати рефлекс различит од и стога што ]е н>ихово

4 неакцентовано и кратко. Тако се говори сикйра, диво/ка*, такви

су и облици дат. — лок. именица ж. р. као жени, у шрави и ел.

1 Проф. ФилиповиН (о. с. 48) тумачи да то „значи да ]е кукуруз дошао на

место тог усева [сирка]'.

2 У примерима под VII, VIII и IX чу]е се доста често е", и то у оно] мери

у ко]о| се оваква отворени]а гласовна вари]анта изговара на месту сваког и у

вези са р (исп. §44). Разуме се, постов и изговор са чистим и, и та] ]е изговор

типичней. Фонема ни]е е" — Ъ, него и, а тако ]е квалифику)е и ]езичко осе-

пале говорних претставника.

5 За нйки и ел. исп. н паралеле у призренско-тимочком, А. Белип, ДШС

425. Изоглоса захвата чак и Скопску Црну Гору, Ат. ПетровиН, СЕЗб VII 381.

4 У северозападно] Срби]и говори се дйво/ка (М. Московлевип, ГЗС VI 41).
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(где се, наравно, не може пресудити да ли )е у питан>у генера-

лизаци]а наставка меких основа или рефлекс "к > и). Само у ]ед-

но] категории у галипол>ском изоста^е икавизам. То су глаголи

вёа\ем, грЪи\ем, сёа\ем и смёи]ём се. Замена ]ата у овим глаго

лима дели шумадиско-во]вог)анске говоре на две велике групе,

северозападну сии ]'угоисточну с е у корейском слогу помену-

тих глагола.1 Баш ова црта нарочито ]е важна ^ер ближе одре-

§у\е однос галипол>ског стажа ]ата према оном у шумадиско-во]'-

вог)анском диалекту. Дале треба напоменути да сличну ситуа-

ци^у у погледу замене ^ата — готово исте икавизме, без сщаШи

и ел. — показу]у и говори пожаревачко-вршачке групе, с акцен

туациям претежно старом.

Сличност галиползских икавизама (мислим на оне под бр. 1-У1)

са шумадиско-во]во{]анским и пожаревачко-вршачким толика }е

да намепе иде]у о за]едничком пореклу (исп. и § 599). Стога и

овде вреди тумачеже ко]е важи за постанак икавизама у нашим

североисточним говорима.

И примери сира и ейрак познати су у штокавским екавским

говорима, али н>ихово простирайте ни]е ]'еднако. У речи сирак

\явл,а се и (а не рефлекс ^ата) и изван граница штокавског екав-

ског нареч]а. Тако имамо зиек у словеначком ]'езику, а Р]'ечник

Броз-Ивековипа бележи: „и Ягу. цй\е зе $ §оуог'1 \ ЫоЫ\т ^огот,

пе §оуог1 зе зегак пе§о зато знак".2 Облик сирак данас )е обичан

и у неточном изговору нашег кн>ижевног ^езика. Речници чак не

зна]у за облик серак. Ледина потврдз за та] облик до ко]е сам

могао допи потиче из екавског говора села Ретковаца у Славонией.8

Али то ]е говор у коме налазимо и зёг, зёга (=-= сир), зегойпа,

зИсега, зуега1, зуегас, зуега1а и друге сличне примере са променом

ир > ер.4 Сасвим ]е друкчи|е станке код речи сира. Ту ]е облик

са е обичан, тако га има]у Вук, Броз-Ивековип и Гл. Елезовип.5

Екавске форме забележене су и у Вран>у (серав),* Алексинцу

(сераивла вуна),7 Кн>ажевцу с околином {сера),в бол>евачком срезу

1 П. ИвиН, Н^ Нова сер^а II 120.

* 5. V. вЦегак.

8 И. Филаковац, ЗНЖ XIX 161.

* ИвшиЬ, Пос. I 178—179.

5 Речник 8. V. сера, серлива.

* Збирка речи М. Вла]инца, гра1)а САН.

7 36. р. Драг. Осто^Ьа, гра!)а САН.

8 36. р. Вл. ^. Радо^евиНа, гра!)а САН.
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(серав)1 и Хомол>у (серавна вуна).2 Овоме одговара — уколико ]е

у питан>у $ — и крашованско $ёгГа.г Облици с и нашли су се у

призренско-тимочком диалекту само у на]северни]им кра]евима,

око Тупижнице (сира)4 и на среднем Тимоку (сира, сираив),5 али

зато на косовско-ресавском земл>ишту они претежу. Има их на

Космету (сирина, сирлйва врна)* у Левчу и Темнипу (сира),7 у

Глоговцу код Светозарева (сирайва вдда)в и око За]ечара (на

граници с тимочким ди]"алектом, сира}ив).9 Општи ]е заклучак

да су на ]угу облици са е обилати)'е заступл>ени, а на северу

опет они са и — мада у по]единостнма има доста шаренила.

Стога се облик сира у галипол>ском говору може узети само као

бледа индищф за везе овог говора са северянам екавцима.

Облик добрй место *добреи (т. IX) ни^е тешко об]аснити. Ова]' се

прилог у говору Галиполаца иначе изгубио (место ньега се говори

леийо), па ]е добрЪ у скамен>еном изразу постало не]асно говорним

претставницима, те су га они везали за парадигму придева. За то

}е била довол>на мала фонетска промена: Добрй сше дошли. Исп.

и § 418.

Порекло и у Плавим ни]е ]асно.

Местимичну по]'аву и и е" у облицима глагола \Ъм вероватно

треба тумачити асимилацирм према / или можда неким угледан>ем

на глаголе УЦ врете.

§ 61. Значаща ]е и група примера са е на месту где ^е

могло ста^ати старо $. То су:

I. дат. лок. мине, Шибё, сибё « менё, тебе, себе), —

II. зеница (само у изразу слёийе Ши зенице: найраила си коно

слёийе Ши зенице — направила си невешто, упропастила си; иначе

се зеница зове окешово з'рно), —

III. накоШрёси се, накуШрёсйсе се < накосшреш-, —

IV. недра, у нёдйра ми, —

V. водёке, нодёке, —

1 Савати]е ГрбиЬ, СЕЗб XIV 221.

2 С. Милосавл.евиЬ, СЕЗб XIX 282.

' Петровичи, Сага$, 67. Дода]еиГ узгред да се из оваквог облика са завр-

шетком -.ъа на]лакше могао развити придев сйр}ава у галипол>ском говору

(где л >/'!).

4 36. речи П. МилошаковиНа, граЬ.1 САН.

ь 36. речи М. МиленовиНа, граг]а САН.

6 ЕлезовиН, Речник $. V. V.

7 Ст. М^атовиЬ и Т. БушетиН, СЕЗб XXXII 106.

8 Из мог материала.

9 36. речи Лер. Живановийа, гра^а САН.
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VI. гОрёке (али обично ддлике, ре1)е ддлеке), —

VII. нигде, нйгдер, свргде, сву~гдер, дигодер, шугодер, —

VIII. йбсле, й'бслеш, —

IX. йрйовес, ген. мн. йрйовёза (= приповест).

У погледу прве од ових категори]а ]асно ]е да су облици

дат. -лок. замешени облицима ген. -акуз., исто као напр. у вели

ком делу ^екавских говора. Нарочито ]е знача^о што се ово

]ав.ъа у говору ове групе насел>еника ко]а потиче из наших

источних кра^ева. После овога може се поставити питанье: да ли

се дативи мене, Шебе у ]ужном Банату и северно] Срб^и,1 у

говорима где дативи именица женског рода има]у редовно -и

(жени), мора]у об]ашн>авати као прост екавизам — или се и ту

може мислити на замену облика датива обликом ген. -акуз.?

Облик зеница познат ]е многим говорима у нашим западним

кра]евима.2 Сад доби^амо могуНност да констату]емо да ^е и у

источним кра]евима било говора ко]и су у ово] речи имали е ]ош

пре замене ]ата.

Сличай ]е и случа] глагола накошрёси се. Према Буковом

накосШрщёшиШи се РЛА наводи пакоз1гёсШ зе и пакоз1гёзШ зе и из

кра]ева одн. писаца ко]н нису екавски.

У погледу е у недра морамо се задовол>ити простом конста

тацией чинъенице. Ова реч има и у другим нашим д^алектима

гласовне облике ко]и не одговара]у нормално] замени ]ата, исп.

у РЛА паа'га, паа'га, пЫга, а тако^е и недра у Магла]у3.

Код прилога типа вбдёке, нигде, свргде мора се претпоставити

партикула -де, а не -д$ (исп. многобро]на колебанъа ових парти-

кула у разним нашим говорима). Слично и код прилога йосле{Ш)

(в. РЛА под р'бзЩе, исп. и йо\1е, йок\е, о1к1е и ел. прилоге).

У облицима као гбрёке поред гор продире покретно е по ство-

реном обрасцу саШ: садеке, воШ: водеке итд.

Именица йрйовес ослонила се вероватно на тип бдлес.

Овим ]е иецрпен списак галипол>ских екавизама.

Насупрот овим речима сто]е друге ко]е у неким говорима

показу]у е на месту ]ата, али се у галиполском ]'авл>а еи: вёанац,

не"мам, донё'во, цёари се итд.

1 Тамишко мёне, крушчичко мёне, у београдско] околини мече (мёнё),

у сиедеревском кра]у мене итд.

2 Реш., §1ок. 67; СтеваиовиН, ИЦГ 24; Ва]ан, 21а1. I 237 итд.

5 РужичиН, Прилози XVI 245.
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Постоји, даље, у овој групи и известан број речи које се у

галипољском не говоре: вЪдро, зл^д, обЪдвЪ (гал. јббудвеи), шЬло,

флов, ц$ста.

§ 62. Данас се у галипољском говору не чува више доследно

описана слика судбине јата. Оштепења продиру слично као про

мене у интонацији поменуте у § 42. Овде је чак спољашњи

утицај и јачи јер се македонска и српска књижевна (екавска)

замена јата углавном поклапају и делују у истом правцу (А > е).

Данас веп и међу старијим људима лма таквих који не разликују

или ретко разликују еи од е. Али ова појава, очигледно сасвим

скорашња, не прелази границе индивидуалног и нетипичног.

Већина говорних претставника добро одржава разлику. Они који

су је свесни виде у њој обележје своје етничке групе. Имао сам

информатора чије сам симпатије освојио на јуриш реченицом:

ЯА лё"пб ли бёише тамоке у Барјамичу?" гЬих је просто узбуђи-

вало свако еи које су чули из мојих уста.

§ 63. После прегледа гласовне вредности вокала у галипољ-

ском говору намеће се питање о њиховом развоју у историској

перспективи. Говор, дочуше, не пружа поуздане ослонце за расу-

ђивање о свима односима упоредне хронологије, али ипак даје

материјал на основу којега се понешто може претпоставити са

великом вероватноћом.

По свему судећи Галипољци су понели из старе постојбине

један, ако се тако може репи, стандардни српски вокализам,

чврст, без јаког утицаја акцента,1 без већих варијација у изго-

вору истог вокала, без знатнијег отварања неких гласова којим

се данас одликује знатан део екавских говора (напр. војвођански

и ресавски). Уколико су Галипољци пореклом са терена на коме

сада налазимо то отварање, треба закључити да је оно тамо

млађе од сеобе Галипољаца у Тракију. У сваком случају у време

сеобе вокалски систем овог говора није знао за ^ и старе полу-

гласнике — они су били замењени на новоштокавски начин — а

ни за нови полугласник у позајмљеним речима који је по свој

прилици унесен на новом терену (§ 65). Једина особеност била

је чување вредности еи за й. — Код промена које су доцније

наступиле можемо разликовати два основна покрета, затварање

1 Осим — можда — промене й > и ван акцента, ако она спада у ту епоху

(исп. §§ 58 и 604).
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(средњих вокала испред акцента, а можда неакцентованог Ъ, ако

није раније извршено) и отварање (у првом реду високих вокала

у свим позицијама). Оба покрета била су свакако потстакнута

страним утицајима чије ће изворе и природу моћп одредити само

грецисти и турколози на основу познавања грчких и турских

дијалеката Тракије и њиховог развоја. Лако је могућно да обе

појаве нису биле истовремене, тј. да је развој вокализма на тра-

киском терену прошао кроз две фазе- У том случају прва би

фаза обухватила затварање, а друга отварање. Затварање је —

тамо где је вршено — извршено темељитије и стигло је да

постане фонолошки факат, што сугерира идеју да је оно и ста

рее од отварања. Усто је оно захватило неакцентовано јат, а

имамо доста разлога да верујемо да прелазак $ > и (ван акцента),

уколико се уопште може везати за тракиски терен, не спада у

најмлађе међу извршеним променама. У другу фазу улазило би

отваранъе свих високих вокала, па и новостворених и и у испред

акцента који су се почели кретати, заједно са сваким другим

и и у, поново у правцу ело. Међутим, како је процес скоро

отпочео, он није стигао да се коначно уобличи. Стога је сеоба

Галипољаца из Тракије затекла широку скалу изговорних вари-

јаната и и у у свим положајима.

ВОКАЛ ь

§ 66. Мада су стари словенски полугласници у јаком поло-

жају и овде вокализовани у а, галипољски говор ипак познаје и

полугласник као посебну фонему. Тај је вокал по висини арти-

кулације између средњег и високог, а у односу на зону обра

зованна између средњег и задњег реда. У његовом изговору усне

не узимају учешћа. Ова се вредност приближава једној од могућ-

них вредности призренско-тимочког полугласника (б8)1, од којега

се галипољски глас иначе разликује већом стабилношћу изговора

(не добива нијансе других вокала као ьа, ье и ел.) и способношћу

да прими на себе квантитет у дугом слогу.

У фонолошком систему овај глас је у опозицији према о и

у нелабијализованошћу, према а вишим (затворенијим) изговором

и према е, еи и и образованием у задњој половини усне дупље.

1 Белић, ДИЈС 73-76.
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Слика фонолошких односа између галипољских вокала изгледа,

у својој укупности, она ко:

1 11 III

У

Ь

и

$

О

а

е

Слика је, дакле, асиметрична пошто Ъ^е" нема парњака међу

вокалима задњег реда. Овакав однос ни иначе није редак у јези-

цима и потиче услед асиметрије говорних органа: артикулационо

поље које стоји на расположењу вокалима предњег реда знатно

је шире од онога у којем се изговарају вокали задњег реда.

Треба водити рачуна и и томе да у недостатку других сред

них или високих вокала у истој колони положзј ь у њој није

фиксиран на исти начин као напр. положај е, $ и и. Не може се

репи да се ь налази (фонолошки гледано) „у висини" било којег

од ових вокала, пошто је његов однос према свима њима једнак.

Релевантна је само опозиција предњи — задњи. С друге стране

фонолошка дистанца између ь и а већа је од оне између е и и и

оне између о и у, пошто ова опозиција не подлежи никаквој

неутрализацији.

§ 65. Данашњи галипољски полугласник јавља се најчешће

у речима позајмљеним из турског, по правилу тамо где и у тур-

ском стоји полугласник / : алтьн (= дукат, злато, туреки аИт),

йлшьни, плтьна (ген. мн.), бачьр (тур. ЬаЬг), бакьра, балдьза

1 Вокали под I су задњи лаби|ализовани, под II (полу)задњи нелабијализо-

вани, под 111 предњи (нелаб.).

Пуна црта означава опозицију која се никада не неутралише, испре-

кидана опозицију која се неутралише само у једном положају (испред акцента),

а тачкаста опозицију неутралисану у два положаја (и испред и иза акцента).
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(= свастика, тур. ЬаШи), Зйрльке (топоним, тур. наставак -Нк), у

Л1рлька, \асШьк (тур. уазик), }ас1иька, ген. мн. }асШька, кадьна (тур.

кайт), кальй (тур. каИр), калйазанльк (= ленъост, тур. ка\рагапик

'занятие фальшивомонетчика, обман, шарлатанство'), йазарльк (тур.

рагагкк), саплыс (тур. запс11к), на сйндьку, сьньр (=» синор, мег)а,тур.

31П1г).

Аналогна по]ава у речима турског порекла честа ]е у нашим

ди]алектима на истоку и ^угу,1 али пе у галипол>ском она пре

бити резултат ]аког турског утица]а на самом тракиском терену.

Чак ]е и вероватно да се тамо развила пошто се са сигурношпу

може утврдити да ]е на]вепи део турских речи у галипол>ском

поза]мл>ен после пресел>ен>а у Тракту.

У неким речима на местима турског / забележио сам и:

дулай = около (тур. йо1ау1 - зИе 'вследствие, окольным путем1 ),

кйрсй-кйрсй — усусрет (тур. каг§1 - кагз/уа 'лицом к лицу1 ). У

недостатку вепег бро]а примера и, нарочито, података о стажу у

тракиским турским говорима, ми нисмо у могуЬности да одредимо

узроке овог отступала.

§ 65а. Поменупу овде и то да фонолошки систем галиполског

говора не допушта лаби]ализоване вокале предн>ег реда. Турски

самогласници о и й супституисани су редовно. Заменик и ]е у, а

на месту о сто]и час у, час о, при чему узроци репартици)'е

оста]"у не]асни.

Наводим по неколико примера за сваку од ових замена:

й>У

дун>й-1)узёла (= лепотица, тур. а"йпуа-^йге1), сурЩа (= стадо,

тур. зйгй), турлща (— врста; тур. ШгШ 'езрёсе'), УшШер (име села;

тур. ис 'три', беге 'поток3 )

о>У

ЪуПрЩа (тур. кбргй), ^убрр ( = г]убре, тур. дбЬге), Ще = село

(у песми; тур. кду)

1)двда (=- тело; тур. §буа"е), 1)Ъкс (=-= груди; тур. §б$(й)з), 1)дл

(= бара, ]езеро; тур. §61 'озеро'), кара^оза ( — црноока, тур. дог

'око').

1 Белип, ДИЛС 67—68; Стано]евиН, Сев.-тим. 371; Павловип, Срет. 61;

Стевановип, Ъак. 36—37 (са прнзренско-тимочког земл>ишта наводим овде — а

наволи1]у и у далем излаган>у — потврде из више разних студи}а зато да бих

показао изоглосу простирана црте на широко] тернтори]и тога диалекта); Еле-

зовип, Речник 1, стр. XVIII.
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И у другим нашим ди]алектима ови се вокали обично ели-

минишу из речи поза]мл>ених из турског. Ледино ]е и ухватило

нешто земл>ишта у ]угозападно] Срб^и1, иначе се свуда оба вокала

супституишу. Интересантно ]е да и у грчком ]езику ствари слично

сто]е. Тумб* помин>е ]едино э као вокал ко]и „§еЬбй пиг шг1йзспеп

Ргета^бйегп ап".

§ 66. Глас ь чу']ъ се често и у два прилога домаНег порекла:

ьрло, ьрлон (понекад и ьрло, ьрлон, али чешпе ррло, $рлон

(^ брзо: ьрло чй, сЩра да вршймо [= да бисмо могли сутра врНи];

тррло нег дб^е), —

м'ьра, ре1]е мьрва (али и мрва, мра, мьура, чак у индивиду-

алном изговору и м$ра и мара), затим демунитиви мриа, мрцица,

= мало (да ми даш мьра ракще).

Први од ова два прилога своди се на хрло, а други на мрва

(именица мрва ни]е у употреби; говори се Шр'бва, Шрошйца). На

напушташе самогласности р, ко}е се иначе у галипол>ском добро

чува (§ 69), утицао ]е у овим речима нарочити фонетски положа]

тога гласа. У прилогу рло р се нашло после ишчезаванъа х на по-

четку речи (наше р и на другим странама тежи да избегне та] поло

жа], исп. често ди]алекатско хрваши се, хр$ав). Умра ]е р дошло,

после испадан>а в, у непосредан контакт са другим самогласником

(ни у том положа]у р ни^е стабилно, ни у самом галипол>ском говору

— исп. § 69 — ни у другим ди]алектима — исп. чест изговор

рмро и нарочито, примере као йтаго, §йготса и рмаро, гйроница

у бокел>ским, односно црногорским говорима2). Дал>е промене

ь^>у и ь^>а претставл>а]у неку врсту вокализаци]е овог секун-

дарног ь.

Треба, на]зад, додати да се вокал ь по]авл>у]е и у ономатопе]-

ском глаголу кьШкьдаче ( = кокодаче; поред куШкудаче, коШкодаче).

§ 67. У погледу по]аве и изоста]ага>а а посталог од словен

ских полугласника галипол>ски говор се скоро ни по чему не

разлику^е од нашег юъижевног ]езика. ПоменуЬу овде само две-

три по]единости, не зато што би оне биле необичне, веН стога

што у нашим говорима посто]е и друкчи]е варианте:

вё\аШ < вешъхъ (исп. вёгд, вёш и ел. у говорима), —

изберём, избери (а не и иза- поред изб-), —

1 ЕлезовиН, Речник I стр. XVII — XVIII; СтевановиН, Ъак. 36.

2 Напс1ЬисН 6.

* Решетар, 51ок. 100; МилетиН, Црмн. 277.
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лажйца (а не ожица, жлица, ужица, ложица, лежица и ел.), —

йумакнем, йуШакнем итд. (а не йомкн- итд.), —

сШакло (а не скло, цкло).

Што се тиче предлошких облика, никад не долази беза, са

и ел.; уколико се дотичне препозици]е уопште чува]у у овом

говору, оне су увек без непосто]аног а.

Специален случа] по]аве непосто]аног а имамо у двас (-=оса),

ген. бвса. Ту, мегзутим, ни]е ]асно ни само в.

О непоспфном а в. дал>е у одговара]уНим одел>цима о

деклинации (§§ 171, 138, 191).

О е м. а < ь у неким речима в. § 83.

ПРЕЛАЗАК л НА КРАЗУ РЕЧИ И СЛОГА У о

§ 68. Као и у другим штокавским говорима, промена -л > -о

ни]е више жив фонетски закон. Аналопца, грабеже нових речи и

поза]млэИвай>е из других ]езика довели су у многим случа]евима

-л поново на кра] речи одн. слога:

бйвол, бйвдлсм, дол (прилог), ддлгьа, кдлца, колени (од кдла),

кубйлски (од кубйла), кубйлче (= ждребе), —

алШьни, бйлдьза, булгур, зёнгил (= богат), калйазан (= лен>),

кйндил (= кандило), чёнгел.

У ]едном примеру л се нашло на кра]у слога после извршене

дисимилаци]е и метатезе: дулгар (<^длугар<^другар).

Посебан ]е случа] л у ул\ем, йрол\ес, йрЪл\е и ел., затим у

кол]и, кбл/ама. Ово су, изгледа, подновл>ене формац^е, иначе би

група л/ дала л>>/ (исп. § НО). Али без обзира на то, у ово] при-

лици не би се могло очекивати л^> о, мада се л налази на кра]у

слога. Правило о претваран>у л^> о, како се оно обично форму-

лише („свако л на кра]у речи или слога прешло ]е од кра^а XIV в.

у о"), садржи, найме, }едну непрецизност. У стварности ]'е из

претваран>а исключено свако оно л ко]е се налази непосредно

испред /. Ново ртованъе наступа тек касни]е тако да се може са

сигурношНу рачунати да )е л у групи л/ крадем XIV в. затварало

слог.1 Ипак се у штокавском диалекту нису ]авили облици као

*весео}е, *зео\е, *со}у и ел. и то зато што л испред / ни]е испу

1 Проф. БелиН, ко]и по)аву новог ]отован>а с правом доводи у везу

с померанцем границе слога, констату]е: .Тек у XVIII в. та ]е граница померена*

(ДИЛС 137).
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њавало основни услов за претварање у о: оно у оваквом сусед-

ству ни у ком случају није могло бити веларно, а још мање

лабијализовано. Стога наше правило о претварању треба допунити:

од краја XIV в. претворило се у о свако л на крају речи или

слога, изузев онога у групи л/ које се дуже времена чувало

нетакнуто, а затим имало посебну судбину. — За разумевање

штокавске ситуације врло су поучне словеначке прилике. На

скоро целој територији словеначког језика -/ је дало -џ, али у

групи -//'- ова је појава изостала. Има још данас дијалеката који

чувају нетакнуто -//'-,1 док иначе на месту / на крају слога

(и речи) стоји -и.

ВОКАЛНО р

§ 69. Галипољски говор добро чува р, како кратко тако и

дуго, како акцентовано тако и неакцептовано:

прети, крв, црна, мртав, рђа, крШща, црнйм, уцрвйло се

(= уцрвљало се), у ерцу, убрни (3 јд. аор.), дтр (3 аор.) итд.

Изузетке претстављају два прилога поменута у § 66 и глагол

парнем, нпрпйво (исп. у Вука нарнути са р). Судбина р у овом

глаголу и у прилогу мрва ( > мьра и ел.) сугерирају идеју да

фонетика галипољског говора — као и многих других — тежи

да елиминише р у суседству другог вокала. Радни придеви умрво,

подрво (: у~мро у Вука, умро у многим нашим говорима) бипе

аналошки обновљена образованна (и акцент је аналошки!), а осим

тога имају уметнуто в које одваја р од вокала. Секвенца р +

вокал јавља се, међутим, заштићена морфолошком границом, у

додиру предлога кр (= крај) и именице: енб (= једно) кр енога,

кр инё чишмё, бёиву кр имања, кр бгња, да йдемо кр унё друге

дивбјке. У два-три примера записао сам р + и и у унутрашњости

речи: фримо поред много чешћег фрјимо; раздрйво сам, раздрйла

сам поред раздрјпво сам. Овде је појава овакве секвенце изазвана

факултативношћу изговора гласа /' у положају испред и.

С друге стране, у једној доста широкој категорији створено

је у галипољском говору ново р. То се догодило свугде где се

првобитно сугласно р налазило иза консонаната а испред кратког

вокала у слогу (непосредно или посредно) испред акцента.

У таквом случају ишчезава вокал (а, е, #, и, о, у), а његоза сло-

говност прелази на р:

Катоу§, КопгопапИгет 69-70.



О говору Галипол>ских Срба 81

а: брдавица (= брад-), бршнена алва, врШило (= врат-), кр

(<к/?о/.- кр маме, кр наси куНа, кр н>игй), сШрмоШа (= срамота), —

е: грбан>е ( = греб-), йугрббше се, грдало (<огледало; ту ]е

поред осталог извршена дисимилащф л — л^>р — л), грмён>и

(= кремен>е; ном. ]д. ]е грёмен>), закрбача (= кецед>а, свакако < за-

йрегача, в. § 153), крмйш\а (= црепова за куйе, ном. ]д. ]'е крёмиШ,

исп. наше Ьерамида), крмЩина (= одломак црепа), Шрснй му, —

#: врмён>и (мн. од врёиме), врШёно (ако долази овамо, исп. и

у Вука врШёно поред вреШёно и у Речнику Гл. Елезовипа врШёно),

грвОШа \е, дрн>йн>е ( = < дрЪпине), удршу^е, Прблё"дйво, йрвйра,

ПрваШиво се ( < йрЪврашио се), йр^Мнили, Пркйде се, Прклоййло,

йркорйла, йркрсшй се, ПрмёШне/у, йрмёисшиво, Прйланише (^Прейла-

нуше), Пршйла (=-дебела), Пр, йрд «йр1>д: Пр црквом, йрд учима),

йрд$лица йр крНом (рлица, Прдрлица = двориште, исп. улица1 у

В. Р]., а за формаци]у *йрЪдулица исп. банатско йрёШкуЬа Итебе],

йришкуНа Црн>а = трем, „конк"), Прко (йрку мине, Прко срёиде), —

и: йрврчё/у се кр кола, йркумки, йрлйче ( = приличи), йрйёка

(„велик йлймен>и), Прйовёадамо, йрсёиде ми, Прч'ёкамо, —

о: ошрвача (= отрова), йрбисёиде}у, йрбушен, йргурё\у, Пргу-

Шаво, йрвЫ)йкем ( = пролазеНи), йрдще, Прклёла, йрлй (==проли}),

йрмин>у\е ( < Про- ), йрмёинйло се, йрйлйне, йрсёи\еш сйшом, йрсйй1ем,

йрсШршо \е, да се йрсШймо (: ПрдсШй ми), йрсШоку, —

у: врМна, врЪйна. \е.

Промена изоста]е тамо где испред р нема сугласника у

истом слогу: рамёти, раскйнемо, расрдймо се, ребрёШом, рикдмо,

ришёШо, роди, рукама, румёно, аранща, уржбше га, зарусй (= за-

роси) итд. Узрок овог ограниченна ]асан ]е: р ко]е би се овде

створило налазило би се на почетку речи односно иза вокала, а

такво р галиполэски гласовни систем избегава (в. горе). Консо-

нантски карактер задржава и р испред дугог вокала: крадё, врй-

Шиво, мравй, йрёдёмо, Шрёсаше, грё'-'вови (= грехови), шрёизндга,

кривим, йрЗсшй му, вррНога. Овом се правилу само привидно про-

тиве облици рче, ркаво ( = храче) где имамо стара паралелна обра

зованна (НгкаИ у овом значен>у забележено ]е у нашем ^езику,

в. РУД з. V. 2 НгкаИ). — Разлика у судбини дугог и кратког во

кала пред акцентом у суседству р оправдана ]е с обзиром на

опште прилике галиполског вокализма: неакцентована дужина

влада се као акценат и спречава редукци]е.

О говору I алипо.ъских Срба в
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Не долази до ствараььа секундарног р ни иза акцента:

играм, йскрама, $Пра( = опрах), йскремо ( = сакри]емо), дШреш,

йрдсШрем, рдрес, трмрвмо, уйреш, искри, вёиШром, уйружи, дшру

(= отрова, 3 аор.).

Ова ]е разлика паралелна с оном ко]а се ]авл>а код затваража

неакцентованог е и о. И тамо положа] иза акцента чува вокале

од редукщф ко]а оста]е ограничена на положа] испред акцента.

Ако се изузму по]едине поза]мл>ене речи заступл>ене на

широком терену (мрнар, ПрЬща итд.), може се реНи да се ствараже

секундарног р из групе р + вокал ]авл>а у нашем ]езику углав-

ном у две велике зоне, ]едно] на западу и друго] на истоку, иако

не свуда под истим условима, Прва зона обухвата низ говора

чакавског диалекта или у непосредном суседству тога ди]алекта:

новл>ански,' брачки,2 ластовски,3 водички у Истри4 итд. Друга

облает захвата делове призренско-тимочког диалекта,5 али и

излази из н>егових граница. Ла сам у Глоговцу код Светозарева

нашао ситуаци)у ко]а одговара галипол>ско]: врШило, гр^ёвина,

грнйца (= гра-), држмирдвски (прид. од Дражмировац), кре Плош,

крчйки (уплетени у коси, <[ крщч-), йрломаче, евркрле (на колима,

исп. у Вука еврачине), ирйрла. По]ава се ^авлэа у ограниченом

обиму и другде на територи^и косовско-ресавског диалекта:

Елезовип бележи крз ( = кроз)6, а С. Милосавл>евип помише

реч Врводаища у Хомол>у.7

Ни]'е исключено да су почетни импулси за редукц^'у нена-

глашеног вокала уз р понети \ощ из старе посто]бине. Сам

карактер ове промене, ко]'а спада у велики циклус редукци]а

везаних за нову општу фонетску ситуаци]у на тракиском терену,

сугерирао би, ме^утим, друкчи^е схватан>е: прогрес се одиграо,

или бар добио пун замах, тек у Траки]и.

§ 70. Без обзира на епоху кад ]е промена започела, треба

истаЬи да ]е она стигла да се оствари у потпуности, тако да ]е р

1 БелиН, Зам. 8 — облик йрнесш забележен ]е веН 13951 (1Ыс1. 23).

2 Храсте, СДЗб X 20.

» Облак, АгсЫу XVI 432—434.

* РибариН, СДЗб IX 69.

5 БелиН, ДШС 255—256 (примери на]веНим делом из тимочко-лужничког

ди]алекта); Стано]евиЬ, Сев. -тим. 370.

6 Речник 5. V.

7 СЕЗб XIV 135.
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данас у овим случа]евима фонема. Чак ]е и аналог^а стигла да

га пренесе у ситуаци]у где шф могло настати органски, под

акценат:

Прбисиди: Врблё'-'ди, йрбуди, йрбуши, йрвара, йрвиде ( = проведе)

йргуша, йркййи, йркисни, Пркори, он се йркрсши, йрмёани се, йрйлани,

ПрПуни се, Прси/а брасно, Пршёгни, ПрШиче, йршуши (=пресуши), —

йрйовес (= приповест), —

нййрш (= напред, пре).

Аналошког ]е порекла (према грмй) и грм (= гром).

Да у овим случа]'евима промена ни]е извршена фонетским

путем, говори, поред теоретских разлога, и чин>еница да се вокал

чува у низу категори^а:

\а се йрйбра, он се йрйбра, Пролаем, йроли (1 ]ц. аор.), йрбли

(2 и 3 ]д.), йрос/ем (= проспем), Прострем, Простри (1 ]д. аор.),

Шй га Простри, йро\)е\у, Проели, йрошаво, — дусйрёиШ ( = спреда),

найрё^ш (поред аналошког нййрШ), При йладна, Прйкуморе, Прйгада,

— да и не говоримо о примерима као што су брада, уйрёгне,

врёаменом, крив, гросШ ( < грозд), крошка.

Очигледно ]е аналогия захватила онолико колико и код

преношеша у- < о- из полозка пред акцентом у акцентоване

слогове. И ту ]е главно пол>е утица]а аналог^е облик 2 и 3 л. \я-

аориста са " акцентом на првом слогу. Чак су и границе дело-

ваььа процеса углавном исте. Он се ни^е проширио на ]едносложне

глаголе из разлога об^апньених у § 48. Ова] паралелизам прет-

ставлза допуну основне сличности коза везу]'е ове две по]аве:

у оба случа]а имамо редукци]е везане за }ачак>е интензитета

изговора акцентованих вокала и истовремено слаб.ъеше вокала

испред акцента.

Поспей у галипол>ском говору и ]едан други аналошки

покрет ко]и се врши у правцу супротном од описаног. То }е поврана}

вокала из акцентованог слога у слог пред акцентом, уз престанак

самогласности р:

вранйло (према навранйла и ел.), сШрамбШа (према Шрам итд.),

Шравйца (према трава), — гребан>е (исп. грёбла), гримён>и (: грёмен>),

— примени, — обрисуемо, йрибрймо се, — бру\ан>е, бро\аЫм

( = бро]еНи), надробим, Врогршй га, йро^бше, йроли, отр°вача,

шрошйца, — другй (одр. вид од др$ги), стругачйца.

По^ава ]'е очевидно скорагшьа и захвата само оне примере

где посто]и непосредан утица] какве друге речи или облика
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с акцентом на вокалу ко]и се реституише. Ласно ]е да напр. а у

сШрамбШа не претставла директан продужетак првобитног а у то]

речи него секундарну по]'аву зависну од посто]ан>а речи сШрам,

сШрамим се итд. Карактеристично ]е и то што има мало или

нимало примера са префиксима йр±- и При- где, такореЬи, нема

више ослонца за аналоги]у (и под акцентом ]е йр-). Распростра-

н>еност оваквог изговора ни]е ]еднака код свих говорних прет-

ставника. Она продире нарочито тамо где ]е ]'ак утица] македон-

ског малешког говора или српског кн>ижевног ]'езика. гЬегов

знача] и ]есте у томе што показу]е да ствараже секундарног р

преста]е да буде жив фонетски закон, чему у велико] мери

доприноси нарушаваше система галипол>ског говора у садашн>о]

епоси.

§ 71. У слоговима пред акцентом а са сонантом л не врши

се никаква промена ко]а би била аналогна оно] код р. Као што

галиполски говор не зна за старо 4> тако не ствара ни ново:

Планйна, сланйне, слаШкд (одр. вид), угледали, ПлиШё, слизава

(•л^з•), заклоййла, /ос се йлудйло, гловак (< глу-), клучан>а

(= катанац).

§ 72. Целокупни изложени материал показу]'е да се у гали-

полэском говору не може говорити о неслоговном р и неакцен-

тованом р као о две различите фонеме (као у Буковом кшижевном

]езику: гроза ~ гроце). У галипол>ском ]'е разлика измену ова два

гласа чисто позициона, а не фонемска. То показу]е преглед:

ркдшина1

рёика

цар

парнем

кора

йддр

срдаще

Шрёсе

шрак

ПрвйШи

йскрем

У положа]има уз вокал фонема се оствару]е као р, а у искл>у-

чивом суседству сугласника као р. Карактеристичан ]е случа]

положа]а СгУС. Ако се вокал изговара, имамо неслоговно р, а у

г С■■
о

# г V

V г #

V г С

V г V

С
1 *

С I С

С г V

с г V

с ГООС

'С г УС

1 :$: = мпрфолошка граница, V = вокал, С = консонант, ' = акценат.
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противном случа]у р (иначе се може говорити и о тежн>и да се

из ]езика уклони опозиц^а г ~ гУ у овом положа]у).

Примери као аор. йдрда или кр имсиьа само привидно говоре

против изнесене констатаци]е. У тим случа]евима имамо морфо-

лошку границу са фонолошким знача]ем О'унктуру). Разлика

измену йдрда и нарнем ]е у томе што у овом другом случа]у

нема, синхронично гледа]уЬи, морфолошке границе. Непосто]ан>е

посебног *рнем (исп. ме^утим рдам, врло обично у ]езику), као

и непосто]а№»е других комбинац^а као *йорнем, *зарнем итд. не

допуштазу да се на- у овом глаголу издво]'и као морфема (префикс).

ПСЦАВЕ У ХЩАТУ И ЕЛИЗЩЕ ВОКАЛА

§ 73. Ледна од основних црта фонолоп^е гласовних група

у галиполэском говору ]'есте снажно изражена тенденци]а да се

уклоне вокалске групе (секвенце) Сама та тежн>а паралелна ]е

сличним по]авама у другим модерним штоканским говорима.

Начелно су иста и средства ко^ма се ова тенденци]а оствару^е:

разви]ан>е прелазног в (понекад и /'), елизи]а првог вокала и,

релативно на]'ре!]е, контракщф. Ледино што ]е у многим случя]е-

вима специфично ]есте конкретна примена ових начина.

Док се у веНини наших ди]алеката финалне гласовне групе

вокал +о (настале приликом преласка -л > -о) чувашу или кон-

траху]у (на ]едан или други начин), у галипол>ском се оне разби-

]а]у убациванэем в. Та по]ава захвата под]еднако групе -ао, -ео,

-еио, -ио, -оо, -ро и уо:

украво, Ваво, сШйво, ураво, 3осёи/'ав0, Публр/аво се, каж^}аво,

йлу/аво, свёзйво, задрР*м\аво, йлйкаво, удрё'заво, Вуславо, даво,

заз]йво, слу~саво, факаво, лижйво, сшу}йво, Мво, убукаво се,

дигаво, Вёкаво, ускрбаво, Шрёсаво, — узёво, йрклёво, Пумёво, брйШ

се асйёво, — \ёиво, дунёиво, сеиво, — убрнйво, вйкнйво, дрнйво,

мешнйво, дусшйгниво, искрйво ( = сакрио), умйво, наййво се,

загрйдйво, уздравиво, мрциво, наВраиво, сшаиво, биво (= в*мх),

бйниво (= постао), уббво (= убО), — йодрво, умрво, — надрво се,

уШррво сам га ( = отровао . . .), чуво, —

кйсаво, — вёсево, дибево, — бёиво, дёиво, цёаво, — йрШйво,

— врво свёШац ( = велики празник).

Сви примери нису били изговорени с пуним в. У многима од

н>их чуо сам само ]едно слабо в ко]е се образу]е измену обе]у

усана (услед слабости артикулационог покрета доньа усна не
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достиже до горн>их зуба)г али без заокругл>ава1ьа усана каракте-

ристичног за право билаби^ално и»1.

Ре})и су и ман>е типични примери без в:

бигёндйсао, вёи^йо, зйм/ьао (=-- узимао), нйшао, йолрййо, сйао,

обукао, иёкао, уШркао, — /ё"о, — бйо, йуг&рйо, назПмйо сам се,

миШнйо, найунио, зафр/йо, Шудйо, — чро, — кйсао, — дибёо, — дё"о.

Маша посто]аност овога в ко]е ]е само прелазни глас у

односу на примерно интервокално в, ко^е готово увек има ]аку

подршку у парадигмы, мора се сматрати природном по]авом. Иначе

сама по]ава в у овом положа]у, а исто тако и разв^аже в у

групи ау > аву (§ 74), претставл>а паралелу ]авл>анэу / у приме-

рима као ]и(х), наПра/им и ел. С ]*едне стране, у оваквим положа-

]има изговор в и /' врло ]е лабилан, али, с друге стране, ти се

гласови ]авл.а]у ту аутоматски — наравно факултативно — и тамо

где их првобитно ни]е било. Стаже ]е такводасе може говорити

о тенденцией уклашаша фонолошке опозици]е измену секвенца

Ууо (вокал + в + о) и Уо, а тако^е и Ууи-^Уи и У\\ ■*- Уи

И у нашим другим говорима може се понегде напи умет-

нуто в у групама вокал + о. г^вена облает оваквог изговора

налази се у Во]водини2, али су понеки примери забележени и на

другим страна ма: гауо у Подравини8, й&о, икгауо у Зупцима у

Црногорском Примор]у*. Ново ]е, мег)утим, у галипол>ском говору

то што се -во не ограничава — као у другим говорима — на примере

где акценат сто]и на првом вокалу групе чува^уНи ]е од контрак

те. Овде -во продире и дал>е те поста]е опште морфолошко

обележ]е облика м. р. радног придева, па и м. рода ад]ектива на

-л. Сажиманэа нема ни у ]едном ^едином примеру. На први поглед

рекло би се да галиполэски говор ту чува знатну старину: то би

био уедини новоштокавски говор без икаквих контракта у овим

облицима. Питание ]е меЬ,утим да ли се -во развило органски свуда

где га налазимо, или ]е само у неким случа]евима било фонетских

услова за н>егову по]аву, па ]е оно доцни]е уопштено морфолошким

путем. Тако напр. у именици со (<^со <^сол) немамо облик *сово

ко]и би био у складу са уббво. Пошто се облик сд не може об]а

1 Исп. о слпчном гласу у црмничком говору Б. МилетиНа, СДЗб IX 298.

2 Исп. напр. у МилетиНа, Кик. 20: живо, бево, дбуво, итл. — тако и у мом

материалу из целог банатског диалекта, а такоНе и лругде по Во]воаиии (за

Срем в. Ьерислава НиколиНа, .1Ф XX 278).

3 Хам., Подр. 30.

* Ре5е(аг, §1ок. 107.
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снити никаквом аналогиям, треба заклучити да он претставл>а

првобитни фонетски резултат, док ]'е уббво секундарна аналошка

форма, што уосталом показухе и акценат (према убдла и ел.).

Доста тешкопа задачу именице йЬшао и йосао у ко^ма би

тако^е требало очекивати -аво, али се место н>ега ]авл.а кон

тракта: ПёиШа (йё^Ша) и йуса. Усто се ни саме ове именице не

слажу мег}у собом. Очекивали бисмо *йёиша (*й#ша) као йусд

(<^йоса). Разлика ]е можда у вези с ослашаньем именице йёиша

на деклинаци^у именица на -а: чу^у се и облици два йеишё, да

дам йёиши, инстр. йёиШдм (не *йёишом). Проблем се рш више

комплику]е тиме што ном. \а. м. рода придева з а о гласи зав.

§ 74. У унутрашнэости речи -в- се по]авл>у]е у групи -ау- :

навучйм, нсвуцйли (према овоме понекад и вучйм), маврче, Мвучина,

йавучица (= потка; исп. йдучица у Вука). И овде в може покаткад

изостати, кяо и оно у завршетку радног придева (§ /3). У групи

-ао- ]авл>а]у се не]еднаки резултати, слично као и на кра]у речи.

Контракци]у имамо у речи зава (завама, завице) и у вези нй-ном

свёиШу (заклоййла оци, Шйсла на-ном свёишу; не знамо нй-ном

свёиШу како \е). Посто^ додуше у галипол>ском и облик показне

заменице без почетног о- (ндм човёику =» оном...), али у при

меру на-ном свёиШу квантитет а указу]е на контракци]у (иначе

бисмо имали *на ном свёиШу). Овакво сажимале, исто као и облик

заве, познато ]е и извесном бро]у других говора. Исп. напр. на

Косову зава и наьа свёШ, папа свёш1 и у Глоговцу код Свето-

зарева зава и на на свёш2.

Овамо можда иде и глагол насШрйм, насшрймо, насшрё/у, \а

га насШри (аор.), йа га насШри (3 ]Д. аор.), насШрймо га ( = нао-

штрим), само што ту посто]е и облици простог глагола сШрйм,

сШрй, сШрймо, сШрё/у, сшрамо (1 мн. импф.), тако да су могуЬна

два тумачен>а. Или ]е група -ао- сажета у -а- па ]"е крапи облик

сшрйм добивен депрефиксаци^ом, или ]е о- у острим отпало као

у обд/ке > бд\ке и др. (§ 76), па ]е и сложени глагол преудешен

према облику простог.

Форма равнин (< раоник) настала ]е очигледно наслоном на

раван, равниши. Ни ова]' облик ни]е непознат нашим ди]алектима.

Исп. напр. однос чуво, дйво, сёво: зава: равнин у многим банат-

ским говорима.8

1 ЕлезовиЬ, Нечник з. V. V.

2 Из мог материала.

1 Из мог материала.
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Форма коно(= као) могла }е постати на више начина: или

директно од каконо или од као + но или од као + оно > кабно.

Стога ова] пример не да]е поузданог материала за зак.ъучке о

начину елиминаци]е зева у унутраильости речи.

На]зад у гю)единим речима група -ао- оста;е неизмежена:

заоблачи се врёиме, наоПЗко. Упадл>иво ]е да у овим случа]евима

имамо префиксе, за- одн. на-. Ласно ]е да ]е чувашу првобитног

гласовног облика допринела извесна аугономи]а, семантичка и

гласовна, ко]у има^у префикси1. Аналогних односа налазимо и

другде, исп. на Косову зава: заойучиш*, у Банату зава: зйоро3.

У груни -аа- процес сажиманэа ]е у току, како у речи сааШ,

сааш, саш, тако и у глаг. зайкам (= отерам; < за + акам), закам,

аор. зайкамо, заакамо, закамо, па веп и зйкамо.

Само контракцирм може се об]аснити облик мур ( = мехур).

Ова} облик претпоставл>а првобитни акценат на кра]у: *м%хур

(исп. у РЛА т/ёпйг цоред т\епш). Контракту сретамо и у прим.

бусёрина, а исто тако у облику Око (< у око): тресни ( = тресну) \е

камПчёШом око, дко изй^е. На'ргж, и облик Пр ййзом ( = под пазу-

хом) настао ]'е свакако путем сажимажа: Мзухом > йазуом ^>

Пазом ^> Пазом.

У примерима дик се дёмо (=дигни се да идемо), й дёмо

( = ха]"де да идемо: а = хада) извршена )е контракта на специ

фичен начин. Испало ]е д, а вокали и и е сажели су се тако да

]е резултат сажиман>а задржао вредност другог вокала, неакцен-

тованог али дугог: й(д)ёмо > ёмо.

Контракта ме{]утим изоста^е у ]едно] категорией где ]е у

другим ди]алектима врло честа: иданаес, дванаес, ШрПнйесШога,

чиШрнйесШом, усамнйесше.

Таког)е се чува ае у дваёс, док се поред шрпёс изговара и

ШрП-'ёс*. Нема контракте ни у бро]у шеёсёш, сиисёш.

На]зад треба истаЬи да се не ]авл>а контракци]а ни у речи

зйиц, ч\\]\л се фонетски лик овде развио у посебном правду (§ 84).

1 Исп. у нашем кн>ижевном )езику над/ачаШи, а не *на)ачаши, раз-не-се,

а не *ра-зне-се (психолошка граница слога у вези с фонолошком ]унктуром).

2 Елезовип, Речник 5. V.

5 Из мог материала.

4 Друге случа)еве разви;ан>а прелазног / в. у § 94.
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§. 75. Зев ко]'и наста]е при додиру проклитике и речи ко]а

почише вокалом уклан>а се контрактном само у два веН поме-

нута случа]'а — око и на ном свёаШу, — а иначе елизирм вокала

проклитике:

да-г-овеа)ес, да-г-одлёийим, \аг-овёдо (= уведох), да-г-узнем,

й-д-йдемо на-йуса, ако-мбжеШен д-идёШен, шрёибу]е д-йма илада

вакй, Ъе-д-узёбё]у ноге-Ши, Ье-д-рзне вудё, ке-д-рдре главу-ми,

исйёво се-н-уШр грану, —

да-\-рзне ( < да }е : . .), — да-н-изйЬе, /а-н-йска (аор.), н-йсШем

лёаба, да-се-н-угаси, да-\е-н-удре Жако, н-рмёи да дёика, да-и-н-

уфаШи, да-\е-н-ушШййне млбго — нщё-с-ойрала, да-с-ужёним, —

Не-Ш-рзнем (= узеНу ти) зёну, да-Ш-рзне\у, Не Ш-ужёним (овамо

спада и магиска профилактичка формула ко]а се изговара лука-ш-

йма, а своди се по сво^ прилици на лрка Ши йма1).

Разуме се, веНина ових примера може се чути у спорней

изговору и са реституисаним самогласником проклитике: да-га-

узнем итд.

На]зад посто^е и прелазне варианте с редуцираним, али не

потпуно изгубл>еним вокалом: Не-да-йдемо, Не-дь-отворим.

Елиз^'е показане врете нису ретке у нашим ди]алектама, а

нарочито су обидно заступл>ене на истоку наше ]езичке терито-

ри]е, на широком пространству ко]е обухвата готово све говоре

Срби]'е и Во]водине. Тако их има под]еднако на крадем ]угои-

стоку Срби]е2 и на кра]№>ем северозападу3, а таког)е и на северу

Баната4, да не наводим потврде из простора измену ових тачака.

Вредно ]е напоменути и изговор Уждеру (=у Уждеру)

с елизирм предлошког у.

§ 76. Испадан>е вокала у галипол>ском говору не ограничава

се на положа] у вокалским секвенцама, чак се може реЬи да ]е

врло раширено и ван тога положена. То ]е и природно у оваквом

говору са ]аким поремеНа^ма и редукци^ама неакцентованих

вокала.

1 О само] формули в. М. ФилиповиЬа, о. с. 89.

= БелиЬ, Д И Л С 249.

5 Московл>евиЬ, Поц. 107: ЬЪу дйдём; 108: Л/де д' узмёмо.

* Милетип, Кик. 19: д-йде.ч, д-осшанем, д-уПВшам (веома много потврда

и у мом материалу).
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У многим речима кс^е почшъу самогласником наста]е афе-

реза, т]. губи се та} самогласник:

а: ко {Ко йсШес да се рзнемо) поред ако, —

и: зйсли, зйшло, зЩе поред из-, из-, сйЫе се поред чешпег

"с-, ис-, кона (= икона; уколико ни]е без ы- узето из грчког

говора околине Бар]амича), —

о: бо\ке, бб\йка, Панке, Паника, ббчиН, бучШе, блачно (блачно

врёиме) поред об-, вако, валйко, во поред ов'б (уколико ни]е према

Шак'о, Шалйко, Шд), грдало (< огледало), .дизгор, диздалёка и ел.1

(ако \е <С од + из + гор^ итд.), лдмланё « ономлане), нумйн,

нуманеке «[ ономадне), сШане, сШаво (= остане: йзвади гбрн>у и

ддлн>у кору, стаде ердйна), Шйсли, ШЩе, ши^бсе, Шйчке и шйчкен

(= отоич), Шкйда (= откида), Шудйво, (Лудили, шбди (= отходи),

ца\ке, чщке (= наочари, ако су <^*очал>ке или ел.)2, —

у: зёво, зёла поред уз-, уз-, зйм/емо, не зйм}и \е, зйм\а~се,

Шорник, фашим (чешпе у-).

Важно ]е нагласити да се велики део наведених речи — све

оне код ко]их ни]е показана и друга изговорна варианта — изго-

вара]у само овако. Почетни вокал ]е у тим речима ишчезао и као

фонема. Ипак се не може поставити фонетски закон да сваки

неакцентовани вокал на самом почетку речи мора да се изгуби:

а: а]йна, аранща, —

и: игран>е, йзвади, изндсу, издраШа, имаво, исйлёШо, иейра-

знйво се, —

о: убёиси, убрнем, увй поред вй, огрибё, уднисём, онё, уйрала,

уШвори, уШйм, оШкйне, оШкйниНе (исп. Шкйда), очйма, —

у: углёпи, оздане, улёизнемо, урйдйНем, оШуклй га, ушйма.

На ову неу]едначеност свакако су утицали морфолошки

фактори. На]вепи део примера с изговором иницн]'алног вокала

(изузев оних с а- ко]е ]е као на]шири вокал нартпорн^е према

редукции) припада речима у чи]'им другим облицима та] вокал

може бити наглашен. Тако игран>е: играм, убёиси: рбиси(3 аор.),

очйма: очи, углё/ьи: }}глен итд. Под утица]'ем форми с акцен-

тованим вокалом држи се и неакцентовани вокал у другим

облицима исте парадигме. Начелно ]е сличай и случа] неких сло-

жених глагола ко]и додуше нема]у облика с акцентом на иници-

]алном вокалу (такви су улёизнем, оШкйне), али чи)и су префикси

употребл>ени с пуном семантичком вредношпу тако да их н>ихова

1 § 411.

2 Изгледа да )е и у до (= од) извршена афереза, в. § 484.
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морфолошка провидност подржава и обнавла. С друге стране,

све без изузешка речи са дефинитивним (фонолошким) губл>ен>ем

почетног вокала ]есу такве у чир] парадигми нема облика

с акцентом на вокалу. Гласовни процес могао се у потпуности

остварити и уобличити само тамо где томе ни]е ста]ала на путу

никаква морфолошка препрека.

Саме размере ко]е ]е по]ава узела у овом говору сасвим су

необичне за наше диалекте. Додуше за по^едине примере, чак и

од оних ре!)их, могле би се напи паралеле, тако напр. за ко1, за

Шичкен2, за Шорник8, али укупност факата упуг^е на посебан

разво] на тракиском терену. У новогрчком афереза }ё веома честа:

уо6цеуо(; (^уойр-еуос,) САЬГ (наш игуман), усЬ ипй ёуш ЧсН5, . . . цои

(бцца-п) 'Аи^е'4. Притом ]е и тамо а отпорное од осталах вокала6, а

игра улогу и наслои на облике с акцентованим почетним вокалом6.

§ 77. У низу случа^ева губи се кра]н>и самогласник речи

при чему поред фонетских фактора знатну улогу играну и мор-

фолошки моменти.

Кра]н>е -а у нека могло се схватити као покретно и изо-

ставл>а се: Ъе да йЬш]е дё"ше нег га вйкне; Урло нег до^е; Нек

ми да Паре; Леибац нек сШуй. Додуше импулс за скрапиван>е могао

]'е потепи из специ]алне ситуаци^е у сантхи]у: нек-йде као д-йде.

Сасвим сигурно схвапено ]е као покретно е (А) у гор, дбл,

вот (= овде), нош. (= онде), нуман (= ономадне) и о у вел, нём,

Шам. Сви ови прилози има]у у галипол>ском и напоредне вари

вайте с партикулом (горёке, нуманеке, Шймоке и ел.).

Као и у многим нашим говорима и овде се у презенту гла

гола моЬи и хтети (кад ]е ова] у вези са да) ]авл>а]у познати

крапи облици: \а ни мдж да Цййнем, ни мож да йерёш, мож да

\е лёийо, ако ни моз да га уфаШе\у, — \а д д- идем, \а не да сам

« неНу да сам) вбдеке При йладна, не да бинеш йисар (нёН — или

можда нёч < нёЪш! — испред да — не1, из овога често > не

1 Глоговац код Светозарева (по мом материалу): Ко вйше (= ако ]е . . .),

мй Не д - одвадимо и ел. Црес (М. Тентор, АгсЫу XXX 158): ко (= ако).

2 Решетар, §1ок. 300: 1Ыс аду., зоеЪеп, Згрзка Каре1а (В]е1оуаг).

8 Белип, ДШС 160 и Стано)евип, Сев. -тим. 368; Петровичи, Сага§. 93: 1дгШк.

* ТНигаЬ, Напа"Ь. 11.

5 К. Роу, ОпесЫзспе УосаЫисНеп, ВеггепЬег§ег 'з ВеНгЯ^е XII 68; А. ТпитЪ.

ВеНгазе 2иг пеи^НесЫзспеп 01а1ек(кипс1е, 1пйовегтап1зсЬе Рогзспип^еп VII 2,

6 ТпитЪ, 1Р VII 2 и 5.

7 Овакво не да . . . слушао сам на многим местима у Банату и северно)

Срби]и. Наводим два-три примера из Глоговца на Велико] Морави: -ЗашШо не

да куаиш, Нйко не д-украдё , Они не да и йушше. Исп. и у Ресави, ИвковиЬ

300, не да-рекне, и на Косову, не, сажето нёНе, Елез. Речник з. у. 3 не .
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због скраНиван>а ~ у финалном положа]у), не да се ужёни, не да

ни досшане\у (= непе нам достати). Овде шце увек лако пресу-

дити шта ]'е остатак старих облика *хокь и можь1, шта аналошко

проширен>е шихово, а шта де^тво елиз^е. Ме^утим у кав

« хкаву) и каз « хкаше) (кав да ми йулуйа/у = хНаху да ме

истуку, каз д-йде, каз да се враШи) ]асно ]е да ]е испало у одн. е.

Никаква аналогов ни]е могла изазвати ову промену, утица] облика

других глагола могао би деловати само у правцу задржавагс>а

-ву одн. -ше (-се). Исто вреди и за кране облике самог глагола

моки у примерима као Не мож (през.) да ши дусШйгнем, Не мог

(аор.) да накем ин$ оку брашна, Ни мдж (аор.) да \е уздрави

(исп. § 337).

Ни]'е сигурно да ли овамо спада^у облици као цёал дан,

цёил нбк ко]и могу бити и аналошки.

Познато ]е из многих наших говора и скрапиван>е императива

у примерима као Бёиж ддШле (= бежи одатле); Дик се, усвани;

Држ га; Дрш се, кунаку; Удмор се; БёишШе; ИШен донёсиШен;

УдморШе се; Оше ви за мбм (= за мном).

Сама по^ава довольно ^е стара (XIV—XV в.)2 да би могла поти-

цати са старог терена, што рш не значи да она отуда сигурно

потиче. Интересантно ]е да ]е аналогна промена обична и у ново-

грчком ]'езику: „Оаз 1п1аи1епс1е е 2. Р. Р1иг. (1трег.) {еЫ1 зепг оИ:

ёхойспг сЬбгеГ . . . , аисп сНе Епйипё е <3ег 2 Р. 5т§. га!И Ы5\уе11еп

аЬ... &ща\о"3.

У изразу чёсшй ви висёл>е ко]и се само тако говори немамо

уствари никакво испаданэе кра]шег вокала, вьп просто угледан>е

на облик нёсши — чёсши(Ш) ши ббжик и ел. Ово ]е било олак-

шано тиме што се придев чесШиш у галипол>ском говору не упо-

требл>ава ван оваквих устал>ених обрта, тако да му се чак не зна

ни право значение. Сама механизащф облика у ово] формули пот-

сепа на ону у изразу жими ма\ка у другим говорима.

Треба на]зад поменути чишйр поред чешпег чишйри и облике

с <си и Ш < Ши у везама као Шо-с-се-свукао море тако голйшаф;

нё-да-ш-се йуклоним ( = непу . . . ) и ел.

Чирьеница да кра]н>и вокал сразмерно рег)е отпада него

почетни одговара општо] тенденции да се вокали испред акцента

1 Исп. § 336.

* ДаничиЬ, Ист. обл. 341, 345-6.

» ТпитЬ, НапаЬ. 147.
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редуку]у ]аче од оних иза акцента (исп. случа] е/и, о/у и групе

р + вокал > р).

§ 78. У унутраипьости извесних речи губи се по ]едан само-

гласник.

Вокал е синкопиран ]е у \йрбща, два мёисца (ова] облик не

потиче из старе посто^бине на шта би се могло помишл>ати на

основу паралела из других говора, срб^анских и во]вог)анских;

синкопа се могла извршити тек после скрапен^а ё, а оно ]е

у галиполэском скорашн^е), йундёл\ник (посп^'епе паралеле не

значе ништа ]ер их има са на]различити]их страна: ропйЦак у

Дубашници на Крку1, рбпа"]ё\ак у босанско] Посавини2, ропйе\ак у

околини Б}еловара8, ропйёЫк у бугарским ди]алектима4 итд.),

сйрше. Исто тако унутрашше е изгубило се у дваёс, Шрщёс, чеШрёс

(на кра^у речи после тога -сш > с). На]интересантни]'и ]е случа]

облика бро^а ]едан уз предлоге ко]'и се свршава]у вокалом.

Ту /е- да]е -'ц-, й-, на]зад ('-. На]обични]и ]е данас изговор йо-}нб

зрно (/'=•{, в. § 89), на - \ндм мёисШу, у-\ндм селу, йдг]у на-\ну чёшму.

И у прилогу зЩномь ишчезао ]е сваки траг некадашн>ег е.

У коко (<.колико) и да се Пойшй (< -йиш-), уноЬи се йойшщу

имамо свакако синкопу и. По сво] прилици на исти начин треба

тумачити облике /ёШрвца (поред /ёшрвица; ген. мн. ]е \ёшрвща) и

кбШарца (ген. мн. коШарйца), као и многобро]не изведенице типа

йбййнца (= попад^а), бахчаващйща ( = жена баштована), ЛанаНйнца,

Лапища, Косшйнца, Пйвлйнца, ДимиШрбзбвца (жена Димитрозова)

и ел. Ман>е ]е вероватно да ]е готов суфикс -ца додат место -ища.

Исп. наведени ген мн. коШарйца и сачуван облик Павловици у

^едно] песми. — Карактеристично ]е да у веНини набро}ених при

мера испада и иза сонанта.

Велику распростраженост синкопе баш код вокала и треба

довести у везу с приликама у северногрчким народним говорима.

Тумб помин>е за север Грчке „ете йигсп^геНепйе ит^з^аНип^

1 Милчетип, Кай 121, стр. 101.

• Решетар, §1ок. 114.

3 Решетар, 1ЪМ.

4 М1ааепоу, ОезсЫсМе йег Ьи1§ап5спеп Зргаспе 84.

5 Овакви облаци нису необични у нашим говорима. На Косову се говори

зато (ЕлезовиЬ, Речник 8. V.), исти облик долази (по моме материалу) у Каси-

долу код Пожаревца и у Глоговцу код Светозарева, а у тимочком ди]алскту

забележено ]е за/дио (ЬелнИ, ДИ.1С 256).
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(йез УокаПзтиз) Ье1 с!егеп ех1гетз{еп Рогт.... ]ес!ез ипЬе1оп1е /

апд и §езсп\уипйеп ос!ег а*осп Ъедеи1епс1 гес1ис1ег1 1з1" '.

Необичан ]е облик мйш/а ( = маНеха). Можда ]е и ту — сва-

како после по]аве /' на месту ран^ег х — синкопиран вокал

(е или и), па }е затим А/ дисимилирано у ш\ (исп. и § 111).

Ни]е искл>учена могупност синкопе ни у облицима као

йр6л\ем (исп. §§ 68, ПО и 357). У вези с овим обликом — тако1)е

и с мйш'}а — треба напоменути да се и у новогрчком по правилу

изгубио вокал измену консонанта и хетеросилабичног / : бр-слэ^со

< огт^аго, лаХ1б$ < тсаХасб? итд.*

Самогласник о изгубио се у прилогу вёгдине (< ове године)

и у облицима глагола говорити и заборавити: гвдре]у, не

гвдри имп., гвурйвп3, забраимо, \а забрщи (аор.)4. Исто тако и у

имен. йучан>ак, Пучйнче ( = поточип), исп. у Вука йоШочйн>ак. Глагол

гош(о)виШи не говори се овде.

СудеНи по краткопи вокала и у облику шйчке(н) извршило

се испадаьье о (отоич-), а не контракта.

§ 79а. Цео комплекс по]ава испадаша вокала описан у прет-

ходним параграфима об]ашн>ава се редукцирм неакцентованих во

кала. Важно ]е, ме^утим, напоменути да та редукци]а скоро никад не

доводи до преласка нормалног вокала у полугласник, као што

често бива у призренско-тимочком диалекту6. Уколико у гали-

пол>ском долази до квалитативне редукци^е, она се креНе у сасвим

другом правцу (ликвидац^'а разлике измену средн>их и високих

вокала). Редак }е и сасвим слаб изговор самогласника, она] ко]и

испитивача оставла у недоумици да ли ]е глас изговорен или

ни]'е (такви примери у галипол>ском рш пона]чешпе долазе уз р

у слогу испред акцента, в. у § 70). На]зад, треба истапи и чий>е-

ницу да ]е у великом делу случа]ева редукци^а уродила коначним

нестанком вокала ко)и се изгубио и као фонема, тако да се не ]авл>а

ни у алтернативном изговору. Ласно ]е да процес има веН извесну

старину и у прилично] мери кристалисане резултате.

1 ТпитЬ, НапйЬисп 6, велики бро] примера 1Ыс1. 7.

1 ТпитЬ 8.

* Мало ]е вероватно да она] облик треба иэводити из аблаутне варианте

%мог- (р.-црквенослов. §уог 'МаззегЫазе-', исп. и пол. 8каг> ёмага и Берне-

кера, ЗЕ№ з. V. $оуогъ).

* Слично у призренско-тимочком ди]алекту : Не забрдвим БелиН, ДШС255;

се забрщв, се забрашле Павловип, Срет. 135, 103; Л брзо забрйим Стевано-

виЬ, Ьак. 62.

5 А. БелиН, ДМС 253—255.
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§ 80. Посебан тип редукц^е, заступлен спорадично и у дру

гим нашим говорима1, претставл>а десоноризаци]а вокала. Она

наступа индивидуално и оказионално, притом ретко, у унутра-

шнэости речи у интерконсонантском положа]у — ако су консо-

нанти безвучни — и на кра]у речи, опет у суседству безвучних

сугласника:

йойчшйшд ]е, Пометила се, шд сч се раейлйкаво, суШину, чакща

( = перорез), ч'Шйри, — бйдоше, ёндёки, зЩица, нййрйисе, нуманик*

(= ономад), смрдл>йвица, Шалйке, Шрй ли су,

Овакав безвучан изговор самогласника нема фонолошку

вредност и )авл>а се као одлика бржег говорног темпа и небрк-

жл>иве артикулаци]е.

У ]едном примеру забележио сам и безвучно н : йоби'сни.

ПО^АВА СЕКУНДАРНОГ ВОКАЛА

§ 81. У речима иаейм (= с ким, чиме^, искинем (= скинем:

Кед бине Жако густо коно шо Шрёибу\е, /бш мьра Поври и се искйне),

искржуНам (= шкргупем) и искрйво (= скрио) ]авл>а се проте-

тично и-, свакако под утица^ем турског ]езика чи]а фонолошка

структура захтева овакво разби]ан>е инищфлних сугласничких

група (исп. 1$кепйегип, 1гт'и итд.).'-

§ 82. И по]ава а у кара^йвац (= крадливац) резултат ]е

утица]а турске фонетике ко]'а избегава консонантске трупе на

почетку речи. Исп. тур. катама1, кегеVе^ < грч. хре(3(3аи 'кревет1

(5апсНе1а!, 1лп°;ш5{1яие Ыкашцпе 18).

Облик Прешен? (= пршл>ен на вретену) одговара Буковом

Прёшлен поред Пршлён, бугарском йрёшлен, чешком ргезкп итд.,

тако да пример само привидно спада овамо.

Реч йрлук (= плуг) претставл>а, као што ^е уочио проф.

ФилиповиН8, инверсну поза^мицу из турског ]езика (тур. ри11ик

сплуг'). Карактеристично |е да и бугарски тракиски ди]алекти

има^у сличне облике истог порекла: йуллрк, множ. Пуллуци*.

1 Исп. X. Хирта, Шо%еш. РогвсНип^еп VII 139 и Эег 1кау15спе В1а1ек1 1ш

Коп^тсИ ЗегЫеп 28; М. Решетара, Векишпе 31; О. Броха, 51ау18с11е РпопеНк

324 и 0|а1ек«е йез зисШсЫеп ЗегЫепз 16, 20, 23-25; Е. Петровичф, Сага§. 94—95

и МилетиНа, Црмн. 258. Наводим и неколико примера из свога материала: Носи

се йо ЪуВрЩе, чешйри Глоговац код Светозарева, Каш*, из ДубЪвц? Врачев

Га] код Беле Цркве, ддчекала, кобас'аа Фаркаждин ]ужно од Зрен>анина.

* И у грчким малоазиским ди]алектима ]авл>а се I- у примерима као {оцСХа

ко)е се тако^е обично тумачи турским утица]ем (ТпигпЬ, 1Р VII 15).

» о. с. 36.

* Хр. Вакарелски, Битъ и езикъ на тракийскигЬ и малоазийскитъ българи.

Часть I, Битъ, София 1935, стр. 61—62.
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Треба посебно истаНи да у галиполском говору нема секун-

дарних покретних вокала на кра]у речи изузев оних у партику-

лама с консонантским елементом поред вокалског (-ке и ел.).

Нема дакле облика као ономе, киме и ел.

НЕКОЛИКО СИТНИ.1ИХ ВОКАЛСКИХ ПС^АВА

§ 83. У извесном бро]у речи налазимо друге самогласнике

на местима оних ко]е бисмо очекивали према кнэижевном ]езику.

Ни]е ]асно како треба тумачити по]'аву е место а у н'ёШ

(= кад; увек тако) према саШ, садёке, али и седёке (сидёке). Ипак

треба нагласити да се овим облицима могу наНи извесне паралеле

у нашем ]езику. У Кореници се говори п'Исес!, гйкейа, пекейа1, у

повел.ама и писмима из друге половине XV в. налазимо К1да

Сто]. Пов. II 431, 433 и К1дан Пов. II 432 (све у дубровачком

препису ]едног екавског записника са су^ежа у Сребрници 1475 г.),

«да Пов. II 306, 307 (Ыз), 309, к»т 307 (све у писмима цара Ба]а-

зита II). Не може се реНи да ]е ]език свих ових текстова под]ед-

нако добар, али треба истаНи да }е бро] примера приличан и да

сви потичу из доба када се више увелико ни]е писало е на месту ь2.

— Да ни^е на кьа(а) утицао вокализам у \е&йа, \ейа (исп. старо-

чешко \ес1а '^епп')?

На шфву и и е на месту а у йраНича, йракица, йрачиЬа,

йрачеНа, йракеМ поред йрачака, йрйцаЬа (= пракл>ача) могли су

утицати околни палатални консонанти, а можда ]е било и смене

суфикса (-ица м. -ача; африкате ц и ч из]едначене су у овом

говору, исп. § 127).

Вокал и у ушшнем, уШйкнйво, издйнем, издПнйво претстав.ъа —

према обични]ем а у кшижевном ]езику и другим ди]алектима

— ]ачи аблаутни степей, усво]ен свакако аналогиям према итера

тиву (Шичем и ел.). Исп. у РЛА йоНкпиИ и исНкпиП.

Реч гозда (говори се за Турчина ко]и найма слугу или радника:

\а сам се нЩмйво у тога г'бзде) вероватно одговара нашем газда,

поза]мл>еном из ма!)арског (реч ]е уствари КйскепИеппип^: ма^.

§аг(1а < слов. §о5ройа). Однос о : а ни]е ]асан. Да ли се сме претпо-

ставиги да ]е некад у Срби]'и поред облика гйзда посто]алаи вари-

]анта гдзда (ко]а, с обзиром на ма^арски изговор а као а° не би

била фонетски сасвим неоправдана)? Треба, ме^утим, напоменути

1 В. 1лЫаУ1са, Ыа$(ауш у]е5шк XIV 754.

2 Има, разуме се, и стари]их примера, али \а их намерно не узимам у

обзир због честог ь^> е у текстовима из раните епохе.
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да ]г других поза]мица из маг]арског у галипол>ском говору

нисам могао наЬи. Нема чак ни тако распрострашене речи као

што }е лоВов (< маг). 1оро).

У речи жйрови мрави, зйрови мрдви ( = ждралови) извршене

су неколике промене. Поред осгалог ту имамо о на месту а

(исп. Вуково жёрав), што би по сво] прилици требало тумачити

морфолошким узроцима (продирайте суфикса -ов). Исп. уосталом

руске и белоруске примере на -ов1. У нашим ди]алектима могу

се наНи паралеле у северно} и североисточно] Срб^и: у околини

Смедерева, Пожаревца и Светозарева жёрови2, у севернотимочком

говору жер, мн. жёрове3 (-ов- ]е ту схвапено као проширен>е

множине).

По]аву о у зщом (идан лёабац $зо на за/ом) вероватно не

треба тумачити као специален случа} замене полугласника, веп

као пример асимилаци]'е неакцентованог а према суседном лаби-

]алном сугласнику.

Вокал о у речи угор (= узорана земла) упоре^ен с кн>и-

жевним угйр претставл>а аблаутни степей о без дул>еи>а (а не *0

као ргйр). Галипол.ски облик сродан ]е с польским ицог, чешким

йНог, горжолужичким миког, украинским угор и никако се не

може сматрати млаг)им од српске кц>ижевне варианте с а (пра-

стара ]е особина оваквих именица да има]у степей о коренског

вокала; форма угар везуче се за итератив -гараШи).

Насупрот наведении речима где налазимо друге вокале на

месту очекиваног а, у речима врабац, крйдё и рйсшй говори се

искл>учиво а, никад е. Ову чин>еницу помин>ем због шеног знача]а

за одрег]иван>е веза галигюл.ског говора с нашим ди]алектима:

порекло Галипол>аца очигледно не треба везивати за западне

штокавске говоре.

§ 84. По]ава а место е у вуданйца, вуданщар — ко]0] нала

зимо паралеле у североисточно] Срби^и, у говорима тимочком4 и

ресавском5 — никако се не може тумачити редукциям у нена

1 Словарь русскаго языка составленный Вторымъ отдт>лен1емъ Император

ской Академш Наукъ 8. V. жёровъ („произн. жоровъ"); Носовичъ, Словарь

•б-Ьлорусскаго нарт>ч1я, Санктпетербургъ 1870, з. V. жбровь, жоровь.

' Из мог материала.

" М. Стано]евиН, Зборник прилога за проучаваке Тимочке Крайне I, стр. 136.

* БелиН, ДШС 35.

5 Ивковип, Рее. 294—295; тако сам и )а забележио у селу Стрмостеду у

Горн.о] Ресави.

О говору Галиполских Срба 7



98 Павле ИвиН

глашеном положа]у (е би дало и", и), вей само заменой суфикса.

У исто] речи долази у нашо] ]езичко] области и треНи суфикс,

■Ъница у Васо]'евиНима1. За само продирайте наставка -аница исп.

и пример §й$атса у Дражици (Хрватска)2.

На сличай начин треба об^аснити и облик лубанйца {луб +

суф. -ан- + -ица).3

У придеву кйсаво, кйсала, кйсало и изведено] именици киса-

лйна налазимо а место е. Облик кйсаво може се поредити са не

баш сасвим сигурним кЫао у РЛА 8. V. У том случа]у облик би

наставлао старо каиль, а по]аву а кроз целу парадигму требало

би тумачити аналогиям.

У речцама ёви, ёШи очекивали бисмо о или е, а ]авл>а се и.

Ова] би се облик могао поредити са еве, вне, еше у разним екав-

ским говорима кад би се и одн. е могло свести на $. Томе се,

ме^утим, противе облици са с у ]екавском нареч]у: ёШё, ёнё\ у

Пиви и Дробнъаку4, ёшё, ёнё, ёШЩ, ёнё\, ёнён у неточно] Херцего-

вини5. Ни]е исключено да су галипол>ске форме постале синкопой:

ёШе Ши (или ёШо Ши) > ёШ ши > ёШи, ёве (или ёво) ни >■ ев ви

> ёви и ел. Исп. уосталом и Вуково „ёни (у Ц. г.) У1с1е ено".

Ни]е ]асно како треба тумачити и у жйрови мрави ( = ждра-

лови). Ова реч показу|е и других промена (о место а, в. горе,

затим по]ава загонетног мрави).

На месту е или а изговара се и у заиц, ген. мн. зайцц, заички

(=зеч]и). Узрок промене било ]е свакако фонетска асимилаци^а

ненаглашеног вокала према /'.

Исто тако на месту а или, вероватни]е, е долази самогласник

и у речи ]йрбйца. У исто] речи синкопирано ]е е у другом слогу.

Процес се могао овако одиграти: }еребйца > \ирибйца (затваран>е

е испред акцента) ~>\йрбйца (синкопа уз дул>ен>е претходног слога).

Вокал е замен>ен ]е вокалом у у уручё, урукдше, рруче (3 аор.).

На промену ]'е могла утицати игра ме^услоговних асимилаци]а и

дисимилаци]а (тип инжешер — инжин>ер, медицина —

медецина), а могло ]'е бити везиванэа глагола за именицу урок

{урокдше > урукдше; затим рруче с аналошким у као рбуде, § 49).

Дал>инска асимилаци]а ]е узрок и по]'ави о или у у доводка,

дувд]ка. Ови облици сразмерно су много ре^и од оних с вокалом

1 во^енйца у материалу Р. Алексина, ГЗС II 22.

* РеЗе1аг, §1ок. 102.

1 Исти облик познат ]е и неким македонским говорима. Исп. за Ъев)]ели]у

Ст. Тановипа, СЕЗб ХЬ 323.

« Вуковип, П. - Д. 19.

5 Вушовип, И. Херц. 13.
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предн>ег реда у првом слогу. Сам феномен вокалске асимилаци^е

]авио се свакако под утица]'ем грчког ]езика у ко]ем ]е он обичан1

(механизам процеса у галиполском говору слаже се с оним у грчким

говорима, а различит ]е од турског вокалског синхармонизма).

§ 85. У предлогу учу (= уочи) очекивали бисмо *учи или ел.

Извршеном променом и ова] се предлог приклучио нормалном

типу галипол>ских препозищф (на]веНи део оних ко]е се еврша-

ва^у на вокал има на кра]у о = у).

Место вокала и изговара се е у кршёна (=ситна вуна ко]а

оста]е после чешл>ан>а). Узрок промене ]е морфолошки: уопшта-

ван>е гласовне алтернаци^е ко]а постов у примерима као жена,

ген. жинё, инстр. жиндм. Исп. и йрмичёна, йрмичёина у § 59.

§ 86. Примери као валйко, Шалйко нису ретки у нашим гово

рима. Исп. Шалйко на Косову2, Шалшо у северном Банату8. На]ве-

роватни]е ]е ту а морфолошког порекла. Облик (о)волико могао

се анализирати као ово + лико, што омогупу]е по^аву варианте

ова + лико, затим ове + лико, ови + лико и ел. (такви облици оди-

ста посп^е у говорима4). Ни)е уосталом исключен ни утица] при-

лога Шако, (р)вако на стваранье форми Шалйко, валйко.

Не изнена^у]е ни облик маШйка, обичан у нашим многим гово

рима5, гласно ]'е, меЬутим, а у йаврчица (Вук йоуШка). На]могупни]а

од свега била би нека народна етимологи]'а према йа(в)ук, йа(в)учина

(семантичку базу давало би пореНен>е с пауковом мрежом).

По^ава а место о у прилогу дррга}йчко ( = друкчи]е) своди

се вероватно на контаминаци]у две}у основа, другач- и друго/ач-.

У називу дрвета то пола изговара се и, и', е", е у првом

слогу: на Шийбли, Шиейдла, ду° ШеийоУлё, ШейОла ген. мн. Ове се

гласовне вредности могу сводити на и, % и е, од чега Не последн>а

могуНност бити на]вероватни]а с обзиром на то да об]ашн>енъе

по]ави треба тражити у дисимилаци]и Шойо- > Шейо-6.

1 ТНитЬ, 1Р VII 35-66.

2 Елезовнп, Речник 8. V.

3 Из мог материала.

* ВушовиЬ, И. Херц. 55 (о«ё-, они-); Милас, Эапазп! 1грапзк1 <И]а1ека(, Кай

103, 74 (опе-)\ М. Кизаг, ЬитЬагадзко паг]ес]е, Ыаз*. у]езп!к III 324 (оус-). Облици

типа Шулико веома су распространим у ка]'кавском и чакавском диалекту, па и

у неким штокавским говорима у н>ихово] близини (у жумберачких ]екаваца, М.

Поповип, 2151РН VI 357, у Вировитици, Решетар, 5к>к. 103).

5 РЛА з. V.; Белип ДШС 33 и др.; ЕлезовиН, Речник з. V. итд.

8 О честим дисимилаци]ама типа о — 6^>е — 6 в. напр. Грамона, ТгаИё

<1е рНопёНцие 272—274.
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И у йрмичёра и ел. (реп. § 59, т. 7 и § }5$) стр]и и (или и', е", р)

на месту о (одн. у, у0, оу). Очекивало би се да метатеза да напр-

йрмочинё < йомрчинё. Ненаглзшени, цокал задаег реда асимидиран

]е, меЬУТим, дрема вокалу следе^ег слога, ^сп. § 84 (поводом

урокдше и цов6]ка).

Глас 6 у кьШкьдаче поред ре^ег кушкудаче свакако }е секун-

даран. У оваквим ономатопе]Ским формаци]ама вари|абилност

фонетског лика обична ]е по]'ава.

У именици грой (множ. грбб\е, гроб\и) говори се само о, форма

*грей ни]е позната. Ова] податак допунзу]'е оно што ]е речено у § 83

поводом гласовних облика расШи, крадём и ел.

§ 87. По]'ава вокала и место у ко]у налазимо у дйбок, дибока

ни]е непозната нашо] диалектологии. Овакви облици долазе у

извесним чакавским говорима (тако у Добришу ШЬокд1, а слично

и код „угарски^ех чакаваца"2), затим у неким штокавским мегтима

б]еловарске околине3, али на^шира зона н>ихове употребе лежи у

]ужно], централноз и неточно] Срби]и. На Косову се говори

дибдк, дибдка*, у Ресави ]е забележено дибдну6, у Глоговцу код

Светозарева дйбок, диббка6, у тимочком говору нацени су облици

дибйна, у дибин, у дибил?, у Лрсковцу ]е Брох записао ЛЬока*,

у неготинском кра]у говори се дцбцна*, а РЛА наводи топониме

ОШодщзка Р1ашпа, О'ФосапзЩ Ро1ок и 01Ьос'1са цз Срби]е. Об]а-

шшеша ко]а се да]у веома су различите. *'

У поздраву Дубру йшро поред Дубру ]ушро ко]и ми ]е С80П-

щтен са више страна (нисам га сам чуо у живом говору) ]авл>а

ре й- ка° и повегде у другим ди]алекти,маи. Вероэатни узрок

промене у > и веп ]е означен у литератури12: то ]е асимилаци]а

у према суседцом /'.

» МйСеКс, Рай 121, 104.

2 РМ 5. V.

8 Ке§е(аг, §1ок. 103.

* ЕлезовиН, Речник 5. V.

5 ИвковиН, Рее. 93.

8 Из мог материала.

7 БелиН, ДШС 122. *

8 Ц1е 0(а1ек(е с1еа 8йо'1|СП51еп ЗегЫепз 155.

9 Збирка речи В. ЪериНа, граНа САН.

10 В. напр. БелиНа, ДИЛС 122-123, Решетара, §1ок. 103 и Облака, Е1п1ве

Сад>Не1 аиз йег Ьи1еаг18спеп ОгатглаНк, АгсЫу XVII 443.

11 МилетиЬ, Црмн. 255. Друга сведочанства за Црну Гору да)у текстови

на народном ]'езику Лов. ИванишевиНа у Босанско] вили 1903, стр. 103 (ишро),

323 (иШрос). Сличай облик говори се и на земл>ишту северозападне Бугарске,

Видину: ё6Ьг{о) Иго, М1а4епоу, ОезсЫсМе 89.

12 (МилетиЬ, I. с.
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Облик сйруШка, у обидно] употреби код Галипол>аца, ни]е

редак у нашим ди]алектима. У области призренско-тимочког

Д^алеКта нашли су га Маринко Стано}евин у севернотимочком

говору1, Станко Стано]евип и Милан Цветковип у Планиници и

Врбовцу, Милан Стано]евиН и М. ЖивковиН у Пироту( М. Вла]инац

у Врййзу2. У Подришу бележи га X. Хирт3, а из Босне имамо при

мере М. Жулипа4 и Мехмедбега Капетановипа Лэубушака6. Збирка

Вл. Арсеньевича (гра^а САН) да^е ^едну потврду и за Банат.

Ова] ]е облик, судеНи по словенским паралелама, стари]'и од вари

вайте сурушка.

У речи гдлови, головчиНи (= голуби) имамо завршни део

речи преудешен према суфиксу -ов, исто као у жйрови (в. горе).

Облик кбйус биНе настао аналошким проширешем гласовне

алтернаци]е у ненагл.: о нагл. (в. об^ашшеше поводом облика

Прмичёина у § 59). Ипак исп. корив у Градишту у Славонии6.

На први поглед могло би изгледати да и о у Ьмгьем ( = уми]ем,

оперем), дмгьес, дмн>е, дми се, /8 се бми итд. треба тумачити исто

као о у койус, дакле дмгъем се: умйво се = дщем се: уййво се.

Анализа чииьеница говори, ме^утим, против такве претпоставке.

Код глагола с префиксом аналоги]а, уколико ]е има, доводи у

галиполэском до уопштаваша у- (в. § 47). С друге стране, и у

Вука налазимо дмиШи, дмщём, \\йъ [1] умити. Облик с префиксом

о- познат )е и нашим средн^евековним споменицима и понеком

писцу доцни]ег времена, затим СтулиНевом речнику, а у ман.0]

мери и народним песмама. Има га и у другим словенским ]ези-

цима, тако напр. старослов. 0<мх1ти поред оулнити, словен. отШ

поред итШ, чешки от^И поред ит$Н итд. За нас ]е, ме^утим,

важно да оваква варианта преовлаг^е или се ]едина употребл>ава

на широком простору у Срби]'и. За призренско-тимочки д^алекат

имамо потврде од А. БелиНа7, М. Стано]'евипа8, Влад. М. Нико-

лиНа9 и М. Павловипа10. Са косовско-ресавског терена ове облике

1 Сев. - тим. 363.

2 Збирке речи у гра!)и САН.

8 Бег 1кау|5сНе 01а1ек* [т Коп1§ге1сН ЗегЫеп 25.

1 Ыагос1па тесИйпа и Уаге$и, 2Ы2 XI 221.

5 Народно благо, Сара]ево 1888, 23.

« Ш. Варница, ЗНЖ V (1900) 315.

7 ДИЛС 529 (у регистру нема облика с у-).

8 Зборник прилога за проучявагье Тимочке Красине III 94.

• Лужница и Нишава, СЕЗб XVI 351.

10 Срет. 217 (у регистру нема у-).

'
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потвр^'у Гл. Елезовип1, Т. Бушетин2, М. Ивковип3 и мо] мате

риал из Глоговца. На]зад, и Крашовани у овом глаголу има]у

префикс о-4. Ова изоглоса можда ни]е без значаща за одре1}иван>е

првобитног станишта Галипол>аца.

Ни)'е ]асно како се по]авило -о у имен, шрбо (ср. р., ген.

трб'дта) = трбух ко}а се у галипол>ском само тако говори. Узрок

промене могла би бити нека аналоги^а. Именице мушког рода

на х ко}е после испадан>а тога консонанта добива]у у ном. ]Д.

необичне вокалске завршетке пружа]у и у другим ди]алектима

плодно зем.ъиште за разноврсна аналошка прекращала.

1 Речник 8. V. V. омйвапе, омйваШ (нема у-).

2 Српске народне песме из Левча, СЕЗб III 71: Над водом се Тода омиваше

8 Рее. 223: да се сомйе.

* Ре(гоу|с1 211.



КОНСОНАНТИЗАМ

§ 88. Фонолошки систем консонаната у галипољском говору,

тачније у говору његових претставника са најразвијенијим језич-

ким осећањем, данас је идентичан са системой српскохрватског

књижевног језика. Данашњи говор Галипољаца познаје све консо-

нантске фонеме које има наш књижевни језик — дакле их — и

ниједну осим њих. Међутим ова ситуација не претставља директно

продужење старијег стања. Галипољски говор се само вратио на

првобитну слику консонантизма. Иначе су за историју галипољских

сугласника карактеристична три крупна иновациона покрета (од

њих је бар један био подстакнут споља) којима су из говора укло-

њене фонеме х, л>, ш, ж, ч и џ. Али доцнија еволуција, инспири-

сана искључиво спољашњим утицајима, поново је увела у језик, на

један или други начин, те исте фонеме. Стога се промене које су

биле извршене огледају данас само у распореду ових фонема.

Само прегруписавање у првој развојној фази било је задрло

дубоко у структуру српског консонантизма: од његових битних

одлика био је напуштен принцип два реда предњелингвалних кон-

стриктива (с — ш) и три реда африката (ц — ч — ћ). Осим тога

била је остварена у знатној мери једна фонолошка тенденција

карактеристична за низ данашњих српских говора (пре свега за

велики део оних у Србији): ликвидација разлике између броја

звучних и безвучних консонаната. Док у књижевном језику

постоје три непарна звучна сугласника, у многим говорима нема

ниједнога: х је испало, ф је супституисано са в, а према ц стоји

звучно 5. У галипољском говору л; је такође испало, а непарност

' ц уклоњена је на други начин, уништењем разлике између ц и ч.

Као непарно осгало је једино ф, али и оно у последње време

тежи да се влада, бар у једној позицији, као безвучни парњак

гласа в: на крају речи звучни консонанти прелазе у безвучне, па

међу њима и в (додуше недоследно) у ф.

/
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СОНАНТ /

§ 89. У погледу изговора и судбине / галипол>ски говор не

одлику]е се ничим што би било необично за српске говоре. Ова] се

сонант артикулише као неслоговно {', слабее или ]аче у зави-

сности од околних гласова, од акцента и на]зад од темпа говора

и говорних навика, степена пажливости и прецизности артикула-

ци}е мс^единих говорних претставника.

§ 90. Као и у другим говорима, изговор / нарлаб^и ]е

испред палаталних вокала, у првом реду испред и. Идентичност

места и велика сличност начина артикулащф ни/ омогупу]у да

се I стопи са таутосилабичним и у ^едан глас:

бйй му (= 1ьеговом оцу), байн, грйй, дуй ( = до]и), заиц, зайцй

(ген. мн.), змВйн, змййче, избрди (1 ]д. аор.), йзброи, крайчком,

муйм, нйжеи се (л >/'; овакво / понаша се као свако друго, стога

]я ове примере не издва]ам), Сшайна, сШо'й, шройм кдлама,

ШуШунцш, фримо.

Ипак се не би могло репи да ]е / потпуно ишчезло у овом

положа]у. Прилично често бележио сам примере са, обично доста

слабим, I1:

грйщс, грй[йо, дрвй(0 (ген. од дрв[и = дрвле), зако(и (*закол>и),

лмаЩн, избрд[и (1 ]Д. аор.), избрЩй и, Кб^йн, мЩйна (=*= ма]чина),

йод6[и (импер.), ракй[ина, увй(и {ува{а — долина), уда(и (= ода]и),

У1йна, рсшреи(и {( < л), фр(йлв, чи(й.

У ретким приликама слушао сам чяк и чисто консонантско

/ у позиции испред наглашеног и: ко/'й, мо/й.

Неста]'аи>е /' испред а ограничено ]е на интервокални положат

Иза консонанта а испред и глас / се изговара:

бр2аци, дивЩ, дрв{и, на зём{и, не зйм(и {е, кумрШАи, лйс(и,

йёр1и, ПрУТЩи, сноЩи.

У неколико примера ]авл>а се и секундарно ), испред и и то

као прелазни глас у интервокалном положа]у, а затим, према

овоме, и у почетку речи (исп. § 94). Ово ]е на]бол>е сведочан-

ство да ]е прелазни глас \ у таквим случа]евима постао фонема.

У^едно ово показу]е да говор спада мег}у оне наше говоре у

у ко]има I испред и рш ни]е постало реткост.

1 У овом поглав.ъу обележавам ова] глас прецизни]и знаком /; у оста-

лима се из техничких разлога задоволавам уобича]еном транскрипциям са /.
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§ 91. Испред еи (акцентованог ]ата) /' се на]чешпе добро држи:

{ё*га, &или, 1йамо, По1ёили, йоф'ШЩу) у$адосе, на1ёиво ее

(реткй су прймерй као да ёиш, не наёи1)а Се = Не засйНу]е се,

уёила1).

Кад се иза жега нй^е палатаЛни вокал (е = Ъ = и) у слогу

испред акцента, { показу]е ]аку тенденци^у испадажа:

и'зйке, изйком, идан, и'данйес, и"На\ еинд, инйм, и'нЬгй, ичМёна,

и'чмёном, ичмёнска.

У ета\&Ъо) изреци чрма \ёдна, где ]е очуван старки акценат»

ски лик овог бро]а (*/еднй а не * }еднй), глас I се одржао, док се

у йдан, и'Ни И ел. губи редовно. Треба истйпи да се у Свести

вепине Галиполаца облик (ёдна у овом изразу више не везу]е за

идан итд.

Вероватно аналогиям према облицима с акцентованим е" одн.

е треба тумачити факултативни иэтовор {' у примерима као ш^аше

поред и^ан>е (=]ело), /и^амо, {и'ЦаЫм (=]едуНи), /ие^аше,

1визйком, (изйку.

С друге стране према облицима косих падежа уклонено ]е

I из ном. \д. ёчмен, ёчмён.

Иначе се }. испред акцентованог е чува добро, а уопште

испред е прилично добро:

бЦе, ду ба[ё ( = оД оца), да се бо\ё[у, брёис[е, велики (е, да[е,

зё[е (= Зеле), изгрЫемо, вйш (е ЬуШ ша/сй, друга (е (= ]о]) гвори,

злд 1е, избрЫене, искривите (е, како {е, ко (е, ко(а \е, узне (е,

чйсш 1е, казЦе, две11 кЩе, крЩе, куйЦе, мщес, мйлу1емо, ду мине /е

( = од мене ]е), нце, нй[ё се врашйла, йщё, йи(ёмо, йодизу^е, По[ё,

йрда[е, йро[ё, йсЦемо, йусёи(е, раду[ёмо се, расШерЦе, сад&Шо, шо

се сме'Чёс, сШу(ё1у, шу{1 (= тво^е), шре{'бу(е, ду удар (= из ода^е),

удршу]<е, ул1емо, чщё су, ч^еше.

Кад ^е I далеко од акцента, оно се изговара знатно слабите,

а долазе и примери са потпуним губл>ен>ем:

докле е, малечка е, иослава (= Шале) е на школ>у, ШуШуке

(= ту) е буюйшша, шо е слйчна (=- лепа) била, милуеш, да се рйдуе.

Нарочито )е често ишчезаван>е ;' у енклитици \е, обично у

многим нашим говорима.

Посебан ]е случа] потпуног (и фонолошког) нестанка ). иза

два сугласника а испред е у презенту йзмем (= измаем, исп.

1 Разуме се, у облицима изёиШе, изеиво и ел. нема нйкяквог испадала /

веН се само чува стари]е стан>е.
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дм/ем — ум^ем), йзмес итд. Изгледа да на сличай начин треба

тумачити и облике презента као йбкрем ( = покроем). Исп. § 357.

§ 92. Испред вокала задн>ег реда [ уг углавном доследно

сачувано:

ббрчлща (= дужник), завща, мйлуьймо (=» миловасмо), му(й,

Пд^ас, чеш0о, бй^бм, куЦбга, му^бм, Шу1дга (--= твога), врйне^у, у"

зем1у, змЩу, [унак, 1уШ, ко$, змщу.

Нема примера као што су моа, греаШи и ел. из неких наших

говора. Треба ипак напоменути да сам у неколико махова слушао

бйй Ши, бай ми место обични]ег бй}а Ши итд. — Облици учёр, учё-

риииьи, учерйито (само тако у галипол>ском) старки су од одго-

вара]упих вари]аната са I и претставл>а]у ]едан од архаизама

овога говора.

§ 93. И испред консонаната — а иза самогласника задк>ег

реда — глас I држи се на]чешпе добро:

щлушин, заща, 1&1це, {ащёШом, каймак, дивбща, рйзббЦски

ни йодизЦШе.

Слична ]е ситуащф и код I на кра]у речи, а иза а, о или у:

кра{, шй се ни бб{, гн>б[, двдь (ср. р. од два, исп. § 269), ло/,

мбь йовбЬ, куйуъ йл%, йодизЦ.

Отступала од овога налазимо само у групи дуг вокал + /

ако I нема ослонца у другим облицима парадигме. Такав }е случа]

императива као да, чека « да}, чёкЩ), затим облика дивбка поред

дивб}ка (алтернативни облик са /' подржава ген. пл. дивб^ака где

се I налази у сасвим друкчи]ем фонетском положа]у). Овамо

спада]у и заменички облици увй, уна, уШй (ном. }Д. м. р.). Акценат

увй могао ]е постати ]едино из ова са а ко]е се на^акше тумачи

дул>ен>ем испред /'. Сви су поменути примери познати и разним

другим говорима, пре свега онима у групи ко}у сачи1ьава]у косов-

ско-ресавски и зетско-с]енички д^алекат1. (Облик немо(}) ко]и

се на другим странама често ]авл>а без / не употребл>ава се овде,

говори се искл>учиво нёка). — Промена почин>е да захвата и {

нови]'ег постажа у прилогу син>бдрагу поред син>б\драгу, сунб)-

драгу и ел.

1 И за пример дивока ксди изгледа на]ре))и могу се навести паралеле:

Девона у Ли|ево) Ри)еци (Решетар, §1ок. 149) и у Васо]евипима (Р. Алексии,

ГЗС II 22) у Црно] Гори.
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Испадан>е / у узлазном дифтонгу са дугим првим делом

фонетски ]е оправдано и добро познаю из разних ]езика (исп.

судбину сличних дифтонга у старом индоевропском)1.

Облик аде (поред н>ега говори се и й, али никако (х)а}де)

сю\н пострани од изнесених примера. Гласовни лик поза]мл>ених

речи зависи у првом реду од н>иховог гласовног лика у диалекту

из ко]ега су поза]мл>ене. Исп. тур. НасН поред НаусИ.

Ситуаци]а }е сасвим друкч^а тамо где се / нашло на кра]у

слога или речи а иза — разуме се таутосилабичног — и. Ту се I

утапа у глас и као и у другим нашим говорима:

Прлй (< йролщ), йрлйШе, омй га, йй, наййШе се, камйску (од

камща), камйчиНи, босйка.

Има, додуше, и примера са {* — бусЦка, камй{ску, шщкове,

ретко найЦШе се — али ти облици по сво] прилици нису плод

чувала стари^ег стан>а, веЬ резултат аналошке реституци]е /

(исп. бусщак, камй{а, шщак, затим однос йи{ем: Пище = Плу^ем:

ПлуЦПе). КраткоНа вокала и у примерима као йрлй доказу]е да ]е

-а/ > -и свршена гласовна промена, пошто се наглашени само-

гласници скраНу]у само у отвореном задн>ем слогу.

Вероватно аналогиям треба об]аи»ьавати и по]аву и добро

чуваше $ у виещу (одр. вид 'ветху'), Повщшйше се (: вцаШ,

вЦШо).

За групе еа[ и е/ у оваквим положа^ма имамо само примере

са Л ко]е се изговара:

йондё1анш, грёи1 (зап. нач.). сё1Ч, сёа1Ше, смёи1 (именица)

— вё{Шо.

Строго узевши, у свим овим случа]евима не може се искл>у-

чити могуНност аналоги^е. С друге стране немамо ослонца за поуз-

дани]е твр1)ен>е да ]е послало /' ( < л) у речима дё"кам (исп.

§ 53) и кйсек, ген. кйсёка (§ 101).

Укупност изнесених факата да]е повода за закл.учак да се

галипо.ъски говор крепе за]едно с другим нашим говорима у

правцу губл>ен>а { у извесним положа^ма, али се не може репи

да у ово] тенденции преднэачи.

§ 94. Секундарно / ]авл>а се као прелазни глас у хи^атусу,

наравно само ако ]е ]едан од суседних вокала предн>ег реда

1 В. напр. Ме^еа, 1п1гос]ис[юп8 116, а за ову по]аву у нашем ]езику

А. Ва)ана, ЪЫ. 1 308.
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(обично и). Ту се }авл>а]У две основне врете случа]ева: или ]'е

палатални самогласнйк йспред секундарног {, или ]е йза н>егй

(посто]е ня^зад и примерй где се / ]авЛэа измену два вокала

предн>ег реда).

У прву групу долазе Примерй као И-(-ува се дйгне; И'•/-

дна"да («=и она) се зйсШрйми; Кл&чи- (= гаЗи) 1-дбудвёим нугама;

Кулйти (= точкови) ми-1-дбучёШвороЦ йокршёне; И-{-оПШе га вйкни;

шрй$з година (поред одговара]уНег облика без I).

Према оваквим примерима уопштено ]е протетично I у {дйШе

(Кет се враШим, (дПшё Не Писем) ко]е одговара обичном \оПеШ

Из многих Наших говора» а исто тако и у [он, {они-, {бно^ {дни

(Уо« ШЩе д-о-ндга другого Пуша; Куй Пддне сам, (он ни Плйче; Лк

док дб1)о, {6м Побе'гли; Досша си нарйчала, [он ни чу^е), и {обу-

(=оба-: До^оше вамоке две' диво^не, ама су $дбудвёи грубе; На

1'дбудв'ё'л Оланинё; ЛЬбудв^м $веШом ни чЦем; Аде да се уфйшимо

[Ъбудвуйце на кубйАу; ^6бу чишйри врВце ми даде). Ове ее речи

изговара]у увек са почетним /- с изузетком заменице $н но\& се

често може чути й без ( .

Другу групу сачин>ава]у примерй као [а зйбр6{и (= забора-

вИх),наПра[им, наПра(асе, наПрд(е{у, усШа^ла, усШаЦим (в се у овим

глаголима Не изговара, § 95), дВапа(ес, дивишнё1ес (са врло сла

бим {; обични]и су облици с хватом, исп. § 74), уПрамо (и, нет

(г (и йрклёво, ПомлйШиШе {а, у-[-йзби ( = у подруму), ду-1-пзбё, да

ми По{йшШеш. на глава, извади кошу/у Па се [йшшем.

И овде су извршена уопштаванэа, и то у заменичко] енкли-

тици (и (шрём [и, ни вёи^аш (и), у глаголу {йшшем (шо наПра(аш,

[йшшеш ли се?; (йсшй се кеШ ймас буба; (йскдво ми на глат) и у

йменици [изба ([йзбй ми малицка; крЬа му двёам [Пзбом = са два

подрума). Само што се йспред и глас [ уопште врло нередовно

изговара (§ 90), те се сви наведеНи примерй могу чути и без [ :

забраише, найраимо, усШйили, 'усШаи, да и в2ид[ем, две" Пзбё,

досШа си се Пскаво итд.

СОНАНТ в

§ 95. Изговор в \е лабиоденталан као у веЬини наших

говора, и, опет као у веНини наших говора, често лабав, са сла

бим покретом приношенэа дон>е усне горнзим секутипима. Тиме ]е

омогуЬено неста]а»ье в у извесним случа^евима. У галипол>ском

оно ]'е ограничено на одре^ен круг речи.
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Интервокалчо в неста]'е у прилогу мра, мьра и ел. (§ 66) и

у глаголима заборавити, направити и (о)ставити: \а эабрщн,

Ши забраи, забрЬено, найрйим, найрЩише, найраи, сшаиво, усшЩе}у,

оещаиш, усШщи, уещаили.

Очигледно в у групи ави показу]е на^мажу отпорност. И у

многим другим говорима врло }е често губл>ен>е в баш у поме-

нутим глаголима. Тако напр. у севернотимочком1, у })аковачком2 и

сретечком8, а исто тако у Банату и на многим местима у север

но] Срби]и4. Исп. и у РЛА ргарй. У вези с об^аильешем ове по]'аве

в. МилетиНево тумаченъе узрока слабог чуван>а в испред и5.

Иначе се интервокално в добро одржава:

йузнава, слццавац, ножёвама, йойё"ва, задавали, йокрйвамо,

уснйва, увй, йрвцра (3 аар.), чува, праве, дёвеШ, д,ёивери, крйвё,

Дурове, йрйовес, снувё, йошрвеци (= растурени), дрвено, \рвё, да

вёид!ем, нивёисШица, овёи\емо, ПрПовёида, чувё"ку, дивиШнцес,

гаднавица, жё"шавица ( = зеван>е), на глави, мрави, йуйлё"снавио

се, савй (зап. нач.), нбзёви, кривим, чбвик, у йовйШку, увйм, ВуШрви,

суви, Шравом, цёивом, црё"во, див6\ка, бйволе, нйво, йувд}, дрво,

рво, з&врши, ду вршинёШа (= са вретена), ни глйву, траву, у цёиву,

крйву, ШёисШову, увр. ■■

Мег]у овим примерима има и таквих у ко]има се чува в у

групи ави, само што ту свуда остали облици исте речи или од

истрг корена подржава)у в.

§ 96. У полржа]у измену вокала и консонанта или у консо-

нантским групама в се тако^е губи у рграниченом бро^у речи:

гоз\е, гуздена, — дик се, йодизр/е, йуд&зщво, — долен прил,.

(поред дбвле), — йлока, — сёкрва, сёкрв ( = свекар), — сшрака, —

ербц ми, зйерби ми, србан>е ( = свраб), — сунд]драгу, синд]драгу,

— Щбу (= ТЭШ)1 Щу$га, Шу}а, щуйм. Ови;м. прчмерима мржда треба

додати думаМншо и царсШо (дакле наст, -сто као у источним и

]ужним кра]'евима Срби]е) ко]е су ми мо^и информатори у више

махрва; сарпштнли, али их у,\ у живом говору нисам чуо.

1 Стано)евиН, Сев. - тии. 381: йра(1)им, осша(1)ам, зьбьра(Цим, ойра(1}цм.

* Стевановип, Ъак. 62: сшаили, забраим, Шцраила, найраи.

5 ПавловиН, Срет. 103: се забрщв, се забрщиле, осшал'иле, О/им" ле итд.

* По мом материалу.

5 Црмн. 301, исп. и стр. 307.
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Ако анализирамо наведене примере, видепемо да се ]едан од

н>их (с'ёкрва) може тумачити дисимилащцом в—в1, да су два

друга у групи свр- ко]а се на сличай начин упрошпава доста

често и у другим нашим говорима и уопште у словенским ]ези-

цима, и да ]е остатак примера имао в непосредно уз о (изузев

скоро опшгештокавског диг- <^двиг-). И иначе слаби лабиоден-

тални изговор в у суседству о тежи да се претвори у рш слабей

билаби^ални. Такву артикулащ^'у, поред лабиоденталне, забеле-

жио сам напр. у молбмама, ги>ори, мршшбЬа, ыуданичар итд. Овим

су, наравно, створени поволни услови за потпуно губл>ен>е в.

§ 97. Иначе се в уз консонанте добро чува:

гвёирй, гвурйла (< говор-), две", дво\анче (=■= близанче), двуйце,

див/б, дрв\и, засввиШли, зваНа (= жваНе), звёазда, \Шрвца, кравски,

лёивн>а (= шталска), надвбру, овца, йдв]е, йусшавне, свиного, свё-

засше, свёиШлй, сейму", свиШйпа, свишбга, свлаче\у, свргдер, смбква,

Шиква, увцама, рквПри, усванрвйгье, уШвори, ушворйво, царбвн>й,

цв2иНе, цвиша, црква.

Посебно треба истапи лексеме бр'ёисква, чишвршак и сврдло

(: србй, сшрака; изгледа да ]е акценат на р допринео чуванъу в)

и заменицу свб} (исп. горе Шб\). Исто тако треба поменути и

йофрасшим (в. § 123) са ф ко]е вероватно показу]е да в у групи

хвр ни^е испало као у нашем кн>ижевном ]езику и другим ди]а-

лектима.

§ 98. Посебан случа] прегставл>а група вл>. Место н>е чу]е

се просто /' (л иначе да]е /'!) у итеративним глаголима найрщам

и сШщам, усШщам и у трпним придевима найрй}ен и усШЩен, али

у облицима где би се очекивало ново ртованзе говори се редовно

в/: здрав\е, дрв'щ, див\б.

Различите судбина ове групе у речима са старим и новим

]Отован>ем сасвим ]е природна. Промена вл> ~> л> има знатну

старину. Пример непрлиию забележен ]е год. 13792, испрлию 13858,

1 Слични облики нису непознати нашо] диалектологии: зекгуа у Прчи>у

(Решетар, §1ок. 150), зекгуа у Дубровнику (Будмани, Рад ЬХУ 159), зекаг и

зекагуа у хрватским насел.има у ]ужно) Италии (Решетар, 5и<111. 172), зекаг,

зек^а у штокавским и чакавским говорима на Брачу (Храсте, СДЗб X 27 и

36. радова Фил. фак. у Загребу 1951, 388), зекгVа на Шолти (Храсте, Рад 272,

стр. 136), зекеГУа на Цресу (Тентор, АгсЫу XXX 168).

2 М1к1о81сЬ, М5 191.

* Сто)ановиН, Пов. ПО.
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встал» 13871, опрллгалю 13882, излралгакз 13923, опрдлгаш* и

слстллшнл у истом документу4, исталгалю 1 403е, непралкзни 1415е.

У презименима на -славлик (каквих код Галипол>аца нема) губл>еше

в засведочено ]е рш рани]е. Тако у дечанско] повели из 1330

налазимо презимена Дрлгосллликь, Лювослаликь, Братослаликга7, а

у хрисовули цара Душана манастиру св. архангела Михаила и

Гаврила из средине XIV в. само на ]едно]' страни издан>а /Инро-

слаликь, бтроисллликь, Брлтосллликь, Приенсллликь, Коудислдлики8.

Исп. и придеве типа радосалк (1327)9, привиеалк (1349)10 и ел.

ВеН и ово неколико напабирчених примера ко]е \я да]ем зато

што ]едним делом употпук>у]у Решетареву збирку11 и помера]у

прве датуме дубл>е у прошлост (систематск^е претраживаше

текстова изнело би можда на површину ]ош рани)е примере)

довольно ]е да покаже да ]е в у групи вл почело неста]ати рш

много пре новог ртованэа, што значи да процес ни^е морао

захватити нову групу вл. Тако данас имамо на Косову доПралаШ,

осШалаШ, заборалаШ али здравле, дйвли12, слично у Банату

оПралаШи, осшалаши, ойрален, ЬсШалено, забралаШи (од забравиШи),

забралено, али опет здравле, дйвли13. Ако ]е у галипол>ском говору

овакав случае у томе нема ничега што би нас могло изненадити.

Уосталом за галипол>ски уопште ни]е сигурно да ]е у н>ему икад

извршено ново ртоваше у групи лаби]ал + / (можда данашн>е в/

директно наставла некадашже, исп. § 113). Ман>е ]е вероватно да

у галипол>ском ни]е ни било промене вл > л, тако да би облици

найрщам, наПрд/ен и ел. били аналошка образованна према наПра(])им

у ко]ом више нема в.

1 та. 122.

2 Пуций, Споменици ерпски II 30.

■ Сто]ановиЬ, Пов. 172.

« 1Ы<1. 173, 172.

5 та. 479.

• 1Ыс1. 216.

7 М1к1о81СЙ, М 5 97.

8 .1. Шафарик, ГлДСС XV (1862) 298.

» М5 87.

10 М5 144.

ч АгсЫу XVII 31.

11 По Речнику Гл. ЕлезовиНа.

11 Из мог материала (Српски Итебе}).
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С|бл.ицч са вл > ^ познати еу мндгчм нашим ди^алектчма,

напр. крсовско-ресавскоад1, чр^ро^анском1, призренско-тимочком?,

зетско-с]еничком3, источнрхерцеговачком4, затим икавским гово

рима у западно] Срби]и5. Ипак Не се и овде, изгледа, моЬи оцр-

тати цека изогдрса; читав низ дч]алеката дал>е на северозападу

не зна за ову промену, судеЬи бар по посто]еНим расправама

кр]е не памин>у испадан>е, а често да^у, у другим поглавл>има и

у друге сархе, примере са с&чуваним вл. То чажи напр. за говоре

Сара]ева (Шурмчн), Вареша (Жул>иЬ), Слав. Посавине (ИвшиЬ),

Жумберка (Скок, АгсЫу ХХХЦ), залета сешскога (Томл>еновиИ),

Хвара (Храсте, ЗФ XIV), Новога (БелиН), кварнегских, отока

(МилчетиЬ), Вир]а (фанцев, АгсЫу XXIX) итд. Описана црта спа^а,

дакле, галиполски говор са дн)алектима на )угоисточно) половчни

српскохрватске ]езичке територи]е.

§ 99. На почетку речи в се чзговара редовно:

вади, вёжемо, вёи^е, вйкме, влйсчиЬи, вода, врс крошке, врсша,

врШй, враШа, вудом, вунови, вукаше.

Слична ]е ситуаци^а и у финалном положа<"у:

здрйв, мрав, йбсШав, гйднав, гулйшав, зёив, лёив, цёив, жив,

крив, крмчёШов, ндв, н>игдв, врв, сёкрв, глув, су~в (поред нови]их

облика са -ф, в. § 135).

§ 100. О по]ави секундарног прелазног в у групама као -аво,

■аву- в. у § 73—74.

За однос в у ономатопе1'ском скав$че према м у нащем

обичном скаму~чё (РистиН-Кангрга) исп. скавлйчй у Глоговцу* код

Светозарева и каучам, -иш сквичи (куче)1 у Тиквешу у Македонией7.

Глагол рвати се има у овом говору редовно в на почетку:

врвём се, да се врвёмо, да се врвё\у, ми се врвамо (импф.), он се

врвйо, врвйлй се, заврвамо се. Узрок по]аре в треба тражити у

неко] контаминации, било са врвЪШи или, вероватни^е, са урваШи

(заурвйо > заврвао? — глагол урваШи у Броз-Ивековича има и

значение грвуНи предобити, па порушити, уништити5). Нети овакви

1 В. горе.

2 БелиЬ, ДИЛС 161.

а Решетар, §(ок. 150—151; Стевановий, ИЦГ 55; МилетиЬ, Црмн. 311.

4 ВушовиЬ, И. Херц 31.

5 Жг1, Оег |кау18сЬе 01а1ек1 1т К0п12ге1сН ЗегЫеп 32.

6 Из мог материала.

7 Бл. Ристоски, Зборови од Тмквещкр, Македонски )азик Ш 47.
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облици, врвёмо се итд., говоре се у неким местима у околини

Пожаревца. Ла сам их нашао у Касидолу, а саопштени су ми за

низ других села у околини. Посто^и дакле могуНност да су их

Галиполци понели из првобитне посто]бине тако да би у н>има

можда требало гледати |едну од веза галиполэског говора са

браничевским. Исп. и на Косову облик са в-, али са друкчи]им

разво]ем целог глагола: врбеШ се, врбйм се срвати се5'.

Секундарно в не]асног порекла говори се у речима свё"дбе

(= усеви) и бвас, овса, бвсбви (идан бвас ми у\ёаде — никад оса,

зола). У последило] речи забележено ]е в и у Боки Которско]2 и

(управо 0<в) у Прекомур^у, на словеначком земл>ишту8.

СОНАНТИ А И Л

§ 101. Глас л прешао ]е у / у велико] веНини речи и облика

у корма ]е постао приликом старог ртоважа:

а\йна, разбЩа се (= разболева се), бусщак, босщка, брсщна,

вщам, вй\ао, ва\ан>е, вщаву се (исп. валаШи), ни ва\а ми се (исп.

валаШи), не да бйдне вд]а му, По во/у, грщан, грщача, огу\ен (према

овоме и гу\имо сйрка = луштимо кукуруз), дугу\асшо, жё\а

(изё"до га, ж1\й ми йрб^е), нажёй се (= зажелех се), бнй се

нажеи, Каийо/е ( = Галипол>е), каш!йн>е, шо се кйш\еш, зйкас}а се, \а

се накаца, кб}ем, закб\е\у, закбщ, куШр/йо, закушр\ано, коШр\а,

кушр\акасшо, закошр\ало, кошр}а, кош.у"\е, кудеи}а, кудёи]ом, \уби,

\убаву се (— л>убл>аху се), йо)убйво, йо/убим, йд!уби, \уди, ]удй

(ген. мн.), \удма, од\удйла ( = л.удски урадила), \ущо\ од'^ено,

\у\а]у се, \у\аву се, мй се за\у}амо, Щашке, у ]у"\йщки, $сйе, $сайа

(ген. мн.), $сйама, рйна ми се йбд\уШи, мй се йо}ушймо (зедан на

другога), о\ушшйво, \уиже\у, \ушшимо, меи\ем, самёи1емо, самЪа\е]у,

нидеи]а, у неде'Чу, йундё"}ник, Пасу/, йасу\ом, найО]е, найо}у, си/днин,

сщани, се\ана, сщанама, сШрёи}аш се, сШрёи]8н>е (према овоме и

у"сщреи\и се), фр\им, фр\ила, зафр\и, фр\а, фр\йо, фр'\а\у, ч1ш\а, шщак,

шй^кови, йош\ем, йбш\е\у, Пбш/йШе, шЩем, шщаво ( — шшьем . . .), —

грйб\а, да се йонадйм\е, йонадйм/ала се, зём\а, на зём\и, ду

зим\ё, зйм\емо, зйлцаше, зйм\али, ошйм\е, кйща, каЩе, клёщем,

кл'ёщес, кЩем се, да се куще\у, кущали се, кущаву се, залё"ще се

1 ЕлезовиЬ, Речник 8. V.

2 Решетар, §(ок. 152.

3 Катоу5, КопгопапШет 158.

О говору Галиполских Срба
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(= лепи се), рам\е\у, рам\е, рам/асе, ирсйи1ем, ирсйй/аьо, шшйщем,

сШйщала.

Можда овамо долази и глагол кобщам се, кобщаво се

(= вал>ам се, котрл>ам се), ако ]е сродан са валаШи (се). У том

случа]у имали бисмо ту префиксални елемент ко- (исти ко)и се

налази у за-ко-врнуши се и ел.), у спо]у са обалаши.

Значение се противи томе да се раздрйво сам, раздрГйво сам

(раздрйла сам Ши = не волим те више; раздрСйво сам Шу смрд-

лйвасШу ррду — огадила ми се...) повеже са ерпхрв. кн>иж.

раздрлиши 'егйЫбззеп, аи{ге15зеп, йепийо' и да се уврсти ме^у

примере са преласком л > /'.

Ни]е ]асно ни да ли ]е икад било / < л у дёакам (§ 53), а

тако1)е и у кйсек, ген. кйсёка ( = нека билжа, по опису вероватно

кисел>ак). За ова] последней пример требало би претпоставити

*кйселак, ген. кйсёлка > кйсЩка ^> кйсёка и према овоме ана-

лошко кйсек са дужином скраНеном у последньем слогу.

Прелаз л > / познат ]е вейини говора чакавскога ди]'алекта

и приличном бро^у штокавских говора у западним кра]евима'.

Преуран>ено би ме^утим било закл>учивати на основу овога о

неко] сродности галипо;ьског говора с поменутим ди]алектима. У

галипол>ском найме по]ава не захвата свако л — има положа]а

у ко]има л не да]е \ него л (клуч, блу'\е, § 102). Ласно ]е да ]е ту

извршена бифуркаци]а л<? , потпуно непозната нашим говорима

*л

на западу, за ко]е су типични баш примери као к\уч. Да ]е гали-

по.ъеки изгубио л на старом терену у за]едници с овим говорима,

и он би данас имао к\уч итд., а не клуч и ел.

Исто тако за об]ашн>е1ье по]аве ни]е неопходан неки страни

утица] (ко]и би се могао претпоставити у приморским говорима,

али ]е напр. у Магла]у и Сара]еву исключен). Промена ]е толико

природна и тако широко заступл>ена на на]различити]им странама

(у нашем суседству има }е поред осталог у бугарским и слове-

начким ди]алектима, затим у албанском, ма^арском и румунском

]езику) да се свуда може допустити жен спонтани развод. Прави

узрок промене биНе према томе у само] природи изговара сонанта

л. Нешто пасивни]а артикулаци]а са малим слаблешем покрета

1 Решетар, §1ок. 123-124; Будмани, Дубров. 157; Шурмин, Слра). 195;

Милас, Мостар 55 итд.
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језичке масе уназад довољна је да изазове попуштање преграде

коју образује предњи део језика с алвеолама и на тај начин пре

твори л у глас који је по акустичком утиску готово идентичен

са /' а)1. Уосталом у галипољском говору не би можда био

искључен неки утицај околине у самој Тракији. У грчким гово

рима тих крајева постоји, додуше, глас л', што се огледа и у

барјамичким позајмицама, али је изговор тога гласа, изгледа,

по правилу осетно тврђи од нормалног српског л». Стога

напр. посрбљени Грци у Барјамичу, који су толико утицали на

галипољски говор, нису морали аперципирати српско л као екви-

валенат свога гласа, већ су га могли супституисати са /. Ипак се

у овом правцу не могу стварати неки дефинитивнији закључци

без исцрпног познавања грчких и турских дијалеката Тракије.

За хронологију промене л > / од битне је важности пример

Каппоје (грч. месни изговор је КаПроП). Јасно је да се процес

вршио на тракиском терену, или бар да се наставио на њему.

То је у складу и са чињеницом да је претварање захватило и л

добивено новим јотовањем (§ ПО) и да се барјамичкој замени

л не могу наћи паралеле у другим нашим дијалектима, што говори

за независан развој на тракиском терену. С друге стране посто-

јање новога л, углавном у новијим позајмицама из грчког, пока-

зује да елиминација овога гласа више није жив гласовни процес

и обележава извесну временску раздаљину од престанка његовог

деловања.

§ 102. У неколико примера налазимо доследан изговор л на

месту л. То су речи где се првобитно л нашло иза лабијалног или

веларног консонанта, а испред у, по правилу у првом слогу речи:

да се блује, блрјаћим (прил. вр. сад.), кет \е се публ^јаво,

публуја се (1 јд. аор.), клуњ, у клуњу, клуњче, клуч, клу~чёва, клу-

чања, заклуцим, заклучйте, плрнем, плуни (— пљунух), йлунпво,

йлунймо, плрјес, плрјете, плрјаву, плусак.

Јасно је да је лабијална односно веларна околина могла ути-

цати да се приликом отклањања л не јави / него л. При изго-

В0РУ У> а ист0 тако и ПРИ изговору б, В к к, предњи део језичке

масе повучен је уназад односно приљубљен наниже уз доњу повр-

шину усне дупље. У сваком случају нема ничега што би личило

на снажни покрет језичке масе унапред и на приближавање

горње површине предњег дела језика тврдом непцу — дакле на

• Исп. МилетиНа, Изговор 75.
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неопходне карактеристичне моменте артикулације л и /. У таквој

фонетској околини слабљење изговора л морало се манифе-

стовати у изостајању покрета целе језичке масе унапред (задр-

жало се само приношење врха језика алвеолама одн. горњим

секутићима) и у удаљавању површине Језика од тврдог непца. На

тај начин добивен је у овом положају глас л.

Пострани од наведених примера стоји реч трглен (мн. углењи,

ген. мн. углења). Овде не може бити говора о промени л» > л, не

само стога што се она у галипољском не врши кад иза велара

стоји неки други глас сем у (исп. гркјан), већ и стога што је овде

л старије од л>. Призренско-тимочки говори1, а исто тако и кра-

шовански2, и данас ту имају л.

§ 103. У речима глйва и глиста изговара се у галипољском

интензивно палатализована латерална ликвида, додуше нешто

мање умекшана него л> у нашем књижевном језику и већини дија-

леката. По својим артикулационим и акустичким карактеристи-

кама галипољски глас одговара руском л, или некој средњој

вредности између тога гласа и нашег л>3. Изговор варира код

разних говорних претставника (све ово важи и за л» у другим

позицијама у овом говору, в. ниже).

Изузетна судбина л> у групи гли- објашњава се тиме што

су се стекли супротни фонетски утицаји. С једне стране сусед-

ство а спречило је да се под утицајем г изгуби палаталност

сонанта, а с друге стране присуство г није допустило да се л>

претвори, у /. У овој вези г се изговара помакнуто знатно уна

пред, као г', и по зони изговора у великој се мери поклапа са л.

Прелазак од г' ка л састоји се првенствено у једној латералној

експлозији. Делови леђа језика чија је приљубљеност карактери-

стична за љ уствари се једва помичу. Артикулација л наставља

у знатној мери артикулацију претходног гласа. Изговор /' значио

би, међутим, одвајање језика од тврдог непца, тј. прекид једног

континуитета. Пошто у нашем случају иза сонанта следује и које

се изговара опет са језичком масом прикупљеном у истом пре-

1 Белић, ДИЈС 220, Станојевић, Сев.-т.чм. 451 [углење у тексту).

2 Петровичи, о. с. 102.

■ Ја овај глас ипак условно бе.чежнм са л>, и то из два разлога: да бих га

разликовао од мање меког л' које се слуша у нашим говорима и које и у гали-

пољском до.плзи такође, и да бих истакао њсгову фонолошку индивидуалност: у

већини положаја (в. ниже) глас је иосебна фонема, а не ппзиииона варијанта л.
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делу, покрет г' — сонант — и нема довольно замаха да на време

одво]и ]език од тврдог непца и претвори л у /' (исп. прелаз

кла }> к\а у грщан где }е покрет — до вокала а — кудикамо

замашни]и). Уосталом у овим речима л> ]е уопште секундарног

порекла и могло се ]авити, или поново ^авити, и у самом гали-

пол>ском говору приликом ствараша новог л (исп. ниже).

Треба дал>е нагласити да ]е у овом положа]у фонолошка

разлика измену лил неутралисана. Немамо примера са л у истом

положа]у, а по свему судепи гласовни систем овог говора не би

ни допустио изговор л у оваквом фонетском контексту.

У поза]мл>еним речима налазимо л на месту умекшаног

грчког X без обзира на фонетски положа].:

айрйл (грч. 'Аяр'^Хю?), дикёл, нбйамо дикёлом (врста будака,

новогрч. народ. 5лШа 'Наие5), %ердёл (ведрица за млеко, тур.

%ет6е1, грч. угрЗеХс), иладу, ген. мн. илйда (грч. у}Х1а.8а.), лира,

ВёШ лира (монета), мулйф (= оловка, грч. роХй^ 'Вк^), школа,

школу (новогрч. охоХесо и ел. с3спи1е' ).

Ласно ]е да }е л у фонолошком систему овог говора посебна

]единица, различите од фонеме л ко]а се тако^е може ]авити у

истим гласовним контекстима. Очигледно ]е и то да }е (ново,

ман>е палатално) л допуштено и у оним позици]'ама у ко]нма ]е

старо л претварано у /". У исто] светлости треба посматрати ново

л у речи дибилар (-= дебелжо), сагра^ено] од ерпског материала,

али у нови]е време (наши речници не зна^у за н>у) : дебел- + суф. -ар.

§ 1о4. У групи или- прешло ]е л у л ко^е се по изговору

не разливе од л у досад наво^еним примерима:

йлйвам, йлйвймо, йлйваШе, йлйвасше, Плйвйм ( = плевим),

уйлйвймо, $йлйви, уйлйвймо, йлйШак, ПлйШка \е (али у изговору

]едног дела информатора Плйшак, йлйШко).

Ова промена сродна ]'е с променом гли > гли (§ 103) и, као

и она, има сво]их паралела у нашим ди]алектима. За прелаз

йл- > йл- довольно ]е испоредити РЛА (р^ппиН: рГеНпиП, рфак,

р1ёзак, р\езкаИ: рИзкаН, р\езпиИ: рИзпиИ, р1дзап: р1д$ап, р\6зка: рШзка,

р\Ьзпа1: р1дзпа1) или Белипа, ДШС 22 1 : Плеснйво, Плйска, Плйска/у,

иейлйска, йлйсне, йлйсну, сПлескала се итд.

Прелаз йл > йл уопште, а у групи или напосе, лако ^е об]а-

шжив. Док при артикулами й предай део ]езика лежи положен

уз дон>у површину усне дупл>е, за изговор и \е карактеристично
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снажно прикушьанъе ]езичке масе у предн>ем делу усне душье. Код

л основни део }езичке масе крепе са слабо унапред, а врх ]езика

се издужу]е ради денталне одн. алвеоларне артикулаци]е. То

значи да покрет ]езика л — ы у знатно] мери продужу]е у истом

правцу покрет а — л. Ако се покрет ^езичке масе унапред изврши

нешто рани]е („геННспе УегзсЫеЪип^") место л изговориНе се л». —

Интересантно ]е да промену нисам нашао у групи бли- (блйзо),

као што ]е нема ни у кли- (клйзй, климаке се) ко^а ]е сродна са

веЬ поминъаним гли- . И у том се правцу галипол>ско сташе по-

клапа с оним што )е обично у нашим ди^'алектима.

И у по]единим другим примерима бележио сам испред и

умекшано л', али са слаб^им степеном палаталности:

вил'йке, вил'йм, л'йже, йуШёгл'им, сл'йне, сл'йнавац, ул'йваш.

Поред оваквих примера, и чешЬе од нъих, могу се чути исте

речи са чистим л:

валики, лйже/у се, шёгли, слйнавица, улйва}у итд.

Ласно ]е да по]ава нема фонолошки карактер и да се своди

на неуопштен процес асимилаци)е.

Пада у очи и то да ]е у свим овим речима л у таквом поло-

жа]у да и сто^и иза жега у цело] парадигми или бар у веНем

делу облика. Непе бити случало што изоста]е л' у примерима

као мили где остали чланови парадигме (мала, мйлога, малом

итд.) подржава^у неумекшан изговор.

Не би било умесно генетичко везиван>е ове по]аве за умек-

шаван.е л испред и (понекад и испред других предиких вокала) у

неким нашим д^алектима1. Галипол>ско л' очигледно ]е скора-

ш№>ег постанка и биНе резултат грчког утица]а у Траки]и.2

§ 105. Обично налазимо л> или умекшано л у суф. -л'ив,

-л'ивасШ, -л'ивац, -л'ивииа: башакл'йво (блатжаво, башак = блато),

мрзлйвац, мрзл'ивица, йусШралйвац, сайунлйва, смрдл'йвац, смр

1 Решетар, §1ок. 126 (код муслимана у Црно] Гори); СтевановиН, ИЦГ 44

и Ъак. 67; Л. Ву]овиН, ГЗС II 40 (говор Мрковипа); МилетиН, Црмн. 278, 282;

Павловип, Срет. 113; Ившип, Пос. 1 191; П. ИвиН, Гласник САН 11 130 Нужном

Банату); И. Поповип, Гласник САН II 315 (досёал'ил'и у Бачко]).

2 Тумб, НашзЪисп, додуше не помин>е посебно умекшаван>е / испред /

(веп само испред /, стр. 20), али на стр. 7 наглашава за северногрчке диалекте:

,01е йигсЬ йеп /- Ьаи1 ЬесИп§1е МодШкаПоп е1пе8 уогпегйепепа'еп Коп8опап1еп

Ые1Ы Ье5(епеп, г. В. ...о\ч' =6Ъ\ ойег оХо>, рнуйХЧч — ёцеу&Хцуе с\уцг(1е вгоб'...*
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дливица, смрдл'йвицу, смрдлйвцу, суйулйвасшо, сойол'йвцу, суйу-

л'йвасша (и свега ]едном сойолйвасШа са чистим л).

Врло су интересантни примери наращивай (= крадл>ивац),

кара^йвица, кара^йвцу, кара^йвасШа кс^е сам записао од старших

л>уди. Очигледно ]е ту я> претрпело нормалну промену у /, па ]е

затим наступило ]Отованзе. Врло ]е вероватно да ]е и у вейини

других примера с овим суфиксом -лив прво дало -\ив. Ме^утим

у извесним позици]ама, као напр. иза к и г, л ]е свакако остало

неизмешено (баШаклйво и ел., исп. чуваше л у глйсша). По сво]

прилици ]е из оваквих примера почело поновно ширеже суфикса

•лив (а не -}ив). Ме^утим из примера као сойолйвасшо «сойол- +

суф. -ив) могао се издво]ити перинтеграци^ом суфикс -лив

( = обично у разговору -лив), чщъ ]е дал>е ширен>е довело до

по]аве дублетног односа -лив \\ -лив (-л'ив) код овог суфикса.

§ 106. Илу групи л/ умекшано ]е понекад, исп. § ПО. На

равне, у овом пололку нема фонолошке опозици]е л ~ л.

§ 107. Кад се одби^у наведени примери с умекшавашем,

може се репи да ]е артикулащф галипол>ског л нормална ерпска.

Ла сам додуше неколико пута чуо л: Лагачак, Ярка, коло — али

само од мла^их л>уди чи]и ]е говор под ]аким утица]ем месног

македонског говора у Пехчеву ко]и има изразито веларно Л у

оваквом положа]у.

СОНАНТИ н, и н

§ 108. За разлику од л, сонант н> доследно се чува свуда

тамо где бисмо га очекивали према нашем кн>ижевном 1'езику:

горн>и, дблн>и, жн>ёмо, да се исйён>е (= попне), кан>ёира се,

клйн>ймо се, кон>, крмкин>а (— крмача), тега, н>имр, н>иговога, н>йва,

н>йма, н?йн>ино (= н>ихово), с н>ом, /ьд/ьини (= жени), дган>, Мн>,

сшЫе, учёраииьи итд. Исп. и примере са н> насталим приликом

новог ртоваша у § 109.

У извесним категори]ама ]авл>а се н> на месту очекиванога н:

камен), клун>, й.чамен> итд., — крутимо, ндга ми ушрььи

(= утрну), гор/ьйца поред гурнйца («= малари]а), лукагъйк поред

локанйк (= пи|аница), сулегьйк поред сулинйк (= сланик).

О узроцима в. у §§ 189, 160 и 161.
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НОВО .10ТОВА1ЬЕ

§ 109. Галипол>ски говор несумньиво долази у ред оних

наших говора ко]и позн^у ново ртованэе као по^аву. Ипак се

оно из разних узрока по]авл>у]е у данашн>ем галипол>ском говору

често у друкчи^ем опсегу или друкчи]ем виду него у кн>ижевном

]езику.

Доследно извршено и у потпуности очувано налазимо ново

]отован>е само у групи «у ко]а редовно да^е н>:

вёзан>е (= везеше), грибсиье, )и^ан>е, музагье, ПлиШа/ъе, йрЩсиъе,

бй\ан>е, ора/ье, йо/агье, сёа\йн>е, Шкапе, намигнуван>е, Послу/й/ье,

йщан>е, шщйн>е, дрёим']ан>е, йскйн>е, йумВжан>е, мйша>ъе, вЩаъе

(< вал>-), варйн>е, жёишан>е, игран>е, нёиман>е, кйраше, луй&пе,

аоПё'иван>е, чуван>е, бо}ан>е, болан>е, вршан>е, гвдрйн>е, грй))ан>е,

грЩан>е, грлйнзе, \убан>е, си^а/ъе (=седен>е), србан>е, бёигшъе, сйан>е

сШу'}йн>е, — грмён>и (= кремеше), камёнии, камёюа, корён>и, — сйрн>е

« сйре/ье = сир; речи мун>а и евин, я не говоре се у гали-

полэском, исто тако нема ни инструментала на -}у типа зеле ж у).

§ ПО. Код групе л/ имамо тро^аке примере. У неким речима

доследно се ]авл>а /', у другима л/ и л'/ и у треНима увек л>:

/: зё\е, ген. зё\а, камща, камще, камщека, камйску (ако иде

овамо, исп. у РЛА примере са //', а не \, из старих писаца),

камЩина (= слез),

низщка, ген. мн. низа/ака ( = огрлица, суфикс -ал>ка < -о/ь/'(а)

+ -{ь)ка1 означава потша 1пз1гитепИ, исп. у Ристип-Кангрге

низалка 'АигШйекп^ззсЬпиг') ;

л/: кдл\и, кдл'}е (множина од кблац, формац^а коле ктиво.

ген. кдлЩа, дат. кдл\ама, крйл/и, нрйл/ама,

Пролаем, Прдл/ес, йрдл']е, у~л}ем, у~л1емо, у~л'\еШе;

л>: висёлзе.

Ова] преглед показу}е неколико чишеница:

1) Пре свега, новог ]отованъа у групи л/ било \ е у гали-

полском говору.

2) То ]е ]отова(ье извршено пре завршетка важенка закона

л> > /, вероватно уопште пре тога процеса.

3) Данас ново ртоваше ни]е више жив фонетски закон (исто

као ни прелаз л> > /') и }език допушта групу л/ као и само л».

БиНе образовано на ова] начин, исп. разлагагье проф. БошковиНа, ЗФ XV 151.
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Облици са л/ и л у наведении примерима очигледно -су

секундарног постанка. И ту је свакако било извршено ново јото-

вање и прелаз л > /', па је по престанку важења тих закона

утицај система вратио групу л/. Тако напр. у парадигми именице

колац у облицима кблца, на кдлцу итд< сигурно имамо аналошко

л (органске форме биле би'коца итд.), које је продрло даље и

у множину кдлји, помогнуто и генитивом множине кблбја1. Исто

тако није вероватно да су се облици као *ујем, ако су икад били

створени од улем < улјем, могли дуго држати у парадигми. Чим

је за то створена фонолошка могућност, враћено је л према

односу улјем: улйво ■-= дмјем: омйво, йдщем: попйво итд. Али овде

се може мислити и на новију синкопу сличну оној у примерима

ноко < кдлико, кдтарца < кдтарица итд. (§ 78), дакле прдлјем <

прдлијем, који би облик боље одговарао сгању у већини штокав-

ских говора. У сваком случају сви облици са л/ могу се тума-

чити секундарним процесима, аналошким или другим, док се

напр. зеје може објаснити само органским развојем (никаква ана-

логија није могла избацити л). И то је један од разлога због којих

треба узети промену л/ > л > /' као основни процес.

Сличне односе треба претпоставити и код речи висёле.

И ту би л могло бити аналошког порекла, само што се овде

још једном извршило јотовање док је у примерима као кдлји и

1 Интересантно је да се ояноси сличим галипољскима и објашњиви на исти

начин јављају и у другим нашим говорима. На Брачу (Храсте, СДЗб X 23) говори

се геје (-//->/>/, као у истој речи у галипољском), али суфикс -\е има посебну

судбину: \>е$е!је (Шй.; опет слично галипољском стању). Тако и на суседном

Хвару (Храсте, ЈФ XIV 25: ге\\е, {>еп. з§. ге\6; 1Ыд. 10: меШ'\е, рг1з!дГје). Исту

појаву налазимо и на сасвим другој страни, у призренско-тимочком дијалекту

где ]у је проф. Белил (ДИЈС 137) веп протумачио на овај начин: .Што се и

поред тога [тј. поред примера с новим јотовањем — П. И.], налазе и примери:

аргдШје I Пир., биволје I Тем., људје 1 Кн.аж. (1ег) Тем., а биће их још, то није

зато што се тај закон није потпуно извршио или што у горњим речима имамо

тек почетак реченог гласовног појава или, на послетку, зато што се у овоме

огледа мешавина дијалеката, већ зато што су ови облици нарочите врете: ном.

пл. има много случајева у којима се наставак је у овим дијалектима правилно

чува, напр. робје и ел., па је из таквих примера узето наново \е за тај падеж

множине, чему је могао веома помоћи и облик који је дана именица имала у

једнини (аргаШин, бивол и- ел.)." Ове паралеле, наравно, не треба тумачити у

смислу неке генетичке сродности галипољске појаве са фактима у другим дија-

лектима. Ради се само о узајамно независном развоју на међусобно удаљеним

тачкама који лепо илуструје постанак и логичност стања заступљеног и у гали-

пољском говору.
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рл/ем, можда нови)ег посташа, сачувана група л/ ко]у захтева и

парадигма.

§ 111. Групе ш/ и д/ да]у дво^аке резултате:

А, $: ШрёНи, шрёка, треке, цвёиЪе (= цвет, инд цвёике\),

мисаЪе курйшо (= корито у ко]ем се меси), йирйЬе куриШо,

разбщаНе врйце (да примери са суфиксом -аЬи спада]у овамо,

показао ]е Р. Бошковип, Наш ]език НС I 129), — лё^а, на лё^а,

за лепима;

Ш\, д\: айШ\е (айш, айш\е, = растите слично ракити), браш/и,

ген. браШ'щ, браш/ама, комаШ]е (--= комаре), кумаШ/а, йруШ}и, йруШ\а,

йруш/ама, йрушщца, — град\е, йудграще (обе речи у исто] песми).

(Именице род^ак, нет^ак и неке друге овде се не говоре;

нема ни глаголских именица типа свану Не).

И овде ]е примере са извршеним ртованэем теже протума-

чити аналогиям него оне са ш\ и д/. Карактеристично ]е да све

наведене речи са Ш/, д/ припада]у ]едно] ]едино] морфолошко]

категорией, оно] исто] у кор] ]е извршена аналошка рекомпози-

ци]а суфикса и код групе л/ {кбл'щ, крйл/и), а у по]единачним

примерима и у призренско-тимочком диалекту (исп. напомену уз

§ ПО). Очигледно ]е и овде извршен сличай процес. Што он ни]е

захватио и именицу цвё"Ие, сасвим }е природно. Та именица значи

данас у галипол.ском говору сцвет5, а првобитни облик ]еднине

*цвёиШ изгублен ]е, тако да нема односа типа Пруш: йруШ'щ ко]»

]е и довео до реституци]е групе ш/ у показании примерима.

У сваком случа]у данашши гласовни систем галипол>ског

говора допушта изговор група д/, ш/. Исп. и очигледно секун-

дарно маШ/а ( = мапеха, § 78), а тако})е и свакако поза]мл>ено

Ыш\а (=шибл>ак; порекло речи ми ни]е познато), затим и од\уди

(= уроди л>удски; од- + -л>уди-), йод\уши. са новим д/ ко]е подр-

жава и састав ових глагола.

У кшижевном ]езику имамо ]едино примере ко]и одговара]у

последним случа]евима (над/ачаши и ел.), а нема ничега што би

потсеНало на остале наведене примере. Сама по^ава реституци]е

група ш\ и д/, а тако^е и л/, тамо где су оне ]едном уклон>ене

новим ]отован>ем, потпуно ]е страна духу фонетског разво]а ново-

штокавских говора и очигледно ]е резултат посебног разво]'а

галипол>ског говора на тракиском терену. Напоминаем да ]е у

новогрчком могуНна секвенца Ш + /: цдтиЕ сВНск' (ТпшпЪ,

НапаЪисп б)-
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§ 112. Трупе сШ\ и зд\ упрошпене су у с/ и з/": бр'ёис\и, лйс/'ы,

г6з\е, грдж\е.

Од ]едног информатора, човека средн>их година, слушао сам

и гд$зе и гд),з{е. Уколико се можда налазе и код понеких других

говорних претставника, овакви облици свакако су рег)и од оних

са з/ (одн. ж]).

Форме са -с\е, -з)е налазе се у нашим ди]алектима (у првом

реду призренско-тимочком, косовско-ресавском и вршачко-пожа-

ревачком) без обзира на то што се у истим ди]алектима врши

ново ]отован>е Ш и д. Свакако ]е }ош пре ]отован>а испало Ш одн.

д у групама сШ/ и зд/, онако као што ]'е испало и у сличним

групама сШн, здн, сшл итд. На процес ]е могло утицати и отпа

дание кра]№.ег -Ш у облицима ном. ]Д. Исп. у галипол>ском брёас,

лис, грбс ( - грозд).

Примера са метатезой з']^>}з нашло се (в. горе) толико мало

да нам они не да]у право да их тумачимо сродством са ди]алек-

тима где се оваква метатеза ]авл>а (а то су опет призренско-

тимочки, косовско-ресавски и пожаревачко-вршачки).

§ 113. У групама лаби]ал + / не налазимо ртован>е:

гроб/и (= гробл>е, гробови), дрв'щ, здрав/а, сноще (исп. и гени

тиве множине гробй/а, дрвЩа, сндйа/а), див\6, див}е, жйб^ак,

забрана, 6м\ем, Ъм\еше, йбщем, Пдй/ес, заб\е, заб\е\у.

Ни]е исключено да ]е и овде ]отован>а уствари било, само

]е л> поново дало /'.

§ 114. Узевши проблем новог ]отованьа у целини, можемо

констатовати да се оно данас у галипол>ском говору ]авлза у

знатно ман>ем обиму него у нашем кньижевном ]езику. Сигурно

}е, ме^утим, да }е некад ртоваша било више, па су доцни]и про-

цеси у неким случа^евима поново успоставили старо станке. Чак

]е могупно да ]'е у сво]е време галипол>ски говор преживео ново

]отован>е свуда тамо где га данас налазимо у косовско-ресавским

и пожаревачко-вршачким говорима, дакле свуда где га има. у кжи-

жевном ]езику осим у групама сш\ и зд\.

КОНСОНАНТ X

§ 115. Консонант х се у галиполском говору по правилу

изгубио:

щйна, щка, ардал (=горушица, тур. ЬагсЫ, грч. у^А\\),

екймцща (= лекар, тур. Ьек\т), ём (тур. кет), иМду, Вшйм,
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ПШн>дм, йкаву (3 мн. импф. од хиШи-), йч (тур. Л/с), бди вйм,

бдим, бкамо, оке, бке\у, ука, — рдам (= ударам, тучем: рдаш

шокмаком; исп. у РЛА „НЫаИ, птйат, Шр]. ЫН, 1ираИ, тиН"), ркни

(=хракнух), вйди ркбШину ( = „рче"), ьрло и ел. (§ 64), рйа, рйшён

кос (= кичма), рчеш, рчаше, — ладан, ладну, лат, лёабаи, лёиба,

лё'в « хл"Ька), ду лё"ва, (—из штале), рам\е, рйнйла, руйуШйна

{„кед га уфаШи руйушйна, Шечё му сдйоло"), камо, Нала ( = хтела),

— улади, ис'бди, шудйли (< отходили), Шбди, нарамн>у\е (храмл>-),

наране\у, да се иеркнем (= исхракнем), йздйни, дуни, дунймо,

замани, замани, йрнйло, йрёкамо « -хмо), накйкймо, гвбрймо (све

1 л. мн. импф.), ни могбмо, изаШкймо, изгубймо (1 мн. аор.), —

бусёрина, грйорак, м$р (= мехур), мррбви, йр Пазом ( = под

пазухом), — сирбма, сирбмй сам, бёалй ген. мн., вакй, висбкй,

зилёнй, круйнй, Шаки, йрбко, дуешйго, йбжн>а га 1 аор., йлуни, чу~,

ужёдни, избрб\й и, засиа, сш6\а (све 1 \а. аор.).

Вероватно овамо спада и глагол ушШи, усШй (означава хуку

ко]у чини град кад пада: КеШ куйрйце йбда\у, ушшй; кеШ йде

дат [= дажд), ни у~шшй). У нашем ]езику има приличан бро] оно-

матопг]ских образованна с почетним ху- {ху\аШи, хукШаШи, хучаши).

Исп. и прецизну паралелу- пизН у примеру Ы^ейпе гике и {уогшо

пе распар, зуе зизИ, . . Литр, пиЗй' 1 гщ\ (М. 5Ю]апоу1ё, §а1а 1

гЪП]а, 5еп] 1879, 237). Веза са приморским пиз1 спе]азпа г^'еб'

(РЛА, з. V.) оста]е, ме1)утим, и сама не]асна.

Свакако ]'е некад било х и у глаголу парнем, нйрниво (--= напа

сти, салетети, наернути: нйрнйше ми [=ме] вукови). 1г\ глагол

очигледно треба повезати с Вуковим нарнуШи, парнем спеШ§ Ье11еп

шепп бет Реши дапг папе 15г\ „н. п. нарнули пси". Разлику из

мену Вуковог и галиполэског значен>а потире белешка Лована Лова-

новипа Зма]а ко^и у свор] збирци речи1 тврди да нарнуШи „ни]е:

пеШ^ Ье11еп, него нагнути, нагнати се, навалити, нагрнути. ,Кад

Милош паде, нар'нуше Турци на н> са свих страна' ". Потврду из

кн>ижевности налазимо у Л. Максимовича, у преводу Турген>ев-

л>евих ' „Ловчевих записа"2. „Шиле слуге на све стране и зове

суседе на гозбу. Кочще су му увек сШа/але ейремне, а ако не доке,

он му сам нарне на куку". Исто значение има и глагол паптиИ

ко]и РЛА налази у песмарицама фра Грге Мартипа, али МаретиЬ

1 ГраЬа САН.

2 СКЗ 118, стр. 71.
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дода]е да \е реч „слабо поуздана", што очигледно неНе бити

тачно, исто као што ]е нетачно и МаретиНево об]ашн>е№>е: „Ой

па-Ьгпи11, заглоте пгпиН пета ро1чга"е". Ме1)утим у самом РЛА може

се наЬи „пТпиИ, пТпёт, р/. У1сП пгйпиИ" (потврда из Дубровника,

Будмани). Глагол НЫпиН забележен ]е опет у МартиНевим стихо-

вима и претставл>а перфективум према малопре поменутом пЫаИ.

Ласно ]е да треба повезати птйаП и папгпиН у РЛА — што Маре-

тип не чини — а према томе и галиполско парнем са рдам.

У групи речи с изгубл>еним х иде и реч рн>е сноздрве' ко]а

}е сродна са бугарским хрънкы 'ноздри1 (Геров) и с нашим Нгпа,

п?^, пгпо (РЛА). Реч има у српском, бугарском и македонском

]езику низ вари]аната у облику и значешу. Тачно поклапан>е

с галиполэским (облик рн>е, значение 'ноздрве5 ) налазимо на доста

широком подруч]у у централно], северно] и неточно] Срби]и.

Збирке речи у гра^и САН да^у потврде за Темнип (Ст. М. Ми]а-

товиН), срезове парапински, деспотовачки и ресавски (Дамььан Ми-

тровип;, Сумраковац у Црно] Реци (Власта Лэ. Станимировип),

Тимочку Кра]ину (Лер. Живановип и Душан Пантелин), Мали По-

жаревац (Драг. Осто]ип), Лесковац и Власотинце (Христ. Стан-

ковиН). Зма]ева збирка тако^е наводи исту реч у истом значен>у.

Исто потвр^е и мо] материал из Глоговца и Касидола, а тако^е

и из Крушчице у ]угоисточном Банату.

§ 116. У неколико речи подавило се / на месту испалог х.

То обично тамо где се х налазило у интервокалном положа]у,

а иза вокала е или и:

вЩаш (и, свакако према овом облику, вЪ\ша, вЪщо, йовщшйше

се рубе ми), вщар, ду вщара (-=од вихора), дща ( = дах: Нос ми

\е затиснет, не мдж да зйм/ем дщу ми; Дща Ши смрдй), да се

задщам, задщала се, мат/а ( < макеха или макиха, у погледу суд-

бине е или и исп. § 78), йусми§\е се (овде се, додуше, исто као

и код именице смёа\, може мислити и на аналоги]у према смй'Чём

се и ел.).

У речи йро\а ( = просо) претходни самогласник ни^е пала-

талан. Овакав номинатив не пружа услове за по]аву прелазног /'.

Лош ман>е пружа те услове экузатив. Стога треба сматрати да ]е

полазна тачка за промену био генитив ирще, облик врло често

употребл>аван (дат. лок. на -и долази сразмерно ре^е).

При об]аша.ен>у / у ома/нут, ума/нуш (= ко]и ни]е при

чисто] свести, исп. ерпхрв. кнэиж. сумануШ) треба попи од гла
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гола омахиваши > омщиваши или од именице ома)а, \ао\л су могли

дати морфолошки ослонац за продирайте /" у поменути придев.

§ 117. У низу речи на месту рани^ег х сто]и сонант в:

бува, !ува (< }уха), срче }увё, му~ву, мува ген. мн., шрдва

(< Шроха), шрдва ген. мн., у>во, рвеШа, грувймо, Прва\у « Прха/у;

= лёте), ПоПрвали, дувдди (< доходи), дувбди (зап. нач.), заводи

сунце, Прводи (< Проходи), —

на врву, врв, ду вр"ва (= са врха), грава, гравом, грав>

грёивовц, грёива, грё"в, урава, брав, урави, Права (ген. ]д.), Прав

(= прах), гл)>во добо, глува, гловак, глувака (= глува жена),

с$ва, сув, прйвче, оравчПНа, рглуви, вукаву, глЩйву, чу^йву се

(све 3 мн. импф., друге примере в. у § 292).

Изложени материал показу]е да су се прелазни гласови / и

в стварали само у интервокалном положа^у, и то скоро редовно

(бро] примера са сачуваним хи)'атусом врло ]'е мали). Из ове

позици)е в се пренело морфолошким путем у ном. ]'д. имен. м.

рода и у ном. ]'д. м. р. придева. Ледини пример ко]и измиче овим

општим принципима ]есте поменути придев омЩнуШ.

Може се слободно констатовати да описана ситуаци]а у

начелу — па готово ни у по]единостима — не показу]е ничега

шти би било необично за наше ди]алекте. Ледино што би се на

основу неколико примера (врв, грё"в, брав, Прва}у) могло репи

да галипол>ски спада ме})у говоре у ко]има ]е в на месту х рела-

тивно често.1 Ова ]е по]ава паралелна са честим ]авл>ан>ем пре-

лазног в у хи]ату (§ 73—74).

§. 118. Недоста]е нам ослонац да сигурно пресудимо да ли

су ГалиполэЦи изгубили х ]'ош у старо] посто^бини или у Трамци.

Ледно )е, мег)утим, извесно: разво] се кретао потпуно у штокав-

ском духу и, ако можда и ни]е довршен на старом терену, он у

сваком случа]у претставл>а резултат импулса понетог оданде.

У Трак^'и повода за овакву промену ни]е могло бити: и турски

и грчки ]език има]у одговара]уНи глас и н>ихови утицами могли

су само подржати х у галипол>ском говору.

§ 119. Губл>еше х у овом говору више ни]е гласовни закон.

Галипол>ци данас изговара^у х у на]различити]им положа]има.

1 Има наших говора где ]е в < х ]ош чешИе, тако напр. у ПаштровнНима

(Р. АлексиН, ГЗС VI 18) и у Ластви у Боки Которско] (В. ТомановиН, ЗФ XIV

140—141).
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Страног ]'е порекла х у харак ( = црта, лини]а, грч. хаР<*х'-

сша$юп, сосЬе, гауиге, те, П^пе, 5(г1е> ), Хрисшдс, ЗахарйНа (име),

ёксархос (= по]'ац, грч. 1%ар/о<0, Ёксархдзов (презиме), Влах,

Влахови (грч. рлау^), бахча (тур. да/где), бахчавйнцЩа.

Сугласник х чу\^ се и у узвицима ах, ох:

Лиде ли мра ( = да ли си ]ео мало)? — Ах, наиршй се (толико

се на]ео да се надуо).

./ош нще сеаво да рёкне яох"\ (/=ни]е се потужио да му ]е

тешко).

Чуван>е х у узвицима ове врете ни^е ретко ни у другим

ди]алектима ко]и су иначе изгубили х.

§ 120. Сугласник х се изговара и у групи хШ у аористу гла

гола хШЬШи: не хШи (1 л. ]д.), не хШи (2 и 3 ]д.), ни хШё"мо, не

хШё"се поред одговара]уНих облика са кШ-: не кШи, не кШи итд.

Ни]е вероватно да овде х продужу]е старину мада би, тео-

риски узевши, положа] у суседству плозивног консонанта могао

деловати у правду учвршНенэа х У ]едном делу наших говора

ко]"и су елиминисали ова] консонант он ]е и у овом положа]у

испао, а у низу других говора трупа хШ- дала ]е «Ш-. По сво] при-

лици се и у галиполэском било одиграло ово друго, али ]е затим

у Траки]и грчки утица] наметнуо обрнуту промену, кШ^>хш. У

новогрчком свако хт прелази у х~ (сахтоХод ^> ЗахтоХо;, хтЕ^и) ^>

ХиСш).1

121. Гл*с х, наравно секундарног порекла, говори се у групи

хН- у хНй, хкёре, хНёрка, хЬёрку итд. поред облика са гублешем:

Ырка, Мри — и са кк-: кНй, кНёрке, кЪёрком. Ово се х у нашем

]езику ]'авило прилично рано. РЛА наводи примере почев од

год. 14062. Изговор са х био ]е веома чест, и то не само на

чакавском подруч]у где ]е и данас обичан, веп и код штокаваца3.

У данашн>им штокавским говорима он ]е ме!)утим сасвим редак.

Колико ]е мени познато, има га само у говору источне Херцего

1 ТпитЬ, НапаЬисН 12.

2 Даничнп, Ист. обл. 13, наводи ХКИ из МопитепЫ зегЫса 78. То би била

потврда чак из почетна XIV в. (на то] ]е страни текст ]едне повеле крал,а Ми-

лутина). Податак ]е, ме!)утим, нетачан. На означено] страни нема овог облика, ни

уопште ове речи. Облик ХКН налази се на 78 стр. — Пуципевих „Споменика

ерпских" (у писму Лубровчана деспоту Стефану из 1406).

* Тако Решетар, АгсЫу XVII 31, наводи примере од Руска Христофано-

випа, а Рингха]м, Тго]а$а^е 47, из ]едног прозног текста из Срби]е XV в.

•
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вине.1 Примамлива би била претпоставка да галипол>ски облик

продужу]е старину, али за то има мало вероватнопе. Групе

хЬ- и хШ- толико су сродне да Не у нашем случа]у хН- < кН- бити

истог порекла као и хШ- поред кш-.

У имперфекту глагола хШЁши почетно х н^е сачувано: Мв(у),

Ьас, Ьамо. Узроке треба тражити у непрецизни]ем изговору ових

облика ко]и често служе као помоНни глаголи — и у морфоло-

шком угледаьу. Однос Ье; Наше {^>Иас) одговара односу типа

бще: ба\аше (ова ]е глаголска врста у галипол>ском говору наро

чито раширена, в. ниже).

§ 122. Облик арщг претпоставла дркНе као претходну раз

воду фазу. То, као што ]е познато, не значи да се и овде морала

извршити промена хШ > кш или хН > кН (исп. стслов. дрвгхтати).

§. 123. Као у многим нашим говорима, трупа хв дала ]е ф

што, наравно, претпоставл>а асимилащ^у хв > хф пре испадаша х:

фала, фйлйла се, уфашим, уфаШи, фаНЩу, фйкаво, фаНаШе,

фр/им, фр\амо, зйфр'щ, фр\ала, фрло (= чигра, ако ]е од овог

корена).

Овамо долазе и глаголи фрцам и фркнем: Фрцщу искре, оган>

гори; Инй искра фркни; Ъе да фркне/у искре. Вук ^е забележио

вркнуШи, вркнём 'ме&зсптеМегп, сит з1герИи ауо1о' и врцаШи, цам

'зргйгеп, егтсо', а облика са ф- и хв- нема. МеНутим у РЛА под

{ткпий, ]\кпёт 'оаМе^ей5 налазимо облике са км-, /-иг-. Исп. и

буг. хвъркам сШе§еп, 'ПаИегп" и Бернекера з. V. скчъгкщо (он,

додуше, не прикл>учу]е овамо Вуково врцаШи, али и оно, по

свему судепи, спада у ову фамили]у). Вукове облике са в- треба

дакле ставити у исти ред са вала, вашаШи, врлам и ел.

Глагол йофрасШим, йофрашШим (^окрешем), уколико иде уз

корен скуог$1- (стаслов. хвр4стн1е с5агтеп1а\ рус. хворост ссувад,

суво гранье', старочешки с/гугахг итд.), што би и фонетски и

1 О. §иггп1п, Г^екоНко ЬП^егака о йоуогц пегсе§ОУаСкот, Ыаз1. у]езп1к III

168. У овоме смислу треба исправити Будмани]еву тврдн>у у Р^ III 586 да

облик долази .зато кой сакауаса: кой Локауаса Ш зе Л пе 1г§оуага, у!<Н 61, 1Н

ее ргот]егп!о па х, уШ1 $С1". У другим штокавским говорима облика са хк- одиста

нема, судеЬи бар по радовима Решетара (§(ок. 118—123), Алексипа (Црногорско

Примор]е, ГЗС VI и VII), БошковиНа (Црна Гора, ]Ф XI 179-196), Стевановипа

(ИНГ 46—47), Милетипа (Црмн. 295), Бра]ковипа (Регэзк! с11]а1ека1, Ргоягат ко(ог-

5ке ^тпах^е га §к. дос!. 1892-93, з(г. 6), Будмани]а (Дубров. 171), Миласа (Мо-

стар 57), Шурмина (Сара]. 193), ЖулиНа (Вареш 255—256), РужичиНа (западна

Босна, ГЗС 1 41; Магла) и Тешан, у долини реке Босне, Прилози XVI 246—248)

и Рибарипа (Водице у Истри, Разм^шта] 80).
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семантички добро одговарало, садржи два архаизма са гледишта

нашег ]езика: траг в ко]е се изгубило у нашем храсш и траг ста-

р^ег значена насупрот спещфлизованом значешу у храсш ^иег-

сиз'. Ситуаци]у, меЬутим, комплику]'е реч /газка с§гагиса ой йгуе1а

5 НЗсет1 у ДаничиНевим пословицама1, 'загтепшт5 у северно-

чакавском2, сситно помечена гора3 у Црно] Гори3 са колективом

{газсе*, ргазсе на Цресу5 ко]а ]'е с правом везана за итал. разса

сЪе1аиЫег Аз!' (РЛА, Бернекер). У гк^единим случа]'евима било ]е

можда и укрштанэа речи из ]едног и другог извора. За галипол>-

ски говор ипак би тешко дошло у обзир итали]анско порекло

]ер других поза]мица из тога ]езика не налазимо (изузев леван-

тинског наноса у Траки^и). Посто]и дал>е могуНност укрштанэа

с ономатоперким <рормаци|ама (или накнадног везиван>а у ^езич-

ком осеНажу вен готових речи с ономатоперким усклицима). На

Косову се говори офрашШиШ, офрёшшим свр. 'ударити тако пру

том или чиме другим да се чу]е прасак ко]и се овде изражава

гласом фрйс*6, а у ]угоисточно] Македонии (Ъевйели]а) реч фра-

скщне означава сшибанье57 што би опет допуштало могуНност

ономатопе]е.

Консонант ф у фйшкщу се, фйскщу се ( = сашаптава]у се, Ну-

Норе) можда такоНе потиче од хв, уколико ову лексему треба

изводити из словенског ономатопе^ског с№1з1-. Исп. меНутим тур.

рзкоз 'шептание, шушуканье3.

§ 124. НеНе бити на одмет ако поменем да ]е у галипол>-

ском сачуван траг гласа х у речи зЪхаши. Ту реч Галипол>ци изго-

вара]у жёишам се, жё"шаво се са ш од ртованог х (мора се прет-

поставити зЪхаШи: зЪшем* из ко]ега се развило зЪшаШи: зЪшам

као меНаши: меНам из меШаши: меНем, исп. § 372). Галипол>ски

облик, а можда уз нъега и крашовански 5? г(?'/а9, показу]е да }е и

..я
1 РЛА.

2 Ыеташё, СакаУ1$сН-кгоа115спе 51иЙ1еп, Ег5(е Рог15е1оип§, 1884 (зиз ЗЛгип^з-

Ьег. аег Ка15. Акас1. а"ег Мзз. СУ) 21. Исп. и ргазка у истом значен>у.

3 Лука .1ововип, Српске народне изреке (из Црне Горе), Бос. вила IX 12-

* НеманиЬ, о. с. 6.

5 Тентор, ,)Ф V 204. И Неманип (1. с.) наводи рга&бе као алтернативну

варианту.

* Елезовип, Речник 5. V.

7 ТановиН, СЕЗб XI. 44.

8 Исп. облик ко]и бележи Рибарип, Разифшта] 205.

9 Петровичи, о. с. 67. Исп. ме)}утим и стслов. в-кв*, буг. зёя -еш, зеях

— додуше са друкчи]им образовании презентске основе.

О говору Галипо.ъекнх Срба 9
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на истоку наше ]езичке територи]е посифо облик зЪхаШи. (а не

з$п- ), познат досада само из ди]алеката на западу, тако из

дубровачког1 и трпанэског2 говора, затим из говора на острвима

Цресу8 и Крку4, из истарског штокавског икавског6 и из жум-

берачког8. Треба, ме1]утим, напоменути да зев на разбору Гали-

пол>ци зову зёив што опет одговара крашованском ге{7.

КОНСОНАНТ ф

§ 125. Ова] се глас у галипол>ском говору изговара на месту

групе хв (в. § 123), у ономатопе]ском зафркнем (= бацим: зафркни

га ШакоШамоке), йофркам (йдфука ушё камён>е8) и у поза]мл>еним

страним речима:

дёф, мн. дёфови (-= див, тур. 6е\>), з\афеШ (тур. 21уа{е1 'банкёш,

званый обед"), кафёна (тур. каНуепапе, новогрч. тсагреуес,), кафес

(тур. ка{ез), ксадёрфа ( = сестра од тетке, грч. $сс5ер;рогсо6Ха), фанёла

(= врста блузе, грч. срау&а < итал. ИапеИа), филЩа (= кришка

хлеба, грч. среХс сЗсппШе, ЗсЬеПэе5), фоШос ( = бого]"авл>ен>е, ново

грч. фйта), фурна (грч. фоОруо?), фуррнцй/а, чаршаф, ген. чаршафа

(тур. $аг$а1), шйфа (~=жйва, тур. ша9).

Ледан део говорних претставника изговара ф и на месту

финалног в (§ 135). По]ава се везу]е за општи процес десонори-

заци]е звучних сугласника на кра]у речи (§ 134).

§ 126. Насупрот изложении примерима с изговором ф сто]е

две старе поза]мице са ф > П: Васр/ и име Сшёийан (код Галипо-

л>аца никад * Сшеифан или ел.). Овакав фонетски лик очигледно

]е насле^ен из ]едне стари]'е епохе у кор] се ф ни]е усва]'ало,

1 Будмани, Дубровник 158: 2.1\ёНаН.

2 Милас, Рад С1Н 70: гхНаИ.

3 Тентор, АгсЫу XXX 155.

4 МилчетиН, Рад СХХ1 126: огШпе <21]еупе5.

6 ШЬагЛ, 1. с. Исп. и констатаци]у Броз—ИвекоциЬа (К]есгик 5. V.) да се

гЦёНаИ г1}е$ёт говори ,1 и Нгу.\

в МПко РороУ1С, 1итЬегабк1 0"Ца1ека1 21.

7 РекОУк!, 1. с.

8 Паралеле у крашованском говору (!'ики 'баца, ве]е (жито) ', Л. Живо]-

новип, ЛМС 243, 76), у косовско-метохиском диалекту (фукнут фукнем свр. 1.

гурнути, Елезовип, Речник 8. V.) и у бугарском ]езику (фук[в]ам се1п8сЫеЬеп

8сЬпе11 Ыпе1п8сЫеЬеп> ).

9 Пада у очи да у овом примеру, као и у речи дёф, галипо.ъеко ф одго

вара турском у у кн>ижевном )езику. ()Г)],]шн.е1ье вероватно треба тражити у

стан>у у турским говорима.
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него се супституисало са й. Облик йасул обичан ]е у вепини

наших ди]алеката (сама поза]мица иначе ^е раширена и ван срп-

скохрватског землзишта); облик фасул> ]е редак у нашем ]'езику.

Облик ©т"кпань налази се веп у ГршковиЬевим одломцима,1 а

(гтспанк у повел.ама крала Уроша из средине XIII века2. Остале

тупице у ко]има Галипол>ци изговара]у ф поза]мл>ене су много

доцни]е, свакако претежним делом веп на тракиском терену.

Релативно скораиньег постава ]'е и ф у фала итд.

ОДНОС ПИСКАВИХ И ШУШТАВИХ СУГЛАСНИКА

§ 127. У галипол>ском говору на месту сваког ш, ж, ч и и

може ста]ати одговара]уНи пискави спирант одн. н.егова афри-

ката — с, з, ц и 8 :

брсЩна, вйсшё/у, грсШер, йсШеШе, \ос, кррскин, крсй, мрсно,

наси, оисёШо, чйсНОге, сира, сирдко, сршй, — враШис, глёдас, идее,

йослр\ес, улёазнес, давасе, донёасе, ймйсе, сёикасе, йолрйасе, —

вёзес, зйб\ак, зали, зёна, зизёне (^ раките, „жёжене""), зйшо,

зн>ём, зрч, искрйзйла, казе, лазйца ( = лажица), мозе, не мдземо,

наздраво се, свёзе\у (= свежу), слрзйла (= служила), Шёзак,

Шузйво, —

вецёру, крцаги, мрцили, оци, бн р'ёце, сё"цёс, слйцна, цасу,

цена, цём, аё\у, циШири, Цйгйнце, цщё, цйсши, цува, црло, —

босШйнзще, дуНйнзЩа, Нерамза (= име Неранца), йёнзер, на

йёнзёру, синзйр, цорбазща, зийови (= цепови).

§ 128. Иако врло чест, овакав изговор ни]е обавезан. У свим-

примерима ове врете могу се чути и одговара]уНи шуштави кон-

сонанти. Наводим само неколико од безбро^них записаних примера:

кошр/а, мушкари, узёше, шёс, вёжемо, жинбм, мужёвмб

(= мужевлево), шрйже\у, камйчак, клЬчка, мйлечко, чуваш, йвцща

(= ловац), какарднца (= караконцула), кашкавйлища, цаньм, у

цёйу, цигёр.

Измену обе ове могупности посто^и читав низ прелазних

вари)аната. Тако се поред ч и ц чу'уг и ч» и ц" , притом са врло

несталним местом артикулащ^е и степеном тврдопе односно

умекшаности. Распоред ових ни)анса зависи у првом реду од

по]единца, али обично и код истог лица има много несталности

1 Ла^е, 51аг!пе М211 XXVI 67.

* М1к1о81сЬ, МЗ 50.
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Постов дал>е, додуше много ре^е и само код ограниченог бро]а

говорних претставника, и обрнута по]ава, изговор шуштавих

консонаната место пискавих:

блу\аше ше (=... се), бошщак, гуиша, данашке, йошле,

йокара ше, Пушрёши, Пошукд ше (^потукох се), желёно, йомужём,

Ржне, овчйно, Турчи, чар, Чйганчица.

И овде, варавно, постое гласовне шфнсе као шс, сш итд.

Не може бити никакве сумн>е о пореклу описаног неразли-

коваша два реда спираната и африката. Та ]е особина очигледно

грчког порекла, као што ]е запазио веН проф. Филиповип1. Гла-

совни систем грчког кн>ижевног ]езика позна]е гласове с, з и ц

(в, ^ и -сет), али не и ш, ж и ч.'2 Прилично многобро]не Гркин>е

ко^е су ударм улазиле у бар]амичке породице свакако су прве

унеле у жихов говор неосеНаше за гласове ш, ж и ч. Оне су те

гласове супституисале са с, з и ц. Лаке економске и при]ател.ске

везе Бар]амичли)а са Турцима, а свакако и деловаше грчке школе

и цркве у Бар]амичу учинили су да се ова особина прошири и

захвати бар]'амички говор у целини. Да ]е грчки утица]' проузро-

ковао промену, види се и по томе што она у извесним породи-

цама ко]е су ]'ако прожете грчким етничким елементом иде и

дал>е обухвата]упи понекад и африкате Ь и />: ббзиц, бу$асе,

дозес. С друге стране сигурно ]е да турски ]език на ову промену

ни]е могао утицати. У шему се добро разлику^у два реда предше-

лингвалних констриктива: § и / (= ж), с }едне стране и 5, г

са друге.

• Ово ни]е ]едини случа] овакве промене у словенским ди]а-

лектима на периферии. Навешну овде само два примера из

^ужнословенске ]езичке области: наше приморске цакавце и сло-

веначке локалне говоре у селима Немшки Рут, Стржишче и

Подбрдо у толминско] околини. Становништво тих места сачи-

н>ава]у пословешени Немци ко^и изговара]у 5 место з и §, г место

2 и г и с на месту с3. И иначе се аналогне по]аве у словенским

ди^алектима обично тумаче несловенским утица]има4.

1 О. с. 34.

2 У грчким говорима се ]авл.а и 5, 5 и ел., али се ти гласови фонолошки

не разлику]у од о и претставл>а]у само н>егову позициону варианту (ТпитЬ,

НапаЬисЬ 19).

' Натоу5, Кга(ка 28одоу!па «Ьуепзкева ]ег1ка 130.

4 Исп. напр. Малецкога, Сакашгт, Кгакбш 1929, и Селишчева, Соканье и

шоканье в славянских языках, 51аУ1а X 718—741.
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Изједначење два реда спираната и африката у галипољском

говору очигледно није давнашња појава. Оно се могло догодити

у епоси непосредно пред пресељење из Барјамича. Необично

широко артикулационо поље и богатство нијанса у изговору

сведоче да се још није била кристалисала нека стандардна арти-

кулација за гласове који одговарају новим фонемама. Ово се

потпуно слаже с чињеницом, коју бележи д-р Филиповић, да је

грчки утицај у Барјамичу новијег датума: „Очеви садашњих ста-

раца из Барјамича уопште нису знали грчки" 1.

§ 129. У новије време, откако су Галипољци дошли у додир

са Србима и Македонцима, јавља се код појединих говорних

претставника тежња да науче разликовати ш од с, ч од и итд.

Док Барјамичлије остале црте свога говора просто сматрају за

„нашке", и не одричу их се лако, ову они сами држе за „погрешку"

и труде се да је „исправе". Они који имају најразвијеније језичко

осећање у томе и успевају у приличној мери. Отуда баш најбољи

говорим претставници у овом правду пружају неверну слику.

Један од њих, Јане Ексархов, уме врло лепо и да опише цео

процес. Он нарочито указује на једну од главних побуда за

учење изговора ш, ж и ч: то је често потсмевање околине која

је Галипољце због њиховог изговора називала Грцима (исп. текст

„лежит и лезис" у прилогу овом раду).

И поред свих настојања ниједан гвворни претставник није

потпуно савладао разликовање оба реда спираната и африката.

Чак и они који су у томе најбоље одмакли не успевају да увек

правилно изговоре речи са два различите спиранта. И од њих се

могу чути примери као шатјем (= сашијем), шашйво, сусак (суд

за воду од осушене шушье тиквице нарочите врете, дакле

< сушак), пршушеју, жвйжди, жёишам те « * з$х-). Јасно је да

изговор оба гласа у истој речи претставља нарочиту тешкону

за ове људе који ни иначе нису сигурни у њиховом разликовању.

У оваквим примерима није ретка асимилација ни у другим нашим

дијалектима. Исп. напр. често дијалекатско шутим, жвиждим и ел.

(у Црмници је Милетић нашао читаву збирку примера ове врете2).

Карактеристичан је и изговор извесних речи којих- нема у

македонском, а ни у ерпском књижевном језику. Ту Галипољцима

недостаје узор за „правилан" облик и они изговарају без реда ш и с:

1 Филиповић, о. с. 21.

2 шешШица и ел., шёжан> итд., Милетић, о. с. 339.
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саиам и шайам (= бунцам), фйскЩу се и фйшкЩу се (в. § 123),

йуфрасШим и йуфрйшшим (в. § 123), реши и ушшй (в. § 115).

У оваквим приликама недоследан ]е, наравно, и изговор

оних ко]и иначе углавнрм тачно зна]у где долази с, а где ш.

Има недоследности и тамо где узори показу]у контрадик-

торну слику, т]. где се у разним ерпским и македонским гово

рима може напи и с и ш (одн. и з и ж или и и и ч), а исто

тако тамо где се у исто] парадигми ]ав.ъа и пискави и шушкави

консонант. Тако се и од на]бол>их информатора чу]е и казр}ем и

кажр\ем, и йусШйво и ПушШиво, и ндейву (импф.) и ндшВву, и

дрвце и дрвче, и в_учи и вуци. Наравно, ту не постов никаква

могупносг да се одреди ко]и ]е облик у галиполском говору

изворан. На та] начин измиче нам читав низ морфолошких изо-

глоса ко]е би свакако допринеле да се бо.ъе осветли однос

галиползског говора према осталим ерпским говорима.

НАПОМЕНЕ О НЕКИМ АФРИКАТАМА

§ 130. Изговор африката А и А на]чешпе ]е нормалан ерпски.

Код малог бро]а по]единаца, па и код н>их недоследно, може се

чути изговор са редуцираном фрикаци]ом, /Г одн. Ад, или чак

ш' и д':

нйктемо, замлакшен, йро^ддше, лЦДа, — вррш, крш'у, Прёд'а,

трд'а, кад'еш ( = дим, иначе каАеш).

Понекад ]е и место артикулаци]е померено нешто уназад,

тако да се ]авл>а]у и прелази ка А" одн. Аг.

Ови примери нису чести и свакако су секундарни. ЬЬихову

по]аву свакако треба приписати утица]у околине, било оне у Бар-

]"амичу, било оне у Пехчеву.

§ 131. Нису чести ни примери изговора / место А у обли-

цима глагола до Ни: до\ем, шиАе и до\е (само у небрижл>ивом

изговору, поред обични^ег дб^ем...). Оваквога слабл>ен>а арти-

кулаци]'е има и другде у нашим говорима1. Старина по]аве ]е бар,

на неким местима, прилична2. Нэено присуство на сасвим разли

1 Решетар, §1ок. 137 и 149 и 5исШ. 161; Милас, Рад С1П 70 (у Трлн>у;

ди]алекат ]е чакавски и прилике стога друкчи]е); Ружичип, ГЗС I 43 (у области

извора Врбаса) итд. Исту по]аву )а сам забележио од неких по]единаца у селу

БранетиНи под планином Ра]цем у западно] Срби]и.

* Решетар, АгсШу XIII 380.
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читим странама показу]е, ме^утим, да се она могла спонтано раз-

вити на више места. Стога, а и због неуопштености оваквог изго-

вора у овом говору, наведене паралеле не доказу]у да су Гали-

по.ъци понели промену из старе посто^бине.

Промену А > / у прилогу сунд/драгу, синб\драгу, син>6}драгу

( = васцелу ноп) треба тумачити редукцирм. Приликом ста-

пан>а речи нЪк и драгу створена ]е необична гласовна група Цд

К01У Iе ^зик уклонио тиме што ]е први консонант изгубио еле-

мент оклузи]е, а задржао и чак дал>е развио палаталност. Треба,

мег)утим, нагласити да Н и ^ на кра]у речи иначе не прелазе у \

(као напр. у неким црногорским говорима) и да се ван поменутог

адверба реч нбН увек тако изговара.

§ 132. Колебание у супституци^и турског меког к' и §' испред

е ко\ъ посто^и у нашем ]езику (кеса: Ьеса) заступл>ено }е и у

галипол.ском говору. Исп. с ]едне стране Цёба ( = бре^а, за живо-

тише, тур. §еЬе), Ъимане (тур. кетапе), а с друге гёчиШ ( = пролаз,

теснац, тур. §есИ), екймцща ( = лекар. тур. пеЫт). Испред б и й,

мег)утим, редовно ]е Ь и ^, исп. примере у § 65.

§ 133. Африката и ]ав.ъа се само у турским речима (примери

у § 128), али се, као што ]е веп показано, често замешу^е са $.

Африката 5 долази у оваквим случа]евима, а исто тако и

као резултат ]едначеи>а по звучности у додиру речи: кблаз га

гвбримо (=зовемо га колац; исп. познати пример оШаз би дошао

из других кра}ева). Иначе, то треба истапи, 5 ни]е фонема и не

долази никад тамо где наш кнэижевни ]език има з.

ЗВУЧНИ КОНСОНАНТИ НА КРАЗУ РЕЧИ

§ 134. Мег}у на]важни]е по]аве галипол>ског консонантизма,

и иначе богатог крупним променама, спада десоноризащф звучних

консонаната у финалном положа]у:

бЪй, гр'бП, груй, ррй, — глбк, дрк ( - дугачак), крчак, нйшрак,

йрйк,рбк, снё"к, сток, трак, - блёаШ, вот ( = овде), глаш, бо-г-ЬсйоШ,

гросШ, дусйрёаш ( = спреда), кёШ {кёш \е сшило, кеШ ми даде), лат

( - хлад), луш, млат, нивограШ ( = виноград), нот ( =- онде), ПрдбаШ,

рёш, рот, срт, шврт, трут, н$т, свё шугбт (= штогод), — тръ,

чаН, — грдс, мрйс, ббрас, дрис (ген. орйза), йёкмес (ген. Пикмёза),

— даш (Кдажд), дрш, мркшьеш ("}еж, ген. ]д. мркипежа), муш,

нош, йосшриш (ген. йбсшрижа).
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По]ава }е проширена и на овакве примере:

груй /е, куш йсШес ( - куда хопеш), луШ \е, млаШ мёисец,

мрас у'е, увй нош пи сёичё, Ъбрйс му се йрмё"ниво.

Ме1]утим у оваквим случа]'евима записивао сам, нарочито од

старших информатора, и факултативни изговор са звучним сугла-

сником.

Пример кбмаШ, ген. кдмйша не иде овамо, исп. новогрч.

хощкш и наше ди^алекатско комаШ, -а.

У области штокавског диалекта за десоноризаци]у — код

}едног дела звучних консонаната или код свих — зна]у углавном

само неки перифериски говори: низ црногорских1 и неки при-

зренско-тимочки, на кра]н>ем ]угозападу територи]е тога диалекта2.

Нема разлога кор би оправдавали повезиваше по]аве у галиполэ-

ском говору са стажем у тим ди]алектима. Код Галиполаца про

мена ]е очигледно нови]а и вероватно потстакнута утиц^ем тур-

ског ]езика у ко]ем на кра]у речи место звучних сугласника

долазе безвучни8.

Алтернаци]а звучни : безвучни сугласник добила ]е

фонолошку вредност, што се манифесте у н>еном аналошком

проширежу у низу случа^ева:

йрйовес ( = приповест) : ген. Прйовёза,

даскалос : дйскалбзи, ДимиШрос : ДимиШрОзовца, ексархос :

Ексархозов, ксадерфос (= братучед) : ксадерфбза.

Исп. и чанак : чанаге, непосредно везано за тур. сапак,

ген. сапа%1.

И ово] по]ави има паралела на ]ужнословенском земл>ишту.

Исп. у бугарским д^алектима осё1 : осёйъ\, кШ1 поред кШ1, мёгъ

место ОVё8Ъ^^, у макелонскима более : бблезва, болезиъ, йройас

(< -сш) : йроааз\еь. На Цресу ]е опет забележено уопштаван>е

безвучне варианте (Л < §): §1оН : §1оНа (= глог), пе $/о/ па ргапй7.

1 Решетар, §1ок. 147; СтевановиН, ИЦГ 56; Л. Ву]овиЬ, ГЗС II 41; П. Ьор-

1)иЬ, Изв. Зад. Беловика за 1933,186; на^боли преглед да]у БошковиН и Малецкн,

Ехатеп 8.

1 ПавловиН, Срет. 131-132; СтевановиЬ, Ъак. 82.

а Оос1е1, Огагата1ге 18.

4 М1ас!епоу, ОезсЫсЫе 141.

5 Конески, Прилепскиот говор 264.

6 Видоески, Поречкиот говор 66.

7 Теп1ог, АгсЖу XXX 166.
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§ 135. Сонант в на кра]у речи код великог дела говорних

претставника чува сво^у звучност и не прелази у ф:

гйднав, глув, гулйшав, зав, здрав, жив, нов, секрв, сусаков,

цё"в итд.

Посебна судбина в одговара №>егово] сонантско] природи и

отпорности према ]едначен>у по звучности у нашим другим ди]а-

лектима.

Код мла1]их претставника галипол>ског говора ]авл>а се, и то

често, изговор ф место в:

волоф, врф, гулйшаф, зйф, крйф, мраф, рукаф, секрф, суф,

цёиф (понекад ]е в захвачено ]'едначенэем по звучности у средний

речи: цёифче, дфчйна поред чешНих примера са в).

СудеНи по карактеру и простиран>у ове особине, може се

реНи да се она развила, или у сваком случа]у узела мах, тек у

Пехчеву под утица]ем македонске околине. — У низу примера

записао сам делимичну десоноризаци]у: голйшаф* , зйвФ итд.

ПРОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ

а) На йочеШку речи

§ 136. Неке сугласничке групе на почетку речи упрошЬава]у

се путем испадаша првог консонанта:

гд- > д- : дй Ьеш, дёи бёисе (али нйгдер, свугде итд),

дг- > г- : гу/ьа, гу~н>е,

йш- > ш- : Шйче, ШйчйНа, ШйчеШово мёсо,

Пч- > ч- : чёла, челу,

Шк- > к- у ко, али шкаво, шкала, ткано (ова разлика обична

]е и другде и лако се об]ашн>ава: код заменице ко упрошпаваше

]е потпомогнуто утица]ем косих падежа и сродних заменица-као

што ]е ко/и, док су чувашу Ш- у облицима од инфинитивне

основе глагола т к а т и допринеле веома честе форме са префик-

сима где ни]е било услова за губл>ей>е Ш-).

Треба истапи да се у свим наведеним речима почетни кон

сонант коначно изгубио, тако да нема алтернативних вари]аната

изговора.

Н^едан од побро^ених случа}ева не претставл>а реткост за

нашу ди]алектологи]у. Карактеристично ]е и то да свуда испада

плозивни консонант, и то испред другог таквог консонанта (само

у ^едном случа]у испред африкате, дакле опет испред звука ко]и
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у почетку артикулаци]'е има елемент оклузи}е). Узрок испадан>а

]е редукци]а експлози]е у оваквом положа]у. Ме^утим ако се

иза плозивног консонанта на почетку речи на^е фрикативни, у

галиполском говору не долази до упрошпаважа трупе судепи бар

по примерима као йср/'е, Пср]Ову и ел.

Именица кНёрка и кНй ]авл>а]у се у три гласовне варианте:

кЬёрка и кЬй, хЬёрка и хНй и, на]зад, Нёрка и Ни.

б) На кра\у речи

§ 137. На кра]'у речи упрошпава]у се трупе -сШ, -зд и -жд

(за -шШ недоста]у примери):

брё-'с, лис, йре, более, кос, мае, йрйовес, шёс, дваёс, Шрйёс,

чишрёс, — грбс (< грозд), — даш (< дажд).

На великом делу наше ^езичке територи]е оваква промена

]е обична. Изоглоса н>еног простирала досад ни^е довольно

уочена, али данашше старье наше д^алектолог^е допушта да се

она повуче. Упрошпаван>е захвата у првом реду ди)'алекте на

]угу и истоку. Од екавских ди]алеката обухвапени су у целини

призренско-тимочки1 и косовско-ресавски2, а тако^е и пожаре-

вачко-вршачки3 (иста црта продужу]е се у бугарско]4 и македон

ское ^езичко]' области). На територи]и возво^анског ди]алекта

промена ]е раширена само у тамишком говору (ко]и захвата

део Баната од границе пожаревачко-вршачког типа па отприлике

до реке Беге]ав). Од ]екавских ди]алеката изоглоса захвата

зетско-с]енички тип у целини7, а херцеговачки само делимично

(како изгледа, на]више ]ужне делове н>егове области укльучу]уНи

1 А. БелиН, ДИЛС 241—243; Стаао]евиН, Сев.-тим. 385; Павловий, Срет.

130-М31; Стевановий, Таак. 83.

2 Елезовий, Речник 5. V. грс, к$е, Пос и др. и (за Пей) Извешта] 468

(Новее, довес); Стевановий, Метох. 62 (лис); Л>. Сто]ановиН, АгсЫу XXV 217

(вргьачка околина); Ивковий, Рее. более 294, где 302, свёШлос 295, па-час 296;

мо) матери]ал из Глоговца на Велико] Морави: более, гус, ЗлаШоус, мае, мое,

иайас, йрос, Шас.

3 Из мог материала.

4 М1ао"епоу, ОевсЫсМе 140.

5 Ьит, Огаттаг 17.

6 Из мог материала, исп. мо]у белешку у Гласнику САН 11 129.

7 Решетар, §1ок. 152; Стевановий, ИНГ 57; Милетий, Црмн. 387; Т. Вга]-

коу1с\ РегаШ <Л]а1ека1, Рго§гат ко!ог$ке %'иппагЦе; га §ос1. 1892 — 1893, $1г. 6;

Ма1еск1, 0\уага сгатодбгзккЬ Сисб^, Ьий 51о\у1апзк1 2 А 239.
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и Дубровник1. Од штокавских икавских говора нашли су се у

сфери ове промене у првом реду они који су најизложенији

херцеговачком утицају2.

У простору северно и северозападно од побројаних говора

група -ст и њој сличне углавном се чувају, а уколико и има упро-

шћавања, она су ограничена територијално или на посебне слу-

чајеве. Утврђивање чињеничног стања отежано је, додуше, тиме

што наша научна литература по правилу не наводи негативне

податке8. Ипак постоји један заобилазан пут за реконструкцију

изоглосе: ако се у некој расправи не помиње упрошћавање, а

међу примерима датим у другу сврху има речи с неокрњеним

-ст, може се слободно сматрати да се у одговарајућем говору

група чува. Такав је случај напр. у овим говорима: од јекавских

у варешком (Жуљић) и жумберачком (М. Поповић, 2151Рћ VI 353:

кбг'Ш, тМгоз!, јакдзђ, затим у полујекавском говору Маглаја и

Тешња у Босни (Ружичић, Прилози XVI), у славонским говорима

Посавине (Ившић), Подравине (Хам) и Шаптиновца (Ившић), у

штокавским икавским говорима „залеђа сењског" (Томљеновић),

личких Буњеваца (Јапунчић), Водица у Истри (Рибарић) и јужне

Италије (Решетар то уосталом изричито наглашава, в. горе), у

штокавском екавском у Поцерини (Московљевић) и протоекав-

ском крашованском4. За Банат северно од Бегеја сведочи о овоме

мој материјал, а за Срем саопштење мога колеге Берислава Нико-

лића, асистента Института за српски језик САН. На западу и

северозападу ова се зона продужује преко граница штокавштине.

У кајкавском наречју такође господари -ст, а слично и у већини

чакавских говора, такође у Новоме (Белип), на Рабу (Кушар, Рад

118), у Божави (Крониа, ЈФ XII), на Шолти (Храсте, Рад 27^),

на Врачу (исти, СДЗб X), на Хвару (исти, ЈФ VI и ЈФ XIV) и

на Корчули (Московљевић, СДЗб XI). Из овога се изузимају Квар-

нерска Острва, где налазимо једно жариште у коме има упро

1 Будмани, Дубров. 159; Вуковић, П. — Др. 32; Вушовић, И. Херц. 31;

Шурмин, Сарај. 194. За Босну и Херцеговину Решетар, §1ок. 152, каже да се

промена догађа „уЈеНасп", — дакле не увек.

1 Миляс, Мостар 58; Шг1, Бег Пспч'зсИе 1)ја1ек( 1ш Кошвгејсћ ЗегЫеп

30 и 32.

* Ретки су случаЈеви да неки аутор нагласи да овог упрошћавања нема,

као што су то учинили Решетар, 5йсШ. 173 и Алексии, Рељк. 1 270.

4 Петровичи, о. с. 116— 119, не помиње упрошћавање, а на стр. 154 нала

зимо саз1 и на стр. 153 газ(.
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шЬаванза1, и, на другом кра]у чакавске области, говори Трпжа на

Пел>ешцу2 и Лумбарде на Корчули8 ко^и се географски наслан>а]у

на штокавске говоре дубровачке области.

Разлика у овом правду измену чакавштине и штокавштине

приморских кра]ева доста ]е стара. Док Раььинин лекционар из Ду

бровника има -сШ^>-с, чакавски лекционари чува]у старо стан>е4. У

чакавским верзи]ама дубровачких текстова из XVI века налазимо

тако^е редовно -5/ према дубровачком -$5. Уопште има доста

разлога за мишл>ега>е да у вепини говора ко]и данас има^у -сШ

никад ни]е ни било упрошпаваге>а, што значи да ова изоглоса веН

приличан бро] векова ствара ]едну од разлика измену наших

говора на истоку и ]угу и оних на северу и западу8. С обзиром

на старину саме по]аве7 и на општу сродност галипол>ског говора

са ди]алектима прве трупе вероватно ^е — што не значи и сасвим

сигурно — да су Галипол>ци у Тракту донели веН готове резул-

тате процеса.

§ 138. У галипол>ском говору поред примера с упрошЬава-

н>ем групе налазимо, у многим речима и доста често, и друге

с ньеним чувашем:

брёисШ, гбсш, крсШ, лйсш, ПрсШ, бдлесш, кдсШ, масШ, сласШ,

густ, длйкасШ, зубаШйрасШ ( = зубат), ПишасШ ( = пл>оснат), чйсШ,

— грбсш.

Погрешно би било гледати у овим примерима доказ незавр-

шености промене. Напротив, они су плод аналошке реконструк-

ци]е и према томе сведоче да ]е промена веН стигла да престане

важити као жив гласовни закон, што значи да ]е утолико раните

1 Милчетип, Рад СХХ1 наводи и тИо$ кг1роз, (112) поред уагз1 104, рагз1

104, /ох/ 116, Ьгёз( 117, /ах/ 117. Исп. и тЧоз, овалах, /ёх на Цресу (Теп1ог,

АгсМу XXX 168).

2 Милас, Я&& 103, стр. 72.

8 Ки5аг, Ш51ауп1 У]езп1к III 327.

4 Решетар, Лекц. II 121.

5 \'аП1ап1, Тго1$ 1ех1е$ гагата <1и XVIе в1ёс1е еп уегзюп бакау!еппе, КЕ5

VI 77.

8 Детал>ни)е испитиваше данашн>ег и некадашн>ег распореда различитих, па

и т. зв. сигми^х ио]ава у нашим ди]алектима даМе свакако ]ош оваквих изоглоса

ко]е Не, кад буду утврНене у веНем бро]у, просути нову светлост на ме1)уди]а-

лекатске односе, не само у садашн>ости него и у прошлости, а донринепе и

болеем разумеван>у развода и ширен>а по]единих по]ава.

7 Исп. напр. Рингха)ма, Тго]а8а§е 142, Даничипа, Ист. обл. 10—11 и Реше-

тара, Лекц. II 121, Лезик п]есама Ран>инина зборника, Рад 255, стр. 129 и Дубро-

вачки зборник од год. 1520, Београд 1933, стр. 212—213.
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отпочела. Да }е, тако, види се по томе што група -сШ има распо-

ред морфолошки условл>ен: у неким категори]ама, као напр. у

суфиксу -асШ, -Ш долази редовно, док се у другим (даш, йрйовес)

никад не по]авл>у]'е. У речи йрйовес промена ]е ишла и дад>е. Ни

коси падежи те именице нема^у више првобитног -ш: говори се

само йрйовези, йрйовёза с аналошким з ко^е доказу]е да се Ш

изгубило и фонолошки, тако да ]е алтернативна изговорна вари-

]анта у овом примеру коначно ишчезла, из чега произлази да

]е ни у другим примерима у ]'едан мах, т]. у епоси док ]е про

мена била жив фонетски закон, ни]е било. — Сличне несагла-

сности у погледу судбине ових група и други об]агшьава]у дело-

ванзем аналоге1.

в) ОсШале йромене

§ 139. У групе ср и зр убацу]е се ш одн. д:

ни сшрами се, шб се сШрамис, сшраме\у се, засШрами се,

засШрймй се, засШрамували, сшрмбШа, нисШрймйчино ( = бесрамниче),

сШрё"да, на сесшрёиде ( = на сред среде), р сШрЪиду, усшрё"ди,

сШрёидйшша, на сШрёидйшШи, сШрё"дн?и, сШрёбро, сШрёбрен, сШрё-

брено, йусШрёбрене, сШреиже, сШрё'жаво, сшрёиза (= скрорх),

сШрё"Иа, сШрака (секундарно ср), страну, — уздрйсшй, уздрасШи,

уздрасшйше, уздреиво, уздрёили.

Напоредо са наведении примерима говоре се, додуше нешто

ре^е, облици без денталне оклузиве:

срами се, срмбша, сребро, йрко срёиде, — узрйсШиво, узрЪ'во.

Описана промена претставла продужеше тенденци^е познате

и нашем старом ]езику и ни]е ретка у нашим дн)алектима, али се

у н>има ]авл>а обично у ограниченом обиму (чешНе код зр него

код ср, понекад само у одрег)еним речима итд.)2. Ове се пара-

леле, мег)утим, не могу употребити као материал за утврг)иван>е

порекла Галиполаца пошто ]е у галипол>ском говору промена

вероватно скорашн>а. Процес ^е ту, найме, ]ош у току. Да ]е

завршен, имали бисмо у нашим примерима сШр и здр исто онако

доследно као у страна, сш.рЪи\а се « сШрЪла се), здрав итд. Ни]е

1 Тако напр. А. Белип у сво]им универзитетским предаван>има (Српски

]език. Фонетика, Београд, литографи]а М. Бо^овипа, стр. 203), и Б. Милетип,

Црмн. 387.

2 Примерима са ср~>сШр има напр. у Црногорском Примор]у, в. Реше-

тара, §1ок. 153.
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вероватно ни да ]е процес ^едном био потпуно извршен, а да су

примери као сребро секундарни. Никаква аналопф овде ни]е

могла изазвати испадарье дентала, а кад би постегала промен>ена

фонетска тенденци]а — сШр > ср — она би уз примере као срёида

поред сшрёида створила и *срёи}а поред сшрёа}а.

У груги жр доследно ]е спроведено убациван.е д:

\а се наждра, наждрймо се, наздраво се (реч ждрЫе не по

стов, говори се кубйлче)'.

Овде галнпол>ско станке потпуно одговара оном у кн>ижев-

ном ]езику и другим ди^алектима.

Група ср- оста]'е неизмен>ена:

ерце, у ерцу, срдЩце, срйски, ерб'й (секундарно ср), ербаше,

ербаьье ( = свраб).

Однос сШрам : ерце разумл>ив ]е с теоретског гледишта. Веза

гласова ср уствари ни^е консонантска група. Паралелан ]е

овоме однос ждрело : жрван> у нашем кк>ижевном ]езику и у

веНини ди]алеката (сразмерно су ретки облици као црног. ждрмн>и).

§ 140. У неким консонантским групама врши се упрошЬа-

важе путем испадажа ]едног од консонаната.

Имплозивно д испада у групама дн и дн>:

бйне, бйне\у, бйниво, бйнило, углани ( - огладнех), рглани,

Погленй га, йдглёни, инй ( - }една), инйм, ин'дга, ином, зщном, нуман,

нуманеке (= ономад), — бйн>ик (-= бадшак).

Ова по]ава позната ]е из многих дирлеката на разним стра

нами наше ]езичке територи]е. Има ]е напр. у ди]алектима

источне и ]ужне Срби^е1, у косовско-метохиском2, у банатскома, у

паштровипком4, у сара]евском6, у истарском икавском6, у бун>е-

вачком нареч]у сен>ске околине7, у подравском екавском8, у кра-

шованском9 итд. Ме^утим баш због овако дифузне распростра-

н>ености промене и могуНности да се она свуда спонтано по]ави

1 ЬелиН, о. с. 234.

2 ЕлезовиН, Речник 5. V. Ъпа.

' Мо) матери]ал.

* Р. Алексий, ГЗС VI 19.

5 Шурмин, Сара]. 194.

• РибариН, РазиОешта) 79.

7 Тош^поу!!;, о. с. 14.

8 Натт, о. с. 59.

» Ре1гоУ1с1, о. с. 118.
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наведене переделе не зыачи ништа у погледу сродства галипол»-

ског са другим говорима.

Детство промене ограничено ]'е морфолошким утица]'има ко]и

у по]единим случа]евима подржава]у односно врапа]у д. Тако

имамо и :

гладном, угладни, йоглёдни, ижёдни, ладне, сШрёидн>и —

према глйдан, глёдам, жёдан, ладан, сшрёада.

Исто тако нема испадан>а ни у презенту йаднем, йаднес итд.

(исп. Падам и ел.). Нисам нашао губл>ен>а ни у облицима именице

дан, а исто тако ни у сложено/ речи йладне:

учу ПиШрова дни, йугани днёви, Шрй дни, йладне, ду йладна,

рдне (= дан>у).

Не]асно, ме^утим, оста]е чуваше ду прилошком изразу на дно.

С друге стране у облицима као бйнило и у парадигми бро^а

идан коначно }е уопштено испадан>е тако да алтёрнативни примери

не долазе. Старее стаже чува се ]едино у изразу чрма \ёдна.

§ 141. Ни]е ретко у нашим говорима ни испадан>е ш испред

с у додиру проклитика:

Ке су били млады, Ке си рекаво, Ке си враШиво наШрак, Са

сам га уШркаво, Са сШе \ако ле"йи, Си су дома (поред примера

као КеШ се смё"]ёш итд.). Исп. и йё сушина, деве сушина (= пет

стотина . . .) и, са трупом дз > з, ке зайокбше ( = кад започеше).

Можда овамо спада и усёичём, осёичё, усё"каво ( = отсечем) —

ако се овде не ради о замени префикса.

У речи }уцко ( = л>удско) група шс (< дс) дала ]е ме^утим и.

§ 142. У групама сц и шч извршено ]е дисимилативно

упрошпаваше: '

ицё"дим, йцё"ди, ицеадйво, рацрйа (= расцепа; етимолопф

не]'асна — ако ни]е < рашчуПа), рацрйа, рацрйа га, — ичЪш\а,

кучйцу (— коштицу), рачёйиш се, рйчШи се. (Неке од речи ко]е

би овамо долазиле не говоре се у галиполском говору, тако

напр. прасци, гушчиНи).

И овде има примера с аналошким поврапа}ем с (ц):

йсцёиди се, исцёиди, расцуйа, раецрйа се, влйсчики, влашчиНи,

мйшче, мйшчйЪа.
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Промене сц > ц и шч > ч постере у низу наших говора.

Забележене су напр. у дубровачком1, перашком2, прчак>ском3 и

црмничком4, али на]шира непрекинута зона и>ихове по]аве лежи

на истоку наше ]езичке територи^е и захвата вени део призренско-

тимочког5 и косовско-ресавског* диалекта, крашовански говор7,

па чак и целу пожаревачко-вршачку говорну групу допируни до

београдских и вршачких села8. Уколико неста]ан>е с и ш у гали-

полэском треба генетички везати за аналогне по]аве у другим

ди^алектима, у обзир долази у првом реду ова неточна зона.

Ме^утим процес ове врете могао се развити и независно на

разним местима.

У речима оравче (урафче и ел.) и ердаще имамо рефлексе

ко]и отступа]у од нормалнога. Први пример своди се на нови]е

образование: орав (ораф) + деминутивни су фикс -че. У другом

примеру вероватно немамо посебну судбину групе шц, веН нанос

из неког кра]а где ]е фонетска ситуаци]а била као на неточном

Косову (исп. горе).

§ 143. У неколико сугласничких група извршене су асими-

лаци^е:

мл (л</) > мн> у зёмн>а, на зёмгьи, до зимшё, зимгъбм, мй се

Попадйм/ьамо, йонадилаьа се, йунадйлиъаво се, йунадймн>аШ, задрёимгьа,

дрР."мн>аво, задрё"м1ье, зймн>е, зймььаво, зймшала, зймк>аНим,

зй.тьасе, зим/ьаву, оШимн>е, ошйм»<е\у, да ее бмььем (= уми]ем),

д.шьес, дмн>ёмо, Ьмщу, 6м>ъШа (= умивена), нарамн>у\е ( — храм.ъе),

нарамн>у\ес, шрамн>у\е, нарамк>у\е\у, али напоредо с овим и зём\а,

эим/ё, у зе.щу, да се йонадйм/е, йонадй.щйше се, йунадй.щаш,

дреим\е, дрёим}аву, др&.щаъе, задреам]аЫШе, зйм/емо, зйм}е}у, ни

зйм'ц! га, зйм/йсе, ошйм/е, ом/ем, дм]е1у, дм/еш, ра.ще, ра.щес,

рйм/аво, ра.щаше.

1 Видтап!, о. с. 159.

: Т. Вга]коу№, о. с. 7.

3 Решетар, §1ок. 151.

4 Мнлетип, Црмн. 381.

5 Белип, ДИЛС 233; Стано^евип, Сев.-тим. 386; Павловип, Срет. 125.

6 Елезовий, Речник 8. V. V. ицё.шш, ицёйаШ; Ивковип, Рее. 296 (ицёйан).

Потврде и у мом материалу из околине Светозарева.

7 Ре1гоУ1с1, о. с. 118.

8 По мом материалу. — Из описане зоне треба, ме()утим, изузети два пре

дела са друкчи)им рефлексом: неточно Косово са щ, /ч (Д. ДебелаковиН, СЕЗб

VII 285: гу\чике, 312: йра'щи итд.) и долину Западне Мораве с неким кра)евима

северно и ]ужно од н>е где ]е рефлекс кч\ йракци, гукчиНи (из мог материала

и исписа; на ову тему намеравам се вратити другом приликом).
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лд > лд, н>д > нд у Зован дан, учу Зувана дна, Никол дан,

учу Никола дна, СШийан дан (ту ]е осим ]едначен>а по начину и

месту изговора могла утицати и чин>еница да су присвоен при-

деви на *-/'ь изгубл>ени као категори|а);

мш > нШ у йанШим, ПанШис, заййншйли поред чешпег

йамшим, йамши, зайамШи, зайймШиво, зайймШйла;

ни > мй у прим. идамйуШ, идамйуШ поред идйнйрш.

Резултати ]едначен>а по звучности задржани су по тради

ции у облицима глагола ис'бдим и Шодим (< оШх-) мада ]е х

ко]е ]е изазвало ]едначей>е одавно испало.

Ни]една од наведених по]ава ни]"е непозната нашим ди]алек-

тима, и ни]една од н>их не може се узети као знак ближег срод

ства галипол>ског с неким другим говором. У вези с променом

мл (м\) > мн> треба поменути и то да ]'е аналогна по]ава засту-

п.ъена и у новогрчкыи ,ш У1е1еп Мипйайеп1".

О судбини групе д\ у новом ртоваььу било ]е говора у § 111.

Треба, ме5)утим, нагласити да се д слива с новим /' « л) у речи

кара1)йвац (= крад/ьивац), а да се — додуше само у индивиду-

алном изговору — умекшава у примерима као од'\у^ена, ВодЧуШи

се. Сличну по]аву запазио сам код група н/ и л/ у малобро]ним

примерима, опет само код по]'единаца: 6н' \е лрйаше, он' \е рёце,

ПролЧе, кдл'\и. Свакако би овде промена ишла и дал>е да психо-

лошка граница слога, заснована на граници морфема, не спречава

сливание I с претходним консонантом. За улогу овог фактора

исп. случа] на^нов^'ег ртоважа у групама с/ и з\ у Пиви и

Дробшаку: с ]едне стране ёа\ан. Паси, а с друге клас\е, йз\ало-

виши, из/едначиШи2. Нарочито су ретки у говорима примери

с ртоваььем у додиру речи. Па ипак, и н>их има: у Банату сам

на разним местима бележио бн' е бйо, кад' е дЬшо и ел., а у

Глоговцу код Светозарева о-^-ёдрена, ка-1)-е зима, о-^-йгодину,

и ей -Ц-е лёйо игран>е. Ту ]е фаза у ко^ се процес налази у

галипо.ъеком говору (-н' /'-) далеко премашена.

У речи дамга (== жиг, белега), поза]мл>ено] из турског (тур.

йатда), не ]авл>а се асимилащца ко]а ]е обична код те речи у

нашем ]'езику (> данга, уствари даага). Исп. и на Косову дамга3.

Исто тако нема ни промене мл > мн (мнад, мнЪко) ко]а у неким

ерпским говорима иде паралелно с описаном променом мл^>мн>.

1 ТНитЬ, НапйЬисН 20.

* ВуковиН, П.-Др. 45.

* ЕлезовиЬ, Речник 8. V,

О говору Галипо.ъских Срба 10
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Група не изговара се са редуцираним, обично спирантним н,

а претходни вокал притом се често назализира у ман.о] или веЬо]

мери: лаоске* гддине, ичмр'ски или чак ичмески (са назалним е, али

без изговореног у)1. У свим овим случа]евима фонема ]е, разуме

се, ипак н.

§ 144. У неколико примера имамо промену група н>ц и ььч

у ни и нч:

свинца, у свинцу, свйнцбви, свйнцбва, а према овоме и свйнац

(практично ]е минимална могуНност да овде имамо неку старту

формаци]у, напр. детерминативно евин-2 + структурални суфикс

■ьць), —

йучанче (дем. од йучаюак < йошочашак), иманче, иманчеша

(= грло стоке, домапа животиша; односи се као ]еднина према

колективно] множини иман>и — стока).

Исп. с овим свйнче у неким нашим говорима (Банат и бео-

градска села — по мом материалу), затим ипапсе (РЛА где се

каже да ]е та реч „иргау... йет. 1тапе, 1е Ы (геЬа1о йа §1а$[

тапёе"), црмнички облик к'бнче3 и однос ном. хишац: вок. хинче

ко\а ]е забележен у ]езику писца ДивковиНа4.

Саму фонетску промену у овим случа]евима требало би

тумачити пре као асимилащ^у него као дисимилаци]у. Африкате

ц и ч данас у нашем ]езику нису умекшани консонанти и депа-

латализащф н> > н испред и>их претставл>а ]едначен>е по начину

изговора. Притом ]е главно место образованна н обично оно

место — надзубно или зубно — ко]е има ц, тако да овде имамо

]едначенъе и по месту изговора. Додуше место артикулащце ч

одговара месту на ко]ем се артикулише н>, а не на ономе на ко]ем

се обично изговара н. Само ту не треба заборавити да код ч на

том месту артикулише врх ]езика, а код н> н>егова горььа повр-

шина док се врх зезика налази за дон>им зубима. На та] начин

ова сличност измену н> и ч уствари ]е привидна. С друге стране,

при изговору иманче (у галипол>ском) или свйнче (у банатском)

1 Исп. мо]у белешку о посто]ан>у гласа V у нашем ]езику у ЛФ XIX, стр.

343, поводом расправе Л. Шолара о сродним по]авама у словеначком (51а\-15(1спа

геу|]а III 429-440).

2 Исп. стслов. пинии, рус. свиной итд.

* Милетип 365.

* Ъор^евип, Глас Ы1 106. Исп. ме^утим у РЛА од истог писца и ген.

Ыпса (5. у. Шпас).
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немамо обично н, него посебну варианту тога гласа изговорену

врхом ^езика наспрам алвеола, дакле прилагог)ену и у том

погледу потошем ч.

Овамо треба убро]ати и реч Шранци ( = дронэци) кор] нала-

зимо у нашим говорима паралеле са н>: Шран>ци у Вучитрну и

околини (нйшШа од йлина нема, све му Шращи вису низ гузйцу)1

и у Левчу („значи стару отвар")1 и Шран>ак, мн. шршьци у Тем-

ниНу („поцепане хал>ине или опанци")3. Реч )е очигледно изведена

од шран>а 'трала' 4, што значи да ]е облик са н> старки од гали-

полског са н.

§ 145. Африката Н испред н изговара се у галипол>ском без

фрикативног елемента, дакле као имплозивно Ш' са доста широ

ком површином артикулационог додира у устима: бужиШ'не

Поклйде, у божйш'ном корйзми, кут'на врйШа, сШреаШ'на, гёш'ник,

гйШ'нйка, гёщ'нйкама.

Фонолошки гледа]уг1и ова] глас не преста]е бити А; ]езичко

осепаье Галиполаца зна овде само за фонему Н, а Ш' ]е жена

позициона варианта. То се огледа у доследном писанку бужиНни,

гаЬник итд. код писмених Галипол>аца — мислим овде, разуме се,

на оне ко]и иначе говоре и пишу сводим диалектом, без утица]а

нашег кньижевног ]езика — а то потвр^у и из]аве мо^их непи-

смених информатора. Ледан од н>их умео ]е да ми издиктира:

„ВбШ ми бисеадимо ШакЪ: б-у-ж-и-Ь-н-е" . Дал>у фазу процеса,

обичног у многим нашим говорима, налазимо у изговору бужйШн>и,

гашн>ик, сШрёишн>и код низа по]единаца.

Сама промена Нн > Ш'н претстав.ъа редукци)у изговора Н на

први оклузивни елемент тога гласа уз потпуно изоставл>анъе дру-

гог, констриктивног. Овим упрошпаван>ем уште^ен }е двострук

артикулациони покрет: прво попуштанъе оклузи]е и нъено претва-

раьье у фрикаци]у, и затим поновно стваран>е оклузи)е на скоро

истом месту (прелаз од к на н). При изговору Ш'н нема никаквог

прекида у ]едном створено] оклузи]и.

§ 146. У групама йс- и йш- не долази ни до претваран>а кон-

стриктиве у африкату (^> щ, йч), ни до слабл>ен>а й у в (>вс, вш):

йсЩе, ПсУ/ес, Пс^йву, йср1е]у.

1 Збирка речи Гл. ЕлезовиЬа (гра!)И САН).

* 36. речи Т. Бушетипа (гра^а САН).

3 Збирка речи Ст. Ми^атовиНа (гра))а САН).

4 Тако напр. на Косову, Елезовип, Речник 8. V. Исп. и пример у Шраша-

вием алйнама из Васо)'евнНа, Алексий, ГЗС II 23.

10



148 Павле Ивип

Нема преласка спиранта у африкату ни у примеру скдла

(школа), а ни у суфиксу -ски.

§ 147. У речима пьеШёмо, йогн>Пвй, Вупьйвйло, йдпьйви, —

гн>йда, пьйде, пьйда, — гн><5/, загн>уй се, да се загн>ой имамо по-

знати прелаз гн>гн>, сродан с помин>аном променом гл^>гл%.

§ 148. Услед општег ]едначен>а ч и и недоста]у нам ди

ректив докази да ]'е трупа чр- у галипол>ском прешла у цр. Ипак

можемо на основу укупности црта овог говора тврдити с вели

ком вероватноном да }е и он познавао речену промену. И реч

Шрёишн>а ко]'у Галипол>ци увек тако изговара]у — никад с афри-

катом — сведочи да ]е група чр и овде ишла истим разводим

путем као у другим штокавским говорима. Ова реч да^е уосталом

и ]едну интересантну изоглосу.. Она одва]а галиполски говор од

призренско-тимочког2 и косовско-ресавског8 диалекта и прибли-

жу]е га северни]им и западн^им говорима, у конкретном случа}'у

шумадиско-во]во1)анским и пожаревачко-вршачким.

§ 149. У неким сугласничким групама извршена ]е дисими-

лащф.

Група мн у иници]алном положа]'у у речи много мен>а се у

мл:млбго. Ипак се поред оваквог изговора под]еднако често

]авл>а и мндго. У средний речи иста група у речи гувно, ду гувна,

на г$вну, мн. грвна, грвана прешла }е доследно у вн.

У бро]у сидамнйес нема никакве промене. Сам састав

ове речи подржава групу мн. Овакав однос — млдго : гувно :

седамнаес(Ш) — обичан ]е и у многим другим говорима. Ни^е,

ме1)утим, обично испадан>е н у с мбм ( - са мном) ко]е Галипол>ци

увек тако изговара]у. Узрок Не и овде бити дисимилащф: три

назална сонанта нашла су се у истом слогу ко]и ]е притом почи-

н>ао трупом смн, тешком за изговор (у галипол>ском предлог с

нема дужег облика са). Група Шл (са латерално артикулисаним ш)

замешена ]е трупом кл у кланам (^газим), клацис, клаче}у,

йоклйчи, ПуклачШе (редовно тако). Паралела за овакву по^аву

има у нашим ди]алектима доста, исп. напр. широко распро-

страньену форму Пекла. Ова последила реч, мег)утим, ни]'е позната

Галипол>цима, а у речима мёШла, виШлиН они чувапг неизмешено Шл.

1 О характеру промене гн > пь исп. Фр. Травн>ичека, Ргасе РНо1о81сгпе

XIV (1931) 163-170.

2 А. Белип, ДШС 226—227: црёшпе и ел.

* ЕлезовиН, Речник 5. V. црёшн>а, тако и на Гочу код Врн>аца и у Гло-

говцу код Светозарева (мо] материал).
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V

У речи мйш/а ( < макеха) имамо вероватно дисимилаци]у

N > ш/. Уосталом у фонетском лику ове речи у галипол>ском

ни]"е све доволно ]'асно (исп. § 78).

У речи нерамиа, нирдмза (долази у песмама и као женско

име Нерамза, иначе Галипол>ци поморанцу зову йрШакала — од

шг. рот\ока1 < итал. рог1о§й11о) извршена ]е дисимилаци]а ни > ми.

Сличай ]е и пример драмчи (= проси), исп. у Вука дранчиШи, V.

др.ъанчити.

У примеру сино\драгу, сишб/драгу извршена ]е редукщ^'а у

груци Ьд (исп. § 131). Иста трупа у везама нёЬ да... и ел. има,

под нешто друкчи]им условима, и друкч^у судбину: место Ь се

изговара слабо имплозивно д' или се чак и ова] глас губи (исп.

§ 77).

У речи млёишница ( = неко ]ело) група чн упрошпена }е у шн.

Неколико Примера дал>инске асимилацще

§ 150. Кад се у ]едном слогу на^е н, а у следепем н>, врши

се регресивна далинска асимилац^а у корист н>:

йёШ зрн>йн>а (зрн- + множински наставак -йн>и), ]ун>йн>и,

}ун>йн>а, рун>йн>и (мн. од руно), Шридйн>ашн>о, шрйгддин>йшн>а, чишй-

ригддин>ашн>о, — али данйшн>и, данашн>о.

У случа]у обрнутог распореда назалних сонаната — н> у мед

ном слогу а «у следепем — асимилаци]а се врши опет у корист

н>, само ]е овога пута прогресивна. Сигуран пример за ово да]е

нам реч дршйнуа ( = дрен>ина), мн. дрн>йн>е, ген. мн. дрн>йн>а, а други,

врло вероватан пример имамо у облику н>йн>ин (= шихов; <

н>и(х)н- + -ин, суфикс ко]и ]е додат да би формац^а посесива била

провидима). У облику н>он>ин (= н>ен; < по/н- + -ин) могло ]е

тако^е бити далинске асимилацще (н>о/нин > н?о/н>ы« > нгогьин), али

}е н> могло настати и из /н, као што се догодило у примеру в6н>е

у песмама ( < во/не). Исп. и § 249.

Сродна ]е с описании променама она у син>6}драгу (поред

сино\дрйгу) где }е извршена регресивна дал>инска асимилаци]'а

Блиска ]е асимилаци]и по]ава преношежа консонанта из ]ед-

ног слога у други ко}у налазимо у облику брйсШра (у галипол»-

ском само тако), обичном у вепем бро]'у наших говора.
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ДАЛзИНСКА ДИСИМИЛАЦ1-ЦА

§ 151. Примери далинске дисимилащце чести су у галипол»-

ском говору.

Дисимилативно испадаше консонаната имамо у следепим слу-

ча]евима:

в - в : сёкрва, сЪкрв (исп. и § 96), —

л - л : благосдви (врло раширено у говорима),1

р - р : йрваШим (= преврнем), кдла се йрвйШише, йрвйШймо

га, ПрваИаш (< йрЬвраШ- ; са хваШ- не може имати везе веН и због

тога што хв редовно да]е ф : уфаши итд.),

— йрйгада (= остава, исп. рп^гайа у РЛА),

— грйбовина (—граб, просто граб не долази) — дакле диси-

милаци]а на начин обичан у нашем кшижевном ]'езику и веНини

ди]алеката (грабр-^> граб-), а не у вари]анти ко]а се ]авл>а у при-

зренско-тимочком диалекту2 и бугарском и македонском ]езику, —

Ш — ш : сушина ( < сшоШина), деве сушина,

— сарасваШ (= стари сват),

— свё шугдш ( <[ све шшо год), па према овоме, и према при-

мерима као ш(Ш)о да... и само шо.

Исп. и § 74 — дваес, й-д-ёмо.

У свим овим примерима одговара]упи глас изгубл>ен ]е пот-

пуно, као фонема. Алтернативни изговор се не ]авл>а. Насупрот

томе испадаже р у Прсшй ( < Простри) ограничено ]е на индиви-

дуални изговор. Иначе се у облицима овога глагола редовно изго-

вара]у оба р.

У ова] циклус вероватно спада]у и примери др'обен) (= залога],

исп. дрбблён у Вука итд.) и Прёшен>, Прёсен> ( = пршлен на пре-

слици, исп. йрёшлен у Вука итд.). Кра]н>е -ен> место -ен уопштено

]е у цело] категории оваквих именица: камен>, гремен>, Пламен*

итд. Требало би дакле очекивати * дроб}ен> и *йреш}ен>, *йрес]ен>.

Изгледа, ме1}утим, да }е у оба случа]а дисимилаци]'а уклонила / —

]едан од два палатална консонанта у истом слогу.

§ 152. У неколико случ^ева да.тьинска дисимилашф не

доводи до испадажа консонаната, вен само до промене начина

1 У фанела 'врста блузе' дисимилаци]а припада грчком ]езику из кога

]е реч поэа]мл>ена: фоиёХа < итал. НапеИа, ТНигаЬ, НапйЬисЬ 21.

2 БелиЬ, ДИ.1С 60: Гйбровьац; Павлович, Срет. 60: гйбар, 61: Габар.
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артикулаци)е. И овде су, као и у претходно] групи примера —

и као уопште у нашем ^езику, и не само у нашем ]езику — ова-

квом дисимилацирм на]чешНе захваНени сонанти, у првом реду

ликвиде:

н-м>л-м: ломланё, —

л - л^> р-л : грдйло (< огледало), грдйлеШа, дво\ грдалйн>а,

углЩа се на грдйлеШу, —

р-р> л-р : дулгар (<другар), два дулгара, дулгару, дул

гари.

Овамо вероватно не спада пример Пубрёижак (<бубр%жак)

кор треба тумачити неким укршташем или контаминацией1, или

можда народном етимологирм: йо- (предл.) + брЪжак.

Бенина промена наведених у овом и претходном параграфу

претставл>а специфичне иноващ^е галипол>ског говора. Само за

мали део могу се напи паралеле у другим говорима. Такав ]'е

пример благосови, затим секрва (исп. § 96), такав ]е ломланё (исп.

напр. РЛА 8. V. о1от1ат). Али и ту }е питанье да ли поклапаше

потиче са матичног терена или ]е до н>ега дошло случайно, пара-

лелним каснирм разво^ем. Ледино за пример благосдви вероватна

]е веНа старина2.

МЕТАТЕЗА

§ 153. Метатезе ко]е захвата]у консонанте и вокал или само

консонанте нису ретке у галипол>ском говору. Ту опет налазимо

специфичне случа]еве, настале вероватно на]веиим делом у току

одво]еног разво]'а говора на тракиском терену:

нивбграШ, нивбгради, у нивдграда поред винограШ итд.

дулгар « другар), дулгари, дулгари — метатеза удружена

са дисимилацирм;

закрбача, сакрбйча ( = кецел>а: да зайрёгнем закрбачу). Ту ]е

остварена делимична метатеза консонаната а и г: размерено ]е

место артикулаци)е, а звучност одн. безвучност остала ]'е недир-

нута3;

1 Иван ПоповиН ]е у 'Ф XIX 159—171 показао многобро]не контаминашф

и уза]амне утиц^е код речи са почетним буб-, йуй-, боб- и ел.

2 По РЛА губл>ен>е л у овом глаголу долази од XV в.

* Исп. за овакве .непотпуне" метатезе само неких елемената гласова при

мер узашно ко]и наводи проф. М. Павловой ^Ф VII 215), а тако!)е и сШрбжак

(= сламарица; < нем. 31го/1заск) и чуейа'^з ( < нем. 2и$ре1зе) у многим мостима

у Банату (из мог материала).
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\ШШг (< оиеШ), ако ни]е постало редукцирм првог е из

неког а)оаеше (метатезу ]"е свакако подржао наслои на /дшше);

куйрйце (= град; < круйице);

налйра поред чешКег ланара (= справа за чешлан>е вуне;

свакако ]е назив испрва означавао сличну справу за прераду лана);

Прмичёина, йрмецёна (= помрчина), зайрмичёнйло се, зайрми-

чВ"ни се;

ПрШен кбс (= кичма; у ретко] употреби — обичн^'е ]'е рйшён

кос или ршнй кос).

Неке од ових метатеза уопштене су у изговору, док се у

другим случа]евима употребл>ава напоредо и првобитна варианта

(то су примери где ]е она и наведена). Характеристично ]е да ]е

добар део ових примера везан на ]едан или други начин за

по^аву секундарног вокалног р: или се оно овим путем ствара

(Прмичёина), или се избегава №>егова по^ава (круйице би дало

крПице, другар би дало дргар), или она само прати метатезу

(закрбйча).

Посебан случа] претставл>а метатеза у примерима као ду

байноШига знд]а (= од зно]а твога оца), ду де"диномига двдра

(= из двора деде ми).1 Метатеза }е ту нарушила границу речи

и то стога што се атрибутивни детерминатив байн Ши (= твога

рца), дёидин ми (=-= мога деде) схватио као целина2, па ]е на ту

целину додат падежни наставак. Ипак ово не би било могуНно

да ни]е било утица]а }едне турске конструкц^е (§ 492).

§ 154. Има дал>е и неколико примера метатезе ко]и одгова-

ра]у ономе што се налази у другим говорима. Ту ]е процес

старки, тако да алтернативне облике не налазимо. Такав ]е случа]

код примера гомйла; затим йу~шка, па све, сви, свйму" {облик ном.

]д. вас или сав н^е у употреби, али ]е прилог ваздан сачуван).

Облик грн>а претпоставл>а метатезу гдун>а > дгуша и затим

упрошпаваше почетне групе дг- > г-. У придеву вё/аШ, ве\ша,

вё}Шо и од н>ега изведеном глаголу йовщшйше се сачуван ]е траг

метатезе Шх > хШ. Гласовни лик крлей — тако се код Галипо-

л>аца зове познати инсект — ближи ]е вари]анти кЦер (РЛА)

него обични)ем крйел> (Вук и др.). Исп. и Вуково „крла I. у^йе

крпел> [1]."

1 Исп. и у Филиповипа, о. с. 36: .ну дидиномига двора"

2 О често] употреби оваквих конструкшф исп. § 491.
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Посебан случа] претставл^у прилози вот, нот (= овде,

онде), в. о н>има у § 405. -

С друге стране, ни]е на одмет поменути да у галиполском

говору изоста]у по]едини примери метатезе обични у неким

другим ди]алектима. Нема напр. облика самые (савне), карактери-

стичног за целу призренско-тимочку и косовско-ресавску зону1.

Галиполэци говоре усване, усванило. Испореди и гавранова (не гарв-).

ИСПАДАгЬЕ КОНСОНАНАТА

§ 155. Дисимилативног ]е порекла испадаже д у примерима

двйёс, ШрВёс (двйес, шрйес), познато из многих наших говора.

Слично ]е испадан>е групе зд у шеесёш, сиисёш.

Донекле ]е сродно с овим и испадан>е д (праНено затим

сажиман>ем у й-д-ёмо < а д(а) йдемо, исп. § 74). У ди^алектима

]е редукци]а д у ово] ситуацией нешто ре^а, али се ипак мести-

мично по]авл>у]е. Тако сам ]"а у Глоговцу код Светозарева и на

Гочу код Вр№.аца бележио д-й{емо и ел.

О испадан>у Ь у не да ... < неЦе) да ... в. у § 77. Морфо-

лошким узроцима треба тумачити нестанак ш у ста]аНим изразима

чёсШи пи божиН, чёсшй ви висёле (: — И Шибё нёкй \е чёсШи\).

Ту треба попи од чесШй(т) Ши божиН и ел. Исп. § 77.

Нестанак с у накоШрёсйше се, нйкоШрёши се, накуШрёсйво се

може бити дисимилативног порекла, а може потицати и од дово-

Г)ен>а у везу овог глагола са трести.

Сонант л испао ]е у примерима к'бко (< колко) и йрёсица. Овом

другом примеру налазимо паралелу у крашованском говору:

ргёзка2. У нашем ]езику ]е л уопште лабилно у групи ели кад ова

ни]е на почетку речи. Исп. напр. често мйсио у Банату8, \а Ыт

(- пизНт) у Варешу4, мйсим и ел. у Ъаковици8, затим и слично

шли > ши у „тдШа Юг таШпа ипй аЧезез Юг тазИпа" у местима

Дуб и Кавач у Боки Которско}6 и у упитним облицима 2 л. ]'д.

презента са ли типа йлёваши, врло обичним у Црно] Гори7.

1 ВелиН, ДИ.1С 225; ПавловиН, Срет. 53; ЕлезовиН, Речник 8. V. самнуШ итд;

ИвковиН, Рее. 224: йа се самнуло.

2 Ре(гоУ1с1, о. с. 117.

» Мо] материал.

4 ЖулиЬ 256.

5 СтевановиН 80.

6 Ке§е1аг, §(ок. 151.

7 Степанович, ИЦГ 55; МнлетиН, Црмн. 386.
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У примерима рШнй кос, ду рШнога кбсШа испадан>е а услов-

л>ено ]е не само н>еговим имплозивним карактером, него и поло-

жа]ем на почетку трочлане сугласничке групе йШн. Забележио

сам ме^утим рйШён кос, где иза и следи само ]едан консонант. У

овом примеру й ]е свакако подржано морфолошким наслоном на

основну реч рбаШ, ген. рйШа итд.

Овде треба поменути и да реч чловък у овом говору увек

долази у мла1)ем облику, без л: чо'вик, чуве"ка (исп. напр. крашо-

вански говор где ни]е тако1).

О слабл>ен>у и неста]анъу консонаната х, в и /, о случа]е-

вима испаданэа везаним за одре1)ене сугласничке трупе и о типич-

ним примерима испаданэа услед дисимилаци]е в. у одговара]упим

поглавл>има.

ПО^ДИНАЧНЕ КОНСОНАНТСКЕ ПРОМЕНЕ И ОДНОСИ

§ 156. Промена же > ре заступл>ена ]е у галипол>ском говору

само у партикули -ре, -р (§ 459). У презенту глагола м о п и нала-

зимо само ж (з): можем, мбзес итд., вокатив именице бок сйеиз'

гласи боже, а неборе, доренем, дори и ел. не говори се. Овакво

стан>е упуЬу]е на порекло Галипол>аца из источни]их кра^ева (изо-

глосе промене же > ре у различитим речима оцртао ]е, додуше

овлашно, Ъ. Грубор у ЛФ V 161— 162). За станке у на]вепем делу

штокавских екавских говора карактеристично ]е чуван>е р < ж

само у партикулама, дакле тамо где за савремено ]езичко осе-

паше нема алтернащце са г.

§ 157. У прим. голови, гблдвчиНи (= голуби) замена б са в

бипе морфолошког порекла, исп. § 87.

§ 158. По]аву ж место д у йрёижн>и (=- предн>и) требане

тако^е тумачити неким угледак>ем, можда утица]ем придева

сШражнги (аналогов по супротности: Прёижн>и и сШражгьи колйььи

[ = точкови] ) или наслоном на облике глагола Прёжам — стока се

преже с предн>е стране кола. Ова] придев бележи Решетар у

Прчашу у облику зргеМг* што показу]е да га и другде захвата]у

обличке промене под утица]ем дово^ежа у везу с неком дру

гом реч]у.

§ 159. Однос з : с у закрбйча поред сакрбача (= кецел>а)

не ствара никаквих тешкопа. Ту се ради о два различите пре

фикса, са- и за-.

1 Ре1гоу1с1, о. с. 117.

» §1ок. 117.
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§ 160. У неколико случала ]авл>а се /' « л) на месту л и

и> на месту н. Овако долазе облици глагола г$]им, гр^йво; нажейм,

се, нажеи се (=зажелети се); усШрёа\им, рсшрёи\и; крепим, кррн>йво,

искручьи: наШрун>йла се вода; уШрн>й (=утрне, ова] глагол иде овде

по VII врсти), рШрн>и. Полазну тачку за уопштаван>е ртованих

гласова могли су дати облици трпног придева (огулен и ел.), импер

фекта (гр\аше), понегде и итеративних глагола (сШрёа}а се и ел.).

На глагол нажейм се могла ]е утицати и именица жё\а (<^жела),

а на шру/ьим и именица Шруьь. Оваквих примера има у нашим

ди]алектима, и то не само у Славонии1 где л показу]е нарочиту

склоност да испред и пре1)е у л, вей и напр. у призренско-тимоч-

ком диалекту2. Има понегде и поклапаша ко^а се не огранича-

ва]у на начелну страну, веН допиру и до по]единости. Тако у

косовско-метохиском диалекту налазимо гулит и ужелёШ, уже-

лйм.3 Глагол %и\Ш забележен )е и у БратоножиНима у Црно]

Гори4, а има потврда и из Срема8. Све ово сугерира иде]у да у

галиполэском говору по^ава ни]е скорашн>а. У истом смислу говори

и чин>еница да су облици као гу\им (гулим) према гр\ен (гулен)

постали вероватно ]ош док ]"е у трпном придеву глагола VII врете

било ]'отован>а. Данас га у овом говору нема и, судеНи по томе

што се у овоме галипод>ски слаже с неким другим нашим гово

рима, ни^е исключено да ]е и ова особина понесена веп са старог

терена, што би опет значило да се и л у презенту и другим

облицима морало ]авити на старом терену, у ]'едно] ]ош стари]0]

епоси.

У именицама Шрун>, камен>, кбрен>, грёмен> и др. генералисано

}е н> из колектива (§ 189).

Сонант н> у речи чёшан» (=-= чешал) треба тумачити заменой

суфикса. Траг посто]ан>а другог суфикса, с елементом л, налазимо

у глаголу чес\ем се « -шл-).

§ 161. Колебание измену н и н> ]авл>а се у велико] мери

испред суфикса -ик и -ица : сулинйк и сулин>йк (= сланик), гурнйца

и гуршйца (= малари]а), ножнице и ндж/ьице, сёрница и сёрн>ица.

И овде имамо случа] аналошког продирала н>, било из примера

1 ИвшиН, Пос. 1 191 и Шапт. 115.

2 БелиН, ДИЛС 222: одбёли, насилёше, заселйле, измолща, раздели. Па-

вловиЬ, Срет. 113: дделив, моли.

• ЕлезовиЬ, Речник 8. V. V.

« кезе*аг, §1ок. 126-127.

6 КМ 8. V. %й[1ко2а.
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где су ови наставци додати основи ко}а се и сама свршава на н>,

било из речи где су постегали гласовни услови за прелаз н > н>

(гаш'н>ик или ел.). Ни ова псфва ни]е ретка у нашим говорима.

Као примере наводим сужничара и суж/ьичара, /аничар и /апичар

у Вука1, народнй и народней, тако^е у Вука2, затим Дивковипево

шамЬничаре3, па §гезщИс, 1]е§п]Ис у Варешу4, граница, гран>йчку,

сШра/ьице у неточно] и ]ужно] Срби]и6, водён>ичар и Шигагыще

поред шиганице у Сретечко] Жупи8, гйрогъица поред гйроница,

лёшн>Пк поред лёшнйк у Црмници7. — Ни^е исключено да ]'е бар

у ]'едном делу ових случа]'ева морфолошка замена била потпо-

могнута и фонетском тенденциям ка асимилаци]'и.

§ 162. Гласовни лик камща своди се на старики камила ко]и

]е познат и другде (исп. РЛА з. V.).

§ 163. Именица пёисна сачувала ]'е старки облик, без мор-

фолошке замене н са м.

§ 164. У усшукну\ем (= штуцам) и шшукавица, сШркавица

имамо старике к насупрот нови)ем и, обичном у вепини д^алеката.

Исп. и Вуково шШукавица „у Боци", шШукШаШи се „у Рисну",

затим ШкаИ зе у Броз-ИвековиЬа.

§ 165. Занимлэиво ]е /> место / у 1)йши, у^йши, у^йсиво се.

Досад су у нашем ]езику овакви облици били познати само из

1'угозападних кра]ева8.

§ 166. Ни]е )асно откуда г место к у речи гремеп, мн. грмЫи.

У примеру клочка према ки>иж. квочка имамо стару дублетну

варианту*, познату и понегде на терену наших говора10.

§ 167. Интересантно ]е ш (с) у шушйм, сушимо, ршуШи се

ко]е одговара облику обичном у нашим западни^им кра]евима

1 Ъ. С. ЪорЬевиН, АгсЫу XVII 283.

2 Р]ечник 8. V. народнй.

« Ъор^евип, Глас 1,11 106.

* Жул>ип 149.

5 Белип, о. с. 222.

6 Павлович, о. с. 114.

7 Милетип, Црмн. 365.

8 ВушовиН, И. Херц. 17; Алексий, ГЗС VI 19; Вуковип, П.-Др. 46, исп. и

сличну по]аву код других речи у другим црногорским говорима у Милетипа,

Црмн. 392, а исто тако Бошковипа и Малецког, Ехатеп 5. Дискуси)у и об)а-

шн>ен>е процеса яалазимо у Вуковипа, I. с.

9 Исп. Бернекера, 5Е\У з. V. Ыоср.

10 Овакав облик бележи МилетиН, Црмн. 366.
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(колико ]е мени познато, на)источни]а тачка где }е ово ш- забе-

лежено ]есте Метох^а, а и то „под црногорским утиц^ем" ').

Коне, ж (з) у скржука, зуби Ши искрзукас и ел. (никад са г1)

одговара старом образован^ са ж. Исп. стслов. скр1Ж1ШИ (Ьех.

М1к1. з. V. екрхгати), скрхжьтати, скркжьтв, руско скрежетать,

скрежет. Ипак треба нагласити да ова] облик вероватно прет-

ставл>а контаминаци]у неког облика на скрою- (или шкрж-) и

скргутати (шкрг-). Друкчи]е би се ж испред -ут- тешко могло

разумети. /

1 ЕлезовиН, Извешта] 470.



ДЕКЈШНАЦИЈА

§ 168. Деклинација галипољског говора — као и деклинација

нашег књижевног језика и већине дијалеката — познаје два гра-

матичка броја, једнину и множину, и у њима свих седам словен

ских падежа. Практично, међутим, треба рачунати са највише

шест облика у једнини (датив и локатив изједначени су, акценатска

разлика међу њима сведена је на безначајне остатке) и са три

облика у множини (једнаке облике имају номинатив, акузатив и

вокатив,1 затим генитив и локатив и најзад датив и инструментал).

Занимљиво је да се у множини синкретизми јављају баш тамо

где су постојали у старом дуалу. Сигурно је да су прилике у

дуалу биле спроводник који је омогућио овакво груписање3, али је

сигурно и то да је било и других утицаја (повода за једначење

номинатива и акузатива множине било је довољно у самим старим

наставцима тих падежа). С друге стране, остатака самих дуалских

наставака овде има релативно мало, ман.е него напр. у књижевном

језику. Кад се одбију бројне конструкције, ту је само -ма, огра

ничено на два падежа. Наставци -у и -щу у генитиву (-локативу)

ишчезли су без икаквог трага.

ПРОМЕНА ИМЕНИЦА

§ 169. У односу на систем типова именичких промена у

књижевном језику, галипољски систем показује нова упрошћавања.

Између наставака именица старих тврдих и меких основа избри-

сана је готово свака разлика; двојство наставака очувало се само

у плуралском проширењу -ов- ј] -ев- и у ном. (ак.-вок.) јд. име

ница ср. рода, али је услед нестанка других разлика оно овде

добило нов значај. Однос село, сёла : лице, лица данас је у пот

1 Облик вокатива у незнатном броју случајева отступа акцентом.

* Исп. А. Белића, Двојина 91—133.
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пуно] корелаци]и с односом дрво, дрвеша : теле, ШилеШа. ТреЬи

тип именица ср. р., она] с основой на -н-, изгублен ]е. Усто се

и промене именица ж. р. на консонант (некадагшье основе на -1-)

свела на незнатне остатке. Пред нама сто]и, дакле, следепа слика:

I а) дулгар, дулгйра

д (село, сёла

\лйце, лица

(дрво, дрвеша

(крче, крчеШа

II зёна, зинё

Пбйа, йбйё

(III мае, масШи — остаци)

ПАДЕЖНИ НАСТАВЦИ ИМЕНИЧКЕ ПРОМЕНЕ У ГЕН., ДАТ.,

ИНСТР. И ЛОК. МНОЖИНЕ

§ 170. Галиполски говор спада меНу оне наше говоре у

копима су се потпуно изгубили познати старки облици ген., дат.,

инстр. и лок. множине. Ово ]е на]важни]и факат галипол>ске

деклинацн)'е и зато Ну се ]а прво задржати на н>ему, а тек затим

прегледати систематски стан>е у осталим падежима.

§ 171. На]чешНи наставак ген. мн. ]е -а « -а):

дйна, адёШа, душмана, мосбра, мрШваца, убраза, — йучЗшка,

Траканца, удовца, — грнйца, \арйца, клйнаца, крмйка, лакаШй,

Трраца, — боббва, враШбва, вркбва, дарбва, дё'лова, крешбва,

лйдова, лёивбва, ракбва, рогбва, ердбва, дршкбва, чйчкбва, —

йан>бва, йёкбва, разнюва, свйнцдва, —

врйша, врШёна, дрва, /й/'й, кЬла, крйла, мё"сша, решВШа, сёла,

усШа, црё"ва, — грвана, недйра, рёбйра и рёбра, — дрвЩа, имён>а,

иёрЩа, — дрвчйка, /аггьйНа, клрПчйка, крмчйка, крчйка, мачйка,

ййлйка, шйчйка, — вршилин>а, зрн>йн>а, }арйн>а, \ун>йн)а, колйгьа,

шилшьа, —

вода, глгйсшй, година, гбзда, врз грёдй, зйва, звёазда, к$мй,

лйсШа, нога, йланйн'а, руки, — бре'лсака и (ре^е) брёисква, гЩада,

гарйга и гарга {гйрга = чавка), грсака, дасака (ном. ]д. даска),

дивб\йка, йгйла, \йсала, \рсайа, коййча (ном. ]д. койча), крршака,

лбийша (ном. ]Д. лЬйШа), мёШйла и мёШла (ном. ]а. мёшла), мёчйка,

низщйка, рдШака и рбШква, ембкйва, Шикйва, Шрёишйн>а, шПирйШа

(шййрШа = шибица), — глйвн>й, диска (ном. ]Д. даска; = нарочита
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даска ко]а служи при вршидби; обична даска ]е диска, исп.

горе), изба, искра, \Шрвца, кйниа (каниа = кучка), кйШка, крйшка,

к$рва, йлбка, сёсШрй, склёмба (склёмба = столица), Шрёскй, црква,

чёшма.

Пада у очи да се распоред непоспфног а разлику]е од оног

у кнзижевном ]езику. У м. и ср. р. нема вепих отступала (осим

по]единачних случа]ева као што су обл. йучшька, ТраНанца, удбвцй

и дублетно рёбрй поред нормалног рёбйра), али у ж. р. несла-

гаьье ]е знатно. С ]едне стране имамо примере као гарага, Щсййа,

кбйача, л'дйаша, низщака, чак и рбШака (као бреисйка), а с друге

долазе такви као глйвгьй, диски, искра, каниа, сёсШра. Ови други су

нови]а формаци^а и осва]а]у све више терена. Данас више уопште

нема ген. мн. ж. р. (па готово и осталих родова) на -а са уметнутим

непосто]'аним а, а с акцентом на кра]у. У том правцу карактери-

стичан ]е пример сёсШрй ко]'и се само тако говори. Избациванэе

-а- отишло ]е и дал>е, нарочито у говору мла1)их генеращф. Док

старики горе редовно брёисйка, од мла^их се вей може чути и

брёисква. Исти ]е однос и код алтернативних облика гарйга :

гйрга, мШала : мёшла, рдШака : роШква.

Избегаважа непосто^аног а у оваквим облицима има и у дру

гим нашим говорима, па донекле и у кньижевном ]езику. Исп.

Маретииеве примере ЬбгЬа, тайща, тб1Ьа, зтё1ща, тЩка, тёз^а,

гйз'ра, 1Щпа. $ага§1]а1. Ме1)утим посебни путеви ко]има се ова

по^ава разв^а у галипол>ском и обим ко]и она овде има иск.ъу-

чу]у могуЬност да ]'е оваква ситуащф донесена из старе посто}-

бине. Пред нама ]е модерна тенденщф разви^ена тек на траки-

ском терену. Томе у прилог говори и поменута разлика измену

генераци]а. Вероватно ]е да су Галипол>ци однели из Срби]е

нетакнуто или тек ]едва начето архаично станке, оличено у сачу-

ваним примерима типа кбййча, низЩйка и ел.

§ 172. Други наставак ген. мн. }е -а (< а) :

гусШи, зу~бй, /удй, мйшй, мрВвй, нбкШи, йрсШй, црвй, заПцй

( = зечева), крлёйй, мусурй ( : ном. ]д. м'дсор), йо/йси, йрешё/ъй,

Прсшёнй, — грнйцй, клинйцй, конйцй, крмйкй, Турйцй, —

варйвй, дрвЩй, крйлй, дво\ рёбрй, — очи, уши, — врбйцй (ном.

]д. врйца), жмурйкй (ейграмо се жмурйкй), кукшй (= кокошЯ),

нйШй, овацй, кНирй.

г Грам. 146.
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Уз знатан део ових примера постере алтернативни облици на

-а (в. горе). ВеНина тих облика на -а много ]е рег]а од одговара-

]уНих форми на -и : тако ]е Турйцй нормалан облик, а Тррйца

.долази по изузетку.

^сно ]е да }е разво] ове особине у галипол>ском пошао од

онога што посто]и и у другим нашим говорима. Наст, -и у гуешй,

.зрбй, $дй, мравй, нбкшй, йрсШй, мисёцй не претставл>а никакву

новост. У облицима бчй, уши и хЬерй он ]е рш природной1.

Исто то важи за генитиве кукшй и нйшй од имен, кокша и нише

ко]'е су пришле именицама основа на -а- од некадашших основа

на -1-. Дал>и разво] захватив ]е облике с акцентом на кра]у, раз-

•би]'а]уЬи чак и познато ограничение према ко}ем -и у генитиву

мн. не долази никад иза непосто]аног а. Очигледно су овакве

•форме нови]ег посташа. Створена ]е — са гледишта првобитног

■сташа и са гледишта нашег кн>ижевног ]езика — парадоксална

ситуаци]а: с 1'едне стране, -и се дода]е иза непоспфног а, с друге,

испред акцентованог крарьег -о нема непосто]аног а (увацй : сёсШрй).

•Стога се ова] развитак.мада му ]е полазна тачка, а с н>ом и почетна

фаза, иста као у другим говорима, ипак мора везати за тракиски

терен. Има, додуше, и на другим странама ]аког проширен>а упо-

требе овог -и (наводим примере само из неких говора у источ

ники кра]евима): у крашованском кйгЦаа, гйЫ, кЧ'а, кбй, йзй, од

/а/с/2, у Кикинди динара (динари), дани, меШёри, \уШари, недели,

цркви, мблби, жили и др.3, у ]угоисточном Банату и пожаревачком

кра]'у враши, лЦи, коли*, у Глоговцу код Светозарева \ай, колени,

1 Речи ко]е у кн>ижевном ]езику има]у -и/у, уколико се овде говоре, има]у

редовно -и (што уосталом постов и у кн>ижевном ]езику као алтернативна вари-

]анта), тако гусШй, нбкШй, Прсшй, а тако1)е и бчй и ршй. Интересантан ]е при

мер мйшй ко]и тачно. одговара облику мишщу, обичном у говорима Гоча код

!Врн>аца и Железника код Београда (по мом материалу; оба говора има]у доста

за]едничког са галипол>ским). Ово слаган>е ни]е случа]но, у облицима мйшй и

мишщу треба гледати траг некадашн>е промене именице мйш по -;"- деклинации,

•по ко]о) она и данас иде у другим словенским ]езицима. Уопште, очигледно

]е да се у галипо.ъеком говору — као и у нашем кн>ижевном ]езику — у ген. мн.

на -и/у одн. -и код именица м. рода са ]едносложним ном. }д. ]ош увек у веНинн

случа]ева огледа стара припадност деклинации -г- основа. Исп. и § 173 {повя

лом наставка -има).

* Ре»гоу|с1, о. с. 147, 149, 150.

» МилетиН, Кик. 23. ,., . ... . .

* Из мог материала. •..-.•. »'

Говор Галиполских Срба 11
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кдли1, исп. у Тро]анско] причи из XV в. вишези, м8жи, корабле.

Ме1]утим галиполско станке показухе толико особености — и

толико неподударанза с наведении говорима у погледу конкрет-

них примера — да се мора претпоставити посебан развод На]више

ако ]е импулс био,за]еднички.

§ 173. Датив и инструментал миожине завршава]у се по-

правилу на -ама, чак и у мушком и средн>ем роду:

бабама, дивд]кама, зинама, к/ьйгама, кубйлама, кМркамаг

нивё"сшама, увцама, рукама, —

аскерама, бйвдлама, гаш'пйкама, дулгйрйма, зубама, йсанамаг

/унйнама, касайама, крчагйма, мравама, нивдгрйдама, нукШиНама,

оравама, рукйвама, сщанама, Цйганама, }дрцама, клйнцама, кон

цами, Пркрмкама, Тррцама, — врковама, рдговама, рддовама, сйно-

вама, цийдвама, дршковама, лйкШовама, йёиШловама, Шр/ьовама, —

камён>ама, йруш/ама, —

врШёнама, /й/йма, кдлама, за ле^ама, усШама, — дрв\амау

Ъёр'щма, — ГрчиЬама (ном. \д,. Грче), кучиНама, ВилиНама, — /арй-

ььама, кубилцйпама (кубйлче — ждребе), шилйюама.

Важно \е истаНи да су сви наведени облици, дакле и они м.

и ср. рода, у искл>учиво] употреби. Алтернативних облика нема

ни у народним песмама ко^е иначе чува]у више старине него сам

галипол>ски говор. Друкчи]!. наставци сачувани су као заостаци-

код ограниченог бро]а речи. Ту опет они долазе без дублетних

вари]аната на -ама (сем ]едног иэузетка, код именице хМ ко]а

и иначе имз колебл>иву деклинаци]у):

-ма : у )удма, — за враШма,

■има : густима, нукшйма, — очйма, ушйма, — хЬирйма и

хЪЪрйма (поред хКёрама).

Уочл>иво ]е стриктно везиваже наст, -има за именице нека-

дашн>е -I- деклинаци^е (одн. за именицу хЬй, ко^а ]е овом декли-

национом типу касни^е приступила). Добива се утисак да ]'е има

у госшйма и нокШйма учвршпено \о\и у време док су ове име

нице припадале флексивном типу I- основа. Доцни]е продирайте

-ама мимоишло ]е ове облике ограничава]упи се на именице ко]е

су имале друге наставке (-ом, -ем итд.), Чуван>у облика густима

и нунШйма могли су пружити подршку и одговара]уЬи гени-

тиви на -и.

1 Из мог материала.

2 К1п§;Не1т, Тго]амее 210, 211.
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Облика сличних галипол>ском дат. -инстр. на -ама има, наро

чито код именица ср. р., и у нашим старим споменицима и у

данашнзим ди)алектима. Овамо спада]у стари примери из XIII—XVII

века као селамь, владаниЪмь, месшамь, заселиюми, воками, богат

ствами, досШо!ансшвами, крилами, богатствам, доброчинсШвам у

Даничипево] Истории облика1 и 1е1езат* у Задарском лекционару,*

витезама у тро]анско} причи из XV века,4 затим они из славонских

писаца XVIII—XIX века5 и из дела Досите]а ОбрадовиЬа.* И Вук

наводи7 да облике на -ама употребл>ава]у „готово сви наши

садашн>и списател>и", а и сам их употребл>ава понекад, до

1845 без ограниченна, а отада само код именица ср. р. на -ы/е.8

НеЬе бити да се тако писало само под руским утица]ем. У Во]-

водини се -ама чу}е и данас у дат. и инстр. код именица и сред-

н>ег и мушког рода, истина ретко, али на великом пространству.

Код имена младих животиша на -ики облици типа Шчикйма, ййли-

Ьйма9 су у великом делу Во]водине у претежно] или искл>учиво)

употреби. У бачком бун>евачком говору наставак ]'е ]ОШ много

чешНи: Св. Гсорг^'евиН ]е забележио граничарама . . . , брдама...

итд.10, а И. Поповии у вагбнама.11 У месту Варош у Славонии

ИвшиН ]е записао а"гу8та.12 Овим облицима одговара}у и крашо-

вански дативи типа §61иЬат, 1йд!ат, кощат, уо/йуо/л, йгчат, Щсат,1*

затим сачувани дативи гоёдарам, кбзарам, мужам, л>удам, водёни-

чарам, вбловам у Сретечко] Жупи,14 гушчиНама и гуштерчикама

у Призрену15 и облици дат. и инстр. мн. на -а/л/ у говору хрват

1 Стр. 98, 121-122.

* И облици локатива као телесах, ледиах ко]и тако*)е има у спомени

цима сведоче о исто] разного] лини]и (уколико се у истом тексту не ]авл>а и

ген. мн. на -ах).

» Решетар, Лекц. II 138.

4 К.1пвпе1т, Тго]а8а§е 60.

5 Маретип, Каа 180, стр. 161, 162, 164, 165.

6 М. Сучевип, Лезик у делима Досите]а Обрадовипа, Извешта] Карловачке

гимнази]е за школ. год. 1913-1914, стр. 22, 23, 24, 25.

7 У .Писмима" Платону Атаиацковипу, Ск. грам. и пол. списи III 165.

8 Маретип, Грам. 134.

9 Из мог материала.

10 ГЗС VI 28.

11 Гласник САН II 315.

12 Пос. 1 241.

13 Петровичи 147—150.

" ПавловиН 169.

15 Збирка речи генерала Чемерикипа, гра!)а САН.
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ских насељеника у јужној Италији,1 а исто тако и дативи на -ап

(ређе инструментали на -ат1) у штокавском икавском говору

села Водице у Истри.2 Иначе исте појаве, остварене на разне

начине, има и изван штокавског дијалекта. Сличну особину у

чакавским говорима бележе Тентор на Цресу8 и Милчетић у Дуба-

шници на Крку,4 а у кајкавским Рожић у Пригорју,5 Фанцев у

Вирју' и Облак у Међумурју.7 Јасно је, дакле, да у галипољском

говору немамо неку начелно нову појаву, већ само потпуно

остварење једне тенденције познате и другде. Свакако је карак-

теристична чињеница да је до јаког проширења, па и уопшта-

вања оваквих наставака дошло у четири исељеничка говора који

су се по неколико векова развијали одвојено од осталих што-

кавских дијалеката: у крашованском, галипољском, молиском и

водичком, а осим тога и у сретечком и призренском где је опште

расуло деклинације поодавно прекинуло започети развој падежних

наставака. Упоређена с примерима из споменика, ова факта све-

доче о некадашњој широкој распрострањености облика ове врете.

Занимљиво је и то да су остали предели где се употребљавају

ови наставци груписани на северу, у Војводини и Славонији, у

крајевима где се и иначе непотпуно осећа најновији новоштокав-

ски талас који, углавном под импулсом из Херцеговине и сусед-

них области, уопштава наставак -има. Утицају тога таласа треба

у доброј мери приписати чињеницу да је -ама (-ами, -ам и ел.)

у м. и ср. роду у штокавским говорима ипак ређе него што би

се то могло очекивати према стању у наведении архаичним и

исељеничким дијалектима и да је тај тип наставака сабијен у

кутове наше језичке територије.

Само порекло ових облика не претставља никакав проблем.

Као што је познато, они су резултат утицаја наставака ж. рода,

потпомогнутог у ср. роду још и чињеницом да се ном. — ак. —

вок. именица тога рода завршава на -а (на овај начин у свих

1 Решетар. 5й<Ш. 191—193.

2 Рибарић, Размјештај 98, 99. Овај говор има и иначе доста веза са гово

ром насељеника у Јужној Италији, што је донекле показао Рибарић, о. с. 48.

• АгсЫу XXX 170.

* Као" СХХ1 119.

5 Над СХУ1 126, 127.

9 АгсЫу XXIX 364.

7 7.Н1 1 52. Треба поменути и то да облици те врете долазе у читавом

низу других словенских језика, пре свега у руском.
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седам падежа плурала доби]а се наставай с елементом о).1 Пе

тровичи2 помик>е и могуНност утица]а датива плурала типа сИсат.

Овакви су облици одиста могли посредовати у неким говорима,

али Нэихова интервенци]'а ни]е неопходна за об]ашньен>е по]аве.

Треба ,мег]утим, одбацити евентуалну помисао да се -ам понегде

своди на -ьмъ, -ъмъ из облика именица на -1-, -й- или консонант.

Против овакве могуНности говоре на]стари)и примери сачувани

у споменицима. У нашем ]езику полугласник у парадигмама

именица ових основа ни^е дочекао да прейе у а, него ]е врло

рано на жегово место морфолошким путем дошло е (оставляем

по страни црногорске прилике).

Мада уопштаван>е -ама ствара знача]ну разлику према стажу

у веНини новоштокавских говора, сама чиленица да се облици

датива и инструментала множине редовно свршава]у на -ма пока-

зу)е да се развод и овде увелико крепе у општем новоштокав-

ском правцу и да ]е у томе далеко одмакао. Ту треба истаЬи

два факта, однос према двема изоглосама. Пре свега има меЬу

новоштокавским говорима таквих ко]и чува]у неу^едначене на

ставке дат. и инстр. пл. (овакви су напр. славонски и во]воЬански

говори са многобро^ним остацима старе деклинаци^е). Галиполэски

говор у овом погледу спада у групу револуционарни]их говора.

Дал>е, у погледу самих резултата у]едначаванъа, има говора у

1 Ватрослав Облак сматра да ]е утица] плурала ср. рода на -о бно пре-

тежан: ,01е Эаиу-епйипв -ат Ье1 йеп пеи(га1еп о- 51. «гиг<1е п!сп1 ао 8еЬг йигсп

(Не Апа1о{>1е с!ег а- 51., а1а У1е1тепг с]игсп АЫегшипк ап с1еп пеи!г. р1. аи( -а-

пегУог{[еги1еп' (АгсЫу XVII 287; исп. и АгсЫу X 619—624). Ипак, не треба искл.у-

чити ни утица] а- деклинаци]е, пошто се у нашим говорима ]авл>а и супротна

пэ]ава, превошен>е наставака о- деклин.щи]е на облике именица ж. р. па -а. Тога

има у ]ужночакавским говорима где су раширени облици као по^Ттап. Интсре-

сантни су и дативи дево\Ьем и бра/Нем (: кос. -рее. браЪама) у песмама из

тимочког кра]а (М. Стано]евиН, Зборник прилога за проучаван>е Тимочке Красине

1 56 и 111 91), где -ем лако може потицати од основа на о (дакако првобитно

од основа на /о, исп. реликтне дативе плурала волдвем, воденичарем у овим

говорима, Белип ДИ.1С 337). С друге стране, има и доказа за утица] ном. — ак.

пл. неутра: у многим говорима по]ава ]е заступлена само у ср. роду. То ]е и

природно, кад се зна да )е смени старих наставака -ьм, -ъх и ел. у консоиантско]

и /-деклинации нови]им наставцима с елементом с (лудех место лудьх) допри-

нело -е у ном. пл.. Уосталом лако ]е могуНно да ]е и на учвршНоье наставака

с елементом и (-има, -им, а не напр. -ома, -ом, -ем, за шта ]е стара парадигма

иначе давала широке могуНности) у веНини новоштокавских говора утицао до-

некле и ном. мн. м. р. ко]и се завршу]е на -и (исп. чест однос /унаци : ]унацима

— села : селама у нужном Банату).

2 Сага?. 155.
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којима је, како је то истакао већ проф. Белић, „преовладао код

именица наст. -ма" (искључујући све друге) и других „у којима

имамо само изједначавање тих двају падежа са различитим настав-

цима (само -м, -ма : -ми, -ма: -и и ел.). У прву групу иде [осим

косовско-ресавског дијалекта и пожаревачко-вршачке говорне

групе] шумадиско-сремски, Вуков херцеговачки, бокељски, црно-

горски говори и говори у југоисточном делу Босне и Херцеговине

(исп. Решетара, Оег §1окау1зспе 0ја1екх 155 и даље); у другу групу

иду говори западно од наведених по Славонији, Босни, Херцего-

вини и говори средње и северне Далмације".1 На једној страни,

дакле, исток и југ, на другој запад и север. Галипољски се одлучно

слаже с првима. У томе он иде толико далеко да избацује чак

и облике ними, вбми који се иначе упорно одржавају у многим

говорима, напр. војвођанским. Сведочанство галипољског говора

иде у прилог Вајановом гледишту по коме су на ширење уједна-

чених облика дат. — инстр. пл. у штокавштини западних крајева

утицали источнији штокавски говори.2 Галипољска ситуација пока-

зује да је на истоку сразмерно рано било говора са веома раши-

реним -ма. Исп. и чињеницу да сви говори дуж источне ивице

новоштокавског земљишта имају искључиво -ма као резултат

изједначења у дат. — инстр. пл. Само ту би можда требало уз

источне говоре додати и црногорске, судепи бар по перојском

говору који продужује говор црмничких исељеника из 1657 год.,

а који има, по Малецком, „копсбигке, -та \*г се1оштки \ паг2е,а*шки

1. тп. \У52уз1кусћ 1ггесп госЈгајб* п. р. гепйма, катетта, ЪтЫта,

ро $Шта, те&и пита \ 1. а".".* У сваком случају, појава овако

модерне деклинације, са потпуним уопштавањем -ма у дат. и

инстр., у два стара исељеничка говора, помера знатно дубље у

прошлост термин овакве консолидације плуралске деклинације

у неким нашим крајевима. Јер, не треба заборавити, Вук Караџић

је први наш писац за којега је познато да у овим падежима зна

иснључиво за -ма. Перојски говор даје нам податак за епоху на

век и по пре Вука,4 а Галипољци су по свој прилици још старији

1 Белип, Двојина 120.

2 21а1. II 74.

8 РггевЦй ИЗ.

' Са сведочанством перојског говора у складу је и материјал из извесних

црногорских споменика. Тако у писмима Сулсјман паше Бушатлије, ко]и је рођен

у околини Скадра а писао ]е добрим народним језиком, имамо у дат. и инстр.

пл. не само именичке него и придевско-заменичке деклинацвЈе редовно -ма (в
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иселеници. Разуме се, нема доказа да су ти говори при пресе-

л>ен>у понели искл>учиво -ма у оба падежа. Могло ]е ту бити и

понешто остатака стар^ег стажа, али свакако не много, чим се

стилизаци^а извршила тако доследно у корист -ма.

Треба на]зад поменути да се галипол>ска деклинащф у плу-

ралу, иако има важних за]едничких црта са крашованском (лок.

пл. = ген. пл., ак. пл. = ном. пл.), ипак од ове дубоко разлику^е.

Док у крашованском налазимо веома типичну архаичну деклина-

цн]у, сличну чакавско] и ка]кавско], галипол>ски су облици потпуно

у новоштокавском духу. Разлика се своди на два узрока. Кра-

шовани су старики исел>еници него Галиполэци, а Нзихова вероватна

матична облает (тимочки слив) знатно ]е дал>е од жаришта ново-

штокавских иноваци]а него стара посто^бине Галипол>аца (долина

Велике Мораве).

§ 174. Лок. мн. у галипол>ском говору има облик генитива:

бёиву на бёнШбва, чек йде у врйгОва, типа (= хода) По

врвова, да дЗм Пбйи да уПу}ё на грЬбЩа, на велики дйнова, на

дё'Лл6ва, жаб\йка има у ^блОва, По }йрдва (= ]аругама), на крйфва,

$дри (3 \а. аор.) ми на лйкШбва, иман>и лизё)у у леивова, у нивб-

грВда, на ПрсШй ми, По Пушёва, Шайа По сокака, на кубйлски шра-

гОва, нёимам нйсШо у ииПбва ми, —

на црквини врйШй, да нбеимо на грвйна, на дРвЩа бё"ву, бйо

на имшьа (*= кра] стоке), нек се наПрШе\у на кола, на колёина

чукшису~1ймо (= клечасмо), на волбвеки лё^а, По дблн>и мёасШа, у

недйра Ши, ШичиИи }Ъш нПср се обукли у Перй/а, По свй сёла, —

у н>иг'6ви бй]чй, расШё/у у велики води, у врё"На, у ласни гддина

{ — у време ]евтиноНе), шо се нбеи на нОга, грйорак исоди йу н>йва,

за сам на овйцй, ШаПам йу ПланПна, на ррка ми, Шбди По свешйн>а,

бёиву По сшрпйшша (ном. ]д. гласи сШршйшШа I.).

текстове у Ловава ТомиНа, Црна Гора за Море]ског рата, стр. 317, 318, 335, 353,

366, 367; писма су из год. 1688—1694). У другим текстовима (писмима других

личности из истог времена) -ма преовла1)у]е, али поред н>ега се налазе и стари]и

облици. Ме1)утим у писмима црногорских поглавица из друге половине XVIII века,

дакле опет пре Вука (А. ИвиН, В)есник Кр. Хрватско-славонско-далматинскога

зема.ъекога архива XVI 225—235) наст, -ма господари у оба падежа потпуно

(■ом само у два примера у клишетираним формулама поздрава). Детал>ни]е проу-

чаван>е писаних текстова из ]угоэападних кра]ева омогупило би свакако да доби-

)емо )асни]у слику, по етапама у времену и простору, уравн>аван>а плуралске декли-

иаии]е у овим кра^евима.
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У овом погледу галипољски говор прикључује се вели

ко] групи наших говора у коју спадају од шгокавских зетско-

сјенички,1 косовско-ресавски,2 пожаревачко-вршачки8 и, терито-

ријално сасвим одвојени, неки говори у Посавини, босанској4 и

славонској.5 По Петровичију овакве прилике владају и у крашо-

ванском.6 Материјал који он наводи потврђује ово донекле. И у

једном говору призренске трупе, у ђаковачком, нађени су облици

лок. мн. једнаки генитиву,7 али они лако могу бити нанос из

црногорских или косовско-метохиских говора и стога не доказују

да је призренски дијалекат пре губитка синтетичне деклинације-

знао за овакве облике.

Различит правац развитка локатива чини најбитнију од разлика

које у погледу карактера иновационих тенденција у плуралској,

деклинацији постоје између новоштокавских говора. У једним

говорима изједначују се облици три падежа, дат., инстр. и лок.,.

а у другима стварају се два синкретизма, ген. — лок. и дат. —

инстр. И овде иду заједно југ и исток, а запад и север имају

друкчију судбину (мада се изоглоса не поклапа с изоглосом-

уопштавања -ма).в Ван компактне, непрекинуте зоне једначења лок.

1 Решетар, §1ок. 213; Стевановип, ИЦГ 69-70; Бошковић, ГЗС II 32;

БошковиН и Малецки, Ехатеп 6; Милетић, Црмн. 495—498; па и Вушовип, И.

Херц. 38-39.

* Белић, Глас ЬХХУШ 71 и Двојина 120; Љ. Стојановип, Врњци 217; Еле-

зовић, Речник разбЈт; Стевановип, Метох. 59; Ивковић, Рес. 93 (у-зелене алина);.

тако и по мом материјалу из Гоча и Глоговца.

* Из мог материјала.

* КеЈеЈаг, б(ок. 160.

5 Ившип, Пос. I 242.

6 О. с 161.

7 Стевановип, Ьак. 108.

8 У овом погледу треба исправити констатацију проф. Вајана који каже

(21а1. II 46) да је уопштавање -ама одн. -има у дат. — инстр. — лок. пл. осо-

бина ,5иг1ои1 <Ји $(окау|еп опепЫ (у сотрг!$ ГпеггёвоуЫпеп Де Уик)". Ово ниЈе

тачно уколико се односи на неточно наречје и на локатив. Од говора источног

наречЈа сразмерно мали део, говорна група у северозападној Србији, има уоп-

штено -ма у лок. мн., док други имају старије наставке (Војводина) или

лок. = ген. (косовско-ресавски дијалекат и пожаревачко-вршачка говорна група —

остављам по страни призренско-тимочки дијалекат који уопште нема синтетичне

деклинације). Једно, међутим, ипак треба истаћи: сви говори дуж источне и југо-

источне ивице новоштокавске језичке области имају потпуно модерну деклина-

циЈу. Јер, не треба заборавнти, овакав тип, са једначењем лок. =» ген., и не чува

више старине него вуковски. У оба случаја у сва три падежа (дат., инстр. и лок.)|

потпуно су ликвидирани стари плуралски наставци.
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и ген. пл. ко]а се протеже од Црногорског Приморье до Вршачких

Брда има само ]едан кра] с истом особином, али тамо ]е тип раз-

во]а деклинаци]е иначе различит од галиполског пошто у дат.

и инстр. ни]е уопштено -ма. Порежеше ова два податка, т]. пресек

две на]важни]е изоглосе ко]е се тичу правца развитка новошто-

кавске деклинаци|е, претстав-ъа веома крупан аргумент за поре-

кло Галипол>аца из источно-]ужне зоне.

У ди]ахронично] перспективи рекло би се да ]е ]едначе№>е

ген. и лок. пл. као иновация старее од ]'едначен>а локатива са

дат. и инстр., заступл>еног у другим говорима. Даничип1 да^е

нешто потврда из XIII и XV в., а доста из XVI в. гЬегов мате

риал о овоме нн]е увек ]еднако поуздан2, али инак садржи и

недвосмислених потврда. У Хиландарском типику (XII—XIII в.)

нашао ]е проф. БелиН низ примера овакве врете.8 Релативна ста

рина овог ^едначен.а не може нас изненадити, с обзиром на то

да моменти ко]и су на въега утицали посто]е веН одавно. То су

]еднакост облика генитива и локатива старог дуала и ]еднакост

истих облика у заменичко-придевско) промени.4 Ме^утим прилазак

облика локатива облицима датива и инструментала омогупен ]'е

тек испадавъем х ко^е ]е сразмерно нова по]ава. Ово друго ]една-

чевъе захватило ]е локатив само у оним говорима у ко]има он

ни]е веН био узео облик генитива. Из целокупне перспективе овог

разво]а ]асно излази да ]е галиполски говор по сво] прилици

понео облике локатива из^едначене са генитивом веН са старог

терена.

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА (ОСИМ ОНИХ НА -0)

Насшавци йо\единих Падежа

§ 175. У акуз. }д. имамо обичну ерпску (и уопште модерну

словенску) ситуац^у:

брйша, врка, гдсШа, заща, мржа, човека : дрдбен>, клин ац

лйс, ндш, арс, на Шанац.

§ 176. У вок. ]д. нает. -у некадашн>их основа на -^о- (и оних

на -й-) проширен ]е и на остале именице:

1 Ист. обл. 89-92.

1 Констататф проф. А. БелиНа, Двоена 133.

» Светосавски зборник I, Београд 1936, 272.

* В. о овоме А. БелиЬа, Дво]ина 133, Р. Бошковипа, ГЗС II 32 и Г. Ружи-

чиНа, 51ау!а V 224-225.
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богу, брйШу, думрру (думрр — сват, „пр^ател"), зёШу, ]унаку,

куму, ШёШку, Тррцйну, Цйганину, чувёику као дибилйру, дулгару,

.кбн>у, музу, цару, — сйну.

Овакав покрет ни]е редак у нашим д^алектима.1

С друге стране забележио сам -е у прим. брате, Бргарине,

дулгаре, зёше, куме, царе. Ова] }е наставак знатно ре^и од првог,

али ]е карактеристично да се и он ]авл,а и ван граница сво^е

. првобитне употребе.

Наст, -у долази и код именица са суфиксом -(а)ц, и ту ^е

уопштен:

брбйвцу (= вашлэивче), гйднйвцу, дрлйвцу, дрййвцу, слйнавцу,

срйулйвцу, Шрн>йвцу, Ъбравцу, шргВвцу.

Карактеристично ]е и то да именице на -к има]у редовно -у.

■С продиранъем овог наставка уништени су трагови прве палата-

„лизац^е. Ледини сачувани остатак ]е вокатив боже у песмама и

усталеним изразима (иначе богу).

Именица гдсйош има редовно архаични вокатив старих основа

на -1-, са завршетком -и. Ла сам га забележио у ста^апем изразу

бдже гдсВоди (ова именица уопште на]чешпе долази у вези

. бб-г-6сВоШ) и у молитвеном усклику господи йомялу} ко]и се

сачувао у певаньу у ]едно] одре^ено] прилици (лити]а на други

дан Ускрса, исп. Филиповипа, о. с. 80).

И на другим странама две последнее наведене именице сачу-

вале су архаичне облике. Тако ]е напр. у руском ]езику. Обично

се то об]аш1ьава утица]ем црквеног ]езика. Не треба, ме^утим,

заборавити да су Галипол>ци неколико стотина година живели

без словенске цркве (у Ба^рамичу су имали грчку цркву). Ласно

]е да су у овом случа]у одлучну улогу имали ста^апи карактер

и честа употреба окаменъених обрта у ко]има ови вокативи на]-

чешНе долазе.

§ 177. У инструменталу ]еднине налазимо ] едино наст. -ом.

Дакле не само братом, \унаком, ндкШом, бо\ком (= о-) и не само

дибиларом, дулгаром, царом, веЬ и:

грнцом, дикёлом, зд1цом, камен>ом (ном. ]д. камен>, в. § 180),

клрн>ом (ном. ]д. клргь), котом, концом, лЩом, лрчом, ножом,

.нокШйЪом, Пасу, ом, Врёшен>ом, сйанаком, Шрн>ом, чёшн>ом ( - чешл>ем),

удиваном, а исто тако и ВрШом.

> Решетар, §(ок. 165—166 (Прчан»); Будмани, Дубров. 170; Шурмин, Сара].

1199; ИвковиН, Рее. 301 (госту), 302 (злоШвору).
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Овакав разво] ни]е нимало редак у нашим ди]алектима. Има

га у различитим говорима, тако напр. у дубровачком,1 у бун>е-

вачком залета сен>скога2 и у во]во!)анском.* Са во]во1]анским се

овде слажу и говори пожаревачко-вршачке трупе,4 док косовско-

ресавски показу]у супротан развод продирайте -ем и код именица

тврдих основа. Сама по]ава прилично ]е стара, н>ени први почеци

забележени су у XIII в., а ]ачи замах узела ]е у XV—XVI в.6

Станье у галипол>ском говору могло се развити у току и>еговог

одво]еног живота у Траки]и, али }е исто тако могупе да ]'е поне

сено из старе посто]бине, или бар да ]е у Траки]и доведен до

кра^а процес започет рани]е.

§ 178. У локативу ^еднине и галипол>ски говор позна]е опште

штокавско уопштаваше наставака -у:

у грдбу, на дажду, у ладу, у лёаву, у нивбгрйду, на ПуШбку,

По Пушу, ни ном свёиШу, По Шавйну.

Проф. Филиповип наводи8 да ]'е „локатив... веома често

с наставком -е, што ]'е остатак из дал>е старине". Ова конста-

таци^а почива на неспоразуму. Од два примера ко]е Филиповип

да}е на овом месту, ]едан, на иуше, нще тачно забележен (говори

се на ПуШу), а други, у дне, уствари ]е прилог (= дан>у). Треба

ипак истаНи да ]е у овом прилогу — али само у н>ему — одиста

сачуван стари завршетак именица консонантских основа.

§ 179. У ном. мн. 1'авл^у се два наставка, -и и -е, ко]и се

употребл>ава]'у напоредо код свих именица. Од н>их ]'е -и нешто

чешНи. Овакво ]'е стаже и у крапем плуралу и у оном са про-

ширен>ем -ов- (-ев-):

гости, зуби, мйши, ПрсШи, црви, зд'щи, Цйгани, вйлдги, крчйги,

кбнци, Пёишли, Тррци, — боббви, брШови, вркови, данови, крвбви,

лркови, лё"бови, рийбви, сйнови, српови, иийбви, дршкови, лакШови,

Овбови, Пе"Шлдви, грбздёви, ноЬеви, дйждбви, —

нбгйне ПрсШе су маличке, йб\йсе, конце, улеиши су дрге данове,

рЬдове, салове (-= ш-), шрагове, су*деве, ножёве, нукёве (уШё се

нуКёве гвбре\у Погани ноНёви = те се ноии зову . . .), свПнцдве.

1 Будмани 170.

1 Томл>еиовиН 22.

8 МилетиН, Кик. 23-24; П. ИвиН, 1Ф XVIII 151; Б. НиколиЬ, Гллсник

-САН II 316.

4 По мом материалу.

5 ДаничиН, Ист. обл. 36.

« О. с. 38.
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Тачно исту слику налазимо у ак. мн.:

да йукрсйс зуби ши, да уфаше\у онё мйси, нЬкШи да йо}ёишг

Бргари, Прсшени, фаНа/у кучиНи, засуш мьра рукавй ши, ййсём

вулдви, класдви, кумови, срйови, найриио иийдви му, }йрм'дви, нлр-

чёви, лучёви, $сни инё Опьеви, ййн>ови, —

зубе, нрсШе, волдве, вркове, рейдве, \армовс, нбзёве.

Неоправдана би била претпоставка да ]'е -е у наведении

примерима само отворен^а изговорна варианта наставка -и (исп.

§ 50). То на]бол>е показухе акцентовано -§ поред и у облицима

ном. и ак. мн. придева и заменица с акцентом на кра]у (в. § 243).

Треба дакле схватити -и и -е као два напоредна наставка, оба

наслег)ена из старших епоха. За то ]е у оба падежа било довольно

могупности. Тако ]е напр. у ном. мн. -и старее у именица с

основом на -о- и -(о-, али ]е -е старее у проширеном плуралу

(-ове \е првобитно, а -ови \е секундарно) и код консонантских

основа, као и оних на -Г- (тамо ]е управо завршетак био -[*]/«)•

У неким нашим д^алектима, тако напр. у тимочком1 и крашо-

ванском,2 чува]у се и данас оба наставка, а н.ихов распоред, и

поред неких иноваци]а, рефлекту]е углавном некадашн>е станъе.8

У галипол>ском се, мег]утим, почео вршити процес ко]и ]е типи

чен за веНину наших говора: -и ]е прешло границе сво]е прво-

битне употребе. Али било због тога што ]е првобитно станиште

Галипол>аца било далеко од шгокавских иновационих центара,

било због тога што ]е нормалан развитак говора прекинут сео-

бом у Тракту, процес ни]е довршен на обичан начин : и наставак

-е са сво]е стране проширио се ван граница првобитне употребе*

тако да се оба наставка сада употреблэава]у ргопшсие.

Аналоган процес одиграо се и у акузативу. Ту ]'е -е (< а)

завршетак старих основа на -/о-, док су све остале именице имале

■и (одн. ы). Током. доцни]ег развода из]едначени су наставци, у

неким кра]евима у корист ]еднога, на другим местима у корист

другога. У веЬини штокавских говора преовладао ]'е завршетак -е,

док ]е у чакавскима загосподарило углавном -и на северу а -е на

1 А. Бели»], ДШС 319—325; М. Стано]евип, Сев.-тим. 390-395. 401.

2 Ре(гоу1с1, о. с 156—160.

• Испореди ]аче измен>ен распоред истих наставака у 1)аковачком говору.

СтевановиН, о. с. 102— 104.

* Исп. иеколико оваквих примера у нашим старим споменицима у Дани-

чипа, Ист. обл. 60, и ]ош ]аче проширен>е употребе -е у 1)аковачком говору,

Стевановип, 1. с.
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југу, у зависности од удаљености говора од штокавских инова-

ционих центара.1 Уопштавање -е у источнијим новоштокавским

крајевима извршило се врло рано, а у западнијим говорима

знатно спорије.2 У вези с овим је свакако и -и у штокавском

икавском дијалекту насељеника у Рекашу у румунском Банату.3

Међутим на крајњем истоку штокавског земљишта имамо сасвим

друкчију ситуацију. У призренско-тимочком дијалекту акуз. мн.

изједначен је с номинативом, тако да има наставак -и свуда тамо

где га има и сам номинатив.4 Према овоме могло би се мислити

да је овакав развитак везан за губљење именичке флексије, али

уствари то не мора бити тачно. Пре свега ширен.а -и има и у

другим дијалектима и у другим словенским језицима. То је и

природно јер је прасловенско стање давало довољно повода за

то, а једначење ном. и ак. мн. именица мушког рода могло је

усто иматијаку подршку у старој једнакости истих падежа у

ж. и ср. роду, а такође и у једнакости истих облика у дуалу.

Уосталом наст, -и у акузативу и на штокавском екавском терену

далеко премаша границе призренско-тимочке зоне. Он је забе-

лежен не само у Ресави5 и околини Светозарева,6 у говорима

у близини границе призренско-тимочког и под утицајем тога дија-

лекта, него и у крашованском,7 који је истина сродан с овим,

али претставља старију фазу његовог развитка, с очуваних свих

седам падежа.

Штавише, исти наставак нашао се и у говорима сасвим друк-

чијег типа као што је говор Ландола код Смедерева8 и Радојева

у Банату.9 Засад није јасно колико у свему овоме има заједничког

развоја, а колико паралелног, али географски одвојеног у разним

жариштима. Другим речима не може се одредити некадашње

простирање изоглосе у метанастазичкој области Северне Србије

(и Војводине), доцније преплављеној новим миграционим валовима.

1 А. БелиН, Историја сх. Јез. II, св. 1, стр. 22—24.

2 1Ыд. Исп. неколико сачуваних ак. мн. на -и у Дубровнику, Будмани 171.

• Јоса Соб1с, Ыагойпе рјеате (јг Рекаба и Китипјзкој), 21^2 XXIX: копј1

(ассия.) 182, коШ (асси$.) 183.

• Белнћ, ДИЈС 315; СтаноЈевић, Сев.-тим. 390; Павлович, Срет. 167; Сте-

вановић, Ђак. 105.

5 Ивковић 57 (кључеви), 395 (ШопчиЬи) итд.

• Мој материјал из Глоговца: повадише Пйтеви, лопатом да купиш ораси.

7 Петровичи 160.

8 Из мог материјала. Из истог краЈа је и пример БраШац сеји просйоци

води (В. Орашје код Смедерева, М. Ивковић, Просв. Гласник XXX 1909 606).

» Г). Ивић, ЈФ XVIII 145.
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Ипак, пошто ]'е сродство галиползскога са говорима ове области

засведочено многобро^ним другим особинама, може се примити

да су Галипол>ци развили ову црту на старом терену, у тесно]

вези са бар некима од поменутих говора. Данашнъа стилизащф

— потпуно напоредност употребе -и и -е — била би резултат

посебног развела у тракиско] посщбини.

§ 180. У ном.-ак. мн. именица м. рода изоста]е претвараше

к и г у и и з:

дирёки, дробйчки, ешёки (ёшек = магарац), \унаки, каййки,

клобоки, крмке, навески (= чворови на ужету; ]д. навёзак), облики,

йучапки, йркрмки, свё"Шлаки, Шукмаки, ушураки (= седишта, тур.

оШак "хедиште5), чевурке (= чварци), — вйлдги, крцйге, чанйге.

Исп. и орави (од других именица на -х дух и дах не говоре се,

шрбо ]е средвъег рода, смё"} и сирбма нема^у плурала, а грёив

има грё^вдви).

Ледини примери с очуваним резултатима палатализац^е су

врдзи (у изр. врази га знйли) и Тррци. У првом случа]у у питашу

]е окамен>ени израз, а у другом нема сингулара са к. Штавише

ч се из]едначило са и, тако да ]'е сингулар (Турции итд,), могао

деловати само у правду уопштаван>а ц. На та] начин продрло ]е

ц и у ген. (— лок.) мн. Турйцй (и Трраца) и дат. — инстр. мн.

Туриама.

Уклан>ан>е остатака прве палагализаци]е из ном. мн. именица

мушког рода познато ]е вепем бро]у наших говора, али ]е у

штокавско] области често само на западу.1 Пошто остале окол-

ности искл>учу]у могупност оваквог порекла Галиполаца, мора

се претпоставити да ]е у галипол>ском говору иноваци]а разви]ена

независно, можда тек на тракиском терену. У самом говору било

]е врло много повода за то. Пре свега наставци номинатива мно-

жине овде су из]едначени с наставцима акузатива у ко]ем пала-

тализаци]е.никад ни]е ни било. Из]едначаванъе наставака повукло

]е за собом и из]едначаван>е консонаната пред 1ьима. Ово последнье

извршило се на начин супротан ономе у призренско-тимочком и

крашованском (и другим наведеним говорима). Док ]е тамо на

месту старог ном. /унаци и акуз. /унаки уопштено }унаци у оба

падежа , овде ]е резултат зедначеша генерализации к. Овакав

правац развода могли су подржати облици дат. — инстр. на -ама,

1 ИвшиЬ, Пос. I 213; РибариН, Разм^шта) 80; Хам, Подр. 59; Св. Георги-

]евиН, ГЗС VI 28 итл.
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дакле с наставкой испред ко]ега тако^е ни]е било претиараььа

куц, — насупрот облицима типа }унацима ко\\1 у другим ди)а-

лектима пружа]у подршку резултатима претвараша. .

Формиран>е множине

§ 181. У галипол>ском говору код именица м. р. на консо

нант налазимо три типа облика множине. У ]'едном случа]у падежни

завршеци (-и одн. -е у ном. — ак. — вок., -а одн. -и у ген. —

лок. и -ама у дат. — инстр.) дода]у се директно на основу, у

другом се она проширу]е уметком -ов- (-ев-), а у трепем се она

проширу]е елементом -/-. Прва два начина обична су и у нашем

кнзижевном ]езику, а трейи ]е постао преобража^ем збирних име

ница на -\е (исп. о томе подробнее у § 186). Ова} процес извршен:

]е у потпуности тако да данас напр. грбб/и || гроб\е претстав/ьа

]едини плурал именице гр'дй (г р о б о в и не долази) с обичним

значением плурала (в. § 186), с нормалном плуралском конгруен-

цирм. Измену реда грдй : грбб}и (грбб^е) — грдбй/а — гроб\ама и

реда вук : вркови (вркове) — вркбва — врковама нема данас разлике

ни семантичке ни морфолошке ни синтаксичке. Стога елемент -/—

морамо — са синхроничне тачке гледишта — сматрати истим

онаквим морфолошким средством као што ]е -ов- (-ев-), т]. умет

ком ко]и се ]авл>а код неких именица м. р. при образован.у

облика множине.

Галиполски говор ]е ту ]аче развио ^едну тенденци]у ко]'а

се у нашем ]езику и иначе осеЬа у мушком и донекле средшем

роду: да се образу]у посебне основе плурала с нарочитим уме-

цима (проширензима) на ко]е се онда дода]у падежни завршеци.

Иста тенденци^а заступл>ена ]е, као што ]е констатовао проф.

Ва^ан,1 и у другим балканским ^езицима. За ььу зш\у осим српско-

хрватскога и македонски и бугарски, затим румунски, новогрчки

и албански (уосталом и турски где она одговара општо] аглути-

нативно] структури тога ]езика).

§ 182. Непроширена множина ]авл>а се по правилу код тро-

сложних и вишесложних именица (рачут^уЬи бро] слогова према

косим падежима ]еднине):

идёте, аскЪрама, бйвбла, Бргари, вйлбга, гаШ'нйки, грсПИра,

грбёре, дирёки, дулгари, думури, дусманц, ешёки, йсанама, /унака,..

1 21а». II 16.
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каздне, кайачи, кйрШйли (= орлови), касййама, кл'дбоки, крлейе,

крцйгйма, мисёци, мдсори, мрШвйца, образа, орйви, йёняёри, йЪ\йсе,

.Прёшен>и, йрсшени, рукава, свёишлйки, се/ана, Шукмаки, Цйгани,

чанаге, — дробйчки, навески, йасамйца („жене шо чё\уа; ном. )д.

ййсамац), йучан>ки, йркумки, ТраМнци, удбвци, чевурке, — вилаёШи,

йо невбгрйда, удивачи, ушураки.

Код двосложних именица тако^е налазимо доста примера

овакве множине:

гдсШи, на госШи, йё дйна (у бро^но] конструкции, али иначе

данова итд., в. следепе §), зуба, зрбй, ьрсше („крсше да нОсимо"

кад се иде у лити]у, иначе обично крсШови, в. доле), мйши, мрави,

мрйвама, йрсШе, црви, црвй, — грнци, грнацй, зщци, }арйца, кли

на"цй, кбнце, крмки, крмйкй, лакйШа (у значен>у мере: — Кбко

лакйШа йсШка данаске? — ИсШка йёш лакйШй; иначе лакШови,

лйкШбва, в. ниже), нокШи, йёиШли (поред йё'Шлбви и др., в. ниже),

Турци, Турйцй, Шрбнци (= дронэци), шранаца. Исп. и цё'ви, ген. мн.

цё'вй (именица ]е м. р.).

§ 183. Плурал проширен уметком -ов- или -ев- обичан ]е

код двосложних именица, нарочито код оних без непосто]аног а

у ном. ]д. (дакле с ]едносложним обликом тога падежа):

баШбви, баШбва, бенШови, на бёнШОва, бПШдви (= стихови; ]д.

бйш = тур. ЬеуН 'двустишие, стих5), бйшдва, боббви, брё'сшдва

(али и брё'с/а, в. § 186), бршови, вомдва, вулдвама, у врагбва,

врашбва, врвбви, врвбва, вукови, вркбва, врковама, грбзддви,

гроздёви, гроздбва, дажд'ови, данови и дйнове, на велики дйнбва

(али йё(А) дани, исп. § 182), дарови, дарбва, дё"лбви, дёилбва,

дланове, длйнбва, Долови (= ]езера, баре), у ^блбва, йо \арбва

(= по ]аругама), клйсдви, класбва, клрн>ёва, клушбва, клрчёви,

клучбве, кон>ёви, кун>ёва, кун>ёвама, на крй}бва, крсшови, крсШбва

(али крсШе на лити]и, исп. § 182), кркови и Кокове, крмови, крмо-

вама, лйддва, лешови, лёшбва, лёивдва, лйсшдва (обично лйс/'ы,

лйс}а), лрчёви, мразови, мржевама, мррдви (^ мехури), мррдва,

мурёва, нбжёве и нбжёви, нбжбви, нбжёва, ййн>ови, Пдн>бва, йрр-

Шдва, йрршёва (обично йруШ]а, исп. § 186), ЩШёве, йршдви, йо

йршёва, ракови, ракбва, рёдови, рёдбва, рийбви, рейбва, рбгбва,

роговама, рбдови и родове, рбдова, рбдовама,.ррбови, ррбова, сйзови

(= треке; тур. заг), ейзбва, ейнове, ейновама, срйови, срйова, сШу-

гбви, сшугбва, ердови, ердеве, ердова и ердёва, шрагови, Шрагова,

Шрн>ове, Шрн>овама, царови, црёийови, црё"йбва, ииПбви, у зийбва,

зейбвама, цамови, салове, талона, шкйл>ови, скйлбва, —
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вёинцдни, вё'нцдва, вёиШрови, врйщдви, дршнови, дрскбва,

.дршковама, /йрмдве, /йрмдва, лйкШове, на лакШбва (али у значеньу

мере лакйШа, исп. § 182), лйкшовама, мйчкови, Овсдви, бгн>ёви,

Ъгн>ёва, Пййрдви (= паприке), йёишлдви (али и йёаШли, в. горе),

МиШлдва, йёиШлдвама, Войцдви (Вдйац — цвет 'бела рада'), Пдйцдва,

мбйцёва, Вослёви, Пбслёва, Врдшкови, йрдШкОва, рйжн>ови, рйж/ьдва,

^рёижн>дви, рё'ж/ьдва, свёцдви, свёцдва, свПнцдви, свйнцдва, сШрВцдва,

сШрйцёва, ШёШкдви, шёшкдва, чёшшдви (-= чешлеви), чёсн>два,

чйчкови, цйцкдва.

Исп. и крвдви, нуКёве, йёНдви, ВёЬбва.

Дуже именице нема]у оваквих облика; забележио сам свега

]едном Вучйн>кдви поред нормалног Вучан>ки, ген. мн. йучйпкй, и

]едном навёскдва, поред навёзйка, према ном. пл. навески.

§ 184. Анализа описане ситуаци]е показу]е да ^е у галипол>-

ском говору однос измену проширеног и непроширеног плурала

углавном она] исти ко]и посто^ у нашем юьижевном ]'езику и у

веНини штокавских говора. Код именица са ]'едносложним ном.

щ. а двосложним косим падежима дужи облик ]'е распростране

нии. Множину без уметка има само одре^ен бро] именица и то

управо оне ко]'е се и другде слично понаша]у. Ни мег]у дужим

облицима од именица с ]едносложним ном. ]'д. нема таквих ко]и

би изненадили. На]рег)и ]е можда пример кошёви, али и он ]е

ипак познат са више страна.1 Код двосложних именица с непо-

сто]аним а опажа се релативно ]'ака тенденци]а проширеььа плу

рала. Карактеристични су примери као свйнцЬви. У три случа}а

налазимо краНи облик као окамен>ени архаизам код именица ко]е

иначе проширу]у множину: крсше као термин при старинском

верском обича]у и ланд, и лакйшй у клишетираним конструкци]ама

насупрот нормалном крсШове, ддндва, лйкШ'бва.2 Код тросложних

именица не долазе примери проширеног плурала типа ВрсШенови.

•Ова формаци]а изгледа да 1'е уопште нови]ег датума, судеНи бар

по томе што за н>у не зна]у стари споменици. Тако ]е нема

1 У ДаничиНево] Истори]и облика котеви (стр. 59), у славонско] Посавини

.коАё\>1 (ИвшиН, Пос. I 213), у Црмници кон>еви (Милетип 401), на Корчули кд/ьеви

(Москов.-ьевиЬ, Говор острва Корчуле 43), исп. кбгъови у тимочком (Белип, ДИЛС

318) и Агбяос/ у Дубровнику (Решетар, Ве(опип§ 49). Очигледно ]е да не одго-

варя стварности тврдн>а П. Будмашф (1МА $. V. коп): .оЬЧс! копеу|, копеуа

тоге «е геИ йа зи 1гтЩо11па &атЦеН р1$аса.'

8 И МаретиН (ОгагпаИка 1 $(Ш$(1ка 2 118) наводи да од ове именице .и

>кга(кот р1ига1и" долази .озоЬНо §еп. 1ака1а'.

О говор; Галипо.ъских Срба 12



178 Павле ИвиЬ

напр. ни у ДаничиНево] Историки облика,1 ни у приморским

лекционарима2, ни у српско] тро]анско} причи из XV в.8, ни у

зборнику од 1520 год.*, ни у делима Доминка Златарипа.6 Треба

додуше приметити да се на^веЬи део речи ко^е би могле имати

овакве облике у галипол>ском не говори. С друге стране, она два

усамл>ена примера проширеног плурала код тросложних именица

с непосто]аним а {йучйнзкдви, навёскбва) толико су необична за

наш ]език да се мора]у сматрати специфичном иновацирм гали-

полског говора, и то таквом ко]а ]е тек у зачетку. Укупност

описаних односа ]асно потвр^е да су Галиполци понели у Тра

кту веп готов распоред краНег и дужег плурала и да су тамо

извршене промене само ограниченог значаща.

§ 185. Из изложених примера види се да су у проширеном

плуралу сачувана оба уметка, -ов- и -ев-, али ]е н,ихон стари

распоред, коде се у кньижевном ]езику углавном добро чува,

овде нарушен, и то у оба правца, као напр. у призренско-тимочком

диалекту6 и крашованском говору7. Уметак -ов- проширио се и

на велики део именица меких основа и уопштио се код многих,

првенствено код свих оних ко]е у првом слогу нема^у лаби^али-

зоване вокале: дйжддви, на крЩова, лёшови, ййшбва, Шрн>ове,

цйрови, шкалови, — вёинцдви, врййцдви, рйжпдви, рё'жн>дви, свёцЪви*

свйнцдви, чёииьдви.

Насупрот овоме тамо где у корейском слогу имамо о или у,

?ев- се чува боле, па чак показу]е и тенденц^у ширен>а, нарочито

код именица на д и П2, ре!)С код оних на р или л : копёви (врло

често и само тако), лрчёви, мржевама, Опьёви, клрн>ёва поред

клр/ьова, клрчёви поред клучбве, ножёви поред нождви, Вбйцёва

поред ПОПцови, сШуйцёва поред сшуПцбва, — йбслёви (нисам забеле-

жио по с лов и), грдздёви поред гроздови, мррёва поред мурова,

ПруШёва поред йрушбва, ПуШёве поред ПрШбви, срдеве поред срдови

(у ово] категории пада у очи велики бро] дублетних облика).

Исп. и код именица ко]е су пришле м. роду: нуЬёви, према

йёНбви. Ласно ]е да и овде делу]е познати дисимилативни принцип.

1 Стр. 56-60.

2 Ке8е1аг, Кай 136, стр. 131.

» К1п8Не1т, Тгс^азаве 209—211.

4 Решетар, издан>е СКА, стр. 215—216.

5 УаШап! II 17-19.

« БелиЬ. ДШС 318.

7 Ре1гоу1с1, Сага?. 157.
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који утиче на распоред наставака -ем и -ом у инстр. јд. у књи-

жевном језику.1 Исти принцип и у другим случајевима одређује

стилизацију односа између разних наставака деклинације у нашем

језику. Тако је у књижевном језику допуштено доброме, али не

и трећеме. Томе одговара и однос коме према чему, не чеме.

Можда ни за упорно чување е у путем није био без значаја

однос према у у првом слогу. Интересантно је и то да у Дубров

нику XVI в.2 налазимо ширење падежних наставака -ат(1) (имен.

ж. р. на -а) и -1т(а) (остале именице), а не напр. -ата, -1т1.

У јужночавским острнским говорима и данас је тако: -ат1(п) и

-1та{п), а не -ата(п) ни -нш(л).3 На истој је линији алтернативна

употреба облика серого и се1\>его, ре(оге и ре1его (а не -ого или

-еге) на острву Хвару.4

Интересантно је и то да међу примерима с очуваним -ев-

велика вепина отпада на оне код којих је то -ев- наглашено.

И даље ширење тога уметка иде истим правцем. Исп. родове

(много пута, никад -ев-), али гроздёви (уз гроздови), брШови (само

тако), али путеве уз путбви.

Утицај истих фактора на распоред уметака -ое- и -ев- може

се констатовати и понегде у другим нашим говорима. Још је

Решетар, забележивши у Варешу множ. Ьг\еу\ (: бгаг „бспасћг"),

закључио да ће ту бити „уЈеНеЈсМ еше Аг{ ОЈ8бЈтПа1Јоп \уе^еп

дез уогаиб^ећепгЈеп о".ъ Нечег сличног, иако у друкчијој форми,

има и у данашњем књижевном језику где се појављују облици

с проширењем -ев- код именица на л и с, али само код оних са

самогласником задњег реда у корену.6 Међутим најкарактери-

стичније паралеле галипољском стању налазимо у призренско-

тимочком дијалекту и крашованском говору. За дијалекте источне

и јужне Србије проф. Белић наводи7 48 примера са неакцепто

вании -ови (додајући притом „и др."), а 28 са акцентованим. Код

-еви однос је обрнут: свега три примера с акцентом на корену

1 Маретић, Грам. 94 и 125. Исп. крпежом : мужем, мјесецом, старцем итд.

* УаШапЈ, 21ат. II 45—46.

* О томе напр. Храсте, ЈФ VI 192—194.

* Храсте, ЈФ XIV 35.

5 б(ок. 105.

1 Б. Милановим, ко]и Је о овоме иэмео обилат материјал, с правом утврђује

да нема ниједног примера са е у корену (Н.Ј, Нова серија I 47), али би се томе

могло додати и и.

' О. с. 317-318.

12
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према 13 с акцентом на наставку. Наставак -ове код именица м. р.1

долази 53 пута неакцентован и 21 пут под акцентом, а наст, -еве

се ]авл>а исклучиво под акцентом. Сличне су прилике и у кра-

шованском.2 Сви примери где се -еуе налази ван граница сво]е

првобитне употребе има]'у акценат на наставку, а сви примери

где сто]и -о\е м. -ече има]у акценат на корену. У погледу прин

ципа дисимилаци]е пада у очи да од 9 примера ко]е проф. БелиН

наводи са -еви на месту стари]ег -ови 6 отпада на именице са о

и у у корейском слогу. Очигледно ]е да се ту ради о )едном

нарочитом типу стилизацн]е односа измену проширенъа -ов- и -ев-.

Лако ]е могупно да описану сличност треба тумачити реалном

сродношпу измену призренско-тимочког и крашованског с ]едне

стране и галипол>ског с друге, т]'. суседским односима тих говора

у епоси пре исел>ен>а Крашована и Галипол>аца. Наравно, ово

вреди уз напомену да су за]едничке тенденщн'е, понесене са

матичног тла, у галипол>ском добиле потпуни]е оствареше и то

по сво] прилици у току разво]а на тракиском терену.

§ 186. Трепе образование множине именица м. р. ко]е посто^

у галипол>ском говору ]е помоНу уметка -/-:

айШ\и (айШ = бил>ка слична ракити), айт\а (ген.), браШщ и

браШ\е, 6раШ\а, браШ/ама, брёис\а, брёис}а, грмёши. (ном. }Д. )е

грёмен>), гримён>а, гроб'щ и грдб\е, гробЩа, дробён>и, дробён>а, камён>и,

камёша, камёпама, клас/и, кол\и и кол\е, кдлЩа, кумаШщ, кумаШ\а,

корён>и, курён>а, крмйШ]а {== црепова; ном. ]д. кремиш), лйс\и. и

лйс}е, лйс/а, марЫа (само у изразу куй марё/ьи = ког ^авола:

Шд се кан>ё"раш, куй марё/ьи),* патбр'щ (ном. \д,- ййшор = дон>и део

1 О. с. 320.

2 Петровичи, о. с. 157.

• УвршНу]ем ова] облик овамо зато што он очигледно претставл!а множину

(т]. стари)у колективну формаци]у) од именице марен ко]а се у галипол,ском

више не говори, али ]е раширена у неточно) Срби^и, опет у клетвама. Проф. БелиН

(ДИ.1С 254) бележи убил га Мйрьн у тимочком селу Радичевцима, Савати|е Грбип

(СЕЗб XIV 134) Марен Ше убио у бол>евачком срезу, а Т. Ъор1)евип (Карацип I 15)

Убща Ше Марен н ел. у Алексиначко] Морави. У тимочком кра)у реч ]е веома

обична, поткр1)у)у ]е и збирке Д. ПантелиНа, Л. ЖивановнИа, Вл. СтанимирояиНа,

М. МиленковиЬа, Милана Стано^евипа, Станка Станс^'евиЬа и М. Цветковипа

(гра()а САН). Исп. и село Мареново у ТемниНу (Ст. Ми]атовип, СЕЗб VI 247).

Реч постов и у бугарском ]езику. Геров ]с об]ашн>ава овако: , Маренъ. На

марена, нар. Поврага. На марена иди, та да ся не врьнешь.* Сви примери —

галипол>ски, тимочки, косовско-ресавски (бол.евачки срез) и бугарски — слажу се

у ]едном: марен се )авл>а у клетвама, што упуЬу]е на хипотезу да ]е та реч

означавала неко демонско биКе у старо] словенско] митологи]и (реч долази управо
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стабла или кукурузне стаблике над самом землом, неизваг}ени

део стабла или кукурузне стабл>ике после сече), йррш/и, Пру>Ш1а,

ВррШ/ама, рамёшама, рамёше, сндщи и сндще, сидйй\а.

Ласно ]е да се ово образование развило из старих збирних

именица на -ь]е (одн. у ]едном случа]у — браШ\и — на -б/а). Збирне

именице уопште „значе цео збир предмета, управо значе апстракт

ци]у збира оличену у ]единици".1 Овакво значение увек у себи

кри]'е могупност да се „збир предмета" осети просто као „више

предмета", т.]. да значение множине предмета преовлада над

значением целине ко]у они сачин>ава]'у. На та] начин колективно

значение може преЬи у значение плурала. То се и дога^а, и то

често. У нашем кн>ижевном ]езику именице дёца, брака, госПдда

вреде као суплетивна множина од дёше, брат, госйЬдин, а уствари

су по пореклу збирне именице и чак чувашу промену и конгру-

енщцу ]еднине. У ди]алектима морфолошка страна тежи да пог)е

за значением: ]авл>а]*у се облици као мо]им децама и ел. (исп.

§ 221). У руском ]езику стари колективи ]едноставно су претво-

рени у множину: братья, братьев, копбсья, колбсьев, лйсШья,

лйсШьев, Прутья, йрршьев. И у нашим ди]алектима овакве по]аве

су многобро]не и разнолике. И саме именице на -/е могу добити

завршетке множине, дакле -(})и у ном. итд. То бива у разним

ди]алектима, па и у таквима ко^и ]едни на друге нису утицали.

Тако су напр. у неточно] Херцеговини забележени облици

грмён>и, бусён>и, грумти, Шр/ьи итд.2, у северном Банату кЪмЩи,

багрён>и,* а на Косову зало/зе и залб}зи, корён>е и корён>и, лемё\зе

и лемЩзи* (исп. и у Ресави камёши свй се обрнрлиь). Дублетни

у оним конструкци]°ама у ко]има би се могла очекивати употреба речи I) а в о

или ел.). Исп. у Младенова, Е11Р к. V. маренъ: ',... нтжои мислятъ за слав,

богъ на смъртьта; кор. въ моря, у марям ь." То претпоставла велику ста

рину ове речи, што не ствара тешкопа с обзиром на знатну конзервативност баш

таквих израза као што су клетве и псовке, Исп. напр. у галипол>ском чувале

лексеме мс'ца у псовкама, насупрот иначе уопштеном мама, или у полском

]езику чуван>е окамен>еног к! у изразу к! (ЦаЬе1 (Кохл-лскпухк!, Огат. ]ег. ро1. 126)

ко]и--у велико] мери одговара галипо.ъеком куй мар?н>и. — Интересантна )е и реч

маренШ у писца Гаврила СтефановиНа ВенцловиНа ко]н ]е претставник ди]алекта

угарских Срба XVIII в.: звижд8к\> за ни» или кою- да би маренйЫ* Пакостили

и кою ли маренШ оу оно доби на* лк&ма заповедала (Вл. Ловановип, СДЗб II

299). Обрти у овим примерима веома су слични галипол.ско] конструкции.

1 А. Белнп, Ист. II, св. 1, стр. 159.

2 ВушовиН 37.

* Из мог материала.

* Елезовип, Речник 5. V. V.

5 ИвковиН 295.
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облици са -е и -и на Косову обележава]у разводни пут овог обра

зовала, док су у галипол>ском исти такви дублетни облици у

складу с општим двойством наставка ноы. и ак. мн. (-е и -и, -ове

и -ови). Као што се у разним ме^усобно удал>еним говорима на

српском землэишту ово стаже развило независно, тако се оно могло

(што не значи и морало) независно по^авити и у галипол>ском.

Готово сви побро]ени облици данас су ]'едина множина одго-

вара]уНих именица и употребл>ава]у се у свим ситуащфма где

долази множина. Тако напр. облик грбб'щ (гроб}е) долази и у

реченицама као Пёд грдбй/а1 закбйа за инр гддину (= имао сам пет

смртних случа]ева у породици...) или да койймо н'бве грбб/е (што

могу да буду и само два нова гроба на старом гробл.у). Семан-

тичком померанцу придружило се и морфолошко прекращайте —

смена наставака ]еднине ср. рода наставцима множине мушког

рода (§ 181). За значением и обликом повела се и конгруенц^а:

увй камёши, н'бве грбб\е, он'ё кбл\е, лйс/П свё Пожушйше. На та] су

начин збирне именице и по значен>у и по облику и по употреби

постале права множина.

Сасвим по страни од описаних промена остала ]е именица

цвёиЬе код ко]е ]е извршена ]една друга промена: цвёаЬе данас

значи ]'еднину, „цвет", а облик цвёиШ изгублен ]е.2

По}едине именице и груйе именица

§ 187. И галипол.ски говор позна]е тип именица са проши-

рен>ем основе -ин у ]еднини, а без тога проширела у можини:

а\дршин : а/дрши, Бргарин, Бргарина, Бргарину : Бргари. Бргара;

душмйнин : дусмйни, дусмано; сщанин, сщйнина : сщйни, сщана; Тур-

чин, Турцйна, Тррцйну, Тррцином : Тррци, Турйцй, Турцама; Цйганин,

Цйганина, Цйганину : Цйгани, Цйгйна, Цйганама; чубанин : чуба*е,

чубана; шР.]Шанин : шё/шани, шЩШана.

§ 1.^8. Поза]мл>ене речи бакьр, ген. бакьра, кййак, ген. найака

и чанак, мн. чанаге у галипол>ском нема^у непосто]ано а (исп. тур.

ЬаЬг, карак и дапак).

С друге стране остало ]е непосто]ано а у ПрбШак, два

йрбШка, млого ПроШкОва и ирбшйка.

Посебну промену има именица зйиц: ген. зЩца, инстр. за'щом,

1 Интересантну паралелу овои облику нашао сам у Глоговцу код Свето-

заревк до!)е аз гробала (= са гроб.ъа), — што, разуме се, тако^е значи да се

гробле осетило као множина.

1 Ова еволуци]а извршена ]е свакако на тракиском терену: у грчком аудо;

значи и 'цвет' и 'цвеНе' (Папастери]у, Српско-грчки речник, Атина 1935, 8. V. V.),

а у бугарском цвете има значенье 'цветок' (Бернштейн, Словарь).
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иом. мн. за'щи, ген. зайцй. Постере ме^утим и облици типа зайца,

зйицу, зйицом, заици.

§ 189. Именице м. р. на -н ко^е има]у множину образовану

од колектива на -\е (т\. -н>е) преузеле су и саме н> из те множине:

гремев, гремен>а, дрдбен>, дрдбен>а, камен>, кймепом, рдмен>, поред

рамен (ова ]е именица у галипол>ском мушког рода; множина гласи

рамён>и, што одговара косовском рамЪье у речнику Гл. Елезовипа).

Промена ]"е захватила и именице Шрн> и шр$н> (данашнъа мно

жина шргьови и Шр$н>ови, али «сп. Шрн>е и шр))н>е у юьижевном

]езику и ди]алектима), затим клун>, Пламен и Прёшен>.

Оваква псфва ни)е честа у нашим ди]'алектима, али им ни]е

ни непозната.1

§ 190. Именица бйвол има гповрапено -л у ном. ]д., а именица

во у том падежу гласи волов. Ова] ]е облик начин>ен према мно-

жини: волов према вулдви као драв према урави. У косим паде-

жима ]'еднине ме1)утим оста]е два вола, вблу итд. Промене на

овим именицама само су део општег процеса укидан>а алтерна-

ци]е -о (у ном. ]д.): -л- (у осталим падежима) код именица м. р.

с основой на л. Исп. §§ 196, 198 и 201.

§ 141. Именица дан задржала ]е стари облик основе (дьн->дн-)

у низу окамен>ених конструкци]а: у облику генитива дна у вези

са именима празника (учу Ъур^ова дна, учу МйШрова дна), у лока

тиву само у прилогу трдне, у множини у изразу йугйни днёви (= време

одбадн>ег дана до 5 |'ануара; иначе ]е множина данови) и у старом

ном. — ак. дуала сачуваном у бро]но] конструкции два дни, три

дни, циШири дни (поред модерни]ег — два дана итд). У свему овоме

нема ничега щто би било необично за наше диалекте. Сразмерно

]е на]рег)и генитив дна, али'и за (ьега РЛА наводи неколико потврда.

Исти облик данас ]е веома обичан у банатском ди]алекту2.

§ 192. У именици жиров мрав (= ждрал), мн. жйрови мрави,

извршено }е неколико промена ко]*е нису све лако об]аш№>иве.

Изгледа да се жиров данас може осеНати као придев: да уШрчё

жйровога мрава. На]загонетни]е ]'е откуд се овде по]авл>у]е мрав.

§ 193. Ледну врсту суплетивног односа налазимо у парадигми

именица лёибаи : лёиба и лркац : л^ка. У ном. и ак. ]а. у употреби

]е само облик са суфиксом -ац, у осталим падежима само облик

без тога суфикса — све, разуме се, у истом значежу. Према

томе ту л'ёибац нити ]е само деминутив (исп. у В. Р]. под хл?ёбацг),

1 Исп. М. Павловича, Срет. 115 и Б. МилетйНа, Црмя. 523 (й$сШём>) и

Л. ЛовориЬа. 1г (Липо^ Оо1а и сгтп1Ско] паЫ|1, 2N2 I 65.

2 По мом материалу.
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вити значи само яс1ег ]^а\Ъ Вто!" (исп. В. Р]. под хлёбац1), веЬ

]едноставно значи „хл>еб". Исти однос основа и иста семантичка

Нюанса облика (х)лёбаи посто^ на широком пространству у нашим

источним говорима. За сам га у Банату налазио свуда, а исто-

тако и у околини Смедерева; за }'ужни]е кра]еве исп. Речник

Гл. Елезовипа.

§ 194. Облик основе ном. — ак. ]'д. пренет ]е у остале па

деже у речи мбзак : мдска. Ово претставла природан наставак

процеса започетог по]авом облика мозак м. *мозаг и ни]'е ретко

у нашем }езику. Исп. примере у РЛА, а тако ]е и у Банату2, у

бугьевачком говору „зале^а сешскога" 3 и у Бруску на Хвару*.

§ 195. Хипокористична образованна м. рода иду по декли

нации на -а: бща, ду бй\е, бйй ми ( = мом оцу), кума-в$}е, Ъура,

Ъури (дат.), Ъуру (акуз.), йойа (ни^е деминутив, реч йой ни]е у-

употреби), йойё (ген.), йбйу (акуз.), йбйом (инстр.), Сшща, $а ми,

— батога, Божйн, Ъурйна, КМни, Пбййно, СШайна кука.

Овакви облици карактеристични су пре свега за неточно

новоштокавско нареч]е.

Овде треба поменути и именицу деида, ду д'ё"де, дат. дёиди

итд. (приев, прид. дёидин) ко]а у во]вог}анскомБ и косовско-ресав-

ском6 ди]алекту иде напоредо с облицима на -а типа Ъура, а

]'авл>а се и понегде на другим странама. Старта варианта *де"д

у галиполском ]е непозната.

Промена ]е отишла и дал>е и захватила имена Ъор^а7 и

Павла (исп. и ПйвлПнца — Павлова жена). Трагове стар^'ег стала

налазимо у називу Ърр^ооа сшуйа (удубл>егс>е налик на кожски

траг у камено] плочи на ]едном месту близу Бар]амича). Пострани

од развода остало }е име празника Ъур^ов дан (али свиШй ЪорЦа;

свеШбга Ъбр^у). Оиа\ се назив и на другим местима не слаже

с обликом самог имена8.

1 Мо] материал: из мдска и ел.

2 По мом материалу,

* Томл>еновиН 27: рд товки.

* Храсте, ЛФ VI 185.

5 Из мог материала (деда).

* Елезовип, Речник а. V. деда.

7 Исп. Оотйа у РЛА а. V. и Ъ6р1)а у Тимоку, М. Стано]евип, о^ с. 398^

8 В. чланак П. Ъор1)ипа у Ш III, 209—212.
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У ^едном примеру забележио сам име празника свиШбга

Димйшру (акуз.). Иначе сам чуо лично име ДимиШрбс; исп. и

Димишрбзбвца (= жена Д.). Ова] чисто грчки облик имена, ко}е

]е и само по пореклу грчко, морао ]е бити примлен у Ба]рамичу,

у оквиру општег грецизиран>а ономастике Галиполских Срба

под утица]ем грчке цркве и школе.

У ову групу треба убро]ити именицу Грка, ген. Грке, дат.

Грки, ак. Грку, вок. Грко, инстр. Гркбм, множ. Грке. Облик Грк

ни]е у употреби. Паралеле за облик Грка налазимо у два при-

морска писца XVII одн. XVIII в., Заноти]а и Л. Филиповипа (РЛА

5. V.). То наравно не мора значити да су Галиполци понели облик

са старог терена, а ]ош ман>е да потичу из истих кра]ева као

поменути писци (ко]и уосталом тако^е нису били обо]ица из

истог кра]а).

§ 196. На]зад, овамо долази ]едним делом сво]е парадигме

и именице ПЬШао. Ном. ]д. гласи иёиШа са секундарном кратко-

пом завршног -а (исп. § 73). Ова] облик ]е мушког рода: идан

Пёаша, ВёиШа нще зайо/ао, наш Пёиша зййи « зайЪ). И коси падежи

]еднине преудешени су према промени именица на -а: ген. ПёиШе

(и. рода двй Пё'ЧПё), дат. йёиШи (да дам сйрка [ = кукуруза] ПёиШи),

ак. йёиШу (}а удри увбга Пё"Шу), инстр. пеиШбм (квантитет о пока-

зу]е припадност а- деклинации). У ]едном примеру имам и ген.

йёишла. У множини сам бележио ном. — ак. ПёиШе (Пёише По}ё}у,

Пеишё ли зайо]аше), йёиШли и йёиШлови, ген. Пё"иШа и йёиШлбва, и<

дат. — инстр. Вёишлбвама.

Род неких именица

§ 197. У ном. -ак. множине именица бо\ак и йанак слушао

сам само бб\ке и Панке, никад *бо}ки и *йанки. По томе би тре-

бало судити да су ови облици ж. рода, т]. да ]е множина прешла

у ж. род док ]е ^еднина остала непромензена: бщак, йанак, ген.

6б\ка, йанка. На та] начин створена ]е суплетивна промена извесне

врете. Сличай однос може се наНи у Банату где ]е ном. мн. често

Ьбб\ке, дПйнке, а ]еднина увек Ьбо\ак, дйанак. РЛА наводи орапка

из западних кра]ева, али тамо и ]еднина може бити женског рода.

§ 198. Сличне промене захватиле су и именицу Посао. Ном.

}д. ]е йуей: бйво сам на Пусй, овй Поса. От\ облик ]авл>а се и у

служби генитива: Шб \е млбго йусд. Ак. ]д. )е Пбслу: Ни глёдаш-

Шу/р послу, Свак йма ПОслр му. Конгруенци]а показу^ да ]е ова]

облик женског рода. 1-Ьегов постанак, ме!)утим, ни]е ]асан. Можда
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се израз н>егдва йбсла (за ко]и додуше имам свега ]едну потврду,

па и за н>у ни]е снгурно да ни]е скорашн>и нанос из других ди]а-

леката) схватио као ном. ]д. ж. р., па ]е према н>ему начинаем

,одговара]уНи акузатив. Могло би изгледати да се ова] облик

налази и у реченици Аде на йбслр Ши. МеЬутим синтакса падежа

овог говора овде би захтевала локатив, тако да ]е вероватни^е

да ]е йбслу нормалан локатив м. р. У множини долази само

йбслёви, Послёва.

§ 199. Имен. й$жа (— пуж), мн. йуже женског ]е рода. На

ова] облик наилазио сам на много места у Банату, а познат ]'е и

на Косову (йржа у Речнику Гл. Елезовипа), у Срему (рига у РЛА

/и у крашованском говору (рЧга).1

§ 200. Именица рогбза, ругоза женског ]е рода. Исп. исти

овакав облик на Косову (Речник Гл. ЕлезовиНа 8. V.). РЛА наводи

и примере из Доменти^ана и два славонска писца XVIII в.

§ 201. Именице као, пепео и *сопо прешле су у ср. род:

Дибдко кало било2; Ни Шдди (= не иди) угором, кало /г; Зафр}и

йёйело ду йёка; Сбйоло му кйще ду носа. На ова} начин уклонена

]е овде алтернаци]'а -о (у ном. — ак. ^д.) према -л- (у осталим

падежима) ко]у галипол>ски говор и иначе избегава (в. § 190;

]едина именица с очуваном алтернацирм ]е дё"во : дёала, дёалови).

Промена рода била ]е могупна стога што сви остали падежи

одговара]у парадигми именица ср. рода на о: Нос ми се нййуни

сбйола, Ако га зашрёщеш (=«= запрепеш) п'ёйелом; У ку\бм калу итд.

(све три именице су градивне и не ]авл>а]у се у множини). Слична

промена извршила се и код именице орао: у песми долази

ном. — ак. брло (мо/е срло орло = мо] сури орао), ген. орлеШа.

У говору се место ове речи обйчно употребл>ава тупица карШал

(тур. каг1а1 „огао").

Средн>ег ]е рода именица сврдло ко]а у другим говорима

може бити и м. р.: сврдао и сврдло у Вука итд.

§ 202. На други начин пришла ]е ср. роду именица Шрбо : Шу\ё

Шрбо; Уша жена Шёшка, Шрбб \е (=-= ]о] ]е) вилйко. Ген. гласи

ШрбоШа, исп. § 207. Основни потстица] за ову промену ]асан ]е.

Код именица на -х створио се после испадан>а тог гласа абнор-

малан однос измену ном. (-ак.) ]д. на самогласник и осталих

4 Ре1гоУ1с1 86, 152, 153.

2 Исп. у РМ ,кй1о п. \Ш 2. као." ел потврда.ма из Дубровника и Боке

.Которске ХУ1Н-Х1Х века.
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падежа. Стога су ове именице у многим ди]алектима склоне

разним прекра]ан>има парадигме. Исп., баш за ову именицу, на

Косову пшрба, в ж. без хипокор. значен>а" 1. Што се тиче самог

механизма промене у галипол>ском говору, полазну тачку дали су

вероватно облици дат. — лок. ]д. и инстр. ]'д. ко]и су се, после

испадан>а х и сажиман>а (Шрбуху > Шрбуу > Шрбу; Шрбухом >

Шрбуом > шрбом) могли схватити као да припада]у парадигми

именица ср. р. типа село. Проширен>е -оШ- у косим падежима

очигледно ]е скорашьье, што доказу]е и чинэеница да се оно

удалило од релативно стари]ег и много обични]ег типа образо

ванна дрво : дрв-еШ-а.

ИМЕНИЦЕ СРЕДНЬЕГ РОДА

НасШавци По/единих Падежа

§ 203. Исто као именице мушког рода, тако су и оне средшег

рода уопштиле -ом у инстр. ]д. Говори се, дакле, грбз}ом, сйрььом,

срцом, за сунцом итд. као селом, сйШом итд.

§ 204. У локативу }еднине налазимо само наст, -у, *опет као

у м. р. (и као у готово свима нашим говорима):

на крйлу, у селу, у срцу, на сунцу, — на враШйлеШу, на

дрвеШу, на рвешу.

Проширеше основе у косим Падежима /еднине

§ 205. И у галипол>ском говору често ]е проширеше основе

елементом -ет- у косим падежима. Оно се ]авл>а не само код

именица старих основа на -1-, веЬ и код многих других, некада-

шн>их основа на -л-, -5-, -/о- и -о- :

иманчеШа, /агн>еШу, /унйчёШа, 1унйцёшом, намйчёшом, клрн>чё-

Шом, крчеШа, кучешу, малачеШом (малйче = младунче бивола.тур.

та1ак), на ПШьчешу, Пучйнчёшом, Шичеша, ЦйгйнцеШа, ЦйгйнчеШу,

— ймеШом га винни, — ду дрвеШа, на дрвеШу, ду ндлеШа ( — с точка),

дкеШа, дкеШом, на дкеШу, ду рвеШа, рвеШом, на рвеШу, — дрвчеШа,

\а\ц1Ша, \а\цеШом, ду ужёШа, ужёШом, на ужеШу, — вршйлеШа

« врат-), на враШйлеШу, врШенёшом, на врШенёШу, на грдйлеШу

« оглед-), на колё"неШу, нрилёша, на крПлёшу, ПерёШом, ребрёШом,

ду сшаклеШа, фрлеШом (=■= чигром), ду цедйлеШа, цревёШом, —

орлеШа (у песми),

1 ЕлезовиЬ, Речник з. V.
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Насупрот овим примерима сто]е релативно малобро]ни]е име-

нице без проширен>а:

вина, грла, г$вна, жйШа,- злата, ду крйла, крипом, на крйл?-

му, мйсла, маслом, млёика, ришёШом, ду сёла, у селу, сйшом, сребра,',

ду сшакла,' ду чёла (као што се види, овде има и дублетних

облика), — гр5з\а, гроз\ом, здрав\а, По игрйн>у, у \и$ан>у ( = у ]елу),

у сйан>у (уопште глаголске именице на -н>е иду овамо), до срца,

срцом, $ срцу, за сенцом, на срнцу, — ду йлйдна, — ду нёба, —

биз врё"ма, — ду кала, Пёйелом, сЬйола (бро] ових именица нешто-

]е повепан приключением именица врё"ме и кило, Вёйело, сбйоло^

али ]е с друге стране сман>ен преласком именица као бун>йшша,.

сШрёидйшШа у ж. р.).

Главном карактеристиком овога стан>а може се сматрати

честа по]ава односа -о (ном. — ак. ]д.): -еШ- (коси падежи). Повод

]е могло дати укиданье основа на -5- . И оне су у ном. — ак,

имале -о, а у косим падежима било ]е проширеше -ее- ко]е ]е,

кад ]е ишчезавало, могло бити замешено другим сличним фор

мантом -еШ- . Исп. чиньеницу да у галипол>ском говору именице

ко]е су некада припэдале основама на -5- веиином иду овамо. У

правцу учвршНаванэа овог стала деловао ]е рш ]едан фактор,

Однос -е: -еШа (т|. старее -д; -ап) има]у пре свега именице са

суфиксом -не, дакле са ]едним од консонаната карактеристичних

за „меке" основе. ЬЬима су се придружиле и друге, ко]е су

одиста припадале основама на -[о- , а од ко]их ]е -е1- врло лако

продирало ]'ер ]е ном. ]д. давао за то полазну тачку (дрвцеШа,

\а'щеша, ужеШа). Кад се тако однос -е: -еШ- осетио као каракте-

ристика „меких" основа (т). оних са некадашнэим меким консо-

нантима), био ]е утрвен пут за по]аву односа -о: -еша код тврдих:

лиц-е, лиц-а: сел-о, сел-а = \ащ-е, \а\ц-еШа: крил-о, крил-еШа.

Овакви односи нису новина за нашу ди^алектолог^у. Они

се могу сматрати одликом косовско-ресавског диалекта1 и говора

северно од н>ега (тако су забележени у београдско) околини1, у

1 На Косову (по речнику проф. ЕлезовнНа) вреШенеШа и врШенёШа, гове-

деШа, колета, ЪкеШа, челеШа; у врн>ачко] околи ни коленёШа, йерёШа, челёШа

(Становий, Врн>ци 217); на Гочу (мо] материал) словеШа, говедешу итд.;

у ]агодинском кра)у (МилнпевиЬ, Кнеж. Срб. 212) челеШа, океша, увеШа, исп. н

мо]е примере из Глоговца: зрнеша, океша, йёреша.

2 ЗрнеШа Железник, Рушан», Остружвица, ЬкеШом Железник итд. (мо}

материал).
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^угоисточном Банату1, па чак и у тамишком говору2. У запад-

ни]им штокавским говорима по^ава ]е ретка и долази у усам.ъеним

примерима. Решетар8 наводи само цочейЫа у ОзриниНима и (йг1-

]€уо), дтЪе1а у МрковиНима. Исп. и руво, рувеШа у бачком бун>е-

вачком говору*.

Старина по]аве бипе прилична, бар у неким случа^евима.

Исп. говедеШа веп у ]едном од преписа Душановог законика

(РЛА з. V.). Вероватно ]е да су Галипол>ци ову особину понели

са старог терена, што би била ]една спона више са косовско-

ресавским диалектом и пожаревачко-вршачком говорном трупом.

§ 206. Проширен>е основе косих падежа уметком -ен- ни]е

познато галипол>ском говору. Именица йме добила ]е облике као

ймеШомъ, а врёиме има ген. врёима : биз врёима, ду индга врёима,

ддноЬи има врё"ма, Прко врёима, нйколко врё"ма. ^дини сачуван

остатак у ]еднини ]е прилог врё'меном (= на време: Вре"меном

се родила [= на време се породила]; Ако йсШес да идее, иди

вреименом). У множини ]е, ме^утим, остао траг старог проширеи>а:

врмёгъи, имЫи (исп. § 208, а осим тога и множину рамё/ьи од

именице рймен \\ рамен>). Све остале именице ове групе ко]е сам

забележио у говору Галиполаца прешле су у м. р., при чему ]е

ном. — ак. (-вок.) ]д. ускла^ен с осталим облицима у парадигми:

рамен (за рймен се уфаШе/у) и рймен> (диснй рймен» и сулйки

[= леви] рймен), сё"мен (сёимен ми нще лёий), Шеимен (у Шёимен

га удрйво).

Паралеле овим облицима налазимо у говорима чакавског

диалекта8. У галипол>ском су они, ме^утим, разви]ени свакако

независно.

§ 207. У именице Шрбо ]авл>а се проширенэе основе -ош-:

ген. ШрбдШа, лок. на Шрб'дШу. 1 1о]ава ]'е очигледно скораипьа, као

што уосталом и сама именица отскора спада у неутра. Принцип

образовала ]е и овде аналогов. Према типу \а\це, щцёШа где -е

1 Зрнеша, ведреШом итд. у Крушчици (мо] материал).

2 На зрнеШу Фаркаждин, шйлеШом Бока итд. (мо] материал).

» §*ок. 172.

* Георги]евип, ГЗС VI 28.

5 Паралеле у призренско-тимочком дн]ялекту : 1те1а ВгосЬ, 01а1. 299; ймеши

БелиН ДШС 334.

6 Макск!, РггейЦа* 65 (централна Истра); Храсте, СДЗб X 28 (Врач), исп.

и ДаничиНеву Истори]у облика 12 (потврде за Племен из Марулипа, Зоранипа и

МрнавиНа).
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долази и у ном. — ак. ]Д. и у уметку у осталим падежима, овде

}е -о пренесено из ном. — ак. у уметак. Створени однос потсеНа

на она) ко]и долази у чакавским говорима код неких именица

м. р.: Марко, ген. МаркоШа и ел.1

Образование множит

§ 208. Нормална множина ср. рода сачувала се у галипол>-

ском говору само код неких именица, и то код оних ко]е су на}-

чешНе у употреби, док ]е код веЬине заменена разним супле-

тивним образованзима. Ту опет галипол>ски дал>е разв^а тенден-

ци^у за^едничку свим нашим говорима.

А. вршёна, вршёнйма, говёда, гувна, на грвйна, дрва, дрва

(ген.), жйШа, \а\а, \й\а (ген.), \й\ама, на колё'на, крйла, ген. крйлй

и крйлй, крйлйма, на млдго мё"сша, рёбра, р'ёбйра, рёбрй и рёбрйг

двщ ришёша, сёла (ном.), йо свй сёла, црёива, ду цреива, врата, на

врйШй, за врашма, кдла, на кола, кдлама, лёка, на шукй лёкй, за

лежала, недра, у нёдйра Ши, уста, ни уеша (акуз.), на реши (лок.),

уешама ;

Б. а) дчи, уси, йрд оци, ген. очи, уши, очйма, ушйма;

б) дёица (ном. — ак.), дё'цй (ген.), дицйма;

в) вучики, вучйка (ном. }д. вуче), гдлбвчики, Грчики, ГрчйЪа

(ном. ]д. Грче), Грчиками, гускичики, гускичйка, дво^Пнчйки, дву\ан-

чйка, дрвчйка, зайчики, ]йврчики Цаврче = птиче у гнезду док ]е

голо), ]аврчйка, }агн>ике, \агн>йка, 1агн)икама, }уначйНи (ном. )д.

/уначе), /уначйка, камйчйка, Кар1йнчйки (Кар}анче = „дёиШе ду

Кащандве жиле" т\. из фамили]е К.), клуйчике, клувчйка, козлики,

козлика, нрмчйка, кумйчйка {кумаче = комадиН), кучики, кучйка,

лиейчичики, лиейчичйка, мачики, мачйка, мйшчйка, оравчйка, ййлике

и ййлики, ййлйка, ййликама, ирасики, йраейка, йучйнчйки, рйбичике,

рйбичйка, шйчики, шйчйка, унучики;

г) дрв\и и дрв\е, дрвЩй и дрвЩа, йёр\и, йёрЩа, йёр\ама, —

иман>е и иман>и (у односу суплетивне множине према секундарном

иманче), на имаша, — врмён>и (лё"Пи врмёнзи бёиву), имён>и, имён>а,

д) бобочйша (бобоче = зрно грож$}а или неког ситни]ег

воЬа), бубучйн>а, жиШйн>а, /арйне и \арйн>и, \арйн>а, \ун>йн>и, \ун>йн>а,

кубилчйн>и, кобилчйша, малачй/ьи, шШличйььи (ном. ]д. ПиШлйче),

йеШлечйн>а, Шелшье, шилйн>а, унучйн>и, — вршилйн>и, врШилйн>а,

гарилйн>а, г>узйн>ы, грдалйпи, жиШйн>е и жиШй/ьи, зрн>йн?и, зрн>йн>а,

кулйши (= точкови), колйн>а ген., фрлйн>е, фрлйн>а, цеделйша.

1 Исп. напр. МосковлевиНа, Говор острва Корчуле 43.
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Из изложених примера }асно ]е да и овде посто^и понеки

случа] дублетног образованна (дрва и дрв/и).

Форматов на -}и, као и код именица м. рода, потиче од

колектива на -/е. Формац^'е на -иНи и на -ин>и везу^у се за име-

нице основа на -Ш-, и то прва исктьучиво, а друга претежно —

посто]и и неколико в'ероватно нови]их примера овог образовала

од основа на -о-, на]чешНе оних са суфиксом -ло. Али и ту коси

падежи ]еднине има]у по правилу проширеже -еШ . Ово образо

вание одговара познатим македонским примерима типа йрйсин>а,

вймин>а, али га никако не треба сматрати македонизмом примл>е-

ним у Пехчеву. Галиполски облици различу се од македон

ских завршетком (-ин>и и -ин>е, а не -ин>а) и донекле друкчи]им

распоредом код разних именица. Притом ти облици претставл>а}у

по правилу ]едину форму множине сво]их именица, а употребла-

ва]у их под]еднако сви говорни претставници, дакле и они код

ко^их ]е македонски утица] на]слаби]и. И у самом српском ]езику

посто]е образован>а ко^а би могла дати повод за ширен^е оваквог

суплетивног плурала. То су напр. зв}ёрйн>е, йашчйпе (Вук), затим

ЬигТпе у посавском говору1. Исп. и мушкйпе, жёнскйн>ег.

Што се тиче генезе ове формаци]е, македонски облици на

-ин>а претставл>а]у проблем због сложености свога порекла. Наво

жен ]е приличан бро] начина на ко^и су они могли постати, а

на]озбил>ни]е од свега ]е тумачеше фонетским прелазом типа

имена > имина, ко]ем се прелазу придружила и контаминаци)а са

збирним именицама на -ин>е3. У српхрв. ]езику (и у самом гали-

пол.ском говору) долази у обзир само ово последнее: пред нама

су ]едноставно колективи на -ин>е у вредности суплетивне множине

као што у нашем кн>ижевном ]'езику фигуришу колективи на -ад.

Однос Шеле : Шелин>и исте ]е природе као Шеле: Шелад, Шеоци,

ШелиНи у другим говорима. У свим овим случа]евима генералисан

]е и постао продуктиван ]едан случа^ан однос, створен у неком

посебном примеру. Тако ]е напр. -ин>е као плуралски суфикс

везан за именице с проширензем -еШ- могло настати у речи као

1 Ившип, Пос. II 107.

2 Облике типа брдин>а у призренско-тимочком ди]алекту (БелиН, ДИ.1С

XXI и 37, затим и СДЗб 11 48) не узимам у обзир, ]ер су они, као што ]е утвр-

дио проф. БелиН, свакако македонской порекла.

* Исп. напр. V. ОЫака, МасейоЫзспе 5*исНеп 92, А. Магоп*а, Соп1е$ 81ауе*

с!е 1а Масёс1оше зиа-осс1аеп(а1е 37, А. БелиЬа, Галички ди]алекат 178 и А. Магоп-а

и А. УаШап(-а, Ь'ёуап^ёНаке йе Ки1ак1а 97.
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звЪринце < звЪрин{а) + -(ь)/е, ко]а се после могла довести у везу

са звЪр%. Овакво ширен>е }едног суфикса сложеног помопу -(ь)/е

нема у себи ничег необичног, исп. зрнёвле с наставком -евле

заснованим на слично] перинтеграци]и, затим тацатЫе, рИепе1,

т'18ёпа, ргазёпа, 1е1ёпа2, са суфиксом -ен>е || -ен>а извученим из при

мера као семегье (кн>иж. ]език), рамёьье* имеша, шелепа,* где ]е

овакав наставак историски оправдании.5 Узрок томе што ]е ]едан

акциденталан деривациони однос могао да се претвори у продук

тивно и широко растростран>ено флексивно средство лежи у општо]

тенденцией нашег ]езика да нормално образовани плурал средк>ег

рода замени у што веЬо] мери суплетивним формаци]ама.

Падежни наставци множине на -иНи, -}и и -шьи поклапа^у се

с наставцима плурала м. р.: ном. — ак. -и и -е, ген. — лок. -а,

дат. — инстр. -ама. И облик атрибута одговара м. роду: увй

ййлиНи, му\е кубилчйпе. Ипак преоста}е }една ситуаци]а у кор] се

ова формаци]а понаша друкчи]'е него прави маскулини. То ]е

веза са бро^евима два, три и четири. Ту се ]авл>а]у искл>у-

чиво конструкци]е као двЪ\ дрвЩй, Шро} ВилйНа, чёшворо] грда-

лйн>а, док би у м. р. било двй кймен>а мада ]е множина камён>и.

Облици двЬ}, ШрЩ и четверо} у галипол>ском су нормалне форме

ср. рода — двй чувёика: двёи жинё: дв'о} сёла (исп. § 269).

Важно ]е истапи и то да су именице ср. рода ]'едини син-

гулар ко]и одговара овим образоваи>има. Тако напр. нема именице

в у ч и п уз множину вучыйи где ]е ^еднина врче. Исто тако непо-

знат ]е облик }унац, форма 1ун>йн>и ]е плурал од \уне ко|е значи у

првом реду ^унац' (имам ино \у~н.е и. ин$-да /унйцу)9.

Од образовала ко^а се ]авл>а]у у кшижевном ]езику и другим

ди]алектима галипол>ском су непознати проширена множина на

•еШа, -ена и -еса и колективи на -ад. Изостанак ове последнее

формаци]е карактеристичан ]е за широку ди]алекатску зону ко]а

захвата исток, ]уг и средишше делове Срби]е. У веНини радова

1 РЛЛ, Далмаци]а.

2 Ке5е1аг, ЗиЛ*. 198

• Елезовип, Речник 8. V.

4 Белил, СДЗб II 48. Исп. и у галипол>ском поменуте облике врмёпи,

имени, рамёши.

5 Сличай покрет посто]и, теренски ограничен, и на македонском ]езичком

зем.ъишту: у голобрдском говору Ивковип )е записав кучеша, }арен>а, магарета,

горнепа (ГЗС 1 28).

в Ту Не свакако бити и грчког утииа]а, исп. у Тумба, НапдЬисп 27: .Шг

(1а5 тЗппПспе Т1ег 184... пеи(га1е Рогт пЗиИв".
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«з области косовско-ресавског и призренско-тимочког ди]алекта

яменице на -ад се не помин>у, а у расправи проф. СтевановиЬа

„Ъаковачки говор"1 и извешта]има проф. ЕлезовиНа2 и Стевано

виЬа8 о испитиван>у косовско-метохиског говора наглашено ]е да

их нема. Такве су прилике, као што сам се сам уверио, и у говору

Глоговца код Светозарева.

По}едине именице и груйе именица

§ 209. Имен, са суфиксом -ишШе прешле су у ж. род: бун>йшШа

«ом. ]д., йёиша на бун>йшши, сШрёидйшШа (трг усред села) кр цркве,

■на сШрё'дйшШи, увб \е ланскй сШршйшШа, у Пдвлином сШрн>йшШи.

Тешко ]е напи облик ко]'и ]е могао дати повод за ову промену.

§ 210. Имен, доба има ном. — ак. ддбо: у ко\ё дббо, бйш

у гл$во ддбо, йуслёно ддбо. У ген. }д. налазимо ддба: ду ко/й доба,

д-овй доба. РЖ наводи три примера за йоЬо из приморских писаца

XVII в. (яаП то2е ЬШ а"а па зуа 1г1 т]е§1а 4геЬа сЛаИ с!оЬа"). Облик

добо обичан ]е, меНутим, у нашим говорима на истоку, тако на

Косову4, у ди]алектима исгочне и |ужне Срби]е6, у околини Кру-

шевца6, Вр№>ацаг и Светозарева8, а такоНе и у Банату9. Узима]уЬи

овакав облик ном. — ак. ]д. ова именица губи сво| посебни поло

зка] меНу именицама ср. рода10.

§ 211. Именица Щце, ген. \а\цЪШа не осепа се више као

деминутив, \ а ] е се не употребл>ава. У множини оста]е \а\а, ген.

,/Д/а. На та] начин ова именица има уствари суплетивну промену.

§ 212. Именица кандил мушког ]'е рода (исп. и у Вука: „кандйл,

кандйла т. (ст.) У10"е кандило").

§ 213. Именица мбре употребл>ава се у ном. — акуз. ]д. у

том облику (рйбе у море, на мбре и ел., исп. и Прйкуморе = облает

с друге стране Дарданела), али се у ген. и лок. ]авл>а у облицима

1 СДЗб XI 109.

* СДЗб II 471.

* ГЗС VI 64.

* Елезовип, Речник: добо, недобо.

» Белип, о. с. 307.

* Србислава КовачевиН, О именици доба у нашем ]езику, Ш Нова сери]а

II 254: Дошао ]е у недобо.

7 Сто]ановиЬ, Врн>цн 217.

8 У мом материалу из Глоговца: гдуво добо и ел.

' Из мог материала. У целом Банату облик дЬбо у место] )е употреби,

генитив ]е доба (од ЬШа доба и ел.).

10 Испореди у Србиславе Ковачевип, 1. е.

О говору Галиполских Срба 19



194 Павле ИвиЬ

ко}и се понаша]у као да припада]у парадигми множине (т\. као-

да ]е именица р1ига1е 1апшт): Идан к6н> небда ду мора, Ду мора

се фр'гщу лумбарде (—с мора пуца]'у топови); На мора иди Шражи

и Ье да на1;еш Жаки сиШни камёпа; Црвёнйм марймицом (— са

црвеном марамицом) гледй/у на мора; Дувдди йрйку мора. Треба

напоменути да код свих ових примера ситуащф (контекст)

захтева ]еднину.

Именица нёбо има промену обичну у нашем ]езику: нёбо,

ду нёба (ген.), на небу. Именица непца гласи нёбе (плур. тантум)г

Нёбе ми булё)у.

Од именице пазух о слушао сам само облик йр ййзом

(йр = под) и то у оба знача 1ьа: ндси йр ййзом, усШйи га йр ййзом.

Овакав облик не омогупу^е да се сагледа првобитни род и форма

ове именице у галипол>ском (ййзухом м. или ср. могло се сажети

у Пазом > ййзом исто као и ййзухОм ж.).

§ 214. Именица иладне променл>ива ]е утолико што има

облик йладна у генитиву, ко]'и ]е поред ном. — акуз. ]едини

падеж у коме ова именица у галипол>ском долази: После йладна,

йрй йлйдна ( — пре . . .).

Од именице цвёиНе ко]а, као што ]е веп поменуто, значит

)еднину 'цвет1, забележио сам у више махова секундарно обра-

зовану множину цв&'Ъдви, ген. цвё"Нбва.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ (И МУШКОГ) РОДА НА -О

Падежни насШавци

§ 215. Завршетак дат. — лок. ]д. ]е -и ко^е под]еднако може-

потицати од старог -и, наставка меких основа, и од -$, наставка:

именица тврдих основа:

жени, \ёШрви, у щзби, у крНи, на н>йви, у йланйни, на Шрё"шн>и.

Ипак посто]и могупност да бар у ]едном правцу одредимо

однос галипол.ског наставка према посто^епем стажу у екавским

ди]алектима: у косовско-ресавском диалекту ова] падеж има -ё

(рркё и ел. у речнику Гл. Елезовипа). Таквом наставку одговарало

би *-ё" у галипол>ском : *рукёи и ел., исп. ген. ]д. руке. Краткопа

наставкв одва]"а, дакле, галипол>ску ситуаци]у од косовско-ресав-

ске и приблиЖава ]е оно] у пожаревачко-вршачко] говорно] групп

и во]во^анско-шумадиском диалекту.
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У овим падежима аналопф ]'е уклонила трагове друге пала-

тализаци]е:

диво'щи, у \у\йшки, у кгьйги, на ноги, на рёики, у руки, на руки,

у сШйски (= у неволи у бризи), унуки, хЫрки.

Као уедини реликт одржао се облик на нози поред на нбги

у значен>у сна ногама, на ноге3: На нози сШуЩу; Шо сШу\йш на

нбзи; Дик се на нози. У оваквим приликама обично на]чешНе упо-

треблэаване речи показу]у на]'више конзервативности. Сама кон-

струкци]а на нози с обликом сингулара претставл>а калк према

турском ауак-йа '(1еЬо1и, 8иг р1ео°.

§ 216. Наставак вок. ]д. ]е -о:

бабо, Гбго (ном. д. Гога), Гркин>о, дё"до, жёно, кто, кЫрко,

маскаро, нивё"сШо, йойо, сесШро, Шёшо, —

а\душтн>о, душманкин>о, сукакчщо, у]о, — гдднавицо, гладнйцо,

девЫчицо, йи/аницо, ПОййнцо, секйрицо, слиййцо, смрдлйвицо, суйу-

лйвицо.

Од именице мама (тако обично, лексеме мати и ма]ка

не спада]у у галипол>ски говор) имамо у вокативу, осим мамо,

]ош и ма и мале. Испореди РЛА под 6. та и та1е.

§ 217. Ледини наставак инстр. ]д. }е -ом (-ом). Као и у

осталим штокавским говорима, овде нема трагова од неког ста-

ри]'ег стала.

Именице мушког рода на -а

§ 218. Ова категори]а посто^и и у галиполэском говору и

обухвата именице као бща (= отац), буга (= бик, тур. Ьи§а),

гбзда, Грка, дёида, кика (= стриц), йбйа, у\а итд. Ме^утим име-

ница беилон>а (тако су у Бар]амичу називали }ужни ветар) женског

]е рода: Учёр цёил дан душаше бёилон>а коно луда; Ддсша \е душила

бё~"лдн>а. Именица сшВрдн>а задржала ]е мушки род: инога старому.

Мушког рода ]е и именица зеленгу\а -гуштер зелембаН\

Овамо долазе и именице прегледане у § 195—196.

По\едине именице

§ 219. Именица брат]а претворила се и морфолошки у

праву множину именице браШ, в. о н>о] у § 186,

§ 220. Именице вила, граб/а и грйб1ица нису р1игаПа 1апшт:

дрвёна вила, гуздёна вила, вила йма два крЩа, инй грйб\а, шрй

грйб\е, дй (= да]) ошу мйличку гробницу.

13
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Овакви облици нису непознати ни другим нашим ди]алектима.

Потврда има доста и са разних страна, а ]'а Ну навести из свога

материала да се у Глоговцу код Светозарева говори вило и

грабила Оедн.).

С друге стране, именица куйрйце (= град) долази као плу-

рале тантум. У РЛА има потврда и за кгйр'юа и за кгйрке р1иг.

1ап1. у овом значен>у.

§ 221. Именица дёица има множинске наставке у неким паде-

жима: ген. — лок. дёицй, дат. — инстр. дицама. Оваква промена

раширена ]е у многим нашим ди]'алектима. Овде ну поменути

само толико да су ген. дЪца (дёца, дёца) и дат. — инстр. децима

(дёцама) раширени у дуго] и непрекинуто] ди]алекатско] зони

ко]'а се протеже кроз Срби|у и Банат, од Метохи]е до Мориша,

и захвата косовско-ресавски д^алекат,1 пожаревачко-вршачку го-

ворну групу2 и банатски подди]алекат во]во!)анског ди]'алекта.*

Старина по^аве ]'е прилично велика, прву потврду наводи РЛА из

Дечанске хрисовуле. Лако ]е могупно, дакле, да су Галипол>ци

понели овакве облике из старе посто]бине.

Необичан ]'е акузатив дёица: ПдШуче дёица; За вшни дёица;

7а уШ'ё дёица йорйси (= оставих); Жене лу~йа}у дё"ца йб глйву,

Исйраши дёаца на шкЬли. Ова] облик показухе да се цело образо

вание осеЬа као неправилна множина среджег рода, а не више као

збирна именица женског рода у суплетивном односу са именицом

дё"ше. Сви наставци (ном. дёица, ген. дёицй, дат. дицама, у акуз.

опет дёица) тачно одговара]у нормалним завршецима плурала

средшег рода. У истом правцу крепе се и вокатив ко]и гласи

дё"ца: ОШе вйм, деица; ЗаклрчиШе, дёица, врата; Пусёи^аШе (= посе-

да]те), дёица, да \ёамо. Овде се ипак чува акценатска разлика ко]а

ни]е сво]ствена именицама средшег рода. Сличай облик постов и

у косовско-ресавском ди]алекту,4 али тамо и ном. има кратки

силазни акцент. Нешто паралела налазимо и у чакавским гово

рима: на Цресу вок. йёса,ь у Трпгс>у с!1са.в На оба места услови

су слични. Парадигма ове именице и иначе ]е потпуно одн. пре-

тежно плуралска.

1 ЕлезовиН, Мечник 8. V. деШе; мо] материал из Гочл и Глоговца.

1 По мом материалу.

* По мом материалу.

* ЕлезовиН, Речник а. V. овамоШе (ОвамоШе, бре дёца); и у Глоговцу по

мом материалу: Оше овам, дёца.

• Теп1ог, АгсЫу XXX 171.

• Милас, Кай С111 73.
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ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ

(СТАРЕ ОСНОВЕ НА -1-)

§ 212. На]веНи део именица ове групе приюьучио се име-

ницама м. рода на сугласник. То показуху и наставци и кон-

груенци^а:

Йма велик бдлес, ^й се разббли ду Шёшкбга бблёсШа, лёкйн

кдсш (— кичма), кубйлски кдсШ, чувёички кдсШ, ако мдж да йознаш

кйки \е кдсШ, бвцйн кос, не паси се (•= не одвща се) мёсо ду кбсШа,

два кбсШа, ушйм кбсШом, косШёви (поред кбсШи, в. ниже), сшаво

си на зав крв, ду крва се йомйзао, На ру~би ши крва ймаш, Вилйко

клан>е: млого крва йаде, Кн>йга се йбмажа ду крва, Лвийбга крва

да йма чбвик, ДосШа си ме крвом йрскаво, ВОдй се йомё"ша крвом,

Дбке у крву (— крвав), да йлива у крву, крвбви, крмчёШов м&с,

ПрШбйен мае, Шо (=-= што) си га йорйсиво (= оставио) у масШу,

мйсШбви, Сйнок бё"ше Шёжак нбк: мрШвац ймаше, Даш цё"о нбк

йде (= киша пада целу ной), ЙшШем (= хопу) да искрйим куй

нбк дивб\ке, Ми инй нбк (= }едну ноп) лижймо вбдеке, Пугани

нокёви, у йугйни нукёва, Дйде ми идан лёаП ПймеШ (= савет), То

нще Шб\ аймеШ, ПймеШ му бйо мра (= мало) лёгачак, На Вамешр

ми нйшшо доке, Нще у йамёШу, Поддан йёш далёко, йу двй Пёда,

Пёк нще лёиП, йёйела ду Века, двй Века, У Веку йма жираШка,

йёЪбви, йёШ Вёкбва (исп. и приев, прид. Веков), идан ВрВовес, двй

ВрВовеза, Кйки йма слдсШ, Увй со \е много круйан, Такй \е н>игЪв

куШ (= Нуд), Кйки Ши \е заф куш, Вйш \е куШ Шакй, Из мала дана

уШй Ши крш не да Ворасиш (= неНеш да оставит), Ни йурйса га

(= не оставл^ га) врс цёива, 7о Вреку извили ду цёива, цёивом,

у цёиву, чек, млдго чака, йомйже чаком.

§ 223. Ипак, код неколико именица — мас(Ш), нбк, ВамеШ,

слас(Ш), сд — йма остатака промене основа на •!• у неким паде-

жима. То су генитив (у ]едном случа]у можда и датив) на -и и,

нешто ре^е, инструментал са завршетком -им, познатим из дубро-

вачког говора1 и неких херцеговачких и босанских2:

Мрцица (= малко) масШи ймамо (импф.), йу]ё'домо га; Да \Ь*

чбвик крмчёШовога масши; Ймаш ли кравскога масШи да ми даш;

Узнеш масШи Орёиснбга; Намаза (= намазах) филщу (= кришку

хлеба, грч. уе11) масШим; Пас$\ \е дрвёним мйслом слйдак ( = сладак

кад ]е зготовл>ен са маслиновим ул>ем), а масШим нще; Уйржи га

1 Будмани, Дубров. 170.

* Решетар, Шток. 171 и Жул>иН, Вареш 257.
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крмчеШовим мйсШим; Тудймо (= идосмо) двй дни и две" нбЫ;

Шрй нбНи; чиШйри ндЬи; ПамШи ду Шибё /Я н-йшшем; шй мине

Шмёши ни дй\и; Нёама йамёШи; бёс Памёши; Да га научим ПймёШи

(ако ни]е датив); Л1 сама сббом йамешим ми га наЦо к'ако Шрёибу}е

да бйне; ПймеШим Ье се сёиШиш; ,1а моим йймёШим Шако га навддим;

нёама сласШи; сбли да дймо увцйма; У5 га }ёим бё-соли; гррда соли;

Измёиша брашно сдлим; РбШква солим се \еа, сдлим се маче.

Конгруенщф показзч'е да су и ови облици по правилу

мушког рода. Само у 1'едно] бро]но} конструкции имамо конгру-

енци]у женског рода уз овакве облике: две" ноЬи.

У извесним падежима множине има додирних тачака измену

промене нормалних именица м. р. на консонант и парадигме

основа на -I- :

ном. — ак. кбсШи, цёави, ген. кусШи, нбНй, Пёдй, цёавй.

Никаква дистинкци]а не може се чинити ни у погледу облика

дат. мн. као цёивама. Наст, -ама претставл>а иноваци]'у за]едничку

свим деклинациским типовима осим основа на -а где ]е изворан.

Укупно узевши, станке ]е такво да би се — наравно, у синхро

нично] перспективи — могло реНи да нема више посебне промене

основа на -1-, веп само неколико именица м. рода на консонант

ко]е у два падежа има]'у неправилне облике — и ко^е притом

нису продужеше старих именица м. р. ове деклинаци]е.

§ 224. Тенденци]а ка приласку именица на -I- мушком роду

претставл>а ]едну од многобро]них веза ко]е спа]а]'у ова] говор

са призренско-тимочким1 и косовско-ресавским2 ди]алектом. При

том галипол>ско сташе, као и косовско, показу]е да за промену

ни]е неопходно губл>ен>е вепине флексивних облика и сво^ен^е

деклинаци]е баш на оне падеже (ном. и акуз.) где се обе промене

додиру]у. И без општег упрошНаванэа флексивног система знача]

тих облика ]е толики да су они могли изазвати из]едначен>е обе

парадигме и у осталим облицима.

§ 225. Неколико именица ко]'е у нашем кн>ижевном 1'езику

обично иду по ово] промени у галипол>ском припада]у деклина

ции ж. р. на -о. Али то су управо оне именице ко]е и другде

понекад има|у овакве облике:

1 БелиН, ДИ.1С 305—306; Стано]евип, Сев. тим. 399—400; ПавловиН, Срет.

159-160; СтевановиН, Ъак. 108.

2 ЕлезовиН, Речник напр. под рааос, слас, со, сшЪрос, сШуд; мо] мате

риал из Глоговца: един Вёд, нйнани ПЪмоЬ, цёвови, часШови и ел.
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десне ми булё\у (исп. ёёзпа у РЛА), —

кЪкша, две" кбкше, акуз. кокшу, мн. кбкше, ген. кукшй (исп.

у РЛА какова), —

нише (инё нише, узнй нйШе да увидёмо), ген. нйШа (кЬко ймаш

яйша), али и ниши (исп. у Вука нйШи, ниша, али у Банату на

разним местима нише, ген. ниша)1, —

инй Пёда, две" Вёде поред идан йёШ итд. (в. горе).

Овамо долази и именица йёисна ко]а ]е данас и у другим

длфлектима кудикамо обични]'а по промени на -а, — на^чешЬе,

додуше, са завршним -ма.

§ 226. Нешто ]е друкчи]и случа] именице хЬй (ккй) ко]а и

овде показухе познату недоследност у промени. Забележио сам

•следеЬе облике:

ном. ]д. хкй (ккй) |

ген. \а- хкёре (кЬёре)

дат. ]д. хКёри (кЬёри)

ак. ]д. хЬеру (ккёру)

вок. ]а. кНери (у песми), — хКёро

инстр. ]д. хЬёром (ккёром)

ном. — ак. мн. хкёре (ккёре)

ген. мн. хкерй (ккерй), хНирй

дат. — инстр. мн. хкирйма и хкёрима — ккерама.

Поред тога посто^ — опет слично као у другим говорима

и у кшижевном ]езику — именица хНёрка (ккёрка, Нёрка) у истом

значензу, без деминутивне ни]ансе.

ДЕКЛИНАЦИЛА ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА

И ЗАМЕНИЦА КО И ШТО

Облици личних заменица

«§ 227. Личне заменице }й и шй има]у у ген. — ак. и дат.

(-лок.) ]д. облике менё, Шебё. Наводим само неколико примера за

датив: Менё не Шрёибу}е ййрй, Мине \е лё"йо кр врйШа, . Вй сШе

ииёсо йо/ё^ли, а менё сШе косШе йорасили ( = оставили), Тибе дднисе

мрва лёиба, Тебе йо^ём, чорбацЩо.

1 Облик наше и у Л. Игеъатовипа, Ъ. БранковиН, Ср. Карловци 1859, стр.

123. Податак из галиполског говора утолико }е интересантнн]и што ]е, по РМ,

-ова лексема забележена први, пут у Мнкал>ином речнику 1649, у облику пШ.
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Исп. § 61.

Инстр. \ц- ових заменица гласи мдм и шубдм:

Аде Ши с мдм; Оди с мбм йа се не бд\; ОШе вй за мбм; Пр-

мдм (=-= пода мном) \е склёмба (= столица); Нще йр мдм (=- преда

мной) него йр Шубдм; Сигрймо се ми с шубдм; ОЬе д-йде с Шубдм^

Ортотонички облици личне заиенице III лица одговара]у

кшижевнима по свему осим — делимично — по акценту: н>игй^

н>им$, с н>йм, — н>е, «б/,1 н>р, с н>дм, у н>д].

Ни акцентовани облици множине личних заменица не разли

чу се од одговара]'уНих кнэижевних облика. У ген. — ак. сам

слушао нас, вас, н>й, а дат. — инстр. гласи, у складу с општим»

системой наставака деклинаци]е, нама, вйма, н>йма.

§ 228. Енклитички облици све три заменице и у ]еднини н

у множини показу]у необичан систем са крупним иноващфма.

Само заменица III л. м. и ср. чува разлику измену енклитике за

датив и оне за акузатив (му : га), остале заменице има]у само па

}едну енклитику за оба падежа: ми — Ши — \е (III л. ж. р.) —

ни — ви — (/)«.

Примери:

ми

дат.: Ладе ми Пйрй, — Срзе ми йде/у,

акуз.: Да до^еш да ми удрёишиш и да ми извадиш ду лёава

и да ми у^ашиш; Удрйво ми\е; Они ми Првара (= она ме превари);

Найадоше ми две" жене; Л^бакем (= л>убепи) загрйзе ми; Сшрка-

вица ми рфйШи; Загрли ми; Коно йачавру ми зйфр/и; Не ШПчй ми;

Ке(Ш) Ши шрёибу\ем, да ми на^еш; Он Шрчи да ми дусШигне; Лёий&-

ми прчёкасШе (лепо сте ме дочекали).

Ши

дат.: Да Ши казе; ЗЩе ба]а Ши {чъо\ отац).

акуз.: Бёцжи да Ши ни уфаШим; Йскасс да Ши рдре (= да те

удари); Са Не се дйгнем д'бвлен Па лёийо да Ши йонлачим (■= из-

газим), да Ши умлаШим; Слрша}у шо гворши йа Ши найадо/у: Шй си

Грка; Лё"йо ли Ши рйни; НёНем да Ши чекам; Уй Ьем да Ши закЩем;

Ни Шдди (= не одлази) кр Шё крйве да Ши не убудё; КЪко дана

Ши учим; Свй Ши варЩу; Не мдг да Ши дусШшнем.

1 Нисам чуо облик дат. — лок. том ко]и би се могао очекивати прем*

наставку придевско-заменичке промене (§ 241). Исп. напр. том у шумадиском

кановачком говору (П. ЪорЬевиЬ, АгсЫу XVI 138). Исто тако (в. ниже) изоста]е

н дативска енклитика л. замен. 3 л. ж. р. /ом ко^а се по)авд>у]е не истом тереиу

(вотврде у мом матери]алу из Ландола код Смедерева).
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дат.: Зёшрве /е косу йлеШё\у; Лх сам ]е унука; Фр/йли /е

(бацили \о\) див6]ке \абуку; Сёкрьа /в колйче мё"си; Каш се сё"Шила

за мужа \е (за свог мужа); Умри \е сйн \е; Носйво \е (= \о\ \€)

млёика; За \е рёко, ама она не кйндиса (= не пристаде), сйШ кб }е

\е крив; Свй \е носе/у кдша; НамйгнйНем /г; Глйва \е (= \о] \ё)

П)>на гн>йда; Дёида нЩё \е (— ]о] ни]е) даво соли; Шо \е биде

(— шта \о\ би); Мачка грибе нокшйма \е (= сверим ноктима).

ак.: Да \е вё"д\ес; Ни зйм\и \е; НЩё \е Послршао, Ни Шрёибу-

\йше да /е мёШнеш шако.

ни

дат.: Млбго ни йбШрйжи; Дадоше ни йуШа; НйНй ни ду Шё

вудё (= од те воде); Црква ни бёасе свеШи Илща; Пйшемо шо ни

доНе на йамеш.

ак.: Исйёсё ни на вагоне; Зайокоше да ни гн>аве}у; Ни Шйчй ми,

Не ни вёище (= видеНе нас) брит ми; Свйга Не ни ПоШучё (= све

Не нас побити); Щсш\е ни црква (= пусти нас црква [да се рази-

^емо после службе]); Да ни дйгне}у дошле (= покрену одатле);

Ако су ни щйни замрзйли; Укйнйше нц (= позваше нас) да йдемо

на свадби.

ви

дат.: Уа ви казр/ем, а сузе ми йде\у; ОШе вам, де"ца, да ви

дам свПмр; За Нем да ви Вдш1ем; Дубрй ви нбН.

ак.: Не мож да ви Шрййм, За ви свйгй йшШем (= \& вас све

вол им); Да сам знйво шо Не да йобёигнете, Наву да ви йу\ёам

(= по]ео бих вас); Да ви кани на ручак; Вук да ви изё" (пастир

куне овце); Дубрй сам ви нашаво (отпоздрав; = бол>е вас нашао).

(Пи

дат.: Кажй /и да д6Не\у унбНи; Дйдомо и сйрн>а; Тйшли бни

дома \и (сво^ купи); Удрё"шйШе и гаНе; ИзйНе зёШ да и йо\уби

руке; За и бесё'дим чашки, а они. ми заврНа}у грчки; Да]е и ракЦе.

ак.: Ъаше да и удре (= удари), Загрйде/у /н Шрч>овама; Пдйа

\и вё"нча, Подрв'д сам и; Ни клйчи /и (= не гази их).

§ 229. Леднакост енклитика ни и ви у дативу и акузативу

множине стари}а ]е од разлике ни : не, ви : ве ко]у данас налазимо

у говорима зетско-х:|еничким, косовско-ресавским, призренско-

]ужноморавским, пожзревачко-вршачким и неким другим. У ти-

мочко-лужничком и данас ]'е обично ни, ви у оба падежа.1 Такво

станье наставл>а се и у говорима бугарским и македонским. И! у

1 БедиЬ, ДИЛС 402, 405; Стано]евнН, Сев. - тик. 404—405.
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јужноморавском се нашло нетто потврда за ни, ви у акузативу.1

Према проф. Белићу2 „у таквој се употреби находи ни и у нашем

косовском дијалекту." У крашованском је л/, V/ сачувано у акуза

тиву, док је датив пШ, V^т.% На другој страни наше језичке тери-

торије, у неким месним говорима Боке Которске такође су сачу-

ване ове енклитике у акузативу.* По В. Томановићу8 такви су

облици још крајем XVII века били живи у говорима Скадра,

Црмнице, Цетиња, Куча, Дробњака и неког места у Херцеговини.8

Ни енклитика (ј)и у дат. мн. није непозната нашим говорима. Она

се јавља у источноцрногорским говорима,7 у суседном црмничком

говору,8 у ђаковачком,8 у косовском10 и у њему сродним говорима

Ресаве11 и околине Светозарева.12 У призренско-јужноморавском

дијалекту јавља се сродно ги као дативска енклитика.18 Харак

теристично је да обе ове енклитике — (ј)и и ги — долазе само у

говорима који у множини заменица 1 и 2 л. имају старије енкли

тике (ни и ви и не и ве, неки од њих само ни и вы у оба падежа),

1 А. Белип, 1. с.

2 О. с. 402. Материјал Елезовићевог речника, међутим, не потврђује ову

констатацију. Ни моја теренска испитивања косовско-ресавских говора вису

донела потврде за ово.

» Петровичи 171—172.

* Уазо Тотапоујс, Асе. р1. П6п1ћ гатеш'са ргуок I йги§ов Пса: п1, VI (пу, уу),

Годишен зборник на Филозофскиот фа^лтет на Универзитетот во Скопје, Исто-

риско-филолошки оддел. Книга 3 (1950), № 2, Одделен отпечаток стр. 4—5.

5 О. с. 5-13.

8 Ова црта - ни, ви а не не, ве—не може се узети као доказ сродства

галипо.ъеког говора са било којим од поменутих дијалеката. Облици не, ве очи-

гледно су новијег порекла. Даничип, Ист. обл. 220, не нашавши ниједног примера,

каже да су ови облици настали .у најновије време," а Будмани у РЈА утврђује

да .нема потврде прије нашег времена." В. Томановип, о. с. 10, показао ]е ипак,

да је облика не и ве било у неким црногорским говорима већ краЈем XVII в., али

су тада они били ређи од ни и ви. Јасно је да је у време исељења Галипољаца

у вепини говора (ако не у евнма) било још ни, ви.

7 СтевановиН, ИЦГ 55.

8 Милетип, Црмн. 535.

9 Стевановип, Ђаков. 112.

10 У речнику Гл. Елезовипа з. V. он овакав се облик не помиње, али долази

у песмама на крају друге- књиге речника: \а /о дйдо на стр. 574, У руне /а мајко,

■бёли дулбйни 577. /

11 Ивковип, Рее. 176: и-сётра и-зет-ји; 318: бн-јц новац уступи.

12 Мој материјал из Глоговца: Ако и краду, алаљи [<^алйл ји] вера код

.мож да сакрйу; Дајше и шШа било да једу.

и Белип, ДИЈС 415; Т. Ђорђевић. Караџић IV (1903) 3; Стевановић, Ђаков.

112; Павловић, Срет. 173. Исп. такво ш и у косовском говору: они бћеју }а да

.ги бйднем измећар, Елезовић, Речник з. V. кШеШ.
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а не млађе нас, вас : нам, вам. То значи да су ови говори, уко-

лико данас и немају изједначене енклитике ни и ви у 1 и 2 л.,

свакако прошли кроз ту фазу. Поклапање тих облика, и то са

завршним -и, утицало је да се изједначе и енклитике дат. и акуз.

мн. замен. '6 л., опет са завршним -и. Томе су помогле свакако и

дативске енклитике у једнини, ми и Ши, које се такође заврша-

вају на -ц.1 Доцнији развој у неким од наведених говора створио

је поново разлику између енклитика дат. и акуз. 1 и 2 л. где се

у акуз. појавило не, ве; такав је процес изостао код заменице 3 л.

где је ортотонички ген. — ак. н>й(х) пружао чврсту подршку

одговарајућој енклитици на -и.

И енклитика је у дат. јд. заменице 3 л. за женски род

лостоји и у другим нашим говорима, тако напр. у Сретечкој

Жупи,* у тимочком дијалекту,3 у северном Банату4 и спорадично

у Срему.5 Овај се облик, додуше не без извесног натезања,

може изводити директно из старог кзн или фонетском асимила-

цијом из /о/ (> /о/ >/'е [/']?). Остају дакле једино енклитике аку-

затива ми и ти које претстављају новину за нашу дијалектоло-

гију. Али појава тих облика сасвим је природна у говору где су

1 Бранко Милетић, I. с, налази да „није искључено да се овакво и развило

фонетским путем од им: им > и^> и (у неким се црногорским говорима одиста

може чути овакво назализовано и).' Ово објашњење, овакво какво Је дато, не

може се одржати. Назализовано и, ако га и има у неким говорима Црне Горе,

мије особина свих говора у којима се јавља оваква енклитика. Управо, у већини

тих говора само у једном положају могло би се очекивати назализовано и (или

-секвенца тога гласа и налазног спиранта \-, која би давала исте могућности за

губљење назалног елемента, исп. о томе Ј. Шолара у Славистичној ревији III

429—440). То је положај испред струјног консонанта, где м одн. н тежи да се

претвори у назални спирант. Та је асимилација могла захватити и облике заме-

ничких енклитика. Тако сам ја у Југозападном Банату бележио да (им пбнлоним:

да шн дам (исп. у Источној Црној Гори молин тс и ел., Стевановип, о. с. 54):

да (иП кажем: да /и" (са назализованима и] се да. Из положаја пред констрик-

тивом могла се енклитика [ј)и < [ј]и\- пренети даље и уопштити, али једино у

случаЈу да ]о] је морфолошки систем давао подршку — иначе би она остала само

позициона гласовна варијанта, без морфонематске вредности, и својим постоЈањем

везана за одређене гласовне услове. Јасно ]е, дакле, да Је овде фонетика — уко-

лико Је уопште играла неку улогу - могла дати само повод, док ]е морфологија

вила одлучан фактор.

2 Павловип, Срет. 172 — у акузативу Је гу и ја. Сличне облике налазимо

и у сродним говорима у северно] Македонии: у Пологу (Селищев 346) и у Скоп-

скоЈ ЦрноЈ Гори (Видоески, Македонски Јазик V 177).

» Белић, ДИЈС 409; Станојевић, Сев. -тим. 405; енклитика акузатива је ју.

* Милетић, Кик. 25 и П. Ивић, ЈФ XVIII 155 — ту Је и у акузативу /е.

5 Б. Николић, ЈФ XX 283.

-
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заменичке енклитике датива и акузатива у већини случајева изјед-

начене и где су притом исти падежи изједначени и у ортото-

ничним облицима једнине. Галипољско стање у овом правцу обе-

лежено је готово потпуним остварењем тенденције — познате и

другде1, али у мање развијеној форми — да се уклони разлика из

мену оба реда заменичких енклитика. Узроци ове тенденције нису

увек и у свему јасни, уосталом као ни узроци нефонетског јед-

начења наглашених облика (мене, тебе у дат.), такође познатог

многим говорима, а међу њима и галипољском (в. горе). Ипак,

уколико се ради о процесу код енклитика, једно је сигурно: нај-

значајнију полазну тачку дала је стара једнакост енклитика ни

и ви у дативу и акузативу, али су и синтаксички моменти морали

играти значајну улогу, као што је истакнуто у досадашњој лите-

ратури (проф. Стевановић, у више наврата2).

§ 230. Галипољском говору непознати су облици н>га и н>,

затим везе као за ме, у те, на се. И ова особина везује гали-

пољски говор за наше дијаелкте на истоку. По ономе што о

оваквим облицима пише И. Поповић8 излази да тих облика нема

готове нигде у екавским говорима, али да се они „у западнијим

1 Осим већ наведених чни.смица исп. напр. и једнаку енклитику ју, ву, гу

или гу у дат. као и у акуз. ]д. замен. 3 л. ж. рода у низу говора призренско-

тимочког и косовско-ресавског дијалекта. Тако Је у источноЈ Србији [ју, ву, гу, 'гу

— Белил, ДИЈС 410—413), у ђаковачком говору [ју и гу; Стевановип, Ђак. 111),

у метохиском (Стевановић, Метох. 65), у косовском [гу, Елезовип, Речник а. V. он),

тако Цу) и у Гочу код Врњаца и у Глоговцу код Светозарева (мо] материјал). У

исти комплекс појава спада даље и употреба облика ње у дативу у некадашњем

Јагодинском округу (ње не помаже а ]е карао а \е миловао, Милипевип, Кнеж.

Срб. 213) и сродан датив н>ёзи у Гочу (мо] материјал). Ови дативи иду у систем

с нормалним наставком -е у дат. — лок. Јд. ж. р. придевско-заменичке промене и

можда су они били повод за обрнуту употребу датива место генитива на терену

истог (косовско-ресавског) диЈалекта: дЪбио сам пйсмо од њој у МетохиЈи (Сте

вановип, Метох. 65), те-окуси од-њојзе у Ресави (Ивковип 59), Једна йде

поред њОјзи и Била сам кол н>о у Глоговцу (мој материЈал).

Зона неразликовања облика дат. и акуз. личних заменица протеже се и на

неке македонске говоре. Тако Је напр. Божо Видоески у Поречу (Поречкиот говор,

Скоп|е 1950, стр. 37) нашао употребу енклитика /а и је и у дативу и у акуза

тиву. У Македонији процес иде и да.ъе. Проф. Белип у својоЈ студији о галичком

говору (стр. 185, 186) бележи облике нам и вам' и у акузативу, а у писца Ђинов-

ског налази и ними уз готово све предлоге (1Ыа\188). Видоески у Поречу констатуЈе

такође ними и у дативу и у акузативу, а с друге стране нас и вас и у дативу

(о. с. 36-37). Ово Је све утолико упадљивиЈе што су личне заменице иначе наЈ-

конзервативни)е у чувању флексије тамо где се она иначе у деклинациЈи укида,

и то не само у словенским Језицима Балкана, него и у другим језицима у Европи.

* Наш Језик, НС III 187—189.

• Метох. 65, Ъак. 112.
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кра]'евима, почевши отприлике са западном Срби]ом . . . редовно

употребл>ава]у."

§ 231. Од личне заменице за сва лица долази ген. — акуз. —

дат. сибё и инстр. сдбом. Дативска енклитика си, честа, с )'едне

стране, у нашим западним кра]евима, а, с друге, у призренско-

тимочком диалекту, не долази у галипол>ском. Ни енклитика се

ни]е заменена са си (што би било аналогно замени ме са ми и

Ше са Ши). Та ]е енклитика, претворивши се у морфолошко сред

ство кон]угаци]е, иступила из падежног система, тако да }е се

више не дотичу аналошки покрети унутар тог система.

Заменица ко

§ 232. Ном. \а- гласи ко: Ко ши га кйжа, Кд нйййса увр

кн>йгу. Нема остатака стар^'ег Шко1, чак ни у сложении замени

ца ма (нико а не ниШко). Исто тако не ]авл>а се облик ко) или «у/,

обичан у призренско-тимочком2 и косовско-ресавском8 диалекту

я у крашованском говору4. Ова негативна особина ни]е без зна-

яа]а за одре!)Ива(ье односа галипол>ског према овим говорима

с ко]има он иначе има много додирних црта. Крашовани су ста

рки исел>еници него Галипол>ци. То што и они има]у ову особину

показу]е да ]е она у доба иселен>а Галипол>аца веН послала у

неточно] Срби]и. Отсуство об тика ко], ку] спа]а дакле галипол>-

■ски са северн^им екавским говорима, у првом реду во)'во1)анско-

шумадиским и пожаревачко-вршачким.

У ген. — ак. налазимо куга, у дат. кум$ Посматран из пер

спективе данашн>их источних новоштокавских говора, овакав датив

«а -му претстав.ъа архаизам (у призренско-тимочком диалекту

]ош га има)6.

У инструменталу долази само с кйм, с к и м е ]е непознато.

§ 233. Заменице сложене с ко гласе у номинативу нйки поред

обични)ег нйко и свйки поред свйк:

1 По материалу Ъуре ДаничиЬа, Ист. обл. 147, ко се ]авл>а од XV в., али

на]]ачи замах добива у XVII в. Исп. и Ва]ана, Злат. I 347 и II 155.

* А. БелиЬ, ДИЛС 424 [ко], ко"/, ку/); Т. ЪорЬевиЬ, КарациЬ IV (1903) 3

[ку'1, ко'1); Стано^виН, Сев. - тим. 406 (ну}, ко/); ПавловиЬ, Срет. 176 (ко/).

* Елезовип, Речник 8. V. ку/, у мо)им белешкама са Гоча кЫ, у Ресави опет

лу/ (ИвковиЬ 389):

4 Петровичи, о. с. 177.

5 БелиН, ДШС 424; Стано)евиЬ, Сев. -тим. 406; Т. ЪорЬевиЬ, КараииЬ IV

3; ПавловиЬ, Срет. 176. Исто и у крашованском, Петровичи 178.
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ИзйНе брйШ да глёда, Да не слрша пики, .(а кр вйс д6Нот

нёимаше нйки, — Нйко га ни чр\е, То Ши нйко рйу\а (= „бйо/З" -

научи) шибё.

Узне сваки Поддан кбмаШ; Сваки йма йо-\дйн адеШ; Уйржи

ло\ом, ама сваки ни мож да га /ё"; Свйки ймаше мнбго увйцй;

Мори уШй руй ( = та]' руб) нйси сашйла лё"По, нумдйцо, да Ши се

смёи]ё сваки, — Сваи: сШре'Ном му (свако према свс^о] среНи);

Свак йма йослр му; Свйк лажйцу на усша нбси.

Треба истаЬи да се облици нйки и свйки у свим овим при-

мерима ]авл>а]у самостално, т]. да контекст не захтева облике

трородне заменице.

Облици са -и, уосталом исто као и поменуто «о/ ко}ега у

галипо.ъском нема, резултат су наслона именичких заменица на

одговара]уНе трородне, т]. на н>ихов ном. ]д. м. р. Облик нйки —

нйко забележен ]е на разним местима у призренско-тимочком диа

лекту1 и у неким селима у северно] Срби^и. Ердел>ановиН2 наводи

из Мале Плане у Поморавл>у не мож нйки да извади, а ]'а сам нашао

нйки у Железнику код Београда и Ландолу код Смедерева. Проф.

МосковлевиН налази нйки у овом значешу и у говору градског

становништва Београда3. Ареа употребе сваки м. свако много ]е

шира. Тако ове по]аве йма, осим на поменутим местима, напр. рш

и у косовско-ресавском диалект}4 и у говору многих места у

Банату5. За обе особине било би вероватно ]ош више потврда са

разыих страна кад би испитивачи обратили пажгьу на н>их, а наро

чито на значение и употребу облика нйки и свйки.

Ген. — ак. ових заменица гласи наравно нйкога и свакога, а

датив ]е никому и свакому.

Заменица шШо

§ 234. Галиполэски говор позна^е ову заменицу исюьучиво у

облику шо (со), с испадан>ем ш, ко]е ]е дошло вероватно због

дисимилащ^е у везама као шШогод или шшо да... (исп. § 151):

Ш6 ймаШе, шо нё"маше; Шо Неш ми жйНеш; Шо чёш; О боже

госйоди, шо Не да \е (- шта Не бити) ув'6; ВбШ нёима шо да идем;

Наййво се, не зна со говдри; Не знам со' \е, — Кр Не д-йдеш шако,

шо се не накйШиш; ШЬ Влйчеш.

1 Т. ЪорЬевиН, КараииЬ IV 4, исп. и А. БелиНа, ДШС 425.

* Шум. 94.

* БелиНев зборник I (1921) 137.

* ЕлезовиЬ, Речник $. V. сваки.

5 Тако у Фаркаждину: Моро \е сваки сврнуШи да йще (мо] материал).
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Треба истапи отсуство нови]ег облика шШа ко]'и, по Дани-

чипу1, долази од XIV в., али ]е и данас непознат извесним што-

кавским говорима, углавном перифериским8.

Облици косих падежа не говоре се. Место чеса или чега

употребило би се аналитичко ду шо (^ од шта), или би место

»ьега дошла перифрастичка конструкци^а: Уно сиШно шо се найрЩа

ду н>ига бОзё. На^зад у ]едном примеру имам ]едноставно шо место

чега: Шд \е йЬсща [и>иву] Па рдди?( = Чиме си }е...). Синтакса

падежа галипол>ског говора овде би захтевала генитив, а не

инструментал као у ки>ижевном ]езику (исп. § 469). Одговор на

ово питан>е гласи: Ичмёна \е йосёи\а.

У инструменталу се место облика ове заменице употреблава

с ним, в. о томе у § 524.

§ 235. А'дина заменица сложена са ш т о ко]а долази у гали-

полском ^е нйшШо (=- ни- и н#-).

Нёама нйшто да йуквасим рсШа ми; Никому нйшто; Нще

мбгаво нйшто да на%е, —

А да се сйграмо нйшшо; Зайокнеш (-почнеш) нйшШо да

найрЩас; СйноН нйсШо усни; Ду свйга (= од свих) По нйшто

накуйува.

Као што се види, Ш се овде редовно чува. Лако ^е могупно

да узрок треба тражити у чиньеници да нйшшо не долази никад

у вези са год ко]а пружа услове за дисимилативно испада-

н>е т (§ 151).

Место одричног нйшто често се чу]е йч « тур. Л/с).

Посебно треба истаЬи архаичност облика нйшто (а не нйшта).

По Даничипу3 први примери за нишша пада]у у XIII в. У дана-

шььим говорима нйшто \е ванредно ретко. Решетар4 га ]е забе-

лежио свега ]едном у околини Б]еловара. РЛА наводи из XIX в.

само две потврде5. Овде ]е галипол>ски говор конзервативни]и и

од тако архаичних говора као што су крашовански6 и сретечки7.

1 Ист. обл. 154.

2 Решетар, Шток. 183; М. Стано]евиЬ, Сев. - тип. 406, Т. Ъор1)евиН, о. с. 3;;

ИвшиН, Шапт. 139; Петровичи, о. с. 177.

1 Ист. обл. 154.

4 Шток. 183. По Б. Ластавици, ме^утим, овакав облик долази у кореншч-

ком говору (г^У) XIV 755).

■ 5. V. п1§1а.

• Петровичи 178.

7 ПавловиК, о. с. 29, 107, 147, 173, 215; свега ]едяом нйшто стр. 82.
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ДЕКЛИНАЦША ПРИДЕВА И ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА1

ПАДЕЖНИ НАСТАВЦИ

§ 236. Наставци тврдих основа са самогласником о потиснули

су наставке меких основа са е:

брашЪвпд ми дё'Ше ( = мога брата . . .), вёгдин>ашн>о ( - ово-

годишн>е), врукд \е, гддин>йшн>о, гбрн>о, данашгьо, дивёрн>о ми дёиШе,

див/о, ддлн>о, ку/д ми $во зйзвони, кумовн>д, мужевн>'6, Прёижнго,

сШрджн>о, сШрёиачзо, ШрёНо, шридйн>ашн>о дё"Ше, Шу^о, учёрйииьо, —

вйшога, вррНдга, ддлгьога, ку/дга, му}дга, насога, сшрёидн>ога,

Шу'фга, —

дат. му\бм, сШрё"дн>ом, Шу\ом, —

На ддлн/ом ЩШу, у нйшом лёиву, нще на сймо сво']дм му ладу

(- ни]е при чисто] свести), у ШреЬом Ьрйу, у шр^бм селу, у царбв-

н>ом сара\у.

Остатака стар^'ег стажа има само у ном. ^д. ср. р.: му)ё,

Шу/ё, ку\ё, — мисаке курйШо, ПирйЬе курйШо.

Ова] процес претставл>а саставни део општег'покрета смене

наставака меких основа с елементом е одговара]уЬим завршецима

с елементом о. Код именица ]е -ом у инстр. ]д. потпуно истисло

•ем, а уметак множине -ов- знатно се проширио на рачун -ев-

(додуше и уметак -ев- задобио ]е са сво]е стране нешто терена,

али много маше). На]зад и у деривации наставак -ов истиску^е

-ев код меких основа.

Овакав покрет врло ]е природан и врло распространен у

области нашег ]езика (да у друге словенске ]езике не залазимо).

гЬегове почетке налазимо и кшижевном резину Цежом, лено, го-

сПодаров). Он се ]авл>а у разним д^алектима у врло различитом

обиму. У многим говорима он се ограничава на облике именица,

1 Лсклинаци]у придева и придевских заменица обра^ем за]едно углавном

зато што у галипол.ском нема више готово никаквих разлика измену наставака

ове две категори]е речи. Чак и у ном. и ген. ]д. м. р. (одн. м. и ср. р.) наставци

су исти: и код придева и код заменица долази у ном. и -0 и -и, а у ген. и -а и

-ога. Леднна очувана разлика ]е у квантитету наставка -ога у ген. (-ак.) 1д.:

уШога — лё"йога. Иначе су придевске заменице ближе придевима него именич-

ким заменицама ]ош и по трородности (и у вези с тим по конгруенц^и према

роду) и по зависно) атрибутско] употреби у ко)о) се на)чешпе )авл>а)у. С друге

стране, насупрот овим морфолошким и функционалним особинама ко]е придевске

заменице здружу]у с придевима, спона измену именичких и придевских заменица

лежи у домену семантике. То ]е за]едннчко значек>е упупиван>а (исп. А. Белила,

.^з. прир. 51).
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инстр. јд. м. р. и ср. р. и уметак множине м. р.1. У другим гово

рима, тако напр. у црмничком2, промена додирује и облике при-

дева, иако у малој мери. У трепима та се мера појачавала3. Нај-

зад има говора где су наставци с вокалом е скоро истиснути,

као и у галипо.ъском. Такав је напр. призренско-тимочки дија-

лекат *. Али најближе галипољском стању стоји оно у банатском

дијалекту5. И ту је развој доспео до потпуног уопштавања на-

ставака са о у већини категорија, и ту облици ном. јд. ср. р.

типа мбје и проширене множине имен. м. р. претстављају последња

упоришта где се још одржава двојство флексивних наставака. Ме-

ђутим у косовско-ресавском дијалекту, који и географски и лин-

гвистички стоји између призренско-тимочког и банатског, на

ставци меких основа шире се на рачун оних с елементом о у

инстр. јд. именица м. р. и ср. р. (лёбем) и у дат. — лок. јд. заме-

ница и придева {рнем, добрем). Тамо нема ни уопштавања -о/ у

дат. -лок. зам. и прид. ж. р. (не мојој жени, већ моје жене).С& ко-

совско-ресавским се у овоме не слажу говори пожаревачке групе,

који су иначе умногоме блиски галипољском. Они у инстр. јд.

именица имају увек -ом (кључом), а у дат. -лок. јд. прид. и зам.

сасвим друкчији наставак, -им (добрим човеку), док у осталим

поменутим категоријама о и е углавном задржавају старе пози-

ције. Поређењем галипољског стања с оним у пожаревачко-

вршачкој говорној групи која је некад заузимала много више

терена баш у Поморављу долазимо до закључка да у погледу

односа наставака тврдих и меких основа призренско-тимочка и

шумадиске-војвођанска зона ширења о нису увек биле одвојене

косовско-ресавским појасом с продирањем е. На терену северне

Србије косовско-ресавски је дошљачки дијалекат везан за мигра-

ције са југозапада. Галипољске прилике дају још један доказ да

облика типа лебем и овем у северној Србији није било пре вели

ких миграционих покрета.

§ 237. У данашњем живом говору Галиполэаца не употре-

бљавају се, осим у ном. (-ак). јд., посебни наставци именичке про

мене у неодређеном виду придева:

1 Исп. напр. мостарски говор (Милас 61 : 67) или дубровачки (Будмани

170:171, 173) где код заменица има и супротних промена: 1ёда, ЬVетй.

2 Милетић 417.

' Тако у Бачко), исп. И. Поповића, Гласник САН I 484.

* Белић, ДИЈС 430—431; Павловип, Срет. 178.

5 П. Ивип, ЈФ XVIII 150—151; Милетип, Кик. 24.

О говору Галипо.ъских Срба И
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Дадоше му ибснога йасу]а, Не мож да вёид\еш енога шрё"-

знбга, ймасе индга лёиидга брата, Кет \е на злбм Путу и ел. Исто

тако и присво]не заменице и придеви по правилу има]у -ога у ген.

(-ак.) и -ом у дат. - лок. ]д.:

н>игдвога, н>йн>инога ( = н>иховога), н>6н>инога ( = и>енога), Гдги-

нога, дрвеШовога, кбкшинога прилета, крмчёШовога масти, бвцйнога

мёса, сйанаЬовога сёимена, царовога, н>игдвом, 'н>бн>ином, на покой

ном клрн>у, цйровом ейну.

§ 238. Ледна друга особина говорила би у прилог претпо-

ставци да ]е продиранъе наставка -ога м. -а у неодре^ени вид у

галиполэском говору промена доста стара, извршена ]ош у прво-

битно] посто]бини. Найме у извесним случа]евима галипол>ски ]'е

сачувао -а, и то на начин ко]и управо намейе паралелу са неким

другим говорима:

учу Ъур1)ова дна, учу Зувана дна, учу Крсшбва дна, учу Мй-

трова дна, учу Никдла дна, —

идан рёижан> бё"ла лука, А да \еимо бё"ла лука, Иди ми куйи

сува грбз/а (поред да ми слаткбга масла, Узне дрвёнога мйсла,

Тёи жуШога Пасу]а), —

Ко\бга из мала дана како рёкне}у, такб-да сШане (=тако и

остане); Не мбжем свё да и йомрзём, нйсам из мала дана

музаво, —

ду ку}а дбба, д-ува дбба, д-уна д'оба.

Овакав распоред наставка -а потсеНа на она] у банатском

ди]алекту. И у Банату ]е ова] наставак изгубио стару функщОу

завршетка неодре^еног вида, али се сачувао у неколико посеб-

них сигу;щи]а па ]е чак, као и у галипол>ском, у неким нарочи-

тим приликама задобио новог земл>ишта. И саме категори)е у

ко]'има се све ово догодило готово су исте као у галиползском. И

у Банату имамо -а у именима празника, у партитивном генитиву1

и у неким устал>еним изразима и обртима ме^у ко]има се истичу

везе типа дЬ та д'оба. Елементи овог сташа постов и у другим

говорима во^во^анског диалекта2, а ул сам их нашао и у неким

говорима пожаревачко-вршачке групе, и то с обе стране Дунава.

Притом треба нагласити да то нису биле само конструкци]е

• За партитивни генитив да]е потврду и МилетиН, Кик. 33 (остало само по

мои материалу).

2 За Срем ми ово потвр!)у]е саопштеке Берислава НиколиНа, асистента

Института за ерпски ]еэик САН.



О говору Галиподских Срба 211

с називима празника, познате по бо.ъем чуван>у -а и из разних

других говора, веп и оне типичнее црте, партитивны генитив и

по^едини клишетирани изрази. Ни)е исключено да Не доцни]'а

испитиванэа напи овога рш више, можда и у другим говорима у

суседству. У сваком случа]у веН сад се оцртава ^една интере-

сантна изоглоса. Тешко ]е поверовати да се у галиполском могло

независно развити стаже истоветно с банатским, и то не само

начелно, него такореЬи до последнее по]единости. Из овога излази

да су и сама промена и шено уобличаван>е извршени веЬ на ста

ром терену, односно да ^е вей тамо -а увелико било изгубило

сво]у првобитну синтаксичку вредноСт. То ]е самим тим индици]а

и за релативну старину по]аве у самом Банату и у суседним

областима. Што се тиче узрока ко]и су довели до овакве специ-

]алне стилизаци]е употребе остатака наст, -а, н>их треба тражити

у чврстом наслону атрибута на именицу и у механичком прено-

шен>у шеног наставка на атрибут. Карактеристично ]е да ^е у

свим наведеним примерима придев. одн. заменица у атрибутивно]

служби и веома тесно везан за именицу ко]у прати (обично т.зв.

8уп1а^тез Ыояиёз). Погодну полазну тачку за ново продиран>е -а

могли су дати облици с именима празника (до Петрова дна) где

]е наст, -а историски оправдан, а где се он због опште конзер-

вативности оваквих израза иначе добро држи. Кад се -а у сло-

бодно} употреби, као ознака неодре^еног вида, почело губити,

овакви изрази могли су дати повода за ново тумаченъе вредности

овог наставка. Он се сад могао схватити као завршетак каракте-

ристичан за придев у оваквим синтагмама, где га у}едно подр-

жава и облик саме именице. Колико ]е у овом покрету све меха-

низирано, а ништа семантички условл>ено, види се на]бо.ъе по

томе што наставак неодре1)еног придевског вида продире и код

заменица и захвата баш облик ова (д-овй ддба). Из тога )е

разумл>ива и разлика, управо супротност према развозу К°]И Ре~

шетар налази у неким западни]им ди]алектима (§ 528). Тамо се

облици неодре^еног вида држе само у предикату, а губе управо

у атрибуту,

§ 239. Галиполском говору ни]е познат краНи наставак ген.

(-ак.) ]д. -ог, говори се само -ога. Примерима поменутим у прет-

ходним параграфима додаНу ]ош и ове:

бе^снбга, вакдга (^ов-), великого, глйднога, другого, жёднога,

индга, кйкога, лёийбга, мйлога, ндвога, овдга, йдснога, срйскога,

Шёшкбга, шрё"зндга, ушрчёШога (— уби^'енога), цйглога.
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Овакво стан>е не пружа нам могуНности ни за какве за-

клучке. С ]'едне стране пресел>ек>е Галиаолаца у Тракту свакако

]'е старее од по^аве краНе варианте наставака, а с друге стране

има и данас говора (у Срби]и напр. косовско-ресавских и при-

зренско-тимочких) ко]и зна]у само за дужи облик.

§ 240. У дативу, а исто тако и у локативу, нема трагова

употребе наставка неодре1)ене промене -у, чак ни у песмама. Оби-

чан наставак ]е -ом:

великом брашу, ундм деШёШу, на злбм Пушу, на ном свё"Шу,

начнём оШвбреном мё"сШу, у цВилбм селу.

Остаци употребе дуже (дативске) варианте -ому врло су

ретки. Забележио сам свега:

унбму чорбацйи, ни дЩе другому да говбри. Посебан случа)

претставл>а]у датив заменице ко ко]'и редовно гласи куму* и дативи

никому, свиному ко]и се на н>ега ослан^у (исп. § 232—233).

Наставак проширен партикулом -е, дакле -оме, не по]авл>у]е

се уопште. Исто тако не ]авл>а се ни -ем или -е"м (што би потсе-

пало на косовско-ресавско, а донекле и на крашованско стан>е),

а ни -им ко]е би везивало говор са шумадиским и во]во^анским.

§ 241. У дат. — лок. ^д. ж. р. наставак ]е тако!)е -ом. Нема,

дакле, разлике измену облика разних родова:

Да крйи енбм хЬёрки Шрй /асшька, другом двй; Намйгнйво

бкеШом уШбм лё"Вбм жени; Кйзйла милом ]е нивёисШи (= сво]о]

млагр} снаси); Жена говори инбм дивб\ки млйдбм; И \а Ъе идем

му]6м крНи; Да Прий9вёидам овбм нашом жени; Пбшаво н>егбвом

яуби; Кйзйла н>бн>ином с'ёкрви; Пуда ( — пода]) увбм Циганки лё"ба;

Свйком дивб/ки дам По /нр кишку; Свйком крНи како Врлйче;

Невё"сШа цё"лбм крЪи \е невёисШа, свй ]е гворе\у {— зову)

нивёисша, —

у божйНном корйзми; у бож\бм нуНи; ПоШковица на вулбвском

или на кпбйлском нбги; на вре^лом врЬйни, баш у гладном гбдини;

Шб се вЩаш на гблбм зём/и; у Гбрн>ом Мали; у диснбм руки;

Иде\у на унбм дибокбм рё"ки; у нбм дрргом уда\и (= ода^и);

у зешбвпом крЬи; на инбм гумйли; Обе"сиво на инбм грани; Нй^ё

га баш на кавачком ЬуйрЩи; Нбсис зиШо у ку}бм врёиНи; у мо/бм

руки; на мравском ррПи; Има играше у нашом Прдрлици ( = у нашем

дворишту); у новом крЬи; у н>игбвом кулйби; у вбм Планйни;

у сваком киши Пайар бйваш (еквивалент: „у свако} чорби миро^ща');

у Старом СрбЩи, у Шбм поди; у йрдулици Ши Шу/бм; у ШрёЬом

крЬи; у Шррском во\ски; у цё"лбм држави.
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Ова је особина позната штокавској дијалектологији из две

сасвим различите области: из Дубровачког Приморја1 и долине

Неретве2 и из Шумадије8. На дубровачку облает настављају се

и неки чакавски крајеви који су под јаким штокавским утицајем4.

Најранију појаву -ом Даничић је ставио у XVI в.6, али је Вајан8

показао да су први Даничићеви примери без вредности. Према

Вајану овакви облици чести су тек од почетна XVIII в. Он их

објашњава отпадањем крајњег -/ у -о/ (исп. и § 93). По њему

„ип 1осаШ-с1аШ ё'дЬгб п'ауаИ р1из с!е сагасЈегЈзИцие сазиеНе е! а

рш се11е с!е 1Чп81гитеп1а1в. Ја бих само додао да је морало бити

и утицаја м. р. истих падежа, аналогно ономе што се много

раније извршило у инструменталу. Овакво уравнавање уосталом

одговара постојећим приликама у плуралу. Ово објашњење може

важити и за шумадиску зону и за галипољски говор (исп. у наве-

деном параграфу примере за испадање / на крају речи и слога

иза дугог вокала). У Шумадији долази усто у обзир као подршка

процесу и стање у м. и ср. р. (где су дат. и лок. јд. такође

изједначени с инструменталом: добрим човеку) — уколико је та

појава старија. Иначе за исти терен не можемо са сигурношћу

одредити прве датуме јављања ових облика. Ипак је мало веро-

ватно да они потичу из дубље прошлости, из епохе док се још

чувао стари облик именичке деклинације придева у локативу

(на -й || -и) који је био заједнички за сва три рода и који је могао

утицати да се и у заменичкој деклинацији уопшти један наставак

за сва три рода. — Иначе преузимање -м у овом облику има и

дубоко структурално оправдање: после испадања х и / у резул-

тату фонетских процеса, м остаје, поред ређег г, једини консо

нант који фунгира као саставни елемент наставачких морфема у

деклинацији и као такав намеће се тамо где се појави потреба

за елементом ове врете. Економија и репартиција морфолошких

средстава била је свакако и један од битних узрока брзог ши-

рења -ом м. -ов у инстр. јд. ж. р. у своје време: в припада кон

1 Будмани, Дубров. 172; Решетар, Шток. 182.

2 Решетар, 1Ы<1.

3 Р. Вог<1еу1с, АгсЫу XVI 137; Ердељановић, Шум. 93. Тако и у Ландолу

код Смедерева (по мом материјалу).

4 Милас, Рад 103, 7А (за Трпањ); Московљевић, Говор острва Корчуле 49;

Храсте, ЈФ XIV 32 (за источни део Хвара).

5 Ист. обл. 166, 167, 186.

6 Злат. II 133-134.
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сонантима ко]и су обични у деривационим, а не у флексивним

иаставцима.

Што се тиче односа ове особине према проблему порекла

галиполског говора, треба пре свега констатовати да ]е искл>у-

чена н>егова сродност са ди]'алектима поменуте западне зоне, док

веза са неточном, шумадиском ареом изгледа вероватна. На том

терену ова особина захвата и кра]еве са старирм акцентуациям,

ме1)у н.има и такве у ко]има ]е та акцентуаци]а удружена с кано-

вачким дул>ен>ем, са шумадиско-во]во!)анским (у]едно и галипол>-

ским) икавизмима и читавим низом других црта карактеристичних

за галипол>ски говор. БиЬе, дакле, да су Галипо/ьци донели поме

нуте облике готове из старе посто]бине.

§ 242. ^дини наставак инстр. ]д. придева и придевских заме-

ница ]е -им: уним чувёиком, инйм дршком ( :идан држак), лё"ййм

ерцом, слаШкйм маслом итд. Нема никаквог трага наставку *еим

ко]и би одговарао косовско-ресавском стан>у. Наставак -им долази

и у женском роду, опет у исюьучиво] употреби:

Он ми ббейм нугбм ^нни (=удари, гурну); Под волбвеким

ножом црв; Да дм/ем чанаге вруЬйм вуддм и Вёйелом; Дрргим

никоим дивб\ком не да се ужёни; Он ми луйаше инйм граном, фр\а

висбко инйм руном; Дб^е инйм нашим женбм ( = с ]едном . . .);' Омй

га ладнйм водом; Онйм малим водом вуданйца ни-м'бж да се врШй;

Дй Неш уШйм младйм жинбм; Ми смо рбдови /ьигбвим мамом

(= с жеговом . . . ); Овйм Неш рукбм да фр/иш, увйм Иеш. да уфаШис;

За и [зубе] увйм шравбм ушри- Сшане/у йа се умйва/у онйм вуддм;

Шд се задё"ваш уШйм дивб^ном; Празним руном ни шоди се на

екймищу (— празне руке не иде се лекару); Ку ШЬ^аше (= куда

и^аше) учёр унйм слйчним дивб\ком (= с том лепом...).

Овакви облици нису ми познати из модерних д^алеката, али

се у приличном бро]у ]авл.а]у у текстовима у Ерлангенском збор-

нику из прве половине XVIII в.1 Нэихово порекло, ме^утим, ни]е

потпуно ]асно. Потстица] за ]едначе№>е могла ]е дати ]еднакост

облика сва три рода у истом падежу множине, и то с истим

наставком, -им, а можда и ]еднакост наставка инстр. ]д. именица

свих родова (разлика у квантитету наст, -ом истрвена ]е у вели

ко] мери скраНиван.ем дужина иза акцента). Теориски ]е могуНно

претпоставити и да ]е -им старо колико и укла№>ан,е -ов. Кад ]е

наставак инстр. ]ц. именица ж. р. измелен под утица]ем одгова-

1 Гезаман, Ерланг. ХЬУШ.
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ра]уЬег наставка м. и ср. р., могао се аналогии процес одиграти

и у придевско-заменичко] деклинации, т]. могао ]е бити усво]ен

наставак придева и заменица (а не именица) м. и ср. р. Можда

]е уосталом било и других утица]а. У сваком случа^у у гали-

пол>ском скоро сви они падежи ко]и у заменичко-придевско] про-

мени има]у у множини ]единствене наставке за сва три рода

добили су такве наставке и у ]еднини. Ни]е искручено да у то]

то) тежн>и за ликвидацией разлика измену облика разних родова

има и нешто утица]а турског ]езика ко]и, као што ]е познато, не

зна за граматички род.

§ 243. У складу с именицама м. р. и придеви и придевске

заменице има^у из]едначене наставке ном. и ак. мн., т]. има]у и у

]едном и у другом падежу два наставка, -и и -е, у факултативно}

употреби.

Ном.: УШд су бож\й данове; Увй \уди злщ Т6 су лёиПи стари

им2н>и; Да ом\ам чанйге, мрснй су ду сйноЬ; СШражн>и зуби ми

булё]у\

Мо\ё су грё^вЬви вилйке; Свё Шр$н>ови, нйсу велйне; ЛИгн>иЪе

избрд]еше су; Кане су Ши лёийе бучйНе (=обоци); Ту/ё (=тво]и)

лакШове мйлечке; Ту су му\е крмки; Увй грнци му]ё (= ови су

лонци мо]и), увё грнци н>йн>ине; Кулики (■= точкови) ми \6бу \чё-

шворо] ( = сва четири) йокршёне; Увё ми йрёижн>е Кокове болё/у; Да

се йушучё/у (= поби]у) Шалйне ку/ьёви; Зрбе ли Ши ни шрёш, кино

су црне; Чщё ли су овё вулове.

Акуз.:

ИсШем да ши йрдйм муй волови; Уднёси увй ку/ьёви екПмийи;

Зафр1и они }асшъки; Винни Шуи сйнове, —

Шо крПиш Шё сноще, мбкре су }дс; Кдйас ли ндве грЪб\е? Иди

донеси унё кдл\е; Прдадо Прё"жн>е кулики (= продадох предке

точкове); Шо ВрваЬас (=-= што преврНеш) Ше намёке.

Из примера се вяди да су облици са траговима II палатали-

заци]е типа велиии овде непознати.

Примери с акцентованим кра]н>им -с показуху да е у овом

случа]у ни]е гласовна варианта фонеме и, као што понекад може

да буде иза акцента (в. § 50), веН посебан наставак (исп. § 179).

§ 244. Исти падежи у женском роду има]у само ]едан наста

вак, -е, опет исто као код одговара]уЬих именица:

До^оше вймоке две" диво\ке, ама \Ъбудвёи су грубе (= ружне);

УШё жене нйсу зле; Ррбе ми уйраше (— опране), — Кане врйце

шразис? — Разбщйке врйце; итд.
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§ 245. У средвъем роду долазе у ном. и акуз. мн. три на

ставка, -а, -е и -и:

Усша ши мндго велика; Зайёри ку~Шна враша, двбрн>й нек су

оШвбрёна; Задё"нШа су враша; Лё1)й ми изн01ёша; Зи^аЪем (-= \е-

дупи) ПасШрмё дёица лё"йа бйдосе; Дё"ца су млада, рйсшё\у; Тй

Неж да дб^ес на му/ё враШа; Дрвй су мокра; Вёиде (•= виде) ли

уШй му\й дёица ди Ши^'оше; УШй. сёла [су] свё шурске сёла, —

мачак Пу]ё"во бйбине \а\а; велйке сёла; дивбрсине [недра; кбк-

сине црё"ва; Она сйшна, а дё"цй \е (= деца ]0]) круйне; Левине

рёбра друге су; Жйша лё"йе; Му\е дёица су гулишйви; мо\ё лё^а;

Шо сшй\аш (=ставл>аш) у мо\е недра руке; Увё дёица; Увё се

црё"ва йошкйдйше (= покидаше); Да узнеш онё-да дрва друге

(== и она друга дрва); Уа уШё дёица йокани; Црё"ва су йомёишане;

Покршене му свё рёбра; Дб1)о да вёид\ем (= видим) шо\е дё"ца

(гво]у децу); шу/)е говёда; Црквине враша, бнё су свеШйше; Враша

ви су широке; —

Дёица су гулишйви; Крила му су искршеши; Наши су дё'ца пни

гддин>йшн>и ( =- ]едних година).

Очевидно ]е да су се облици ср. рода угледали на оне м.

рода. У томе нема ничег необ]ашн>ивог. Пре света у веНини падежа

м. и ср. род има]у за^едничке облике. Дал>е 1'е велику улогу

могла играти и чин>еница да многе именице ср. рода има]у супле-

тивну множину ко]а се влада као множина мушког рода. Уз такав

плурал иду и одговара]уЬи придеви и заменице с обликом

гпазсиПпит-а. Таква ситуаци^а могла се пренети и на ону манзину

именица ко]е ]ош увек има]у нормалан плурал на -а. На]зад, у

пр5вцу из]едначаван>а облика ова два рода могао }е утицати и

турски ]език. Иако описани процес ни]е стигао да избрише

сваку разлику измену облика разних родова за ном. — ак. мн.,

ипак сто]и чшьеница да су они знатно приближены: -е се упо-

требл.ава у ж. р. исклучиво, а у м. и ср. р. факултативно и, као

што примери показу]у, чешНе од осталих наставака. То значи да

]е и галиполэски говор независно пошао путем уравнаванэа наста

вака разних родова, у ко]ем су правцу ка]кавски и чакавски

говори доспели много дал>е (мада се конкретни облици ко^е ]е

процес узео на тим странама доста различу од галипол>ских)'.

1 Испореди напр. А. БелиНа, ЗамЪтки 73— 74 и Дво]ина 135, Л Зиму, КагПке

183-184 и Облака, 1Н2 I 53 (Ме1)умур]е).
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§ 246. Наставак ген. — лок. мн. придева и придевских заме-

ница ]е -и(х):

/«"ли смбкана зилёнй, кр наси куНа, ду сии вилаёша, на велики

данбва, йо высоки йланйнй, на волбвски лё^а, на ддлн>и мёисШа, на

кубйлски ШрагЪва, у ласни година, на нйски мёисШа, у мигови

бйхчй, йо Шу~1)й жена.

§ 247. У дат. — инстр. мн. долази само им, никад -ими,

-има или ко]и други наставак: •

Ладо маличким дивб/чицама ; Куйи йлвё малим дицама ; Да

уднисём муйм завама; Ишшем да раздё"лим уву н>йву муйм сто-

вами; Пурйси увйм ]удма, — Прб^е нйки чбвик бёилйм р$бама;

Ме^у нашим Всанама; Да га убодё Шакйм вйлама.

ПОСЕБНО О ДЕКЛИНАЦИИ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА

§ 248. У галиполском не постели никаква разлика измену т.зв.

заменичке, заменичко-придевске и придевске промене придевских

заменица. Дугих наставака има само под акцентом, а у том поло-

жа}у ]едни су наставци увек дуги, а други увек кратки. Исп.

с }едне стране ген. (-ак.) \а. овбга, ундга, ушдга: ку/дга, му]дга:

вакбга, Шандга, а с друге дат. — лок. увбм, уШдм: му\бм, Шу/бм,

сво\бм: вакбм, Шакдм.

§ 249. Присвоив заменице су мб\, Шб\ (никад Шво\\, свб\

(употребльава се ретко, в. § 523), н>игов, ндн>ин, наш, вйш, н>йн>ин.

Заменице мб}, Шб\ и свб\ у косим падежима }еднине имв]у

само несажете облике: му\Ьга, шу\бга, му\бм, Шу\бм, сво\бм.

При тумачешу постанка облика н>бтт и н>шьин треба свакако

поНи од н?оЦь)н- и н>их(ь)н-. Ово утолико пре што се облик )ьо\н-

\ош увек, иако ретко, може чути у овом говору: Како дрк\е

н>б\но срие; Тода рйди су н>б\не сйсе мёкаше. Веровятно ]е на н>о]н-

и н>иЦ)н- додато ]ош ]едно -ин ради по]ачан>а с бележ]а посесив-

ности ко|а суфиксом -{ь)н ни]е довольно ]асно истакнута. Нарочито

погодну полазну тачку могао ^е дати ном. \а. м. р. н>б\ни — ако

га ]е и овде било, као што га има напр. у данаильем говору

Глоговца код Светозарева. Доцни^е ]е вероватно у облицима

н>о]нин и н>и(])нин извршена дал>инска асимилаци^а н> — и > н> — н>

(исп. друге примере у § 150) и затим упрошЬаваше н>о\н>ин > н>он>ин.

Можда ]е уосталом сама трупа /я дала н> (процес супротан по

знав антиципации типа ко]н у разним ди]алектима, а истоветан

с оним у вон>е < во\не у галипол>ским песмама и донекле пара
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лелан промени Појдем > пођем). У сваком случају обличи њбњин

и н>пњин биће иновација настала тек на тракиском терену.

Посматрана у светлости односа галипољског према другим

нашим говорима, сама чињеница да галипољски облик продужује

заменицу н>о}{ь)н- није без значаја. Ова заменица претставља једну

од карактеристика говора наших источних крајева. У призренско-

тимочком дијалекту она је врло обична: А. Белип у ДИЈС1

бележи »6\ьан и ел., Т. Ђорђевић за околину Алексинца наводи

њојан и њоан2, М. Станојевић саопштава за тимочки крај облик

н>оЦь)н*, а М. Павловић је у Сретечкој Жупи нашао њојен*. У РЈА

дају се за ову заменицу потврде из „тимочко-лужничког нарјечја",

с позивом на студију проф. Белића (међутим у тој студији дају се

примери и из сврљишко-заплањског и јужноморавског дијалекта,

а не само из тимочко-лужничког) и из „једнога писца родом

Бугарина", уствари фрањевца Петра Богдана Бакшипа, рођеног

1601 у (тада католичкой) градићу Ћипровцу на североисточној

падини Старе Планине, на земљишту које припада језичкој зони

призренско-тимочког дијалекта6. Маретићев закључак (РЈА б. V.)

да је ово „управо бугарска ријеч" сасвим је погрешай; њега је

оповргао већ проф. Елезовић6. И у косовско-ресавском дијалекту

ова је заменица сасвим обична. Потврђују је, осим Речника проф.

Елезовића, и проф. Стевановип за Метохију7, Љ. Стојановип за

околину Врњаца8 и приповетке М. Ивковипа за Ресаву9. С овим

је у складу и мој материјал из Гоча и Глоговца. Најзад, исту

заменицу нашао сам и у пожаревачко-вршачкој говорној групи,

у селу Касидолу код Пожаревца. За старину формације дају нам

известан податак примери из Бакшипеве књиге, штгмпане 1638

Заменица н>ин (н>иан, њихан и ел.) позната је у многим дија-

лектима, дакле није онако карактеристична као њој{а)н. Ипак

треба истапи да се највећа компактна облает где се ова заменица

употребљава налази у источним деловима наше језичке терито

1 Стр. 423.

1 Карацић IV (1903) 7.

• СДЗб II 406.

• О. с. 175.

Б О личности Бакшићевој исп. Петра Колендића, Софиски надбискуп фра

Петар Богдан Бакшић, ГлСкНДр II (1927) 70.

• Речник 8. V.

7 Метох. 65.

8 Врњци 217.

» Рее. 176.
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р^е. Ту ]е, на огромном пространству од Шар Планине до Сеге-

дина, народним говорима непозната употреба заменице н>ихов, су-

протно твр^ежу РЛА (з. V. пИюх>): „и па§е зе уг^ете [га/лоу] &оуоп

ро зуети пагойи". Облици типа н>и(х)(б)н у општо) су употреби у

призренско-тимочком1 и косовско-ресавском2 диалекту, затим у

говорима пожаревачко-вршачке трупе3 и у банатском подди]алекту

во]вог)анског диалекта*, дале у говорима источног Срема5. Ван

екавских ди]алеката ова заменица ни]е много раширена. Проф.

Ва]ан чак каже да она „рагаП ргорге аи с1оташе опепЫ" (с{. Ьи1§.

тНт, 1ёИт)ив. Ипак имамо потврда и за неке западнее кра)'еве,

пре свега у Црног Гори и у Славонией7. Старина облика ]е при

лична: примери ничьим и по ии^ьн^к законе налазе се веЬ у

}едно] повели султана Ба]азита из 14858 чи)и ]език ^асно указу^е

на наше источне кра]еве.

§ 250. Ном. }Л. м. р. показних заменица гласи увй, унй, уши

и увй, уна, уШй. Ови облици одговара^у познатим и честим ди)а-

лекатским формама ова итд. одн. овй итд. Облици на -а каракте-

ристични су за косовско-ресавски ди]алекат9, и за низ говора

пожаревачко-вршачке групе10, али их има и на разним местима у

западним кра]евимап. Облици на -и чести су у д^алектима наших

западни)их кра|ева12, али их има и у призренско-тимочком1*,

а било их ]е и у Банату14.

1 БелиН, ДИЛС 424; Т. ЪорНевиН, КарауиН IV (1903) 8; Стано)евиН, Сев.-

тим. 406; ПавловиН, Срет. 175. Исп. и птода у Крашована, Петровичи, о. с. 175.

2 ЕлезовиН, Речник з. V. м>Дн; ИвковиН, Рее. 176 (тину, тйнога); мо] мате

риал из Гоча и Глоговца.

* Мо] материал.

* По мом материалу, исп. н>йн у МилетиИа, Кик. 26

5 Берислав НиколиН, О говору Срема, ЛФ XX 283.

* Злат. II 167.

7 РЛА 8. V.; Решетар, Шток. 184 итд.

8 Миклошич, М5 534.

9 А. БелиН, О ерпским или хрватским ди]алектима, Глас ЬХХУШ 71; Еле-

зовиН, Речник 5. V. ова; Сто]ановиН, Врн>ци 216; ИвковиН, Рее. 223 [а-она нще

Шёо); потврде и из мог материала из Гоча и Глоговца.

10 Из мог материала.

11 Милас, Мостар 66; РибариН, Разм]ешта) 108—109; СтевановиН, ИЦГ 75

(у неким црногорским говорима Ша одн. Ша али ови, они. исп. Решетара, Шток.

182, МилетиНа, Црмн. 424—425 и др.).

12 Исп. напр. Решетара, Шток. 182.

'» А. БелиН, ДШС 421.

14 Милован СучевиН, Лезик у делима Досите)а ОбрадовиНа, Извешта] Српске

прав, велике гимнази)е ср. карловачке за школску годину 1913/14, Карловци

1914—1921, стр. УЗ.
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§ 251. Мег}у демонстративним заменицама истиче се ушй (ушй).

Почетно у- (< о-) ]е ту, разуме се, према увй (увй) и унй (уна):

Улёцзне уши дё"да; Ушй се 0еШ йбраси (= напусти); Дб^е

ушй шо \е фйНаво заща; Уша дё"да каже; Пудй ошб \удма, овб

женима; Ушб су мой браШ]и; Уша баба Срлша зна; Казе\у ушбм

човё"ку; Нбси ушу* синщу; Ушё жене.

Облике без у- бележио сам рег^е:

Та йан> гори; Лё"йо, рёче, Шо двб\ найраи; Шб шараш шб \а\це\

Тбга су кбзе шргаве, Шам не шоди (— немо одлазити). Нема у- ни

у окаме!ьеном изразу шога ради (■= зато).

Овакав однос дао ]е повода да се по]аве краЬи облици и

код остале две показне заменице (чему ]е могла допринети и

афереза):

Увб нйсу одще, во су свйнцбви; Во \е \апье само, не да бЪчщ

Вб \е авцща (= ловац); у вб врёиме\ Тй иди вйм йуШом; на вбм

йсШом \езйку; у вбм магли; Шо се сйграше вйм вршёндма; Иде на

нб ме"сшо.

Паралела за ове облике можемо навести доста, и то из врло

различитих ди]алеката. Они су обични напр. у околини Светоза-

рева1 и у славонско] Посавини2. Ипак ]е, због природе саме по]аве,

врло лако могуЬно да се она у галиполском говору развила

независно, на тракиском терену.

Поред ових облика ]авл>а]у се, и чак су много обичн^и, они

са почетним ов- (ув-), и он- (ун-). Само у прилогу вёгдине (^ ове

године) нема никад иници^алног вокала.

На штокавском терену форме типа ошо познате су у низу

говора Босне3 и Славони]е4, понегде и у Црно] Гори5, али исто

тако у во]во^анском диалекту6 и у многим говорима вршачко-

пожаревачке групе7, чак и у Шумадиско] Колубари8.

1 Из мог материала (Глоговац).

* ИвшиН, Пос. II 32-33.

8 Решетар, Шток. 114; РужичиН, Прилози XVI 250. Исп. и сличне облике

у бачком бун>евачком говору, Св. Георги)евиН, ГЗС VI 29.

« ИвшиН, Пос. I 189 и II 33; за писце XVIII в. исп. Т. МаретиНа, Рад 180,

стр. 176, и Р. АлексиНа, Рел>ковиН II ПО.

5 Решетар, Шток. 114 (Цетин»е); МилетиН, Црмн. 425.

6 Москол>евиН, Щи|алектолошка карта Во]водине 21; МилетиН, Кик. 25;

П. ИвиН, 1Ф XVIII 149. За XVIII в. исп. напр. у ]езику Г. Ст. ВениловиНа «•т'<им

(Владан С. ,1овановиН, СДЗб II 192) и у Досите)а ОбрадовиНа (СучевиН, о. с. 9:

со тымъ).

7 Из мог материала.

8 Петар ПетровиН, СЕЗб ИХ 77.
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Облик ]'е иначе прилично стар, прве сигурне потврде ко]е

наводи РЛА су из приморских писаца XVI столепа.

Од ових облика треба одва]ати заменице као еШовщ и ел. у

косовско-метохиском говору. Облик оша\ претставл>а резултат

метаморфозе заменице Шо/, док на Косову управо та заменица

оста]е нетакнута, а промена захвата остале две заменице. Притом

]е и сам карактер промене различит. У ]едном случа]у (оШа\)

имамо потпуно угледан^е облика ]едне заменице на облике оста-

лих, док се у другом случа}у морфолошка разлина само повепава

додавалем предметка еШ- одн. Ш- ]'едном делу заменица.

§ 252. КаквоНне заменице гласе каки, вакй, накй, Шакй (раз-

лика у акценту одговара односу код прилога ко]и посто]и и у

кн>ижевном ]езику: к'дко: овакО, онакб, Шакд). Сонант в не \ав]ъа

се уопште у парадигми:

Каки Ши \е заф ЬуШ; Па ми гвдраше „Вакй си, накй си", —

Кйко ]е ШЬ Щйн>е (= хог)ен>е); Кйка \е лёиПа мё"сецина; Вакр йшн>у

нйсам вё"диво (=-* видео); Кйки су ШйчиНи, обрчёШи ли су, гИлй ли

су /бш; Каке врице Шражиш; Такё су бисёиде; Вакй йгйла вбш

нёима; Нёимаше Шакй слова; ФйЬали Шакйм вйлама.

Облици овога типа (т]. на -ки а не -кав, -кви) распространяй

су у веома многим ди]алектима. гЬихова старина ]е различита.

Док каки по РЗ& не долази пре XVIII в., Шакй се по]авл>у]е веН

кра]ем XIV в.1

Нестанак о- у вакй и накй, ко]и ]е овде потпун, могао ]е у

овом говору допи под]еднако као резултат ]едног фонетског про-

цеса (аферезе) или морфолошког угледажа (према кйки, Шакй).

§ 253. Количинске заменице гласе кбки, валики, Шалйки

(замен. [о]налики нисам чуо): Полйже Шийблу и дна сШдла кдка \е

\е била, \Ьш Шалйка (из на родне приповетке).

§ 254. Заменица куй има у косим падежима ]еднине само

несажете облике: ку'фга, ку\6м.

§ 255. У облицима заменице сав ]авл>а се позната метатеза:

свё, свй итд. Сам ном. ]д. м. р. нисам забележио, немам дакле

потврда ни за сав ни за вас — прилог вйздан треба, разуме се,

оставити по страни. Иначе се место ном. ]Д. м. р. употребл>ава

облик средн>ег рода свё:

Да донесёс идан гросш да се на/ё" свё аскер; Снёик се свё

йбШойи; Посща ли свё сёимен.

1 ДаничиН, Р]ечник старина 5. V. т«к.
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Облик све пренет }е дал>е и у ном. ]Д. ж. рода: исйрЩЪна

ми све усндва; чак и у ак. ]д. ж. рода: \а йосрка све \уву (= |уху).

Оваквог механичког проширежа употребе ублика све има у

нашим ди]алектима на истоку, тако у ]ужноморавском' и у косов-

ско-ресавском2. Разуме се, од ових примера треба разликовати

оне у ко]има ]е све правилен падежни облик: Искршйли се све

\а\а; Све лёибови йрйлйнише. Не треба заборавити да ]е наст, -е

обичан у ном. мн. не само женског, веЬ и мушког и средн>ег

рода придева и придевских заменица.

Иначе се у вепини падежа срета]у правилни облици ове за-

менице, негде у иаоьучиво] употреби, а у ном. и ак. ]д. ж. р.

поред све:

Свй ми страна булй; Шб сШе Шакд жн>али, йорасили (= оста

вили) сше на свр страну рийдва (< рей-), — Свйм крНом смо Шйшли

на свйдби; Свй }е {=}о)) носе/у каша (= ]ела); лу свй вилйёшл;

Вёишар у\й ду свй сШрйнй; Сваки дан йрёишим свйм дицйма.

§ 2*6. У облицима ген. — ак. мн. и дат. мн. имамо редак

случа] продирала наставака сингулара у парадигму плурала. У

ген ак. долази облик свйга, у дат. сейму1, али само кад су у

питанэу луди:

Он свйгй йокани (^ позове); Да рзнемо ду свйгй; ПдШуче ни

свйгй (— поби нас све); Лёийд \е кр свйгй (= код сви]'у) да йдеш,

.1а ви свйгй йшШем (=-]а вас све волим); Ку/бга вё^д/еш, свйгй

вйкни;

Да йош\еш сейму йбклон; Сейму" Шрёибу\е, менё Шрё"бу1е и

Шибё Шрёибу\е; Да\е]у свймр задругйрама; НамеШнйла дарови

свйм}; ОШе вйм, дёица, да ви дйм сейму.

Ту свймр претставла одговор — т|. 1'едан од могупних одго-

вора — на упитну заменицу кумр и значи готово исто што и сви

ному. Супротно од свймр ]е никому. Очигледно ]е велика семан-

тичка блискост измену множине свй и заменица ко, нико и свако

(галип. свак[и[) ко]е у свом значен>у носе ]едан множински мо-

менат, потенци]ално остварлив или латентно присутан, а ипак

има]'у промену ]еднине. Ова семантичка веза дала }е повода за

морфолошки наслои. Према односу кЪ : кого. : кому створен ]е

1 Белип, ДШС 426: са свё сварйчи.

* ЕлезовиЬ Речник 5. V. сав: све свёш. Тако и у Ресави: Па-баци са-сне

сандук (ИвковнН 294), а тако^е и у Глоговцу: Иладу луди са свё комЪру, са

свё офицйри (мо) материал). — Сличне примере забележио сам и у Касидолу

код Пожаревца.
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* свй : * свйгй :* сейму. Да ]е утица] извршила баш заменица ко,

види се и по акценатским приликама. Ме^у придевским заменицама

у галипол>ском ]едино ко има наставке -га и -му акцентоване и

дуге (галип. * кого, и *кому потсеНа на когй и коме у неким нашим

ди|алектима, напр. косовско-ресавском и пожаревачко вршачко]

говорно] групи).

У косовско-метохиском диалекту посго^ облик свёга у

ген. мн.: ИмаШе Пдздрав од свёга1, ИмаШе Поздравляв од свёга'.

Овакав паралелизам у ]едном ретком образованъу можда треба

тумачити као индиц^у за порекло Галипол>аца и старину самих

облика. Извесну сметнъу претставл>з разлика ко]'а се ]авл>а у ]едно]

по]единости: свёга: * свйга. Уколико сродност одиста постов,

ову би разлику на]'пре требало об]ашн>авати тиме што Галипол>ци

нису досел>ени са косовско-ресавског терена, веН из области са

говором блиским косовско-ресавском, али и са извесним цртама

независног развсф. Ни]е искл>учена ни накнадна по]ава разлике,

услед продиран>а и или е из других облика у парадигмы у ]'едном

или у другом говору.

§ 257. Речца год уз заменице долази у везама кугддер и

шугбдер:

Кугддер ли ни дб^е данйске? — Има ли шугбдер да се /ё"? итд.

Осим тога посто^ и окамен>ена конструкц^а свё шугбш.

Чъ) ]е израз очевидно постао елипсом од све шШо год желиш,

све шшо год хоНеш или ел. Лезичко осеНанэе Галиполаца данас у

шугбш не разливе саставне делове:

Оремо, кбПймо, садимо, свё шугоШ; Ми свё шугбш ймймо; Све

шугдШ имам, имам у крИи ми ду ййлеШа млёика; ПуШ за кбн>е, за

кдла, за свё шугдШ; НасШрё"ди крНе ина синща, йрна свё шугбш

за и^ан>е (= ]ело); Мб] муш дунбеи ду свё шугоШ; Ла Ши йураси

(— оставих) ду све шугбш.

И овде, дакле, има примера за проширену употребу облика

свё (исп. § 255).

Акценат облика шугбш да]е повода за ]едан заклучак из

области релативне хронолог^'е. Семантичко пражн>ен>е речице

год и н>ено срастан>е у недел>иву целину са шо могло ]е насту-

пити тек после престанка важен>а фонетског закона о повлачен>у

" акцента са последнъег слога. Да ни]е тако, имали бисмо данас

акценатски лик *шбгот.

1 Елез. Речник з. V. сав.

1 Елез. Речник 8. V. Поздравле.
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§ 258. У значен>у ко]е у нашем кн>ижевном ]езику има]у

сложене заменице типа шШо му драго долазе у галипо.ъском

често конструкци]'е са дй /е:

НоПраи га камен>ом, клинцом, искам да \е (= чиме било);

Да ми идан ерш, бакраче, шо да \е (бакраче или шта било друго);

Да дйгнемо шо дй \е.

Иначе, да поменем овде и то, у галипол>ском говору нисам

наишао на типове што било, што му драго, а исто тако

ни на заменице сложене с и- (тип и к о) и ко\е- (ко]еко и ел.).

Посебно о промени придева

§ 259. Ном. }Д. м. р. ]е {едини падеж у ком се сачувала

разлика измену наставака одре1)еног и неодре^еног вида {-в~-и):

Уа сам сшар чбвик; Тй си мйличак; Он ШЩйше цё"во саШ По

магли; Да изЩе жив заиц.

Бёили лу~кац и црвени лркац; Досша \е душйво уТйй лрди веиШар;

свиШи Никбла; чисШи йундё'Чник; Велики Уйр и Мали ^йр (топо-

графски називи).

Више примера и податке о употреби в. у § 526—528.

Узрок веНе упорности ном. ]д. м. р. у чуван>у разлике измену

наставака именичке и заменичке промене треба тражити у само]

промени заменица, према ко]0] се иначе равна нова у]едначена

придевска промена. Найме наставак -о ко]и ]е карактеристика

именичке промене придева посто]и и у заменица, и према томе

никакво угледанэе на заменичку промену не може га уклонити.

ПоменуНу и то да придев велик у галипол>ском зна за облик

неодре1)еног вида:

Едан велик йан>. — Умё"ра}у мл'бго, йма велик бблес. — Не

мбж да се слё"зне на ушом }ару, велик \е.

Супротно значение исказу]'е се обично придевом мйличак;

употреба лексеме мала ограничена ]е на неке спещфлне случа]еве.

О пита№>у односа наставака -а и -ога у ген. (-ак.) ]д. в. у

§ 237—238, у одел>ку о заменичко-придевско] промени уопште,

пошто су ти наставци престали бити обележ]е придевског вида,

и то у толико] мери да ]е чак -а продрло и код показних заменица.

§ 260. У галипол>ском се ]авл.а приличан бро] непромен-

Лзивих придева, поза]мл>ених из турског: Нйса йланйна много дик

(=- стрма; тур. Шк); Уша удувйца зёнгпл (= богата; тур. гел#ш);

Ку}й жена кеда \е кй'вй (= кад ]е ]ака; тур. Ачш); Му\Ъ ли су

руке сакаш; НОга му сакаШ (тур. зака().
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Непроменл.ивим придевима придружу]е се нменица сирдма

ко]а и иначе у нашем ]езику има значеьье блиско придевском:

Били Шрй брйШа, сирдма били; Ува жена сирдма; Сердма

девд\ка. У неколико примера, ме^утим, забележио сам наставак

придевске деклинаци^е: Шд рзе Варе д -увдга сирбмбга човё1ка;

ПодаШе Шдм чов'ёику сербмдм.

На друго] страни имамо у ^едном случа]у шфву променл>и-

вости придева ко]и ]е у Вука непроменл>ив: према тазе сйрн>е,

тазе лё"6ац, Шйзе рйбе записао сам и Шас лёибац, Щйздга 'сйрка.

Комйараища Придева

§ 261. Компараци]а придева у овом говору ]е аналитичка.

Компаратив се гради помопу предметна /бш (/6с):

Кдко га сё'чё/у, \дш вилйко бйва (-= ]ош веНе бива). — ^дш

нруйне двце бёиву. — А да вё"д!емо д -увй два крчага, ку/'й /е \Ьш

лё"В. — Да ПоШражим \Ьш лё"Вбга мё"сШа. — Сшйво \е Палаш

\дш лёий ду царовога. — Мб] брйШ ду мине \е \бш млаШ. — Уве

млада, уна ]бс млада. — Л1 сам /бш мйличак, Шй си }'6ш велик,

Шй йрб^и йрко мине (=-= поред мене; разговор се води пред уском

пуприрм). — 7бш величие — \дш скрйе (= што )е вепе, то ]е и

скушье). — Кбра \е \дш слйШка [него средина хлеба]. — Бй)а ми

стар, кика (= стриц) ми /<5ш сШдр ду н>ига. — Да ми ваше курйШо,

/бш }е широко ду му!6га. — Имйсе идан бунар, }дш широк и дйбок.

Исп. и Филиповипа: ДеШе узело другог кон>а, \ош дебелого, и уйу-

шило се (стр. 114).

Тако и код прилога:

^бс мЪра блйзо ( = ]ош мало ближе). — Такд \е }дш виедчко. —

А. Ди су рйбе? Б. ^бш дибдко. — Да \е се йо\ало на вдм йсшом

\езйку, \бш Мву лёиио да га ПамШим ( = рш бих га лепше

памтио). — Они {ос лё"йо зна/у. — Пдйа \бш много ( = ]ош више)

йослЩе.

Исто као и у другим нашим говорима с аналитичком компа-

раци]Ом, и овде су се нашли извесни примери компаратива глагола:

За ви свйгй йшшем (— \& вас све волим), ама куй ми глёда

/*ыгй ]бш йшшем (= више волим). — Ува друга ми ейн /бш знй.

Уколико се у говору Галипол>аца чу^у компаративи начи-

н>ени са йо, то су очевидно македонизмн. Пс^единци ко]и на]до-

следни]е чува]у особине бар]амичког говора не употрыбльава^у

овакве облике и категорички тврде да су им у Бар]амичу били

непознати.

О говору Галилол>ских Срба 15
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§ 262. Суперлатив се образу]е помоНу на/-:

НЩ велико игра/ье; Узёли на} лё'йй кунзёва (-= кон>а). — На}

мило ми дё"ше ббно. — К$йе}у на} сшаре ру~бе. — Да на^ес на}

сШйрога чувёака. — Инй ну}й (=■ ]'една ко^а) }е ни/ много йрлйчала

(■■■= на]више личила). Исп. и За ба па} зайймшйо то.

§ 263. Употреба }ош за гра^ен>е компаратива указу^е на

оригинален разво] аналитичке конструкци]е у галипол>ском говору

у односу на призренско-тимочко станке.

Облици са }ош уствари су калк према нормалном типу тур-

ских компаратива: йапа цйге1 „на^епши", од йапа „рш1' и §йге1

„леп". Занимливо ^е да ]е оваква конструкци]а компаратива

продрла и у грчке тракиске диалекте. У говору места Саранда

Клисиес у Траки^и употреблава се тип %Ъ)х хаХб; 'Ъеззег' (хйр. <

(Ьсбр] 'посН').1 Исти утица] ко]и ]е захватио грчке говоре те

области заплуснуо ]е и српски галиполски говор.

Од старог начина поре^еньа нису се сачували остаци код

по]единих придева, чак ни у окамеженим изразима, чак на]зад

ни у прилозима — с ]едним ]единим изузетком, прилогом вёНи

(= више, р1из) ко]и ]е одавно изгубио директну везу са сверим

првобитним позитивом. Може се слободно репи да ]е галипол>ски

у процесу метаформозе компарац^е отишао дале него и сам

призренски-тимочки ди^алекат у ко]ем се ипак задржао известан

бро] примера синтетичког компаратива (сшарё/и, млаиё}и, боле,

уие и ел.)*. — Ласно }е да измензени начин поревела придева у

галиполэском говору има приличну старину. То ]е у складу

с општирм чин>еницом да се турски културни и )езички утица]

на Галипол>це почео манифестовати сразмерно рано, у епоси убрзо

по пресел>евъу у Тракту (исп. § 4).

О формиран>у йридевских основа

§ 264. Паралелно са продиралем падежних наставака тврдих

основа с елементом о на место завршетака меких основа с еле-

ментом е иде и експанзи]а суфикса -ов на рачун -ев:

бужйЬови, ВасПлов, врЯПцбва }ува (— гнездо), Ърр^оь дан,

учу Ърр^ова дна, Каракйшбви (патрон.), кочови (коч = ован) рбгаве,

Лйзарова суббШа, мйшоф рёП, на нбжбвом врву, йасу}6ве }рсйе,

йёНбв кайак, рйзбщов зёив, рПзбд}ове нбге, сВанйНдвога сё"мена,

сирнзове Пдклйде, ернцова звё"зда (= даница).

1 ТЬитЬ, Нап<ЗЬис1] 71.

2 БелиН, ДШС 439.
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Исп. и придеве мишдвн>й (мишбвшй ррйа) и куЬёвпй (куЪёвььй

йрйк), обичне у говору Галипол>аца, а исто тако и дублет муж~евн>и

|| мужбвн>й. Карактеристично ]е да се -евши одржава тамо где }е

у корену у, дакле тамо где га подржава дисимилативни принцип

описан у § 185.

§ 265. Уклон>ени су трагови палатализаци]е испред су-

фикса -ин:

дивб\кино кубйлче (= ждребе), девб'}кине ррбе.

§ 266. По]единачна аналошка уопштаван>а извршена су у

облицима ддлпи, масан ( = мастан), йбсгн, рёиШак (= редак) и

йрёижн>и (= предки, в. § 158).

вродаи

Основни (кардинални) бро\еви

§ 267. Бро] ]едан гласи идан, инй, инд. У вези с именицом

ндИ \авты се ном. ]д. м. р. по одре^ено] промени: мй инй нбН

лижймо вбдеке и ел. Промена овог бро]а (сем. ном. }д. м. р.) одго-

вара промени заменице увй: м. р. идан, ген. ин'ога, дат. — лок.

ином, инстр. инйм, ж. р. инй, ген. ине, дат. ином, ак. инр, инстр.

инйм итд.

§ 268. Бро] два има у ж. р. облик две" : две" грйне, две" жинё,

две" Планинё итд.

Као и у кн>ижевном ]езику и другим ди]алектима, ж. род бро-

]ева Шрй и чеШйри ]еднак ]е мушкоме.

§ 269. Средней род бро]ева два, Шрй и чеШйри има посебне

облике двд}, Шрд}, чёШворо}:

Двб] врШилйн>а (= два вратила), инд Прёижн>о, инд сШражн>о;

Двд] зрн>йн>а; Двд} кулйн>а (= два точка); Двд] бё'снй крчйИа; Двд]

йушдчйка (-= два поточета, ном. ]д. ПуШдче); Дд дво\ сёла (—из

два села); Двд} Шилйн>а; Двд/ уши; Увё двЬ\ шарёнй зрн>йн>а; Двд]

— Шрд] вйлбчиНа; Трд] грвйна жиШа; Трд] ййлйНа; Трд} сёла; Има

Шрб] шйчйНа; ЧеШворо} зрн>йн>а; ЦёШворо} клрйчПНа; ЧёШворо} сёла.

Ови облици могли су постати само од дво\е, Шрще (чёшворо/

од чёШворо наслоном на прва два бро]а). Конструкци]е као дво\е

ПилиЬа честе су и другде и доста су старе. У галипол>ском су

овакве конструкци]е морале потиснути везе као два йилеша и

уопштити се код именица са суплетивном множином посталом од

рани]их колектива. Како ових именица у галипо.ъеком има нише

него оних са нормално гра^еним плуралом средлег рода, могло

се схватити да ]е конструкц^а двд] {шрб}, чёШворо}) + ген. мн. име

15
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нице на]чешНи тип бревне конструкци]е ср. рода уз бро]еве 2, 3

и 4. Тиме ]е прокрчен пут да.ьем ширен.у оваквих облика и они

су сада генералисани код свих именица средн>ег рода. Дакле

према двд\ дёицд, дед/ ййлйНа долази и дед/ сёла1.

§ 270. Као ]едини остатак променл>ивости бро^ева двй, Шрй

и чеШйри сачували су се инструментали двё"м, Шрйм и чиШирим

за сва три рода: Увй \е бакрач двёим дршком. — Нййраи крку

двё"м }йзбдм (= са два подрума). — Пуглёдни га двёим бкешом. —

Уфйши двёим йрсШом. — Да се рзие двёим рукйма. — Изй^е двёим

свёиМма (= са две свеЬе) нового 6гн>а. — КуНа \е Шрйм йёниё-

рама. — Трим йрешама се креш найрЩа. — Трим йрсШом уфй-

Шиво. — Вила Шрйм рогом, искршёна. — КрЬа чишйрим йёниёрама.

Занимлэиво ]е да дуалско -ма изоста^е баш у облику инстру-

ментала бро]а два, где би га нарре требало очекивати, мада

иначе галипо.ъеки говор припада оно] групи наших говора где се

то -ма не само сачувало него и увелико проширило. То треба

об]аснити тиме што се двёам, као и Шрйм и чиШирим, у галипол-

ском употреблава увек атрибутски, никад самостално (нема при

мера као дао сам оним двема). Отуда ]е ова] облик узео

завршетак ко]и има]у заменице и придеви у том падежу, а не

она] ко]'и ]е данас карактеристичан за заменице. Исп. § 275.

Облици као два] у, две] у, двама, три] у, четири^у и ел.

непознати су галиполском говору.

§ 271. Бро^еви веЬи од четири нису променл>иви:

Идан кбн> шёс ногама (== са шест ногу); Побё"же двйнйес

йскёрама («= са ...); Извади (1 ]д. аор.) идан казан йлШьна

(= дуката) чиШирёз дршковама (= са четрдесет држака).

Ови бро)'еви гласе: йёШ, шёс, сёдам, бсам, дёвеШ, дёсеш,

иданаес, двйнйес, Шрйнйес, чишрнйес, йиШнйес, шиснаес, седамнйес,

осамнаес, дивишнаес, двйес (дваёс, двйёс), Шрйес (ШрЩес, Шрщёс);

чишрёс (чиШрёс), Пидисёш, шиисёШ, седамдисёШ, осамдесёШ, диви-

^ Аналогне конструкции бележи С. ИвшиЬ у Посавини (Пос. II 115): </уо/е

(1го}е, се^его) й\есе, йхо\е Уго/е, се^его) МтеЬаИ, йуо}е {1ги/е, се(уего) )а]а, а

никад й\>а (/л/, се11г1) й\еШа и ел. Донекле потсеНа)у на ово примери ко]е да)е

М Стевановий, ИЦГ 115: шесШоро ййсьамьа, десешоро сёл~ьа. Али у Црно) гори

те конструкции има]у синтаксичку вредност, а не морфолошку. Тамо посто]е и

везе као наше Шри села (1Ыс1. 112), док су у галипо.ъеком ово ]едини употре-

бл.иви бро)нн облици одн. конструкци]е за ср. род. — Цела сва еволуци)а у знат

но) мери ]е паралелна разво)у у украинском )еяику (исп. у Шереха, Нарис

сучасно! укра(нськог лпературнот мови, Мюнхен 1951, 253—254),
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дисёШ, суШйну, две" суШйне, три суШйне, чиШири суШине, йШ

суШйна, шё-сушйна, сёдам сушина, Ьсам суШйна, дёвеШ суШйна,

иладу, две" иладе итд.

Збирни и н?има сродни бро\еви

§ 272. У галиполъском говору се збирни бро]еви д в о } е,

т р о ] е, четворо, петоро итд. не употребл>ава]у више као

такви. Нэихов остатак, облички прекро}ен и са значением ограни

чении на ]едну од некадашжих категори]а, али у исти мах про-

ширеним у то] категории, претставл^у данашн>и облици ср. рода

двб\, шро) и чёШворо], поменути малопре. Ова] последней облик

занимл>ив ]е и по томе што ]едини он — будупи да су збирни

бро]еви од ПеШоро навише изгубл>ени без трага — пружа сведо-

чанство да }е у галипол>ском био у употреби формант -ор-, а не

-ер-, обичан у нашим западн^им кра]евима.

Нашао сам само ]едан случа] употребе оваквог облика изван

функц^е ко^у у нашем ]езику врши кардинални бро] за средней

род. То ]е пример Лёийо, рёче, Шб двб\ найраи где тб двб} одго-

вара познато] конструкции то дво\е.

§ 273. Збирни придевски бро]'ни облици рш увек су у живо}

употреби уз именице:

дв6\а врата, тр6\а враша, читвдра враШа, на двд\а кола

исйё/ьёШи бё'ву, И^йву Шр6\а кбла, чиШвдра кола, двд\а набрдала,

Шро\е йанШ$ле.

Дал>е од читвбра ови бро]еви нису сачувани. Говори се

Вёт кола, седам врйШа итд.

И овде }е као остатак флекс^е сачуван посебан облик

инструментала:

Двоим коламп сламе ву~чё]у. — Троим кблама ШиЩше на

снбще. — Чишвдрйм кблама Ши^бше на Пё"сак.

§ 274. Живе су и бро]не именице, додуше и оне само за

бро]на значена од 2 до 4:

Мй смо двуйце брйШ/и. — Вйкни утё двуйцё шо сШо\ё\у

водеке. — Двуйцё смо. — Двуйцё ли сШе. — Два-Шройце кет су. —

ЦеШворйце сё'дйШе. — Мй смо цитвурйце браш\и.

Крарье -е дошло ]е свакако наслоном на обичан наставак

множине именица женског, а донекле и мушког рода.

Ове бро]не именице преузеле су ]едну од употреба ко]е су

рани]е имали збирни бро]еви: оне се не употребл>ава]у само за

ознаку лица мушког рода, веН могу обележавати и лица разног
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пола — као дво]е итд. у кжижевном ]езику и другим ди]а-

лектима. У том правцу карактеристичан ]е пример: Муш и жена,

}обу (= обе) двуйце су высоки. Овакве употребе има и другде.

Исп. призере у РЛА 8. V. й"д/7са с с) и оЬЬЦса с) и у Л. Зиме,

Разлике 82. Ла могу додати да сам и у Глоговцу код Светозарева

забележио дбоица „и човск и жена".

§ 275. И код ових бро}ева ]едини остатак флекси]'е прет-

ставл>а]у облици инструментала (и датива): Мй се на^дмо дву-

йцма. — Куй бё"ву учёр шо ШЩйше двуйцма Ши (=ко]а беху она

дворца с ко^ма си ишао ]уче?). —

Зобу двуйцма Ъе да дйм.

Иначе, облик ген. ]е ]еднак ном. — ак.: д-унй чишвурйце итд.

Доследно чуван>е посебног падежног облика баш за инстру-

ментал (односно и за датив) бро]ева ни]е случа]на псфва. Облици

акузатива из]едначени су с номинативом, а за обележаванъе зна

чена генитива и локатива може да послужи аналитичка конструк-

щца с предлогом — до за генитив, на, у итд. за локатив: дб дво\

сёла = из два села, у двЩ сёла =» у два села. Ме^утим датив

(укл>учу]упи датив правца) и инструментал (укл>учу]упи сощфтив)

у галиполском се по правилу употребл>ава]у без предлога (в. у

поглавл>у о синтакси падежа). Стога се обележаванъе дативних и

инструменталних односа ни]е могло пренети са падежних облика

на анаЛитичке конструкц^е. Слична ]е ситуаци^а и у кн>ижевном

]езику и многим ди]алектима, али само у погледу датива: облици

двема, шрима показу]'у на}вепу отпорност стога што су на^теже

заменл>иви. Инструмента чно се значенье, ме!)утим, у кн>ижевном

]езику и веЬини дщалеката лако пребацу]е на конструкци]'у са с —

предлогом ко]и ]е у галипольском говору скоро потпуно изгубл>ен.

Сам облик двуйцма има наставак множине — и ту ^е, као и у

ном. двуйце, логички бро] надвладао граматички. Завршетак -ма,

— а не -л као у двёим, двбйм — одговара употреби самог облика.

Док двёам и двбйм долазе по правилу у атрибутивно] ситуацией

и стога има]у наставке атрибутивних речи, придева и придевских

заменица, двуйцма се употребл>ава искл>учиво самостално, понаша

се као именица и доби]а именички наставак. На та] начин наставци

(дат.-) инстр. (мн.) бро]ева да]у само ]едну нову илустраци]у за

строгу репартици]у ко]а посто^ у галипол>ском говору код ових

наставака — -ма у именичко] промени (самосталне речи; исп. и

нйма, вама, /ьйма, од заменица ко]е се редовно самостално упо-

требл>ава]у), -м у заменичко-придевско] (атрибутске речи). Исту
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тенденци^у, нешто друкчи]е остварену, налазимо и у нашем кн>и-

жевном ]езику. Карактеристичан ]е случа] наст, -ма у заменичко-

придевско] деклинации ко]и се „на]чешНе... употребл>ава кад

прид)'ев или зам]еница сто]и без именице" '.

Консшрукцща са \обу (= оба)

§ 276. Бро] оба не долази у самостално] употреби и сачувао

се, облички измен>ен, само у везама са двй и двоице.

Исше да вёид}ес }дбу двй брата. - ДёиШе йддо1и }обудви сйсе. —

До^оше вамоке двёи дивщке, ама су \'6бу две" грубе (= ружне). — На

\дбу двёи йланинё.— Лйнё бёисе ино ми увб глуво, вёгдине ]6бу двЦ.—

Укушйла се двущнче (= родила ]е близанце), \8бу двб] живи. —

Уобу двб\ уши. — Клачи ( = гази) }Ъбу двёам нугйма. — Ус га йо-

глёдни \йбу двё"м учима. — Лобу двё'м Цветом ни чр!ем. —

Аде да се у^ашимо ]6бу двуйце на кубйлу. — ^'6бу двуйце бё'мо.

Почетно /'- ]асно ]е, то ]е обично протетично /- као у \бШе,

\он итд., исп. § 94. Што се тиче самога обу, може се претпоста-

вити да оно продужу^е, у сажетом облику, стари генитив дуала

обою или да се своди на неки хипотетичан аналошки ген. дуала

обу. Ипак ни]една од ове две претпоставке нема сигурног ослонца.

Ледно се само може сматрати поузданим: пошто се -у налази у

слогу иза акцента, недоста]у услови за гласовну промену о>у;

дакле {})обу се не може свести на обо-, често у многим кра]е-

вима на западу (исп. напр. РЛА).

§ 277. У галиползском се употреба ]обу проширила на начин

ко]и ни]е обичан у нашим ди^алектима. Та] предметак ступа у

везу и са бро]евима шрй и чиШйри:

Вйкни \ббу Шри сисшрё. — Ди^бше }обу Шрй жинё. — Лйнё

ймамо (импф.) шрй р'6/а и \обу Шрй се Пусшйше йо двй йуша. — ^дбу

чиШйри врйце ми да (= да]). — №бу чеШйри сШранё йо дёсеш ад'ьмй

(-= корака). - Кулиши (—точкови) ми \ббу чёШворо] йокршёне. —

Уобу Шруйце йсше]у ййра.

Значение ]е, разуме се, ясве шри", „све чешири", „сва чеШво-

рица" итд.2

За овакво проширенэе употребе ]обу био ]е потребан ]едан

предуслов: оба се изгубило из самосталне употребе и долази само

у вези са два. Док се у значен>у самосталног оба садржи и бро^на

вредност ,2" и посебно истицаше обухваташа и ]едне и друге

1 МаретнЬ, Грам. 196.

2 Паралела на Хвару: оЬа М, Храсте, .1Ф XIV 48.
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]единице, у обадва Ообудва) бревно значен>е „2" преузима елемент

два, а на оба- Цобу-) осга)е само истицан>е обухватала сваке ]еди-

нице понаособ. Таква семантичка нюанса пружа потенци]'алну

могуНност да се оба Цобу) употреби и уз друге бро]еве. Та се

могуНност у галипо.'ъеком и остварила код бро]'ева три и чиШири.

Ово уосталом ни^е први случа] у нашем ]езику да се особине

бро]а два проширу]у на ова два бро]а. Ту се понавл>а тенден-

ци]а ко]а ]е довела до образованна наших обичних бро^них кон-

струкц^а (три браШа, чешири браша према два браШа) и до пре-

ношен>а наставка -/у на генитиве бро]ева три и чешири у нашем

кнъижевном ]езику и народним говорима.

Редни бро\еви

§ 278. Бро]еви Први и други (одр. вид другй) говоре се у

галиполском и долазе често, бро] ШрёНи ]авл>а се ретко, а редни

бро]еви од четврти навише изашли су из употребе. Обележа-

ван>е Нзиховог значенъа прешло ]е на заобилазне обрте.

Чуванье само на]нижих редних бро]ева уз изостанак осталих

честа ]е по^ава у ]езицима. Тако у новогрчком налазимо само с

яршто?, 6 8еитеро?, 6 тр(хо{, 6 ггтартс;1. У говору наших насеобина у

]ужно) Италии држе се од редних бро]ева само рЬ>1 и с!гй§12,

а исто тако и у словеначком черне^ком говору у терско] долини

ко]'а се налази у слично] ситуации (словенски идиом под )аким

романским утица^ем) само рйш и а'гй!3, док су на оба места сви

осгали редни бро]еви преузети из одговара]уНих романских

ди]алеката. Сама по]ява ]е врло природна: на]нижи редни бро^еви

нартпорни]и су зато што у живом говору на]чешНе долазе.

ОсШали бро\еви

§ 279. Мултипликативни бро]еви живи су и у галипол>ском:

Ми ду сёла ( = из села, т]'. Бар]амича) два пуша йобеигомо. —

Три Пуша кеШ \е рёкаво; итд.

Мла1)у варианту двапут и ел. нисам забележио.

§ 280. Сачувани су и дистрибутивни бро]еви ко]и одговара]'у

онима у к№)Ижевном ]езику:

Баба и дёида имали йо-\ну ку~ку. — Зобу чиШйри СШрЗнё По

дёсеш адьма. — Усшйили би у закрбачи {= у кецели), а на Пушу

[би узимали] йо-/но боббче (= зрно грож^а).

1 ТНитЬ, НапйЬисН 77.

2 Ке5е(аг, ЗисШ. 215.

• А. Сгоша, ЫауЫгёпя геу1]а III (1950) 322.



КОНЈУГАЦИЈА

А. УОПШТЕ — ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

И ЊИХОВИ НАСТАВЦИ

Систем глаголских облика

§ 281. Прости глаголски облици у галипољском јесу:

а) времена — презент, имперфект и аорист;

б) начин — императив;

в) глаголски прилог (времена садашњег);

г) две обично несамосталне форме које се употребљавају

најчешће уз помоћне глаголе као саставни делови сложених

облика — радни придев и посебна форма сродна инфинитиву

која служи за образование футура1;

д) именски облици који не улазе у састав сложених облика —

трпни (у стварни резултативни) придев и глаголска именица*.

Сложени глаголски облици су следећи:

а) времена — перфект, плусвамперфект, футур и хабитуал

(= форма са би, исп. § 559);

б) начин — (перифрастични) потенцијал са Нас ( = хћаше),

уствари три разна типа конструкција с разликама у значењу.

Од ових облика футур и перифрастични потенцијал састав-

љени су од облика глагола хтети и презента или већ помену-

тог форманта ф\тура, а перфект, плусквамперфект и хабитуал

од облика глагола јесам — бити и радног придева. Сва ова

1 О овом облику в. § 317—318. Овде сам га навео међу простим облицима

зато што се у галипољском више не осепа н>?гово сложено порекло.

2 Трпни придев одваЈам од радног и увршћујем га овамо зато што се он

у галипољском еманциповао из конструкции сложеног пасива и значењем пот-

пуно пришао групи неправих придева. На тај начин ова] облик не припада гла-

голском систему у већој мери него гляголска именица. С друге стране сама гла

голска именица у галипољском показује извесним морфолошким иновацијама да

се још увек држи у живом контакту са глаголским системом. То ми ]е дало

повода да и њу уврстим у ова] преглед.
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времена осим хабитуала сто]е у морфолошко] корелаци]и (доне-

кле и семантичко]'):

пф.: \а сам дусШигаво фут.: }а кем дусШйкем

плпф.: ]а бёиву дусШигаво пот.: /а кЗв дусшйкем.

У перфекту и футуру помогши глггол ]е у презенту, а у

друга два сложена облика у имперфекту.

Ова] преглед у ко]ем су поред морфолошких узети у обзир

и семантички и функционални моменти начшьен ]е са чисто син

хроничной гледишта. Нэегов ]е цил> да учини видлэивирм разлику

измену нашег кгьижевног ]'езика и галипол>ског говора и тиме

мег]у многобро]ним променама извршеним у галиполском истакне

оне на]нажни]е ко]е мен^у сам систем глаголских облика. Треба,

мег)утим, нагласити да су те промене у велико] вепини познате —

као тенденци]а или као оствареле — и другим нашим народним

говорима, свима или некима.

Презент

§ 282. Као и у нашем юьижевном ]езику и у на]веНем делу

ди]алеката, наставак 1 л. ]д. презента ]е -м. Та] ]е завршетак у

галипол>ском обичан код свих глагола без изузетака. Говори се

дакле и можем, дкем, некем, ойраикем, са(Ш) кем се дикем, \а

кем да идем и ел. У футуру ]е, додуше, бар у народним песмама,

]ош у век често и -у: \а ку шебе наранику, неку се женику, \а ку

му\ом луби куйику, а облик могу, не могу забележио сам неко-

лико пута у живом говору. — Облици као можем и окем по-

знати су приличном бро]у наших говора. Тако они долазе напр.

у д^алектима Источне и Лужне Срб^е1, у говору подгоричких

муслимана2 и (мбжем) у северним селима банагског Потира'.

Оваква распростран>еност показу]е да ]е било паралелне еволу-

ци]е на на]различити]им странама што чини вероватном претпо-

ставку да ]е и галипод>ски говор ову особину развио независно.

У вези с тим ни]е могупно да се одреди кад се она завила у

галипол>ском.

§ '286. У 2. л. мн. садашн>ег времена, као и неких других

облика, ]авл>а се -шеи поред -Ше. В. о томе у § 460.

§ 284. У 3 л. мн. презента у говорном ]езику се употребл>а-

ва]у готово исклучиво облици ко]и се завршава]у на -\у.

1 БелиЬ, ДШС 511.

2 Решетар, Шток. 193.

* Из мог материала.
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У VI врсти код глагола на -а има -щу као у кн>ижевном

]езику:

глёдЩу, гррвй}у, нЪ знй\у, игрщу, раскйда\у, луйщу, умйвщу,

йойёива\у, фаЩу, чёкщу.

Према односу гледам (гледаш, гледа . ..): гледщу створен ]е

у глаголским врстама од прве до пете однос као идем (идеш,

иде...): иде\у, метнем (меШнеш, мешне. ..): мешне\у и ел.:

обу*чё\у, йде\у, йрд$е\у, у~зне]у, укрйдё}у, кунёЩ> се, може/у,

донисё/у, ййсё/у, йечё\у, йлеШё/у, сёчё\у, —

бирё/у, вёи\е\у, кове\у, оре'1у, да се йойен>е}у, йерё\у, По1ё1у, свй

се смёъ\ё\у, чё\у,—

вйкне\у, скйне/у, улё"зне/у, йрмешне\у, йомдгне}у, Ърне\у, сШа-

не\у, сшйгне\у, —

йрда\е\у, каз^]е\у, йа се мйлу\е\у, йщё\у, йосл^е1у, йойср1е1у,

ушмркнр/е/у, —

свёзе\у, вйче}у, дйже\у, жн>ё}у, йшше\у, ко\е\у (= кол>у), да се

куще\у ( -= да се купа]у), йулйже/у, удрё"же!у.

Код глагола хтети имамо Ше\у, нёНе\у, Не'1у. Према томе

и 3 л. мн. футура гласи дОНё/у, йо\ёишЫ\у и ел. Глаголи VII и VIII

врете има]у таког}е -е}у, а никад -щу ко]е би се очекивало према

односу иде : иде\у =-= гледа : гледщу = моли... Дакле:

бё"ле\у га, булё\у, изваде}\, варе}у, велё\у, навране]у, кеШ се

враШе/у, вршё\у, Пргурё/у, грле\у, узрё\у, }агн>е}у се, \убе\у, укане\у,

кв8се}у, да се Поклоне/у, кбзе\у се, да се искршё\у, н^йе\у се,

лё йе\у се, налбже/у, мёирё\у, мбле\у, муше\у, нбсе\у, заПале^у, да

се найлодё\у, йрбсе\у, уйуШе\у се, сё"дё\у, сШрё\у (= бштрё),

уфаше/у, шу~шё\у. —

бёчё/у, бё"жё\у, вПшШё/у, држё\у, лежё\у, сЩу, сшо\ё\у, Шрчё\у.

Слично овоме и у глагола VI врете с основой на Ъ : н-умё\у,

ни смё]у.

По]аву завршетка -е\у, а не -щу, треба об]аилъавати с ]едне

стране наслоном на првобитно -е у VII и VIII глаголско] врсти,

а с друге стране продирашем готовог -е\у из облика глагола I—V

врете (тако тумачи овакве облике у свом ди]алекту и проф. Хам1).

На штокавско] теригори]и посто]е две мег)усобно удал^ене

области где ]е извршено слично проширеше употребе завршетка

-\у. Прва зона налази се у северно] Славонией2, а друга обухвата

1 Подр. 45. Паралелу овом образован^ пружа]у облици као седёду, удареду,

Шочёду у Касидолу код Пожаревца ко]и се према обични]ем типу селиду (напр.

у„Во]водини) односе као галип. се"де/у према седщу у другим говорима.

* Хам, !Ыа.; ИвшиН, Шапт. 149, 150, 151, 153; Решетар, §1ок. 50.

у
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широко землиште на }угу и ]угоистоку Срби]е: скоро целу тери-

тори]у призренско^ужноморавског диалекта1 и неке локалне

говоре косовско-ресавског диалекта*. Од ових говора само неки

има]у у VII и VIII врсти -е\у као галипол>ски, док се у вепини

говора код истих глагола )авл>а -и/у.

§ 285. У галиполэском )е -/у готово доследно уопштено у

свим глаголским врстама. Само два глагола не зна)у за -\у. То су

стари атематски глаголи дам и /ёим чи]е 3 л. мн. презента гласи

редовно дйду* и 1ёид$. Ипак ово уопштаваже неЬе бити давнашн>ег

датума. Од неколако стараца чи]н \е говор иначе релативно чист

и типичен слушао сам и облике с настаиком -у, како код глагола

I—V врете, тако и код оних VII и VIII врете:

изиЬу, йосёи1у, дйгну, сшйну, йоШнову, — вршу, заПалу, вйшшр.

Док се у живом говору овакви облици могу чути само од

ограниченог бро]а по)'единаца, па и од н>их ретко, у песмама су

они у обично] употреби. Интересантно ]е да су примери забеле-

жени у песмама великим делом од глагола VII врете:

ПомеШу, — казу, Поклан>у, По/у, Посе"1у, расШржу, — загрлу,

изгубу, Поклону, накршу, мислу, умору, носу, износу, рану, сШору,

Прифашу, — да-л Ну доЬи диво\ке.

Ови примери показу]у да ]е генерализацией -/'у (-е/'у) морала

претходити фаза снажног ширен>а наставка -у. Ипак сам у ]едно]

очигледно врло старо) песми забележио и 3 л. мн. сложе.

Ако ]е галиполэско -е}у уопште понесено из првобитне по-

сто)бине, као матична облает може допи у обзир само )угои-

сточна, срби)анска зона. Има, мег)утим, индиц^а ко]е би могле

говорити против старине ов<>г наставка. Ту не мислим само на

спорадично чуванъе -у у говору и на обично чуванъе тог наставка

1 БелиН, ДШС 514-515; Т. Ъор^евиН, КараииН IV (1903) 92 [Пи/ев, збприв,

у Алексинцу); Д. Дебел>аковиН, СЕЗб VII 312 (Ае/у, на неточном Косову); Елезо-

виН, Извешта) 472 [чинщу, у говору ]ан>евских католика); СтевановиЬ, Ъак.

123—124. Ова црта захвата и део по)аса северномакедонских говора, иен. у Скоп-

ско) Црно) Гори йукнев (Ат. ПетровиН, СЕЗб VII 407), 'едноничив (|Ыа\ 44 ) и

на Овчем Пол.у раскатов ги, Шресев итх (Т. МаневиН, Македонски ]а.чик III

194). Интересантно )е да се иста особина нашла и у ]едном говору тимочког типа,

далеко на северу: у Новом Селу видинском оръ!у, вйдЫу и ел. (Младенов, СбНУ

XVIII 488).

1 Исп. у Речнику Гл. ЕлезовиЬа примере као ЗАг/у да Почали/у II 117.

искочщу I 23», тойщу II 328. У облицима оАе/у, нёНЦу ова) наставак продире

далеко на север (те облике забележио сам у Глоговцу код Светозарева и чак у

Касидолу код Пожаревца).
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у песмама, веН и на акценатске прилике. Завршетак -с/у сагра^ен

)е свакако према -щу. У томе -а/у кра]н>е -у морало ]е бити дуго

све док се ни]е скратило у оквиру општег процеса скраНивакьа

дужина. Пошто ]е то -у у отвореном крадем слогу и у исти мах

увек неакцентовано, данас нема на гьему никаквог трага дужине.

Нема трага дужине ни на наставку -е\у мада би ту код облика

с акцентом на кра]у било услова за то. Тако имамо Вечё/у, Вле-

Шё]у, бирё\у (=бер-), чё)у, Ви\ё\у, булЩу, велё\у, горё\у, лежё\у,

сйё}у, сшо\Ъ\у (ту ]е — < '), а не * Печё/р, *йлеШЪ\р итд. са кра]-

н>им " ко]и би претпоставл>ао старки ~ (исп. напр. дйдр < дйдр).

Исто тако пред енклитиком — дакле у положа]у где се чува

првобитни акценатски лик, — имамо кунё/р се, а не * кунё!р се.

То значи да ]е кра](ье -у у -щу веп било кратко у доба кад се

аналошки пренело на новостворено -е}у. То ]'е несумн>иво податак

за релативну хронолог^у — али само релативну, ]ер оста^е не-

раз]аш№.ено када су се скратиле ненаглашене дужине у отворе

ном последнем слогу.

ИмВерашив

§ 286. Императив у галипо.ъском говору има само облике

2 л. ]еднине и множине. Прво лице множине императива, а на

равне и 3 л. ]еднине, овде ]е непознато.

§ 287. Ледну врло знача]ну морфолошку карактеристику

императива, -иШе у 2 л. мн., поменуо сам веп у § 30.

§ 288. Глаголи VI врете у императиву не зна]у за наставак

-/', те се облици императива завршава]у на -а, -аШе:

Анаше (= тера^е) Ш'бга чов^'ка; забща (== заби]а]); ШЪ га

жвйНаш, ВргуШа га; Да, дё"до, йарйцу; Да ми лёиба; Прда ми

(= прода] ми) сШрёбро и злаШо; Пуда уШ'6 \удма, увЬ женама;

Даше ми инр 1йбуку; С н>йм се ни задёива; Ни дёикаше (= не

дёл>ите) Шако; Ни жё"ша се (= не зева]); Не з/аше; Не карате

се; Не оШкрйва ми; Ни улизава (= немо] улазити) у том води;

Ни наложйва (оган>); Упййа га рукама; ПйШа, расййШа; Ни Пушка

бвце; Ни сё"Ъа (= не седа]) на зёмн>и; ПусёиЬаше (= поседа]те);

Пускйда ррбе Ши ду ПлоШа; йослава (= шал>и); Ни сШЩа (= не

став.ъа]) га у шбрби; ТаПаШе (= хода]те); Узнй сикйру йа цуВа

(= цепа]) дрва; Цена да удрё"жем инр лубанйцу; Мрчица (= малко)

ми Вочека; Узнй шрй косе (= длаке) и чува у иёйу.

Овакви облици познати су нам из приличног бро]а говора,

тако напр. из бокел>ских и црногорских1, и прилично су стари.
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Забележени су веп у Рак>инином лекционару2. Ипак ни]е сигурно

да су Галиполэци понели ове облике са старог терена. У ]'едно]

молитви сачувало се Дщ, боже, дажда, а и у народним песмама

иалазимо вепи бро] примера ове врете, што све упупу^е на рела-

тивно скораилье гублеьье /'. Што се тиче узрока промене, они

су фонетски (в. § 93).

ИмйерфекШ

§ 289. Имперфект }е у галиполском говору врло жив, али

се у многим морфолошким по]единостима разлику^е од оног у

кн>ижевном ]езику. Иноващф }е обично на страни овог говора.

Завршетак 1 л. ]д. на]чешНе ]е -ву, рег)е -во:

нлй^аву, йлиШаву, Шкиву, мйлу/йву, Вуслр/Вву (=- пословах)

глЩйву, знаву, ймйву, к'дййву, улйваву, варану, врИаву, йкаву

(= хитах), \убаву, мйслйву, муНаву, Щаву (= хо^ах), прзаву,

сё'^дву, ейаву, Шрйжаву, бёиву, Ьаву, —

Щйво, дрПво, чр/йво, м'ёНйво, глёдйво, ймаво, чёкаво, нбейво,

б1)йво, бё'во (ре^е без в: бё'о, йграо).

Генеза ове ситуащце ни]е ]асна. Само ]е )едно у сваком

случа]у извесно: основни мотив за проширен>е завршетка 1 л. ]д.

био ]е 5у81етг\уап§ ко]и ]е захтевао да се 1 л. по бро]у слогова

из]'едначи с осталим члановима парадигме (исп. и чакавске облике

типа ло/ал/ са секундарним и тешко об]аш!ъивим -/). У нашем

случа)у ова ]е потреба морала доЬи до изража]а нарочито пошто

]е -х фонетским путем уклонено. Иначе ни]е сигурно ко]и су од

галиполских облика стари]и, они на -о или они на -у. Гласовним

путем -у ]е могло дати -о (§ 50), али не и обрнуто. То нам оду-

зима могупност да галиполске облике ]едноставно упоредимо

с тимочкима типа йечёо, игрйо*. По]ава -у \е, ме1}утим, тешко

об]ашн>ива. У нашим говорима посто]и, додуше, ]една паралела —

у говору хрватских насельника у )'ужно) Италики — али су

услови у том говору друкч^и и об]'ашн>е№.а ко]а се да]у за та]

терен не долазе у обэир за галипол>ски4. Не би била вероватна

1 Посто]и потврда и за косовско-ресавски ди)алекат: у Метохи)и Боже са-

чува\ да ми Шо! (Елезозий, Извешта) 470), на Косову йода бале (ЕлезовиН>

Речник I 28), у околини Врн>аца да = да), Сто)ановиН, Врн>ци 219.

2 Решетар, Лекц. II 121.

2 Белий, ДШС 562—564; Стано]евиН, Сев.-тим. 413—414.

4 Ке5е1аг, 5йсШ. 222; КекЬепкгоп, 21в1РЬ XI 331—332.
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ни претпоставка да ]е -у из 1 л. ]д. презента пренето у одгова-

ра]упе лице имперфекта. Уссталом, -у ]е у галипол>ском скоро

потпуно нестало из самог 1 л. ]д. презента. Нешто ]е привлачни]а

могупност утица]а футура, нарочито ако су у ]едно] епоси и у

1 л. ]д. и у 3 л. мн. посто]али )еднаки облици типа заййсйЬу. Данас,

ме^утим, н^едно од та два лица нема овакве форме: 1 ]д. заПй-

сйНем — 3 мн. заййсйке'1у. Стога можда ипак треба попи од типа

игра(х)о{х), као у тимочком говору. Кад ]е почео процес отваран>а

вокала у у слоговима иза акцента и кад су се у 3 л. мн. импер

фекта, поред нормалног игрйву, ]'авили и факултативни облици

са о (игриво, в. ниже), могли су у 1 л. ]д. према вен посто]енем

игриво бити створени и секундарни облици типа йгрйву.

§ 290. У 1 л. мн. налазимо искл>учиво -мо (<-хло):

й1)ймо, йикймо (= пещфсмо), Предало, сШрйжамо, брймо,

ищамо, мёкамо, ни смамо, накйШмо, ШаППмо, бранамо, виламо,

вршамо, гвдрймо, крйамо, ни мрсамо, б^амо, свё"Шламо, сёи^амо,

држамо, 61'мо, Ммо (ова] ]е завршетак и у аористу, в. § 314).

Наставак - (х)мо, као што ]е познато, старки ]е од -смо и

очуван ]е до данас у низу наших говора. У ]екавским и икавским

говорима }авл>а се спорадично1, али зато на истоку наше ]езичке

територи^е изоглоса овог наставка захвата на]вепи део тимочко-

призренског и косовско-ресавског диалекта и допире до самог

Београда (Вук4 наводи да се овакви облици говоре „у Шумади]и",

Милипевин их да]е за „београдски округ', а \а сам их бележио

и у селима на)ближе околине Београда: Ьдомо Ресник, осШадомо

Жарково, на^омо Кнежевац, йобимо Рушан>, дадомо Железник).

§ 291. У 2 л. мн. имперфекта налазимо под]еднако и -сШе и

■шШе: гворасШе, ймйсШе, — шо се учёр смё'\йшше, гуШашШе.

Ова мешавина резултат ]е фонетског из]'едначек>а с и ш и

из н>е се не могу изводити никакви морфолошки закл.учци.

§ 292. Трепе лице множине завршава се на -ву (< -ху):

вркаву, Пикаву, сШрржаву, йщаву, вёжаву, глё^йву, ймйву,

болту му нбге, грЩаву, двбраву, \убаву се, нлйзаву, Они се ч$1)йву.

Ре^е наилазимо на облике на -во као йрЩаво, шрёсаво,

ймйво, нбсаво, б2"во, постале вероватно фонетским путем од оних

на -ву (в. § 50, исп. горе о наставку 1 л. ]д. имперфекта).

1 Милас, Мостар 55; Вушовип, И. Херц. 59; ВуковиН, П.-Др. 35; Решетар.

5й(Ш. 222; исп. и у |езику славонских пнсаца XVIII века, Маретип, Као" 180, 182.

2 Вук, Ручник1 ЬХХ1 (додатак предговору).

* Кнежевина Срби]а I 118.
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§ 293. Сама формащф имперфекта претрпела ]е у галипол>-

ском крупне измене. Пре свега -а- као формант овог облика

потпуно }е истиснуло -$0)а- (уедини имперфект без -а- ]ъ она] од

глагола бит и: 6ё"ву, бё'се, бё'мо...). Не говори се, дакле, само

йЬаше, браво, Шкиву, йщамо, жн>амо, найрн>йше, брЬаше, држамо,

сйаше, — што све одговара кн>ижевним облицима — и шрёсаво,

Намо — што одговара облицима ко]е нормативна граматика (Ма-

ретиЬ) допушта као ]едну од алтернатива — веЬ и йрёЬамо, он

се кунаше, сёикаше, чак и не смамо.

§ 294. Ни распоред ртоваша испред форманта -а- ни]е исти

као у кнэижевном ]езику.

Код глагола на денталне оклузиве Ш и д ]отованзе се врши

доследно у VII врсти:

бесё"Ьймо, буЬаше, вркаву, йМву, канате се, кл&Ъаше, му~Наву,

бЬаво, сажало, сё"Ъасе, смрЬаше, ушЫше, чйсМше, чркамо се,

шуНамо.

Из ове врете пренесено ]е ]отован>е и на глаголе 1 и VI

врете са ш и д:

йЬймо, щЪамо (= \г\)ъ<мо), клаЬаву ( : клйдём), мёНаше, йле-

Мву, йрёЬйво, — вйЬаше ( : видам), глеЬйву, глёЬаше.

Примери са неизмен>еном оклузивом су у ман.ини: Плишаву,

вйдаше, гуШашШе.

Глаголе V врете на Ш и д не наводим овде стога што су

они кроз целу парадигму уопштили к одн. Ь из основе презента.

§ 295. Код свих осталих глагола ртоваша нема више.

Тако }е ишчезао сваки траг ртоваша код глагола VII врете

на лаби^л:

грмаше, \убаву, кППаше, крййше, ку~йамо, ербдше.

Томе одговара}у и облици осталих врста без секундарног

]отован>а:

скубЗше, — \а се врваву (= рвах), — ни давасе, обеервбше,—

ни смамо, — ймйву, кбйаву.

Исту слику показуху и глаголи на л и я:

боласе, болаву, мй се веселимо, веламо, кет се дёилаву,

милаше, мйслйву, йалаву, свёиШламо, —

бранамо, йрйзнаше се, снаву, чинаше, — он се кунаше, знаше.

У ]едно] формули у обредним песмама задржао се облик

вщаву (= хвалаху): Шо-м се (== што ми се) сйноЬ вЩаву. Може

се, ме1]утим, поставити питание да ли ова] облик уопште репре-

зенту]е старину самог галиполског говора. У н>ему се налази и

пример промене хв > в ко]е иначе у галипол>ском нема.
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§ 296. Код глагола са к и г у основи инфинитива )отовагьа

по правилу нема:

вркаву, мдгйше, Викаше, сё'касе, сШрйгаву, шекаше,1 — Шкаву,

— вйкаву, йскаше, лдкасе, макамо (мачем: мйкаво = умакати),

н>авркасе, Плакате, ркамо, рукаше (= рикаше), скаукаше, сркаву, —

бёигаву, бё"гаше, вВскаву, вВскаше, Шркаву, Шркаше (и ови глаголи

има]у веларе у инфинитивно] основи, дакле бё"жйм : бёигаво,

вВшшйм : вВскйво, шрчйм : шркйво, исп. § 386).

§ 297. Овде има и нешто отступала:

Пичаше (свега ]едном, поред далеко чешпег йикаше), сШрй-

жамо, сШрВжаву, сШружаву (ова]' глагол иде по I врсти: сшружём :

сШрргаво), — рчаше, скавучаше, — бёчаше (глагол гласи иначе

бёчй : бёкаво), ВйшШаву (ййшшйм : Вйскаво), Шрчаше.

Овакви су примери кудикамо рег]и од оних са к и г. Ме1)у

н>има су они у V 'врсти (рчаше итд.) очигледно нови. У тих гла

гола ч уопште почин>е да продире у инфинитивну основу, в. § 368.

Облици као Пичаше или шрчаше могу, мег)утим, бити остаци ста-

ри]ег стала. Исп. стслов. п«чл4)(Х и чиленицу да ]е однос типа

Шрчи: Шркаво, Шркаше уопште нови]ег постан>а. Ипак ^е лако

могупно да )е и овде к било потпуно преовладало, а да ч про

дире поново у вези с на]нови]им покретом у^едначавала сугла-

сннка у основи.

§ 298. По себи се разуме да нема консонантске алтернац^е

код глагола са р у основи инфинитива и код оних са веп пала-

талним гласовима:

шрйву (= трах), дёрйву, — брамо и бирамо, орймо, Врамо,

йраше али и Вераву, — Ш'ёирймо, — вараву (= вараху), ираше (од

врЪти), гвёирасе, гворВшШе, двораву, —■

веи\аше, Вщйше, дщаше, блр}Вву, намигнр\йше (о три последнъа

глагола в. §§ 362 и 364), дрЪим\аву, кай/асе (код ових глагола

уопштено ]е / у облицима од основе инфинитива, исп. § 370),

вщаву ( = в9л>аху), с\аше, — грй]аву, — сШо\Вву, —

сШёпаву, — жн>амо, — доВрн>йсе, —

климаЬаву се (ради. прид. климйЪ'аво се), ШрШбЪйву (: ШрШй-

Ьаво), — заврЬйше, жваНаву, замёНВше се (и ова три последнее

глагола иду по VI врсти), — накйНймо.

1 Облици ове врете нису немознати нашо] диалектологией: зИсак и ел.

у Мостару (ТгоровиЬ, АгсЫу XXIX 508), рёкаЬи и др. у Сара]еву (Шурмин,

Сара]. 20а) итд.

О говору Галипол>сквх Срба 16
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Интересантни су дублети код глагола прати и брат и;

они прецизно одговара]у дублетима ко]и посто^е у нашем квъи-

жевном ]езику: брах и бсрах, бёрщах, Прах и Верах, Вёри^ПхК

§ 299. На]зад, ни^е потребно нарочито истицати да се питан>е

]отова!ьа не може ни поставл>ати у вези са глаголима на консо

нанте с, з и ц ко]и су у галипол>ском из^едначени са ш, ж и ч.

Глаголски йрилог

§ 300. Облици герунд^а презента2 доживели су у овом

говору специфичен развод

По^авл^у се два наставка у напоредно] употреби, ]едан

обични]и, -акем, и други ре^и, -аким:

вукакем, дёрйкем, \ёакйкем (= ^едупи), клВдйкем, крйкакем,

миШакем (миШём= мёшем), музакем, Плишакем,Ърёкакем, сёикакем,

шракем, бЩйкем, йёшйкем се, Шнакем, йубилувйкем (= свиНупи),

сагнрвйЪем, узданувйкем, ушмркнрваЬем, вёзакем, вйкакем, душакем,

йскйкем, Плакакем, рёизйкем, сркакем, ркакем, чук/акем, акакем,

врйкйкем, ймакем, коШр}акем, ййшакем, йойёивакем, йрвакем (=ле-

тепи), сШй\йкем (= ставльа^уЬи), шаййкем, губакем, гр]акем( = гу-

лепи), жмуракем, звйздакем, /убакем, кййакем, лёизакем (= пузеЬи),

ндсйкем, окакем (= ходепи), завЬкйкем (= заходепи), ПрвдкВкем,

с6икакем, србакем, сШо'/йкем, бё"гакем, вйскакем, Шркакем, —

/икаЪим, Праким, Шкаким, блУ/йким, зймн>йким, ймйким, йй-

таким, бкаким, шдкаким, сё"каким, бро/аким, вПскдким, шриаким.

Форме с наставцима -акем и -аким у говору су у искл>учиво]

употреби, а у народно] поезди су на]чешпе% Осим н>их сам у

песмама нашао два — три примера реликтних облика: оИрщуким

( = оправл>а]упи), йувдкёкем (= полазеЬи), Пуводеки(-м) (исто)

§ 301. Проблем постанка завршетака -акем и -аким обухвата

уствари два посебна проблема. Прво, како об^аснити а на месту

где други говори има]у у, е одн. а/у, а друго, шта значи крарье ем?

Одговара]уЬи на прво питание треба попи од односа мблЩу:

мдлёк(ем) или ел., према ко]ем се могао у VI врсти створити

1 МаретиИ, Грам. 237.

1 За ова) облик служим се у излаган>у обично термином .глаголски

прилог" изоставл>а)уНи ознаку „времена садаильег" стога што у овом говору

нема другог глаголског прилога.



О говору Галипо.ъских Срба 243

однос врдЬй]у: врйНйН(ем). Ледном добивено -аЪ(ем) ширило се

дал»е кроз све глаголске врете, свакако прво кроз оне чи]а се

инфинитивна основа евршава на а (исп. велику експанзивност

наставка -щуМ у сличним случа^евима у многим нашим говорима:

ПлакщуНи и ел.). Супротну разводу тенденщцу ода]е облик

ойрщуНим, сачуван у песми (исп. горе). Такав се облик на]лакше

могао по]авити у време док се говорило напоредо ба]уЬ- и бщак-.

Много ^е ман>е веровагно да ]е првобитни однос ШонуШи: Шо-

нуН(ем) или ел. у III врсти дао повода образован^ односа вракаШи:

враНаЦем) или ел. у VI врсти (дали развитак ишао би, наравно,

као у прво] претпоставци). На^зад мала ]е вероватноЬа да ]е -а-

у -аЬем и -аНим резултат контракци]е. Сонант /' измену вокала а

и у иначе се добро чува, а усто ]'е -у- у -а}уН- од старине дуго

и према томе нема услове да олако ишчезне. Исп. ипак израз

йадаИа более (и гшдаЬи бдлес) ко^и сам забележио од неких по]е-

динаца у Глоговцу, а ко]и показу]е дал>у етапу разво]а према

облицима као имауНи на Косову1 или сййвауНи у Ресави2. —

У Призрену су забележени облици као сйаЬи, гилигичкаЬи* , али

за н>их ]е на]вероватни]е да су настали контракцирм од облика

гледщеЪи, обичних у призренско-тимочком диалекту4. За гали-

пол>ски говор ]е ме^утим тешко претпоставити да ]е познавао

облике ове врете, непознате у новоштокавским говорима.

Изложено морфолошко тумаченъе може да об]асни како су

се по]авили облици с наставцима -аНем и -аЬиЯ и да опише ток

1ьиховог ширенъа, али ни]е довольно да расветли питание откуда

силна експанзивност тих облика ко]и су продрли у све глаголске

врете и уопштили се у нъима, истиску]уЬи све органски разв^ене

форме. Та експанзивност може се разумети само ако се има у

виду чин>еница да су наставци са карактеристичним елементом а

уопштени и у имперфекту (§ 293) и глаголско] именици (§ 312).

Анализа овог разво^ог паралелизма открива ]едан семантички

моменат. Ни]е нимало случало што ]е процес захватио баш оне

глаголске облике ко]и се у галипол>ском говору граде исклучиво

1 ЕлезовиН 5. V. и мат.

2 ИвковиН 302.

3 Збирка речи ЧемерикиЬа (гра^а САН) 8. V. гадежлив и гилигичкаши.

* БелиН, ДО1.1С 582.

к;
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од несвршених глагола1. Вокал -а- ко]и се у сва три случа)'а

уопштава уствари ]е традиционална ознака имперфективности,

стари формант имперфекта и средство итератизаци^'е2, што ]е

морало бити пресудно и за н>егово ширен>е у овим облицима у

галиполском говору. Сав ова] развитак сведочи о томе колико

ова) говор може да буде архаичан и онда кад иновира. Старе тен-

денци]е живе у н>ему ]ош увек и оствару]у се и у новим формама.

302. Што се тиче кра^ег -м у -ем (-им), за н>ега има пара-

лела из наших д^алеката, и то са врло различитих страна, тако

из )ужноморавског8 и из жумберачког говора*. Уосталом исто -м

ни^е непознато ни бугарским ни македонским говорима. Узрок

№еговом додаван>у бипе угледан>е на начинске прилоге постале

од инструментала (тип силом, притом, крадом, муком) ко)и су по

значежу често веома блиски глаголским прилозима на Н (муком =»

мучеНи и ел.). Односе добро осветл>ава]у паралеле као мучем (РЛА)

поред муче ко]е ]е по пореклу тако^е партицип презента актива.

Много ]е ман>е вероватно да иза облика на -Нем (-Лил) сто]и

неки инстр. ]д. или дат. мн. некадашнэег партиципа.

§ 303. Осим самих наставака -аНем и -аЬим треба истаЬи

чинзеницу да се пред №>има налази основа инфинитива:

вркаЬем, сёикаИем, ШкаНем (трепе л. мн. презента гласи

в^чё/у, сё'чЩу, чё}у), узданрвйНем, йубилувйЬем, вйкакем, йскйНем,

сркаНем, бе^гаНем, вйскакем, ШркаНем. . .

Оваква по]ава честа ]е и у нашим старим споменицима и у

модерним ди]алектима. Иен. ме!)утим као отступание поменути

облик дерйЬем (од дерем: драво).

1 Интересантно ]е да су се и у македонском )езику ова три облика тако^е

срела и претрпела иноваии]е у истом правцу, додуше на начин различит од оног

у галипол>ском говору. Данас се у македонском они образу^ на потнуно ]еднак

начин. Специфични облички наставци дода]у се на за]едннчки део ко)и ]с код

глагола на с и а ]еднак основи презента, али )е код оних на и обележен заменом

тога и вокалом е: гледа — гледав — глет\ни — гледан>е, али носи — посев —

носе/ки — носен>е. С овим облицима иде у македонском и т. зв. имперфекатски

л- партицип (носел). Ово се све лепо види из излагала X. Ланта (Огаттаг о!

(Не Масейошап Шегагу 1апеиа§е §§ 9.02, II, 15.02 и 16.01), мада он то не истиче

посебно (исп. и мо]у напомену у \Уог(1-у IX, стр. 335). Галиполски разво) ипак )е

изразити]и од овога, утолико што )е као карактеристика сва три облика уопштен

исти вокал код глагола сви)у врста, и што ]е та] вокал баш а.

2 Исп. А. Белипа, Постанак прасловенске глаголске системе, Глас СЬХ1У

28-29, и А. Ва]ана, Ви11е(1п йе 1а 5ос1ё1ё йе 11п§и1з11яие с!е Раг1« I, 27—28.

» Белип, ДИ^С 470.

4 М. Ророу1с, ЯитЪегаШ аНа!екаг, 2авгеЬ 1938, 42.
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§ 304. Када ]е карактеристични консонант инфинитивне основе

Ш или д, и у облицима герундива презента долази к или к:

}икакем, нрйкакем, Врекакем, вйкйкем, окакем, завдквкем,

йрвдкакем, Шдкйким, сёикаким1.

Код глагола I врете има и примера сачуваног рани]ег стаььа:

клйдакем, миШакем, Плишакем.

Лотованье у овим облицима тачно одговара ономе ко^е се

врши у формама имперфекта.

Трйни Вридев

§ 306. Наставци су -Ш или -н одн. -еШ или -ен. Као што Ье

п казати материал ко]и се ниже наводи, облици с елементом Ш

и они ся н долазе у великом бро^у случа]ева у слободно) вари-

]аци)и. Та слободна вари^ащф, потекла на]'вероватни]е из примера

као найисан || найисаШ2, свакако ]% и дала повод за стварале

облика на -еш.

Основа на ко^у се дода]у ови наставци у ]едним случа]евима

]еднака )е основи радног придева3, у другима се под]еднако слаже

с том основой и с основой презента, а у треНима одговара

само основи презента. Пошто су ови трепи случа^еви на]мало-

бро]ни]и и усто по правилу претставл>а]у иноваци]е, целокупан

материал може се поделити на стандардна образовала (осн. трп.

прид. слаже се с осн. рад. прид.) и образовала на бази презента.

а) Стандардна образовала

§ 306. Наставак -ен ]| -ей? долази код глагола чи]а се основа

радног придева евршава на консонант или на и* (у овом последнем

случа)у вокал и, наравно, испада пред наставкой).

1 Лотов.нье л У облицима прилога времена садаипьег забележено )е и у

црмничком говору: ЫЦёНи, шШё^ёки, шШИ)уки (МилетиН 475). Тамо су, мег)утим,

прилике друкчи]е: говор ]е ]екавски и ^ се |ав.ъа у свим облицима од основе

инфинитива.

* Облици на -оШ стари су из ерпске, а изгледа и из словенске перспективе

(Р. БошковиН, Ш Нова сери|а 1 123—124).

* У ооо] дефиниции поминке се основа радног придева (а не инфинитива)

зато што то прецизни]е одговара стан»у код неких глагола I врете (напр. {3йм).

1 Изузетак чине глаголи IV врете на н (в. § 308а).
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I (глаголи прве врете на консонант):

уббдеШ, убучёШи, заврчёШа,

ВумиШёШа, донесёШ, исПёчеш,

исВичёШа, исйлёШёШо, йушрчёШи,

у66лен, убучена, угребено,

жижёна, зиз'ёна (само у аргоу

и само поименичено, у значен>у

„рак^а"), иейёчен и исВёчен,

заВечеки, исВлёЬёна, исВрёЦёно,

урёчёно, Посёичёна, усШрйжён,

ВусШружёна, —

Па (глаголи VII врете):

йрблё"1)ён, забрйено ( = за-

боравл>ено), обё"сена, Вугарен,

угасена, загрЩено, йогбрёно,

аогрчёна, изгрбёна, Вузлакена,

од/Р^ена, уквЗрена, йуквасен,

заклоВёне, заклучен, заковрчёно,

закрВЫе, кршНёни, нршНёно,

крсШёна, йокршёне, искрВёни, за-

млйЬен, удморёни, заменена,

наВрЩена, заверена (глагол иде

по VII врсти), наВрНен, нарё^е-

не, Ворубен, ВусЩено, раср^ен,

усШй}ен, оШвдрёно, ПоШдйен, Во-

Щрвен, ВуШуВен, уф&Ъен, учё-

сшён, —

II б (глаголи III врете):

угрйзнёна (свега ]едном), —

уШучёШога.

убрйшвеШ, свареШо, убёи-

сёШо, ВрвакеШ {-* преврнут ;<

Пр-ввраШ-), ВогареШ, неВогдрёШе,

нагрЩеШо, загрлеШи, изгрбёша,

у^ашеш, ужён>еШ, изнд1еШ, йо-

}у~бета, ВуквйсеШ, заковрчёШо,

йокршёша, замлаЬеШ, умдреш,

наВра/еШ, уВржеШ, ВршШёШе,

раср^еШа, насШрёШ, исШрёибеш,

ВуШрВеш, учйнеш ( — верен), учи-

нёШй ли \е, ВочйсШёШа.

забрйнШа, сагнеШ, загрй-

знШа, задёинёШа, ВудйгнеШ, дй-

гнёШо, оШкйнёшо, уШкйнёши,

ВркйснёШо, замрзнеШ, ВркнеШ,

сШанёШи ( = преостали), засШй-

гнеша, заШиснеШ.

Материал показухе да ]е у I и VII врсти код веЬине глагола

наставак -еШ, иако не редак, ипак ман>е обичан него -ен. У III

врсти стаже ]е сасвим друкчи]е. Очигледно ]е на избегаван>е н

утицало присуство веЬ ]едног и испред -ен. Исти дисимилативни
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принцип огледа се и у чигьеници да се ужен>еШ и учинеШ ]авл>а]у

увек са -еш1, док опет глаголи VII врете са денталном оклу-

зивом испред основинског и ииа]у -еш само по изузетку (сви за-

бележени примери потичу од истог информатора, код ко]ега ]е

ова] наставак и иначе продуктивней). Старки ело] образованна,

из епохе пре дисимилаци]е, сачувао се само у примерима ран?ено,

ра/ьенога (<хр-)> ран>ен(=ра-) и жен>ен у галипол>ским народним

песмама.

У примерима где ]е я последней консонант основе наст, -еш

]авио се по сво] прилици рш у старо] посто]бини Галипол>аца, у

за]едничко] изоглоси са призренско-тимочким и косовско-ресавским

говорима. Али се у галипол>ском говору разво] наставио на тра-

киском терену, и ]ош увек ]е у току. Употреба наставка -еШ н^е

]еднако обична код свих говорних претставника. Карактеристично

^е да сам преко 60% примера са -еш записао од }едног ]единог

информатора, и то мла^ег човека, оног истог ко]и се помин>е у

напомени у претходном пасусу.

Наведени облици глагола III врете (тип угрйзнёна, забрйнШа)

нема^у генетичке везе са старим формама на -ен (стел, движенъ,

стари ерпхрв. раскидени, йосшижени итд.)2 од ко)их се различу у

првом реду по убаченом н из осталих облика. Форме ко)е у свему

одговара]у галиполэскима забележене су у призренско-тимочком

диалекту.' Ни]е исключено да су се галипол>ске форме развиле

]Ош на старом терену. У овом говору шиховом распростиран>у и

ширен>у могла }'е допринети и чин>еница да овде и глаголи'Ш

врете има;у и у инфинитивно] основи (в. § 355), чиме ]е покачан

додир са VII врстом.

1 Сличне по]аве налазимо у призренско-тимочком ди]алекту (Белип, ДИЛС

153, СтевановиН, Тэак. 132) и на Косову (упор, у Речнику Гл. Елезовипа жеюеШ:

кршЬен). Сличан ]е принцип спроведен и у македонском ]езику где наставак са Ш

долази само ако ]е задн>и консонант основе я или к> |1.ип1, о. с. 75).

* Даничип, Ист. обл. 394; исп. и Ва)ана, Злат. II 261. У понеким ди)алек-

тима ови су облици дочекали и наше дане: окйден у Цеклину у Црно) Гори

(Решетар, §1ок. 202), ВрекЩена (Елезовип х. V. ВрекйнуШ) — ако ^е овог поре-

кла. За ове ерпхрв. форме карактеристично )е да долазе само од глагола ко)и и у

аористу могу имати облике по 1 врсти.

8 Белил, ДИЛС: зарёкнеШ, дйгнеШ 486, надёнеШ, крёнеШо 619.
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§ 307. Наставак -м|!-Ш ]ашьа се код свих глаголских типова

сем оних ко)их су поменути у претходном §. Ова] се наставак до

даче на основе радног придева ко]е се свршава^у на а, е" и р:

угрёи1йна, заковане, дрйпо, ВубраШе, заковашо, изд-

оЩан, йосё1Чане, шкано, — за- рйшо, уйраше (= опране), йу-

клано, Писано, записано, расала- сё"]йШо, насмЬи]аШ, насмщаШе,

кино, — Пргушано, невё"нчану, изашкйшо, — свёзаш, йужпаШе,

йукйрани, замдшан, йомё"шане, - расйлакаШ, одрёизйШо, — йргу-

Шашо, Прдашр, ВомёишаШ, замо-

ШйШо, расцвиШаШа (немам при

мера за трпни придев глагола

VIII врете ко]и су по правилу

непрелазни, а тэко^е ни за гла

голе IV врете на а), —

дбниШ, дун&ЧйЪ ли \е, йо-

1ё"Ши, у]е"шй \е, — сймлиШ,

самлёишо, —

нидуш, надуша, —

йЬдрн, — йодрШ, йодрШо, умрш, умр-

ша, йрсШршо, йрсШршд /е.

Поред ових облика од глагола на у и р налазимо обично и

образованна од презентске основе (в. ниже).

§ 308. Као реликти стари]ег образовала трпног придева гла

гола III врете сачували су се придеви омщнуШ (= ко]и ни]е при

чисто] свести, исп. ерггхрв. кн.иж. сумйнуШ) и бйнуШ (поред мла-

1)ега бйнеШ ко]е веН преэвла^е) са значен>ем „зрео" (исп. § 391).

б) Образованъа од презентске основе

§ 308а. Код глагола IV врете с инфинитивном основой на и

налазимо облике:

йскрен ( = сакривен), ей- зйб/еШ, заб^Ши, рйзв/Шо,

ш\ено, — йскреШ, йдкрШе (=- покривени),

рл/еШ, дм/еш, д.шьёша (= уми-

вена), йМ]ёШо, сйш/Шо.

За овакво не зиван>е -н одн. -Ш за основу презента дали су

повода облици типа убоден \\ -ш или засШигнен\\-Ш ко]и су могли

бити протумачени као веза -н\\-Ш с основой презента. Исп. и ана-

лошке форме бшреш, оШрен (— отрован; очигледно према пре
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зенту оШрем). Ипак не треба исюьучити ни могуНност да се ради

0 чуван>у одн. ширен>у старог типа б\ен или о синкопи вокала а

(нсп. § 78 и 357).

§ 309. Формац^е овог типа налазимо и код извесних гла

гола I врете с основом радног придева на вокал:

нацмен, нйдмёно, Водёрен, надмеШ, дШмёШо, фзнеш,

йддрена, — рзнёша, начнеша, Пддрёше,

$мреШ, умрЪШа, исйен>Ше, иейё-

н>еШи.

У веЬини случа]ен) ови су облици скораешье иноааци]е, што

покажу и честе алтернативне варианте. Само за два облика до-

лази у обзир и нешто веНа старина: форма нйдмен засведочена

]е у РЛА ]ош од XVI в., а за узнеШ налазимо паралеле у призрен-

ско-тимочком диалекту1.

§ 309а. Облик оШровен ко]и се, поред типа дшрен^дшреш,

употребл>ава од глагола оШрем претставл>а несумн>иво архаизам

и везу]е се за друге сличне облике у нашим ди]алектима на

истоку. Исп. и уШрувёШа. па и ушрувеШ с аналошким у пренесе-

ним из поломка испред акцента или из инфинитивне основе.

§ 310. Сводепи целокупан разво] облика трпног придева у

галипол>ском говору на нъегове основне лини]е, можемо конста-

товати следепе:

прво, да се код глагола с основом радног придева на -я

наст, -ш врло добро одржао (уз алтернативно -«), што ]е дало

повода за по]аву -еШ ко]е долази уз -ен скоро свугде где се

)авл>а такав завршетак, тако да ]е дошло до дублетног односа

(-я || -Ш) код вепине облика трпног придева (изузетак чине углав-

ном форме где то спречава дисимилативни принцип и ]една група

глагола I врете где ]е ]едино -ш историски оправдано); ..

друго, да ]е образование помоЬу непосредног везиваша -Ш

за основу радног придева изгубило у I и, нарочито, у III врсти доста

терена, потиснуто формащфма са завршним -,'е)Ш || -(е)н ко)е се у

1 врсти, а и код глагола IV врете на и и у где }е тако!)е ззгоспо-

дарило, везу]е сасвим одре^ено за презентску основу (с друге

стране веза -Ш с осн. р. прид. продрла ]е у I врсти код рш по-

неког глагола).

§ 311. Распоред ]отован>а испред наставка трпног придева

-ен (-еШ) показу]е исте разводе тенденци]е као и код имперфекта,

1 А. БелиН, ДИЛС 481.
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глаголског прилога и гляголске именице. >1отован>е денталних

оклузива очувано ]е, па се чак по аналогией распрострло донекле

и на I врсту:

йрблё"1)ёч, — йрвйЬеШ итд. (в. § 306), —

исйлёНёна, исйрё^ёно, исйрё^ёна (према уббден, уббдеШ, Пуми-

ШёШа, исПлёШёШо).

Код групе сШ алтернаци]а ни]'е спроведена доследно:

нрсШёна поред кршНёни, йркршНёно, учёсШён ()едном и учё-

шЬён), ПршШёШе, ВучйсШёШа.

Уствари, сш одн. шШ овде може битн остатак старог ]"ото-

ваи.а (шШ), а може бити и резултат нови]ег аналошког процеса

ко]и ]е могао уклонити подновл>ено ]отован>е, уколико ]е оно у

истим прнмерима било овладало.

Остали консонанти не рту]у се нигде, па ни у VII врсти где

би то било историски оправдано (примере исп. у § 306). ^дини

реликт у самом говору претставла попридевл>ени партицип

ужён>еШ. гЬему се придружу]е ]ош неколико облика у песмама

ко]и су наведени у § 306. И ова] развитак указу]е на блискост

измену галиполэског говора и ди]алеката источне половине Срби]е.

Само што у овом случа]у еволуци]а у галипол>ском ни]е отшила

толико далеко. Добива се утисак да ]е процес започео у разво]-

но] за]едници на старом терену, али ]е за]едница прекинута пре

него што ]е промена добила сио] коначни облик1.

Глаголена йменица

§ 312. У галипол>ском говору глаголске именице су се по

облику одво]иле од трпног прндева и уопштиле наставак -ан>е:

вёзагье, грибагье, \а$ан>е (= ]ело), музан>е, ПлиШан>е, Прё^шье,-

ба\ан>е, врва/ье, оран>е, йо/ше, сё"/а№е, смёи]ан>е, Шкан>е, — намигнр-

вйн>е, ПослУ/йн/е, йсрвйн>е, йщшьс, шй}йн>е, — дрёим\тье, жё"ш&н>е,

йскй/ье, кйш/шье, — йомажаше, машан>е, мёНйн>е, 1МЩан>е, — варите,

вЩ&н>е ( : видам) и вПд&гье, игран>е, сигрйн>е, нё"ман>е, кйрдн>е,

лу"Пйн>е, йой^ваьье, йШан>е, сШадйн>а нё"ма (сШйдам — ста]ем),

сШЯ/Лм>е (=«= став.ъан>е), сшрё'Чдюе, зафр1ан>е, чрван>е, — сШёпе до

(-= од) болагьа, брйШван>е {брйШвим - бр^ем), вршЬье (през.

вршйм), глй1)йн>е, гворй/ье, грй^агье, грй\ан>е, грлйте, жвйждшье,

1 Интересантна ]е у овом погледу паралела са стажем у говору Глоговца

где се тако^е )авла однос изгубен, лёПено, Положен, заробен итд.: гра^ени

и ел. (мо] млтери]ал).
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фашине, 1рбан>е, кршкан>е, йолйжапе, мдлйн>е, оЬапе, навдЬа/ье,

србан>е, сёиЬйн>е, шрйдиъе (= тршьен>е, пост), чйшкйн>е, шу~Нан>е, —

ду бу]ан>а (=»од страха), у сййн>у, сШу^аъе.

Први услов за овакав разво] била ]'е перинтегратф у обли-

цима глагола с инфинитивном основом на а. То се а осетило као

саставни део наставка, тако да се цело -ан>е издво^ло као про

дуктивно и пренело и на остале глаголске врете. Ослонаца за

аналоги]у било ]е доста, исп. напр. односе сеи\ем : сЩШье = Шрё-

сём : (Шресен>е >) шрёсан>е и сшуйм : сШу\йн>е = молим : (моле/ье >)

мблй/ье. Повод за саму перинтеграци]у могао ]е дати у првом

реду имперфект где се у исто] ситуации ]авл>а тако^е а, али не

као завршни вокал инфинитивне основе вен као део наставка

(исп. сёи\йше : Шресаше, сшу/аше : м'олаше).

И цео процес уопштаванэа наставка с елементом а тачно

одговара променама извршеним у облицима имперфекта (и гла-

голског прилога). Уосталом и узроци промена су за]еднички

(в. § 301). На]зад и у распореду ртоваша огледа се потпун пара-

лелизам: ш и д се мен^у у А и $ не само у VII врсти, веп по-

некад и у прво], чак у )едном примеру и у шесто^ док остали

консонанти оста]у неизмешени.

Радии йридев

§ 313. Радни придев у овом говору зна само за ]едан облик

множине за сва три рода. Наставак тога облика }е -ли. Наво

дим неколико примера за женски и средний род:

Мачке \е Погребли. — Даврле дошли. — И Шйшли дне срШра

дан. — Оскобли се браде и (= оскубле су се к>ихове браде). —

Нйсу се умили (жене). — Он кеШ \е вёидиво онё Паре, дне .ш-

с\й.ли. — Изйшли нерщде (нека митска бипа, исп. ФилиповиЬа,

о. с. 99), у йушоку йуйёивали, игрйли. — Крршке не бёиву се ]дш

расцвиШали. — Цйгйнке вёидили шо е слйчна била. — Дрле ( = слу-

шкинэе) замрзйли Мару. — Док су му рёне зарйсшйли. — Уфйшили

га нерщде. — Фр/йли \е ( = бациле \о\) дрле /абуку. —

Дё"ца су пасли говёда. — КеШ су се скрейли кола. — Крйлцй

ми йогорйли. — ДЁ"цй су йорйсили ( = оставила) на йуШу. —

Ъ'сша би ни уфйШили рану.
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Оваква по]ава позната ]е из истори]е лашег ]'езика' и из

савремених народних говора2, али нигде на штокавском терену

ни]е узела ширег замаха на вепо] територи]и. Питание ]е, мег}утим,

да ли галипол>ске прилике треба изводити из стан>а у ко]ем било

другом говору. У галипол.ском се ово могло развити и самостално.

То би, уосталом, било у складу са веЬ помин>аном тежиюм гали-

пол>ског говора да сман>и разлике мег]у наставцима разних родова

у промени придева и заменица, а пре свега са чин>еницом да су

и разлике мег)у наставцима ном. — ак. мн. придева и заменица

разних родова умногом истрвене. Као што показу]е стан>е у низу

словенских ^езика, плурал радног придева уопште ]е поле на

коме се лако губи морфолошка трородност.

Аорисш

§ 314. Карактеристичан ]е наставак -мо (< -хмо) у 1 л. мн.:

йубёигомо, убуддмо, лигдмо, ни могдмо, донёимо, исВёмб се, —

набрамо, уйрймо \е, изорймо, мй се насмщамо, — вйкнймо, издй-

нймо, Шйкнймо, — омймо, Вимо, зачрмо, — заклймо, самлёимо,

Восламо, задрЪам\амо, — ВргуШамо, играмо, — веселимо се, задуц-

нймо, уморймо, — засВёмо, шркамо, — не хшё"мо.

Оаг\ наставак тачно одговара ономе у 1 л. мн. имперфекта.

О №>еговом знача]у исп. § 290.

§ 315. Наставак 2 л. множине аориста ]е -сШе:

на^осШе, дунё"сШе, наскрбосШе, — обрйсше, — намВгнйсШе,

умокнйсШе ( = замочисте), — Вопиете, — йужшасше, — вй се уВр-

ШйсШе, уснйсШе.

Уколико се понекад ]ави -шШе (Вро^бшШе, усШаришШе), то ]е

само гласовна варианта настала неразликован>ем с и ш.

§ 316. У § 30 веН ]е истакнуто да се у 3 л. мн. употребл>ава

^едино наставак -ше (одн. -се).

1 Богату збирку материала Д1)е Л. Зима, Разлике 181 — 182. Исп. и Рянг-*

ха]ма, Тго1аза{»е 170.

2 Тако у северном Банату {мо} материал), у Метохи]и (СтевановиЬ, Метох.

67) и у суседном Ьлкопачком говору (СтевановиЬ, Ъак. 136). Исп. и примере из

Врчевипевих народних приповедака и Петрановипевих народних пе'сама ко)е наводи

Зима, I. с. Особина )е. раширена и у чакавским говорима, тако напр. на Цресу

(Тентор, АгсЫу XXX 181) и на Корчули (МосковлевиН, СДЗб XI 205).
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ФуШур и инфиниШив

§ 317. И у овом се говору футур образу]е на више начина,

али ти начини нису увек исти као иначе у нашем ^езику.

На]прости]и облик претставл>а синтетички (разуме се, из

данашше перспективе синтетички) футур:

задрё"м}аку, накем, намВгнйкем }е, Вусрдкем Ши се на рн>у

( = ноздрву), заВВсйкем ако се сёиШим, ВулрВакем га, искрйикем га,

оВрйькем \й уши Вусй, Воррбйкем га, — Овй дйна доке, у\1ишке,

йупике ( = пониг)и Не), Врнике, ВодрВаке крче увр жену, увй фцдан

( = воНка) маличшс ама расцвиШйке се вёгдине ( = ове године),

гвР'рике, зажмурике, надамо се рудйке, — Како меШёмо нйкёмо

куй динар, Вумакникемо, — дбкёШен, задрёим\акеШе, — По1ёишке1у,

дбкё/у.

Као што се види, наставци потпуно одговара]у наставцима

презента. У 1 л. ]д. преовладало ]е -ем) — забележио сам свега

]едан пример с -у — а у 3 л. мн. господари -е\у.

Ово образование футура ни^е више често и спада меНу оне

говорне црте ко]е стари]'а генерац^а чува знатно бол>е од мла^е.

§ 318. Ни]е више чест ни футур сложен с инфинитивом. Та

се формац^а у галипо.ъском говору одлику]е ]едном необичном

новином. Инфинитив )е претворен у променл>ив глаголски облик

и доб^'а личне наставке:

За кем га йудркем; Уй кем га оШёкем; Л кем Ши дунёикем;

Ако Ши Шрё"6у\е, }а кем Ши кувйкем; Л1 кем га начёкем; Си кем

се дйкем Ва кем Ши удрёизакем рво; Тй кеш се задВшйкеш, — Идйн

ке бйке браш /унВкбв; Бдгу шим/ана нёке даке; 7<5н ке дбке; Он

ке наЪе;

Нёке се оШнйнике; Ко ке се оВйке;

Како ке бйке ШЬ; Мй кемо га заврвйкемо ( = савладаНемо), Шй

се ни бб\ (осим овога много примера у песмама).

Ласно ]е да су такви облици резултат механичког слагала

са завршетком помоЬног глагола. На та] начин инфинитив у ово]

конструкции из]едначио се са краНим образованием футура (в.

претходно поглавл>е), тако да се у цело| конструкции ]авио ]"едан

плеонастички моменат: \а кем куйикем значи исто што и просто

куВикем.

1 Паралеле налазимо ме^у реликтним облицима футура у песмама у тимоч-

ком кра|у: бркнучем, шибнучем поред ошЬинучу, улетучу у текстовима М. Ста-

но]евиНа, Карацип IV (1903) 97. Ова сличност вероватно не потиче од неког за]ед-

ничког порекла, веЬ од разво]ног паралелизма.
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§ 319. У нашим говорима нема паралела за овакав развод

Он се морао извршити у Трак^'и и то, судеНи по широко] распро

странъености примера ове врете у песмама, у неко] стари]о] фази

живота наших исел>еника на том терену (за епоху непосредно

пре нове сеобе карактеристично ]е ширенъе аналитичког футура).

Треба поменути и то да ]е по]аву галиполске конструкци]е сва-

како подржала одговара]упа новогрчка парадигма типа бёХш

урй^ш (урйфш), бёХес; траф^ (УР^Фтв?) ИТД- — дакле са оба дела

променлива, и то тако да се „слику]у" — ко]а претставлъа

]едно од могупних образованна футура (ко]'и се и у новогрчком

гради на више различитих начина1).

Чин>еница да ]е у саставу футура инфинитив добио личне

наставке утицала ]е да се он облички измени и у потенциалу

с имперфектом глагола хт-Ьти: да Ьаз држйЬе и ел. (исп. § 322).

Ако на основу изложеног анализирамо вредност облика

куйиНем — куПиЬеш — куйиЬе итд., видеНемо да ]е он по образо

ван^ идентичен с обликом- ерпхрв. футура, али да се по упо

треби сразмерно ретко поклапа с н>им, а много чешпе сто|и тамо

где бисмо очекивали инфинитив. Иначе пада у очи функционална

сличност овог облика са радним придевом. И ]'едан и други обично

су саставни део сложених форми, али могу и сами, без помоНних

глагола, имати вредност ]едне од тих сложених форми (и перфект

у галипол>ском често долази без копуле). Структурално гледа]уЬи,

]едина знача]ни]а разлика ]е у томе што се футур-инфинитив

межа по лицима, а не по родовима.

§ 320. У оквиру општег процеса замене инфинитива кон

струкциям да + презент извршио се одговара]уЬи покрет и

у облику футура. Данас су у галипо.ъеком овакви примери

врло чести:

Си Ьем да идем. — Уа Ьем сир/ье да уднисём. — Л1 Ьем да

\е ПрЬл\ем. — Уй Ьем да и йоизумйвам. — Лг Ьем да чрвам овце.

— Си Ьем ррло ( = брзо) да му враШим. — НёЬем кареке ( = више)

да Ши наПрйим Шакд. — ./а Ьем да сам ши жена. — Дй Ьеш д-йдеш?

— ТО Ьеш да ми се йосми$}еш, \а Ьем да ши закд\ем. — Динас

се раду\еш, суЧйра Ьеш да йлйчеш. — Кет сеидйш, нёЬеш Шалйко да

угладнйш. — Овйм Ьеш руном да фр/иш, овйм Ьеж да уфйШиш. —

Ъе дёида Виру да и да. — Зёмпй се зййиче, дук ни завирй ( = не

1 ТНитЬ, НапсШисЬ 153.
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пл»усне) даш не да се искдПа. — Нёке он кйршйлама да жйвй

(=да живи с орловима, дуго као орлови). — Нёке да }е Шб зло

(=•= непе то бити зло). — Нёке нйсШо да \е му (= ништа му неНе

бити). — Ъемо да йдемо. — Кё кеШе да раскйдаШе нивдграШ (= да

берете грожг)е). — Сей ке]у да се враШе\у. — СрШра ке\у Ьёне

( = поново) да се умйва}у.

Има и уопштавак>а Не у свим лицима, као у призренско-

тимочком и жему суседним ди]алектима:

Данйске Не да бройм. — За Не сёдам дана да сРидйм. —

Дугодине ке да учиним ( = верим) сйна ми. — Там ке да сам, на

Шу страну. — Дёи ке д-йдеш. — К)> ке д-йдес шак'6. — Па ке да

]ёиш. — Лёий ке да си (= биНеш добао). — Мй ке да \е рзнемо

за нашога сйна. — Ако задоцнймо (са погодбом), ке да сШйнемо

(=ос"танемо) у нашога гбзде. — Ъе да йдемо нама да жн>ёмо. —

Да цйсу (= да] чашу), йа ке да йщёмо. — Вёгдине ке д-ймймо

млЬго мёда. — Данйс ке да крсшймо дё"Шё ни (= наше дете). —

НерЩде ке да ддке/у. — Мйсле/у се кйко ке да \е нЗке/у. (У 3 л.

мн. ке ]е начелно старее од ке\у, али облици ко]и се пред нама

налазе лако могу бити секундярни). Исп. и из]едначено одрично

не, не (=непу, неЬеш итд.) у разним лицима: Да се назймйм, йа

не да можем (— неНу моНи) да йрбисёидим цёру; Не да си лё"й

(= неНеш бити...) као Не да га дусшйгне.

На)зад, долази и конструкци^а без да:

Са ке Ши кажем нйшШо. — Уд ке се ПоШййшем. — Ъе Ши

дам ину шаку алШьна (= дуката). — Ъе се назймйм. — Ъе га

Врдам. — Дй ке )е йаншим. — Ъе се йукщеш. — Зезш ке вр-

шйш. — Ъе се чрдиш. — Вёиди на ке дЬ\е (= дог)е) бй\а Ши. —

А ко не наке, ке ши рзне. — Брига ке ме йу\ёа. — Ъе га ирмёшне

Шам, ке га йрмёШне вйм. — Крмче ке зако\емо. — Ъе чёкамо

зиму. — После ке Шддймо да донисёмо дрва.

Облика без да нема у будуЬем времену глагола \ е с а м (ке

да сам, не дй си и ел., а никако ке си или ел. — у галипол>ском

овде не долази презент од бити веп од ]есам).

Честа по]'ава конструкци]е са ке у свим лицима, често и без

да, и распространьеност овакве конструкци]е код свих говорних

претставника намеЬу заюьучак да она припада оригиналном диа

лекту Галипол>аца. Разуме се, боравак у Пехчеву мег)у Маке-

донцима могао ]е само допринети дал>ем ширен>у ове особине.

Иначе она претставл>а ]ош ]едну спону измену галиполског говора

и ди]алеката наших источних кра]ева, и то не само призренско
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тимочког,1 веЬ и косовско-ресавског* и пожаревачко-вршачке3

групе. Уосталом ни]е исключено, и чэк ]е вероватни]е, да се ова

особина, као балканизам, развила тек на тракиском терену. Исп.

грчке форме с истим обликом помопног глагола за сва лица:

*<х 1уш с1сЬ ^егйе ЬаЬеп5, да ёхт/« сйи *1Г§1 ЬаЬеп', Оа ёу^ сег (з^е,

ез) ч/кд паЪеп', За ёу0^5 (1%ои\1е) с*»г \уегг!еп ЬаЬеп\ да ёуехе

Чпг даегсЫ ЬаЬеп', да 1уоич(Е) сз1е \уегс1еп паЪеп1.

У сваком случа]у ]'едно ]асно произлази из прегледаног

материала: ако ]е у време пресел>ен>а Галипол>аца и било у н>и-

ховом говору нових футурских облика са Не за сва лица, инфи

нитив ]е тада био рш увек жива категори]а, како у футуру,

тако и ван н>ега. Деформаци]а и губл>ен>е инфинитива везани су

за тракиски терен и, вероватно, за грчки утица].

Хабишуал

§ 321. Облик ко]и наша граматика зове потенциалом, а ко]и

се у галипол>ском употреблава само у хабитуалном значензу

(исп. § 559), има, као и у вепини наших говора, уз радни придев

редовно енклитику би, без обзира на лице и бро]:

Мй би усШаили грдз/а у закрбачи (= кецели). — Вй би Шудйли

(= одлазили) Шамо (друге примере в. у § 559).

ПоШещщал

§ 322. У галипол>ском ]е у широко] употреби потенциал са

имперфектом глагола хт'Ьти у улози помопног глагола (исп.

§§ 555 и 556). Ту се ]авл>а]у, као и у футуру, две морфолошке

варианте. Уз помопни глагол употребл>ава се или инфинитив или

конструкци]а да + презент. Та] „инфинитив" и овде има личне

наставке и облички се поклапа са крапом формой футура:

Да Нйв га наНем, да ни Нав изйНем /а, дбвлен да Наву "йрбНем, —

да Наше ШреснйНеш, — змща да Нас бйНе, да Нас аржйНе, — да

ни Нймд се ПомдкниНемо, — да Наву фр\и.Не\у, — Да Нав бйЪе'^у

1 Белип, ДШС 637—639, 642-643 итд.

2 Исп. напр. у Ресави шй-Ье-да чуваш (ИвковиН 58); она Не Посшане (59).

Обилие потврде да]е и мо] материал из Глоговца.

* За ]угоисточни Банат да}е потврду Московл>евиЬ, ГЗС VII 59. Много при

мера и у мо]им белешкама из тога кра]а, а исто тако из околине Смеаерева и

Пожаревца.



О говору Галипол.ских Срба 257

Су ]'еддом примеру крнтаминирана крнструкц^а да -(- инфинитив:

Да Нас да Щи дцсЩуНем).

Веза да + презент и рвде ]е обичн^а (порр^и урртялрм и

строга репартицьф ових облика у употреби, исп. § 555):

Нйву да Пикнем, Паву да научим, /а Нав да каэрем, Нав да

исйрёдём йа Нав да изйчем, Нав да изберём, Ьав да рмрем, Наз да

найрйим, — Наз да га йурйси (= остави), да йобё"гне, Наз д-рмре,

Ьаз да уднисё, Наз да йрне, — ми Нймо да се йошрвимо (= расту-

рили бисмо се).

Привлаче пажгьу примери да Нас да ши досшиНем и Наз да

найрйим где )е облик за 2 и 3 л. ]Д. употребл>ен за 1 л- Тежн>а

да се исти облик уопшти за различите лица показу]е да се рвде

облик имперфекта Нас влада као прави помоЬни глагол (исп.

ди]'алекатско, па и галипол>ско, би и Не у свим лицима ]'еднине

и множине). Карактеристично ]е и то да се рблици Нав и Нас

често изговара]у с ослабленим акцентом или чак без икаквог

акцента.

На]зад, у ]едном примеру налазимо помоЬ.ни глагол у облику

перфекта, а не имперфекта: Нао да йркне (в. § 558).

Конструкщ^е са шНах итд. у сличном значен>у долазе у

многим нашим народним говорима, у првом реду на ]угу и на

истоку штокавског землишта1. Изоглоса ових конструкц^'а одго-

вара углавном изоглоси живе употребе имперфекта. Док ]а н>и-

хова вредност у другим говорима спорна2, у галипол>ском су се

оне без сваке сумше претвориле у морфолошку категори]у, у

прави сложени глаголски облик.

У потврду тога може с? навести, осим поменугих морфо-

лошких момената, и честа употреба ове конструкци]е и, нарочито

чиььеница да она претставла ]едини облик потенциала у

говору Галипол>аца.

Сигурно ]е да су конструкци]е са Наше Галипол>ци донели

готове у Тракту, али ]е сигурно и то да су се оне тамо и учвр

1 Маретип, Грам. 549—550; БелиН, Ист. сх. ]ез. П/2 299; у на)нови]е време

.1. ВуковиН, Радови научног друштва Босне и Херцеговине II 18 н д. Од ди|а-

лектслошких монографи]а исп. напр. БелиНа, ДШС 556, Решетара, §1ок. 219—220

н МилетиЬа, Црм-<. 553. Исп. и Зиму, РагНке 297—298. Ове су конструкции

обичне и у бугарском ]«зику (Андре)чин, Основна българска граматика, Софи]а

1942, 254), а нешто слично налазимо и у македонском (Ьчп1, Сгаттаг 89).

2 Исп. с )едне стране А. БелиНа, ЛФ VI 118, а с друге Вуковипа, о. с.

О говору Галипо/ъскнх Срба 17
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стиле и развиле. У томе су им могле помоЬи и одговара^уНе

форме у грчком ]езику у ко]'ем се кондиционал гради врло често

помоЬу имперфекта глагола веХсо „хопу" и презента глагола ко]и

мен>а, или помоНу истог имперфекта и ]едног непроменл>ивог

основног облика на -е-.1 ко]и одговара галипольском инфинитиву.

ОсШали глаголет облици

§ 323. Перфект и плусквамперфект употреблава]у се у обли-

цима ко]и одговара]у кн>ижевнима. Треба ]едино истапи да се

плусквамперфект гради искл>учиво помоЬу имперфекта глагола

бити. Конструкци]а типа \а сам био дошао непозната ]е гали

польском говору. Исто вреди и за тип /а бих био дошао.

§ 324. У галипольском нема прнлога времена прошлог (нисам за-

бележио чак ни окамен>ених остатака), футура егзактног ни правих

пасивних конструктф са трпним придевом (исп. § 548—550).

Исто тако нисам нашао ни других сложених конструкци]а као

што су веза типа бике йогинуо у значеьу претпоставке и веза

био радиШи за обележаван>е да ]е нетто требало учинити. Нема,

дал>е, ни сложеница типа знадбудем или регби.

Б. ГЛАГОЛИ ПО ВРСТАМА

Класификацща глагола

У 325. У сво]о] расправи „Постанак прасловенске глаголске

системе" * проф. А. Белип ]е констатовао да ^едино добро мерило

за класификац^у словенских глагола може бити спрега две]у гла-

голских основа, презентске и инфинитивне. Та] се критери]уы

може применити и на глаголе у галипол>ском говору, са напо-

меном да у погледу распореда облика ко]'и се граде од ]едне и

друге основе ова] говор има сво]их особености. У галиполском

се сви облици осим презента и заповедног начина3 граде од

основе инфинитива. Притом треба напоменути да су три облика —

имперфект, глаголски прилог и глаголска именица — измену себе

толико сродни по образован^ да се може говорити о шиховом

1 Тумб 156. Иначе су конструкци]е ове врете важан балканизам, позаат

н румуиском и албанском ]еэику (о н>има в. напр. Ламберца, 1п(1ойегтагп5сЬе

РогасЬипвеп XXXIV 70—72).

* Глас СКА (XXIV 1—40.

* И понекад трпног прндева (код неких глагола с презентском основой

на -е) и, ]ош ре1)е, имперфекта и глаг. прилога (само под извесних глагола на

ре: дерйше, дераНем).
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за]едничком делу, посевной морфолошком елементу ширем од

глаголске основе — ко]и се садржи у свим тим облицима. Та] се

за]еднички део добива1 кад се инфинитивно; основи (по одбитку

н>еног последн>ег вокала, ако се она свршава вокалом) дода фор

мант а (а) пред ко]им се денталне оклузиве д и ш на]чешНе

]Оту]у, док остали консонанти оста]у по правилу неизмен>ени.

Дакле: за]еднички део облика Щрёсан>е, ШрёсаЬем и Шрёсаше \е

шрёсй, т]. инфинитивна основа Шрёс + й. Исто тако облици

сё^^йше, сёи1)йЪем и сёи^ан>е има]'у за]еднички део сёи1)й — т|.

инфинитивну основу сеиди — без последн>ег вокала проширену

формантом а пред ко]им ]е ]е д претворено у /?. Ипак ова] за]ед-

нички део поменута три глаголска облика не можемо сматрати

глаголском основой у оном смислу у ко]ем су то презентска и

инфинитивна. Та] ]е за]еднички део везан за основу инфинитива

и од н>е зависи. За одре1)иван>е свих облика ]едног (правилног)

глагола довольно ]е познавати основе презента и инфинитива.

Стога за класификац^у глагола има]у знача]а само те две основе.

Ако применимо начела проф Белипа на систем глаголских

врста у галипол>ском говору, добиНемо следеНу слику:

1. шрёсё-м : Шрес-дмо1

бща-мо

вПкнй-мо

шй-мо }

: сашй-мо )

куйрва-мо (куПр}а-мо)в

искй-мо

игрй-мо

рмёи-мо

молй-мо*

лежй-мо

Шркй-мо

1 Посматрано, разуме се, из синхровичне перспективе.

1 За одре!)иван>е основе инфинитива узимам 1 л. мн. аориста зато што

аорист код неких глагола I врете бол>е чува завршни сугласник ове основе, а

осим тога неупоредиво чешпе долази у говору него инфинитив (— футур), тако

да располажемо с више потврда у материалу.

' Инфинитивна основа ]авл>а се у две варианте, од ко]их ]една, она на

-/'*-, пребацу]е ову трупу глагола у II врсту, тако да у том случа|у они не

спада]у овамо. Овако се мен>а]у и глаголи ко]и у юъижевном ]езику има]у инфи

нитивну основа на -ива- [исширу/ем: исШирувала, исШиру/ала). С овнм типом су

се из]едвачили и типови да/ем: давшие, дщаше и блу/ем: йублува, Вубл^а.

* С овим ]е типом из}едначен и тип шрййм : Шрййво.

2.

3.

ба\е-м

н вйкне-м

а) шще-м4.

саш\е-м

б) куйр\е-м

5. йшше-м

6. а) йгра-м

7.

б) рмё»-м

мбли-м

8. а) лежй-м

б) Шрчй-м

17
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Упоре^ена са стажем у кшижевнрм [езику ова слика пока-

зу]е углавном нешто веЬу упрошЬеност. IV врста има само два

подврсте место четири, а VII врста ^е у]едначена и нема више

две подврсте. С друге стране у VIII врсти ^авлэ^у се два типа

насупрот ]еднрм у кшижевном ]езику.

ГЛАГОЛИ ЦРВЕ ВРСТЕ

§ '626. Прва глаголска врста може се поделити на два оделена:

с ]едне стране глаголи са сугласником на кра]у ннфинитивне

Основе, а с друге они ч^а се инфинитивна основа данас свршава

самогласником. Прва група обухвата веНином правилне глаголе

(мада и ту има изузетака) чи]у промену карактеришу стадии

односи, док ]е друга трупа разби]ена на по]единачне глаголе и

маье групице од ко]их свака претставл^а посебан случае Стога

се ови глаголи обично сматра]у неправилнима1. Ова група услед

сво]е неу]едначености пружа много шире пол>е за разноврсна

аналошка прекра]ан>а. Стога ни]е чудо што та група у галипол?-

ском говору обилу]е иноваци]ама док глаголи са сугласничком

инфинитивном основой показу1у доста конзервативности.

I ГРУПА. ГЛАГОЛИ С ИНФИНИТИВНОМ ОСНОВОМ НА СУГЛАСНИК

§ 327. НавешНу прво известан брр] примера „правилних"

облика.

Глаголи с основом на л и иг.

убудё, увидёмо га, пьиШёмо (очувано само у аргоу; =]'едемо),

клйдём, ВумиШё (собу), измёшё се („Пркйснёшо млёико"), — уклады,

мёШйШе, —

клВдаНем, крй^аНем, миШаНем, ПлиШаИем, Врё^ВИем, — клй-

1)аву, мёЬаше (меШ-), — Влишан>е, Врё^Вгье, —

уббде, увидбмо ( < вед-), рклйде, ркрЯде, йумёШо, Вйдосе, —

уббво ( = убо), заббво, увели, завёво, уклйво (клад-), мёво

(<^м$Ш-), йумёла (<леШ-), исйлёли, сёила, —

убодёна, исйрёдёШо, исВрё^ёна.

Глаголи с основом на з и с:

грйзёс, дунисё, Вйсё\у, шрёсёмо, — дунёси, уднёсиШен, —

мрзан>е, — грВзаву, Вйсаше, —

огрйзе, улёизе, ВомфзосШе, йуШрёсомо, — грйзао, уле"зла, мр-

заво, наййсли, — навезена, навёзёшо.

Глаголи с основом на лаби]ални сугласыик:

угрибё, узёбё\у, наскрбёс, — угреби, —

1 А. БелиЬ, Ист. сх. ]ез. II 2 (Речи са ко^угащфм), 17—22.
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грйбасе, скрбйше, — грибйн>е, —

Вугрбдшё, узёбдшё, нйскрбе, наскрбомо, — угрёблд \ё сё, грё-

баво, скрбаво, скрбли, — угребено.

Глаголи с основом на к и г:

врцё (код овог глагола нема ступн>а основе в л Ъ к- као у

призренско-тамочком), убричём, усшрВжё, ПрШиче, ушрчё\у, — вучи,

убрцй се, —

вркаНем, — мдгйше, Викймо, Шчйше, сёикаво, сШрйжамо, (Ни

ките, — сШрйган>е и сШрВзан>е, —

Вдвуче, Вувукдмо, лёго, ни мог'дмо, исПёко, рёче, убрикбмо,

усШрйго, наШёкд га, ршрче се, — вукаво, улёигаво, исйёкли, урёклй

га, уШркаво, — зизёне (= раки]е), исйичёШо, йосё"чёни, усШрйжёна.

§ 328. Особине. извесних облика. Нестанак разлике измену

шуштавих и пискавих консонаната одузима нам могуНност да

одредимо да ли су у галипол>ском извршене аналошке промене

ко]'е су довеле до по]яве императива типа вучи и трпних придева

типа донешен у многим нашим говорима. За данашн>и изговор

вепине говорних претставника карактеристично ]е брканэё без

реда, а код оних ко]и се труде да разлику^у поменута два реда

сугласника усталиле су се извесне норме. У императиву госпо

даре шуштави консонанти: вучи, усШрйжи, а у троном придеву

нема ]отова№>а. Поучно ]е испитати како ]е дошло до овакве

кристализаци]е. При одговору на то питание треба поНи од тога

да поменути говорни претставници учепи да различу шуштаве

гласове од пискавих обично могу да науче правила разликованъа

само у крупним цртама. Они су научили напр. да у парадигми

глагола вучём долази ч, а не и, или да се у облицима глагола

донисем ]авл>а с, а не ш. Танани]е раЗлйкован>е алтерйай^'а' уну-

тар саме парадигме овде не долази у обзир. Код облика донесен

ситуаци]а }е ]'ош прост^а, утолико што за ш не би било више

никаквог аналошког ослонца: и у VII врсти промене су збрисале

]Отован>е у примерима ко^и су дали повода За образовала облика

донешен у разним ди]алектима. Уосталом у оба случа]'а и утица)

македонског ]езика могао ]е само допринети да се изврши стили-

заци]а оваква какву ^е данас имамо.

О аналошком ]отОванъу у трпном придеву, имперфекту, гла-

голском прилогу и глаголско] именици глагола на Ш и д в. горе,

у одел>цима о одговара]упим облицима.

§ 329. У облицима 2 я 3 л. }д. аориста рбуде, донисе, зйнисе,

рднисе, Пожиже ми, йсаиче, рбриче, Вбшиче имамо у од-н. и према
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облицима у ко]има ]'е исти слог испред акцента (убудё, дунисём).

Исп. о томе § 49. О у у Уруче, урукоше (= -рек-) в. у § 84.

§ 330. Футур глагола ко]и у кн>ижевноы ]езику има]у инфи

нитив на -Ни гради се на исти начин као и од осталих глагола:

доку, изйкем, йунйке (= пониНи Ье), досШйНем.

§ 331. Однос измену I и /// глаголске врсШе. ИзнеЬу овде

сав материал о овом односу без обзира на то да ли се ради о

глаголима ко]и се у граматикама обично рачуна]у у I или III врсту.

I трупа". У основи презента ]авл>а се не, поред е или у искл>у-

чиво} употреби, али у основи инфинитива нема ни:

а) рёкнеш рёкни

поред уричё поред рёци ]
рёкаво рикбмо

йрШёкне

поред йрШичё 1 йршёкло ПрШиче

б)
йобёигне

йобё"гла Вубё"же

дйгнем дйгни дйгла дйгомо

исклйзнем исклйзла исклйзо

лёгнем лигнйШе лёгаво лигомо

улё"гне/у слё"гни улё"гла улё"гомо

улё"зне улё"зни слё"заво улё"зо

замрзне се замрзла се замрзе се

йонйкне йонйкаво йунйче

ййднем ййво ййде

Пркне Лукаво йу)че

.
сё"днем сё"дни сё"ли Прсе"де

сшане сШани

[ дусШйгла

1 дусШигниво

стало сШаде

ПрсШйгне/у дусШйгни дусШйже

свим облицима или само у неким:

II група : У основи презента не, у основи инфинитива ни у

а) загрйзне загрйзни
г загрйзаво

\ загрйзниво

г загрйзомо

[ зйгризни

задёинем надёани удёинили задёиде

сукйне/у искйни йркйнило сукйде се

б) сагнем се сйгнй се сйгнйво се Па се сагни

йумйкНемо йумакни йомакнйла йдмакни

Помдгнем йумбгни йомогнйво йдмогни

уйрёгне уйрёгни уйрёгнйво Уйрёгни

йуШакнес ПуШакни йуШакнйво йдшакни

йрШёгнем йршёгни Пршёгнйво йрШёгнймо

заШйсне заШйснили зйШисни
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Исп. ради илустраци^е ]ош и:

А. през. уричё/у, урицёмо, рецё (у песми), заШичём, Шичё\у:

рёкнёмо, рёкне\у, йудйгнес, $лёгнеш, Пулёгнем, ййднеш, ййдне/у,

сёиднёмо, сШане\у, дусШигнемо, заповедни начин рёциШен : дик се,

дйкШе се (и дйксеШе, дйксеШен) : легнй, радни придев урёкли, дйгаво,

улё"гаво, слёигаво, улёизло, Поникло, сШйли, [засшйгле,',' аорист

рикосШе, урикосе, дйго се, даже, йудйго, дйгоше, исклйзе, уле"гоше,

умрзе ми, замрзо се, сёидомо, сё"до, йрсШиже.

Б. през. удёине, сукйнемо, искйне/у, Вумдгнёмо, ПуШакнем,

зап. начин задё"ни, сукйни, Помдгнй ми, радни придев йомогнйла,

аорист загрйзе, загрйзо, задёидо, удёиде, искйдомо, иркйде, сукй-

доше, Приидо, йомрзоше се: /Д се Помакни, не помогли, йомогнймо.

Од ових глагола записао сам свега неколико примера инфи

нитива — футура:

дйЬем, йунйЬе ( = понипи Не), досШйНем — йумйкниЬемо,

ошкйниНе. МеЬу тим примерима нема ни]едног где облик основе

у инфинитиву — Футуру не би одговарао облику основе у рад-

ном придеву.

Забележио сам и неколико примера трпног придева: урё-

чёно, — загрйзнёШа, заде"нёши, йунйкнёШо, досШйгнёШа. Основа се

увек слаже са презентском. То }е и разумл.иво кад се има у виду

да су ови облици уствари преправлени од стари]ег типа са завр-

шетком -нуШ ко]и и у кн>ижевном ]езику долази готово свуда

тамо где се у презенту ]'авл>а не. Усто не треба заборавити да

се у галипол>ском трпни придев и иначе често везу]е за основу

презента.

,1ош од 1'едног глагола, код ко]ег ]е то обично и у нашем

кнэижевном ]езику, нашао сам према презенту по треНо] врсти

аорист по прво]: цркне према црко, црче. Нисам имао прилике да

чу]ем остале облике тога глагола.

У изложеном материалу има мало необичнога у односу на

оно што нам ]е познато из других говора. Као општа констата-

щф може се реНи да ]е продираше основинских наставака Ш

врста за нюансу живл>е него у кшижевном ]езику, мада се стаже

иначе углавном поклапа са кн.ижевним. Карактеристично ]е да

нема трагова старших презента лежем, улЬзем, Падем, сЬдем,

Императив свуда иде за]едно с презентом, нема односа сЪднем:

свди као у неким говорима. У императиву глагола- рЪкнем данас

]е у употреби само рёкни, рёкнйШе, док су облици рёци, рёцйШен

забележени по саопштен>у. Мо]и информатори тврде да су тако



264 №влё ИвиЬ

говорили по^дини старци ко^ су у Ме1)уврёмену помрлй. То се

сЯгШе и с. ЙЙдаткОм проф. Фйлйповйпа к6]и ка'жё1: „Две баке су

гЬворй'ле: рёцй* а остыли рекнй!" Од по^дйначних глагола треба

ййсёбно ЙстаНЙ ]ёдйно здгрйзнем (у Вукй, Броз-ИвековиЬа и

РйстйН-Кангрге нема га, али у ЕЛезбвипа угризнуШ, угрйзнем з. V.)

й парадигму глагола Помогнем (йдмогнуШи д'оста ретко у говорима,

йсй. РЛА 5. V.).

Општи преглеД излбженог материала п6казу]е да -не- у

презенту пр'Йдйре йскл>учиво код перфектйвних глагола. Данас

У гйлййолэском говору нема нй]еДнб1~ нёпрефиксираног тренутног

презента ко]и би ишао пранилно по I врсти й не би имао не

(из'Узётак чини Само облик реце, записан у пёсми).Такво }е станъе

угЛавном и у нашем кнэижевном ]езику источног нареч]а (где

тако)]е нема през. Паде, седе и ел.) и у ди]алектима ко]и су му у

основици. И овде сё, да'кле, галипол>скй говор слажё с нашим

говорима1 йа истоку. Шйрен>е -не- баш код евршених глогола у

вези ]е са1 чЙНэёницом да" су глаголи III врете у нашем ^езику у

велико] венини перфективни, да су веома продуктивни и да се

шихоно -не- и иначе шири ка"о обележ]е перфективности (исп.

облике типе могйднеЛ, икаднё, кШеднё у многим нйшим ди]алек-

тйма — додушё йе й у галиполэском).

ч § 332. Одно'с йрема осШИлим глбголстм врсШамй.

Као й У многим другим говорима, глаголи врНи и расти

прешли су у VII врсту:

вршйш, в*ршймо, ЬвршйМ (аор.), ври1йво, вршйла, —

рйсШи (3 л. ]Д. през.), уздрйсШи, Ворйсшйше, узрйсШиво, йо-

рйсШ&ло.

^да'н од Информатора* гбйорйо ]'е ЫйШйм'о (Ьрез.), остали

гн>иШёмо, гн>'иШёмо.

Поред облика Пожиже, йожижё]у, жижё\у, аор. йЬЫсиже,

ПожижЫие (йе *йожигоше\) зйбеЛёжио ейм и прёз. Вожйжа; йозй-

за]}, абр. ПджПЭса, ПожпжйШе.

С Друге Стране по I врстй йдё гАагЬА сШрржём:4 Исп. § 376'

О йо/единим глаголима

§ 333. Глагол -Аёсём има у аорйСту йромёну типа дбпй

(< АоА%х); донисё, д'бнй'се, дунё"мо, дунёисйе, дунё'Чие. У ра^сйЬреду

О. с. 4! (ФилиповиНсв материал ]е из 1937 год ).
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облика по сигматском и асигматском обрасцу огледа се чуваше

Старине.

У трпном придеву налазимо две врете облика:

ддниШ, дунеиШ'д ли \е, — донесен, донесёШа.

У радном придеву и инфинитиву — футуру долазе само ана-

лошки облици са ]атом: дунЪаво, донё"ли, дунё"кем.

§ 334. Глаголи слёазнем, улё"знем и слёигнем, улёигнем говоре

са напоредо с истим значеььима. И облици одговара]'у у потпу-

ности ]едни другима1.

§ 335. Заповедни начин глагола дйгнем се гласи дик се,

дйкше се. Такви облици поЗнати су из на]различити]их д^алёката,

тако напр. и из призренско-тимочког1 и из дробн>ачког2. Об]а-

шн>е№>е ]е дао проф. Белип*. Плуралски облик дйксеШе{н), ко]и се

тако^е говори, врло ]е лаки обрильив: као и у примерима типа

банатског дНвлмо, партикула се схватила као саставни део облика

]едннне и множински наставак додат ]е на жу.

§ 336. У свим лицима презента глагола моЬи поред нор

мал них облика (мдгу й мбжем, мджеш, мдже, м'джемо, мджешеи,

м'бже/у), и чешЬе од н>их, ]авл>а се краЬи облик мбж* и то само

вези са да:

./а не мбж да ^ййнем. — Сутра - да мож да ни донесём йёш

кола 1)убура. — Ни мож да се сёишим. — Ни мбж да ошпорим бко

ми. — Данйске мож да дб!)ем }й. — Не мож да Ши Пузнам. — Ни

мож да йргуШйм. — КеШ бдйм, найушр'/ем се, не мбж д-рзнём дщу

(=дах) ми. — Уй с вама не м'дж да бдйм. — //и/е )ако дебока

вода, мбж да ПрдЦем. — Док се не умори, не м'дж Да га

уфаШиш. — Не мбж да йерём. — Мож ли да знаш. — Не мож

да Шрчй. — Ни мбж да се вршй. — Моле да се рдре сам. — Не

мбж да ни кйжемо. — ВрйШ'а не мож да начете. — А ко не мбж

да га уфдше'/у. — Ни мбж да га наЦе\у два човё-'ка.

У 1 л. ]Д. през. забележйо сам ]едном и мог: Не мбг да ши

дусй!йгнёмь .

1 БёлйН, ДИЛС 545.

2 1. Вуковип, ЛФ XVII 34.

• 1. А. ...... .... , .ч ,„ . . . , ..._ . ....

* Употребе облика мож у свим лицима има доста у нашим Асточннм кра-

]евима. Проф, БелиН )у )е нашао у призренско-тимочком (ДИЛС 511—512). И ]а

сам ]е забележйо на више места у Банату, а исто тако и у северно] и централ-

но] Срби^и

5 И овом облику има паралела у говорима: не мог да сййм и ел. у при

зренско-тимочком диалекту (Белип 512, Стано]евип 419) и не мог да в'и нажем

итд. у Крушчици у )угоисточном Банату (мо] материал).

Г
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Облик мож ]е или остатак неког атематског облика1 или

резултат гласовне редукци]е у облицима 2 и 3 л. \л- У прилог

ове друге могуЬности говори — наравно, уколико се питание

односи на галиполэски говор — отпадание кра]н>их вокала у аористу

истог глагола (мдг и мбж, в. ниже) ко]е показухе да ]е фонетске

редукци^е могло бити и у презенту (исп. и поменуто мдг у 1 л.

]д.). Усто и акценатски лик не мдж упупу]е на претпоставку да

мдж у овом говору ни]е старо. Да се говорило мож, а не

мджеш и мдже, у време кад се сваки " са последшег слога пре-

носио на претходни слог у виду ', имали бисмо данас всроватно

*нё мож као на дно, не хШи, да сам, шб су ( исп. и не мож у

Ресави2 где се тако^е " преносио с ултиме на пенултиму, али на

други начин). Мало ]е вероватно да се овако и говорило, па ]е

доцни]е аналоги]а обновила акценат не мож. Пренесени акценат

на не иначе се у галипол>ском чува одлично (§ 38 - 39).

Уопштава]'уНи облик мож у свим лицима ]еднине и множине

глагол мо Ни понаша се сличи ^ помоНним глаголима. То ]'е разум-

л>иво са гледишта значена и употребе овога глагола и н>егове

сродности са хтЪти. Карактеристично ]е и то да краЬи облици

долазе само у вези са да и другим глаголом. Тако се напр. у

одговору на питание — дакле у невезано] употреби — ]авл>а]у

само пуни облици:

— Мдш ли да дб^ес? — Ни мдгу (или ни можем).

То ]е управо ситуация у кор] наш кжижевни ]език има

пуне облике од иначе помоЬних глагола ]есам и хопу.

И ]'едан други семантички момент могао ^е допринетн да се

уопшти исти облик мдж у свим лицима. У значен>у овог глагола

кри^е се и извесна врста об]ективне ситуаци^е у вези с изврше-

н>ем рал1ье неког другог глагола. Реченица Мдж да Прб^еш не

значи само „ти си у стан>у да проНеш" веЬ и „могуЬно ]е да про-

Неш," „поспей могупност да про^еш." То безлично „посто]и мо

гупност* ]авл>а се под^еднако и код облика осталих лица. Тако

мбж да йрб^ем значи и ,посто]и могупност да проНем", мбж да

йрб^е\у „постов могупност да про^у." Има }езика у ко]има се за

ово значение употребл>ава безлична конструкци]а, исп. напр. грчко

уЫхол уа, цяоре/ у& или македонско не може да йодаваш1. У овом

1 Исп. напр. А. Белипа, ДШС 511—512, А. Ме]еа, Ье з1ауе соттип1

213—214, и А. Ва1ана, Кеуие аез ё1и(1е8 51ауеа XIV 26—28.

1 Ивковип 294.

■ Пример из текста Б. Ковеског, Прилепскиот говор 269.
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погледу — и не само у овои погледу — ова] глагол блиэак ]е

глаголу треба (ШрЪба ]е =- щпосто\н потреба"!) ко]и ни]е слу

чало безличан у српскохрватском и другим ]езицима. Исп. руско

безлично надо, па и изван словенског круга франц. /7 {аи(, мгЦ.

ке11 итд. Иста особина — моменат об]ективне ситуаци^е у зна

чен^ — ко]а омогупу]е безличну употребу глагола ШребаШи

свэкако ]'е помогла да се слична псфва учврсти и код глагола

моки. У понеким говорима овако се влада и глагол мораШи. Исп.

напр. у Глоговцу код Светозарева Они мбра да йосШе с мдномК

§ 337. У ]еднини аориста глагола могу ]авл>8]у се скрапене

форме, али се разлика измену личних облика одржава:

По свй сёла ПоШайа (= просох), не мбг да на^ем инр бку

брашна. — Не мбг да на^ем Гдгу. — ^а ни мог до садёке ( = досад)

да наЩним уШр фучЩу (= бачву). — Данас П1й1)о у лбву, ама

нйшша ни мбг да нЩем. — Ина ми йобёиже, ни мбг да \е уфашим. —

Ти дб%е учёр у Пехчево, ама ни мбж да дбЦес кр менё. —

Дб^е екймцЩа, йогледни \е, ни мбж да \е уздрйви. — Не мбж

д-укрйдё.

Дужина у облицима мбг (мбг) и мбж (мбж) показу]е да

они одговара]у кнэижевном могох и може.

§ 338. Дефективни (?) глагол защрко(х) се.

У више махова бележио сам форме аориста и перфекта

заШрко се, заШрче се, заШркомо се, заШркла се. Нисам имао при

лике да чу]ем друге облике од истог глагола.

§ 339. Нейравилни глагол ] % с т и. '

Сачуван ]е стари атематски презент овог глагола: 1ёим, \ёис,

иу^ё", изёимо, /г"др и ел. Облици ове врете нису нимало ретки у

нашим ди]алектима. Ипак неЬе бити на одмет ако поменем да се

\ём чува у цело] зони ко]а ]е галиползском говору )езички на]-

ближа и у кор] треба тражити матичну облает Галипол>аца. Тако

се \ём говори на Косову2, у околини Вршаца и Светозарева3,

у Ресави4, у цело]' пожаревачко-вршачкр] говорно] групи8 и дал>е

у целом Банату6.

У императиву слушао сам /Л, йу/й, \йше, али и )ёиШен, йу\ёише,

йу/'ё", /?' и ел. Ако ови други облици не претставл>а]у фонетску

1 Мо] матери]ал. Исп. и у ма^арском ]езику безлично ти$г&\ 'пора*.

1 ЕлезовиЬ, Речник 8. V. \'ёс.

1 Мо] материал из Гоча и Глоговца.

* ИвковиЬ, Рее. 175 \ёмо.

* Мо] материал.

* Мо] матери]ал.

*
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варианту прпих (и у задн>ем отвореном слогу склоно ]е ]аком

отваран>у1), треба их порёдитй са банатским типом \ё\, \ё\Ше, док

прва група облика потсеЬа на банатске облике иди, (йа-се-) наи

и ел. У сваком случа]у у галипЬл>ском нема ни старог ти:1а \Ы)(и)

ни кн>ижевн6г ]"Ъди. Треба уосталом напоменути да ]е у гали-

по.ъеком изгубл>ен сваки траг старё атематске формаци^е импе

ратива и код других глагола.

Имперфект глагола 1ё"м гласи \иЦаву ..., глаголски прилог ]е

}и^йНем, глаголска именица ]'е \и1)йн>е и има конкретйзовано зна

чение „]ело". Аорист ]е нормалан: IIйдо, 1ёиде, }ёидомо..., инфи

нитив-футур исто тако: у}'ёашЬё, йо}ёишЬе'1у, а трпни приДев пока

зухе ново образование: у'^Шй \е, йо\&аши.

§ 340. Нёйравилни глагол и п й.

Промена простог глагола1 углавном одговара кнэижевно] —

наравно, тиЫ|5 ти1аНШ$: йдеМ..., иди, йШен, й^йву..., й^йЬе

йЬем... Ледино отступание чини р. придев и^аво, и^йла, и^ало,

иЦали, начйн>ей очйгледно на ба'зи имперфекта. Ова} глагол уоста

лом н^е чест у галипол>ском, место н>ега говори се обично Шодим

(< отходим).

Од композита упо'требл>ава]у се дб^ем, заЦе (сунце), изй^еА

(нема иза^ем\ на^ем, обй^ем (= посетим, нема обаЦем), Прочем,

ШЩем (<ЙШ-). Остала композита галипол>ском говору су непо-

зната, тако напр. мимоипи (мимоНи), йаДиНи, подйпй»

п р т,Н и, припи, разили се, с и 1) й (сапй), у Ни (у ни Ни)

и сва двострука композита (пронапй и ел.). У значен*у сиЬем

(с й Г) ё м) и у ч е м (униНем) говбри се слеазнем (слё'гнем) и

улё'знем (улё"гнем). С друге стране йзоста]у остали глагЬлй

овога типа: увек иаЩем, никад изл°Бзнем (=л-Ьгнён). У

значен>у „пр^пй" употрёбл^ва1 се редовно про Ни. Ова два

глагола и иначе су семантички блиска. Исп. и принципи]елн6 исто-

вётну й конкретно супротну пО]аву у Банату где йрёЫ (одн.

ВрйНи у северном Банату где йр$-> При-) значи и 'пропй'. У галй-

по.ъеком ]е могло утицати и из]едначен>е оба префикса у йге-

ративима гласовннм путем: И ПрИоди и Прохода морали )ё дати

йрвдди. г!а)зад у галиполском оба глагола ймала 6и исту рёкцМ|у:

и место ПрЬко и место аоред говори се исти предлог, до (в. ниже),

што ]ё такб^ё могло утйЦати да се йзгубй рачлика измену н>их.

У облицима множине аориста глагола дб^ем и Прочем }ав-

л,а]у се — поред нормалних облика као ду^омо; иро^бше — и

форме као пи^бмо, ди^осе, йро\Щмо, ПрофосШе. Глас я одн. / ( =/')
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унесен ]е овамо из парадигме простог глагола и неких других

композита ([и]зикдше и ел.).

Глагол изйкем долази често без почетног и-, а ШйЬем се ч?к

упртребфава само такр, никад са о- {*у-).

У презенту, императиву и аористу ових глагола — уопштено

]е аналошко к: щйкем, . . . Шйки..., шике..., — изйкем..., цзики...,

зифдше. Нема облика ко]и би потсеНали на ошидем, ошиди, изидох

и ел. Нема, на^зад, ни других паралелних образовала (од ем,

одо[х] или косовско-ресавско и призренско-тимочко ошо\х]).

У облицима инфинитива — футура имамо редовно форма-

ци]у са к: йкем, дбке, дбки, изйкем, никем, нйкёмо и ел. Нема

трага ни старшем типу иши са ш (ко]е би се уосталом стопило

са к из футурског кем, кеш итд.) ни аналошком образовалу са

сШ (исти, оти ш Н е).

II ГРУПА. ГЛАГОЛИ С ИНФИНИТИВНОМ ОСНОВОМ НА САМОГЛАСНИК

Глаголи на р

§ 341. У презенту налазимо ступень е у дерем и ждерем

(да се йудере, йодёремо, дереву, да се наждёре, наздёрЩу се) и слаби

ступал у -мрем, -Прем, -сШрем и трем (у)мрем, рмре, рйреш,

йр'осшре, йроей'рес, ПрдсШремо, йрдсшре\у, Шрёмо, цсШрем, Шрё, да

се сашреШе, ушрем, йошреш). Дублетних вари]аната нисам нашао,

не )авл>а се ждрем, сШерем, Шарем и ел.

Имп"рфекти и глаголски прилози ко]е сам забележио одго-

вара]у односима у презенту: дёрйву али траву (и траву), дёрйкем

али тракем.

Йсп. коренско еиу императивима Пуд2рй га, иди се наждёри.

Иначе у императиву има нових облика. Нэихова по]ава биЬе

раз)'мл>иви]а ако их изложимо после облика од основе инфи

нитива.

§ 342. Познато ]е да су глаголи ове групе од старине имали

|едну основу у инфинитиву и аористу (ступай» е; метатеза \ет1^>

1гё() и другу у претериталним партиципима (слаби ступал \ы1 >

1[1). У току доцни^ег развода извршено ]е у многим случа]евима

уопштавале ]едне или друге основе. Данас у нашем клижевном

]езику имамо глаголе ко]и чува|у разлику (мрще-Ши : мр о),

затим такве ко] и су генералисали оснону инфинитива (йре-Ши:

йре-о) и на]зад такве код ко]их ]е основа партиципа претерита
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пренесена и у инфинитив и аорист (Шр-Ши : Шр-о). У галиполском

ова група се држи као целина. Првобитне разлике чувашу се код

свих глагола.

Сачувани облици ко]и долазе у обзир за компарацн]у ]есу

у првом реду радни придев и аорист.

Радни придев по правилу не зна за шири облик основе:

йодрвд сам и, йудрла, умрво, умрвд /в, умрла, умрло, уйрво,

уйрв'д сам, йрсШрла, йрсШрли, Шрво, /бнй се саШрли, Шрлй га.

Ледини изузетак ]е пример Шрйли, забележен свега ]едном.

У аористу ]авл?а]у се по правилу напоредни облици (ова

напоредност датира од врло давних времена, има ]е веН у ствро-

словенском):

\а и йддри « йодрЬх), он се йодри вйкаНем, нйждри се, умри

сйн ми, он га рйри, \а и йросШри, Шй га йрдсШри, мй га йрсшрё"мо,

ПсШрй га (1 аор.), ндЬаз га бШри, За и увйм Шрйвдм уШри,

исШрйше, уШрйше, —

йбдр се \а вйкаНем, он се йддр, йодрмо, мо}ё се йанШуле йодрше,

умрше, умрше му, \а га уйр лёийо, уйрмо, йрсШрмо, йрсШрше, \а и

Ушр, ВсШр га, ушрмо, йоШрмЬ га (исп. и у футуру \а Кем га

ЛудрИем).

Облици са ненаглашеним и \&сн\\ су. Ту ]е та] глас законит

рефлекс }ата. Одавде ]е он пренет и под акценат: Шрйли, уШрйше.

Нще сигурно да глас еи ко]и сам забележио у йрсШре"мо води

порекло од ]ата (йросШр^-)•, ту еи може бити и гласовна варианта

вокала и ко^и ]е склон отваран>у нарочито у суседству р (исп. § 44).

Код глагола дерем и ждёрем \ав!ъа се ]ош ]една варианта

основе, дра- одн. ждра-, и то и у радном придеву и у аористу:

дрйо, драли, йудрйво, наздрйво се, наздрйла се, Шй се Пддра,

мй се йодрймо, одрёше га, удра ( = одра), /с се нйждра, наждрамо

се, нйждра се.

Треба напоменути да ]е облик основе ждра- потпуно исти-

снуо ждр- тако да ]е у радном придеву у искл>учиво] употреби,

а у аористу поред н>ега долази само ждри-. Код глагола дерем

др- се, ме!)утим, чува.

Трпни придев изводи се од основе радног придева или од

основе презента. И наставци су неу]едначенн:

йбдрШ, йодрШо, йбдрн, ВбдрёШе, йодёрен \е, умрш, умрШа,

умрет, умреШа, йрсШрШо, ПрсШрШд }е.
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§ 343. Паралелна упогреба облика са ри и оних са р у аористу

дала ]'е повода за ]едну необичну иноваци]у: р ]е продрло у импе

ратив, тако да данас и тамо доласи напоредо -ри и -р:

Увр, уВр, ни бд\ се. — УврШен га. — ПросШр кушр/е да се

ш$ше\у. — ПрсШрШе /и. — ОШр чанйге лёийо. — УШр зуби Ши. —

Сашр се ддвлеш ( = губи се одавде). — СаШрШе се довлеШ. —

ПрОсШрй ми душек. — ПрсШи уни лийй ( = л^пи) чйршаф. —

УШри уШд итд.

Облици императива без -и нису у ^езичком систему онолико

аномалии колико би могло изгледати. Уствари они хармонира]у

са другим облицима без и као бё"ж, дик се, дршШе се, йШе и ел.

(§ 77).

§ 344. Глагол заирЪши одво]ио се од сродног уйрИВи и пре-

шао у VII врсту:

да заиёрим овце, да га зайёри, заВёри, зайёрйШен, еймй се

зайери, /а га зайёри, зайерймо, заверила се, заВирйли.

Глаголи с инфинитивном основом на е

§ 345. Код неких глагола 1. л. ]д. аориста завршава се на -е:

узо, узд \е, ОШд му га (= отех...), /а се йсВо, ВсВд се. Ова шфва,

позната и у неким другим говорима1, настала ]е тако што се

завршно е у 2 и 3 л. (после скраииван>а дужине) схватило као

наставак, а не као део корена. Дакле до^е : до^о = узе : узо

На сличай ^е начин према рёче 2 и 3 л. ]д.: рёко 1 л. ]д

створен однос зайоче 2 и 3 л. ]Д.: зайбко 1 л. ]Д. Тако ]е к про

дрло у облике овог глагола и затим се уопштило: зайдкне, за

Вдкне\у, заВбкни, заВокдмо, зайокдше, заВ'дкаво, зайдкла, зайбкло

зайдили су. Притом ]е ова] глагол добио промену као лёгнем

улёагнем и ел., т]. мешовиту промену по I и III врсти.

Глагол начнем има сасвим друкчи]у судбину. Стари облици

говоре се и данас:

нйчнем, нйчнёмо, ]а га нйче, нйче, начёмо, начёла, начёво,

начёНем. Овим облицима одговара и трпни придев нйчнеШ, исп.

у~:теш, исВЫеШ, таког)е од презентске основе.

Поред ових облика ]авл?а]у се, на]чешНе код мла^ег света,

и нови, по VIII врсти:

начнйм, \а га нйчни (аор.), он га нйчни, начнймо, начнйло.

1 Исп. напр. у северяотимочком, Стано]евиЬ 419 (узд), 420 (умрд) и у сре-

течком, Павловип 203 (у«>).



?7? Рав#е И»и|1

Као полезна тачка аналоги]е могли су послужити облицн

императива начни и поменути трпни придев начнет ко\и се слежу

и с парадигмой VII врете. Уосталом ме1)у забележеним облицима

са ни преовла1)у]у они од инфинитивне основе, дакле такви код

ко]их сё може мислити и на утица] III врете (и она у галипсьъ-

ском има ни у основи инфинитива).1

§ 346. Презент рзнем, рзнес и императив узнй, узнПШе начи-

н>ени су према типу почнем2 и одговара]у сличним облицима

у призренско-тимочком' и косовско-ресавском диалекту4, а таког)е

и неким говорима пожаревачко-вршачке групе.8

Глагол о тети одво]ио се од сродног у зет и и влада се као

начети. У презенту нема аналошког н као у призренско-тимоч

ком и косовско-ресавском диалекту: дШмем, дщмёмо, оШме]у.

И остали облици чу]у се по старо] парадигми: дШе, ошёше (додуше

ЛШ'д му 1 ]д. аор. поред \а га дШе), ошёво, ушёла, /д кем и ошёЬем;

исп. и трп. прид. дШмШо.

Од по]единих информатора слушао сам и по VII врсти: /а

га дшми, Шй га ОШми, оШмйше, оШмйво.

На]зад треНи глагол ове групе, наймем, има опет сво] посе-

бан пут. Он ]е сво|ом инфинитивном основом пришао VII врсти:

на\ми 1 аор., нЩмцво се итд. Овде се манифесте тенденци^а

поменута у § 332 (и ко]а ]'е баш код овог глагола остварена и у

кнъижевном ]езику), само што ]е процес остао на пола пута, на

начин ко]и ]е у складу са дефинициям проф. Вв]ана: „Ье ргосёз

с!и спап§етеп! бе Пехюп з'ез4 1е р1из зоиуеп! еКес1иё еп (1еих

ё1арез, е! с1апз Гоггке зшуагй: г/7/, 21уе-;ИуШ, гме-; гщеИ, г№т**

Повод за промену кон]угациског типа пружио ]е облик импера

тива ко]и одговара под]еднако и парадигми VII врете.

У конкретним приликама галипол>ског говора, однос нщмем:

нЩмйво приближава ова] глагол III врсти где се однос презентске

1 Исп. и на Косову разво) у правцу III врете: начнут, ничнем, Елез.

Речи. 8. V.

2 Белип, ДИЛС 480. На ову промену могли су утииати и облици глагола

с презентском основом по III врсти — узе : узнем - Пале: йаднем, улёизе:

улеизнем.

• Белип, ДШС 480—481; Стано)евип, Сев.-тим. 419; Стенановип, Ъак. 119.

• Елезовип, Речник л. V. узёс; Ивковип, Рее. 337, 404. Исю и у мом мате

риалу из Гоча и Глоговца.

5 Мо] матери]ал, напр. из Касидола код Пожаревца и Ландола код Смедерева.

• 21а1. II 315.
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основе према ннфинитивно] тако^е карактерише односом вокала

е : и (метнем : меШнйво). Иначе ова] случа^ као и низ других,

показухе да и за галипол>ски говор важи Ваганова констатация:

„Оапз 1'епзетЫе, 1а Иехюп йе с1аззе I ез! еп йёсго15запсе. Е11е зе

ташНеп! зоНйетеп! йапз ип потЬге бе уегЬез изие1з. Ма1з е)1е

п'ез* р1из ргойисИуе, е! е11е пе гёраге р1из зеб рег1ез.и1

§ 347. Основа презента глагола пети гласи Пен>е-, и то не

само код простог глагола, веН и код сложених:

йён>ем се, зайён>ем кон>а, исиён>е се, да се исйён>емо, да се исйё-

н>е\у, исйёнгй се, и }'6йШе се исПён>и, исйён>йше се.

Овакви облици нису нимало ретки, исп. и у Вука з. V. йсйёШи,

Пойёши.

Аорист има облике типа зайе, исПёмо се, а радни придев

заПёлй га.

Трпни придев гласи зайён>еш, исйё/ьёши.

§ 348. Од глагола клети чуо сам свега неколико облика:

да се закунёмо, закупи се, 6н се кунаше, Они се зйкле. Од ]'едног

информатора забележио сам и примере дн се зйкуна, мй се заку-

нймо, оба у исто] прилици. Материал ]е недоволен за закл>учак

да ли ]е црта инднвидуална.

Глаголи с инфинитивном основам на у

§ 349. Промена глагола -дути одговара юьижевно]':

да се одме, Не се нйдме, да се надмеш, наду се, надели се

очи ти, удуло се, — надмеш, надмёно ; надут, надута, надуто.

§ 350. У нашем савременом )езику близак ]е глаголу -дути

и глагол -сути. Без обзира на порекло облика, однос насу-ши;

насй-ем одговара односу наду-ти : надм-ем.

У глапол>ском веза ]е поново раскинута: про сути иде

сво]им путем. У презенту имамо Прос\ем, Пр6с]ес, ПрЪс\е..., у

императиву сам забележио Проси га, у аористу долази Проси се

зша, Просимо га, он га Прдси, тако и у радном придеву Просили.

Промена овог глагола преудешена ]е, дакле, према семантички

сродном Прдл/ем (имп. Пр(о)лй га. аор. Прдли, Прдли, р. придев

йр(о)лйла, §§ 357—360). Полазну тачку за аналоги]у могао ]е

дати неки облик Просите « Проспите), добивен свакако дисими-

лацирм п - а. Иновагща ]е очевидно скорапльа, у више махова

бележио сам старике облике: Пригула, ПрЪср га, Просу.

1 1Ы(1.

О говору Галипо/ьских Срба >ч
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ГЛАГОЛИ II ВРСТЕ

§ 351. Глаголи чи]и се општи део свршава на ; има]у импе

ративе ко]и одговара]у кн>ижевнима: в?"/, ов&ЧШе, иди се изгрёи},

зайб}, сёа\ га, Прсё"/. Од }едног информатора записао сам ме^утим:

вё^/и, сёииШе.

§ 352. Глагол пЪти сачувао ]е елементе сво]е старе промене :

Ву1ё, уПу/ё, йу\аНем, Щймо, зайб'и — ПёиШа зайи « зай$), ВёиШе кед

зайёише, йёаШли кеШ су зайёили (дакле само о петлу) : ПРЧйё ли

зайо/йше, мй заносимо, /Д зайб}а, йМй га ^йу\а (дакле и о петлу

и о лудима).

§ 353. Облици ковём, йуШкувё, ковёс, кувёмо, йуШкувёмо,

ковё\у, йуШкбви старки су од одговара^упих облика типа ку]ем

и познати су данас нашим говорима на широком пространству

ко}е захвата на]веНи део територи^е призренско-тимочког1 и ко-

совско-ресавског2 ди]алекта и ]едан део говора пожаревачко-

вршачке групе8. С овим се слаже и Вукова напомена у Р^ечнику

(8. V.) : „по ист. кр. може се чути и кбвём". У западним кра]'е-

вима овакви облици морали су се рано изгубити. РЛА наводи да

се „рпт\еп и коЦта \е ргаез. коует па1аге зато и кт§ата р1за-

тта з1з1очепзк1}ет Ш сгкчепцет \ег\кот* и не налази ни]едне по-

тврд. из приморских писаца. Стога и ови облици говоре у прилог

мишл>ен>у да су Галипо.ъци пореклом из наших источних кра]ева.

Доста ]е стар и презент сновём, сновёс, снувё, сновёмо . . .

И он спада у ред одлика наших говора на истоку, али ]е ареа

ньеговог простирала знатно ужа.4

§ 354. Глагол ткати задржао ]е старки облик презента:

чём, дбчем, изачеш, цё, цёмо, цё\у. Императив ]е чй, дбчй га.

ГЛАГОЛИ III ВРСТЕ

§ 355. Сви без изузетка глаголи ове врете ко]е сам забеле-

жио тренутни су. У инфинитивно] основи ових глагола налазимо

редовно ни м. ну:

бацнймо (-= боцнусмо), вшнйсе, рбрни, обрнймо, убрнйсШе,

вйкни (= викнух), йбглёдни, загрйзни (1 аор.), зйгризни (2 и 3

аор.), уздани, издйнймо, дрни (3 аор.), задунймо, ^ййни (=-=1)ипнух),

1 БелиН, ДИЛС 483; Стано]евиЬ, Сев.-тим. 421; ПавловиЬ, Срет. 190.

1 ЕлезовиН, Речник а. V. коваШ; Сто]авовиЬ, Врн>ци 217; тлко и у мо]им

белешкама из Гоча и Глоговца.

* По мом материалу.

4 ЕлезовиЬ, Речник а. V. сноваШ; Ре(гоу1с1, Сага§. 194.
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камни (3 ]д.), Вркисни, \а се кйшни (= кинух), йомйкнй се (1 ]д.)г

Помакни, замйни, 6н се зймеШни, ВЬмеШни, нймйгни, Пдмогни, умокни,

умокни, ВрВлйнише, ВрВланиг Влунймо, Влуни, йлунйсШе, Влрсни*

йрнйше, $свани, сркни, ВрШёгни (= притегнух), мй се йршёгнймо.

Шйкнймо, зёШисни, Шрёйни, чучни (1 ]д.), ршмркни, ушШййни, —

шд си се сйгнйво, загрйзниво, кайнйло, Вркйнила, Вркйснило

йумеШнйла, намеШнйла, намйгнйво, уВрёгниво, Врнйли, усванило,

дусШигниво, ВдШакни, —

ВоглЪниЪем, оШкйниИе, ВомйкниНемо, намВгниЬем \е, ВрнйЬе,

ШресниНеш, чучниНемо.

У штокавском диалекту налази се ова особина у многим

говорима, у првом реду на западу и северозападу.1 У источники

пределнма позната ]е само у деловима Во]водине.* СудеНи по

распореду ове црте у Во]'водини (она долази у северном Банату,

северно] и западно] Бачко] и западном Срему), изгледа да ]е она

у то] области доста стара и може се претпоставити да ]е некад

била и раширени]а, па су ]е доцни]'е мигращ^'е с ]уга потисле ка

северном рубу наше ]езичке територи]е.

У облицима ко]и се граде од основе презента у галиполском

оста]'е не : обрнем и ел.; не по]авл>у]е се никад о б р н и м итд.

као у неким говорима на западу.

Врло су интересантни придеви ома/нут и бйнуШ поред че'

шЬег бйнеШ (=зрео) ко]и у себи носе остатке стареет ну, а не

ни, у основи инфинитива глагола ове врете. Нарочиту пажн>у

привлачи облик бинуШ ко]и ]е могао настати само на тракиском

терену, ]ер }е очигледан калк према турском. Тур. о1так значи

и сбити, постати' и ссазрети\ Према овоме изгледа да ]е ну не

само дочекало пресел>ен>е у Траки^у, него ]е било и продуктивно

на новом терену. Ова] податак ставла у сумн>у чак и саму везу

галипол>ског ни с оним у другим говорима. Можда се у овом

говору то ни по]авило тек у Траки^и. Не треба уосталом забора-

вити да се иста особина на словенским ]угу и иначе ]авл.а на

мег)усобно удалении местима (напр. Словени]'а, далматински

говори и северни Банат), а осим тога ]е има чак у горвъелужич-

1 Рсшетар, §(о'(. 206; ИвшиН, Нос. II 61 и Шапт. Ы9; Шурмин, Сара)

203; ТомленовиЬ, Бун.сп. 57; Св. Георг^'евиН, ГЗС VI ,30 (бачки Бун>евци); Реше-

тар, 5й«Ш. 223; РибариЬ, Разм]ешта) 119; М. Ророу1с, Э1е Ве1опип§ йег Мипо"аг(

\оп 2итЬегак, 2ЫРЬ VI 359.

* МилетиЬ, Кик. 28; П. ИвиН, .1Ф XVIII 15Ь; И. ПоповиЬ, Гласник САН

I 485; НиколиЬ, ЛФ XX 284.

18
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ком ]'езику', тако да се н>ено распростирайте не може об]ашн>а-

вати шире1ьем и-> истог жаришта, вей само паралелнкм одво-

^еним разво)ем. Основни услови су у свим случа]евима били исти:

тежнза ]езика ка економ^и морфолошких средстава ко]а ]е иза-

звала укла!ьан>е вокала у (одн. у словеначком о) као форманта

инфин (тивне основе (исп. сличай проще и код глагола йрдс/ем <

ОрэсПем у галипол>ском, в. горе). Полазну тачку за додир са VII

врстом дали су облици заповедног начина (у кн>ижевном ]езику

ейомёни као Времени, замахни као одбрани). Леднакост ]е затим

пренета на облике с акцентом истим као у императиву.

§ 356. Однос измену глагола I и III врете прегледан ]е у § 331.

Глагол метнем нма увек н: мёШнес, мёШне\у, намёШни, наме-

Шнйла, ВомеШни. Нема облика типа метем (метим), обичних

напр. у шумадиско-во]воЬанским и славонским говорима.

Ово] глаголско] врсти приближио се известан бро] глагола

различитог порекла ко]и су током свог развода остварили однос

е (през. осн.): и (инф. осн.), ко]и ]е — синхронично гледа]упи —

близак односу не : ни. То су $дрем : удрйво, ГГонрем : Вокриво,

на/мем : нй/мйво и, донекле, неки други. Исп. §§ 346, 357 и 384.

ГЛАГОЛИ IV ВРСТЕ

§ 357. Тий п и ] е м. Глаголи овога типа кад су сложени не-

ма1У У презенту и у корейском слогу:

заб\емо, заб/еш, да га ддб/ес, одб\е се, Восле се чаще, Вдв/ем,

Вдв^е, рёзв/е, сав/ем, Вр6л\ем, ^л\е, Не се Ъм\емо, дмпем, да се

нйв\ем, наВ\е се, Не се нЩемо, да се оВ\ем, саш\ем, — према крще,

крще\у се, лщем, ищем, Вщё, Вщёмо, еще, сщес, шще\у.

Питание ]е да ли у овоме треба гледати остатак старине

(завые > заб\е- итд.). Пре Не бити да ]е извршена синкопа

вокала и (исп. §§ 68 и 78). Нарочито за облике као Врдл)ем

имамо разлога да веру]емо да са подновл>ена формаци]а. Трупа

л] у новом ртован>у давала ]е органски / (§ 110), те бисмо према

томе имали данас Вро/ем и ел.

Насупрот дм\ем сто]и са другим префиксом йзмем 'измаем'

(увек само тако). Испадан>е /' очигледно ]е последица тешкоНе да

се изговори консонантска група зм\.

На сличай начин треба схватити отсуство / и у презенту

композита од крщем:

• Уопдгёк, Уегй1. з1. Огатш.* II 184.
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йднрем, йдкрес, йдкре га, Пдкрбмо, йдкреШе, йдкрё}у, йскрем

( = сакри]ем), искре се, йскре\у.

Као разво]ну паралелу исп. и ]екавско мрежа < мр/ежа.

Глагол отрути (прост глагол нисам чуо) има тако^е скра-

Ьен презент: дШрем, бШрес, бШре, дШремо, дШреШе, дшре1у. Овде

]е прекращайте свакако аналошко, можда по угледу на односе

сагнути:сагнем или просути: просеем (ко]'и су до-

душе у овом говору у ме^увремену дал>е еволуирали).

Глагол чути остао ]е неизменен: чр\ем, ц$\е, чр\еШе, зачр^е,

чр'щу.

Ово] врсти пришао ]е и глагол Прдс/ем ( = проспем), а тако^е

и неколико глагола VII врете (в. § 384).

§ 358. Императив глагола овога типа гласи:

забй кблац, забй га, савй га, йувй дёиШе, Пукрй увйм диском,

крйШе се, искрйШен га, Прлй, улйШе, йШен се умйШе, ййШен, йа се

найй, наййШе се, шашй, шашй ми итд.

§ 359. Форме пэсивног партиципа везу^у се обично за основу

презента: забреши, рйзв/ёшо, сав\еЩ, йскрен, йскреШ (= сакривен),

йЬкреШе, рл}Ша, ом\еш, омн>Ша, дВ1еШ, йдщёшо \е, дШрен ( = отро-

ван), ейицено, сйш\Шо.

Облици оШрбвен, оШрувен, ушрувёша, уШрувёШо поред дшрен

итд. данас су само изоловани остаци рани]'нх образованна.

§^60. Основа инфинитива ових глагола остала ]е неизмен>ена:

одбймо га, удбйла сам де"Ше ду сисе, забйо, Вбвй га, йови,

йовймо, йовйсШе, Повила, сави, савйсШе, йукрйво, искрила, искри

се, искрймо га,Прбли, йрбли се, йрлймо, рли (= улих) вудё, улймо,

бми, омйво, умили, омймо, омй га, омйше, /й се нййи, наТшмо, нйПи,

наййво, они се ойи, сашйше, шашйла, едши, —

\а се бшру, дШрр и, мйш се дШру, мй се уШррмо, оШррше,

ушррво, уШррла, оШррло се, у сПйшр ми чр (= чух), ни зйчу

( — -х), зачрмо.

Посебно треба истапи архаичне облике глагола отрути.

Паралеле у данашнэим говорима имамо опет из призренско-ти-

мочке1 и косовско-ресавске2 области. РЛА не да]е потврда од

писаца са западних страна. Изгледа да су у тим кра]евимаова-

кви облици ишчезли врло рано.

1 БелиН, ДИ.1С 587, 605; М. Павловий, Срет. 190.

" Елез. Речи. 5. V. ШруШ, ВоШруШ.
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И ово, дакле, упуНу]'е на порекло Галипол>аца из источни]их

предела.

§ 361. Сасвим су обични и облици имперфекта и глаголских

именица од ове групе глагола:

мй крщймо, крщйву, крщйше, ищйву, ши/йше, шщаше, шщйву.

§ 362. Тий да] ем и пл>у]ем. Трупа ко^у у кн>ижевном

]езику сачин>ава]у глаголи даваши и -знаваШи у галипол>ском не

постов као таква.

Глагол йузнйвам иде по VI врсти: йознава \е, ни йузнавамо

га итд.

ДЩем чува \е у презенту:

йрдЩе, да\е\у, раздщемо, издще.

Императив ]е ища (ни да]и га мине], а од основе инфини

тива имамо алтернативне облике:

дава (1 ]д. аор.), дйвйли, Ррдавали, да/асе, йрдЩаву се,

пдйрдй/а (аор. од йойр(о)дщем).

Однос да\е : да\а приближу]е ова] глагол II глаголско] врсти.

§ 363. Сличне су прилике и код глагола йлу\ем и блу\ем се.

Основа презента остала ]е неизменьена: йлр\ем, да се блр]е, наПлр/

се, — а у инфинитивну продире /' из презентске: кеШ ]е се йублр-

\аво, йлр\аво, Вублр/й се, он се блу\йше, мй се блр/ймо, Влр]йву,

блу']йким поред /а се йоблува.

§ 364. И глаголи типа куйр\ем чувашу неизменен презент и

императив:

ни вёару\е\у се, шб се сагнр\еш, дарр/е, зиву/емо, кажр/е, намиг-

нр\еш, мйлу/е, йср\е, усванр\е, расширр\е, — казр\, ни луду\Ше, йуслр/.

У основу инфинитива продрло ]е, ме^утим, презентско у:

убисува (1 аор. од убису\ем = вешам), дйрува, жйвува, живува

(1 ]д. аор.), йЬкуйува, найсрвамо, — даровала, куйрвали, лудували,

йсрвао, зарйдуваво се, нарамтрваво, ушмркнрваво, —

ПубилрваЪем (—-у свиташе; йу6илр\е — свипе), сагнрвйНем,

узданрвйЬем, ушмркнрвйНем, — обисрвйше (= вешаше); убрисрвйву,

казрвйву, куПрвймо, найушрвйву, ШреРбувйше, усмркнувймо, — иуби-

лрвйн>е, живрвйн>е, намигнрвйн>е, йсрвйн>е, наручрвйн>е, усванрвйше.

На штокавском зем/ъишту овакви облици ]ап:ьз]у се у при-

зренско-тимочком диалекту1, а у ман>о] мери у косовско ресав-

скома и зетско-с]еничком3.

1 БелиИ.ДИЛС 497—503; Станс^евиЬ, Сев.-тим. 428; Стевановип, Ъак. 120.

2 Елеэ. Речи. напр. 8. V. ПогледуваШ, ПокуПуваШ, ВоПцуваШ.

* Милетнп, Црмн. 465—466.
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У галипол>ском ]е процес отишао и дал>е: у инфинитивну

основу ушло ]е из презентске и /':

живу/а, йосл$а, найср/амо, найсу/а, йуйсу\а, — каж^аво,

йср/ао, найсу}аво, наВуш^аво, наШер^аво, — исйуслр/йШо (= ура-

г)ено), — сагнуЧаЪем, ушмркнЩНем, 6н се сапщйше, йрдрщЩаше

(= подрхтаваше), намигн^йше, найушу/йву се, учёр се раду\йву, не

Шрё"бу1йше, исмркну/йво, — послу/шье.

Овакви облици употребл>ава]у се напоредо с онима на ува.л

На та] начин створен ]е потпун паралелиэам измену ових глагола и

оних типа да/ем и йлу}ем. Група ]е ]ош увеиана тиме што се по

истом обрасцу мен>а]у и глаголи ко}и у кн>ижевном ]езику има]у

инфинитивну основу на ива (примере в. горе).

§ 365. Од по]единачних глагола вредно ]е поменути Шрёибу}е.

Ова] глагол сачувао ]е промену по ово] врсти и безличну упо-

требу:

Трё"бу\е лё"йим срцом да Вро^еш, да се ВркрсФйш. — Тр&бу/е

да гвдриШе грчки. — Трёибу\е стари да каж^е/у. — Тре"бу}е

лёиПбга крва да йма чбвек. — Трёабу}е да му узнеш други ру~6а, —

Ъе да ми Шреибу\е \ош шрй лйкШа.

Глаголи ковати и сновати не иду по IV врсти, в. §353.

ГЛАГОЛИ V ВРСТЕ

§ 366. У ово] глаголско] врсти било ]е у галиполском говору

врло много промена. Кроз данашн.е стан>е назиру се два реда

чшъеница, две узастопне епохе у развитку.

За старту епоху карактеристично ^е да су скоро сви глаголи

ко]и се у нашим говорима колеба]у измену V и VI врете овде

остали у пето]:

дрёам\е, зйм/емо, ошйм/е, да се куВ/е/у, рйм/ес, шШйЩе. Исп.

и глаголе климаЪе се, ВлёшШе, затим углё^а се (= огледа се) и

лсё"ша се (= зева) ко] и данас иду по VI врсти, али с умекшаним

консонантом ко]и сведочи да су припадали V врсти (в. ниже).

Од екавских ди}'алеката слажу се с галипол>ским — у

главним цртама — косовско-ресавски* и пожаревачко-вршачка

1 Некояико пута сам забележио и Шреибуаше, што неравно ни)е треЬа

морфолошка варианта, веп по сво] прилици реэултат лабилностн в.

- У речнику Гл. ЕлезовиНа напоредо: узймам и узйм.ъем, шШййам и

шШййлем. У Глоговцу узймлу, сййле, дрёмле итд. (но] материал).
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говорна група1. Шумадиско-во)вог)ански д^алекат1, с ]едне стране,

и призренско-тимочки8, с друге, показу]у друкчир разво].

§ 367. У друго] фази развитка аналошки утицами и гласовне

промене свели су бро] глагола V врете у галипо/ьском на ман>е

од полови 1е. Продиран>е ]отованог консонанта из презентске

основе у инфинитивну превело ]е многе глаголе у II врсту. То ]е

процес за ко]и зна]у многи наши говори и то у на)различити]им

кра)евима. Тако га има напр. на Косову4, у неточно] Херцеговини5,

у бун>евачком говору залета сенэскога6 и у северном Банату7.

Чак и у кнзижевном ]езику има оваквих по]ава: глаголи йоми-

гьаШи, сШегьаши, чешаШи ко]и данас припада|у II врсти некад су

ишли по пето]. Стаже у галипол>ском говору не садржи дакле

никакву квалитативну, вен само квантитативну новину. Процес ]е

покачан тнме што су се гласовним путем из]едначили парови с

и ш, .ч и ж, 1| и ч. На та) су се начин сви глаголи с тим консо-

нантима на кра]у општег дела основе аутоматски нашли у II

врсти — као некад глагол ораШи ( : оркши) после очвршпиваньа р.

Неке глаголе захватила ]е и ]една дал>а промена. После ути-

ца]а презентске основе на инфинитивну утицала ]'е сад и ова на

презентску у кор] се по]авило 'а место е. Тиме су ови глаголи

доспели у VI врсту. И ова по]ава позната ]е нашо] ди^алектоло

1 Напр. у Крушчици код Беле Цркве (по мом материалу ): узймпе, йро-

сййлеш итд.

2 Напр. у Фаркаждину у средн>ем Банату (по мом материалу): узима

сййа, дрёма, и само тако. Исто и у Срему, по личном саопштен>у Бериславэ

Николипя, ясист:нта Института за ерпски ]език САН. Овакво стаже налазимо и

у северозападио] Ср6и]и. За Поцерину га потвр!)у]е проф. Московдевип, о. с. 87:

сиййм, сйсам, ск'иййм, . . . др'емйм, дймЛм, ку~ййм итд. Ситуации у оним гово

рима рефлекту)е се и у кн>ижевном ]езику београдског центра: ....а Ве1дгас1е,

1а I а 1 1 д и е ННегаие, <1ап$ 1а р!ираг! с1ек са$ с|е (1о(1етеп(, зе ргопопсе пеКетспг

роиг 1е$ тогтез <1е 1уре I : $\рат, йг1тат, йЬг!\!ат, г'Шат, егс: е11е 1гас1ш1 ипе

(спс!апсе с1и $егЬе ог1еп(а1 (е( с1е 1е 1ап§ие уи!§а1ге ее Ве1§гас1е)", МеШе! е! \'а!1-

1ап(, Огатта1ге о"е 1а 1ап{>ие аегоо-сгоа1е, Раг1з 1924, 216—217). — Налам се да

пу имаги прилике да }ош проговорим о знача]у ове особине.

* У овом ди]алекту ]авл>а се код глагола на лаби]ал тип сийем (што ]е про-

дрла донекле и у косовски ди^алекат), али низ других глагола припала VI врсти:

дйзам, вика, сШёза, Шиза итд. (Белип, ДИ.Ю 491—492).

* Елез. Речи. блебёНаШ, блебёЬем; гло^аш, гложем; заЦреНаш, зайрёНем;

креНаШ и крёНаШ, крёНем ятд.

5 Вушовип, И. Херц. 5в.

6 Томл>еновип, о. с. 56.

7 Милетип, Кик. 29 (тако и умом матери)алу).
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пци, нако не у широком обиму. Тако ]е напр. у кикиндском

говору Бр. МилетиН нашао завркам, рйзмекйду, срёкам, насрка,

шШа-глбкаш? — не дсвркй/ се, крёка/ше игд.3, а у косовском ]'е

Гл. ЕлезовиН забележио обркаш, обркам (поред обркем), огркаш,

огркам (поред огркем), сйккаШ, сиккдм (поред сйккем) итд.

§ 368. Ледини правилни глаголи ко]и су сачували промену

по пето] врсти ]есу они на к (и ск):

облйче се, облаче]у се, вйчем, вице, кьШкьдаче, лдче, нек се

налЪче}у, мачес (= умачеш), н>аврче, йлйцес, рче, руче крива, ска-

вуче куче, да се исрчем, срче, расучем, расрчй се, суче\у, —

облакаше, облйкала, вйкао, вйкаву, куШкудйкдла, локао, ку-

чики се налукйше, 6н се налока, налокаво се, /а се налбка, локПше,

мйкао, макамо, Плакате, йлакПву, Плйкйн>е, ркйво, ркамо, ркакем,

рукйла, рукасе, скавукйли, скавркаше, сркакем, йосрка, сркаву,

рсука се, расукамо, —

исШес, йшШеше, иа се \йшшем, \йшшеш ли се, бди да Ши По

дпишем, —

йскйву, йскйкем, н-йска, щскйла, Пскао, /йскаво, Поиска.

Ипак се и ту ]авл>а]у паралелни облици по II врсти:

ублачаше се, кьШкьдачйла, лочйн>е, мйчйла, Плачйн>е, ПЛачала,

зйрча, рчао, рчаше, скаучаше.

Иновац^а }е овде вероватно скорашььа; нови облици знатно

су ре1}и од првобитних. Посебну судбину има глагол плётшем

(йлёшше рсШа му — мласка): то Плёшшеше уста ви, ддсШа си се

ПлёшШаво, Пл'ёшШйше се, али и Плётке се, Плёшкаво се, Плёшкймо

се, /а се Плёшкаво, \а Плётка.

Глагол Пойшшем има и облике по VII врсти, бар код млаг)ег

света:

да се Пойшши, й'оПшши се, шй ми йойшши (зап. начин), да Ши

йойшшим.

§ ЗС9. Глаголи на г и х уопштили су промену по II врсти:

дйше\у, задйсе се, душе, душеШе, кйшеш се, йомаже, машет

руку, матемо, — -

• задПшаво се, /с се задйша, Шй кет се задПшйкеш, душаше,

душакем, душила, \а се кйшаву, Помажаше, Помйжйо, йумйжйн>е,

мйшйли, машаву^машаше, мЯшаше.

' та.
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Глагол зЪхати се1 отишао ]е и дал>е и прешао у VI врсту:

жёишам се, жёиша се, — жёишаву се, ддсШа си се жё2шйво.

Исп. и /а се кйшни (= кихнух), жё"шавица с аналошки рас-

простртим ш.

На други начин нашли су се у VI врсти йрвам «Прхам; =

летим) и задЩам се (поред пишем се, задшцем се):

йрва, йрва}у, йрвала, йрваву, — Не се задЩаш, задщй се,

задП/амо се.

Код два глагола ]авл>а]у се (али нису уопштени) облици с

унесеним / иза иг.

Кет се нйко искйш/е, зййоче да се кйш\е, да се ни заайш\еш,

кйш\аво, дн се йскйш]а, кйш]&н>е, искйицамо се, \а се задйш\а.

Псфва ]е необична, али ]е об]ашн>ива. Повод за аналоги^у

могли су дати глаголи на лаби]ални сугласник код ко]их ]'е пре-

зентско / « л) продрло и у инфинитивну основу. Морало се,

дакле, у ]едном тренутку говорити напоредо дрёимаво и дрёам\аво.

То ]е био моменат кад се на]лакше могла ^авити форма кШщйво

■се поред кйшаво се. Ове су форме у суштини сличне врете као

д^'алекатски компаративи вишли, лагли према дубли, дебли итд.

Процесу }е могло допринети и посто]ан>е готовог презента на

•ш\ем у глагола Пдш/ем. Исп. ниже глагол чёс/ем, а таког)е и

дрщем, чрк/ем.

§ 3/0. Глаголи на лаби]°ални сугласник пришли су II врсти:

надймн>е се, дрёам\е ми се, зйм/ем, не зйм\и га, зймн>е, зйм-

н>емо, оШим^е, оШймн>ес, каще, да се окуЩемо, к$Ще}у се, рам\еш,

шШйщем, сШйЩе:

мй се йонадйм/амо, йонадймн>аШ, йунадйм/дше се, ш'д си се

йонадймн>ао, задрё"м1йЬеШе, дрёим\йн>е, заДре"мн>йво, зйдрёам}а,

зймн>ала, Вбзим/а (= поузима), зймн>йво (= узимах), зймгьаЬим,

йокйЩали, накйщаво си се нйшШо, унущамо се, Ц/куща се, крЩаву

се, рйм^йво, рйм^йла, рйм]аше, шШйщаво, йушШйщймо, шШйЩамо.

Од ]едног старца забележио сам, ме1;утим, старике облике

йонадймйли, зймйНем, зймйше.

Само |едан глагол чува неизменен однос:

клёй\ем, клеЩес, клёЩи: клиПёьо, клиййНе, клеВали.

Исп. и глагол ШрёЩем, Шрёще ми (= ядчи ми игра/у"), ни

Шр1Щи, — Шрёщйше, Шрёщйву, ШреЩйо. Првобитни однос био ]е

свакако Шрёйлём : ШреВйо Ца сам у Глоговцу код Светозарева, у

1 Полазну тачку претставл>а однос као зщёхаШи, зЩешём (Бр. — Ив.),

«сп. § 124.
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говору по многим цртама блиском гал и польском, нашао ШрЫле:

ШрёПала и шрёйао).

§ 371. У облицима од обе основе глагола на с, з и ц данас

се без реда изговара]у пискави и шуштави консонанти:

вёжемо, вёзе\у, да се Пудйзе/у, лйже, лйземо, мажемо, мерйше,

мирйсе]у, нйче, сШрёиже, удрёиземо, нарйце, наШйче}у се, Шйче, ни

шйчй ми;

вёжаву се, облики се йодйзаше, лйжаше, мерйшасШе ли, 6н се

/едва мйчйше, нйчйше, сшрёижала, нарПчдла, Шйчйво, нашйчали се,

нашйцйву се.

Глагол чесати пошао ]е сличним путем као кихати:

Он се чёш\е (= чеше), шд се чес\ес, чШ\й се, \а се йучёш\а.

Два глагола ове групе доспела су у VI врсту:

да се Прёжа, йрёжамо, йрёзщу, шо се ВрШёзаш, йрШёза ше

(= прдтеже" се), — йреж&о, ПрШёзаву се, йршезйво, ПрШёзасе се.

Од }едног информатора, ме1)утим, имам и шд се Шак'д ВрШёзеш,

ни йршёз'й се Жако.

§ 372. Група глагола на д и ш одлику^е се и овде, као и у

другим говорима, на]бржим разво]ем. У V врсти ни]'е остао

низедан, ]едан део иде по II врсти, а други (ко]и обухвата при-

личан бро] глагола, ме^у ньима и оне на]чешпе употреб,ъаване)

вен по VI врсти:

а) климате се, да се климату, шд се кокдЬеш (исп. кикдШаШи

се> Х*Хвтатн). кркдНе, кркоЬе/у, шршдНеш, ШрШдНе, шршдЬе}у:

климйЬйли се, климаЪаву се, климйНдо, шд се кокдНйше, дни

се кокоЬала, кркдЪйву црё"ва, ШрШоЫо, ШрШуМла, ШрШуМли.

б) заврНам, заврЩу, углёЬа се,1 жвакаш, йужваНа, меНймо,

замёНа се, замёНЩу, искрзуНа зуби, скрж^На, чангрНа]у, чангрНа:

заврНала, заврЬйву, углёЬйла се, жвйНйво, жвйЬаву, жваНаНем,

замёНйше се, нскржфкаше, чангркан>е, чангрНаво, чангрНаву.

§ 373. Група глагола на кШ и йШ растурила се. Добар део

ових глагола не припада лексичком саставу галипол>ског говора,

а преостали су претрпели крупне морфолошке измене. На месту

Ш Ц Л налазимо /':

дрщем, дрще, дрщйсе, дрщйву, дрк\аво, йрдрщаше (=- за-

дрхташе), исп. горе поменуто шрЩем.

1 Исп. у Глоговцу Да-с-оглё1)е, за мён да ЪоглёЦе (у народно] песми).

И при об]ашн>ен>у галипол>ских облика треба поЬи од оваквог стан>а.
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Ни]е ]асно како ]е од дркЬем, дркШала постало дрк/ем, дрщала.

Ту не]асност нимало не уман^е чшьеница да се на ова] начин

изменио и глагол чрщем,чрк\е,црк]Ькем, чрк/аву, црщала ( — куцам,

чукам), чак и ако претпоставимо облик * чункем, * чукша - , пара-

лелан типу дркНем. Нема довол>ног ослонца за претпоставку о

фонетско] промени кк > к}.

§ 374. Непрпвилни глаголи -слаШи, клаШи и мл^Ши сачували

су промену по V ирсти:

йдш\ем, вдс/ес, Вдс1е1у, Вдш/й га, йдш/е, — Вуслйо, йуслала,

Вослй га (1 ]д. аор.), йусламо, —

кд!ем, ко/'е/'у, закд}и, закщес, — закла, заклйво, заклала, клаке,

заклаша, —

самёи1ем, самёи\и, мёи]еш, мёи\емо, — самлёиво, самлё"ли,

самлёиШо, самлёила.

Треба поменути да се прост глагол слати не употреблава.

Уместо н>ега ]авл>а]у се по пореклу итеративна образованна шЩем

и Вуславам. То стаже потсепа — у принципу — на оно у Бзнату

где уз тренутни глагол ПдслаШи, йдш.ьем долази као несвршени

само шшьаШи, шйл>ем.

§ 375. Глагол жети претрпео ]е промену у основи инфи

нитива и сад иде по II врсти:

жн>ём, зн>ёс, Вджюёмо, жььёше, жн>и, — жн>'аво, жн>ала,

йожтймо, Вужшали, йджн>а га, Вожн>аШо.

У презентско} основи овог глагола, исто као и глагола

-слати и трти, никад се не ]авл>а алтернативна варианта са а

(жан>ем, — шал>ем, та рем). То се добро слаже са стажем у

говорима на истоку наше ]езичке територи]е. Ла сам у Банату

бележио само ж/ьём, трём (Шр'ё\ем) и -шлем, а у расправама

проф. Белипа и М. Стано^евипа о призренскотимочком диалекту

и у речнику проф Елезовипа долазе само форме без ь одн. а.

Исто_ вреди и за мо] материал из Глоговца, Гоча и низа места

у северно] Срби]и.

§376. Глагол стругати у галипол>ском говору не иде по-

V врсти веН по прво], по обрасцу промене глагола сШрПжём:

сШрржём, сшррзёмо, сШрржё/у, йосшрржёмо, насШрржёш,

сШрржё, ВусШрржйше, — сШрргаву, ВпсШррго (1 ]д. аор.), йдсШруже,

нйсШррже, насШрргомо, Пусшрргаво, ВусШрржёна.

На]вероватни)у полазну тачку могао ]е дати императив

сШрржи.
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§ 377. Као и у многим другим ди]алектима, глагол ] а хат и

прешао ]е у VII врсту: 1)дши, у^йшим. у^асиво, ддсШа сШе се

1)йшили, мй се йу^ашимо, у^ашеШ.

ГЛАГОЛ VI ВРСТЕ

§ 378. Облик сиграм се м. играм се познат ]е и овде:

да се сиграм, сйгра се, да се сйграмо, кеш се сйгра, дёиШё се

сиграло, сигран>е.

Овакви облици уопштени су у говорима Во]водине1 и северне

Срби]е2, али их има и понегде у другим кра]евима.

Почетно с- овде не треба схватити као префикс веп као

окршено повратно се. Карактеристично ]е да ]е оно на]распро-

стран>ени]е баш у областима где су овакве елизи]е обичне. ВеН

у § 75 навео сам примере као нще-с-оирала, а у мом материалу

из Баната и северне Срби]е има мноштво примера ове врете

(Фаркаждин: да-с-Ьдбрйни, Железник: да-с-уради итд.). У вези

да-с-йграм срасло }е с са глаголом, а затим ]е извршена редупли-

кащф се ко]а потсеЬа на предлошку редупликаци]у сас. У неким

кра]евима у Банату и Срби]и и сад се може чути сйграмо поред

сйграмо се3. Ледан овакав пример записао сам и од Галипол>аца:

а да с-йграмо.

Да с- нщъ префикс, видимо и по непромен>еном значешу

глагола, пре свега по н>еговом неевршеном виду. Случа] овог

глагола уосталом ни]е усамл>ен. Овамо долазе и сумиши се, сумй-

ваши се у Банату и северно] Срби]и4, ервем се у Банату и чак у

глагол претворена именица у пало му се ейме поред кйко му ейме

(старее како му се име) у Банату8. Од ових облика треба строго

одва]ати призренско-тимочке форме као собу\ем, соблечем где

одиста имамо префикс с-.

1 Вук Р]. 8. V.; у мо)им банатским белешкама из свих места.

* Бележно сам их у Железнику, Кнежевцу и Великом Селу код Београда,

Ландолу код Смедерева, Касидолу код Пожаревца, Глоговцу код Светозарева и

Гочу код Врн.ааа.

* Измену многих примера навешпу ейграду жмурке у Крушчици код

Беле Цркве и сиграло дёШе у Касидолу код Пожаревца.

* По мом материалу.

* Све по мом материалу. Исп. и однос измену кЪко му имаде (исто зна-

•чен>е .како се зове") у Глоговцу и како му симаде у Касидолу.
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§ 379. Аорист проширен са д има у ово] врсти ^едино глагол-

дам код ко^ега ]е то историски оправдано: дйдо, дйде, йрдйде,

йрдадомо, дйдосе. Изос^у аористи типа имадо(х), знадо(х),

умедо(х), смедо(х). Исто тако нема ни презента дадеи,

имадем, знадем (ни даднем, умеднем и ел.).

§ 380. Глагол клан>ати колеба се измену VI и II врете:

клйн>Щу, — да Ши се йоклйпем, йукла/ье се, клйн>е се, мида

(= и ни) се клйн>емо, клан>е}у се, Шй се клйшес.

Облици по II врсти знатно су обичн^и.

Од глагола закдйчем овакви су облици ]едини у употреби:

закдйчеш, закдйчи, закдйчц се, — закбйча (1 ]д. аор.), закуйчамо.

И глагол ч^щем иде по II врсти (в. § 373, исп. чукам у

нашим источним кра]евима). /

Глагол глЪдам долази овамо, изоста]е г л едим по VII врсти..

Обрнуто, глагол свОрим, свйрйво има само такве облике; с вирам

нисам забележио.

ГЛАГОЛИ VII ВРСТЕ

§ 381. Оба одел>ка ове врете из]едначила су се и има]у и-

у основи инфинитива (као и у основи презента). Исп. § 60.

§ 382. У императиву глагола у чир} ]е основи последней

консонант / бележио сам дво]аке форме:

йудб}, надо], — йуд6\и, найб'щ.

§ 383. Према кеьижевном приличити сто]е овде облици

по II врсти:

йрлйче, Врлйче^у, йрлйчала.

Исп. у РЛА ргШсаН, ргШсйт (ргШёёт) и на Косову нешто-

друкчи]е, ВрПлйцаШ, али през. ПрПлйчим*.

Итератив од в у п и не иде по VII врсти као у другим ди]а-

лектима, веН по V:

завлйчеш, ублаче, завлйкйо.

§ 384. Глагол удрити има у презенту основински наставак

е : рдрем, $дре, рдре/у, — удрйво, рдри, удрймо. Сличай однос

налазимо у неким приморским говорима: у Дубровнику*, у Лум-

барди на Корчули3, у Брус]у на Хвару4. Об^ашнъенье ко]е ]е у

1 Елез., Речник х. V.

* Решетар, §1ок . 207.

» Кушар, МУ} III 336.

* Храсте. ЛФ VI 205.
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вези с овим дао проф. Ва'ан1 вреди свакако и за галипол>ски

говор: аномалии однос настао ]е укрштан>ем глагола уд(а)рити>

(VII врста) и удрЪти, удрем по I врсти. У галипол>ском су

овоме пружили подршку и облици глагола као йдкрем (§ 357) и

нщмем (§ 346), а и цела III врста (в. горе).

Према инфинитивним основама веиди- и йусШи- имамо у пре

зенту облике на -\е-:

вёАд\ем, вёад\ес, вЪид\емо, вёад\е\у, ПрсШ/ем, ВршШ/еш, йу-

сШ\емо, вёидила, вёиди (1 'д. аор.), йушШйла, йсВршШи.

На први поглед могло би изгледати да облик вё"д1ем може

имати генетичке везе са славонским гШетг. Уствари сличност 'е

само привидна: галипол>ска група д\ по сво' прилици 'е секун-

дарна и цео облик ]е нови]ег порекла. За релативну хронологи'у

ла]е нам податак и чин>еница да се глагол у овом говору ослонио

на тип улйво : рл]ем, а то 'е могло бити тек пошто "е на место %

у инфинитивное основи дошла фонема и. Што се тиче славонских.

облика, они су, исто као и сретечко ви1)им3, начин>ени на бази

1 'д. през. ви1)у и, 'ош више, императива ви^(и).

За облике типа Прежнем 'асно ]е да су резултат скорашше

аналоги'е према IV врсти.

Глагол вё1,д}ем 'е само тренутан; у травном значен^у упо

треблена се императив вёиЦам:

Уа унбНи не вёи§ам. — Вёи%аш ли уШога \унака (-= видиш ли.

га; он 'е ту близу и говорно лице га показу 'е). — Крке исйушШи

(1 'д. аор.), хНёро, \а ни вёи^ам, Шй и удёини. — Идан се 6ган>-

вё"^а у Планйни, шйм лежё\у бвце. — ^а вёи^ам далёко (= имам

способност да...). — Пуса се нйшшо не вёи^а (т'. веН се смркава,.

па се не може радити због мрака).

§ 385. Само по VII врсти иде глагол бройм, избруйм, аор.

избрЩи га, йзброи, трп. избрЩШе ко'и у неким говорима има и

облике по VIII врсти.

По VII врсти мела се и глагол йШйм (= журим), ВШйво;:

не долази (х) и та м.

Правилне облике по VII врсти има'у и глаголи ври (узаврйу

аор. рзаври) и снам (снй, усийм, аор. усни).

Као и у К№.ижевном ]езику, глагол вел-Ьти дефектен 'е и.

има само презент и имперфект:

пилим, вели, видимо, нелё/у, — исламе, видимо.

1 21а*. I 251.

2 ИвшиН, Шапт. 149 н Пос. II 65.

* Павлович, Срет. 197.
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ГЛАГОЛИ VIII ВРСТЕ

§ 386. Ова промена сведена ]е на сасвим мали бро] глагола.

Ледна трупа глагола ономатопе]ског порекла одлику]е се

«арочитим односом измену две]у основа:

бёчй, бёчё\у: бЫаше, бёкдли, бёкакем; вйшШйм, вйшШй,

вйсШё\у : вПскаше, вйскаву, вйскйво, вйскаким, завйска; ййшши,

ПйсШйс : ййскаву, Мекали, щипано.

Исти овакав однос нашао сам на много места у Банату

(врйшши : врйскаши,1 дрёчи : дрёкаши, звёчи : звёкаШи — у Црн>и

зврёчи : зврёкаШи, — цйчи : цйкаши), затим у Великом Селу код

Београда (квйчй : квйкало). По личном саопштен>у проф. др.

Милоша МосковлевиНа и у Поцерини се говори цйкиШи : ийчПм

и дрёкаШи : дрёчйм.

Сличних односа има и у косовско-ресавском диалекту: у

Речнику проф. Елезовийа ВйскаШ : ПйшШйм, заййскаш : заППшШим,

йреййскаШ : йреййшШйм, у долини Западне Мораве кмечи : закмека,г

у околини Светозарева врёчй : врёкйла? у Ресави ййско : ййшШйш,4

у Дошем Милановцу на Дунаву квёчи : квёкала.ъ И ван ове зоне

могу се наЬи слични глаголи: у Црмници се говори врйсскаш,

звйзгйт? а за сара]евски говор наводи Шурмин7 у одел>ку о

фонетци уг1Ш (ол \Т1зкаН) и ШН (од гНзкаИ). По РЛА (з. V.

ЫесаИ) у СтулиЬеву речнику „дгцезкош кой ЫекаН 5/о/'/ ргаез.

ЫеС|т". Врло ]е вероватно да у овом случа]у не греши СтулиЬ

него Даничип. Нешто паралела овоме налазимо и ван области

ерпскохрватског ]езика. Тако у македонском постов глагол

1 Исп. врискаШи, ишшим у Речнику ерпскога и немачкога ]езика Ъ. Попо-

випа, II део, Нанчево 1895. Исти однос код истог глагола потвр!)у)е за Бачку

збирка речи Новака Радонипа у гра1)и САН. Уопште ]е материал те гра!)е под

врискаШи врло карактеристичан. На 19 примера са вриска- у основи инфинитива

долазе свега два са вриска- у презентско) основи (оба из западних кра]епа). Оче

видно }е врйскаши : врискам куликами ре^е од врискаШи : пришшим.

2 У роману Добрице Тюсипа „Далеко )е сунце" (Београд 1951). Писац ]е

родом из Велике Дренове код Трстеника, радн>а романа аотаЦа се у истом кра)у.

Оба наведена примера налазе се на стр. 139.

* У мом материалу из Глоговца.

1 Ивковип, Рее 223 и 404.

5 По саопштелу Здравка Сто]ановипа, сарадника Института за ерпски

]език САН.

6 МилетиЬ, Црмн. 476.

7 Сара]. 196.
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грачи - гракал,1 а у бугарском бележа - белязах и бележих. У ста

рословенском сличай однос заступл>ен ]е само код }едног глагола

ко]и сто]и далеко од српског материала: сьчишъ — сьцаши.2 Постанак

овог односа об]ашгьава Б. МилетиН врло ^едноставно, али неубед-

л.иво: „према именицама вра'ска и звйзга".* Овакав одговор оставл>а

отворено питан»е зашто такве именице не утичу и на основу презен

та. Об]ашгьегье уствари лежи у контаминаци^ама по два глагола

(йискаШи, йискам и йишШаШи, йишшим и ел.). Однос основа створен

на ова] начин добро одговара систему ко]и веН посто^и у ^езику

код глагола с презентском основой на е. Релац^а бечи, бекаши

односи се према сШо\и, сШо}аШи исто као Плаче, ПлакаШи према

ба\е, ба\аши. Разуме се, доцни]е }е ]едном створени однос през.

-чи-: инф. -ка- могао бити аналогиям проширен и на глаголе

према кефша нису ста]ала паралелна образовала по VI врсти.

Сама контаминаци]а као принцип потпуно ]е у духу разво]а

нашег ]езика ко]и ]е у области глаголских основа веома арха

ичен, чак и онда кад иновира (насупрот напр. македонском ]езику).

Истори)'а и д^алектолог^а нашег ]езика зна]у за приличан бро]

нових кон]угациских типова створених контаминацирм старих уз

чувале и дал>е разв^'аже старог прасловенског и индоевропског

принципа рачликошпьа основа. Овамо спада]у и важни типови

промене као забран>иваши : забран>у\ем, даваШи : да/ем. Такви су

и односи жвакаШи : жваЬем, дрхШаШи : дрхшим, па ди]ал. бривШ :

брщём (ОзриниЬи1, добивай! : добщен (неки чакавски говори). У

нашем конкретном случку захваЬени су многи глаголи VIII врете,

а уклонена ]е секвенца ч + а и ел. Очигледно ]е ]език тежио да

уклони трагове палатализаци]е испред а ко]е ]е у саставу флек-

сивног наставка (то ]е био ]едини остатак ове врете у ]езику)

и да их замени нормални]им односом : к испред а, ч испред пала-

талног вокала (иста тенденщц'а огледа се у подави имперфекта

типа йекаше, исп. горе). Да ]език осепа потребу да ликвидира

абнормалну по]аву да се испред а (у синхронично] перспективи)

врши палатализащф, види се по томе што се оно у многим гово

рима уклада на други начин, аналошком реституциям ]ата (т^.

Нзеговог рефлекса), исп. цичи : цичеши као види : видеши и ел. у

1 Лант, Македонски ]азик II 126.

2 Ме111е1, Ье «1ауе соттип 235.

» 1. с.

О говору 1'алипол.оких Срб« )"
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разним говорима (исп. и у гал. код неких глагола, § 388). Сама

реституци]а к била ]е омогуНена тиме што су постлали облици

од истог корена с очуваним к (бекнуШи, имен. Писка, цика, глаг.

цикШаШи и ел.).

У прилог овом тумаченьу иде и то што се поред облика

са на у инфинитивно] основи ]авл>а]у, иако рег)е, а облици по VII

врсти: бёчйше, вПшШаше, БрвйшШи, Пйшшаву, ййшШйво, ййшШОНем.

Изоста]у, ме1]утим, облици као вискам, пискам, што значи да

у данашн>ем ]езичком осепан>у посто]и однос

^» ййшшйво

ййшШйм

"""* ййскаво

Ово опет тачно одговара приликама у Банату: у Фаркаждину

се према звёчи говори звёнало и звёчило, у Црн>и према зврёчи —

зврёкало и зврёчило итд. , исто онако као што Вук има према

презенту дару\ём и дарйваши и дароваши.

§ 387. У по^единим говорима где посто^ ова] тип глаголске

промене н>ему прилазе и други глаголи. Тако )'е у Банату обично

мирйсаШи : миришим1, а на Косову се ]авл>а Прйлйцаш : Прилйчим2.

У чакавском новл>анском говору долази чак усамлено йхп&1 : </Ш8.

Слично овоме и у галипо.ъеком говору осим ономатопе]Ских гла

гола овакву промену има]у и бёижйм, Шрчйм:

беижй, беижйс, бё"жё]у, бёиж ддШле ( = бежи одатле) : бё"гавог

бё"гаше, бё"гаНем, бёиган>е, бёигйли, бёигаву; Шрцй, Шрчйш, ШрчЦу,.

Шрчи (императив), Шрчймо : Шрка (аор.), Шркамо, Шркйсте, Шркаву,

ШркдЪем, шркйво, Шркали*.

1 Из мог материала. Вукова напомена (Српске народне п]есме I, у Бечу

1811, стр.353) по ко)о) се .у Сри]ему, у Бачко) и у Банату" говори .миришити,

м и р и ш и м, м]есто мирисати, миришем", не одговара стварности, бар

што се тиче Баната. Лако )е могуКно да ]е иаф- миришити Вук конструисао.

не хотели признатн могуНност одниса мирисати : мириши. Характеристично ]е

уосталом да Р.1А (из чи]ег се материала види да се презент мириши ]авл>а и вам

Погодине) $. V. ш1г1$Ш нема пи)едног примера за инф. осн. мириши-. Штавише,

из материала у Р.!А ]асно произлази да има писаца, као што су Анчип и Раднип,

ко)и у презенту употребл>ава)у мириши- (примери под ткШИ), а у инф. оси-

мириса- (прим. под т1г1за11).

2 ЕлезовиН, Речник 8. V.

* Беличъ, Зам Ьтки 69.

1 Исп. с овим 1бгШ : 1агап у Брус)у на Хвару (Храсте, ,)Ф VI 205).
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И овде се ]авл.а}у парзлелне форме од основе инфинитива,

овога пута не по VII, вей по VIII врсти:

бе*жйше, Шрчёше, ШрчаЬем, Шрчйво.

И ту су паралелне форме много реНе од оних са к и г.

Опет, дакле, имамо сложен однос:

>г бё"гаше

беижйм ^

~~* беижйше

Карактеристично зе да се у многим местима средн>ег и се-

верног Баната ]авл>а]у сличне прилике: уз инфинитив бёгаШи

(никад бежати) долази у презенту и бегам и бежим.

И овде, дакле, имамо двойни однос:

бегам ^

^ бёгаШи

бежим *"

Само што у Банату према ]едном инфинитиву сто]е два

презента, управо супротно од оног што се налази у галипол>ском

говору. Све ово ]асно показу]е да порекло и овог типа промене

треба тражити у контаминации {бЪгаши, бЪгам и бЪжаШи, бЪжим).

§ 388. Горе ]е наведен облик йПшШйво по VII (а не по VIII)

врсти уз обичн^е ййскйво. Оваквих облика од глагола ко}'и у кн>и-

жевном ^езику иду по VIII врсти има рш у галиполском говору:

жвйждим, чу~чйм : /а зазвйжди (1 аор.), он зажвйжди,

зазвйздймо, жвйждйло, звйздйво, чучйо, чучйла. Исп. и шушйм :

шушйво, сушила.

Ни у ово] особини галипо.ъски говор ни]е усамл>ен. Пре

свега ЪуШйм у врло многим говорима иде по VII врсти (тако и

код Вука НуШ^еши поред ЬуШаШи). Облик ЬуШЬШи ни]е млаЬи од

НуШаши : ЬуШим, чак напротив. Сасвим друкчи^е сто]е ствари код

осталих поменутих глагола. Иза ч, шШ и жд основински наставак

# свакако ]е иновэци]а; старо *ё дало }е у сво|е време а палата-

лизузуЬи претходни сугласник. Па ипак и у Вуковим народним

приповеткама долази звиж})еШи1, а у РЛА наводи се и рШШ,

истина само из СтулиЬева речника, „пероигдапо". МеНутим у

источним штокавским кра]евима постов велика облает где читав

низ оваквих глагола иде по VII врсти, по типу видети (односно

по типу молити тамо где су те дЪе промене из]едначене). Ова

1 Вгог-Кекоу16 8. V.

1"*
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ареа обухвата косовско-ресавски д^алекат1, пожаревачко-вршачку

говорну трупу*, банатски подди]алекат во]воНанског диалекта8 и

делове Бачке4. Из те области имамо потврде поред осталог и за

промену глагола чучим и звиждим по VII врсти (истина не из

свих говора, али то Не пре бити последица непотпуности прн-

купл>еног материала него знак да се овакви облици не говоре).

Исп. у исто] зони и ЬуШёШ, Ьршйм на Косову6, ЬрШёли у Гочу

код Врн>ацав, Иушёла у Крушчици код Беле Цркве7, ЬуШику,

куШилй. сам у Крстуру под Сегедином8.

§ 389. Промену по VIII врсти сачували су следеЬи глаголи:

буйм се, мй се буймо, ду /ьига се не бд\, — 6у\ао се, неШ се

бу!ала, —

држйш, дршшс, — држаше, држйво, —

лижйм, лезйс, лизй, лизаво, лежала, лижаше, —

сййм, сййс, сйй, засййм, сПй ми се, сйймо, сйё]у, сйаше, сйаву,

засйа, засйа, засйймо, засийво, засйала, —

сшуйм, сШо/йс, сш6\, ни сшд], — сШо^аво (нема ста')-), сШу1ала,

сшб\а (1 аор.), сШу/аше, сШу/амо.

ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ

§ 390. Глагол ]есам. Од овог глагола говори се у гали-

по.ъском само садашьье време и то само краЬе форме сам, си,

}е, смо, сШе, су. За разлику од стажа у кн>ижевном ]езику, ови

облици нису увек енклитични. Они има]у и другу варианту ко]а

би се могла назвати акцентованом (таква ситуаци]а ]е и природна

будупи да нема пуних форми \есам, \еси итд.). Термин „акцен-

товани", мег)утим, захтева ]'едно об]а1шье№>е. Акценат се ту не

1 ЕлезовиЬ, Речник блёшШёШ, блёшшим; дрёждёш, дрёждйм; цвиждеш,

цвПждйм. Мо] матери]ал из Глоговца: илёчео, чучела, цвйздео.

- Напр. у Крушчици (мо] материал): блЩела, зуЦло, клёчели, О.ъушШела,

цичело.

* Б. Милетип (Кик. 30) наводи из кикиндског кра]а блёшШиШи, врйшШиШи,

жвйждиШи, звёчиши, зУ(\)и.ю, клёчиши, ййшШиШи, рёжиШи, цйчиШи, чУчиШи,

]а сам у Црн>и забележио брУ/ило, жвйждила, зу/иле, клвчиШи, рёжила [кера],

чучиШи, у Фаркаждину блёиши, жвйждило, зубило, клёчила, у Крстуру блё/иле,

звйждио, зврёчиНе, зу\иШи, клёчиле, рёжиШи, у}илб />, цйчилЯ \е итд.

4 И. ПоповиН, Гласник САН I 485.

5 ЕлезовиН 8. V.

6 Мб] материал.

7 Мо] матери]ал.

9 Мо] материал.
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налази на самом сам, си, }е, али не зато што би се ти облицн

владали као енклитике, веп зато што се'с кра^а говорног такта

по општим правилима галиполске акцентуаци]е преноси на прет-

ходни слог у виду ' одн. " : анд сам, да \е, шб су као на дно, не

хШи итд. (исп. § 38). .1асно ]е да се пре ликвидаци]е окситонезе

" акцента изговарало ико сам, да \е итд. и да ]е данашн>и акценат

на ако и да уствари акценат облика сам и \е, само пренесен у

сантхи^у, исто као што се у кн>ижевном у гроб на предлогу у

не налази сопствени акценат, него акценат именице гроб у пре-

несеном облику. Ласно ]е да ]е, с морфолошке тачке гледишта,

овакво сам, си, }е различите од енклитика и ]еднако с акцепто

вании облицима. У томе смислу и треба разумети мо] термин

„акцентовани облици". О распореду акцентованих и неакценто-

ваних формй види §§ 564—565.

Одрична форма гласи нйсам, нйси итд., као што ]е веЬ

помшьано.

§ 391. Глагол бит и. Презент гласи бйнем, бйнеш, бйне... и

увек ]е перфективан, а н>егово значение ]е померено (исп. § 564).

Галипол>ски облик с вокалом инфинитивне основе у презенту

везу]е се за бидем, би(д)нем, форме обичне у многим нашим

ди]алектима, поред осталих у призренско-тимочком, косовско-ре-

савском и во]во1)Янском, а таког}е и у пожаревачко-вршачко]

говорно] групи.

Императив нисам забележио (он због значен>а овог глагола

у галипоъском ретко може да се ]ави), а исто тако нема ни при-

лога времена садашн>ег будуНи, чак ни свезе будуИи да.

Аорист гласи бйдо, биде, биде, бйдомо, бйдосШе, бйдоше

(-осе) : Велик йл$сак биде данёске. — Краве ми бйдоше рёзил

(-*= пропадоше) итл.

У значешу „постао" употребл>ава се и перфективни радни

придев бйнипо, бйнила, бйнило, бйнили : А кон> изе"во \абуку и

бйниво чбвин. — Нера/да ( = вила) бйнила жена му. — НбНе бйнило

( = смркло се). — Фр/йла Мира чёшан> и бйнили (= створили су се)

инй Шрн?ови да не мож да йрЫ)е\у дёида и бйба. Ласно ]е да су

ови облици нове творевине сагра^ене према перфективном бйнем,

а по кон]угациском обрасцу йркйнем : йркйде, Пркйниво. По истом

обрасцу начин>ен ]е и трпни придев бйнеш, бйнуш ( = зрео; за

значенье исп. § 563, а за наставак § 305).

^392. На друго] страни остали су имперфективни облици

глагола б и т и.
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Имперфект ]е врло чесг и гласи увек бё"ву (бёиво), бёаше

(бёасе), бё"мо, бёисШе, бёаву (бё"во), одр. не бёиву итд.

Очуван ]е и радни придев бйво, била, било, били ко]и се по

виду и стварном значевъу разливе од секундарног бйниво, а исто

тако и инфинитив — футур бйНе : Кйко Не бйНе Шб.

§ 393. Глагол хтЬти. Садашнье време ]е дНем, бНес... йНе\у

(нёНем . . . нёЬе1у), а скрапени облик у служби помоНног глагола

Ну (и новике Нем), Нес, Не... Не/у (у ]едном примеру Ну). Употре-

бл>ава]у се и опште форме за сва лица: потврдно футурско Не

(§ 320) и одрично не (и не) < неН испред да:

.1а не дй сам вбдеке При йладна. — Инйм бкешом (с ]едним

оком) не да бйнеш ййсар. — Дрргим никоим диво/ком не да се

ужени. — Удйте гвбриШе унй вйш ]ёзик, не да га ПорёсиШе (= на

пустите). — Не да ни (--= нам) досШйне)у. Исп. об]ашн>е!ье овог

облика у § 77.

Имперфект гласи Наву (Наву)..., често с елизи]ом Нав {Нав),

Наз : Нав д-йдем, она Наз да дЬНе, Нйв да ми йулрйа/у.

Према овом имперфекту радни придев ]е Нйво, Нала, Нали.

Облици ове врете обични су у многим говорима у Срби]и. Има

их на великом пространству у косовско-ресавском диалекту: на

Косову,1 у Гочу код Врнэаца,2 у Глоговцу код Светозарева,*

у Ресави4. Ла сам их бележио и дал.е на северу: у Жаркову,

Железнику и Рушшу код Београда и у Ландолу код Смедерева.

Има их и у призренско-тимочком диалекту, али се тамо ]авл>а]у

под друкчл]им приликама и друкчи]е се об]ашн>ава]у.6

Аорист сам забележио само у одрично] форми: не кШи, не

хШи (1 ]д), не' кШи, не хШи (2 и 3 ]д.), не хшёамо, ни кШ&'ше.

НАПОМЕНЕ О ОБРАЗОВАНА ИМПЕРФЕКТИЗОВАНИХ ГЛАГОЛА

§ 394. У овом погледу галипол>ски говор ни]'е се много уда

лено од осталих наших говора. Стога нема потребе да материал

износим иецрпно. Ла пу дати тек ]едан вьегов део, колико да

осветлим опште слагайте с другим ди]алектима и по]единачна

оступан>а од н>их. Имперфектизоване глаголе распоредипу према

1 ЕлезовиН, Речник 5. V. ншеШ.

2 Мо] матери].)-!.

• Мо] матери]ал.

4 ИвковиН, Рее. 338

» БелиЬ, ДИЛС 138.
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<ьихово] промени по глаголским врстама. Напоминаем и то да пу

узети у обзир и глаголе ко]и су по пореклу имперфектизовани,

з по данашн>ем значеььу само су просто имперфективна.

§ 395. // врсШа. Малом бро]у имперфектизованих глагола

ко]и се и у кн>ижевнои ]езику меша]у по овом обрасцу придру-

жили су се и глаголи ко] и су прешли из V врете:

зайочйн>е}у, йрсШиремо, шщем (:шЩаво; \ < л»), —

надймпе се, зймн>ем, ошйм\ем, йумйже, мйчВше, йрсйП/ем,

■наШйче}у се.

Стара ]е особина ових глагола да има]у изменен коренски

самогласник (аблаутни степей дул>ен>а) у односу на основни

глагол. Исп. и парове дише : йздйни, Шйчем : ушйкне где ]е пер-

фективни глагол преузео вокалски ступай, имперфективног. У

истим коренима одржао се ме^утим, степей слабл>ен>а тамо где

се семантички однос према дйшем и шйчем не своди на просту

релаци]у перфективног и имперфективног: уздйне (и уздануЧе),

йуШйкне.

Неки од глагола ко]е бисмо очекивали у II врсти замешени

•су нови^им образовашима по IV врсти : сагн$\е се, усванЩе. С

друге стране ово] су групи пришла ]ош три глагола : йуклйшм

<е, Вуклйн>аво се ( : йуклдним се), — ПокрЩемо (= посакривамо),

йукрщаше се, — зале^Ще, залёЩаво (= лепи, „залепл^е", импер-

фектизовано према залё"йи). Презент глагола ПокрЩем одговара

презенту основног глагола крЩем. Ме1)утим глаголи сложени од

н>ега има]у у галипол>ском друкчи]и презент : йокрем, йскрем.

Тако се створио пар Пдкрем, йукрйво : ПукрЩем, ВукрЩаво у ко\еи

су заступлени и презентска основа вокрще- и инфинитивна

Локри- — али у саставу два разна глагола.

И глагол чу"\ем, кад ]е имперфективан, има облике радног

придева по II врсти: чр/аво, чувала. Ови облици могу се итера

тивно употребити:

— Ймаше ли овЬ (—да ли ]е било овога)?

— Чу\ала сам, ама не знам.

§ 396. По IV врсти иде данас усамл>ени глагол да\ем : давала

{поред да)а- по II врсти, исп. § 362). Других глагола са -а\е-

у презентско] основа а -ава- у инфинитивно] у галипол>ском

говору нема.

Тип глагола на -у\е- : -ува- врло ]е продуктивен:
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сагнр\е се, узданрвйЫм, заманр\е\у, намигнр/еш, уригнр]е\у

( : урйгнем), нйрнр\е ( : нарне — насрне), усванр/е, ПрШрПну/е (тре-

павицзма), ушмркнр/е/у, —

обриср/е, йодизр}е, йрдрк\р\е ( : дрще — дршпе), казр/е^у,

нарамн>р\е ( = храм-), — бигандиср\ем, бу]адиср]е\у, кандису\е (= при

еме; кйндйше — пристане), суПиср/е (:суйише — цркне), —

Поигрр1йву, нашерр}Зво, — обисрвйше, йрмин>у}е се врё"ме,

найушр1еш, удршр\е [^р^ш-).

Као што }е веН речено, ова формация замен^е два обра

зована у кньижевном ]езику и веЬини ди]алеката, оно на у]е: ова

(куйу]ем) и оно на у\е: ива (расш±ру}ем). Исту особину има]у »

наши ди]алекти на истоку, косовско-ресавски1 и призренско-

тимочки.2

Пада у очи да ]е сонант н из основе глагола III врете ушао

и у основу итератива од н>их изведених. Слична по]ава долази и

у призренско-тимочком: надену'ва/а ДШС 498, смрзн>у\е 500, ома-

н>у\е 500, узригну/е 502, йресан>у\е 502, осШа/ьр/е 502.

Карактеристични су и глаголи типа бигиндиер/ем. Сваком

таквом глаголу одговара по ]едан са наставком ише, иса (беген-

дйшем, бу/адйшем). Разуме се, у таквим приликама глаголи на

-ишем иема]у два вида као у кк>ижевном ]езику, веН само ]едан,

перфективни. Имперфективно значение преузели су глаголи изве-

дени са у\е, ува. Паралеле налазимо у косовско-ресавском8 и

призренско-тимочком.4

§ 397. V врсШа. Бенина глагола ове врете прешла ]е у другу

врсту, или преко н>е у шесту (в. §§ 366 и 367). Од имперфекти-

зованих глагола ко^и су овде остали треба поменути -влачем

(завлечем : завлакао, ублаче се : ублйкйла се, свлйче\у : евлйкаше-

се) и мйчем (=- у- ; према перфективном умбкнем).

§ 398. VI врсШа. Овамо иду имперфектизовани глаголи изве-

дени помоНу наставака -а-, -ва- и -ава-.

Ме1]у глаголима с формантом а свега неколико их показухе

у корейском слогу остатак старог аблаутног дул>ен»а о : а :

разбща се (: да се разбулй; исп. гагЪаЦаИ, тагЬйЦйт у Броз-

ИвековиНа), кара]у се, рЩа.

1 Елез., Речник йоШероваШ, ПрПшисковаШ итд.

1 А. БелиН, ДШС 501 ойисувал, йишувйл итд.

* Елез., Речи. баШисаШ : баШисоваШ итд.

* арйсу/ем, баШйсу\е ДШС 497.
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Ова] тип, везан увек за просте глаголе ко]и иду по VII

врсти, више ни]е продуктиван: карам ни]е итератив према курим

и има посебно значение. У регуларном односу према (йр)курйм

сто]и данас Пркуравам — сасвим слично сталу у клижевном ]езику.

Остзла образовала с наставком а изведена су од глагола

разних кон]угациских врста:

I у\ёада, али и наёи^а се, умёара (од клижевног умираши.

-ем ова) се глагол разливе корейским вокалом — в. § 59 — и

променом по VI врсти ко]а ]е старика од оне по II врсти и ко]е

рш има у нашим ди]'алектима, исп. напр. умйрамо у Врашу1),

йоумёираше.

1/Ш раскйдщу, шкйда «[ оШ-), лёжам, Волёжщу, йрсёада

(= при-), али сёи1)а (= сёда^), Вусёи^аше (исп. се^а/у на ист. Косову,

Д. Дебел>аковиг1, СЕЗб VII 302), стадам ( = ста]ем: свё на мо\

трак сШадаш), уво ни нидосШада, црца.

II избйра, йойёивам, исВйра\у.

III мёНамо.

IV в. ниже.

VI углё^а се, ни Воглё^аш.

VII обе"саш, увЩамо, вё"^ам, убракам, ВрвйНаш ( = преврЬеш),

удйрщу, накйкамо, ВркршНа, унб^а се, зайёра врата (: заверим),

найрща (: наВраи), найрНаш, най)>н>асе, й^шНа, Вураса (: Вурасим =

оставим), рй^ала, сШЩаНем (= оставл>а]упи), сШрё"}а се, фаЬа}у,

фр\а (слично и парам, само што ]'е према лему и перфективни

глагол Врварам, исп. и у Вука ВрёвараШи).

Однос ртованог консонанта у основи имперфектизованог

глагола према неизмеженом консонанту у основи простог глагола

]авл>а се у галипол>ском углавном»онда кад ]е та] консонант ден-

тална оклузива: вёидиво — вё'и1)аво, ВрваШим — ВрваНам, накиШим

— накйНам, ВркрсШи : ВркршНала, унбди — унбЦа, наГфШи — наВрНа,

Вушшйла — Пршйала, рудй : ра^а, уфаШим : фаНам). Алтернаци]а

ових сугласника проширена )е и тамо где ни]е историски оправ

дана : наёи1)а се, Вусёи^аше, йуглё^аш (додуше од йогледаШи,

Вогле^ем по V врсти, исп. § 372). Ово одговара приликама у

облицима имперфекта, глаголског прилога и глаголске именице.

Ова] паралелизам измену принципа образовала имперфектизованих

глагола и образовала општег дела три поменута облика чи]а ]е

1 А. БелиН, ДШС 493.
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за]едничка црта да се могу градити само од имперфективних

тлагола претставла ]едну потврду више за гледиште изнесено

У § 301.

Однос н : № сачуван ]е у най$ним : най$н>йше, а однос л : *л

у разбудим се : разбщам се. Иначе су ту обични процеси анало-

шког у]'едначава№а: сШрёи\ам, а према н>ему и усШрёи}им, фр/ам

али и зафр\им.

Карактеристично ]е и избегаванье палатализащце к (мйкйо,

завлйкйла) ко]е се слаже с по]авама описании у §§ 296 и 303.

Посебну пажн>у заслужу]е глагол стадам, направлен очи-

гледно по аналогией ййдо (аор.) : йадам = сшйдо : стадам. Исти

глагол говори се и на Косову: у речнику проф. Елезовипа йо-

сШОдйШ, йрисШйдаШ, у етнографско] гра!)и Д. Дебелаковипа

•сШадаш1.

Итеративи изведени од глагола IV врете типа ищем углавном

одговара]у кн>ижевним:

забЩа, завишу, навщаше, уйща се, — оШкрйва, йолйва/у,

улйвам. Исп. и бйва\у, йобйвйли.

Овде \е потребно истапи да галипол>ски говор, иако се у

многим цртама у вези с итератизацирм глагола слаже са при-

зренско-тимочким ди]'алектом, ипак не позна]'е ]едну од главних

н>егових особина у овом правду: тип огрибам.

§ 399. Од глагола изведених помопу наставка ва навешЬу

само йознавам, йославамо (= шилемо), докойава, замоШдва, а од

глагола с наставком ава : Пркораваш, улизйваш, наложйвам, да

се уморава, зайошНавамо се (= починяемо постити). Ме^у овим

образованзима има много нових, углавном таквих ко]а су дошла

да замене старе формащце с аблаутом. И у овом случа]'у долази

до изража]а тежн>а за што веЬом нормализаци]ом.

§ 400. VII врсШа. Помопу наставка и изведен ]е само мали

бро| имперфектизованих глагола. У галипол>ском говору ови су

глаголи ]ош више проре^ени, а н>ихова значенъа понекад знатно

померана.

У 1 алипо.ьском ]е од глагола ове групе нарбичн^и бдйм и

с и. има сложени доводим, завддим, иеддим, йувбдим, йрвбдим,

ШЬдим (- от-; ова] глагол врло често значи просто 'идем'). Ови

глаголи тачно одговара]у сложенима од ити : дб^ем, заЦе, изЩем,

СЕЗб VII 236.
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йд^ем, йрв^ем, (о)Шй1)ем. Ме^утим од глагола улёигнем (улизнем)

и слЪигнем (слё"знем) ко]и се употребл>ава]у на месту одговара-

]'уЬих композита од ити начин>ени су друкчи]и итеративи: ели-

завам, улизавам.

Итеративна композита са -лазити (излазит и, слазити и

ел.) нису позната галипол>ском говору с изузетком Полазим (само

у специ]ализованом значен>у спосетити на божип').

На^зад, у ову групу спада и дондсим, Пондси (= поодноси,

однесе све одреда).



НЕПРОМЕНЛ>ИВЕ РЕЧИ

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

§ 401. Упитно-односни прилог за време ]е кШ. Исп. § 83.

Место откад забележио сам ду кёШ. У овом спо]у предлог

до долази у значен>у 'од' ко]е он у галипол>ском говору обично има.

У вези са }е ]авл>а се и кеда, с акцентом на а (о томе в.

§ 565—566):

йрасе кеда \е маличко, кеда \е вбШ (■= овде).

Ван ове везе кеда долази само у песмама: Кеда ми видиш;

Кеда бёимо луди, млади.

Прилог сад гласи у галипол>ском саш, и рег)е садёке и

седёке (сидёке).

Та да н^е у употреби, место н>ега говори се нондак. Ова

важна негативна црта карактеристична ]е за систем временских

прилога банатског ди]алекта и неких говора у северно] Срби^и1

У тим се кра]евима говори дндак (ре^е онда). И у погледу пар-

тикуле -к уз ова] прилог галипол>ски се слаже с поменутим гово

рима. Треба додуше додати да ]е опОак познато и у западни]им

кра]евима, али тамо ни]е тако раширено (исп. свега неколико

примера у РЗк).

У погледу порекла н- може вредети тумачеже Решегарево

за попа'а у молиском говору: „!йг *опопс1а"г. Ово ]е утолико

вероватни]е што се у галипол>ском \аъп>а и нош и вош ко]е се

може, опет по Решетаоу, сводити на *ононде и *ововде. Друга би

могупност била да ]е ндндак контраховано но + ондак.

Прилог никад непознат ]е галило-ъском говору. Место

жега говори се нйки йуш : Ники йуш не да доЦем кр Шибё. —

1 По мом матери]алу.

2 5й<Ш. 157.
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Такд Ши шо пайрщаш, ники иуш ни мдж воду да изгрёи1еш ( = тако

како чиниш, никад неНеш моНи да...).

§ 402. Временски прилози за означаваше година ]есу :

вёгдине (ове године: Лйнё не бё'ше родило нйшШо, а вёгдине

рдди), — лйнё, лбмланё, — дуг'бдине (да си жива и дугддине).

За означаван>е годипльег доба служе прилози улёиШи и узйми.

Пошто су именице прол-впе и ]есен нестале из галипол»-

■ског говора, нема ни одговара]упих прилога. Изоста]е и тип

л'Ьтос, ]есенас; каже се лйнё улё"Ши и ел.

§ 403. Прилози ко]и значе дане ]есу: данйе (данаске), —

учёр, нумйн (нуманеке, нумйнике), При пумйн (на^уче), — ершра,

на дррги дан (=прексутра: На дррги дан Не д-йдем шам). Исп. и

сутра дан (Кет нйко нйшто украдс ку\ом жени, а она ершра дан

вёад1е, узне да кунё) и досушра с очуваним старшим значением

предлога до (ддеутра суййсаНеш = црпи Неш).

Доба дана обележава се прилозима сабале, При иладна, Пдсле

йладна, акшамосшо ( = увече; исп. тур. акцат-йзШ), — рдне (-дан>у,

стари локатив)1, унбНи (УнбЬи бдйш, ама нще коно рдне), нбЪе (у

вези нбНе биде = смркло се: ДбсШа си орйо, нбНе биде), уйунбЬа

(=у поной: Дйго се /о* уйунбНа)*. Чест ]е и прилог дбноЬи: Дб-

ноЬи Ье-д-уфаши даш (= киша), ДбноЪи Ье да сёидПм водеке.

Прилог ноНас (ноНаске) значи и прошлост, и садашиюст и

будупност (по дефиниции РЛА): А/о/ муш ноЪаске млого дбцни

дбЬе. — Зон шайа нуНас По трЬй жёнд. — НоНаске ни дувбди

( = немо] долазити), срШра нйвечер бди.

Прилози \ушрос и вечерас нису у употреби.

§ 404. Од осталих временскнх предлога ]авл>а]у се:

ваздан (7а вйздан учёр ейаву; Данас тиЬо ваздан у лову);

сунб]драгу, синб/драгу, сито}драгу и ел. (< сву ноН драгу: Ми кед

бёимо млади, синб/дрйгу шайймо; СйноН нйсам сййво син>д]драгу), —

' Исп. старослов. и дьш и ерпскохрватске примере у РЛА II 251.

2 Паралелу за уПуноНа налазимо у Вука под ОонбЬа, а друге у РЛА под

роШосе, ро/ипоЦе и ропо(е и у Вуковипа, П.-Др. 77. ВуковиН да)е и врло духо

вито об]ашн>ен>е (облик ген. ин. сагра1)ен на бази йоноЪи схваНеног као ном. ми.),

али се оно не може пренети на све случа]еве (у РЛА под ро1посе има низ при

мера из чакавског ди]алекта ко]и не зна за ген. мн. на -а). Због прилога ноЛе,

присутног у галипол.ском говору, изгледа да треба поНи од именице */;ой/е (исп.

у РМ йаАе 8. V.): уйунбНа < у Пол ной/о. Наравно, КарапиНеви и ВуковиНеви

примери с -й захтева1у друкчи]е об]ашн>ен>е или се у на|ман>у руку мора]у схва-

тити као накнадна прерада оних са кратким -а.
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дйн-и-нбк-да : Мо\ мрж дан-и-нбЬ-да Послр}е, —

врёименом (-на вреие): Ако йшШеш да йдеш куЬи, иди

врёаменом (овакво значение може имати и одговара]уНи турски

облик уакШе), бизврёима (=- у невреме: безвреимй серудйла [=■= поро

дила]), дизврёима и дузврёима (=- одавно : Дизвреимй се Пузнавамо

уШйм чувёиком; Дузврёима \е он сирбма), —

ёркен (= рано; < тур. егкеп), дбцни (и дбцна), —

чй-буиан (= зачас: Тй^е и дб1)е чй-буцйн; упор. саЬисак у

у истом значен>у), —

Шйчке, Шичкен (— отоич)1, —

После и йдслеШ, нйПрШ (има и временско значение „пре": НййрШ

га воде наПб}и,пЬсле га ПоШкдва; За нШрШ сШйго, а После Шй за мбм).

ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО

§ 405. Упитни прилог за место ]е ди (деи): Дй }е марамица

шо се обриср}емо. — Дёи сам /<3 шибё уфаШиво.

Ова] прилог служи често и место к уд:

Дёа шёираш уШё буге ( - бикове). — Не зна дй Шрёска. —

Дй Шодиш. — Дй ЬеШен.

Ипак се и куд сачувало у извесним приликама, исп. ниже.

У релативно] служби говори се дйно (дёино):

Д'йно дЫ)е, он стаде. — На ПуШу дйно \е Шудйво. — Дёино

сшо\&ше лё"йо, Пйде на зё.щи.

Одрични прилог за место (и правац) ]е нигде (нйгдер):

У Шбм гори нёима нигде нйко (песма). — Она нйгдер ни Шбди

(= никуда не одлази).

Неодре^ени прилог има исти облик: Назймйо се нйгдер,

разболйво се. Осим тога налазимо дигбдер: ИшШе да йде дигбдер.

Сличай }е и завршетак прилога свргде и свргдер.

Прилози овдеи онде гласе у галипо;ьском вбш, нош {вот,

нбш) или водеке, нбдеке (вбдёке, нодеке):

ВбШ у Пёхцеву ймйсе идан цбвик. — Нбд дйно се кйрамо, нбш

се миримо. — Прйво нбд да глёдаш. — Шсла га ( - послах га)

нбш, бн се заз\а. — ./а не да сам вбдеке При Пладна. — НОдёке у

н>игбвом уда\и ( = ода]и) йма инй склемба ( = столица). Исп. и

нбт-вбт капни (3 аор.), нбшвбш йма с обрнутим редом прилога

(у кн>ижевном ]езику ]е овде-онде).

Примери показу]'у да и ови прилози има]у и локативно и

ви]ативно значение.

1 За облик исп. ошйч, ошйчке у Глоговцу код Светозарева.
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Облици под и вод карактеристични су за говоре северне

Срби]е: проф. Московл>евип бележи у Поцерини вод и нбд1, П.

Ъорг)евип исте облике у кановачкои говору,2 а \а сам у Рушн>у

код Београда нашао вод, нбд. Ииа их осим тога и у Славонско]

Посавини'. Слични облици (воде, вб^е и ел.) долазе у врло многим

нашим кра]евима, од некадаииьег београдског округа4 до источ-

не Херцеговине5. У литератури се они об]аш№>ава)у на три начина:

или из ов + овде, он + онде*, или из ев + . . .г, или метатезой

овде > воде8. У прилог прво] претпоставци говоре напр. дубро-

вачки облик опбпй'Р и црногорски онб^е1", онЩён, оноден и ел.11

Сам однос гдЪ: овде врло ]е обичан у нашим ди]алектима »

почива на разлици измену две старе партикуле, -д$ и -де. Много-

]е ре^и однос дй : нигде, али ни он ни^е непознат нашим гово

рима. Управо тако говори се у неким местима у ]ужном Банату12.

§ 406. Прилог Шу долази често удво}ен:

ТуШу \е бйш сШрёидйшШа. — Свё Шушу обё"саш шбрбу. —

ТуШфке га вёиди (— видех).

На}вероватни]е ]е ова^ облик постао од еШо шу аферезом,.

на исти начин као многобро^ни прилози и замениие у косовском

говору. Ни]'е уосталом искл>учено да Шушу' наставла форму ШоШуу

какву налазимо у чакавском18. На]зад, долази у обзир и могуН-

ност просте редупликаци^е.

§ 407. Прилог камо не упогребл>ава се, говори се ди (деи)

или куШ. Оваква црта налази се и другде, тако напр. у многим

говорима Во]водине и северне Срби]еи. Остали прилози ове групе

има]у тро]аке облике — вам, ним, шйм; вамо, намо. Шамо;

вймоке, намоке, Шамоке:

1 Поц. 101.

2 АгсМу XVI 135. Иси. и под у Крагу]евачко) .1асеници, .1. ПавловиН,

СЕЗб XXII 144.

» ИвшиН, Роя II 59—60.

* МилиЬевиН, Кнеж. Срб. I 118 (потврда има и у мом материалу из бео-

градских села).

5 ВушовиН, И. Херц. 30.

• Решетар, §1ок. 114.

7 ВушовиН, 1. с.

8 Исп. напр. ИвшиНа, Роз. I 205.

' Решетар, 1. с.

10 СтевавовиН, ИЦГ 106.

11 МилетиН, Црмн. 443.

12 По мом материалу.

'* БелиН. ЗамЪтки 59 итд.

14 По мом материалу.



304 Павле ИвиН

Оди нам, иди тем. — А вам да се замШнем (= посрнеы),

й нам да се замёшнем, й вод да йаднем, а нод да йаднем. —

Обрнй се ним. — Оди вамо, ш'6 Плйчеш Ши Шушуке. — Нёима /и

Шймо. — Падне аргйШин вймо и йойй-да ндмо. — За й^йву ду

сёла вамоке. — Да (= да]) уШо-да црё"йче вамоке. — ВрйШй-и

вамоке. — Како \е Шо чрдо Шамоке.

Прилози вйм(оке) и нам(оке) по правилу значе правац. У том

погледу врло су поучне реченице у ко^ма се поред ових при-

лога употреблава и вод, нод или ШуШуке за место. Насупрот томе

шам(оке) значи под]еднако и правац и место. Овакав ]е однос,

бар углавном, и у кнэижевном ]езику. Тако Вук има под Шамо и

'&ох\, хЪ? и са!ог*Ып, ео', а под амо (на ко]е упуЬу]е Ьвамо) само

*К|еЬег, пис\

СкраЬени облици типа там нису чести у нашим ди]алектима

(у РЛА напр. уопште нису забележени), али се ипак могу наНи.

На эемл>ишту говора сродних с галипол>ским \я сам их забележио

у Глоговцу код Светозарева и у Лзндолу код Смедерева: там,

овам. — Исп. и у Ресави шйм\ у тимочком говору овам*, онам*

и шйм*, у Нишу овамкеь и, на друго] страни нашег ^езичког

подручна, апат у Варешу*.

У значеььу "тамо-овамо* или 'овамо-онамо' Галипол>ци говоре

нй-вйм :

Тймоке цёил дан з\аше на-вам. — НёНеш да йослр]еш, на-вам

се сЩаш (= скажераш). — На-вам Шдди. — ИшШем (= хоЬу) да

Поглёднем на-вам По тавйну.

Ред саставних делова сложеног прилога исти )е као у веН

поменутом ндт-вдш.

Ове прилпге слушао сам и по}ачане у облицима наконам(ркё)

и Шакотам(оке):

Накопим грй\ё\у ( = од оне стране долази гра]а). ТакоШйм

да йдемо, да чинимо раШ ( = да уживамо). — Такотйм жене кдйа-

ву. — Л>ш након&моке ке(д) до^е^у на оно мёисто шо \е искрйво

алву. — Зафркни га (= баци га) такоШамоке.

1 ИвковиН 292.

2 БелиН, ДИЛС 467.

» БелиН. 1Ы(1.

4 Стано]евиН, Сев.-тим. 442.

5 Сремац, Ивкова слава, СКЗ 55 (1899) ПО, 165, 170.

6 Жул>иН 39.
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»:.<• Исп. накогдр у § 4П,*Овако сложени прилози потсепа]'у по

формации на косовско камокйд.1

§ 408. Прилог к$Ш жив ^е ]ош, али ]е н>егова употреба

донекле изменена и сужена. Овии се прилогом не пита за правац

ко]им се пролази, веп за цил радн>е кретагьа (и то често са

нюансом неодобраван>а тога креташа):

К)> Не д-йдеш шакб? — К$Ш се ЦНфШи? — К$ Ьеш у врйгбва

д-йдеш? — КуШ йшшеш, иди (иначе се за цил. кретан>а пита обично

прилогом дй (дёи): дй Ьешен).

Сличне употребе има и у другим нашим говорима. Исп.

об]ашн>ен>е ,1. Вуковина за говор Пиве и Дробжака2 и примере

Гл. Елезовипа са Косова.8 Иста ]е особина позната и у Банату.

Тако сам напр. ]а у Фаркаждину забележио следепе примере са

яуд: Крд бегите, мбмци; Ку~ Нет брёз новаца; Пиша ошац ку* Немо;

Иди куд бНеш (иначе се у Фаркаждину и у значен>у 'камо* и у

значен»у *куд' употребл>ава дй).

У старом значен»у прилога скуд5 говори се дбклен (дбклен

ПроНе ушй дё"да, исп. ниже).

У ]едно] песми долази стих За-кудер су летели, а у ]едном

примеру из говора имам кудёирё ШйЬе данаске.

Иста партикула ]авл>а се и у вудёир, вудё"рё:

Нйси била вудё'-'рё, Шй си нййо/у била; — Уа водёир1 бё"во. —

Вй сШе вудё"р блйзо. — Дбвлен до водёир (= одавде довде).

Ова] прилог значи уствари 'овде3 а не совуда\ Ни^е исклю

чено да ]е доведен у везу са вош (мада од тог прилога веп по

стов дужи облик са другом партикулом, водеке).

Забележио сам и прилоге Шудё"р, Шудёирё, нудё"р, све у зна-

ченьу места.

Прилози откуд, одовуд, отуд, одонуд непознати су

живом говору Галипол>аца, говори се докле(н), довле(н) итд. (в.

ниже). Мег)утим у песмама сачувано )е оШуШ (и уШуш), затим

}-ошкуда(н) и \-оШкуде:

ОШуШ иде темни облак. — УШуШ йроНе едно Грче. — Да-л-би

ми /откуда (у другим верзи]ама на истом месту /ошкуде и 1откудан)

Павла дошао.

1 ЕлезовиЬ, Речник 5. V.

* ЛФ XVII 76.

* Речник 8. V. куд.

О говору Галнполских Срба
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§ 409. Прилози типа докле сачувани су, а н>ихова употреба

]'е проширена: они се употребл>ава]у и на месту прилога типа

'одакле' и 'откуд' ко^и су нестали из говора:

Ддклен ( — одакле) се рауши и ддклен дусшйже ? — ДдШлен

се уй$Ши и ддвлен дусШйго. —

Доклён д6%е (2 ^д. аор.), \а Ши ни вё"ди. — Да фр}иш йайфче

гьигове, инр с$нце докле исдди, а др$гу да заводи. — За йбзна увё

\уди ддклен су. — Да ми кажеШе ддкле сШен. — КеШ \е рудйла

девона, не зна ба\а \е ддкле \е стала тёшка (— откуд ]'е...). —

Ддкле Ши \е ово. — Ддкле увдм чувё"ку Шалйко йарй. — Ддкле Ши

\е увй нишан ( — белег [од полупца]), ду ку\дга \унйка ( = момка). —

Ддкле, м$жу, Ши уШё ййре навддиш (-ход-), кеШ не йусл^еш. —

Ддкле /а знам шо Ьеш Ши да ми уШйкнеш. — Ддкле знаш шо ми

каза. — Ддкле сШе се научили. —

Дйк се довле. — Узнй дёиШе довлеШ кет се сйгра. — Иди

довле, залйШй се ( -= губи се). — Бё"жи море ддвлеШ, гйднавцу. —

Бёижи ддшле, суйул>йвиу (= балавче). — Ти кеШ не знаш, ни

удгувйра ддШлеШ. — ДдШле се дйго йа се Прмё"сШи у другом селу.

Оваква употреба ових прилога у складу ]е са значением 'од*

ко]е предлог до обично има у галипол>ском говору: место од,

ко]е се изобича]ило, дошло ^е до ко]е ]е преузело н>егова значегьа.

Уосталом, ови су облици могли постати непосредно од одокле,

одовле, одоШле, што ]е све засведочено у нашем ]'езику1.

Као што ]е горе напоменуто, ови прилози означава;у и

правац пролаженъа:

Ддклен йрд^е уШи дёида. — Ти дОвлёШ ( = овуда) йрд^е сабале

звйждакем. — Уо'мы йрвЫ)йву ддлен ( - овуда, а не 'доле', ддлен <

ддвлен, в. § 96).

Ову употребу лако ]е разумети према значен>у предлога до

ко]и у галипол.ском значи и 'од' и 'поред' (§ 480 — ово по

следив значеже ]е калк према грчком ало). Исп. уосталом и тур.

пеге-ёеп 'раг ой' и '(Той'.

Прилози довде (и одавде) и донде (и оданде) не

употреблэавазу се.

Постами и прилог нолей 'онуда':

Ндлен Ье йдемо чйк далёко. — Иди ндлен.

Облик ]е сагра!)ен у наслону на ддлен, уво1]ен>ем елемента

н- ко]и значи удаленост (нам, накд итд.), можда после фонетског

1 РМ к. V. V.; БелиЬ, ДШС 29.
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ишчезаважа н у (о)донле(н), ако )е те форме и било у овом

говору.

§ 410. Прилог напр-вд гласи чешНе нййрш, рег)е нййрёиШ.

Прилог спр,Бд(а) проширен ]е са ду- (аблатйвни предлог

с непознат ]'е галипол>скоы говору и постао ]е непрозиран као

компонента прилога, стога ]е ова] по]ачан предлогом до ко]и ]е

преузео значение аблативног с):

РРда на кбла дусйрёиШ. — Закончи кдйче Ши дусйрёиШ.

Паралелно ]е с овим и образование прилога дусшрак:

ДусШрйг за ле^ама му; исп. и без проширен>а Исклйзо йа

ййдо на лИ)а йа бйдо кало усШрак.

§ 411. Као и воШ и ноШ и неки други прилози, и горЪ и

долЬ има]у по два облика, ]едан скраНен и ]едан проширен пар-

тикулом -ке: гбр, дбл, — гбреке, долине.

И облици гор и дол има]у паралела у вен помин>ано] области

на северу Срби]е (гор и дбл у мом материалу из Ландола и

Глоговца, гбр у кановачком говору1), али и на другим странама:

гбр у Крешеву,* 661 и %бг у Варешу.8

За значение правца г о р "Ь употреблава се и накогбр (нако-

гдрене) :

Шб га ушмркнр/еш накогбр. — Лбш накогбреке иди, дрвй'Ье

да нЩеш. — Нек чурка (= гони) овце накогбреке.

Место одозго, одоздо говори се дизгбр, диздбл:

УсШйи га дизгбр врс йулйце. — Сшрпйка му сШйде ( — остаде)

диздбл. — Ина[жена]ми Шрйжи млё"ка, а дни чтрше диздбл.

Забележио сам и одозгор и одйздол:

Муш вйче одизгбр. — Одйздол он йма лЩа двй-Шрй йрсШа.

Ови облици да]у вероватнопу претпоставци да у диздол,

дизгор треба гледати од + из + дол (гор). Овакав тип образовала

данас ]е врло раширен ме^у прилозима у галипол>ском говору,

исп. диздалёка, диздибдка, дйздома и ел. То не значи да ]е у

свим тим прилозима мора л о бити од + из + ... па ]е почетно

о- отпало у сваком прилогу понаособ; могло се вршити уопшта-

ван>е готовог предметка диз- место из- према веН створеном

обрасцу у ]едном од прилога. Да.ъи стугшъ разво]а ]е замена

диз- са доз-, дуз- (в. следейи параграф).

1 ЪорЬевиН, АгсЫу XVI 114.

2 Решетар, §1ок. 114.

8 Жулий 40.
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§ 412. Прилог у нутра гласи у галипол>ском унуЧире, уну~-

Шрён, унушрёш и ел. Забележио сам и изнршре, изнршрё, изнуШрён

и преудешено и контаминирано с предлогом до ко]и ]е заузео

место из, дузнршре, дузнушрё, дузнушрёш.

§ 413. Значеше напол>е и напол>у изражава]у се обично

помоНу прилога надвор и надвбру. Семантичка разлика (правац:

место) избрисана )е:

Изй^емо надвор : Глава \е ( = ]о; ]е) надвор, она унуЧПре. —

Иде надвбру; Да изЩем мрва надвбру: Еви га надвбру, иди га

вйкни.

Посто^е и найо\е и найо\у, али у ужем значенъу: су поле3

одн. су пол>у5, сван села', никако су двориште', 'на улици', 'изван

купе' или ел. Ни овде ни]е доследно очувана разлика измену

прилога за место и правац:

А: — Да йдемо найще. Б: — Ш'6 Немо найо\е, нёима нйшШо

да се ]ёи ^\. нема сазрелих плодова]. — НШо\е ивёиЬе мерите. —

Найо/е бувй нема. — Бйо си найо}у. — Мл'бго мува [йма] найо/у. —

Нйси била водёаре, Шй си нййо}у била.

Из наведених примера не види се дово.ъно рсно поменута

семантичка нюанса. За сам, ме^утим, сваки пут кад сам чуо ове

прилоге поставлао информаторима питан>а о значен>у и увек

добива одговоре: „КеШ изЩеш ду сёла". Да бих проверио ствар

питао сам дал>е: „А хеш изЩем ду к_рйе"? — „Ушд ми гвбримо

*надвбру'"'. Порекло оба прилога оправдава дистинкщ^у и у н>0]

очигледно треба гледати архаизам.

У значен>у спол>а говори се диздвбра: Дог дб^е друга жена

диздвбра.

Исп. Шмога сспол>а' у РЛА з. V. йуог к (§).

§ 414. Као и у многим другим говорима, место б л и з у говори

се блйзо. Познато ;е да се ту ова] прилог повео за оиима ко]и

су постали од сред№>ег рода придева (исп. однос близо : изблиза =

далеко : издалека).

У значенъу 'изблиза1 говори се дублйзбга:

ДублПзбга се глёда; Дублйзбга га рдри.

Ова ]е промена у складу са разво]ем наставака у деклина

цией придева. Ипак треба истапи да продирайте завршетка одре-

1)ене промене у другим ди]алектима ни]е захватило сложене при

логе. Галиполэски ]е говор у овом правцу отишао дал>е од оста-

лих говора.
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Прилог далёко има и деминутив далёчко. У значен>у 'изда

лека5 забележио сам форме д издалёка, дуздалёка, дуздалёкбга.

§ 415. Као и иначе у нашем ]езику, прилог ддма значи и

сЙ01ш' и 'йотит':

Тебе дома да ни нй^ем. — Па га рзне, уднисё га ддма.

Иако се иначе говори куНа, а не дом, нису познати изрази

кот купе и куНи.

У складу ]е са системом месних прилога у галиполском

говору по]ава адверба дйздома сиз купе', сод купе5:

Иди, дйздома га вйкни нег дб^е. — У дед [сааШа] сам ддшао

дйздома. — Дйздома нё"мам нйшШо абёра, не знам шб бйва.

ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ

§ 416. Прилози кбко, валйко, Шалйко тачно одговара]у сво]им

заменицама (§ 253). Забележио сам и деминутивно Шалйчко.

Остали прилози за количину су много (и млдго), ддсШа и

мрва, мЪра, мра и ел. (= мало, исп. § 66):

Не да ми досШйне\у, мрва }е. — Иди наскуби мра шрйвё. —

За учёр за мра Ьав да умрем, срие ми больше. — Да се нищем

мьра вуд'ё. — Мира вудё йма. — ОШкйни ми мрва ду Шё врйце. —

Да изЩем мрва надвбру. — Тре"буйше /Эш мра да га урё"дйш

(= ]ош мало да га проредиш [кукуруз]).

Ова] прилог има деминутиве мрца (< мрвца) и мрцица (< мрв-

чица). Исп. шгее (РЛА), тптси (Решетар, §1ок. 253) и Вуково

мрвчицё и ел., све у истом значен>у.

Много (млдго) има компаратив вёЪи:

Он му дйде млдго веЬи Шрй него шо \е имао да дй. — Ду

дёсеШ саШа нёима вёЬи ( = нема више од ...). — Жена йма инд ребро

вёЬи ( = више [од човека]). — Дйдо волдвама }арме, увбм веки до'1)е.

У значен>у нйшШо употреблава се и йч (тур. п\с).

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ (ЗА НАЧИН ИТД.)

§. 417. Прилози какр, вакб, накд, Шакд у свему одговара]у

сво]им заменицама. Нисам чуо никако, нЬкако ни свакако.

Од средн>ег рода придевске заменице постао }е и прилог

свё ко]и и овде може имати оба значена ко^а му Вук да]е, Чттег'

и с1аи1ег':

*
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Она свё у Палашу сШОй; Сунцова звёизда свё за сунцом Шайа. —

Уви чайр свё кршйце ( = на ово] ливади сами кртичн>аци).

§ 418. Прилози постали од средн>ег рода придева обични су

и у галиполском говору. Наводим само неке од на]чешНих:

/ако : Нще \ако деббка вода, мбж да ВрбЬеш (галипол>ски

спада у ред оних наших говора у ко]има ]е ова] прилог носилац

значежа Ча1с1еэ, не говоре се дакле прилози врло, веома и ел.).

крйшно : Крйшнд ми рёкни, да Ши ни чу}е'1у.

лёийо : Лё"йб Ье се дре данаске.

нйоВйко : О Ббже господи ми, шо Ье да \е уво данйске, свё

нйоййко шбди Поса ми.

ррло (= брзо; < хрло; исп. §66): Урло родила море, унб

другб \е \Ъш у йовйшку.

Карактеристични су за образованна у галипол>ском говору

и прилози диздибока поред издибока као и извисбка (исп. дизда-

лёка и ел.):

Лумбарде се ч$\е\у диздибока. — Диздибока йздйни. — Инй

ука йде издибока. — ПбШок йма диббку воду, извисбка Шечё.

У облику зд/ном имамо додато -м према прилозима посте

лим од облика инстр. ]д.:

Щшш\е\у се свй кунгёви за/ном. — Зй/ном Ье да йдемо. —

Узёла ррбе, узёла маче-да (—и маче) с н>бм за}ном. — За бёиву

ГрчиНама ( = с . . .) зонном.

У прилогу дубри (само у изразима као Дубрй сШе дошли,

Дубрй сам ви нашао) имамо остатак прилога добрЪ, некадашн>ег

локатива, али облички измен>еног према ном. ]д. и мн. ад^ектива

(в. § 60). Исп. овакве примере у РЛА з. V. 2. йоЪат I 2 §. ее).

Очувана ]е и категори^а прилога на -(с)ки: чашки, грчки,

срйски, маЬедбнски. Овамо спада и ушумачки (= незгодно, неу-

месно): Кйко рШумйчки бесё"диш.

Необичан ]е донекле и прилог дру~га}ачко : Учёр гвдрПше

дррга/йчко.

У прил. \уцкб (= л>удски) имамо подновл>ену формаци]у:

Сикйру нйси \уцкб насшрйво. — Ни /2"ш }уцкб, млбго Шрбва наПра/аш.

§ 419. Ме1)у прилозима ко]и воде порекло од именичких

падежа треба посебно исгапи групу прилога посталих од инстру-

ментала ]еднине:

ййиьдм (= у журби): ЙШн>дм дбЬи, Ье се роди ( = породи)

жена Ши. — ЙШн>бм дбЬе кр цара.
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лииушдм (- лепим [начином], милом): Да га вйкне ( = позове)

лийушдм. — Шо грййш, лиПушдм рёкни.

украдом : Укрйдом му каза. — Укрйдом дбЬе кр дивбке.

§ 420. ПоменуНемо и ове прилоге сложене од предлога и

именског дела:

нйраван : С >ьйм се ни задё"ва (зап. нач.), с н>йм нараван ни

мож да изЩеш. — Кет ни мож да га [посао] извйдиш нараван,

ни зайочшьи га. — Тй се ни бб\, ]а Нем да га извадим нйраван.

уколо — около (исп. § 4«).

§ 421. У галиполэском ]е врло обичан прилог кар, кйрёке

(= веп, више):

Кйр Шрйез гбдина кйко смо вбШ дошли, Шо \ош бссёидимо

нашки. — Усвани, йубёилйло кйрёке. — брав, биде ( = сазрео ]е)' и /бн

кар, исйёнзйше се, йомлйШйШе га. — Умрзе ми кйрёке. — Зайрми-

чёни се (=■ смркло се) кйрёке. — Дёицй му уздрйсШйше кйрёке. —

Некем кйрёке да Ши найрйим Шако.

Вероватно ]е да се ова| прилог своди на ка (облик од по-

знатог заменичког корена *&и -) + же. Исп. словеначко каг с\уаз,

зеМ, а1з\

§ 422. Постои и прилог виЬёке (= веп, са нюансом нестрп-

л>ен>а и неодобраван>а):

А ман виНёке ду Шибё. — Шо си найрйиво уШб виНёке? — Ш6

виМке ду Шибё слушам\

§ 423. Прилог баш. познат ]е и у галипол>ском, а поред н>ега

употреблава се и рйс «раз) у значен>у сбаш5, 'управо1:

Ви доЬбсШе, ама рйс нйсам /2 дбма. — Рас доЬбмо кйрсй-

кйрсй (= управо се сретосмо). — Нашао сам \е раз дбма.-Чёнгел

рас зйкачи \арца (= закачио ]е баш ]арца, а не попа ко]и ]"е лежао

на дну истог бунара).

И Шакб усШреЧйво га и законно га. Рйс ( =■ управо тада, баш

у том тренутку) жйрови мрави йрводйли (= ждралови пролазили)

и [он] рёкао: А садёке нек Ши бйне жиров мрав шайШин ( = сведок).

ДбЬе\у три вука и сйрдйше\у ( = опколе) бйвблицу малачеШом

{= с младунчетом). Рйс дблен ми йрвЪЬамо, ШбЬймо мй на снбще.

Видимо: вркови сйрдйсаше бйвблицу.

Ова црта неоспорно претставл>а архаизам, исп. руско как

рйз, полэско итог. Траг оваквог значеша кри]е се можда и у лич-

ком бораз 1]ер>1.

1 Меди)), Вранково коло 1903, стр. 1243.
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§ 424. Прилог }ош у говору се употреб.ъава само у том

облику. Ме1)утим у песмама се одржао, . окован метром, <:тари]и

облик \ошше:

Лошше му се ма\ка

Вером не веру\е.

§ 425. Прилог о пет гласи /ойШе:

ВраШе\у се унбм дё'ди /8йше. — Пойяйри га, дб^о, замёиси

лёиба-да На \6йше (= ипак) ноНе не да бйне (= неЬе да се смркне),

велики данове. . ,

§ 426. Прилог можда говори се и овде, али има на себи

два акцента што показу]е да ]ош ни]'е потпуно завршен процес

срастажа синтагме у ]едну сложену реч:

Можда си ум'бреШ Ши. — На цушу тЫ)йЬем (идупи) мддго

бобдва йойршЬао ушй чбвек, мджда \е Шбрба текла.

§ 427. Од прилога са завршецима -це, -ице (старее' -ицом)>

-чке. и -ки и ел. \я за месец и по дана рада на терену нисам имао

прилике да чу]ем ни^едан пример. Пошто ни директив питан>а

нису дала неког резултата, изгледа по свему да ове категори]е

прилога не посг^е у галиполском говору.

§ 428. Прилози ев о, ето, ено гласе у овом говору обично

ёви, ёШи, ёни: < ■

" Ёви га надвору, иди га вйкни. — Ёви \е ррйа. — Ёви су

див6\ке ни нарё^ене. — ЁШи га младожён?а. — ЁШи га, ПрсШйже. ^—••

ЁШи га, дЫ)е вбШ. —- Ёни га ноШ\ .'..*.

О пореклу ових облика в. у § 84.

Облик на -о ипак ни]е непознат овом говору:

Ёво, пайрйй га. — Ёво, уквари се малйче (= младунче биво-

лице; реченица претставл>а примедбу посматрача ко]и су глодали

како га ]е вук напао). — Ёшо шо найраи, йрбли млё"ко.

За^едничка ]е особина ових примера да у н>има нема правог

показиважа неке ствари или лица, веН се указу]е на неку ситуа-

ци]у или чин>еницу.

§ 429. Нисам забележио ни потврдну речцу да или \есШе

ни одрично не у самостално] употреби» ('пет5). Та речца долази

само уз глаголе (значение стсп1'). У два маха, ме1)утим,^записао

сам ни у значен>у 'не':

Ни тако, нёка Ша'ко (= не тако, немо] тако). —

На дру~ги дан Ье д-йдем там, сутра ни, на д'руги дйн чек.
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Оваква употреба ни стара ]е, има ]е у старословенском (исп.

М1к1о81сЬ Ьех1Срп з, V.). Стога би било важно прикупити више

примера и \й сам на ову особину обратно посебну пажн>у. Мо]а

насто]ан>а у том иравцу, ме^утим, нису уродила плодом. У сло^

бодном говору примери се нису поновили, а ни директна питала

нису могла помоНи. Ова црта уосталом спада у ред оних ]езичких

особина ко]е се сразмерно тешко проверава]у по квестионару.

§ 430. Напоредо с упитним зйшШо, и чешЬе од н>ега, упо

треблю ва се и шд: .

ЗйшШо лежё\у кдкше надвбру, нёимаШе ли свйнац (кокоши-

ньац)? — ЗйшШо на йёШи сШадаш! —

Шд си йрблё^дйво! — Шд ми дрйаш? — Шо сШе Шакб жшали,

Порасили сШе на свр страну рийбва!

Место зато говори се тога ради:

Снё"гдви йадоше, Шдга ради ни могомо да найрйимо йоса

ни. — Зилёно жиШо бёише; Шдга рйди га йорасимо. — Далёко \е

вуданйца, Шдга ради йШйм (= журим), Не се зайрмечё'нй (= смр-

кне). — ВрНйнй ми \е, Шдга рйди сам се свукао.

§ 431. Найомена уз йрилоге. У галиполском говору има при

личен бро] адверба узетих из турског. Они пе бити прегледани

у Речнику галипол>ског говора, а овде су поми№>ани само по

изузетку.

ПРЕДЛОЗИ

§ 432. Систем предлога галиполског говора умногоме

отступа од кнэижевног. Може се репи да ]е галиполски далеко

сиромашн^и предлозима него наш кн>ижевни ]език и други ди]а-

лекти.1 Стога Ну ]г изреком поменути све предлоге ко]е сам

нашао у овом говору. Притом пусе у овом поглавл>у ограни-

чити на облик предлога, док пе о н>иховом значен>у бити говора

у оделзку о синтакси падежа.

Предлози с гениШивом

§ 433. Предлог без употребл>ава се у том облику, никад не

долази брез:

1 До таквог су стала довели страни утица]и ко]нма ]е галиполски говор

био изложен на тракиском землишту. У новогрчком резину има сразмерно врло

мало предлога (Тумб 93), а. у турском лредлози уопште не посто]е, веЬ се место

н>их употребл>ава]у постпозици]е.
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Л га \Ъим бё соли; бе сйан>а сШо/дво; баз бй\ё и баз мйме.

§ 434. У галипол>ском говору ]авл>а се и врло често се упо-

требл>ава предлег врс (примере в. у § 478). Та особина значаща

]е за питание порекла овог говора. Предлог врз познат ]'е и веЬини

говора косовско-ресавског и призренско-тимочког диалекта.1 Ла

сам га забележио и у Касидолу, месту чи]и говор припада по-

жаревачковршачком типу.

§ 435. Предлог до жив ]е, а жегова употреба изашла ]е из

граница ко]е иначе има у нашем ]езику. У живом говору он ]е

заузео и место предлога из и од ко]и се чува]у рш само у

песмама (в. § 482).

§ 436. Предлог код не говори се. Нэегово значение преузео

]е предлог кр < кра\ (подробни)е, за]едно с примерима, у § 465).

§ 437. За значение 'насред' употреблава се насшрёиди и

насисШрёаде «.на срЬд срЪде):

Мйса (= сто) ]е насШрёади уда/ё; Насисшрё"де сёла црква;

НасисШрё"де йу"Ша нашли индга дёиду.

Мада конструкц^а насрЬд срЪде ни^е непозната ни другим

нашим говорима, може се претпоставити да ]е на лено учвр-

шпен>е и претваран>е у сложени предлог утицала и грчка пара-

лела: Мео'(а)хт; ^ко-ц тоО х<»Р'&о с1*п с1ег ММе с1ез Оог{ез\*

§ 438. У употреби }е и предлог оно, уку:

Уку н>игй се вршй. — Зави се уку мине змща. — УШй йща-

ница .шеи се уку мине, не мож да се удёинем (= од-) ду н>игй.

§ 439. Као и у юьижевном ]езику, йЪсле \ъ и прилог и пред

лог. Ме^утим при (= ПрЪ) ]е само предлог (у прилошко] употреби

говори се найрШ):

Он Ври мине улё"зе. — При йлйднй /е. — При мине он до^е.

§ 440. Предлог п р -Ь к о гласи и Прко, йрку, али и йоко, Пуку:

Усии/и га йрко нйШа. — Прко мо}дга чайра Шичё Поток. —

За лу/у уда/у йргрйди йрку срёиде. — Да га йодёремо йоко сШрё"де. —

Главин>а се рйцрйа ( = расцепа) йуку сшрёиде.

Ова| се предлог употребл>ава и место покра^ поред,

али само са нюансом правца: Про^е йрко мине йа не кШи да ми

йрбисёиди (в. § 486).

1 Речник Гл. ЕлезовиНа .ч. V.; ИвковиН, Рее. 360; БелиЬ, ДИ.1С 653; Павло-

виЬ, Срет. 71 и 171; Стано]евиН, Сев.-тим. 442; дал.е примери у СЕ36 V 131, VI

138, 481, VII 188, XVII 569.

* ТНигаЬ, НапйЬисН 103.
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Све се ово ыоже об]аснити ^едино контаминацирм предлога

прЪко и покра] ко]и су у галипол>ском морали гласовним

путем добити облике арку и йукр. Укрштан>ем тих облика постало

]е и Пуку. Овакво укрштан>е било ]е олакшано тиме што и у

грчком ]езику, ко]и ]е на галипол>ску синтаксу предлога веома

много утицао, у оба значена долази исти предлог ало и што се

и у галипол>ском говору у оба значена употребл>ава рш ]едан

предлог, цу (опет по грчком узору). Карактеристично ]е да арку,

Луку не долази у значеьу 'покра^ = скра]5, 'код1 (мированэе). У

том значешу и у грчком ]езику долази други предлог, а ни у

галипол>ском нема ду. Уосталом и у нашим говорима има мор-

фолошког укрштан>а оба предлога. У низу говора косовско-ре-

-савског и призренско-тимочког диалекта употреблава се препо-

зици]а арека]} Ако ]е у галипол>ском говору икад било оваквог

облика или сродног Прока/2 (ово ]е утолико вероватни]е што ]е

последн>и облик забележен и у ]агодинском кра^у, вероватно]

старо] по сто]би ни Галипол>аца), то ]е могло само олакшати

укрштанъе.

Стари облик предлога арку сачувао се окамежен у прило-

шком изразу йрйку мЪра и, с тим у вези, у топониму Прйкуморе.

§ 441. Предлог рйди очуван ]е у Шбга ради сзато5 (в. § 430).

Ван те везе нашао сам га свега два — три пута:

Ради Шибё се Покараше. — Ради н>игй у крву мбж да улёизнем.

§ 442. Место (о)сЪм, (о)кром и ел. долази у галипол-

<ском рас:

Крд 1унака нема нигдер нико, Рас инога орлеШа сорлеШа (у

песми). — Жене раз бйба СрлШе и Ангелйне нёима да знщу (исп.

у ФилиповиЬа о. с. 42).

Ова] предлог очигледно )е сродан са Вуковим разма, са

развЪ, разма, размЪ, раз$ у нашим старим споменицима,3 затим

са га:т1 у ДаничиЬево] збирци пословица,4 што све одговара

старословенском развЪ, словеначком гагеп итд. У нашим говорима

]авл>а се и гагШ : 1таз у/$е ЦиЬоумка \ Раг1т тепе Ира Оигйа и

1таз у/5е ЦиЬегтса \ Райт тепе Ире Апе у песмама икаваца из

1 Елезовип, Речник з. V.; БелиЬ, ДШС 237; ПавловиН, Срет. 141.

2 МилиЬевип, Кнеж. Срб. 213 (за ]агодински округ), 632 (за ужички округ),

1139 (за Нуприски округ); БелиН, ДШС 237; ИвковиН, Рее. 404 (йа-йб^е доле

■Прокщ-мора); Решетар, §(ок. 149 (за околицу Грачанице у Босни).

' ДаничиН, Р]ечник из юьижевних старина ерпских я. V. V. Исп. и разе

Сто]ановиЬ, Пов. II 157 и раз/е Пов. II 158.

4 1уекоу14-Вгог, К)есп1к а. V.
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Рекаша у румунском Банату.1 Посто^ и само раз, забележено у

]едно] листини деспота Лазара из 1457, датирано} у Смедереву.2

У данашььим говорима налазимо ова; предлог углавном на севе-

роистоку Срби^е: раз у Глоговцу код Светозарева,' раз у срезу

бол>евачком,4 затим у Тимоку,' до-раз у Неготинско] Крайний6

и у Ресави.7 На)зад имамо ]едну потврду за раз у ]едном кра^у

сасвим удал>еном од овога, у неточно] Херцеговини8. — У РЛА

под 7. раз налазимо потврде да раз може бити и препозищф,

али обично са значением 'ради1, далеким од галипол>скога. Ме^у-

гим у два примера — од ПергошиНа и Витезовипа — ова] пред

лог долази у значензу сбез', што ]е ближе галиполском значен>у.

§443. Предлог у са генитивом жив }е у овом говору (в. §488).

§ 444. Предлог у очи гласи учу:

Да се ВрсШё/у (= просте) учу велики Пбклада. — Да се зайб-

сшимо учу пуризме. — Свйдба зайочйн>е учу неде"]е.

§ 445. Остали предлози са генитивом не говоре се (или су

бар толико ретки да их за четрдесет и пет дана рада нисам могао

чути). За важни]е сам и нарочито проверавао да ли се чува}у и

добио сам категоричке одговоре да их нема. Истичем посебно

да нема предлога сложених са из- (и зван, измену, изнад,

испод, испред). Исто тако нема ни поред, ван, због.

Предлози са дашивом

§ 446. Са дативом у галипол>ском не иде ни^едан предлог.

Предлог н(а) не употребл^ава се.

1 Л. Со^с, Шгос1пе р]ехте, Кека§ и Кшпшфко1, 2Ы2 ХХ1Х/1 182.

2 Сто)ановиН, Пов. II 159.

• Мо] материал.

« С. I рбиЬ, СЕЗб XIV 187.

5 Потврде у збиркама Л. ЖивановиНа, .'!>. СтаннмировиНа и Д. ПантелиНа

у гра^и САН.

* Ж. СтанковиН, Народне песме у Кра]ини, Посебна издан>а САН С1,ХХУ,

Београд 1951, 37: Од како се залубимо Ми се нигде не пасомо | До раз

синоН на кладенцу.

7 М. ИвковиН, Рее. 94: да-га-нйко не-може куйиШ до-раз мо\ мщешор.

8 ВушовиЬ 66.
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- Предлози с акузаШивом

§ 447. Предлог за иде с овим падежом, никад са генитивом.

С овим падежом могу се слагати и предлози на, По, йрд

(< йрЪд) и у.

Остале предлоге с акузативом (тако напр. мимо, о, уз)

нисам чуо.

Предлози с инсШруменшалом

§ 448. Предлог прЪд гласи йр, йрд. Исти облик употре-

-бл>ава се и у значеньу спод', а говори се и само Под (Пуд). Постч^и,

на]зад, и контаминирани облик Пор (пур). Примере за све в. у § 464.

Бркан>е предлога йод и Пр(д) вероватно ]е у вези с напоред-

ном употребом йоко и Прко у значенъу 'покра^ (в. горе). Ипак

механичка аналог^а йо(д) : Пр(д) = По + ко : Пр + ко ни]е дово.ъна

за об]аш!ьен.е по^аве у целини. Треба имати на уму да посто^и

читав низ ситуац^а1 у ко]има се под]°еднако могу употребити оба

предлога: Лё"ба \иЦаЬем (= кад ]еде хлеба) инй Шрошйца нёима

ар н>йм. — Ш'6 сШуаш ШуШрке Пр Шщёром. Из оваквих примера

неразликоваьье се могло пренети и дале.

§ 449. Предлог над забележио сам у мало примера (в. § 464).

Иначе се у галипол>ском место овог предлога обично говори

врс. Лако може бити да и у примерима у § 464 (изузев оног у

песми) има утиц.^'а юьижевног ]езика.

§ 450. Предлог с, уколико се употребл>ава, има само та]

облик, никад са, сас : с нйма, с н>йм, с н>йма, с мом. Исп. и при-

лошке изразе: сёиди смйром; крИом йздомом (< и с домом; =-= са

целом породицом).

§ 45^ С инструменталом иду, осим ових, и предлози за и

ме1)у. На]зад, забележио сам и неколико примера употребе овог

падежа уз предлог По (в. у § 512).

Предлози с локативом

§ 452. С локативом се слажу предлози на, По и у. Нема

предлога о, Према и При.

СВЕЗЕ

§ 453. У погледу свеза галипол>ски говор показу]е много

манъе особености него у погледу предлога.
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Црта ко]у овде пре свега треба истакнути |есте употреб*

постпозитивног да у значежу 'и':

Бёише ли Тйна-да с Шуб&м& —- Да уШёирам увё-да овце крг

\йлови. — Нёкй \е Шакб-да коно шо гвбриш. — Нёкй \е жёнско-да,

)бйШе се раду\емо. — Данйске зйвери даш (= плусну киша), ама

йбсле ке зайокбше инё-да куйрйце (= кад поче и град). — Идан

йрйшШиЬ ми изйЬе на руки, чйрда ми изйЬе идан на враШу. —

Имаше ину оку сШррне, две" окё ВбсШрижа, инр Оку-да \агн>ёЪе. —

Тб га вбд гвбре/у Македонии-да {ч\. и они тако говоре). — Пугача

исйичёШа, мёсо-да исйичёШо, гл>йва-да исйичёШа. — ./й загрйзо, ни

Шй-да загрйзни. — Коно шй \а-да се сал жё"шам (— ... и ]а сама

зевам). — Гвфримо га „Пожюемо" , „йожн>ёмби-да (ио] информатор

ме обавештава о акценатском дублету). — Прку села му куЬе-да

му ( — према селу и купе; пословица). — Бё"ше Шй-да (-= био си

и ти), ни йамшиш, замйсли се, Ъе се сёиШиш. — После Шишаво

сй7рёидн>и брйШ, бн-да на уШй йазйрльк. — Срнце с]й, кйфёс-да с/а,.

грдйло-да (= и огледало) с}а. — Йсйб се на Шрё"шн>и (= попех

се...), йа се налдпа (= на]едох), найуни иийбви-да ми. — ДбсШа

си сркао, йурйси ( — остави) мине-да ( = и мени). — ГубаНем, губа-

Ъем ( = губепи [ствари]), Не се изгубйш Шй-да. — 36ш увб-да шо

Ши рекнем ако найраиш. йорйсам ши ( = оставляем ти) жену. — Дё,.

бйбо, унр-да другу ногйцу да усШаим ( = оставим). — Узёла рубе,

узёла мйче-да с н>бм (= са собом) зЩном. — Гра\ё\у, вйсШё\у,

йойёава\у-да. — Она боса, дёиШё-да босо. — Иди га удрй Шй-да. —

Ъе дёида Пира да и ( = им) дй, баба-да локмйцу да и да. — Ко\бга

из мила дана кйко рёкне]у, Шакб-да сШане. — У сёлу-да га Шакб

гвбрймо (= и у селу [Бар]амичу] звали смо то тако; „лингви-

стичко" об]ашн>е№>е мо]ег информатора). — Такб шайала куЪе ду

крЪе (-од купе до куЬе), и Шакб дбшла ду н>игй-да. — Ешек

( = магарац) ррче, вблбв-да ррче. — ДосуШра мбж да дбЪем

\а-да. — Ъе д-рзнем дё"Шё-да за мбм да ми йомаже. — ,/й сркни

(аор.), Шй-да сркни (зап. нач.). — Уво ]е риШкб сйШо, а йма Шан-

кб-да сйШо. — Тй-да Ъеш коно мене да усШйриш. — Да рзнеш

идйн чёшан) идан-да камен>.

Доста често долази ово -да поред и:

Удрй га и Шй-да, море. — Мбже и вакбда. — Тб \е бёили

цигёр, йма и црни-да цигёр. — И сРд-да /е. Погореи. — И /а-ля

Ъе се наймем. — Прбисёиди и Шй-да нйшШо. — Увй йма инб дё"Ше

(— сина) и ину-да дивб/ку. — Мй га исйикбмо и йо{ёидомо-да га. —
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Ъем да се нщёим и да сШане-да. — Да ши найраи цар идан кам-

шик (= камщцу) злашан, и три-да карфйце (= клина) злйШнё, и

инб-да седло злаШно да Ши найраи. — Мб} муж дан и нбН-да

Пуслр/е. — Усёикаво му ндге и заклаво-да га. — А ко сам жив и

здрйв дугддине, Не да куйим и \а-да ку'\Ъга вола. — Иде и увй-да

дивщка котом. — НИ\е он кйрШалама да жйвй (■= да живи колико

орлови), и бн-да Не да умре. — ДдсШа си се сам сдбом Шовёираво-

(= мучио, ^едио), Ши се Шовёяраш, шовёараш и др^гога-да. —

ДйШе чёнгел и уже-да да ПрсШ/емо у кущи ( = у бунар) да га

изводимо. — НэегЪв ба\а и мб\-да ба\а брШ\и бёиву.

На]зад, употребл>ава се и само и, без -да, — дакле нормална

српскохрватска ситуащф:

Нёкй \е ви (= нека вам \е) живо и здраво. — Кеш нйко-

нйшШо укрйдё ку]6м жени и она сушра дан вё"д1е, узне да кунё.

Ова партикула преузета ]е из турског ^езика у ко^ем се она

употреблава у облицима -ёа и -ее, у зависности од вокалског

синхармонизма. гЬено значение у турском исто \е као у галиполь-

ском, а употреба врло честа. У галипол>ском ]е уопштена ]една

од вари]аната турске партикуле, она ко]а се у турском везуче за

речи с карактеристичним вокалом задн>ег реда. Ово уопштаван>е

исте ]е врете као наша употреба суфикса -лук на место четири-

форме истог суфикса у турском, -Ик, -Ыс, -Шк и 1ик. — Било би,

на први поглед, примамл>иво поре^енэе галипо.ъеког -да 'и3 са

руском свезом да. Такву сродност, ме1)утим, треба искл>учити, и

поред сличности у значешу и гласовном облику, због постпози-

тивне употребе свезе ко]а ]е у оштро] супротности са правцем

словенског разво]а, а у потпуном складу са турским аглутинатив-

ним узусом.

Постпозитивно -да у неким случа]евима може ста]ати и тамо

где би се у кн>ижевном ]езику употребило ни:

Уши ийнс йомё^рйше (— та] род ]е изумро), саде ино дёаШе

сШйде (= само ^едно дете остаде), оно-да нще здрйво. — Нбндак

-да га не гворамо (= ни тада га [неку реч] нисмо говорили). —

Ни сшрамиш се Шй-да, маскаро ( =■ не стидиш се ни ти . . .). —

Не знам \а-да ( - не знам ни ]'а), сва ми сШрана булй, кдсШи ми

свё буле\у.

§ 454. Од других особина треба поменути да нема свезе

али место ко]'е се употреблава ама, поза^м.ъено из турског:
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Увб си сашйла, ама нйсй га Порубила. — Говори дивбка, ама

6а]а се не вё*ру\е. — Ш /е МШа, ама она крще. — Ъаз д-рмре,

ама йоврашйли га. — ИшШем (= желим) да Ши враШим, ама

нё"мам. — №иш га, ама йрсёида.

§ 455. У значенъу 'или1 по]авл>у]е се /Д:

^а Ье да дб^е, /с нёНе. — УД /е у мине, /Д \е у Шибё, ей Не

да веид\емо. — Инд Шиче йрва, ама кйко (= какво) \е Шиче, /Д \е

врабац, \а \е жу\ка.

Исп. у РЛА 2. /Д А. с.

Поред овога записао сам неколико пута и или ко;е ]е,

изгледа, тако1)е народно:

Или лежи на ернцу или лези у ладу. — Инйм окешом \е слё"й,

деснйм или сулаким ( = левим). — Да ли с\а\ес цару на веиеру, |

Ил царици младом на ]ушрину (песма).

§ 456. Од хипотаксичких свезица поменуНу зашШо (= зато

што):

ЗамёЬйву се (= поертах) зашШо бёиву йщан. — Трази леаба

на вересЩу засШо нёима Вара. — Цёр му исше да му узнс зёну,

засШо \е лёийа била.

Ова свеза забележена ^е кодВука (з. V. зашШо 2), и позната

^е многим ди]алектима, али ]е данашнъи кнэижевни ]език избегава.

Анализу узрока овакве употребе зашШо дао ]е проф. Сте-

ванониЬ.'1 У галипол>ском ]у ]е могло подржати и одговара^уНе

стаже у грчком ]езику где се уюи и к1 "луагит1 употребл>ава и

у значен>у 1с1епп\*

§ 457. Остале свезе не захтева]у да се на ньима посебно

задржимо и ]а Ьу их само поменути. Ту су, поред веЬ помишаних,

паратаксичке свезе а, ниШи, Па и хипотаксичке (а)ко, да, ди(но)

док, како, кеш, коно, ли, нег(о) нек(а), шо. О гласовном лику неких

од ових свеза било ]е говора у оделку о фонетици, а о употреби

неких свеза говорипе се у поглавлу о синтакси.

УЗВИЦИ

«.

§ 458. Наводим овде узвике и сличне речи ко]е сам забележио:

их: А. — Лиде ли мра? Б. — Ах, найршй се (1 аор.).

де: Дё, бабо, уШвОрй ми врата.

1 ИЦГ 126.

» Тумб 173.
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ёх: Ёх, /й знам.

}й: К$чики ли нйсу ШуШу*, \й?

на: Н& ши уву" вр'ё"Ъу. — Л" загрйзо, ни Шй-да загрйзни. —

Ни, иуда га Шуйм хЬёрйма.

о: 0^,6'оже гбсПоди ми, шб Ье дй \е увб?

Ох: З'бш нще сё"во да рекне „бх* .

р/ (за довикиван>е): „У/, $', жёнё се вйче\у (об]ашк>ен>е мог

информатора).

ПАРТИКУЛЕ

§ 459. И галипол>ски говор позна]е паргикуле ко]'е се дода]у

«а кра]у неких речи не мен^'уЬи н>ихово значение.

Од партикула обичних и у разним другим говорима ту су

о не с консонантским елементима к, н и р:

-к у ндндак, -ке у вдмоке, намоке, Шймоке, накопи.ноне,

ШакоШамоке, вбдеке, нбдеке, ШуШуке, гбреке, дблике, данйске, но-

Ьйске, нумйнике, садёке и седёке, Шйчке и шйчкен (— отоич), виЬёке,

кйрёке;

-н у довлен, дЪклен, дбШлен, унуШрен, изнуШрён, Шйчкен, урлон

и ьрлон, -но у дино, деино (у релативно] употреби):

Мандра дино музё\у козе. — На йуШу дино \е Шудйво. — Дё"но

сШо\аше лё"йо, ййде на зём]и. — Га дёино сам Шйшаво, /2 се не

враЬам ;

-р у нйгдер, свргдер, -р и -ре у водёирё, шудё"р, шудёирё,

кудёирё, затим у дигбдер, кугбдер, шугддер.

У свему овоме само две чин>енице могу се сматрати доне

кле карактеристичним. Партикула -ке врло ]е честа, а -ка изо-

ста]е потпуно, што потсепа на стан>е у неким нашим говорима

на истоку, напр. у косовско-метохиском (исп. тамо одёке, бдеке,

Одёке, бдеке и одёке, оденйке и бденаке, одов^Шке, одоврШкене

оздблке и оздблкена и ел.1) У неким другим ди]алектима -ка доми-

нира, тако у призренско-тимочком*. Партикула -р(е) овде ]е сраз-

мерно ретка, нема познатих примера Шадар, ондар, менекаре и

ел. На]чешНа ]е ова партикула код прилога типа вудёирё. Ово

опет одговара ономе што налазимо у некима од ди]алеката на

истоку, тако напр. у косовско-метохиском где ]е ова партикула

иначе ретка, а честа ]едино код поменуте трупе прилога: кудёр,

овудёр, овудёром, овудёрьм, онудёр, Шонудёр, онудёрам, онудёром,

явудёр, Шавудёр, Шудёром, Шудёрум, Шудёрьм (призренско-тимочки

1 ЕлезовиЬ, Речник 8. V.

» БелиЬ, ДШС 265.

О говору Галнполских Срба
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опет показу]е друкч^у слику, исп. А. Белипа, о. с. 269). — Треба

додати и то да се у галипол>ском партикуле везу]у само за

прилоге, док уз заменице нема партикула, и да партикула -зи у

овом говору не поспей (супротно терпенье проф. Филиповипа1

заснива се на ]едном нетачно забележеном примеру).

§ 4С0. Досад описана употреба партикула углавном одго-

вара ономе што постов у другим говорима. Има, ме^утим, в

неколико категории где галипо.ъски иде посебним путем.

У 2 л. мн. презента и, ]ош чешйе, императива ]ав.ъа се

партикула -и додата уз лични наставай:

ако мджешен д-йдеШен, дбЬеШен, вёиру\еШен, ййсеШен, глёда-

Шен, ймаШен, чщё НеШен лёНа да шйбйШе, Не се загубйшен, кйко

НеШен да грлиШен, навбдиШен ( = налазите), ШрджиШен, чучйШен ли,

ли НеШен, дбНёШен, докле сШен, вй сШен Шрйжйли, дубрй сШен

дошли, —

завуцйшен се, йшен донёсйШен, уйршеп, рёцйшен, вйкниШен,

искрйШеи га, ййШен, не гйсйшен, не квйрйШен, зайёрйШен, се"диШен,

ЗШен.

Напоредо с овима долазе и облици без -н. Навешпу само

неколико примера за императив (оних за презент има веома много):

Плетите, исПВн>йШе се, саШрШе се, дигнйШе се, Вркнише, скбк-

нйше, умйте, Пош/йШе, не наложйваШе, залйШйте се ( = торн>а]те

се), заверите.

Додаванъе овога -н пренесено ]е из грчког ]езика где тако^е

у народним говорима има проширен>а облика 2 л. мн. глагола

истим гласом: ё8еуоиа<хахеу поред ёЗеуоибао'тг и ел.2 Преношен>е

овакве морфолошке особине било ]е могупно само зато што се

и у грчком и у нашем ]езику 2 л. мн. личних глаголских облика

завршава на -ше.

§ 461. Вероватно под утица^ем односа После: адслеШ (< -д)

)авило се и унршрёш, унрШреШ поред унуШре и ддвлеШ поред ддвле.

» О. с. 39.

* Тумб 149. исп. и 145-146.



СИНТАКСА

СИНТАКСА ПАДЕЖА

ОДНОС ИЗМЕЪУ ПАДЕЖА ПРАВЦА И ПАДЕЖА МЕСТА

§ 462. На]крупн1ф иэоглоса из области синтаксе падежа кс^а

иде преко новоштокавског зем.ъишта свакако ]е лин^а ко]а оме-

г)ава зону поремеНеног односа измену падежа места и падежа

правца уз месне предлоге. Ова зона обухвата на^веНи део зетско-

^еничког1 и косовско-ресавског2 диалекта, затим пожаревачко-

вршачку говорну трупу" и банатски поди]алекаг во]во1]анског

диалекта.4 Средней (косовско-ресавски) део ове територи^е ослан>а

се на призренско-тимочко подруч]е, док се бочни делови протежу

дуж граница албанске односно румунске ]езичке области.5 За

падно од ове зоне неразликован>е ви]атива од падежа места до-

лази само у неким чакавским говорима, очигледно под непосред-

ним утии^ем итали]'анског ]езика.6

1 Исп. напр. СтевановиНа, ИЦГ 104, Милетипа, Црмн. 480—499 и Бошко-

виНа и Малецког, Ехатеп 5—6.

2 Елезовип, Речник 8 V. на, у итд. ; Ивковип, Рее. 292 [шШа Шражиш

туни у-моу столицу), 293 (колйко /е у-море бка воде); Стевановий, Метох. 59;

потврде и у мом матери]алу из Гоча и Глоговца.

1 У мо]им белешкама из ]ужног Баната (Крушчица, Баваниште, Га]), затим

из смедеревске и пожаревачке околине (Ландол и Касидол). Изоглоса допире до

самог Београда (не мислим ту на села насел.сна дошл>ацима из призренско-тимочке

области!), Ла сам напр. у Великом Селу забележио мноштво примера као Бйо сам

у Први борбени ред. Исп. за )угоисточни Банат и Москов.ъевиЬа, ГЗС VII 59.

* Б. Милетип, Кик. 31—33; П. Ивип, ЛФ XVIII 153. Исти феномен долази

и у народним песмама „Шокаца" у Рекашу у румунском Банату; исп. напр. N0

угони $и у/лс/, па вчгаки оЬос'1 (Со$1й, 2М2 ХХ1Х/2, 227). У Бачко) овога има

много ман>е, исп. И. Поповипа, Гласник САН I 485.

* О страной утица^ као узроку ове но]аве исп. миш.ъеььа А. БелиНа, ЛФ

XIV 177-178, П. ИвиЬа, ЛФ XVIII 153 и Л. Ву)овипа, ЛФ XX 122-123.

6 На Хвару, М. Храсте, ЛФ VI 208; на Вису, Храсте, БелиЬев зборник 1937,

153; на Врачу, исти, СДЗб X 62. Исп. и П. Скока, ЛФ XII 131. За стари]и ]език

чакавских и дубровачких писаца да]е многобро]нс потврде Л. Зима, Разлике

231—236.

21
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Галипо.ъски говор придружу]'е се групи говора са наруше-

ним старим односима.

Однос измену акузаШива и локатива

§ 463. Уз предлоге на и у у чисто месном значен>у локатив

]е много чешЬи од акузатива, било да се ради о мирован>у или

о кретан>у:

а) ./й Нем да сам на грвну. — СйноН бёиву у Никбле на свйдби. —

Не знймо на ном свё"Шу кйко }е. — Свё бйо на имшъа (= код

стоке). — Уа сам на увйий. — На главы ймам бёилй длака. — Мине

\е \бш лёийо (= мени ]е лепше) на сунцу. — УфаШи га на нивд-

грйду. — На колёина чбчаву. —. Сд йма у селу. — У уста ми

(—у мо]им устима) унрШре нёбе ми булё\у. — У нивдгрйда \*

вёиди. — Или лежи на сунцу или лёзи у лйду. — Кет \е Цйгйнка

кйзала да \е уШй дивд/ка у галичйрдвом ку~Ни. — Памйур (= паро-

брод) йл>йва у мора. — Ми сШй/амо ( = ставл>асмо) мёшвице у

\иНсиьу.

б) Жёнй му Шйшла на йушдку. — Ъе йдемо на ПШковщи. —

Укйнйше ни д-йдемо на свадби. — На глави ( — на извор) ШйНо

чйк. — Митнй га на рамёнр му ( - баци му га на раме). - Кййни

ми на руки ина каща. — Исйо се (= успех се) на шрёишн>и. — Нек

се наПрШе/у на кола. — Обе"сиво на грйни (на овде носи значение

предлога о). — СаШ у цркви широте, сйт се вёинча}у. — Слё"гни

дбл у йзби. — Иде у йланйни да усёичё ку]ё дрво. — Он слёигаво

дблике у чаршйи. — Улёизни у леву. — Иде у зешбвн>бм куНи. —

У срцу ми улёизе. - УЛ тйНо у том селу на Назару. — Д6Не}у у ка-

саби ндшом. — ^а тйНо у тй сёла. — Ни улизава ( — немо] улазити)

у том води. — Дошле (=-одатле) се дйго Па се йрмёиШи у дру

гом селу. — Он сам Пйдне у грббу.

Ипак се ]авл>а и акузатив, и то опет у оба значен>а, ви]'атив-

ном и локативном:

а) Море да си шйшаво на сШйре нивдгрйде. — ТйНо хНёрком

ми на йазйр. — Иди ни воду. — Дёицй се исйёше на трё"шн>у. —

Зафр/йо чумагу на грйну. — Стрйка [1)ипа] ду кблца на кблац. —

НайрШи се на лёНа рогозу. — У зем\у улёизе. — Иде даш (=■= киша),

йада у Нол (- бару).

б) Там Не да сам, на шу страну. — СйноН нйсам сйаво, на

Пуса бё"ву. — На вёинчан>е ли бё"ше Шй? — Лйнё ймйше на нашу

страну много снё"га, вёгдине нёима. — На траву бёамо ( = били

смо на сену, Т]. на послу око сена). — Не сёадйш на-/нб мё'Шо.
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Углавном се може констатовати да ]е локатив уз на ре1)и

него уз у. Управо обрнут однос налазимо, ме1)утим, у конструк-

ци]ама с овим предлозима м. йо уз глаголе као ударити:

а) Ни луйа (= не лупа]) дёаШе р глйву. — Дй \е удерите у

лёЬа. — У глйву да Нише треснцНеш ( - да си погодио . . . ). —

ДёиШе ни луйа у лёЬа (акуз.), дё~итё се лрПа у (= по) гузйци. —

б) Удри ми на лакШова. — Удриво га на руки. — Да ми йо-

/йшшеш на глави. — Удрй га (= удрих га) чйк на Шрбошу. —

Де^шё се лу~йа на гузйци. — Удрйво га на колёинеШу.

Продирала локатива уз на и у има и у значешима ко]а нису

чисто месна:

бди йулйко, кажи ми на увеШу. — Фишка (= шапЬе) ми на

рвеШу. —

Данйс ШйЪо у лову. — А д-йдемо у лбву. —

На ВамёЮ)) ми нйшто дбЬе али Шб му не дбЬе на уста, Шб

ми не рече (т\. рекао му ]е све што му ]е дошло на уста).

Двойство — акузатив и локатив — у темпоралним конструк-

ци]ама са у обично |е иначе у нашем ]езику:

Бёш у глрво дббо. — У сШрёиду. — А да }ё"мо у ПлЗдне. —

Пёд грббЩа (= пет гробова) закона у инр годину. —

Тиквйн>ачу би \ёили у божйНном корйзми (• — посту). — Бйш у

гладном гбдини. — Ми уздрПсшймо у лйсни (— }евтини) гбдйна.

У неким категори]ама уз на чува се доследно акузатив:

Шб си нйрнйла (= насрнула) на н>игй. — Вркови нйрнйсе на

зенр му. —

Кбсй му Плёва, на кугй йрлйче. — Увй кбст \е бйвблски, не

йрлйче на»мрйвски. — На куга са метнйло увб дёате, нще на бб\у,

нще на мйму. — ЛЬ се метни на бй$ ми. — Вйш сйн може на виз

да се мёшне.

Исто ово важи за конструкц^у са на ко]а се ]авл>а понекад

тамо где би, бар у нашем кн>ижевном ]езику, могао допи и ин-

струментал:

Не мож да йуглёднем ни очи. — На-/ну ногу одй. — Кат се

врна йочёш/а на ланару ( — справа за ту сврху), бине]у велйке

Прйлкбве.

На]зад, и уз глагол молим се у овом говору може ипи, осим

датива, и на + акузатив: Мбли се дёида на бйбу. — Мблан>е на

бдга.
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Однос измену акузаШива и инсШруменШала

§ 46.4. Уз предлоге за (у месном значен>у), меЪу, над, йод

(йр) и Пр(д) долази обично инструментал не само у значен>у ми-

рован>а веп и у значен,у правца:

а) ТуШфке, за Шйм йрнйром йма йлвё. — За инйм Шр>ъом

б8"ше. — Куййли ёндек за крИом. — А. Дй \е мёшла? Б. За враШ-

ма. — ТиНбше Они-да за Шрагом. — Тркаво, шркаво за кри

вом. — Тй бди иаПрш, \а Нем за Шубдм.. — Кбч Шдди за оьцбм. —

Синцова звёизда све за сунчом шайа — Пошли и дни за н>йма. —

МеНу КадйкЪвном и меНу Киселйком (имена места) йма йлбча.

— Изгуби се ушб меЪу нашим йсйнама. — ^а ШоНйву меНу двёим

дивб/кама. — Дёица меНу нзйма казу\е\у. — МеНу нйма йма навга. —

Каршал йрва над обликом. — ДосШа си сШоЩво над глйвбм ми. —

Над /уником нигде нйко нё1'ма (у песми). —

Ни лежи йр ладом. — Пур гьйм одйздол ймаше. — Сйаше йр

унйм }арйком. — Бубайце се крще1у ВуШ корбм. — По(ш) срцом не

боли. — Црф йод волбвским кджом. — Пур дйскама йма грмён>а

усШщено. —

Пудйжи ув'6 да нще вако йрд нугама. — Тй йр кра/ом сшд/.

— Како дрво рйсШи йр крНом Ши. •— Бфчу ймам йр враШма. — ВбШ

ми \е йрд учима. — Бёилй се йр н>йма. — Пр нйма /е байрче. —

Прд учима ми ни сШб/. — Фр\и за Шуббм да н&Неш йр Шуббм.

б) За нивЬградама ШйНо. — Зафркни (= баци) га за враШма.

— Порйси га за врйШма. —

Ни улизйва (= немо] улазити) у сШрё"ди меНу н>йма. — Не

Шбдйше (= немо]те одлазиги) меНу йи/аним \удма. —

Иде дат, иди сШйни йо чйнШЩом (= стрехом). — Поглёни

Пор н>йм (= под н>ега). — УсШаи га йр ййзом. — •

Ъе Ши вё1д\ем ( = видепу те) срШра кет йдеш йр дйскалозом.

— Един велик йан> Не да донесёмо йр црквом. — Да га усШаиш

( = ставиш) йр свеШй госйЩбм. — Свё ми дувдди нйшШо йрд учима

(ме!;у овим примерима йма додуше и таквих код ко^их би могло

бити колебшьа измену акузатива и инструментала и у говорима

ко]и иначе не зна]у за бркан>е).

Ретки су примери с очуваним акузативом. Наводим све што

сам записав:

Да бйне лё"бац йдд руку. — НЩё ми дбшао йрд очи. — Прд

очи \е доНе.

Ласно ]е да се овде ради о устал>еним изразима.
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Односи код осШалих облика за йравац и место

§ 465. У знакове ко]и показу]у неразликовак>е облика за

правац од оних за место можемо убро]'ати и употребу предлога

кр у оба значена:

Сёадй кр врйша. — Бёисе там кр чёшмё. — Денвер Шуи кр

ниве"сШе, а дррги дё"вер сШуй кр зёШа. — ШЬ \е \6н кр мине. —

Имйву да добрем кр СШамболйине к$Ье. — Кр нас н'бсйву гаНа,

нё"маше крИе без удивача. —

Дбшла дна кр бабе. — Иди кр мйме. — СйШ нек се йрврчё\у

кр кола. — ТЪди кр Жаке жинё. — Ни Шбди (= немо] одлазити)

кр Ше крапе да Ши ни убудё. — // враШе/у се кр цйра. — Иде баба

Шамо кр н>бн>ине куЪе. — УшмркнрваЬем дбЦе кр менё. — Кеш су

Шйшли кр цйра.

Ово стан>е има уосталом доста паралела у разним нашим

говорима, а слаже се добро и са грчком употребом предлога

жтх&с, ко]и тако^е долази у оба значеша1.

§ 466. Истрвена ]е углавном и разлика измену прилога за

место и оних за правац, исп. поглавл>е о тим прилозима.

Закл>учак

§ 467. Ни]е сигурно да су Галипол>ци веН из старе посто]-

бине понели неразликован>е падежа места од падежа правца.

гЬихов говор несум1ьиво ]е ближи оно] групи ди]алеката у ко]0]

тога мешала и данас има, али ни^е извесно да ли ^е у свим тим

дн]алектима тога било и у време отсел>ен>а Гвлипол^аца. Уосталом

и боравак у грчко] средний у Траки]и могао ]е довести до овог

неразликоваша ко]е ]е сво^ствено и грчком ]езику. Аргумент ко]и

би се против овога можда могао навести — да би грчки утица],

кад би био толико ]ак, изазвао и друге пореме^е у систему

падежа — има само ограничену вредност. Добро ]е познато да

разликован>е падежа правца од падежа места спада у оне црте

наше синтаксе падежа ко}е су на]осетл»иви]е на утица]е са стране.

У прилог тезе да ]е особина скорашнъа могло би се можда изнети

и то да она овде ни]е генералисана, тако да у на]веНем бро]у

случа^евй посто]е и остаци употребе акузатива. Само ни у веНини

поменутих ди]алеката ова особина ни|е уопштена, веЬ се одржа-

ва]у многа колебала и компликовани односи у по]единостима

1 Тумб 102.
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Ни]е поави аргумент ни то што се у галиполском разво) креЬе

у смислу проширен>а улотребе падежа места на рачун падежа

правца (акуз.), док у помшьаним говорима обично влада обрнута

тенденци]а. Пре свега и у тим говорима често ]е надирайте инстру-

ментала на рачун акузатива, а има понегде и експанзи^е локатива.

Тако сам ]а на многа места у Банату слушао примере као идем

у КйкВнди, мада )е у истим кра]евима обичн^е ширеьье акузатива.1

Уосталом забележена ]е, и то дово.ъно рано, свакако пре емигра-

ци]е Галипо;ьаца, и масовна употреба локатива на месту в^атива.

А. Рингха^м, опису]уЬи ]език Тро]анске приче из XV в., споменика

ко]и потиче несумньиво из наших источних кра]ева, констату^е:

„Аиз с1еп ап^е1иЬг1еп Ве1е^еп 1о1§1, Йазз о*ег ОеЬгаисЬ с1е8 Акки-

заНуз зШ{ с!ез ЬокаЬуз т ипзегет Тех! уегЬЗИтзтазз^ зеКеп 151.

Оа^е&еп 1з1 йег ОеЬгаисЬ с!ез ЬокаЬуз Гйг о*еп АккизаКу Наиг^".*

Ни^е искл>учено — али се не може ни доказати — да галипол>ски

говор прегставл>а продужен>е неког старог ди)алекта с оваквом

особином. На]зад, не треба заборавити „да се данашнъе црно-

горско седим у куНи и идем у куЬу може про]ектовати на

старту епоху ]езичног развитие у кор] смо морали имати седим

куНи \\у куЬу и идем у куНу\\ у куНи и у кор] су изрази у куНи,

у куНу, синтаксички адекватни, значили просте дублете у ]езику°.

Лако ]е могуНно и то да ]е сеоба Галипол>аца затекла у н>иховом

говору баш такво ставъе, па ]е оно доцнн^е упрошНено на начин

ко]и се разлику]е од уобича]еног правца развитка у другим ди]а-

лектима.

ГЕНИТИВ БЕВ ПРЕДЛОГА

§ 468. Партитивни генитив чест ]'е у галипол>ском говору.

.1 !ил.а се и у адноминално] и у адвербативно] употреби:

Мра шравё. — Мнбго сйноИ ймйсШе гусШи (= гости^у), —

Пё(ш) дйна. — Мй би /Ули смокйва зилёнй. — Море да си шйшаво

на сшаре нивдгрйде, да веид}еш зайцй (= зечева). — Да се най/еш

1 Исп. и примере са Косова и из Ресаве: 5'йДи Мйлош од земле на нога

(Елезовип, Речник II 583); Па-да-га-водиш у-великем Полу (ИвковиЬ, Рее

292). — ОдаШле -се врашйо мщсШор на -овём свешу (Ре.с. 93). Исто и у )уго-

источном Банату, исп. М. Москонл.евипа, ГЗС VII 59: Пре доласка у нашо/ земли.

Ни]е вероватно да се сви ови принери, као и многи други сличим, своде на криву

регреси)у насталу невештим угледан>ем на юъижевни )език.

2 Тго]аза^е 165.

• БошковиН, ГЗС II 31.
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лйднё воде. — Имамо боба. — Ми ду ндвога жйша самлёимо

брашна.

У адвербативним конструкщфма партитивни генитив долази

и у случа^евима где бисмо пре очекивали акузатив:

Учёр /а убрйкйву шрйвё ( = превртах сено). — Скрбакем шрйвё

шрн> ми улёизе. — К'дйа сйрка (= кукуруз). — Бирёмо сйрка. —

Дй \е га уши шо дрше вёаШра нбсом (= ко]и дуван>ем из носа

ствара ветар). — Ла ШкаНем йусШава брдо искрит. — бгн>а нало-

жаваш (исп. и у пасивно] конструкции са се облик генитива

место номинатива : уно сйШно шо се найрща ду н>ига ббзё).

У генитиву, дакле, сто]и об]екат глаголске радк>е ако н^е

строго ограничен веН претставл>а матерку, обично градивну име-

ницу, ко]а се може схватити партитивно. Карактеристични су

односи

УбрнйсШе ли Шраву (одреЬена количина): Учёр /о убрйкйву

Шрйв'ё;

Да наложимо идан велик бган> : бгн>а налож&ваш.

Покрет ]е захватив и именице у множини. Кадгод об]екаг

ни]е строго ограничена количина, кад раджа значи захватайте у

нешто чега оста]е и после н>е или кад се не зна у напред коли

чина ко]а Не бити обухваНена, об^екат сто]и у генитиву:

СШрржё/у дрвЩа. — СШари '§ди шалбва ндсйву на глйвй /и. —

Пррш\а сШЩам на йасу\у ( = поставляем прупе . . .). — Врчёмо снд-

йй}а. — Шб сШе Шакб жн>али, Ворасили сШе на свр сшрану рийдва. —

Сё"какем ййнйка найраи. — Дивд/ке шщйву у Грка ' газа, ррба

(-= сукн^е, халэине). — За ускрс шарамо /Я/й. — Сваки йуШ красШа

вйди ( — увек му излазе красте на лицу). — Свй \е нЪсе\у киша

{киша — }ело уопште). — Руки ми й.чнали клоббка (= изаИоше

мехурови). — А да йойё"вамо наши сШйрски йё"сана. — КЪкша

носи /Я/3. — Се"чёш дрва. — Ми учёр вёжамо (импф.) снойЩа. —

Шщком найрщамо (=•= правласмо) ййнйка. — Траже]у йуШбка

дибокй. — Пррш/и, Цйгани кбшйра найра\а\у ду н>игй.

У вепини ових примера у кн.ижевном ]езику се уопште не

би могао употребити генитив.

Ово се шири чак и на именице ко]е значе жива бипа:

Фйк (= замка) шо се фйка вркова, лисица. — Какарбниа

( = караконцула) имала, кашила \уди. — Дбсша си факаво мрва. —

Бар}амич свё -зам\йсе грчки девЩйка. — Ниве"сшица (= врста гло-

дара) (ё" мйшй. — То\йгн>е крлёйй уфашило (= напали га крпел>и). —

Клочка веди (= изводи) ййлйка. — ГусШй (= госте) чекам. — Да

усШаим йщавйца, ушб ми срби ( •■= то ме серб и).
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Онда кад се мисли на унапред познату количину или одре-

1)ен бро] нечега, об]екат оста]е у акузативу (плурала):

Да йоквасим ррбе ми (= сво]е халине). — НйШри кушр/е. —

Ойрржи ноге. — Дй Шёираш уШё буге (= бикове).

Однос ко]и се овде ]'авл>а потсепа донекле на однос измену

одре^еног и неодре^еног придевског вида. И ту игра знача]'ну

улогу мерило да ли ]е нешто унапред познато или одре})ено.

Пада усто у очи да се у по]единим случа]'евима конструкщф са

генитивом слаже с имперфективним глаголом, а она с акузативом

(ко]и означава довршено обухватан>е целокупног об]'екта), са

перфективним глаголом:

Учёр \е убраЬйву Шрйвё : УбрнйсШе ли траву.

§ 469. Уз неколико глагола ]авл>а се партитивни генитив и

на месту где би у кнэижевном ]езику дошао инструментал:

НаПрнио цийови му](= сво]'е цепове) боба, критика, /абука. —

И нек наВрне/у вйлоге вина. — Найун>ймо лё"в ( — ста]у) Шрйвё. —

Вудё найу>н>аву крчак. — Кеш \е шйшаво царски сйн да найой ко~н>й

му воде. — Намйжи мра мёлёма крйсШицу Ши. — Нарами йёишлови

сйрка. — Посёи\а (= посе]ах) н>йву ичмёна (= ]ечмом). — Нзйве

йосёи]ане свё бобдва.

Ледан део оваквих конструкци^а одговара ономе што }е

забележио и ДаничнН: 1и си мене уфашио Марко, | И }уначка меса

нарпнио \ И црвене крви найо/ио, — Да наПунимо иейове йейела,1 а

кра] свих ових примера могли би се ставити слични, додуше с

измегьеном синтаксичком ситуациям, у ко]има може ста]ати гени

тив и у кнэижевном ]езику:

йрн вина, да се наП/е вудё, сёа)ем ичмёна и ел. Партитивност

ко]а постели у овим примерима налази се и у оним првима (као

найрнила вина), само што ]е у тии првима удружена са значением

средства. У кн>ижевном ]еяику моменат релевантан за употребу

облика ]есте значение средства, док ]е у галиполэском говору

узело маха обележаван>е партитивности, свакако потпомогнуто

конструкщфма као Пун вина, а у складу с општим ширен>еы

употребе партитивног генитива.

Однос (разграничение) употребе оваквог генитива према ин-

струменталу одговара малопре описаном односу према акузативу.

Генитивом се обележава средство онда кад ]е то средство нека

матери]а ко]'а се узима градивно или и неки предмети (бобдви)

1 Србска синтакса, у Београду 1858, 94, 97.
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чи]и бро] ни]е унапред познат и утвр^ен. Ако ]е средство ]едан

предмет или прецизно позната количина предмета, ]авл>а се инстру

мента л: К'дййву машйком, Клйчи нугйма итд.

Занимл>иво ]е ово ширеше партитивног генитива, ко^и иначе

сто]'и место акузатива, у конструкци]'ама где веп имамо ]едаи

акузатив (исп. горе ме^у примерима). Оно ]е могупно само зато

што у галипол>ском веп посто]е и нису ретке конструкц^е са

два акузатива, од ко]их би место ]едног у нашем кн>ижеввом

^езику вероватно с^ао инструментал: ИшШе\у да Ши найрй\е\у

ниве'лсшу (= да те учине снахом) и ел., исп. § 496.

§ 470. Уз безлично йма и нёама бележио сам и номинатив

и партитивни генитив:

а) Има и^ан>е (= }ело) за нас и за гдсШи. — Нё"ма кд да ми

ошме. — Нёима кд книгу да уПу/ё (= прочита). — Нёимасе суще

(= ни]е било сунца), \ош нй]е се осушила. — Она вода брйсШра,

нё"ма нйкаки шрун> (у п>о\). —

б) Шд \е лёийй киша имйло! — Стари /рди шйлЪва ндейву на

глйвй \и, кййа нёимаше. — У МЬу йма жирйШка. — СШйддн>а нё"ма

(= нема заустзвл>ан>а).

§ 471. Употреба Посесивног генитива одржава се углавном

код синтагма ко]е сачига>ава]у именица и атрибут:

Увё овце \е лёийо р$но, мёкачко, нще дшШро. — Свйкога Ой-

леШа мёсо се не /ёи (пословица). — УД Гбгинога бЩё свадбу знам

(= памтим).

Обим ове употребе 1ако ]е сужен тиме што се ретко ]авл>а]у

синтагме с атрибутом. гЬих замеъу^у обрти са посесивним

дативом (кика ми = мо] стриц), а присвоив веза с оваквом син

тагмой обележава се на нарочит начин: кйкина ми крНа (= купа

мога стрица).

Нема ни познате старе употребе присво^ог генитива личних

заменица у обртима као н>е с и н. Галипол>ци би ту употребили

енклитични датив (ейн /в) или, ре1)е, присво]ну заменицу.

Забележио сам свега ]едан пример посесивног генитива без

атрибута:

Тбга су кбзе шугаве, там ни Шоди.

Материал ни]е дово.ъан да се оцени }е ли оваква конструк-

щф збил>а одлика народног говора Галипол>аца, а не какав нанос.

Обично би се место посесивног шбга употребила присво]на заме

ница н>иг'6в или конструкция са дативом (кдзё му . .). У сваком

случа)у, нема заменица того в, оногов итд.
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У галипол>ском нема конструкци]'е као десни кра\ пиве. Ту

се редовно употребл>ава присвоен придев:

врв байров (= врх брега), окешово ми зрно (= зеница),

крчОгов држак, рё~акйн кра\ (■= обала), на йуШбчком кра/у, кбнин

(= иконин) кандил гори, Увй крщ губёров заковрчеш /е, диснй

кра\ тйвин, нбгине Прсше. Исп. (у § 491) и дал>е проширен>е упо-

требе оваквих придева: кйкина ми кулйба (■= мог стрица...).

На овакву стилизаци]у односа ни у ком случа^у ни]е могао

утицати грчки ]език, ]ер ]е тамо облик генитива ]едини у упо

треби. Ни^е сигурно ни да има утица]а турског ]езика. Та] ]език

додуше употреб;ьава место оба начина — посесивног генитива и

присво]ног придевског суфикса — само ]'едан, наст. -(л)/'л || -(л)-«л

|| -(п)йп || -(п)ип1. Ледна од вари]аната овог наставка, /л, поклапа се

с }едним од српскохрватских придевских суфикса, -ин. Питан>е

]е, ме^утим, да ли ]е овакво делимично и механичко поклагшье

одиста могло допринети ширен>у ове врете наставака у галипол>-

ском говору.

§ 472. Темпорални генитив ]авл>а се у конструкци)ама ко]е

одговара^у онима у кн>ижевном ]езику:

Нйдамо се овй дйнй дбНе. — Он се овй дйна йббисни. — Увй

\йбука свйке гЪдине рЩа. — 2й се роди уШё гбдине. — Свйке

медё'Че сШрймо (= оштрасмо) срйови.

§ 473. АблаШивног генитива без предлога нисам чуо. Место

н>ега долази конструкц^а са ду (= од): Бог да чува ду бёиснога

вука. — Плаше\у се ду Шибе и ел.

§ 474. Генитив уз ейграм се познат ]е и овом говору:

да се ейграмо жмурйкй, ейгрйву се лдййШа.

§ 475. Словенски генитив у негативним реченицама одржзо

се, мада ни]е чест:

НЫа, морй, Шакб, хЫрко, Шанд кука ни исиршЪа. — Нйсу

могли да му на^е\у Шрага.

г\луг иск.ъучено да понеки од ових примера треба тумачити

друкчи]е, пошто би понегде и у потврдном облику можда дошао

генитив (партитивног порекла) као што према Пека, не наложава

6гн>а има и бгн>а наложаваш (в. горе).

Иначе ]е обична и употреба акузатива у одричним рече

ницама:

1 Оо<]е! 64.
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ЗйшШо лежё\у кдкше надвдру, нёимаШе ли свйнац ( = кокоши-

н>ац)? — За сам сирбЩа, нёимам ба\у, нёимам мйму, нёимам нйшШо.

— Синб/драгу Ько Шкмо заклопйли. — Набрдила наЬо, брдо не

мог да нйЬем итд.

§ 476. Уз ёви, ёШи употреблава се енклитика га, дакле гени

тив као и у кн>ижевном ]езику:

ЁШи га, дуводи (= долази). — Ёви га надвдру, иди га вйкни.

— ЕШи га, дбЬе вдШ. — ЕШи га, йрсШиже. Исп. за ж. род \е: Ёви

}е вбШ. — Ёви /в на глйвй ми. "■

Конструкци]а са заыеничком енклитиком задржава се и онда

кад се игеница изричито наглашава:

Ёви га младожЫа. — ЕШи га Гога. — Еви \е жена му.

Напоминаем да се и енклитика ж. рода \е може схватити као

глаголска енклитика 3 л. ]д.

§ 477. Уз глагол сёиШим се бележио сам ном. — акуз., а не

генитив: Збш Шб-да се сёиШи \й. — Убш оШб да се сёиШи.

ГЕНИТИВ С ПРЕДЛОЗИМА

Врс

§ 478. Ова] предлог употреблава се често, и то у значе-

гьима с(по)врх>, 'на', 'над', 'преко5, било да се ради о покрету

«ли о мирован>у:

УсШаи га дизгбр врс йулйце. — Ни йурйса (= не оставл^) га

врс цёава, Не се искрит цё"в. -- Уйрёгнйво кбла, сШйиво мангал

врс кбла. — ОсШёи врс Шбга кймен>а. — Начичкаше се врс мене

чПчкдви. — Ш'д се йён>еш врс кбла. — Врс камен>а лёгнеш, врс кй-

мен>а освйнеш. — Злб сам легла врз руке, рука ми уШрши. — Да

мёЬамо \йгн>й\\а, врс }агн>йЪа козлйЬа. — МиШнй }е врз грйнё

(информатори су ми г^аснили да ова реченица значи: „Пребаци

)е преко гране" [тако да остане висепи преко к>е]). — Врз грёда

га фр\и. —

ИзйЬйШе да вёад\еше Пийул>рк Миру шо \е мангалом врс кбла

{— ко]и ]е с мангалом на колима). — СШойм врс снё"га. —

Ву~к [скочио ]е и налази се] врз бйвбла, врс рдгбва му (из

да.ъег причала видело се да ]е био набоден на рогове). — Унй

чдвик зубаШарасШ, зрби му идйн врз другу уЬашеШи. — Врс кошр/е

долама, врз долймё елёк.

Г



334 Павле Ивип

У ]едном примеру забележио сам врс у }едном од значена

ко^а у нашем кшижевном }езику има предлог по:

Врс Шибё удара.

Ово претставла паралелу ширен>у на у слично] употреби,

исп. § 463.

Предлози до, из, од, с

§ 479. Предлог до (ду) употребл>ава се и у значен>има абла-

тивних предлога из, од и с и замен>у]е те предлоге у целокупно)

н>ихово] употреби:1

до — из

Изй^и ду вудё. — ЙшШем да извадим Шрун> до океШа. — Да

ми извйдиш ду лё"ва. — Да извадим ду цёйа длину. — Видимо

вудё ду бунара. — Пйде ду рука ми. — Он нет \е се йублу"\аво,

Шло срце ду усша му. — Нщё Ши ду ШрбоШа изйшло. — Плйче,

йа ду учи му нёама иий нища да йадне. — Лаш лёиба Па ду усша

Ши Шрдва (= мрва) ййдне. — Ду десне руке ййде мулйв (= оловка).

— Сйрн>е се ду цедйлеШа йсцёиди. — Ду ун'ога облика йде даш

(= киша). — Узнй Шри кбсе (= длаке) ду рёйа. — ИсШёира ку-

билчйши (= ждребад) ду лёива. — Свй се дйгомо ду крНе. — Ду

сёла кет се йоШрвймо, гладни бёимо. — Ми ду сёла два Пуша

Пубе"гомо. — Имам идан мёисец шо сам у Планйни, нйсам дОшаво

ду йланинё да се сврчём. —

Куй \е ду далёкбга мёиста. — Бйдомо дд дво\ сёла (= из

два села; т]. посвящаемо се и сад се држимо као да се не по-

зна]емо).

до = од

одва]31ье, одмицаше:

Врйца до врйцё йо /дан йёш (= пед) далёко. — За Щйву ду

сёла вймоке. — К/ьйга (= писмо) ми дб^е ду ейна. — Куирваше

\а\ца до н>ига. — Узёлй га ду маме му. — УЗ се ду дру~гё ми ни

насим (= не одва]ам). — К'око ши се ошкйне до сриа. — Тй се

Уднйси (= одво]и) ду нас. — Побё'лгомо ду Турйцй. — Пубё"го ду

вщара. — Крили смо \е ду Бу~гйра. —

извор, потицан>е, узрок:

1 Употребу само ]едног предлога у свим (месним) аблатнвним значен,има

налазимо и у грчком, где ту службу врши предлог а*6: г|,о9е 4*6 гг|у ябХ.1 'ег

кат аи$ (уоп) йег 5(а(11*, . . . Лтсд хЕ'^1 с* хе'^1 'уоп <1ег 1Лрре ги Ырре' . . . гойс,

Хшр1Т,и> хбч- ё\-сс д-г' г6у аХКо ЧсЬ 1геппе з!е уопеШапйег' — ТпитЬ, Напс1Ь. 96.
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Дё"цд се ду зеленгу\й ( = гуштера) бо\ё\у. — Овб \е мо\ си-

}йнин, ду пега се ни бб\. — Чу~ва се ду беисндга кфчеШа. — Пла-

ше\у се ду тебе. — БабаСулша ду баба-Десйё знй. — Чу]емо

до Шари. — Живуче ду вуданйце. — ЖивЩВше ду овВцй. — За се

разббли ду шёшкбга болёста. — Волан ду глйвё. — Узёше да се

заманр\е\у грйне ду вё'тра. — Трём \и [зубе], ама ду сама сибё

и Шакд црне. — Потукд се (=• убих се) до смё"\а. — СШён>е ду

бо.шьа. — Ду бу\&н>а ирдрк'^е. — Пбгори ми ру~ка ду су~нца. —

Не мбжем да дйшем ду кйЪёша (= дима). — Увй дёите не мдж

да ушвори очи му ду крма (« крмел>а). — Учёр крчики ми сВрдй-

саше (= опколише), }а ду бу^ёню ми йрблёиди (= пребледех). —

Пумудрйво ду зймё. — Пубунйво се ду много сйан>а. — Ду йл&-

кйн>а Не да цркне. — Найрнише се крЬе ду млбго дажда. —

одмицан>е од неке временске тачке:

Бё'ше стало ( = остало) ду нумйнеке (= од прек]уче). —

Лйцё \е (— \о] \е) Вогрчёшо, йбгрчи се ду нйка дЪба (= од неког

доба). — Да бм\ем чанаге (— судове), мрснй су ду сйноЬ. — Они-

бё"ву йщйни ду учёр. —

материна од ко}е ]е нешто саставл>ено, начин>ено:

Бабина крЬа била ду сочива, дёадина била ду сдли. — На

десндм му руки до йлшьна йрсШен. — Цйгани кбшВра наВращу ду

н>игй. — Лбнац \е ду чйнге (=■= цинка) найрщет. — Ми ду нбвога

жйша самлёимо брйшна. —

поре!)ен>е:

Ду дёсет саШи нёима веки (= нема више од...)- — Тй си ду

мине \ош стёр. — Утб )е \бш до вВ\ан>а интересно (= ова] ]е посао

интересантни]и од вал>анъа). —

порекло, 1ютицаи>е (материал но):

Д-увё смо жиле (= рода, порекла). — Зака дё"ца (— отера-

децу) засто су били ду другого мужа. —

Имам у куЬи ду йилеша млёика. — ИмВсе там ВёрВ/а ду лука.

— Пё"не ду сапуна. — Речёла (= врста пекмеза) ду смдкйва. — Ду

млёика сйрн>е. — Мдш ли да Вузнаш уву чумагу ду ко}ога \е дрвета

(може се схватити и као генитив матерее). —

део:

75 Ши Вурйси ду свё шугбш (= од светя). — Двуйце до нас?-

разне друге ни]ансе:
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Да ми пас инд дё^Ше ду Шрй дана. — Ду руке му дувбди

{** иде му од руке). — СШйдоше (=-= остадоше) ду бЩё и ду мйме

ОёШ сирОШи.

до -с (а)

Слё"зне ду дрвеша. — Идан д-унога врва слизава. — Пйде

ду нёба. — Да слё'знем ду йяанинё. — КеШ се йовёже/у ду це^лё

н>йве сноП/и. — Страна Ьййа ду кблца на кблац. — СШйво /е ду

склёмбе (= столице). —

ДбЬе ду йуШа. — Си Не дбЬе ду куПйн>а (= копан>а). — Ба}й

ми донисе ду ййнаира. —

КрЬа коно виШрёна вуданйца ( = ветрен>ача), вёаШар ду свй

сшрана у/и. — Убрнй \е д-унё сШрйнё/ — Дд дви сШрйнё йбШок,

у сШрё"дй \е село ни (= наше село).

§ 480. Употреба предлога до у значен>у узрока у галипол.-

ском говору ]е шира него одговара]упа упореба месних аблатив-

них предлога (од итд.) у овом значен>у у нашем кн>ижевном

]езику:

^а ду н>игй уНурави (= због н>ега, н>еговом кривицом). —

Сирбма ду глйвё му ( = због сво]е главе).

Из аблативног значеньа може се изводити и значение ко]е

ова] предлог добива у вези са глаголима йузнйм, йузнавам:

Кед зайоче да бесёиди, нбнда га йбзна ду глйса. — Пузнавам

1е ду ршй. — Ду учи \е йузнй. — Познавам ду облика, ду онё мйглё,

даш Не да заврй (= киша пе да шьусне).

И у грчком се <*п6 употребл>ава на исти начин: &к'а\пЪ

уушр^ш Магап егкеппе кЬ'1.

Као што ]е опазио и проф. Филиповип2, предлог до употре-

б.ъана се и у значен>у 'за' у примерима као:

УфаШи Шигдн> ду дршка Ва ми донеси. — Спака овца ду сво\ё

ноге се обёиса. — Врчё га ду рёйа да г-извйди- — Пдсле \е он

уфаШи ду руке да \е извйди ду казйна.

И ово долази према употреби &%6 у новогрчком: тлуш &п(Ъ)

■ъЪ х^р' МсК {аззе ап йег Напй'*. Уосталом и турски ]език овде има

истоветну конструкц^у: ЫгМп еИпбеп Штак „ргепйге ^ие1^и'ип

раг 1а тат"4 (</ел = аблативна постпозиция), Нет коуип кепсН Ьаса-

1 Тумб 97.

* О. с. 39.

* Тумб, о. с. 96.

* Осх1е1, Огатта1ге 66.
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фп(1ап аткг „спацие шоикш ез1 зизрепёи раг за ргорге ]атЬеЛ1

(галипо.ъска пословица ]е дослован превод ове турске).

Према грчком ]е очигледно и ду место дистрибутивног Во:

Бру/ё/у ду нйкоко йушй.

У грчком се дистрибутивни бро]еви граде помолу ало : аяЬ

8шЬ ^е гшеР, апо 81ча с]е гепп'2. Оваква употреба предлога са

значением 'до' раширена ]е, уосталом, под грчким утица]ем и у

албанском и аромунском ]езику3. Поспей и читав низ месних

ситуашф у ко]има Галнпо.ъци употребл>ава]у предлог до, а у

ко]има у нашем )езику иначе не долази ни до ни од (из, с):

просекутив: 36н Вро^е д-онога другого ВуШа (-=оним...). —

Пар се уйлйшиво и узёво да бёижй ду мрдевёна ( = [по] лестви-

цама). —

'поред1:

Учёр \а Вр61)0 до шкдле, Ши бёише унрШре у шкбли. — Трё^бу]е

лё"Вйм срцом да Врб^еш, да се ВркрсШйш, ду грббЩа кеШ Врб^еш.

— Тичё вода ду стране (— дуж стране, поред стране). — 75с врб-

1)емо ду жйШа. — Они кОмшйка Врводйла ( — пролазила) свйко

\уШро ду пегбве кр\е. —

'преко': *

Прб^ё ли ду Вучанзка (= поточипа)? — Дб две велйке рёикё

Вро1^омо. — Велика []е] вода, муШна, да Прб^емо ду ЬуВрЩе (може

се схватити и као просекутив). —

скроз': *

Тичё ду цёава вода (контекст захтева скроз цева, а не 1из

цеви1). — Ни мог да йрб^ем ду врйШа (= кроз врата).

И овде галипол>ско до верно репродуку}е значена грчког йлб:

Ы}уе атс' (Ш.о 5р6|хо сег ё'пё аи* «пет апйегп Ше^', —

леруй отЪ т^ ябрта аои ЧсЬ §епе ап йетег Тиге УогЪеР, —

тса1руш аяй та рбиуа Чсп пеЬте йеп Ше§ иЬег сНе Вег§е', —

е0у?]хе ал' йХХг] пбрта сег %т% йигсп ете апйеге Тйг Ыпаиз'!*

Исп. и у турском ^еНг-Ш'ийеп §ессН с\\ а раззё раг по!ге уШе',6

ЬарнЗап аки „Н ез! зогИ раг 1а рог(еив и ел.

1 1Ы<1.

* Тумб, о.

' 5апсИе1а\

с. 78.

* Тумб, о.

Ып§и1з(Цие Ьа1кап1цие

с. 96.

о. с. 160.

с. 66.

110.

5 5ап<Не!а,

6 Оо(1е1, о.
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Служба до у значен>у 'порея' чини ]'асни]ом и употребу

прилога докле(н) у значен>у ско]им путем5, 'поред чега5 (§ 409).

Осим тога употреба овог предлога под]еднако у значен>има 'перед*

и 'преко5 претставл>а паралелу употреби предлога йрку, йуку у

оба значен>а (§ 486).

§ 481. Поред ових за наш ]език необичних ситуац^'а у ко-

]ииа долази предлог до поспей у галипол>ском и сачувана шегова

употреба у значен>у ко]е ]е нормално за наш ]език:

Сшрйка %ййа колца ду кблца док се надё"не на палац (инте-

ресантно )е да у оваквим конструкци]ама са од... до... обично

немаио двоструко ду; први предлог у значен>у сод3 ]едноставно

се изоставла). — Па су Шййали (=•= ходали) По йуШока, Пушока

до ВуШбка. — Касабё ду касабЪ да Шайамо. — Моска ду маска

(= од мозга до мозга, измену два мозга) ймафарка (= разлика). —

Цйганка ду (= од) н>игове крНе йа ду (= до) царского Палаша

йрсий'1ала По мра ирщё. — Так'д Шайала крНе до крНе и Шако дошла

ду галичйрй-да (и до занатли]е ко^и прави нануле). — Дбвлен до

водё"р (= одавде довде). — Триймо (-постимо) йондёи\ник ду

сшрёиде (=од... до...). — Нед1а\е ду недеи\е (—од.., до...)

йм# осам дани. —

Бйба Шйшла ду дёиде да Шражи сдли. — За йскйву ду вас

да дб^ем (= до вас). —

Ду нйка доба чека (= чеках) у нбНи. — Дё" си била д-увй

доба. — Си (= сад) сШе \ако лёийи (= добри), глёдам, ду ко/д

д'оба (= докле [Ьете издржати]). — Сйнок сидймо, йоиё^вамо до

нйка дбба. — НоНйс играмо, йймо, веселимо се (све аор.) ду усва-

нрвйн>е, ду йубелрвйн>е (номинатив место генитива под македонским

утиц^ем).

Као саставни део прилога долази до и у старом и у новом

значен>у:

доноНи, дбсуШра ( = до-), —

доклен, дбвле ( = одакле, одавде).

§ 482. Предлог из чуо сам, осим у песмама, ]'ош и у окаме-

мен>еном прилошком изразу из мила дана : Из мила дйна уШй

Ши ЬрШ (= ту сво]у Нуд) не да йорасиш.

У месним прилозима м. из- долази диз- « одиз-) и, конта-

минирано са до-, дуз-. У ]едном примеру забележио сам диз и ван

прилога:

Да се обрне Шрава, да се ошуши диз д6лн>е сШрйнё.
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§ 483. Глаголски префиксы из-, од- и с(а)- употребл>ава]у се

у несман>еном обиыу:

извйди, изёиШе, изЩе, исоди, — одвршй, оШкйнеш, одмдШа се,

уднесё}у, удрёизаво, — сйгнйво се, самёи\ем, сле"зне, снё"ла \а\це,

сшрё'же (= скреби).

§ 484. Из свега изложеног ]асно ]е да питан>е проширене

употребе предлога до у галиполском говору обухвата два по-

себна проблема: како ^е дошло до тога да се од замени са до,

и како ]е такво до — од продрло у тако многобро]не конструк-

ци]е, истиску)уНи толике друге предлоге. На ово друго питанье

одговор ]е ]едноставан: употреба галипол>ског до ]е прост калк,

очевидан и веома изразит, према употреби грчког ото1, потпо-

могнуг често паралелизмом с турским -йеп || -а'ап. Што се, пак,

тиче прве чига>енице, из)едначен>а од и до, она се не може об]а-

снити никаквим калком, ]ер паралела у другим ]езицима нема, и

никаквим семантичким моментом, }ер нема начина да се измире

два тако супротна значена као што су сдо' и сод' и да се ]едно

об]асни из другога. Тако^е бь олако било и прогласити цео про-

цес за обичну гласовну метатезу. Одговор уствари да]е ]една

друга фонетска по]ава веома распространена у галипол>ском

говору. То ]е вокалска афереза, отпадан>е акцентованог вокала

на почетку речи (§ 76). Тако се говори зйсли место изишли,

бо\ке, Панке место обо\ке, ойанке, бучйке место обочиНе, ломлйнё <

ономлане, нумйнеке < ономаднеке, шйчке < оШоичке, Шкйда место

оШкида, Шоди место оШ(х)оди итд. Ово гласовно губл>енъе морало

]е захватити и о- у предлогу од, ко^е ]е тако^е било у иници]'алном

положа^у и готово увек неакцентовано. Тако су се образовали

нови односи. Место од-обо\ака : обо]ака ]авило се д-о-бо\ака

према простом бо\ака. Разуме се да се у такво] ситуацией до

морало осетити као предлог са значением 'од'. Исто се морало

догодити и у примерима као д-о-ййнака : Панака, затим у везама

као д-ошога « од + оШога) ко]е су протумачене као до + Шдга,

па у прилозима типа досшрдк < одосШрак итд., а можда и у

примерима као ддкле(н) (ако ]е < одокле{н), што ]е лако могуНно,

§ 409). У исто време од- се у положа]у испред других гласова

свело на само д-, Ш-: оШ нога < *Ш-кугй као оШкйда > Шкйда)

или се чак сасвим изгубило (од Шебе > о-Шебе > Шебе). Лезичко

1 Ова] предлог се баш у северногрчким ди]алектима необично широко

употребл>ава (Тумб 97).
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осеЬанье захтевало ]е да се на оваква места поврати пун облик

предлога и то ]'е допринело уопштавашу новог облика до ко]и

]е исто ]езичко осеНанъе издво^ило из примера као до-бо\ака.1

Облик до могао се без тешкоЬе схватити као пуна варианта д-.

Да ]е начин на ко]и ^е од заменено са до начелно могуЬан

у ]езицима, показу]е ]една прецизна паралела баш у новогрчком

]езику ко]и ]е и утицао на широку по]аву аферезе у нашем го

вору. У новогрчком ]е некадашнъи префикс е$- добио нов облик

5е- управо на ова] начин. Почетно I- ]е отпало, али се аугмент еу

облицима као ^сриуоу, новогрч. (ё)$г<риуа схватио као саставни

део префикса, па се цело 1-е- пренело дал>е као глаголски пре

фикс: през. новогрч. $всрейуш према старом ёжребусо2. Али одлу-

чаи доказ да ]е баш ово посреди пружа^у паралеле са до = од

у нашим говорима. Таква се употреба до нашла у говору хрват-

ских насеобина у ]ужно} Италики3 и у чакавском говору града

Цреса4. Размешта] и особине ових говора искл>учу]у сваку уза-

]амну сродност са галипол>ским, али сва три говора има]у ]ош

]едну за]"едничку црту, веома разви^ену аферезу, ко]"а ]е можда и

у цреском и молиском страног порекла. Исп. материал у Реше

тара (о. с. 157 ^'дV^са, ггёпИ; 173: зройаг, зройапса, V68 А/ §гё •<

оуо §оо"Ше к'1 §ге итд.) и у Тентора (о. с. 158 : V0, по, ко = ако,

итд.). Из истог основног услова, аферезе, проистекао ]е на сва

три места посебан, али паралелан развод.

§ 485. Хронолопф описаних промена ]асна ]е у главным

цртама. Оне су се могле одиграти само на тракиском терену.

Замена од са до везана ]е за аферезу, а дал>е проширенъе упо-

требе овог предлога своди се на калкове. Многобро^ни примери

са од и из у песмама остаци су стан.а ко]е ]е из старе посто]-

бине однесено у Траки]'у.

Прко

§ 486. Ова] предлог осим значеньа 'преко' има ]ош три нео-

бична за наш ]език, 'покра^ (с нюансом правда), скроз5 и "према*

(у значенъу критер^а):

1 Ово ]е било утолико лакше што многе ненаглашене речи има|у два

облика, дужи и краЬи, настала елнзирм (д-уфаШи : да-рёкне).

1 ТпитЬ, НапйЬисп 112.

* Ке5е1аг, 50(11». 171.

* Теп1ог, АгсЫу XXX 167.

* Аферезом свакако треба тумачити и чикеиицу да )е у галипол»скоы

говору бро] предлога ко]и почин>у вокалом сведен на на]ман>у меру.
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За сам \бш маличак (= мялен), Шй си \Ъш велик (— веНи), Шй

йрб1)и Прко мине. — ВйскаЬим йрд^е Врио н>игй. —

Да Прочем йрку вй врйШй, Па да идем унбм другом удд/и. —

Прку врйШа ул'ёизе.

Прко бЩа Ши {= према свом стасу) йрсШй (= простри) {ор

ган. — Прку човёика ррбе-да му. — Прку сёлй му крНе-да му

(= према селу и купе). — Прко гу№ра нЪге ойр$жи (све по

словице).

За об]аш1ьен>е прве од наведених употреба исп. § 440. Што

се тиче значена скроз3, и ту се ради о калку према грчком ако

ко]е значи поред осталог и скроз5 (исп. и § 480).

§ 487. О предлогу ради (§ 441) овде треба репи толико да

може значити и сзбог5, као што покажу горе цитирани примери.

§ 488. Ова] предлог са генитивом долази прилично често:

Тйшлй смо у Шибё на йщан>е. — Пуслйла на унб мёисшо, у

н>6н>ине мйме. — Иде у иного кафеище. — ОШе данйске да \ёамо у

нйс. — Тйчкен бё"ше у нас. — ИсШемо да дЩемо у вас. — За

ШЩо у н>й, амо и они-да легли. — Иди ПоШражи у оне жинё

брдила. — Идан Цйганин у нас дб^е. — За сам се на}мрваво у

Турйцй мнбго гддйна. — Вёгдине сам нщмеШ у иного Тфрчйна. —

За на млбго мёисШа сшо\а, у млЬго гбзда (— газда). — Вёгдине

се уцёини (— погодих) у Никбле. — А ко задоцнймо [са погодбом],

Не да сШйнемо (=- останемо) у нйшога гбзде. —

По ку~рва ли да)е, ни мож да се заврШй у н>ига Шрй.

Д А Т И В

§ 489. Употреба датива добро }е очувана и чак ]е шира него

у кн>ижевном ]езику и веНини ди]алеката.

Основно значенье овог падежа, значение намене, користи,

штете и ел., обилато ]е заступл>ено и у галипо.ъеком:

Да га ибс\е (= пош.ье) ейну \е (= свом сину). — Пумулила

се ббгу. — Ако пйсшё се ви дёиди наемщали. — Криво и (— им)

дувбди (= долази) ув шо стадам (= што ]а оста^ем); итд. итд.

§ 490. Врло ]е чест и присвоен датнв, али само од личних

заменица у енклитичком облику. Ту нису само обичне конструк
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ци]'е као НокШйки [су] му мйлички; У лёЬй ми вё"Шар удйраше;

Очи \е ( = ]о\) црне, глйва /с црна, веп и такве као:

Прржи мЪра ррку Ши ( = тво]у руку). — Да йоквйсим рсШа

ми. — БриШви брйдр му (= сво]у браду). — Свак сШрёиНом му

(= према свор] срепи). — СаШ су дошли седам души и узёли

сестру* ви. — Тйшли дни дома \и (= свор] купи). — Оскобли се

брйдё и. — ИзйЬе мйма \е и бй\а \е. — ПйШйла дёивере /е. — Узёлй

га ду маме му. — Нще бЩа-да Ши (= и тво] отац) бйво грн-

чар. — Пуквйрйла сам йлеШан>е ми. — Ду реши ми да оШкйнеш. —

Улици ми дбЪе ( = мом дворишту . . .). — Иди кажи бйй Ши нек

дй и менё-да индга коша. — ДусШраг за лепима Ши. — ГапъиЪе

избрщеШе су, башй ми и йзброи. — Сшрйжё главр му. — КеШ

бдим найушу\ем се, не мЪж д-рзнем дщу (= дах) ми. — Вй\ар

йбдиза раковине ми (жита). — Уво дёише не мож да уШвдри очи

му ду крма (= од крмел>а). — Мачка гребё нокшйма /е. — УШвури

рсШа ши. — Бабо, да усШйим (= ставим) овр-да ми дрргу ногу. —

У сййпр му йрдрщр\е ( — подрхтава). — Брйнем се за еёсшрр ми. —

Ни Вораса га Носа му да дбЬе. — Не зна сам сибё му (= у не-

свести ]е).

Адноминална употреба погесивног датива долази овде и у

примерима где би наш кн>ижевни ]език и веЬина ди]алеката упо

требили адвербативни датив:

Дрк\е ерце ми (исп. ДршЬе ми ерце). — брло \е цйс.Шило

ране му (= орао му ]е чистио ране). — Баба СрлШа \е р\на ми

(—ми ]е ура). — Узёше учёр ПанШрлё ми (= узеше ми...). —

МиШнй га на рамёнр му (■= баци му га на раме).

Карактеристичан ]е пример Умри /е ейн }е (рмри \& аорист,

\е уг дат. л. замен., дакле дословно ,умри]е \о] син \о\*). Право

посесивно значен>е ту носи адноминални датив (друга енклитика),

док адвербативни (прво /в) има обично дативско значение (намене,

користи, у овом случа]у штете, губитка).

Употреба енклитичних личних заменица увелико ]е поти-

снула употребу присворих заменица. Ове последнее долазе

углавном онда кад се жели посебно истаЬи неко припадание или,

нарочито, неко супротставл>ан»е у припала н.у:

СрШра Шо'1а врсШа (= ]е тво] ред) да рзнеш мяёико. — Ту]ё

лйкШове [су] мйличке, дй (=- да]) /3 моим лйкШом да га измёирим.

Разуме се, кад се реченицом саопштава сворна, и то тако да

]е предмет сворне предмет реченице, а само исказиван>е сворне

припада предикату, може се употребити само присвора заменица:
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Увё грнци мо\ё, унё грнци н>йн>ине (= ови су лонци мо]и, а

они су Нзихови). — Идан волов н>йн>ин, идан волов ваш. — А. Чи}ё

ли су крошке? Б. Нише.

§ 491. Присво]на заменица изоста]е и у случа]евима везане

посесивности као „куНа мога оца". Ту се употребзьава ]една

конструкщф необична за наш ]'език, веза присво]ног придева са

заменичком дативском енклитикои.

Дй \е бй\йна ми йршка. — У/йна ми зёна $мри. — Уво \е кй-

кина ми кулйба. — Секрвина ми мама знаше. — Мужёвн>й ми чайр

( — ливада мога мужа). — Уво \е сестрина ми игла. — Изйсла же

нина му мйма. — Уво су мамине ми ррбе. — Увд су дёидине ми

книге.

У нашем резину овакве су конструкци]е врло ретке. У Ми-

клошичево] Синтакси1 наведен ]е само ]едан пример: §оз1еть

йёИпётъ т1, а у П. Ъор^евиЬа2 опет само ]едан: изь отьчина

ми хрисовула, — оба из старосрпског. У ДаничиНево] Синтакси3

налазимо нетто сличних примера из нови^ег ]'езика, али ту датив-

ска енклитика не долази непосредно иза присво]ног придева, него

се везу]'е за глагол: ПлаЬа\те ми слуги мелемашче; Кад му видим

мукадему ресе (из Вукових народних песама). У РЛА под 1 /а, В,

4а нема н^едног примера, а исто тако ни у МаретиНево] Гра-

матици.4

У Миклошича5 налазимо и нешто примера из старословен-

ског, бугарског и македонског ^езика.

Ни]е сигурно да ]'е у галипол>ском говору ова особина про-

дужетак старине. Уосталом, чак и ако претпоставимо да има

континуитета измену поменутих старосрпских примера и гали-

полског стажа, ]асно ]е да ]е овде стара употреба проширена и

претворена у доследно остварен клише. Уколико ]'е, ме1)утим,

ова црта никла у крилу самог галшю.ъског говора, без везе са

некадашуьим стажем, полазну тачку морала ]"е дати конструкци]а

типа кике ми колиба ко}а }е, с продиражем дативских енклитика

на место присво]них заменица (§ 490), морала истиснути обрте

као мо)ега кике колиба. Доцни]'е, кад }е сваки посесивни генитив

1 Стр. 16.

* Прилози за синтаксу српскога ]езика, Гласник СУД ЬХ1Х 54.

» Стр. 364.

4 Стр. 498.

5 1. с.
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ко]и ]е оста© без атрибута замешивай присво]ним придевом (§ 470)

и овамо ]е ушао придев кикин на место генитива кике. На ова]

]е начин створен однос кика ми : кйкин ми као кика : кйкин ко]и

садржи у себи елементе сре^ености и стабилности, али ко]и пока

зухе да се употреба присвс^'не заменице енклитике у велико] мери

механизовала. Ако упоредимо синтагме мала ми сестра и бЩйна

ми сестра, констатовапемо несклад у употреби ми: док се у

првом примеру ми односи на именицу сёсШра, централни део

синтагме, у другоме се примеру ми не односи на имен. сёсШра,

ко]а и овде има исту функц^у, вей на именицу ба/а ко]а се

налази транспонована у придев бй]йна. Ова] однос за српске

прилике ни]е обичан.

Галипол>ска конструкци^а доста потсейа на одговара]упу

турску: агкайа$-1т-1п „йе топ сатагайе" (галипол>ски би било

дулгйрбв ми) садржи два присвоена суфикса, -ип ко^и одговара

галипол>ском ми и -т ко]и ]е еквиваленат за гал. -ов, -ин (§ 470).

Ред ових суфикса додуше ]'е обрнут, али ]е разлика уствари нор-

мална: турско -ип дода]е се испред падежног наставка (в. ниже),

док галипо.ъско ми ипак ни]е толико слеплено уз именице и

иде иза падежног суфикса: кика ми, кйке ми, кики ми (о ]едном

изузетку в. у § 492). Треба истаЬи и то да се овде -ин влада

умногоме као падежни наставак, што опет одговара природи

турског -т ко]а се и сматра падежним наставном и долази на

месту ко}е припада таквим наставцима. Из свега излази као врло

вероватно да ]е на ствараьье и учвршпенэе посто]еЬих односа

утицала и турска синтакса, мада ]е основне полазне тачке пру-

жило стан.е ко]е постои и у нашим говорима.

§ 492. Адноминални присвоен датив ни]е ни иначе непознат

нашем ]езику, али у вепини д^алеката и у юьижевном ]езику

ни]е чест (адвербативна употреба много ]е обични]а). На]више га

има у ди]алектима на истоку, призренско-тимочком1 и косовско-

ресавском2. Иста особина проширена ]е и у бугарском и маке

донском ]езику, а посто]ала ]е и у старословенском. Вероватно

]е да су Галиползци, полазеЬи из наших источних кра]ева у Тра

кту, понели у свом говору и ову црту. Нэену дал>у стилизаци]у>

1 БелиЬ, ДШС 335—336: к$На мо\ёму брату, ч$На онбму човёку итд.

405: сЬ°с другара си, сесШрё си.

* БелиЬ, Ист. сх. }ез. II, св. I, 365: куЬа Петру РакйтиНу итд.; Стевано,

виЬ, Метох. 65: Сйн Лазару ПавловиЬу итд.
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онакву какву видимо данас, треба приписати разведу на тракиском

терену. Да се учврсти и прошири посесивни датив личних заме-

ница, и то у фиксирано] адноминално] употреби, могао ]е утицати

грчки ]език у ко]ем се лично припадание таког]е изражава кон-

струкщфма са заменичком енклитиком типа 6 па-сера; р.ои „теш

Уа4ег", а исто тако и турски ]език у ко]ем се припадание обеле-

жава сталним посесивним суфиксима (прилепцима): кНаЬ скн>ига',

кИаЬ-ип *мо\& кн>ига', рага сновац3, рага-ти 'наш новац\ У тур-

ском су ови прилепци толико сливени са реч]у ко]о] се дода]у

да се падежни наставци (прилепци) додачу тек на нъих: ЬаЬа 'отац5.

ЬаЬа-$1 сньегов отац', ЬаЬа-зт -а'ап сод н>еговог оца5. У ово] светло

сти поставу ]асни и галипол>ски примери као ду дё"дино-ми-га двора,

ду бййно-Ши-га знб}а. Врло ]е илустративна паралела измену овог

последнъег примера и тур. рейет -т-Ы-к'1-п-йеп 'йе се1ш йе 1оп рёгеп,

где аблативно -йеп (ко]е одговара нашем -га) долази иза посе-

сивних суфикса -Ш- и -ш- ( = галип. Ши и -ин)2. Исп. § 153. И ту

падежни завршетак долази тек на посесивну енклитику. Ови при

мери интересантни су због тога што се у жима огледа структу-

рални утица] ]едног аглутинативног ]езика на ]едан флексивни.

Овакве су по]аве и у галипол>ском говору ретке.

§ 493. Дошив цила креШан>а \аъ]ьг се обилато, увек без

предлога к:

И ]а ке идем му]6м дгр/ш. — Улица ми дбЬе ( = мо}'ем двори-

шту...) — Ъе йдемо УшШеру (— ка...). — ВраШе/у се ундм дёиди

\ЪШе. — Не Шбди ( = немо] одлазити) уШбм крИи. — А Не д-йдемо

овдм ПуШдку да се нйЩемо вудё. — ТиЬоше инбм вилйкбм Ьблу

(=]езеру) да се кЩе\у. — Да слёизнемо увй\и ( = у долину). У

турском тако^е нема разлике измену облика за правац и обичног

датива (суф. -[у]а || -[у]е) . Уосталом ни грчки утица] не би могао

изазвати замену ове конструкци]е предлошким обртом. Грци у

оваквим приликама употребл>ава]у акузатив (ко]и иначе умногоме

наслег)у]е ишчезли датив) без предлога: гоерх ая(т1 с§епеп *'г пасп

Наизе'».

§ 494. Сачуван ]е и датив ко]им се означава унутрашньа

потреба или жел>а:

1 Оепу, Огаттаке 198.

2 Испред -йеп у наведеном турском примеру налазе се и транспозитор

к! ссе1и1' и веэивно -п-.

1 ТЬитЬ, НапЛЬисп 34.
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Сйй му се. — Учёр сВаше и }ЪиШе Ши се сйй. — ЛегнйШе ако

ви се сйй. — Вудё ми се йщё. — Мела ми се \ёи.

§ 495. Од ситни]их по]единости поменуЬу само толико да

уз глагол боли долази редовно датив, и да исти падеж може

доЬи и уз србй:

Болаву му нЪге. — Були му глава. —

Засрби му ру"ка. — Србаше му р$ка. — Србй га.

АКУЗАТИВ БЕЗ ПРЕДЛОГА

§ 496. Уз глагол найраим могу се употребити два акузатива:

Послава ( = шал>и) га на шкдл>у, Не га найрйиш йбйу. — Ако

си мфшко, зёШа Не да Ши найраим ( = учиниНу те зетом). — Да

Низ да Ши досШйЪем ( = да сам те достигав), Наз да Ши найрйим

кумаш\и ( — растргао бих те на комаде). — На камен>у лёгнеш, на

ни мешу се дйгнеш, кймен» \асШьк найрйиш. — Траже/у Ши дррги

цйрови за сйнове /и, йшше/у да Ши найрё!е]у нивё"сШу.

Оваква конструкци]а н^е непозната нашем ^езику: ЧесШиШа

би н>ега учинио и ел.1 На тракиском терену могао \у ]е подржати

и утица] грчког ]езика у коме ]'е „Еш йорреИег АккизаИу... зепг

пЗиН^...: тоу ехацау [ЗааЛса с51е тасЫеп 1Ьп гит Кбш§'г".

Необични су за наш ]език примери: ПГ6 да найрйиш уШе

бё"ле длине ( = шта да учиниш с тим белим длакама). — Шо да

найрйимо увога зёШа (с овим . . . , од овога...). И ово ]е грчка

особина: Гута уа хацг, хоал урбоа с\уаз зо11 ег т'й 50У1е1 ОеИ та-

спеп?".

§ 497. Исто су тако страни духу нашега ]езика примери у

ко]има акузатив (об)екат) долази уз глаголе у рефлексивно] форми

(са се):

Л1 се мёШни камен» (-= бацих се каменом). — НайрШили се

дрргу жену. — Укушйла се (= окот-) дво\анче, \Ьбу двЪ\ живи. —

Ниша се кбза сйноН ркози, двб\ се ркози. — Зайосшймо се ускршн>е

йоклйде. —

Нише диво\ке вр&н>аву с. вёиНе. — Мще се главу /е. — Чёш}а

се главу. —

1 ДаничиЬ, Синтакса 408.

* ТЬитЬ, НапйЬисЬ 33.

• 1Ы(1.
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Да се Подёилимо ййре. — Да се йрмёанимо мулйфи (= да

трампимо оловке). — Да се йодёилимо имшьи.

Ова особина потиче из грчког }езика у ко]ем }е сасвим оби-

чан акузатив уз меди^алне глаголе: Тбуе уо^&ваи.; бхц 8& тоуе

сро^оОр-ас чаЗбХои сНэега се бо]иш [тйуе = акуз.!]; Не, н>ега се не

бо|им нимало1. Исп. и акузативе уз меди]алне глаголе акХлуу'&ру.л'.

ЧсЬ егЬагте ггисЬ етез', ХилоОроя Чсп Ъе<1аиеге\ сиХХоуесерда (аиХ-

Хоус^оца'.) Чсп йепке ап е^аз', еЪуорт Чсп Ье1е (ги)' итд.1

§ 498. Акузативом се обележава]у и органи кс^има се врше

взвесне радн>е ко]е не излазе из сфере субъекта:

Замани главу ми на Шибё. — ШЬ машет руку Ши (исп. и

Ни маши грану). — Намйгне очи. — Инй дивд\ка жмурй очи /е. —

ШЪ ПлёшШ/Ше усша ви (што млештете . . .). — ПлёшШе рсша му

(ова) глагол долази и у меди]алном облику: Шб се ПлёшШеш). —

Зуби Ши искржуНаш. — ИскрзуЬа зуби (али и СкржрЬа зубйма).

Исп. грч. трПГш тоЬс; 686ута(; с^ппсег 1ез йеп^з'.

§ 499. Темпорални акузатив одговара добро ономе у другим

ди]алектима:

Он Шамоке цёал дан з\аше. — Щиво дан ши (= те) нёима

дбма. — Сваки дан йуслу/е. — Ми инй ной (= ]едну ноН) лижймо

водеке. — ИшШем да искрПим ку\й ноН дивд/ке Па да ми Пуслр1е}у. —

ЛИ шЩйву цёиво саШ йо мйгли. — Она кбмшйка Прводйла свйко

\ршро до нзегбве куНе.

§ 500. Лична заменица уз поредбено коно сто}и обично у

акузативу:

Ти-да (= и ти) Неш коно мене да усШариш. — Ке(д) довбде\у

(= долазе) /уди коно вас. — За кед бё"ву коно Шибё млада. —

Зй-да коно Шибё, Шй-да коно мине. — Он коно шибё млад бёише. —

Да-ббг-да коно менё да осШариш, — поред:

Коно Шй \а-да Шрём дчи ми. — Коно Ши \й-да се сил жёашам

(= само зевам).

Ни]е потребно везивати ову конструкц^у аа призренско-

тимочко стан>е.2 Нэу су Галипол>ци вероватно примили на тра-

киском терену из грчког ]езика: грч. 6Ау ер-ёуа 'те 1сп\3 О рела-

тивно скорашн>о] подави иноваци]е сведочи и то што она ни]е

стигла да буде уопштена.

1 ТНитЬ, НапаЬисН 32.

8 БелиН, ДИЛС 627—628.

* ТЬитЬ 30.
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АКУЗАТИВ С ПРЕДЛОЗИМА

Предлог з а

§ 501. Употреба овог предлога с акузативом обухвата у глав

ном оно семантичко по.ъе ко]е и у српскохрватском кньижевном

]езику припада исто] конструкции (апстраху]упи, наравно, месна

значевьа поменута у § 464):

Два йёНа лёаба замёисйли за свадбу. — /7рш за копе, за кола,

за свё шугбш. — Куйи за два дйнйра. — Дбкойа \е за сисе. —

Н-йшшем увбга кунака за зёШа.

Вредно ]е ипак истаЬи неколикр значен>ских типова:

Покйрймо се за нйшШо (■= посва^асмо се због нечега).

Тудййо у йланйни за дрва. — А. За когй ди^бсШе (= по

кога . .)? Б. Ми до1)'дмо за нйшога }унака, за вишу див6}ку.

Гладан сам, нйсам за воду.

Предлог п о

§ 502. Уз глаголе луйам и удрем долази предлог йо с аку

зативом:

Пб руке га удрйво. — Полуйао га йб руке. — Удрй га йб

глйву. — Жене луйа/у дёаца йб глйву. — Луййо чумагом овцу или

козу йб глйву. — Удри ми ид ногу.

Исп. о употреби йо с овим падежом у другим д^алектима

код Милке ИвиЬ, ЛФ XIX 201 ид. — Иначе се у галипол>ском

уз овакве глаголе употреб.ьава^у и предлози на и у и. йо (в. ниже)

И у вези йо вб]у долази йо + акузатив:

Нй]ё ми йо вб/у. — Нй\ё му йо вб}у.

Напоминаем да сам и у Банату налазио йЬ вол>у, йб волу и

да у Пиви и Дробнъаку постов предлог йдвол>у.1

§ 503. Поминьем овде из практичних разлога, мада строго

узев не спада овамо, и дистрибутивно (прилошки) употреблено

йо* ко]'е се и у галипол>ском често ]авл>а:

Кйща йо кйща }}дл (= бара, ]"езеро) бйне. — Ъе Ши дйм инр

шику йлШьна, Шй да Шййаш к$ку йо крИу. — Бйба и дёада имали

йо-1нр куЬу. — ^обу чишйри сШрйнё йо дёсеШ адьмй (— корака). —

1 Л. ВуковиЬ, СДЗб X 396.

2 О карактеру ове употребе йо в. М. ИвиН, ]Ф XIX 198—201.
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Врйца до врПцё По /дан ПёШ далёко. — ПрсйЩала По мра (= ломало)

йрб\ё.

Под утица]ем околних ]езика ]авл>а се и редупликаци]а у

дистрибутивним конструкцидама:

Пён>йЪем се дёиШе По идан Но ид&н басамак 'кршйло. — /7о-/нй

По-]нд ПршНа. — По-\нб По-}нд По}ё"до га. — Да га изберёт По-}нб

По-}нб зрно.

Исп. турске конструкци]'е као Ыгег Ыгег „ип а ип"1 и грчке

као ?уа$ Ьлч в]е етег"1.

О употреби По уз бро]еве исп. и § 280.

ИНСТРУМЕНТАЛ

§ 504. Инструментал се употреблава без предлога с (а), и

то не само инструментал ору^а, веп и соци^атив.

А. ФаИали таким вйлама. — Уфаши чиШйрим ПрсШама. — Шд

се сйграШе увйм врШёнбма? — Омй га врё"лим водбм. — Иглом се

у66до. — Пушком сам рдреШ. — Ла га йоглёдни инйм бкешом; итд.

Б. Уа Ье д-йдем бщбм ми ( = са сверим оцем). — Шд бдйш

ббнйм див6]ком, мьра ли здрави дивб}ака йма? — ДбЬе \енйм

( = с ]едном) нашим женбм. — Сейм крНом смо Шйшли на свадбу. —

Ббгом нйирш сабале Ье се дйгнемо и Не глёдамо на Пусй ни. —

Турий бё"ву АусШрщом за/ном. — ^а бёиво номдн овцама. — Тр \е

жином му. — ^а бёиву ГрчиНама за/ном. — Кика ми мрзаво бвце

инйм чувёиком. — За ПбПдм бесёиЬаву. — Да мдже царом да бисёи-

ди. — Шд се караш (= сва^аш) уШйм Пщаницом. — Помё"ша \арца

козама. — Оке да уШвори кавгу инйм другим цйром. — Тррци кеШ

су се лрпйли Англичанами. — Ушйм чувёиком Прмёини увб }йгн>е,

дадо му дишща (= женско), рзо ёркек (= мушко). — КеШ се нйЬемо

другйрйма. — Бргарама нйкакве вёзе нйемо имали. — Бёише се заПе-

рйла (= спаивала) Никблом. — Мй смо рддови н>игбвим мамом. —

Уа ймйву Пусй данйске ракщом. —

Ако рзнем инб дрво и дбЬем уШйм дрвеШом. — Трчё}у кбнама

(= иконама). — Свй смо Пршкама. — ЙЬйсе девбка крчйгйма. —

Тбди нувйм гйзом ( = с новом сукшом). — ДбЪе\у Шрй вука и ейр-

дйше\у ( = опколе) бПвблицу малйчеШом (—с младунчетом). — Инй

клЪчка ПилиЬама. — Свари мёсо куйреом. — Пасу] \е дрвёним мйслом

1 Оойе!, Огатта1ге 36.

* ТНшпЪ, НапсИшсЬ 78.
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слйдак, а масшим нще. — ЛЩом ( = с ло]ем) нще лёийо. — Л1}йма

найрЩШо. — Алва сйрн>ом; шёрбеШ бцШом. —

Инйм ЪкеШом не да бйнеш ййсар. — Найраи крЬу двё"м /йз-

ббм. — Ко\ё \е инйм дршком, оно \е бакрач, ко\ё \е двёи.н дршком,

онб \е аранЩа. — Прб^е нйки чбвик бёилйм ррбама. — Прйзнйм

руном ни Шдди , се на екймищу ( — празне руке не йде се лекару).

— Трёабу\е ле^ййм срцом да йро^еш, да се ПркрсШйш, ду гроба^а

кеШ йрбЦеш. — КрЬа Ши инйм Вёнцёром. — Дб1)е идан кбн> шёс

ногёма, крйлйма (=са шест ногу, с крилима). — З&рац великим

роговама. — Куш^а рукПвйма. — Вила Шрйм рогом, искршена.

Ни у песмама нема сигурних остатака употребе с. Али зато

се ова] предлог чува у живом говору у два прилошка израза и

уз инструментале личних заменица и заменице ко:

I Сёади смйром. — Свй йобётомр к$Ном й-з-домом (= са

породицом; напоминаем да се именица дом иначе не употреблава).

— До1)дмо у вас крЬом й-з-домом. — Ми се уцёинймо (= погоди-

смо за службу) крЬом й-з-домом.

II с .чан, с шуббм, с н>йм, с н?6м, с н>йма (исп. § 227), —

ис кйм, с кйм.

Ласно ]е да у свим наведеним примерима имамо окамен.ене

облике са с. То вреди не само за прилоге, облике истргнуте из

парадигме, веЬ и за заменичке инструментале са с. Они долазе

само код заменица са суплетивном променом, а код оних са пра-

вилном парадигмой нема им ни трага. Карактеристично \с и то

да се ови заменички облици употреб;ьава]у без разлике у зна

чен, у сощфтива и инструментала ору^а:

И \бн-да с 1ьйма Шбди. — Ис кйм си бйво на игран>у. -

РишёШо шо се жиШо чини с н>йм за вуданйцу. — А. Ис кйм

(= чиме) га йзмири? Б. ЛакШом ми га измёири.

Приличан ]е бро] наших говора ко]и пониа]у употребу соци-

]атива без с(а), у ман.о] или вепо] мери. Такав ]е напр. и крашо-

вански1, затим метохиски2, источноцрногорски3, црмнички4 и неки

други црногорски5, па разни говори у Далмации и Хрватском

Примор]у". У галипол>ском ]е ова особина очигледно на]'дослед

1 Л. Живо]новиЬ, ЛМС 243, 70.

1 СтевановиН, Метох. 67.

» СтевановиН, ИЦГ 109.

4 МилетиН 531.

• Во5коу1с -Ма1еск1, Ехатеп 6 и 12.

* БелиЬ, Зам*тки 74 и Ист. сх. }ез. II, св. 1. стр. 335; Зима, КагНке

244-246.
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ни)е остварена. СудеНи по томе што се она ]авл>а у говорима

дуж ивице наше ]езичке територи^е, вероватно }е да на ньено

ширеше нису утицали само унутрашнэи моменти као што су семан-

тички додир соци]атива и инструментала оруг)а у неким случа-

]евима' и фонетски процес с сыном > сином, него да ]е било и

утищф несловенских ]езика ко]и не зна]у за морфолошко обеле-

жаван>е разлике измену инструментала и соци^ативэ. У галипол>-

ском говору, где су несловенски утица]и пона^ачи и где ^е нъихова

по]йва на]доследни]а, не може се сумн>ати у и.ено несловенско

порекло. Губл>ен>у разлике измену оба облика могла ]е допри-

нети и грчка употреба предлога ре (од етарогрчког р.ети) у обе

службе: Ыапх хофбс р.ё хб ф{Хо р.ои 1кп тасМе ете Ке1$е пи! те1-

пет Ргеипа° и тб еахёлаае р.е тт^у хала той сег Ъес1еск1е 51сЬ тМ зе1-

пет Мап1е1:'2. Али пресудну улогу имао ]е утица] турског ]езика.

И он има исти облик за оба значеььа, али са ]едном аглутина-

тивном постпозициям (-Ие\\-1а, -1е)3. Таквом суфиксу као морфо-

лошком средству бол>е одговара]у наши падежни наставци {-'ом)

него наши предлози (с ). Калк према грчком давао би преи

мущество уопштавашу с у обе службе, док калк према турском

фаворизу]е изоставл>ан>е предлога и свог]ен>е обележ]а падежног

значен>а на наставак.

§ 505. Посебно треба поменути неколико карактеристичних

конструкци]а с инструменталом од ко^их се неке додуше упо-

требл>ава]у и у другим ди]алектима, али су ипак у нашем ]езику,

узетом као целина, рег)е од других обрта истог значеньа:

ймешом: Вйкнй га ймеШом; Мдж да га вйкне ймешом, —

Уа се инйм /ащёшом на/ё'м; На\ёидо се инйм филЩом ( = кри-

шком) лёиба. — Слё"й инйм дкеШом; Инйм океШом сам слёииа,

деснйм; Зббу двёим Цветом не чу^ем, —

коном ( = на коньу, ]ашуг1и): Иде и ува-да дивщка кон>ом;

СвеШога Ъррйу усни бёалйм кбн>ом; Пруводи (=пролази) Ндравим

кдььом, —

Не да сам /а кйрШйлама ( = неНу \я бити [за]едно] с орловима,

непу )& бити ньихова века); Некем да сам \а жива дрв\ама, камё-

н>ама (— неНу живети колико.. .), —

1 В. М. СтевановиНа, БелиНев зборник 1937, 307—314.

2 ТгштЪ, НапсИэисЬ 97- 98.

• Оос1е1, Огатта1ге 70.

-
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Свйк сШре"Иом му (= према свор] срейи).

Исп. у претходном § примере са ширен>ем инструментала на

рачун генитива особине: Прйзнйм рукбм не Шбди се на екПмцщу

и ел.

Вредно ]е поменути и конструкци]у сам еббом ко]а се ]авл»а

у два значена: 1) лично, без ичи]е помоНи, и 2) са самим собой,

у себи:

Л1 сама еббом йймШим ми га на^о како Шрёибу\е да бйне.—

Сам собом бисё"ди. — Гворйво По ПрШу едм еббом. — Шд

Пср)еш сам еббом.

За прво значенье исп. материал у ДаничиНа, Синт. 570. Друго

^е, пак, очигледно соци|ативног порекла: сам собом — сам с

собом.

§ 506. У песмама су сачувани извесни архаизми ко]'и се у

живом говору не могу напи.

У две песме ]авл>а се уз глаголе инструментал по]ачан>а (тип

логом лежаШи):

ЗошШе му се ма}ка вером не веру\е. — Удовица се фалбом

фалила; Та си се фалбом фалила.

У ]'едно] песми долази инструментал у значен>у вршиоца

радн>е уз пасивну конструкци]у са глаголом:

Тако ]е мене богом Писано, \ Богом Писано, мщком речено.

Има, додуше, и у живом говору инструментала уз пасивне

конструкщц'е, али ту они не значе езмог вршиоца него н>егово

оруНе: убодён ножом, Пешком сам рдреШ.

§ 507. Инструментал без предлога у месном значежу (про-

секутив) чува се добро:

РасШёара овце йуШом. — Вёидй и (= видех их), лйдом Про-

^йше. — Тддим увЩом ( — долиной), шодим Планиндм. - Крщом бди.

§ 508. Потребно ]е посебно истапи временску инструмен-

талну конструкци]у са срнце зйодом:

Тйм сам бйо, срнце зйодом сам засШйгао. — Срнце зйодом

шй лё"ба ]ёиш (код Галипо.ъаца то ни]е време обеда). — До1)е

срнце заодом.

Поремепена рекци]а у сунце исте }е врете као у славонском

и зипсе гаоа"1. Исп. уосталом и синонимии израз сунце за(в)б^й-

Ьем у галипол>ском, чи]и ]е номинатив могао тако^е утицати као

образац.

1 1у$1е, Роз. II 121.
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ИНСТРУМЕНТАЛ УЗ МЕСНЕ ПРЕДЛОГЕ

§ 509. Главно о овоме речено ]е веп у § 464, овде Ну се

само дотаНи три]'у по]'единости.

§ 510. Веома ]е обична конструкци^а.за овцйма сам бйо. То

]'е у ово] сточарско]' средний стандардни израз за вршен>е пастир-

ског посла.

§ 611. У више махова бележио сам удвостручено меЬу:

МеЬу Кадйкбвном и меЬу Киселйком (имена села) йма йлоча,

на йлЬчи йма кдн>ски трак. — МеЬу Пёхчевом и меЬу Негревом. —

МеЬу Бар/амйчом и меЬу Ушшером.

Паралела йма у старшем ^езику1, а тако^е и у данашн>им

ди^алектима. Исп. напр. у МрковиНима Вук \е меЬу овеацеак и

меЬу козе"!?, или из мог материала:

меЬу нйма и меЬу Власйма Крушчица, измену Мале госйоЬе

[и] измену Вёлике Врачев Га], изме(Ш) ЧёнШе и измен Барйнде

Фаркаждин, измен Лагодине и изме(ш) ЪуйрЩу Глоговац.

Псфва ]е уосталом раширена у разним балканским ]езицима.

О об]ашнъен>у пс^'аве в. Науегз-а, НапйЬисп с1ег егк1агепс1еп

5уп1ах, Не1(1е1Ьеге 1931, 33—34.

§ 512. Предлог йо се у галипол>ском може слагати и с

инструменталом, додуше сразмерно ретко:

Ни Шдди йу муйм Шрагом. — Пу заичким Шрйгом Шрчй. —

По йушом он враЬаЬем се дома [рече]. — А ко Шддиш йу гьигдвом

вЩом (= вол>ом), лёий Не да си ( = бипеш [му] добар). — Пу кра-

\ом бди.

Карактеристично ]'е да су од пет примера четири са значением

просекутива, дакле у семантичко] области где се додиру]у инстру-

ментал и локатив са йо, исп. шдди йо йушу и Шоди йуШом. Сли

чай ]е и случа] примера йу н>игЬвом во!ом, исп. в о л> о м народ

ном и по в о л, и народно]. Ласно ]е да се ради о контамини-

раним обртима везаним за продирайте конструкц^е с предлогом

йо у рани]е семантичко пол>е инструментала. О спорадично] упо

треби инструментала уз ова] предлог у другим говорима в. у

Милке Ивип, ЛФ XIX 206—207.

1 КЛА 8. V. тейи 2а а) ЬЬ), 2а Ь), 2е Ь) ЬЬ, 2 Ь.

* Ву]овиН, ЛФ XX 107.

* ЗапсНеШ, ЫпдиЫ^ие Ьа1кап1яие 154.
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ЛОКАТИВ

Предлог н а

§ 513. Треба истаНи употребу овог предлога у значеньу 'по*

уз глаголе као рдрем:

Удрй га чак на ШрбоШу. — Удрйво га на руки. — Удрй ми

на лйкШбва. — Удрйво га на колё"неШу. — Да ми По\йшШеш на

глави.

Поред на у овом значешу долази и у и само По (в. одгова-

ра]уНе параграфе).

Предлог п о

§ 514. Ова] предлог }е жив и употребл>ава се у разним ни-

]ансама свог месног значен>а:

Погарцла се По лицу, — Пу глйвц га $дри. — Удрй га По

глави или По нбги или По лЩй. -

По н>йва йма нйка шрана. — Тайам По ПланПна. — Йшшем

да Поглёнем нй-вам По шавану. — Грйорак исбди Пу н>йва, ни

д&\е жиШо да узрасшй. — Да се Пён>еш коно кбэа По \&рЪва. —

Ли Шд^аву цёиво саШ По магли.

Характеристична ]е употреба именица ко]е значе жива биНа

у оваквим конструкциями:

Имйше вбдеке идан, Шаййше По Шу~1)й жени. — ТЬди По к'урва.

Ова употреба стара )е у нашем ]езику, а позиата )е и у

другим словенским ^езицима.1

С овим ]е у вези и дал>е ширенье конструкци]е са По уз.

жива бипа ако ]е присутан дистрибутивни моменат:

По курва ли дще, ни мож да се завршй у н>игй Пйрй.

Пошто се месно значенье конструкц^е са По често додиру]е

са значеньем ииструментала-просекутива, могли су се по^авити и

примери као:

По ПуШу ЩЩйНем рёкао. — По ОрШу он ^ене рзне идан лакай

[платна ко]е ]е носио собом].

Интересантан ]е и пример Беседе му нйсу По ПуЩу (= на

свои месту) где се веза по пушу употребл?ава са нюансом кри-

тери]а.

§ 5)5. За временско значенье конструктив са По имам свега

]едан пример из песме:

Да се нащем, да се оЩем, \ По игран>у да луду/ем.

» М. ИвиН, ЛФ XIX 179.
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ДОДАТАК УЗ СИНТАКСУ ПАДЕЖА

§ 416. Из целокупне слике употребе падежа у овом говору

јасно произлазе два закључка. Пре свега, у доба пресељења у

Тракију Галипољци су попели углавном очувану српску синтаксу

падежа, оштећену једино (па и то не сигурно) у погледу разли

нована падежа правца од падежа места. Затим, и на тракискон

терену првобитно стање није начелно измењено. Промена у по-

јединостима има, додуше, доста, али је сачувано разликовање

свих седам падежа. Општег падежа нема, предлошке конструк-

ције по правилу не преузимају значења која су имали падежи

без предлога, чак је остварени развој ишао пре у правцу изо-

стављања предлога и тамо где их је било. Мада је грчког ути-

цаја и на овом пољу било доста у појединостима, може се рећи

да он није успео да из основа трансформише падежни систем

галипољског говора. Што се тиче утицаја турског језика, он је

могао допринети чувању старог стања: турски аглутинативни

суфикси врло добро одговарају нашим падежним наставцима (за

сваки наш падеж има и у турском одговарајупи наставак), а

предлошких конструкиија у турском уопште нема.

§ 517. Описани систем синтаксе падежа наравно није у

потпуности сачуван у говору свих Галипољаца у Пехчеву. Под

утицајем македонске околине јавља се код многих говорних

претставника несигурност у употреби падежа. Напоредо с њом

иду и аналитичке консгрукције место синтетичких. Ипак се могу

наћи појединци којима веома ретко промакне неко отступање ове

врете. Овакви су и моји главни информатори. Ти људи и данас

употребљавају падежне облике онако како су их у Барјамичу

упо'требљавали сви (разуме се, осим појединих жена родом Гркиња,

које су и тамо биле несигурне у падежима). По говору ових

најбољих информатора, наравно уз многа проверавања и поре-

ђења са материјалом осталих, ја сам изнео описану слику синтаксе

падежа. То значи да та слика претставља стање у оном говору

који се говорио у Барјамичу непосредно пред напуштање тога

места, а који се данас чува само код језички конзервативнијег

дела Галипо.ъаца у Пехчеву. Ово наглашавам нарочито зато да

би се схватило да су изнесене промене под грчким утицајем

биле већ у Барјамичу готова ствар и уопштене код свих говорних

претставника, па и оних са најнепомућенијим језичким осећањем.

У томе и јесте разлика између ових промена и оних извршених

23
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у Пехчеву под утиц^ем македонской ]езика ко^е су засада ]ош

увек црта говора по]единаца, иако многих, а не говора целог

колектива1.

§ 518. Сасвим ]е друкчи]е врете механизаци^а ко]а ]е извр-

шена у пс^единим конструкци]ама са бро]ем {])идйн:

СнЬще сШЩамо ино врз друго, найраимо сШок. — Нарёдй и

лёийо ино врз друго. —

Ено кр ено нёима (= нема две сгвари у купи, толико ]е сиро-

машан), али од другог информатора Ено кр инбга нёима.

Оваквих примера има и другде у нашим дкфлектима. Исп.

у Подравини2 /" Ш \а гпат, какд зи ре\>а1е \епб га йгй&о, у Банату:

Да мёшёмо }ёно дд друго* (и знатан бро] сличних примера). Об]а-

шн>еше ]е просто: из примера као }е(д)но на друго, ]е(д)но у друго,

где акузатив одговара употребленом предлогу, пренео се овакав

однос и на конструкц^е с предлозима ко]и захтева]у генитив.4

На ова] начин переменена ]е нормална падежна рекщф и

отворен ]е пут за да.ъе промене:

Кед бесёидимо ино дру~го (= ]'едан другоме), ми не мёишамо

маЬедбнски. —

Унй чбвик зубаШйрасШ, зуби му идйн врз другу у^ашеШи. —

Ладом Прокате идйн зй другом.

Специален случа} претставла конструкц^а зй-1но зй друго:

Ника жена зй-}но зй друго рЪди. — Беседе свё за-}но зй

друго.

Овде имамо поред замене самог падежног облика ]'ош и

редупликаци]у предлога сличну оно] код йо (§ 503).

Напоминаем да сам све ове примере забележио од говорних

претставника ко]и иначе одлично чува]у систем падежа.

УПОТРЕБА ЗАМЕНИЧКИХ ОБЛИКА

Удва}ан>е личних заменица

§ 519. Записао сам известан бро] примера удво]ених облика

личних заменица:

Мине ми ни Шрёибу\е. — Ува ми \е дивб\ка йознаша мин}. —

Мине ми се ни ва\й ( : ни ва/й ми се). — То Ши нйко уйу'1а шибё

1 Исп. § 17.

> Хаы 30.

• Мо| материал из Фаркаждина.

1 Као паралелу за пс^аву механизоваве ]еднообразне конструкции ове врстэ

у различитим синтаксичким ситуаци]ама исп. употребу немачког еШапйег.
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(= неко те ]'е научно). — Сд(Ш) сам га уШркаво и шибё ши казр-

/ел. — Тибё ли Ши Шрёибуаше уШа дивб\ка7

Напоредо с оваквим примерима долазе у истим ситуаци]ама

и примери без удва^анэя. Оно ^е у галиполском уопште знатно

рег)е него напр. у бугарском или македонском ^езику или у нашем

призренско-тимочком диалекту. Намепе се закл>учак да ]'е осо-

бина скоро настала. Ипак изгледа да се она не може свести на

утица] говора пехчевских домородаца (мада ]е и тога утиода

свакако било). Забележени примери потичу од информатора ко]и

добро чувашу говор донесен из Бар]амича. Они су ме усто и сами

уверавали да се тако говорило у Бар]амичу. Уосталом и положа]

у ко]ем се ]ав.ъа]у заменички облици (ред речи) у неким од на-

ведених примера показухе извесне особености. Бипе дакле да су

се удво]'ене конструкци]е почеле употреблавати веН у Бар]амичу,

и то свакако под грчким утиц^ем. У новогрчком ]езику ово ]е

сасвим обична особина.1 Она се могла пренети на галипо.ъски

говор утолико пре што ^е ньегова синтакса и иначе сва прожета

елементима унесеним из грчког. Грчки ]е утица] на синтаксу

галипол>ског говора толики да би чак било чудно кад би ]една

оваква особина изостала.

Слична се особина налази, додуше, и у приличном бро^у

наших д^алеката, али ]е свуда несловенског порекла. То }е ]една

од карактеристичних црта призренско-тимочког диалекта, а има

]е осим тога и на Косову2 и у неким црногорским говорима дуж

албанске границе,8 па чак и у говору хрватских колонка у ]у-

жно] Италии где се тумачи итали]анским утица]ем.4 Ласно ]е да

се и у галипол>ском удва]ан>е могло развити без непосредне везе

с неким од ових говора, а из сличних узрока као у н>има.

/7о/ача/яо г а

§ 520. У вези са ди /е ]авла се по]ача]но га:

Дй }е га уши, шо дрше вёиШра носом. — Дй }е га йскер. —

Дё" \е га Сшб]ан; (и с контракциям) Дё" га ви мали брйШац. —

Дёа га Ши бй\а.

1 ТЬитЬ, НапйЬисН 81.

2 ЕлезовиЬ, Речник напр. 8. V. он : пему сам му рёко.

» СтевановиЬ. ИЦГ 117.

1 Ке5е*аг, ЗйсШ. 233 : педа-ви-^а йЫ1 Ни. — .^аз аи{ КаПеписЬеп Е1пНи«8

гигйскги!йг!геп Ы.'



358 Павле ИвиЬ

Ова заменичка енклитика долази у по]ача]но] служба или

плеонастично у народним говорима многих наших кра]ева. У Да-

ничиЬево] Синтакси1 наводе се примери из народних песама, али

н^'едан од н>их ни]е са прилогом за место. Ме^утим МилиНевиЬ

има у ]едном диалогу : камо га Ша/,* М. ПавловиН бележи у

Сретечко] Жупи : камо га ^ездимир,3 Д. ВушовиЬ у Неточно;

Херцеговини : Ъе га \е он,* ИвшиЬ у Посавини §;е &а № оп <3апа5,5

а \а сам нашао у Глоговцу код Свегозарева кам га Драгйша и

у Гочу код Врнзаца кймо га /е у~чо. На]раширени]а ;е ова особина

у Банату.6 Усто ]е поклапан>е галипол>ског стан>а са банатским

наррецизн^е, ]ер обухвата све дета/ье конструкци]е: и сам прилог

(ди, а не камо) и ред енклитика: ди \е га, а не ди га /е.

Консшрукци/е шиПа ми с тобом

§ 521. Место веза као ]ъ и ти употребл>ава]у се везе тина

ми с Шобом:

Мй с Шобом смо ( - ]в и ти . . .) йобрйШкиьье, све на-}нд

м&'сШо бдймо мй с Шобом. — С Шубдм се Покйрймо мй. — Мй смо

с Шубдм \ако мйлни, све йшШемо да се на^емо. — Сйграмо се мй

с Шубдм. — Кед бёимо с шубдм на йазару. — Мй с н>дм дру"га бёимо

ан'6 врёаме. — Ми садёке дулгйрЬм смо вбдеке. — Мй се на^омо

двуйцма да Ербисё"димо ину* бесёиду. — Данйске ми другйром уфй-

Шимо (аор.) инр /йрбйцу. — Данй(с) се Денвером йукйрймо. — Диз-

врЪ*ма се ( = одавно) йознйвамо уШйм човё^ком. — Бйбом (= са

свекрвом) се йокйрймо, бйбом Ымо да се йуяуйамо. — Мй се с

*ьйм Пу1ртймо. — Ми шддймо енйм девд}ком (=]'а .идем" т]'. за

бавляем се с ]едном девоном).

Исп. и Легне\у они унй ндН (= оне ноЬи) дивд/ком (т]. легне

момак с девоном).

Важно ]е истаЬи да ;е у свим наведеним случа^евима кон

текст показивао да се ради о само зедном лицу (суб]екту) ко]е

ступа са ]ош неким у однос обележен предикатом. Тако напр.

1 Стр. 118.

1 РЛА 8. V. като 1, 3, Ь. а.

« Срет. 26.

« И. Херц. 55.

5 Роз. II 109.

• Милетип, Кик. 34 : Дй -га- $. И у мом материалу веома многобро)ни

примери из целог банатског ди]алекта (на^ешйе ли \е га, дй \е га).
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реченица Мй садёке дулгйрбм смо вбдеке значй я]а и другар смо

овде", а не „ми (т^ нас дво]ица или неколицина) и другар смо

овде".

Ова особина настала ]е свакако на исти начин као й у дру

гим ]езицима где се налазн, конгаминйци]ом конструкцьф „А и Б

иду" и „А иде са Б". Овакво об]аипье1ье и преглед материал!

из индоевропских ]езика в. у Делбрика.1 За руске примере ове

врете в. напр. Шахматова2 или Виноградова*.

Заменица за сва лица

§ 522. Употреба заменица за сва лица, како личне тако и

присво]не, сужена ]е умногом и сведена на окамен>ене изразе и

(код заменице сво}) на ]едно специ]ализовано значение.

Заменица себе (инстр. собом) долазн само у уста.ъеним изра-

зима у вези са сам:

Сам сибЪ омрзнес. — Изгуби се сам сибё. — Свак сам сибё

да ни бигендиер/е, у море Не се задави (= да не воли свако самога

себе, у мору би се...). — Трём /а (зубе), ама ду сама сибё и Шанд

црпе ( = али су сами од себе . . .). — Рёкло дёиШе сама собом. —

ДасШа си се сём еббом Шовёарао ( - мучио). — Сам сЬбом бисёади.

— Галичар се Ьене врйШиво дома и гворйво йо йрШу сам собом. —

Шо йср\еш сам собом ( = у себи). — М ейма собом ПймёШим ми

га нйЬо како Шрё^бу/е да бйне.

Иначе се употреблава^у одговара]упе личне заменице I, II

я III л.:

Да \зн»м дёише с мдм. — Ъе да йдемо нами да жн>ёмо. — С

Шуббм не д-рзнеш. — Узёла ррбе, узёла мйче-да с н>6м зщном. —

Дёица меЬу н>йма казу}е'1у.

§ 523. Заменица сво} употребл>ава се само у значен^у свла-

стит', ско]и ни]е ту})3 и и ]едном усталеном изразу:

а) КеШ се двуйце йуяуйа\у, йа идан сво\ д-увбга ПрсШйгне да

га оШме («= одбрани). — Увй ми \е сво\ чбвик, до н>ега се не бб\.

— Нёкаше, не кйраШе се, свуй сШе. — Свйка овца ду сву\ё ноге се

обёиса (а не за ту^у). — ТуЬа йё'Чйа на ШуЬом бун>йшШи не мож

1 Уегв1е1сЬепс1е 5уп1ах III (1900) 255—256 (материал показу]е да |е по}ава

на]раширени]а у руском и литавском).

2 Синтаксис русского языка, Вып. I," Ленинград 1925, стр. 151.

* Русский язык, Москва-Ленинград 1947, стр. 331.
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да ау\ё, а свб\, к'дко да не мбже (=■ ма колико...), Ь$не (— ипак)

га надвйва (— надмашу^е; македонска реч).

б) Нще на само сво'фм му ладу или Нще на сво'фм ладу

(= сулуд ]е, блесав ]е; фонетски лик и значение овог лад упу-

Ьивали би на поре^ен>е са руским лад 'ОЪегетзНттипв', четким

Ы 'Огйпип^, ОЪегетзиттип^3 и польским 1ай 'Огйпигщ').

У осталим случа]евима употребл>ава]у се заменице одгова-

ра]'уЬих лица:

^а сам думаНан у му1бм крЬи. — Иде/у дома и $зне'1у н>йн>ину

мйму йа \е уднесё\у. — У н>иговом крЬи Гога \е домаЬин. — Свйки

(=момак) рзне н>егову кбну (= сво]у икону). — И дёиШе \ёило

леиба, узёло Шбрбу пигову и Шдди на шкбл>у.

Нарочито ]е пак честа употреба конструкщф са дативским

енклитикама личних заменица I, II и III лица у ситуаци]ама где

би се у кнэижевном ]езику употребила заменица сво]:

Трём дчи ми. -- НбкШи ми йурёиза. — УД жвакаНем ]ёзйк ми

у]ёадо. — Исйлази ]ёзйк Ши. — Главу Ши машеш. — УШвури усШа

Ши. — Зуби Ши искржрЬаш. — Да ви глйву изёиШе. — Да ви нокШи

изёиШе (клетве). — БлуЧаЪим црёива му йбвади (— избацио ]е

сво}а црева). — Бйо идйн Цйганин, имйо мнЬго мерйка на бйбу му

(= на сво]у ташту). — Свак има ПОслр му. — Душбм му се врвё.

— Нёима врёамё му. — ЗамоШйва бб\ке му. — ВраШи се галичар и

рённе жени му.

Исте се енклитике употребл>ава]у понекад плеонастично или

с оном ни]ансом (учешпа, заинтересованости, неког расположена)

с корм се често употребл>ава си у призренско-тимочком диа

лекту:1

Паираи Ши крсШ (= прекрсти се; зап. начин). — Не зна сам

сибё му. — Нще на сймо сво/бм му ладу. — Ду сйма сибё и Шанб

црне.

Последнее три примера (са плеонастичком енклитиком уз

заменицу за сва лица) претставл^у калкове према грчком т&о

ёраитоО рои 'тетег', хоо ё(1аито0 хои'зетег',2 затим ёуы рбуо; цоо

Чсп зе1ЬзГ8. Исп. уосталом у Миклошича4 примере за сво\ си из

старословенског, бугарског, старосрпског итд. и за себе сиь из

1 БелиН, ДШС 405.

2 ТЬитЬ 83.

» ТЬитЬ 92.

* 5уп(ах 106—107.

» 1Ы(1. 107.
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старословенског и бугарског. За себе си у данашн>ем бугарском

и македонском ]езику в. Андре]чина, Осн. бълг. грам. 362 и Ланта,

Огаттаг 39.

УйоШреба инсШруменШала с к и м

§ 524. Место инструментала заменице шшо употребл>ава

се одговара]уНи облик заменице ко у вези са предлогом с:

А. — Покрйвамо куНу. Б. Ис кйм Ье да \е ВбкреШе? — С кйм

га рйржи (=]ело), чйсШим масШим ли или крмчёШовим? —С кйм

Ну да йомешём; нёамам метлу. — Ис кйм нйПраи овр кишу, ис

кйм \е свари? — Ис кйм да \е мёисим, шйквом ли или млёиком?

— А. Ис кйм га йзмири ? Б. Лактом ми га измё"ри. — Ъе га

найраи камен>ом, клОнцом, ис кйм да \е (= чиме било). — А.

С кйм наложи дган>? Б. Налджй га шййрШом ( = шибицом).— А.

Ис кйм га шаши? Б. Концом.

О почетном и- ко]е се ]авл>а у великом делу наведених при

мера в. § 81.

Употреба с кйм место чим позната ]е нашо] диалектоло

гии из банатских говора1 и из говора хрватских насе.ьеника у

]ужно] Италии3, а тако^е из говора града Цреса3. Пошто банат-

ски говори и иначе показу]у доста сродности са галипол>ским,

ни]е исключено да ]е ова црта послала у матично] области

Галипол>аца у северно] Срби^и из ко^е потиче и велики део срп-

ског живл.а у Бакату.

Дал^у паралелу описано] по]ави претставл>а употреба акуза-

тива кЯгд у значенъу ак. „шта" у источноцрногорском диалекту*.

Обележаваше релаШивносШи

§ 525. Релативне реченице често почижу свезицом шо уме-

сто обликом релативне заменице ко/и:

1 За северни Банат износи )е Б. Милетип, Кик. 34. Ла сам ]е нашао у спим

банатским местима ко)а сам посетио.

2 Ке5е(аг, о. с. 210 ...Лиг <1еп 1п81гигпеп1а1 (йез Ргоп. Ш) с11еп1 а"1е еп1$рге-

сЬепйе Рогш уоп ко, г. В. я кШь $и-ца-иЫ1? счготК ЬаЬеп $1е 1Ьп егвсЫа^еп?".

5 Теп1ог, АгсШу XXX 163.

* М. СтевановиН, ИЦГ 117: Кдга да купим? и ел.
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ИзЛ^иШе да вЬхд\еше Пийилрк Миру шо \е мангйлом врс кбла.

— Увб ми дадоше унй двуйце шо бё"ву с н>йма. - Уно сйШно шо

се найрЩа ду н>ига ббзё. — Он зна унб ме"сШо шо }е сШбиво л$ио~ац

нодеке. — Вулбвски чёшан> ( = чешапф) шо чёш!амо вулдви. — Дй

1$ марамица шо се обрисуемо.

Као што се види, овакве су конструктив )ош чешпе него

у нашем кн>ижевном ]езику. Стан>е у галиполэском говору добро

се слаже са оним у новогрчком ^езику ко]и у оваквим прили-

кама употреблава непроменлэиво поО.1

ПРИДЕВСКИ ВИД

§ 526. Облици одре})еног и неодре^еног придевског вида

различу се у нашем кнэижевном )езику: 1) акцентом (код вели-

ког дела придева), 2) наставцима (у неким падежима) и 3) кван-

титетом наставака (опет у неким падежима). У галипол>ском говору

разлика по акценту сачувала се код приличног бро]а придева, а

она по наставцима само у ном. ]Д. м. рода. Уколико у ген. (- ак.)

]д. м. р. ]ош увек посто^е напоредо наставци -а и -ога, то дан а с

нише нема везе са придевским видом (в. § 238). Трепа разлика,

она по квантитету неких наставака, ликвидирана ]е скоро потпуно

скрапиван>ем дужина иза акцента као и оних под акцентом у отво-

реном финалном слогу. Ледино у положа]у пред енклитиком нала-

эимо остатке разликован>а квантитета наставака: лё"йё су неодр.

вид, али лийё ми одр.

Разлике у акценту у много случа]ева одговара]у онима за

ко]е зна и наш кн>ижевни ]език, али има и доста примера отсту

пала. Ево неколико типичних категори]а:

1 а. бе"во, бё1,ла, бёило, бёилй (ген. мн.): бёили, бёилим

грубо, грубим : груба-вёира

жуШбга : жуШога

лрдйм : лудога

сле~"йё су : слёийе Ши (зенице)

1 б. лёийи, лёиййм : лийй (< лЪйй) (исп. свишй Никбла)

рёаШко : риШкд « рШкб)

шанко : ШСнк'д

1 ТЬитЬ 88.



О говору Галипол>ских Срба 363

2 а. вё\Шу : ве\Шр ми

други : други

нового : нувр

слаШко : слаШко

чисти : чисШи

2 б. сшёрога : старого

3 а. црвен, црвёна, црвёнйм : црвёни, црвёним

шарёне : шарене

3 б. велик, велика, велико : велики, -а, -о1

3 в. висок, висбка : висукй

4. дибёо, дибёло : дибилй, дибилй

5. дрвено : дрвёно.

У мом раду о акценатском систему галипол>ског говора бипе

речи о томе колико ]е од свега овога остатак старине, а колико

резултат разних угледан>а и укрштан>а типова. Овде ми ]е цил

само да покажем како се влада акценат као морфолошко средство.

Интересантно ]е да односи ове врете показу]у ]ош увек доста

виталности. Придев ел 3 6 не посто]и у оригиналном говору наших

Галипол>аца (ономе ко]и се говорио у Бар]амичу) и они су г»

научили тек откако су населени у Пехчево. То им ипак не смета

да различу по акценту видове овог придева:

Увр шо \е била \дш слаба : А овй слабй гледйо.

Акценат ]е, дакле, главни носилац обележ]а видске разлике

тамо где ]е она уопште обележена.2 С н>им ]е удружена у ном.

\А- м р. и разлика мег)у наставцима (-0: -и) ко]и се везу]у за

облике с одговара]упим акцентом. Ледини изузетак чини однос

дррги : другй. Насупрот овоме у ген. (-ак.) ]д. оба наставка, -а и

-ога, употребл>ава]у се уз облике с ко]им било акцентом, што

]0ш ]'едном потвр^е да су ови наставци изгубили видску вред-

ност. Исп. с ]едне стране да ми бёила лрка (некадаппьи завршетак

неодре^еног вида уз акценат одре^еног вида), а с друге стране

сшарога чуве"ка (некадашнэи завршетак одре^еног вида уз акценат

неодрег)еног). Све се ово прецизно слаже с оним што сам ]'а нала-

зио у Банату. Исп. и § 238.

1 Исп. напр, велика: велика у пл>евал»ском и пивско-дроби>ачком говору

(Ружичип, СДЗб III 144; ВуковиН, СДЗб X 287).

2 Разуме се, велики )е бро) придева код ко]их нема акценатске разлике

измену видова. Исп. напр. ушо мйличко дёише: Уво ми дёише (]е) маличко.
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(

§ 527. Од придева ко]и су сачували посебне облике одре-

Ьеног вида велики део долази у тзв. лексичким синтагмама ("зуп-

1а§тез Ыояиёз") као сталан атрибут неке нменице:

Бёили лркац и црвёни лркац. — НаПрйише таратора (= неко

1'ело) бёилим л$ком. —

Дд ми жушога йасу"\а. —

Да ми сувога лёиба, нёЪем ду мекачкога лёиба. —

Н-йшШем црнога йайра, да ми црвёнога йайра, црвёни Пали. —

СлаШкд масло (= ул>е од сусама) и дрвёно масло (= масли-

ново ул>е; исп. с друге стране дрвен бастуй =- батина). — Слашкб

\е масло ду сусама. — Уйржи га слаШкйм мдслом. —

А бёижи довле, груба вёиро (гррба вёира =« ругоба)! — Вё'ди

ли ушу грубу вёиру? —

Увд \е ришкд сиШо, а йма Шанкд-да сйшо. — Прсёа\еш йр

( = под) шанкйм сйшом. — Ни даде ми реШкд сйшо. —

Свишй Никдла. — Данас \е свеШй недёи\а. — ЧисШй йундёи\ник

(= понедел>ак „чисте" недел>е). — Бёила недёи}а. —

Велики брйш и мала брат ( = стари]и и мла1)и брат). —

Велика ми сёсШра и мила ми сестра. — Велики ^ар и Мили ./ар

(топонима). — Учу велики йоклада. — Велики Прсш. —

СлёиВо бко (= слепоочница). — Найрйила си коно слёайе ши

зенице (израз; = упропастила си га). Слё"Ви }ёдан\ (погрда, уста-

леност израза огледа се у акценатском лику \ёдан место обич-

ног идан).

Исп. и поименичено шарёне (= паре) у аргоу: Имате ли

шарёни? — Нё"мам шарёни.

Облици одре^еног вида долазе и ван оваквих устал>ених из

раза у слободно склопл>еним синтагмама („5уп*а§тез сИзсигзИз"):

Да ми ви\Шу ми газу ( = да] ми мо]у стару сукн>у). — Увб ми

йрдйде унй висукй чбвик. — Забща дибилр страну (колца). —

Дибила страна у мине сшйде, танка у н>ига. — Могаше да рзнеш

унё-да дрва друге. — Урло ( = брзо) []е[ родила, море, унб другб

\е (= оно друго Нэено дете) }бш у йовйтку. — Увй другй ми сйн

\бш :ша. — Прстр (= простри) унй лийй чаршаф. — Убрчи лийё

Ши ррбе. — Да ми да узнем лийё ми рубе. — Мб) лийй брйШац. —

Учёр недёи1а бё"ше, /а бё"ву йросшрла лийй чаршаф. — Да фурча-

лад'йшеш йайрче утйм лийим фррчом (= четком), да се слашши-

нё)у (= си)а]у). — Сунце ли за/)е, лийа диво\ка дбма да \е. —

ДЬсша \е душдво увй-да луди вёаШар. — Ко Ши саши унр нувр
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ййлШу (=- огртач; тур. ра11о, грч. яаХтб < франц. ра\еМ)1 — Тбди

нувйм газом ( - иде у ново] сукн>и). — Убукла нуву \е газу. — Унй

ширукй кра\.

§ 528. С друге стране и облици неодрег)еног вида употре-

блэава]у се у свим категори^ама где их према н>ихово] старо]' упо

треби треба очекивати:

УсШа (су) Ши мндго велика. — УлёиШи дан {]%) велик. — УШй

жена (]е) Шёшка, шрбб \е коко )е (= \о\ ]е) вилйко. — ЛйсШ \е

велик коно рука. — Уви кбсШ много круПан, мнбго велик, увй \е

бйвдлски. — Кйке су Ши лёайе бучШе ( = обочиЬи). — Море \& ако

Ши уф&Шим, Ы Ши кажем кд \е луШ. — Сйн \е бёаше маличак. —

Увд \е сиШо рёиШко. — Пасу} )е дрвёним мйслом (= с маслиновим

ул>ем) слйдак, а масШим нще. — Ина му (колцу) сШрбна дибёла,

ина Шапка. — Увбга шо }е бйо слаВ. — ОЬеж да умйваш, чйсШо

да /е. —

ТВ си сШйр чбвик. — У н>й ймаше лёиВбга жйШа. — Лё"Вй

Шрйва ймйше. — Кйке бёиле нбге имаш. — На глава йма бёилй

длака. — Шб да найрйиш уШё бёиле длаке (=с тим . . .). — Нёима

симёра, йма ино вё/Шо седло. — Увд су вилйки дрв\и. — Другим

никоим дивб\ком не да се ужёни. — К} Шодиш уШйм лёиВйм дивб\-

ком. — Да се накйШим, да убучём лёиПу гйзу. — Шб шодиш §ёне

ушйм лудим. — ИзЩе двёа_м (= с двема) свё"Нйма нбвога бгн>а. —

МВ ду нового жйШа самлёимо брйшна. — П'у, несШрймйчино, нще

Ши сШрйм, на сШарога чувёика Влу\аво си. — С кйм га увржи,

чйсШим масШим ли или крмчёШовим} —

КеШ се пуна Вочёш/а на ланйру, бйне\у велйке ВрВлкбве. — Йма

велик более, умёара\у млого. — У Шбм Врнару имйсе едан велик

йан>. — Каки су, свё висбки /уди. — Други /уди дувб^аву кр н>игй. —

Две" лёийе дивб\ке. — Ли, сШйр чбвик, Ну да га наВраим ду Шибё

\бш лё"Во. — Жёдан кбн> муШну воду ни глёда ( = не обрапа пажшу

на то што ]е мутна).

Карактеристични су примери кеодре^еног вида уз показну

заменицу. Ту ]е облик овога вида оправдан тиме што ]е заменица

у право] демонстративно] употреби, а не анафорско], тако да

именица уз н>у одиста означава предмет ко]и ни]е одрани]е

познат.

На]битни]*е ]е, мег)утим, то што ]е употреба облика неодре-

г]еног вида обична и у атрибуту. Изоста]е тенденци]а, позната

неким нашим говорима на западу и ]угозападу, да се у оваквим
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приликама уопште форме одре^еног вида. О то] тежььи говори

Решетар: „г. В, т Ра^иза за^ тап ге^тазз^ парёпдаП за дV^

кйтаги ЫЩет (ипЬезпттн; Рогт) „тап Ьа( алезез 21ттег ^е1Ь

^етаН", аЬег парёп^аП зи 6\'й кйтаги гйЩет коШгот (Ъезитт1е

Рогт) „тап Ьа1 сИезез 21ттег т'й §е1Ьег РагЬе ^етаИ".1

Аналогне односе Решетар налази и у говору хрватских коло

ниста у ]ужно] Италии,2 а тако^е и Милетип у црмничком говору8.

„И за црмнички говор важи, дакле, углавном констатаци]а ко]у

]е Решетар учинио за остале штокавске говоре: да се и у нашем

]езику развитак придевских облика креНе у истом правцу као и

у осталим словенским ]езицима, у ко]има ]е употреба неодре1)е-

ног вида сведена на ном. синг. придева на -он и -ин и на преди-

катски номинатив, док ]е у свим осталим случа]евима преовладао

одре^ени вид". На исто] ]е линией и констатащф проф. Сте-

вановиЬа поводом источноцрногорског диалекта: „Неодре1)енн

облик се употребл>ава доследно као самостални именски део

предиката у реченици. У друго] служби не долази кад значение

жегово захтева, а то значи да се одре^еним обликом често казу)е

и сво]ство непознатих лица и предмета".4 Са стажем у овим

штокавским говорима на западу слаже се и оно што ]е нашао

Фанцев у казанском говору Вир]'а: „01е АфекНуа т айпЬшлуег

51е11ип^ коттеп 2е\убппНсп т ЪезМтпйег Рогт, т ргасНкаНуег

йа^е^еп т ипЬезп'тткг уог, \уо ет 11п1егзсЫео! гшзспеп Ьехйег

Рогтеп уогпапс!еп 1з1; Аизпаптеп зтс! зеНеп, гит Ве1зр1е1 аИпЬи!:

/о \е Ы1 Ъей&зИ /ёз, аЬег а }ёз ШдзШ ргИте".6 На]зад, нешто

слично забележено ]е и у неким чакавским говорима: „V зуип

озЫ1гп тезпта (па Нуаш) 1тато и апчЬшдупо] 51игЫ [паз1. пот.

з§. *ет.] о зет з1иса]а кай ]е кгаре а рой аксеп1от:... Про

сИупй (ОгаЫ^е), сМо гепй (Нуаг), То т\ \е гёк1а опй Про т61о

(3*. Огай). V ргесНкап'упо] 51и2Ы ]е 1 и оу1Ш тезпта гауг§е-

1ак -о : ОЯ пЬа }е бЫа (51. Огай). Мо}й сШпй \е При (Вп^е)"0.

Наст, -о постао ]е овде фонетским путем од -а, што значи

да продужу^е завршетак деклинаци]е одре^еног вида. За разлику

према стажу у свим овим говорима, у галипол>ском неодреЬени

1 5»ок. 217.

2 50(11». 200-201: ййЬгач }е §йв1а, - бйека ЬМе \епа ЛйЬгач дйзЫ.

» Црмн. 542.

* ИЦГ 76.

5 АгсЫу XXIX 377.

« Храсте, .1Ф XIV 32.
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вид не губи терен. Штавише, код оних придева где су се облици

оба вида из]едначили по акценту, то из]едначен>е }е извршено

по правилу у корисг неодре^еног вида (о томе пе бити опшир-

ни]ег говора у мо]'о] расправи о акценту). У свему овоме разво]

у галипол>ском говору потпуно одговара ономе ко]и сам нашао

у банатском диалекту где се исто тако добро чува неодре^ени

вид и у атрибутско] употреби и где исто тако има из]едначаван>а

акцента у корист неодрейеног вида. Према подацима копима

засад располажем изгледа да Не се на истоку наше ]'езичке тери-

тор^е наНи рш доста других говора с истим особинама. Шта

више, говори на крадем ]угоистоку као сретечки и г)аковачки

иду у овом погледу рш дале.1 У томе се они, уосталом, осла-

н>а]'у на македонски и бугарски )език. Очевидно ]е, дакле, да се

овде ради о крупнир] изоглоси ко^а повезу]е односно одва]а

велике д^алекатске групе. Ни]е исключено да }е та особина и

доста стара, судеНи бар по томе што се с особинама поменуте

две групе говора добро слаже и стан>е у одговара}"уйим исел>е-

иичким говорима (молиском одн. галипол>ском). Наравно, све ово

ни^е довольно за неко коначно закл^учиваже у овом правцу,

пошто наша ди^алектолошка литература уопште дя]е сасвим

оскудне податке о станъу придевског вида у нашим говорима.

§ 529. Забележио сам неколико примера несигурне употребе

придевског вида:

а) Увй \унак Шд^йше инйм висукйм дивб/ком. — Два лийа чар-

шафа. — Созови ( = треке) рйсшёц' у велики вода. — Велики йлусак

биде данаске. —

б) Дй ЩЦйше учёр уШйм грубим чувеаком. — Увй дррги }уди

еви шб су.

Мора се истапи да овакви примери претставл>а]у незнатну

малину према онима са правилном употребом придевског вида.

Усто и ни]е сасвим сигурно да ]е у свим наведении случа]евима

употреблен погрешай видски облик, можда би се понеки пример

могао и друкчи]е протумачити. С друге стране карактеристично

)е да ]е Нестор Белчов, на]стари]и од мо]их информатора, приликом

провераван>а материала категорички из]авио за све примере под

под а) да не одговара]у н>еговом ]езичком осепак>у. Он их ]е

изговорио с акцентом неодреНеног вида. С примерима под б) он

се, меЬутим, сложно.

1 ПавловиЬ 177—178; СтевановиН, Ъак. 115.



368 Павле ИвиЬ

§ 530. Посебан ]е случа] ном. ]д. придева цёил (уколико ]е

настао апокопом од цёили)\

а) Учёр цёил дан д$шаше бе^лЪн>а. — Цёил дан Луслр\е. —

б) У5 сам цёиво дан ураво. — Цёиво дан ши нёима лома. —

Даш (= киша) цёио нок йде, а нёима да Прб^е унрШре.

Исп. паралелну употребу конструкц^а као цио дан и цщели

дан и другде у нашем ]езику (РЛА з. V. с1о 1 с). Облик цё"л,

уосталом, може бити и аналошки начшьен као ]ек. цй/ел поред цио.

ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА

ПрезенШ

§ 531. Употреба презента одговара углавном оно] у нашем

]"езику уопште. Историски презент ]е врло чест:

УнбНи \он йолйже Шийблу и дна стала дибёла кбка \е била

}ош талина. —

Дё"да оберё цвёаЬе и дЗ. ДёиШе рзне и уднесё га девб]ки.

Дев6\ка изводи инр шаку йлШьна у-\н6м крйици и казу\е му: ... —

Они се ойра\а\у. Узёли на1лёиПи кун>ёва, а он зайали длаку и

дб1)е н>игов кбн>. —

И врйтйли се, рёкли царском сану. Царски сйн чрди се како

да \е искйне ... —

Ува кет \е се у^йшила на кбн>а, гвори ... —

ИЪсе\у царОвнзр див6]ку Ьимйнцщама на чёсму да \е изй унд

змща. —

Увй кет \е тудйла на кон>у, глёда: Ьимйне свйре/у, даврле

лрПа^у. —

Уйртйли се дёвет ]ёшрвца Па одё\у; итд.

Многобро]не друге примере в. у текстовима приповедака. У

поре^ешу са стажем у другим ди]алектима опажа се релативно

врло раширена историска употреба презента имперфективных

глагола ко]и ]е иначе у нашим народним приповеткама редак, за

разлику од врло обичног историског презента перфективних гла

гола.1 Карактеристични су примери са презентом йде:

Био идан галичар, малома (= нануле) найрЩаво, сирбма чбвик

бйо. Идан дан [он] йде у Вланйни да усё"че ку\ё дрво. —

Ду вечера враШе\у говёда у село и кет йде\у дома (= кад

су ишли . . .), нЩе\у ино \а\це. —

1 МусиН, Глас СХХ1 113.
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Он каже: „Иди /е йоШражи." Иде бйба Шймо кр н>бн>ине к$ке

и каже . . .

У вепини ових примера у нашем ктижевном ]'езику упо

требив би се перфективни презент оде (отиде или ел.).

Досад наведени примери историског презента сви су из

народних приповедака. Оне претставл^у на]обични]'у категори]у

казивата у ко]0] долази ова] облик. Ван тих он се ]авл>а само у

дужим, организованном нараци]ама о неком догаг)а]у. Потврде

за ово пружа]у текстови у прилогу (напр. Бивол уфативо вука).

§ 532. Добро ]е заступл>ен и гномски презент:

Бйнеш ли магйре, симёра много. — Каща По кйща 1)6л бйне. —

Сйш се гладнога ни с&*ка. — ГлЗдан снй кумаШ/и лёиба. — Глйдна

мёчка игран>е н-йгра. — Кумр йамеШ ни сШиже, ррке нЬге Шёгле\у.

ПреШериШална времена

§ 533. О основним значетима имперфекта, аориста и пер

фекта об]авл>ен ]е мо] рад у ЗФ XX, стр. 229—262. Овде пе бити

говора само о неким спещфлним случа]евима употребе тих вре

мена, пре свега модалне.

ИмПерфекШ

§ 534. Имперфекат у кондиционалним реченицама редак зе и

у галиполском (као што ]е редак и у нашем ктижевном ]езику'):

Ако могйше, Ьаз да йрне (= да ]е могао, полетео би). — Да

ни Намд се йомакниНемо, нёимаше мё"сШа за Шибе (= да се нисмо

помакли ...). — Да не бё"ву Чифлйчйнци узёли косу, сёикасе ( = секла

-би) лёийо.

У свим наведении примерима имперфекат се ]ав;ьа у ситу

ации иреалног кондиционала, само што у ]едном случа]у долази

у протази, а у друга два у аподози. Наспрам тега у другом

делу сложене реченице налазе се два пута потенщфлне кон-

струкци]е ко}е и саме садрже имперфекат (а о чи]о] употреби

в. § 555—558).

1 Исп. йвпр. Мяретипа, Огат. 536. Из старог ]езпка (дубровачкнх и чакав-

ских писана) наводи Зима, КахПке 271, знатно виню матери]ала. За савремеяс

ди]алекте исп. Решетара, §1ок. 220, и Милетипа, Црмн. 552.

О говору Галипол>ских Срба 24
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А орисш.

§ 535. Модално значение аориста у нашем ]езику1 разви]а

се кад се аорист употреби у временско] ситуацией ко]'а му не

одговара2:

ДйШе воде, црко (1 д. аор.) зй воду, у усшй ми нёимам

йилйке (= шьувачке). — Црко за воду у вбм йланйни. —

Ако у овбм другом лубанйци нё"ма зй'ща, ШЩе жена ми (у\~

изгубиНу жену — пример из народне приповетке).

Семантички акценат овде лежи на сигурности да Не се

радн>а предиката остварити. Та се сигурност понекад дословно

схвата (тако у последнем примеру), а понекад се граничи са

стилском фигурой (црко за воду). Из овакве ситуац^е аорист ]е

у галиполэском говору поново могао бити транспонован у про-

шлост, уносеНи у ту прошлост модалну нюансу стечену у непре-

теритално] употреби:

Учёр овце цркоше зй воду. — Пдшуче дёаца да и лу~йа данаске

(лупа]уНи их...). — ПоШбко ше (= потукох се = убих се) до-

смёи1а: ШЩо ндШ мра, слрша уши чбвик шо бисёади.

Ови се примери везу]у за случа]еве у ко]има сигурност

извршен>а радн>е има фигуративну вредност. Отуда аорист овде

добива семантичку нюансу „умало да нисам...". Нису, дакле,

овце из првог примера ]уче одиста угинуле од жеНи, него су

само биле толико жедне да „умало нису угинуле" у фигури,

нити )е лице о коме се говори у другом примеру одиста побило*

децу удара]'уНи их, него их }е само ударало толико ]ако да се

говорном лицу чинило да Не их „сигурно" усмртити. Исто вреди,

тиЫ18 ти1ап<Нз, и за треНи пример.

§ 536. У галиполэском говору долази )ош ]едан тип модалне

у потребе аориста:

НйЦё ли [\е] сйму, дрйни /е. — Диски ли рёче (— ако кажеш

„диска"), Шб \е гувнбва даска („диска" служи за вршидбу, „диска*

\ъ обична даска). — [Дево]чицом се зове женско чел>аде до 15

година,] ййслв кйрёке (= веН) ПрЩё ли йеШнйес гддина, дивд}ка

\е гв'дримо (= зовемо ]е девоном). — Суще ли зй^е, лийа дивд/ка

ддма дй \е (= кад сунце заг)е, добра девочка треба да буде дома).

1 На]бол>е дефинищф овог значена дали су А. БелиН (ЛФ VI 116 и ЛФ XIV!

187—8) и М. СтевановиЬ (ЛФ XVII 171—173). Не одговара стварности рани]е гле-

диште, заступ.ъено и у нови]е време код неких писаца, да ту имамо ]едноставно

.футурску употребу* аориста.

* БелиН, Лез. прир. 397.

1 Глагол йоШучём има у галипо.ъском такво значен>е.
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Значение ]е „ако ]'е найеш..." и ел. У ки>ижевном ]езику ту

би се могао употребити презент уз ли. Исп. и у галипол>ском

пример са презентом: Пумёишаш ли се Шрйцама, крмки ке Ши

Во]ёиду. Употреба аориста у погодбеним реченицама за будуН-

ност иначе ни]е непозната нашем ]езику. Исп. примере у юьигама

Зиме1 и Маретипа2. У тим примерима уз аорист иде свеза ако:

Ако зайех сШрЧеле мо\е, усШр'\елику Шебе, Ланко и ел. Ови при-

мери потпуно одговара]у галипол>ским конструкциями са ли,

пошто галипол>ско ли уопште често сто^и тамо где би се очеки-

вало ако.

У некима од наведених примера присутна ]е темпорална

нюанса: „кад зайе, чим заЬе..." Иста нирнса доминира у при

мерима:

Пусеи}амо ли, После ке шодимо да донисёмо дрва за зиму,

дрвй л донёимо, Не чёкймо зиму. —

Док'ё ли уши благ дан, ке се наЩемо.

Догами изражени предикатом очеку^у се, дакле, у будущ

ности. Аорист из модалне употребе — ослобойен сво^е претери-

талне временске вредности — улази чак у функци|у предбудуНег

времена. МаретиН3 наводи само ]едан пример ове врете: Ко не

доке, брако, на рочишШе, чека/Ше га за некелу дана; кога не би

за некел>у дана, чека\Ше га за ПеШнаесШ равно.

ПерфекаШ

§ 537. Модална употреба перфекта обухвата пре свега кон-

струкци]е са прохибитивним значением (с нюансом по]ачане за-

бране):

дна рёкла: „Да нйси казао никому за мине!" —

Да нйси \дщ иддн йуШ кйзйла [нешто рЬаво о н>0]], йдшрче

ни свйга (= ^ер Не нас све побити).

Познате су и конструкци]е са два радна придева истог гла

гола, позитивним и негативним, као:

Имало, немало шл>йва, шл>ивйг- га говоримо (т]. сваки воЬн.ак

без разлике зовемо „шливак").

У кондиционалним реченицама перфекат, за разлику од

имперфекта, долази само у уводници:

1 КагНке 264.

2 Огага. 534.

» !Ыа.

42
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Да \е га нашла, Ь&с да га йурйси, да Пубёигне. — За да сам

бйво, \а Мв йрйво да кажем. — Дй \е ев йощло (= читало) на

вбм йсШом /езйку, }Ьш лё"йо Мву да га йамШим ( = рш бих га

боле паитио). — Пё"Ша да нще зайо)йо, Ыо да Пркне (=да ни]е

петао запо]ао, он би пукао).

Додуше, у последи^ од наведених реченица у закл>учници

налазимо радни придев Ьйо. Ме^утим, ту конструкц^у не можемо

сматрати слободном, она има вредност сложеног глаголског

облика (исп. § 322).

§ 538. О модално} употреби перфекта у поздравима Добрй

си д'дшаво и Добрй сам Ши нашаво и ел. тешко се може гово-

рити, упркос чиььеници да су се из оваквих конструкция развили

обрти као Добро дошао и Б о л> е те нашао у другим гово

рима ксди се с правом сматра^у оптативнима.1 Ме!)утим за овакве

оптативе — ко^и су, уосталом, непознати галиполском говору —

карактеристично ]'е отсуство копуле. Исп. о овоме напр. Т. Ма-

ретипа2 и М. СтевановиНа.' Присуство копуле у поменутим гали-

ползским поздравима да]е повода за заклучак да се у н>има рш

увек осеЬа право значение перфекта, дакле да претеже проста

констатаци]'а факта: »ти си ми добродошао"4. Из индикативног

значежа рш се ни]е развило модално, мада су основни услови за

то веп ту.

§ 539. Променл>нвости радних придева у галипол>ском говору

уопште нема, ни у н>иховом партиципском значен>у (йойадале

крутке итд.), ни у попридевл>еном. То значи да готово нема ни

придева посталих од радних придева. Изоста^е потпуно новике

формирана група типа остарео (у ко]'о] су радни придеви само

од^перфективних глагола и ко]а задржава тесну везу са глаго

лима). Од старее групе примера као в ре о (у кор] има и при

дева посталих од облика имперфективних глагола и ко]у карак-

терише процес претваран>а неправих придева у праве) има само

1 У нашем )езику ипак има и других примера, сем галипо.ъеких, за упо-

требу копуле у овим поздравима. Знатан брс>] потврда, из епохе пре Вука и из

Вуковнх народних песама, налазимо у Зиме, КагНке 265. Исп. и Добро сШе ми

дошли, госШи у тексту М. ПавиЬевиНа, Црногорци XX (Загреб 1939) 64.

2 Огат. 570.

* Питанье значен>а глаголских времена у релативско] употреби н>ихово], ЛФ

XVII 170. .

4 О ]едно] друго] могупности тумачен>а копуле у оваквим случа}евима в.

у Ва]ана, 21а1. II 176.



О говору Галипо.ъских Срба 373

мало остатака, као придев йрШйво ( = претио). Али треба нагла-

сити да у той случа]°у имамо потпуно губл>ен>е иотивисаности

придева: према йрШйво чак се и не говори глагол пр('в)ти]ем,

штавише у галипо.ъском нема више ни простота т и ] е м. Имамо,

дакле, право да зак.ъучимо да ]е из ]ези-ког система овога говора

нестало способности за употребу радног придева ван финитаих

глаголских облика и, у вези с тим, за претваран>е глаголских

радних придева у неправе ад]ективе.

Плусквамперфект

§ 540. Плусквамперфект се конструише само на ]едан начин,

с имперфектом глагола бити. Тип био сам рекао непознат ]е

галипо.ъском говору. Нема према томе ни дистинкц^'е о кор]

говори проф. Вуковип у ЛФ XVII 96—97.

Плусквамперфект ]е у употреби ]едино од перфективних

глагола; такви су бар сви примери ко]е сам нашао.

На]чешЬа ]е употреба овог облика за означаваше прошле

радн>е ко]а ]е претходила другое тако1)е прошло], изражено] им

перфектом или аористом (примера за перфекат немам):

Мьра (=- мало) ймйше, бёише стало (= о-) ду нуманеке ( = од

прек]уче). —

Бёаву се нажейо ( = зажелео), изйдо га, же\й ми Пр61)е. —

Тй^о да йлйвйм, бё"ше стало ду нуманеке. —

При три гддине не бёише родило нйшШо, а вёгдине рдди. —.

1а не Ш1И)0, он бё"ше умрво. —

КеШ он дб1)е, \й бё"ву се укуй/аво (= окупао).

Истом начелу одговара и употреба плусквамперфекта у

уводници иреалног кондиционала:

Ддвлен (= овуда) да бё"ву ирдшаво, ни Айз да се Прваши

(= не би се преврнула кола), —г

Удш идамйуШ да бё"ву фр/йли, Шву да извйде\у (= извадили

би) ПоПу. Ама не кшёише. —

Да не бёаву Чифлйчйнци узёли кбсу, се^кйсе лёийо.

§ 541. Плусквамперфекат долази и без непосредне везе са

другом радн>ом у прошлости:

Лйнё-да бёише се зайерйла Никблом (= а лане се беше спаи

вала с Н.). —

Он се лине бёише уйцво. —

Тр ли йеисну бёаше записано лине? —

Тд ми мйчка бёише йугрбуцала, йузнава се \Ьш.
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Треба истапи да ]е у свим овим примерима раджа изражена

плусквамперфектом створила стаже ко]е ]е тра]ало у прошлости,

а не тра]е данас. Жена ко]'а се помиже у првом примеру лане }е

одржавала везу с Николом, а ове године саставила се с неким

другим. Суб]екат друге реченице опио се лане ]едном приликом,

и био ]е пи^ан после тога, а сада ни]е пи^ан. Трепа реченица

претставл>а питаше ко]е ми ]е упутила ^една певачица у вези

с неком народном песмом: „Да ли си ту песму записав лане?" —

т]. да ли си ]е записао па изгубио, ]ер, по женом схватажу, кад

бих ]а ]Ош увек имао текст, \г не бих питао поново за исту

песму. Ни]'анса ]е дакле яда ли си ]е имао записану?" Да се

хтело репи „имаш ли ]'е записану?", реченица би гласила: „Ту ли

си йё"сну заППсдво?" Лош ]е карактеристични]'и четврти пример

где раджа изражена плусквамперфектом претходи наизглед дру

го] у презенту. Уствари стаже изазвано мачкиним гребежем

прошло ]е веп, огреботина ]е зарасла и на женом месту сто]и

мали ожи.ъак ко}'и се тек позна^е. Да ]'е рана рш увек свежа,

рекло би се: „То ]е ми мачка пугрбуцала", дакле перфекат. Ни-

]ансу резултативности, ко]у о односу на садашжост има понекад

перфекат, у односу на прошлост носи плусквамперфекат.

Из изложенога бипе ^асан и пример Учёр недеи\а бёише, \а

бёиву йрсШрла лиПи чаршаф. Овде иза плусквам перфекта не сле

ди у исто] реченици ]ош ^едан глагол у неком претериталном

времену, али ]е цела реченица увод у причаже нечега што се

дал>е догадало.

ФуШур

§ 542. Наводим неколико карактеристичних примера рела-

тивске употребе футура:

Пумё"шаш ли се Шрйцама, нрмки Не ши Во}ёидр. — Свак сам

сибё да ни бигиндис^е, у море Не се задави (гномска употреба —

у оба примера присутна ]'е и модална нюанса: реченице су кон-

диционалне). —

Ду кймен>а се оШкйне, ду т/га н1Не се оШкйниНе шо йма у

цсйу (толико ]е тврдица) (квалификативна ни]анса). -

На свйдби [су] два дё"вера: идан Не да \е брат /уников

(= младожежин), а други Ле да \е рбШ му ( = жегов ро^ак) (из

описа како се обавл>а свадба у Галипол>аца; она) пример има ква-

лификативну нюансу нарочите врете). —



О говору Галиподских Срба 375

Кйко некем да се забрцнем, муш ми Шбди йу ши жена (мо-

дална нюанса).

У историском значешу футур се не употреблава.

§ 543. Занимл>ив ]е футур у модално] употреби у клетвама

и псовкама:

ДдсуШра суйисакеш (= црНи Ьеш)! — Пусракем Ша се на рту

{= ноздрву). — Ъе-Ш-сейосёрем на у~сша.

У последнее две реченице присутна ]е нюанса претиье, док

у прво] облик има оптативно значение.

Глаголена йрилог

§ 544. За разлику од стан>а у неким другим говорима, у

галиползском ^е глаголски прилог (времена садашн>ег) сачуван у

веома широко] употреби:

1а Шкакем ПусШава (= платна) брдо искрши. — МиШйкем

(= метуНи) нако ин$ лиру. — ПОдр се \а ьйкакем. — 7а жвакакем

}ёзж ми у]ё"до. = Тайакем ( ходеЬи тамо амо) нако к$ку. — Пу\&-

кем (= чита]упи) задрёимн>а (1 ]д. аор.). — Бёигйкем }й Надо. —

Нще \ако дебока вода, мож да Прбкеш уиамбуракем ( = гаца]упи).'—

Ти ддвлёш ( = одовуда) Проке сабале звйждакем. — Губакем, губа-

кем, ке се изгубйш Шй-да (= губепи све одреда, изгубиЬеш се и

сам). — Имйкем на скуШу Шражиш на йуШу. — На й$шу Шбкйкем

мнбго боббва Пойушкаво уши. чбвик, мбжда /е Щбрба текла. —

1убакем (= л>убеЬи) у\ёаде ми. — Музакем бвце задреимн>йво. —

Кййакем млёико Погори 'ми руку. — Ушмркнувйкем доке кр мене.

— Сагну*вйким удрй се. — Сагнрвйкем йрвбди (= пролази; интере-

сантно )е да се ова] облик од глаг. сагнр!ем се употребл>ава

без се).

Добром чувашу овога облика могла ]е допринети и чин>е-

ница да се у новогрчком и турском ]езику партиципи и гьима

слични облици обилато употребл>ава]у. У сваком случа]у сре

дина ни]е могла утицати да се у галипол>ском говору ова]

облик изгуби. Што се прилог времена прошлог ипак изгубио,

биНе зато што |'е он нестао и у веНини других говора. Лако

]е могуНно да су наши Галипол>ци стигли у Тракту веН без тога

облика.

§ 545. У галигюл.ском говору добро ]е заступл>ена и апсо-

лутна употреба герунд^а презента:

<
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ПлйчйНем глава ми забули. — Учёр зим/ьйЬем \а млёакот

сШаде ми две" бке да зймн>ем. — Зи^аНем йрсё"де ми. — Леиба

\иЫНем ина Шрошйца нёима йр н>йм. — ТркаНим Шрн> му улёизе р-

ногу. — За бро\аНем, Шй йрбисиди. — Тй сшу\аЪем, \а се ни буйм.

— ТйчиЬи ирвакем (= док су летели), \й и рдри камеъом. — Рёи-

зйкем лубанйцу он ( = док ]е он резао...), заиц йсфркни (= иско-

чи). — ЖйШо се мндго кррн>и вёзаНем сндЩе. — Ни дйго се Шалйко

рано, дйго се йубилрвйНем (йубилр/е = свиНе). — Да изй^еш зайр-

мичинр\йЫм (кад се буде смркавало). — Срнце зад^йкем (= кад

сунце залази) крйе/у се девд\ке.

0 постанку оваквих конструкщ^а уопште у индоевропскои

в. у Бругмана,1 а о развитку словенских творевина ове врете у

А. Белипа.2

Апсолутни герунди] употреблавали су и Вук и народне

песме,8 а осим тога и славонски4 и далматински5 писци XVIII в.

и разни други старки кн>ижевници.в Из савременог народног

]'езика могу се навести обрти са наодеЬи (киша) у црногорским

говорима7 ко]и, ме^утим, у научно] литератури нису обележени

као апсолутне конструкци)е. То значи да по]ава овакве употребе

глаголског прилога у галипол>ском говору не мора бити плод

утица]а турског или грчког ]езика у ко]има таког)е долазе кон-

струкци]е ове врете.* С друге стране подршка тих ]езика свакако

]е допринела добром чувашу и ширен>у оваквих конструкц^а у

галипол>ском говору.

§ 646. Примера у копима би се герунди] везао за акузатив

(исп. И Погуби младу Заььу сШеруН ложницу) у галипол>ском нисам

нашао. Исто тако нема ни других сличних конструкц^'а ко]е

поминке литература.9

§ 547. У овом говору нема ни преласка герунд^а у неправе

придеве. Нисам наилазио на примере као ШеглеНа сШока. Ледини

сачувани пример ове врете ]е придев вруЬ, по пореклу стари

1 Кигге уег§1е!сНепс1е ОгяттаИк 609.

2 Ш V 197—198; III слав, конгр. I 54—58; Лез. прир. 452—453.

» МаретиН, Огаш. 567; Л>. Сто]ановиН, ЛФ VIII 10-11.

'■ МаретиН, Нас! 180, 232; АлексиН, Релк. II 150.

5 МаретиН, Рас! 211, 89.

6 Зима, КагНке 320—323; БелиН, Ист. сх. ]ез. II, св. 2, 313-4.

7 У НикшиНу, ВушовиН, .1Ф IX 172; у Црмници, МилетиН 564.

8 Оойе! 165; ТЬитЪ 161.

9 МаретиН, 1. с, Сто]ановиН, 1. с.
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партицип презента глагола врЪши. Али то ]е данас увелико прави

придев, за ]езичко осеЬан>е неиотивисан и стога по образован^

непродуктиван. гЬегово чуваиье у галипол>ском говору ниуко-

лико не менъа чин>еницу да се у том говору данас таква обра

зованна више не граде. Исп. § 539.

Трйни (резулШаШивни) йридев

§ 648. Употреба трпног придева у галипол>ском говору раз-

ви]а се у истом духу као у другим нашим говорима, само што

су шг)едине тенденци]е овде можда потпун^е остварене.

Пре свега снажно ]е изражена склоност да се, где год ]е

то могуЬно, избегну пасивни обрти. При саопштаван>у неке гла-

голске радн>е обично се полази од нъеног суб]екта, а не об]екта.

Уколико то ипак ии]е могуЬно, употребл>ава се пасивна конструк

ция са се:

Ушо вино учёр шо д61)е, йойи се. — Пушш/е/у се (= буду

пуштени) свй ну/ьёви зйЫом. — Измёшё се млёико (при правл^ешу

сира). — Оскобли се браде' и (= биле су ишчупане шихове браде).

— УШй'се адеШ Пдраси (= напусти) итд.

Не би се могло реНи да су у галипол>ском говору овакви

прнмери чести. Уосталом они и нису потпун еквиваленат пасива:

уз нэих се не може именовати вршилац радн.е, а осим тога они

одржава]у тесну везу са меди]алним и безличним конструкщфма

са се. Ако, ме^утим, треба обележити вршиоца раднье, он се

ставльа у номинатив и бива подмет реченице. Стога пасивни облици

у галиполъском говору не долазе у непосредно] временско] ситу

ацией. Ледини пример те врете ко]и сам забележио ]есу стихови

^едне старинске обича^не песме:

Тако \е мене богом Писано,

Богом Писано, ма\ком речено.

Конзервативност ]езика поезде сачувала ]е архаичну кон-

струкщ^у с инструменталом (исп. § 506). Па ипак и овде ]е веЬ

присутна извесна нюанса резултативности.

§ 549. Све ово не значи да ]е пасивни партицип у галипо.ъ-

ском говору редак облик. Напротив, он долази сразмерно чешпе

него у другим говорима, само се не ]авл>а у непосредно] времен-

ско] употреби. Шта то зиачи, показапе анализа извесног брсф

примера:
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Уво \иЦйн>е ( — ]ело) []е] \й\ама наПрй/ёШо. — Пушном сам

УдреШ. — Зайёри крш'на врйШа, двОрн>а пек су оШворёна. — Л1гн>иНе

избрд\еШе су. — Мо\ё руке [су] ПоквйсёШе. — Еви су дивд\ке ни

нарё^ене (= ... нам дево)ке поре^ане). — Ни греби дизддл (=■ одо-

здо) бакрйче, нще калщдйсйно. — ПокараШи (= посва^ани) бё"ву, а

садёке се умирили. — Увй крщ грбёров заковрчеШ ]е, исйраи (га). —

Ама мрдевёне бйле йокршёне и Шак'6 (он) ййо, уШркао се. — Кбн?

шо ми Ъркни (= ударй) бос, да бёише йуШкдваШ, Нас на м'ёисШо да

ми йораси (— оставио би ме на месту мртва).

Прва реченица не значи „]ело ]е тада и тада справлено

с ]а]има", веп „]ело ко]е ]е пред нама справ.ъено ]е на такав и

такав начин, такве ]е врете". Мисли се на садашн>у особину ]ела,

а не на само извршеже раднъе у прошлости. Пешком сам рдреШ

не значи „пушка ме ]'е тад и тад погодила" или ел. веп „имам

на себи рану од пушчаног метка". У првом случа]у Галипо.ъац

никако не би употребио пасив, веп би рекао Щшка ми у~дри или

нетто томе слично. Све ово важи и за остале примере, и ту }е

рш очевиднее. Ни]една од реченица не би се могла протума-

чити као да се жоме хтело репи „тада се догодило да..." Уко-

лико се помижг раджа, нигде се не мисли на н>у саму у тре-

нутку извршежа, веН на станке ко]е иза же оста]е. Другим речима,

непосредна временска ситуаци]'а уступила ]е место резултативно-

сти. Због тога ни]е чудо што у свим нашим примерима имамо

трпне придеве перфективних глагола. Што важи за овде изне-

сени материал, важи и за сав остали ко]и сам прикупио, а ко]и

у овом правцу не да]е ничег новог. — У овоме галипол>ски говор

само доводи до коначног остварежа разво] ко]и ]е започет и у

другим народним говорима, а с жима и у кжижевном ]езику.

Исп. констатаци]у проф. Стевановипа: „...ни Лазаревип, као год

ни народ, ни остали наши писци са сигурним ]езичким осепажем

не употребл>ава често облике трпног стажа и примери кс^'е сам

код жега нашао . . . више се односе на партиципе што су, зна-

чепи особину, постали прави придеви".1 Може се репи да су

праве конструкци]е трпног стажа у ]'езику наше кжижевности,

науке, публицистике и администраци]е по правилу више кжишког

карактера, а маже народног.

Лош ]едну примедбу треба учинити у вези с наведеним при

мерима. Проф. БелиН у чланку „Више семантике"2 поставио }е

« Ш V 159.

2 Ш V 132.
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]'едну танану дистинкци]у: пасивни партиципи .могу имати времен-

ско значение у предикативно] употреби (венци су ВлеШени; рубле

^е Врано итд.), али у атрибутско] употреби значе обично нешто

вен извршено, резултат извесне радн>е ко]и се сада осепа као

особина предмета".1 Наши су примери, ме^утим, сви из преди

ката; \г сам намерно такве бирао да бих показао да ]е резулта-

тивност преовладала и у оно] ситуации где се иначе на]бол>е

чува временска нюанса.

Резултативно значение партиципа, као што ]е то проф. Белип

вен показао, претставл>а мост ка неправом иридевском значен>у.

У вепини наших примера та ]е еволуци]'а веН извршена, тако

напр. ВуШкбваш веп значи особину, шегова супротност ]е бдс.

§ 550. Целокупна досадашша анализа показу]е да ]е за

данашн>е значенье облика трпног придева у галипо.ъском говору

битан моменат резултативности. Природно ]е, дакле, што су

трпни придеви врло чести — у резултативном, придевском зна

чен^ — и од непрелазних глагола. Ова су образовала овде сраз-

мерно распространенна него у другим говорима и потпуно заме-

н>у]у одговара]уНу категор^'у радних придева ко]"а у овом говору

изоста]е (в. § 539):

У нйшом селу йма ВёШ сирбчйНа биз бЩё и биз маме сШанШи

(= осталих). — УмреШ ]е он. — ДдсШа си нарВчйла, \6н у~мрш, не

чу"\е. — Ицан се найраи суййсаШ (= цркнут). — Ке дб^е Врблёи%ён.

— Нще йогдрёно. — ПркйснёШо млё"ко. — Крошке су бйнёШе ( = са-

зреле). — Исйён>ёШи бёиву (исВён>ем се = попнем се). — Идан /унак

на кон>у у^ашеШ (у^йшим се - уз]ашим).

На та] начин у гали польском говору ова] глаголски придев

излази из оквира ко]и важи за наш кн>ижевни ]език, а ко]и ]е

прецизирао проф. Ъорг)ип*. У овом говору та] облик више ни]е

носилац „вепином два глаголска рода, трпног и повратног". Нэего-

вом данашн>ем значен>у и употреби нарачн^е би одговарао назив

„резултативни глаголски придев". С овим обликом догодило се

супротно од онога што се извршило у сво]е време са радним

придевом. Док ]е радни придев, првобитно резултативни парти

1 Наравно, ову дистинкци]у треба схватити као основно ори]ентационо на-

чело, а не као крут механички шаблон. Могу се напи код истих трпних придева

и донекле обрнути примери. Исп. Ови су венци ПлеШени, а не жицом сасШавлени

(предикат, а ипак чисто придевско значеже) и ЬЬени дуго и с найором ПлеШени

венци однеШи су директору (атрибут, али се уз резултативност осепа и елемент

вепосредне временске ситуаци]е ко]у уносе прилошке одредбе).

1 51ау|а X (1931) 694-699.
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цип, у вези с помоЬним глаголом све више улазио у систем вре

мена, и коначно се у н>ему укотвио, трпни придев се повлачи

из временског система и своди се на оно што ]е у сво]е време

био л-партицип — на резултагивни именски облик глагола.

Имйерашив

§ 551. Место првог лица множине употреблава се, као у

многим другим ди]алектима, конструкци]'а са свезом да и пре

зентом:

Нбке биде кареке, да вичёрймо. — Акб \е йладне, да йдемо

да \ёимо. — А (= ха]де) да йослр/емо! и ел.

§ 552. Као и у осталим нашим говорима, негативни импе

ратив гради се само од тра^их глагола:

Ни квари кн>йгу, ша шъйга мине Шрё"бу]е. — Увб су Шрове

( = мрве), ни клачи ( = не гази) /и. — Ни Шбди кр н>ига. — С н>йм

се ни задёива. — Ни })ййа шак'6. — Ни улизава у том води. — Ни

сёи^а на зёмн>и. — Ни сШЩа ( = не ставл>а]) га у Шорби.

§553. Конструкщца са немо], ко]а у другим говорима

често замен^е негативни императив, а притом допушта и упо-

требу перфективних глагола, овде ]е непозната. Место немо]

говори се речца нёка, н'ёкаше ко]а се додаче као по]ачан>е импе

ративу:

Нека, морй, Шак'6, хНёрко, Шако ни йлёШи. — ГривбШа (]е)

дд бога, нека, шакд ни бисеиди. — Нёка, не наложава бгн>а, у йёНу

йма жирашка, Не се изгрёи\е. — НёкаШе, не карате се, свуй сШе-

Исп. и Нека, шд и луйаш, Они су сирбШи.

Поклапаже с употребом ко]у има немо] у другим ди]а-

лектима само }е делимично. Изоста]'е конструкщф с инфинитивом

одн. са свезом да и презентом, а с тиме и могупност да се у

негативно] императивно] конструкцией употребе и перфективны

глаголи.

М. Решетар нашао ]е речцу нёка у одричном заповедном

начину само у Славонском Броду и гледао у томе доказ за

„потпуно изолован положи]" бродског говора ме!)у штокавским

д^алектима.1 Ме^утим ове употребе има и на разним другим

странама.2

§ 554. Галипол>ски говор не зна за приповедачки имератив.

1 §1ок. 218.

* 1«р. РМ 5. V. пека 1 с. Ь); Зиму, КагПке 277; В. ТюровиИа, АгсЫу XXIX

509 (за Мостар) и МилетиЬа, Црмн. 575.
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ПоШенцщал и кондиционалне консШрукцще

§ 555. Потенциал с имперфектом глагола хт'Ъти употре-

бл>ава се на]чешпе у иреалним кондиционалним реченицама, и то

обични]е у закл.учници, а понекад и у уводници (протази):

Дй }е се йо\йло («читало) на ном истом }езйку, Наву ]бш

Лё"По да га йамШим и да Ши га говорим. — Дбвлен ( - одавде) да

бёиву йрЪшаво, ни Низ да се йрваШи (=-=не би се кола преврнула).

— Ми да смо били сШрёиШни, ми Намо да се Пошрвимо ду сёла ни

( = ми бисмо се растурили из свог села). — ^й да сам бйво [при-

сутан], /а Н8в Право да кажем. — Да ши }бш мра рйно ( - мало

рани]е) дбшао, Низ да заШичёш да ёиш. — Да сам }е вёидиво, Наву

да йркнем. —7а да сам била, Нав да изберём ( = изабрала бих). —

Дй \е га нйшла, Наз да га йураси ( = оставила би га), да Побё"гне.

— ]ош идймйуШ да бёиву фр/йли (чёнгел), Наву да извйде\у Пбйу

[из бунара]. — Кош шо ми Ьукни 66с, да бё"ше ВуШкбваШ, Нас на

мелсШу да ми Порйси. —

Да Нас да Ши досШйНем, Наз да Ши найраим кумаШ'щ. — У

глйву да Нише ШреснйНеш, Нас да сШйне на мё"сШо (= остала би

на месту мртва). — Уна змща да Наз бйНе на унбм мёисшу, дй

сам \е вёидиво, Наву да йркнем. — Да Нав га наНем, Нав да га

научим йамШи. — Да ни Нав изйНем /й, Наву кучиНи Да га

ЩдрйЩу. — Бргари да Нав бйНе\у вбдеке \бш ин$ годину, Наву да

чаШишё\у ( = саставе) йуШ на границу. —

Да ни Нймб се ПомакниНемо, нё"маше м'ёисШа за Шибё.

Присуство ових облика и у уводници треба нарочито истапи

пошто ]е у другим нашим д^алектима конструкц^а са шйаше

карактеристична за закл>учницу (исп. примере у МаретиЬа, Огат.

549, у Зиме, КагПке 296—297, у Милетипа, Црмн. 553 и другде).

У овоме треба гледати паралелу познато] архаично] употреби

потенциала (са би) у протази иреалног кондиционала ко]'а ]е

некада у нашем ]'езику била сасвим обична, али ]е модерни ]език

не допушта.1

Врло ]е знача^о, ме^утим, да облик ко]'и се ]авл.а у про

тази ни]е идентичен с оним у аподози: у ]едном случа]у упо-

требл>ава се искл>учиво конструкц^а с инфинитивом, а у другом

са везом да + презент. На та] начин избегнута ]е употреба дво-

струког да у уводници (да Наз да.. .). Иначе ]е потенц^ална кон-

струкщф у уводници много обични]а код старее генерац^е.

1 Исп. А. Белипа, Ист. сх. ]ез. II, св. 2, 287—289.
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Карактеристично ]е да ми ]'е ]едан скоро осамдесетогодишн>и

старац приликом провераван>а материала скупл>еног од мла^их

лица „исправно" неке од забележених реченица да]уНи их у ова-

кво] редакцией:

ДЬвлен да Мву йрбНем (а не да бёиву йрдшао), ни Ьаз да се

Прейти. — Уйш идйнйуШ да Мву фр\Ш\е]у (а не да бёиву фр}йли),

Мву да извйде/у Пбйу. — Да Мз бйке Пушкован (а не да бёише . . .)

Нас на ме^сШу да ми йурйси.

Ретки су примери иреалног кондиционала без употребе по

тенциала са Нас (Мв итд.). Исп.> §§ 534 и 542. У реалном конди-

ционалу долазе, ме^утим, само индикативни облици (§§ 536 и 542).

Посебних конструкщф могупног кондиционала (као Ко б и

га на]'ио, душу би стека о) у галипо.ъском нисам нашао.

§ 556. Ван конструкци]е иреалног кондиционала сложен

облик са Мв (Нас) долази у потенци]алном значежу, обично са

нюансом „замало":

За учёр за мра Мв да рмрем, срце ми болаше. — Ъаз д-

рмре, ама йоврйШйли га, дршбм му се мрчи. — Плесни (2 аор.),

Плрсни, Мз да ни однисё, занисё. — Данйске зйвери даш, ама После

не(д) зайокдше инё-да куйрйце, Мз да йоквари свё.

Понегде се осепа рш увек свеже значение самог глагола

хтЪти, тако да смо код неких примера у недоумици како да

схватимо Мс, као саставни део описне потенщфлне конструкци|е

или као обичан облик глагола хт-Ъти.

§ 557. Иначе ]е пол>е употребе конструкции са Мс знатно

уже од онога ко]е има потенциал у нашем кн>ижевном ]езику.

Пре свега изоста]е оптативна нюанса (Радо бих пи о), а исто

тако и употреба у експликативним, финалним и сличним речени-

цама {Ни Шбди кр Ш'ё краве да Ши не убуде, а никад конструк-

ци]а с потенциалом ко]а би одговарала кньижевном „да те не би

убола"). Основна ]е, ме^утим, разлика у томе што конструкция

са Мс ни]е изашла из оквира употребе за прошлост. Она оста]"е

ограничена на иреалну ситуаци]у у прошлости (чи}е последице

могу тра]ати и у садашн.ости, као што ]е случа] у првом при

меру наведеном у § 555).

§ 558. Употреба перфекта, а не имперфекта помоНног глагола

у примеру ПёиШа да нще заПо}ао, [он ]е] Мо да йркне1 оправдана

1 Оваква конструкции позната ]е и понегде другде у нашим говорима

(МилетиН, Црмн. 554-555, да]е вепи бро] примера ове врете), а и у бугарскоы

(езику (Андрейчинъ, о. с. 286).
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]е стога што се епизода о кор] се говори збил>а одиграла ван

присуства говорног лица, док су остали примеры (они с импер

фектом помоНног глагола) везани за дога^е у ко]има ]е уче-

ствовало говорно лице или за ситуаци]е ко]е се въега тичу. То

би значило да ]е у галипо.ъском употреба два]у облика потен

циала у независним реченицама регулисана истим принципима

као и употреба претериталних времена уопште.

Хабишуал

§ 559. Облик сложен са би, ко]и иначе у нашем ]езику важи

као потенциал, у галиполэском говору нема то значение. Потен-

ци]алну службу има конструкци]а са Ьас, док облик са би значи

само радн>у ко]а се у прошлости вршила често или по обича]у.

Место модалног значена овде доминира ]една нарочита времен-

ско-видска ни]анса:

Имаше инд мё"сШо, Шудйли би Шамо, игрйли би Шако лойШу.—

У н>й ймйше црнога йайра, куйрвали би (ми од н>их) црнога йайра. —

Мй би сиграли на сШрёидйшШи, а сШаре жене би седили и глидали.

— Имаше идан Грка йа би дошаво у нас да куйу\е \йлови козд.,

\арйца. — Узёли би коп'ёве, Шакб би Шудйли у Каййо/е. — Мй (т\.

деца) би }ёали смЬкйва зилёнй /рсйама ( = с. ..), рсШа би ни уфй-

Шили рану. — ПОшлй би, набрйлй би, кЪШарце би найрнили, усШйили

би у закрбйчи, а на йуШу йо-}нб бобдче (= зрно [би ]ели]),

йо-/н5 бобдче, дог би дбшли крНи, йо\ёили би Гроз/е. — У /алаиЩа

(= примораца) нё"маше леийдга жйша, йа би дошли они, нами би

йродйвали гроз/а, оцШдва, йикмёза, йа би дйвйли ми н>йма булгрра,

Шиквен>аче, мрснйче. — За шкдл>у би клеййли, имаше клеййло. —

Кед би вёадили йбйа йде, бесёидили би грчки. — Куйрвймо йййра

йа би свйрили шикну и найраили Шиквин>ачу. Тиквин>йчу би ]ё"ли у

божйНном корйзми. — Л би ддшаво ду уран>а, а он би рёкаво яоди

да Ши йо\2м" (= читам). Ошворйо би унр сШару кн>йгу и йо\йо би.

Оваква употреба позната ]е и иначе у нашем ]езику'. И

генетичка страна н>ена }асна )е*. Оно што ]е у галиполском

говору особено ]есте чин>еница да ]е ово ]едина жива употреба

1 МаретиН, Грам. 548; БелиН, Ист. сх. ]ез. И/2 284.

2 БелиН, 1. с.
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овог облика. Ла сам, додуше, поред високог бро]а оваквих при

мера забележио и два примера са потенци]алним значением, али

у Нзима се, по свему судепи, огледа]у наносыи утицей (вероватно

српскохрватског кн>ижевног ]езика):

То да биву /о, ако не би се йусШрала ду бу\ан>а (= да сам

то била ]'а, сигурио бих се . . . од страха). — Да-л би мдгаво да

Щи урадим?

Први пример ни]е из живог говора, иен из ]едног писма, а

у другом цео реченични обрт (са да-л[и]) ни|е галиполски.

Б. НЕКОЛИКО ДРУГИХ ПИТАНэА ИЗ СИНТАКСЕ И ЗНАЧЕНэА ГЛАГОЛА

О глаголском виду

§ 560. Категори]а глаголског вида чува се у галипол>ском

говору одлично. Никакви страни утица]'и нису били дово.ъни да

уклоне ову битну карактеристику словенског глаголског система.

Интересантно ]е да ]'е бро] двовидских глагола овде

знатно ман>и него иначе у нашем ]езику. Велика група гла

гола на -пса- ко]и у кн>ижевном ]езику могу имати оба вида

овде припада перфективном виду, док се имперфективни облик

гради проширен>ем -у/в- (бигиндисщем: бегёндйшем, § 396). Исто

тако ве"д}ем (= видим) увек }е перфективен глагол, а за тра]но

значение употребл>ава се итеративно образование вёи1)ам (§ 384).

§ 561. Непе бити на одмет ако поменем и неколико лексич-

ких факата у вези са глаголским видом.

Глаголи йодйжем и йонЪсим перфективни су:

Вщар йодиза ррковине ми (т'\. подигао }е сваку . . .) — А. Кб

Вддиза увё калабальке довлёш (= одавде)? Б. За и йодиза. —

Вбда вилйка, Ьйз да йонбси крЬе и ( = н>ихове . . .).

Од ових глагола поносити ]е перфективан и у Буковом

Р]ечнику, али у другом значен>у, *ет шеш§ 1га§еп (ет К1е1Й),

&ез4о раЫит*. Материал РЛА, ме^утим, показу]е да ]е импер

фективно поносити много чешне од перфективног. Ни тамо

нема примера за дистрибутивно значение. Што се тиче перфек

тивног подизати, н>ега нема у речницима.
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Глагол вёжем ко]и ]е код Вука имперфективен, али ко]и

може имати и други вид1, у галипол>ском. ]е редовно несвршен,

као у Вука:

Чека мрва (= чека] мало), сйш рас (— баш) йрйак му вёжемо.

— Ми учёр вёжамо сндйй/а. — ГйШ'нйкама и вёжаву, йуШрре ( - пан-

талоне).

Облик медщалних глагола

§ 562. У галйпол>ском говору ]авл.а се се код неколико гла

гола ко]и га у кнзижевном ^езику нема]у:

Да се блу"\е. — Он се блр]аше. —

Гувори дивока, ама бща се не вё"ру}е. — Нще се Вовёировала

со су казйли (сличних облика има и у Вуковим народним песмама,

исп. у Броз ИвековиЬа з. V. V^егоV^^^ 2). —

КеШ се у^йшиш на к6н>у. — За се на кбн>а уЦаши. — Д'осша

сШе се %йшили. — Ко~н>а се у^Зши, — али и Ишёна ( = магйрца) бе

симёра у1)йшиво. — За Щшаву кбн>а. — Какарднца имала ( = била

]е караконцула), Зашила 1рдй. —

Сил (= само) се жёишам (= зевам). — Шд се жёишаш. — За

се жё"шаву много учёр (исп. зе. 2ё1а у крашованском говору* и

зёва се у ]ужном Банату8 и у Касидолу код Пожаревца4). —

Зайё"ва се. — СШуй инй жена йа се заВёива. —

Мл'дго се каш\йше. — ДдсШа си се кйш}ала (РЛА поминке каЦаИ

$е у Стулипа, уз примедбу „пероигдапо"). —

Кйшеш се. — За се кйшни (1 аор.). — Зайоче да се кйице (по

РЛА кИгаИ зе у Стулипа). —

Со се йлёсШес. — ДдсШа си се ВлёшШаво. — ПлёшШаше се. —

али и Шд ПлешШеШе 'усШа ви. — ПлёшШе у~сШа му (значение: смл>е-

скати1). —

Ъе се Вобеснйш. — Да се йобиснй. — Да се не йобиснё]у. —

КеШ се йоглёнйво на дивд\ку. — Мра се на бога йоглёдни. —

Па се йоглёдне на инр сШрйну. — Шд се йоглё^аш — али и Поглёдни

за Шубдм. — Чека да йоглёнем лёийо ли /е.

Волов }дйШе се йржйва. — ДдсШа си се Вржйвйво.

1 Броз— ИвековнЬ, Р]ебп1к 5. V.; МагеМс, Огаш. 443-444; потврде и у мате

риалу речника РистиН— Кангрге.

1 Ре1гоу1с1, о. с. 109.

* Из мо]ег материала.

4 Из мо]ег материала.
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Уиошреба глагола бйне м и сам

§ 563. Презент бйнем увек ]е перфективен, а значение му ]е

знатно сужено. Он данас има семантичку ни]ансу 'постанем',

'настанем', 'створим се' или слично томе:

Лбуку изй, бйне Ьёне (-» постане поново) чбвик. — Слапина

се ВрШойй, бйне мае. — КаЩа По каЩа, Ьдл бйне. — Главнее кеШ

Вугорё]у, бйне углен, углен кеШ Погори, бйне гарйло. — Оке да бйне

Шам аргаШин. — Да размёисим лёибац док бйне йЬд руку. — ВЩа

му не да бйне ( = вол>а му се неНе остварити). — НбНе не да

бйне (= непе се смрпи).

Врло место долази ова] глагол у специ|ализованом значен>у

'сазрети':

Л>ш не да бйне\у жиШйн>и. — брав, биде и он кар (= сазре

[3 аор.] и он веН), исПён>йше се, ПомлйШйше га. — Ирушке зилёне,

1'дш нйсу бйниле. — Сйрйк \е бйнеШ, да га уберёмо. — Бйнёше су

\йбуке, бйнШе су шл>йве. — Нйсу бйнуше /араке (=врста шл>ива).

Полазну тачку целог разво]а дала ]е перфективност глагола

бйнем, управо значен>ска нюанса спостанем' ко]у он, у оквиру

сво]е перфективне употребе, може имати. Галипол>ска еволущф

своди се на чувале и дал>у прераду тога значен>а уз истовре-

мену елиминаци]у истог глагола у имперфективно] употреби1.

Што се тиче еволугще 'постати' > 'сазрети', она ни]е обична

за наш ]език и очигледно претсгавл>а семантички калк према

турском ]езику где о1так 'быть5 значи поред осталог и 'стано

виться спелым, созревать'. Нешто слично посто^ и у грчком

^езику1.

§ 564. Имперфективно будем... потпуно ]е заменено пре

зентом сам, си, \е... Тако ]е напр. у зависним експликативним и

консекутивним реченицама:

ЙшШеш ли да си жёнй ми. — Тй Неж да дбЬеш кр волова

д&. си. — Иди се общи да нйси голишава. — Свй Шре^бу\е на гувну

да су. — Да не берёш како да }е (= какво било), него слйШко да

глёдаш дй /е.

Исто вреди и за футур, а тако^е и за релативски презент

у значеньу предбудуНег времена:

1 О виду овог глагола в. мс^ чланак у Нашем резину, НС VI 237—245 и

тамо наведену литератору.

2 РараЬай!, XIV ЛаЬге5Ьег1сЫ а"е5 1п$Ши1$ {иг гит8п15сНе ЗргасЬе га Ье1р-

г!8 146.
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Док умрем Не дй сам чубйнин — ЛИ не да сам вбдеке При

йладна. — За Кем да сам на гувну. — НёНем да сам \а жива дрв-

\ама камён>ама. — Там Не да сам, на шр страну. — Уй Нем да сам

Ши жена. — ЛёиП Не да си. — Ту Неж дй си. — Царица Не да \е

(= биНе . . .)• — Знам то Не да \е врёиме (какво Не бити . . .). — Ко

Не да \е увб? - О боже господи, шо Не да \е увб? — НёНе да }е

шо злб. — НёНе нйшшо да \е му. — Ниши су дёица инйгодин>Ошн>и,

кеш уздрйсШЩу Не да су дулгйри. — Дугбдине ко сам жив, мож

да \е ]ош лё"йо (<-= можда Не бити...). — Акб сам жив и здрав

дугбдине, Не да куйим и ]а-да ку/ога вола.

Карактеристично ]е да свуда тамо где сам долази на место

будем имамо посла с наглашеним обликом овог помоНног

глагола.1

Исти такав наглашени облик налазимо и у же.ъним, допусним

и 1ьима сродним реченицама, тамо где у кн>ижевном ]езику и дру

гим ди]алектима обично посто^и колебан>е измеЬу сам и будем:

Дд си жива и здрйва. — Ъбрав да си (клетва). — Ду мине

(од мене) просто нёкй \е. — Дйно йшше, нёка \е (= нека буде где

воли). — Нёкй \е ви живо и здраво. — Срнце ли зйНе, лийй дивб]ка

дома да \е (= нека буде дома кад за^е сунце). — Нека \е Шакб-

да кбно шо гвдриш.

Очигледно }е цео ова] разво] инспирисан утица]ем грчког

]езика где ]е през. еГр-оч (= галип. сам) увек имперфективан и

улази и у формаци]у футура (=-= галип. Не да сам) и у ко^унк-

тив презента, док се перфективни („аористни") футур прави од

друге основе (8а отаба = галип. Не бйнем).'

§ 565. Наглашени облик помоНног глагола ]ав.ъа се и иначе

по правилу тамо где испред сам сто]и друга ненаглашена реч -

свеза:

Акб \е дбма, Не вйкне. — Диздалёка акб \е дйш (-киша), ни

ушШи, акб су куйрйце, ршшй. — Акб \е йладне, д-йдемо да \ё"мо.

— Идан акб }е. — Инд дрво кеда \е суво. — Ку/й жена кеда \е

киви (=фка). — Рёкни коно то \е. — Увй дррги /рди спи то су.

Веза да \е долази и уз заменице и заменичке прилоге: то

да \е, ис-кйм да }е, кйко да \е ( — шта било, чиме било). Исп. и

реченицу ймйше клейало, даска-да да /в, гбз\е-да дй \е, мй га

1 О томе како треба разумети израз „наглашени облик сам" или ел. в. у

§§ 38 и 390.

2 М1гатЬе1, (Згаттаке 130.
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гвдрамо клепало (= било да ]е даска, било да ]е гвож^е, ми смо

га звали ...).

Ни распрострашеност оваквих акцентованих комбината

свезе са помойним глаголом сам у овом говору неНе бити неза-

висна од утица]а грчких паралела: да сам исувише непосредно

потсепа на грчки кон]унктив презента Vа'^^.а^ гда сам'.

§ 566. Насупрот изложеноме спона у перфекту акцентована

]е само иза неких свеза:

а) Море да си тйшаво на сЩаре нивбграде, да вёид}еш заПцй

( -= зечева). — Да си нуайво \бш бмаличку. — Да \е га нашла, Иаз

да га Пураси. — Да \е се йО]йло на вбм истом ]езйку, Нйву \бш

лёийо да га йамшим.

б) А ко \е га йолуййо. — Ако \е се уженила. — Кет. \е тйшаво

на дрва. - Кеш \е се вйрйло. — Увй кет }е се у^йшйла на кон>а. —

Зако йамши кет \е ме укутйла ( = родила). — Пбсле кет ]е се

родило дёате. — Кет \е \и йрклёво, вили . . . итд.

Пада у очи контраст измену кеда, кеда у примерима из

претходног параграфа и ненаглашеног крапег кеш. То сам кеш

забележио и ван перфекта, опет нвнаглашено:

Кет \е свёШац, ни тбдимо на Носа.

Да ]е употребл>ен дужи облик кеда, на шему би био и акце-

нат: кеда \е . . . или кеда \е...

Сличай однос запажа се, бар по материалу ко]им распо-

лажем, и у речце нек(а). С ]едне стране сто]е веН наво^ени при-

мери са нека, нёкй, нёкй, а с друге реченице као Зайёри крт'на

врата, двОрн/й нек су отворена.

§ 567. Уколико облици сам, си, /в . . . долазе непосредно иза

неке стално наглашене речи, они су праве енклитике:

Л сам \бш мйличак ( = мали), тй си /8ш велик. — Увй кра\

губёров заковрчеш \е. — Увб \е млёико данйшн>о, увб другб }е учё-

рйшн>о. — Увй два намела велйкё су итд.

Дао сам примере са копулом ван перфекта да бих показао

да чак ни ту копула ни]е наглашена. Може се, дакле, констато-

вати да се „наглашена" варианта помоЬног глагола сам ]'авл?а

уствари само тамо где н>ен нагласак прелази на претходну реч у

истом говорном такту у виду ' одн. *. Ипак, са разлога показаних

у §§ 38 и 390, та] нагласак припада облику помопног глагола, а

не свези ко]а му претходи и ко^а преузима акценат силом фонет-

ског закона о преношен>у " с ултиме говорног такта.
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Изосшавлан>е койуле (ВомоНног глагола)

§ 568. Ме1)у одлике галипол>ског говора спада сразмерно

често изоставл>ан>е копуле — презента помопног глагола.

У перфекту до овога долази врло често у синтаксичком ре-

лативу.1 Приповедачки перфекат у народним умотворинама и слич-

ним текстовима увек ^е без копуле:

Бйба и дёада имали йо-}нр крНу. Бабина крка била ду сочива,

дёидина била ду сдли. — УзЁво да бе"жй ду мрдевёна, ама мрде-

вёне бйле йокршёШе, и ШакЪ [он] ййо, уШркао се. — Имаво идан

цйр, имаво сил ину дивб\ку ( = само ]едну кпер). — Бйо идйн гали-

чйр, малбма найрЩаво, сирбма чбвик биво. — Такб бн нЩё \е йослу-

шаво, жёнй му Шйшла на ВуШбку, Врала. — Били Шрй брйШа, сирбма

били. — ПиВил>рк Мира уВрёгнйво кбла, сШаиво мангал врс кола.

КеШ \е Шйшаво на дрва, слёизаво. — Пбсле цар Ърло Пуславо йскёре

да га уднесё/у. — Дивб}ка мнбго слйчна била и вода коно сфнце

слашШинйла (= си]ала, од отс]а]а н>еног лика). — Ника млада

невёисша Ьала да найрйи Млшё.

И за претерито-презентску ситуац^у карактеристичан ]е

краЬи перфект.

Ишшем да се исрчем, ама ни мож, рн>ё ( = ноздрве) ми се

зашйснили. — Тй^о н-оШбм чёшми, ёнес ( = ]едва) срзй, учёр Ши-

каше коно рука, данйске Прсшйло. — Уа Шй^о у н>й, ама и бнй-да

легли. — Надели се дчи Ши, млдго си сйаво. — Дй \е било ув'6

гвбз\е, р!)й га Во\ёила.

Врло ретко се ]ав;ьа овакав перфект и у просто] констата

ции радн>е извршене у прошлости, дакле у на]чисти]ем синтак

сичком индикативу:

Нбндак рёкне/у: „Урло родила, море, уно друго \е \ош у йо-

вйшку."

У ово] ситуации иначе се по правилу употреблзава дужи

перфекат:

Нёке да ]ёи, 6н \е \ёиво дома и ел.

У разним релативским и модалним ситуаци|ама крапа форма

перфекта претставл>а ]едини употребляв облик:

Црёий се грнцу иисмщао (ста]аЬи израз, исп. у Вуковим по-

словицама Ругао се лонац Шенцери). — Вук вёидиво гузщу му, ми-

слио рйна е (израз има гномски карактер). —

1 Исп. А. БелиНа, ЛФ VI 124.
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Имйло, нё"мйло шлйва, шливаг га говдримо ( = зовемо га . . .).

§ 569. Све досад изложено разлику^е се врло мало или

нимало од онога што имамо и у нашем кн>ижевном ]езику. Ме-

1}утим у употреби копуле у именском предикату неслаган>е ]е

велико. Изоставл>анъе помоЬног глагола овде }е веома често. Оно

ни]'е ограничено на пословице ко]е, као свевременске реченице1,

и другде могу не имати помоНног глагола и на разне друге

ситуаци]е где би се облик без споне могао употребити и у кнъи-

жевном ]езику (УндНи се врйШи дома, Нёне синща Шйм; УфаШи

[1 аор.] инб Шиче, крйла му йосё"чёни), веН се распростире и на

на]обични]е констатаци]е. И у таквим реченицама дянас ]'е обич-

ни]е изостав.ъаже копуле, мада ]ош увек има доста примера

ььеног чуваша:

а) Увё грнци му\ё, увё грнци н>йн>ине. — ЛёНй ми изнд/еШа. —

КуНа Шн инйм Вёниёром (= тво]а ]е куНа с ]едним...). — Ушй

дивд/ка дсшаречка, врёимё \е йрбНе. — Данйске свёШац, ни Послу-

\е\у. — Кривд му (= криво му ]е), грубб му (= ружно му }е)

йме. — КуНёвн>й ми Иран мнЪго висок. — НдкШи ми йурёаза (1 аор.),

рфке ми чйсШе. — СрШра шо\й врсШа (= ]е тво] ред) да рзнеш

млё"ко. — Ни мдж да ПргуШам, /ёзйк ми жива рйна. — Уша врёиНа

мбкра, учёр \е уйра. — Они вода брйсшра, нёама ишаки Шрун>. —

Свё коре увй лёибац ( = ова] ]е хлеб сама кора), срдйне нё"ма

йч. — Прва/у (=лете [птичиНи]), ни мбж да и уфаШимо, вилйчки.—

Мо}ё руке йоквасёШе. — УсШа ши много вилйка. — На/мало ми

дё"ше ббно. — ДбсШа си нарйчйла, \бн $мрш, не ч^/е. — Уво дрво

Шйначко, не мдж да држй. — Ушй жена тёшка, шрбб /е (= ]о))

велико. — Пудй му нек се сврчё, кушр/а му у кбвчёгу.

б) УагтиНе избрб\еШе су. — Ниши су дё"ца инйгбдин>йшн>и. —

Му/а к$На инйм уда\6м \е. — Увб \е млёико данашн>о, увЬ другб

\е учёрйшн>о. — Мб\ браШ ду мине \е \бш млат. — Увй крЩ губе-

ров заковрчеШ \е, исйрйи. — Мрас \е на Нблбва. — Дугбдине Не

да учиним (= верим) сйна ми, вёгдине н°. женим га, }дш \е мйли-

чак. — Наша нивёисШа{= снаха) \е Шёшка, данйс-суШра Не се роди

(= породиНе се).

У турском ]езику налазимо исту ситуаци]у: „Оапз 1а 1ап§ие

соигагйе, -сИг ез! 1гёз зоиуеп! огшз, зиг(ои( ауес ип 1пёте уегЬа1:

ех. сосик Наз1а (-</»/■) Тепгап! ез! такое5"2. „Ьа ге1аИоп еп!ге 1е

1 Исп. А. БелиНа, Лез. прир. 101-102.

* Оойе! 43.
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5и]е{ е! ГаКпЬи.1 п'а пиНетеп* Ъезот сШге ехрптёе раг 1е уегЬе

ё1ге, 1а 31тр1е }их{арозШоп у зиШх... хЬ хрокк хаХб с1е VI о ез!

Ьоп'"1. Утица] ових ^езика свакако ]е допринео развитку ове

особине у галиполском говору. С друге стране, почеци су могли

бити понесени из старе посто]бине. У данашн>ем говору околине

Светозарева губл.ен>е копуле у предикату ни]е ништа слабее

него у гал и пол>с ком: Мб} деда ту рЩен. — Та ми сйн сШйр. —

Ддбро му; итд.2

§ 570. Уза сву велику распростран>еност примера с изо-

ставл>ан>ем копуле, може се одредити неколико граница преко

ко]их ова по]ава не иде. Та ограниченна треба у]едно схватити

и као ограду уз оно што ]е изнето у претходна два параграфа.

Изостав.ъан,а копуле има само у облицима 3 л. ]еднине и

множине; у првом и другом лицу копула се чува. Веома ]е ка-

рактеристичан случа} поздрава као Добрй си ддшаво; Добрй сам

Ши нашаво ко\ч у овом говору редовно има]у спону сам, си (исп.

§ 538). Изузетака — примера с изоставлан>ем копуле у 1 или 2

лицу — нисам нашао уопште. Додуше треба напоменути да немам

примера за све оне категори]е ко]е у кн>ижевном 1'езику зна]у

за изоставл>ан>е споне у овим лицима (исп. Лх Сто]ановипа, Рече-

ничке конструкци]е без уегЬит-а ПпИит-а, ЛФ III 7 — 10).

И у зависним реченицама спона се по правилу употребл>ава:

Диздалека акб \е дат (= дажд), ни ршШй, акб су куйрйце,

ушШй. — Да не берёш како да \е, него слйШко да гледаш да /е.—

Дй \е се йо\ало на вбм йсШом /езйку, /бш Наву лёийо да га ВамШим

и да Ши га говорим. — Свй Шрёибу1е на гувну дй су. — За йораси

дивб\ка да йрбсШре, а \бна ниш како \е га нйойако йонайрЩала. —

КеШ \е свёШац, ни шодимо на йосй. — Ува кеШ \е се уЦйшила на

кбн>а, говбри. — Мбш. ли да йузнаш уву чумйгу ду ку^бга \е

дрвеШа? — Рёкни коно шб \е\ итд.

Отступала од овога нашао сам свега у малом бро]у примера:

Ке се врйшйво нйШрак дбма, вёидиво . . .

БЩб. ми гвбрйше ином човё"ку да 6н (ба^а ми) наШеру/аво

овце да се музё}у.

У првом примеру очекивали бисмо кеШ }есе..., а у другом

да \е он... — Ови примери, према великом бро]у других с упо-

требл>еном споном, претставл>а]у ретке изузетке. Уосталом, при-

1 М1гатЬе1 195.

2 Мо) материал из Глоговца.
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ликом провераван>а материала, мо] на]стари]и информатор Нестор

Белчов из]'авио ]'е да би у другом од наведених примера свакако

морало доНи \е.

Употреба копуле ни^е факултативна ни у упитним рече-

ницама:

Кожа му дёи \е ? — Сшр2адйшШа дй \е ви? — Ш6 \е ши врат

шакд дибёо? —

Ко /е му се йоклонйо ? — ДЬкле ( = откуд) \е се уцрвйла ? —

Па бЩи ши ко \е кйзйво ? итд.

^дини забележени изузетак, у реченици Уво мёсо живо

ли, куй марён>и (= ког врага), не Шкйда се, не меша ништа на

оишто] слици. (И овде стари Белчов тврди да треба употребити

\е — очигледно }е у оваквим примерима процес испадай>а копуле

тек започео).

Ни у негативним реченицама нема изоставльан>а копуле.

Презент помопног глагола нйсам, нйси... употреблава се доследно,

како у именском предикату, тако и у перфекту. Ова] говор не

зна за краЬи тип негираног перфекта ко]и се ]'авл>а у реченицама

као Не могао се миш йровуки кроз \аму, йа свезао Шиквицу за

рей; У сиШно се не десило, а у круйно немам1. Непосредна веза

измену одричне речце не и радног придева ]авл>а се у галипол»-

ском само у модалним конструкци]'ама са два радна придева типа

имало, нё'мало (§ 537).

СВЕЗЕ И СЛИЧНЕ РЕЧЦЕ

§ 571. Конструкщ^а са да ли непозната ]е говорном ]езику

Галипо.ъских Срба, али сама речца ли долази у питаьима врло

често:

Готова ли \е ваша кн>ига (у писму)? —

Лрчом ли наложаваШе? — ЗаклйШа ли /'<?, суПйсаШа (= црк-

нута) ли /е? — Чека да йоглёнем лёий6 ли /е. — Зрбе ли ши ни шрёш,

кйке су црне\ — Свё ли су Ши дёица дивб/ке? — ЗашШо лежё/у кокше

надвбру, нёамаШе ли свйнаи (= кокошин>ац)? — ПёиШё ли зайо-

/аше? — Он ли Ши не рене? — БЩр ни Шй ли ршуче? ( — да ли си ти

убио нашег оца)? — УвИ ли не зна нашки? ( = да ли ова] . . .) —С кйм

( = чиме) га рйржи, чйсШим мйсшим ли или крмчёШовим? — Жена

ли се роди ( = да ли се породила . . .)? — Щйву двуйце йа се

1 Л>. Сто]аяовыЬ, 1Ф III 8.
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замёНйву (= посртаху), йщани ли бё"ву, ко и зна. — Поклйчио ли

]е бщчу? — Наййсйли ли су? — Ддшаво ' ли \е бй}й Ши? — Щро,

дйво ли си диске? — Тйсаво да йоглёдне бйвбли дбслй ли су. —

Паре Не ми дШйЪ ли?

Пада у очи да нема ни конструкщц'е са \е ли. Говори се

редовно лёийд ли /в, а никад Уе ли леийо. Уопштаван>е обрта са

ли, иако су они свакако словенског порекла, хармонира са ситу

ациям у турском где у овом значен>у долази енклитично -т/

ко]е „зе \о\хА аи то! зиг ^ие1 рог4е Гт^егго^аИоп"1.

Речца ли се ]авл>а — као и у другим д^алектима и у кн>и-

жевном ]езику — и са значением свезе сако\ Примере в. у § 536.

§ 572. У погледу употребе негативне речце не треба истаЬи

да се она никад не ]авл>а у темпоралним реченицама са док(ле):

Сшр'йка Нййа колца ду кдлца док се надеине на кблац. — Ке

доНе божиН, ддкле се крсшй вдда, уШё се ноНёве гворе\у Пугани

нуНёви (време од божипа док се не освети вода [т]. до 5 ]ану-

ара] назива се . . .). — Да размё"сим лёабац док бйне йбд руку. —

Док рмрем (= док не...) Не да сам овчар. — Пйше, ййше док се

оййше. — Сёидо док изйНе суние.

У нашем ]езику посто]е иначе обе могуНности. Исп. Р^

5. V. йок.

§ 573. Свеза шо употреблава се често у експликативним

реченицама тамо где би се у кшижевном ]езику употребило да:

Цйганке вё"дили шо е слйчна била (= да ]е била лепа). —

Нйсмо разбрали шо \е била Шёшка (— нисмо схватили да ]е била

бременита). - ДЬкле /2 знйм шо Неш Шй да ми уШйкнеш. —

Закбнй се шо нйси бйо Шй.

§ 574. Место свезе и често се ]авл>а асиндетска конструкщф:

Брйне се б&\а мама за дёиШе. — Рфке нЬге ми узёббше. —

Мё"сечина коно дан, дё"да бйба коно йдн>. — Казао бай му мами

му да \е веадиво на ПуШоку инр лёийу диво\ку. — Дадо и (= им)

мра сйрн>а леиба. — Некем да сам \а жива дрв\ама камён>ама. —

^а кеШ \ёим сйрн/а лё"ба, дйвим се.

Не може се реНи да би се у свим овим примерима одреда

у кнзижевном ]'езику безусловно морала употребити свеза и.

Ипак, може се слободно тврдити да би у веЬини примера

свеза била застушьена. Карактеристично ]е да су ту свугде

1 Белу, Огатта1ге 282.
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употреб.ъене без свезе по две именице ко]е се често ^авла^у

за]едно. ■

И измену саставних реченица у кс^има се износи ток неких

догаг^'а може да изостане свеза и у ситуации где би ]е кн>и-

жевни ]език бесумк>е употребио:

Тйчики ПрваИем (= кад су летели) \а и удри кймешом, йа-

доше. — Ину~ цйглу диво\ку (= кНер) ймаше, рмри.

Све су ове особине преузете из турске синтаксе. „Еп 1игс,

оп зе соп1еп!е зоиуеп! о!е ]их1арозег 1ез тетЪгез соогйоппёз,

зигкш* з'Из зоп! Ьге{з, запз та^иег 1еиг гаррог! (сооголпаиоп

ипрИсИе ои азупйё1е) ... II [се ргосёйё] з'аррПяие ё§а1етеп1 аих

соир1ез 1осипопе1з, ауес ои запз аПИёгай'оп . . . , сотте: апа ЬаЬа

„рагегйз", й'5^ Ьа? „гшзе, паЪШетеп!"1.

РЕД РЕЧИ

§ 575. У галипол>ском говору и енклитика 3 л. ]'д. презента

заузима место у реченици ко]е припада осталии глаголским

енклитикама, дакле испред заыеничких енклитика:

ПамШи мндго кеШ \е ми укуШила (= окотила = родила). —

НёЬе да \е Ши зло. — Шб ]е ши враШ Шакд дибёо. — Ко \е Ши

йогрёбао руке. — Ду мине (= од мене) йрбсШо нека ]е ши. —

Кйко \е Ши Врйзиме? — Ко \е му се Поклонйо? — НёЬе нйшШо да

\е му. — Нйко \е му умрво. — Да \е га нашла, Наз да йубёигне. —

КеШ \е \и йрклёво, вили ( =- вели) ... — Нёкй }е ви живо и здраво.

Овом иновацирм продужу]е се и да.ъе разви]а ]едан процес

карактеристичан за наш ]език уопште. И остале глаголске енкли-

тике потичу од облика чи]'е ]е место било иза заменичких енкли

тика. Данашнэи ред енклитика ни]е стар. Лош у XVII — XVIII в.

имамо, у пословицама из ДаничиНеве збирке, примере као Црне

Ши су очи, Ошворио Ши сам срце итд.* У галипол>ском говору се

и енклитика \е, ко]а иначе сто]и пострани од општег покрета,

придружу]е осталим глаголским енклитикама.9

• Оос!е1 176-177.

* П. П. ЪорГ)евиЬ, О реду речи у српском ]езнку, Глас СКА ЫП 224. Исп.

и Зиму, КагНке 67.

' Примере ове врете налаэимо и у говору хрватских насе.ъеника на ]угу

Итали]е: ра \е ти геМа и ел., Ке5е(аг, 50(Ш. 263.
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Иноваци]у, разуме се, претставл>а]у и реченице са трупом

енклитика \е се:

Да \е се йо\ало на вдм йсШом /езйку, Наву ]дш лё"йо да га

йамШим (= ]Ош бих га лепше...). — Угребла \е се. — Докле \е

се уцрвйла? — КеШ \е се варило. — Ува кеш \е се у^ашила на

кбн>а, говЬри... — После кеш \е се родило дёиШе... — А ко \е се

уженила . . .

Ипак, ове примере треба у известно] мери разликовати од

оних на почетку овог параграфа. Овде се н^е ]'едноставно

обрнуо ред енклитика, веЬ се прво извршило сажимаье се /е>сё,

па }е доцни^е \е аналогиям врапено. У нашим говорима овакви

су примери кудикамо чешНи од првих. Иако не спада]у у кн>н-

жевни ]'език, има их доста у Вуковим народним песмама1. Иначе

су нарочито распростран>ени у оним ди^алектима наших источних

кра]ева с ко]има ]е галипол>ски говор сродан и по другим цртама.

У речнику Гл. ЕлезовиНа наилазимо на примере као да \е се на

бога камЫем гадала, гр^е гу не би било1, у Ресави су записаны

примери као Над \е се он дйго...*, а у Великом Селу код Бео-

града ]а сам забележио Ъндак \е се орало Шакд и ел. Исп. у

Тимочко] Крайни у песми Она \е се од себ расцвелила*. Лако ]е,

дакле, могупно да су Галипол>ци ову црту понели из старе по-

сто^бине — мада се с друге стране не сме искл>учити ни могуЬ-

ност самосталног разв^а у оквиру опште промене положа]'а енкли-

тике }е у галипол>ском говору.

§ 576. Место испред енклитике добива увек и одрични

презент нйсам, нйси...:

За нйейм га вёадиво. — Док нйейм Ши рёкаво ... — Шо нйей

га йувйла? — Уйш нйси се дйгаво. — Тй нйей га лёийо Полила. —

Имймо инр челу, ]дш нЩё се руйла. — Такд дн нЩё \е Послршаво. —

УШй вреика мокра, ]дш нщЪ се осушила. — А ко нще ши узёво р'уба.

Дёида нщё \е (= \о\) дйво соли. — Ми шибё нйсмЬ се наемщали.

— ЗашШо нйсшё \е йомрзли. — Л1врчиЬи {= млади птичипи) /бш

нйер се об^кли у йёрй\а.

У другим нашим ди]алектима и у кн>ижевном ^езику енкли

тика има овакав положа] само онде где ]е презент нисам на првом

1 МаретиН, Огат. 404. О целом проблему в. и Р. АлексиНа, Ш I 48—50.

* Речник 1 119.

» М. ИвковиН, Рее. 294.

4 М. Стаяо]евип, Зборник прилога за проучаван>е Тимочке Кра]ине I 56.
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месту у реченици. У реченицама које почињу свезом1 енклитика

се, међутим, везује за свезу и долази ислред нисам:

Није тидао: Акоти није дао...

Слично се понаша енклитика и у главној реченици ако испред

нисам стоји посебно истакнут подмет, а исто тако и упитна

заменица, прилог или нека друга допуна:

Нисам га видео: .1 а га нисам видео;

Ниси се дигао: Још се ниси дигао.

У галипољском говору све ове разлике изостају и енкли

тика има фиксирано место иза нисам.

§ 577. Сви описани односи заступљени су у нашем језику

не само у реченицама са помоћним глаголом нисам, него и иначе:

енклитика се по правилу везује за прву реч у реченици2 (при

чему се свезе а и и уопште не броје као посебне речи — исп.

§ 576 нэпом.). У галипољском и у оваквим примерима енклитика

често доспева дубље у унутрашњост или чак на крај реченице:

Први пут сновё се, пдсле се навје на вратйло. — КеШ он дбђе,

ја бёиву се укупјаво. — Крршке не беиву се још расцвитали. —

Учёр /3 Шркаћем га достйго. — Коко данйске лакпта си исткала? —

Пусбли овр кашу, 61 соли коно трава \е. — Не грай му, него

рекнй му лепотбм ( = на леп начин). — Да ћав га наћем, ћав да

га научим намети.

Овде у галипољском говору нема оне доследности која је

карактеристична за примере са нисам. Уосталом и у књижевном

језику влада у овом правцу прилична слобода и моје горње

напомене треба разумети с том оградом. Исп. у Маретипа3 раз

лагайте о овоме поткреп.ъено анализом примера, а затим и мате

риал на стр. 403.

1 У овом правцу свезе и и а владају се у нашем Језику друкчије од

осталих свеза; на њнх се не могу наслањати ни глаголске ни заменичке енклн-

тике (исп. П. П. Ђорђевипа, Глас 1.111 225—226). Уствари ове свезе не играју

улогу посебних јединица; реч иза н>их понаша се као да је на првом месту у

реченици:

Нисам т и дао:

...а нисам ти дао:

...да ти нисам дао.

У галипољском говору, међутим, енклитика се може ослонити и на свезу

и: Баба га уфаШи и га полрпа. — После се пупари уна пређа и се усШаи.

2 П. П. Ђорђевић, Глас 1.111 220—222.

' Огат. 402.
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§ 578. По]аву супротну описаном реду чин>еница налазимо

у споредним реченицама везаним за императив иди. Ту енклитика

долази одмах иза иди, и то без икакве свезе — дакле, на самом

почетку споредне реченице:

Иди га удрй Шй-да (= и ти). — Иди се обуци, иди се

накйШи. — Иди се изгрё"']. — Иди му йомбгни. — Иди га йолрйа

(= истуци). — ИШен се умйШе. — Иди га намйжи. — Иди се

ракще наждёри. — Иди га йудо]. — Иди \е свежи. — Иди и (= им)

рёкни. — ЙШе се наййше; тако и бди ми кажи ш'6 Не да рёкне.

Аналогне примере налазио сам у доста великом бро]'у у

банатским говорима: Иди се ойёри Црн>а; Иди га уваШи Фаркаж-

дин итд.

Слична ]е ситуаци]а и у споредним реченицама уз ако

ишШеш:

Ако ишШеш, ме закд/и. — Ако йшШеш, се \Щи.

Ово претставл>а донекле паралелу примерима из народних

песама са да богда: Да бог да \е ловци увашили1.

§ 579. Посебну особину галипол>ског говора у односу на

остале наше говоре претставл.а утвр^ен положат заменичке енкли-

тике у посесивном дативу. Таква енклитика долази редовно иза

именице чи]е припадан>е одре^е:

Крйла му су искршШи (а не крила су му.. .). — Зак6\и овцу

дршд \е .(= \о\) док нще изйшла. — Само се чр]е нбс му. — Иг

ра]да бйнила жена му.

Друге примере и дискуси]у в. у § 490.

Када ]е, ме^утим, именица прапена атрибутом, енклитика

долази иза атрибута: Лйнё бёише инд ми рво глрво, вёгдине ]'дбу

дво]. — Мала ми сёсшра и велики ми браШ. По правилу се, дакле,

енклитика везуче за први члан номиналне групе. Исп. и у грчком

^ хаХУ) оои <*5ерсрт) „о!ете ^и*е 5сп\уез{ег"-. Ове конструкци]е се

разлику^у од оних типа бита ми сёсШра сасвим друкчи]ом функ-

ционалном структурой: у примеру мала ми сёсшра енклитика

одрег^е управну реч синтагме, а у бита ми- сёсШра именицу

бй\а, транспоновану у придевски атрибут бййна. Ова не]еднакост

ни]е можда без везе са чишеницом да ]е ]една конструкщф сродна

с одговара]уНом турском, а друга са грчком.

1 Маретип, Огат. 402.

2 ТпитЬ, НапаЪисЬ 84. Слични обрти обични су, уосталом, и у македон

ском, бугарском и румуиском ]езику, исп. Сандфелда, Ып^шзНяие Ьа1кап1дие 189.
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§ 580. Одво)ено треба поменути и предилекци)'у галипол»-

ског говора за упитне реченице у ко]има упитна заменица оды.

прилог (за]едно с енклитикама) има место на кра]у:

Кбжа му дёи /в? — СШрёадйшша (= центар, главни трг у

месту) дй /е ви? — Бщй Ши ( = твом оцу) ко \е кйзйво?

§ 581. Обрт са трупом не се на почетку реченице, обичан

напр. у македонском ]езику и у неким нашим ди]алектима на

истоку1, ни]е сво]ствен говору Галипол>аца.

КОНГРУЕНЦША И БРОЛНЕ КОНСТРУКЦШЕ

Именице уз бро\еве

§ 582. Именице м. р. уз бро]еве двй, Шрй и чешйри има^у—

као и у другим штокавским говорима — облик ген. 1Д.:

циШйри брйШа, двй гОсШй ми ду^дше, два дана, Шрй дана

(поред окамешеног архаичног двй дни, Шрй дни), $ два мё"сца,

двй убраза, Шрй йёНа, двй човёика.

Акценат сведочи да и именице ж. р. уз ове бро)'еве сто)'е

у истом падежу:

две' врбё, двёи грйнё, чиШйри жинё, ди^бше \Ьбу Шрй жинё,

две" звёиздё, чишйр ноге се вёже/у, две" овце ни (= нам) Ворасише

(= оставите), двёи йланине, две" рёикё, две'1 свё"№, ймаше двёи-

да сисшрё, вйкни \6бу Шрй сисШрё, две" ува/ё (ном. ]д. увща =

равница), две" чёлё. Исп. и имен. м. р. на -а:

Дунё'шё ми двй Гркё. — Имам двй )>1ё.

У ово| особини галипо.ъски говор н^е усамл>ен мег]у што

кавским говорима. Нэе има напр. у Славонии2 и у неким кра]е-

вима на северу Срби]е: Шрй жене Велико Село, две сесШрё Гло-

говац, две сшранё, две руке Касидол.8

Именице ж. р. на консонант пришле су м. роду у свему,

па и у овоме. В. § 222 и д. Ледини остатак стар^ег стан>а ]е

веза две" нЬЬи (и шрй ноНи, чиШйри ноНи) ко]а се, као петрефакт,

нашла н» исто] лини]и са два дни итд.

§ 583. Конгруенци]а именица ср. р. претставл>а посебан слу

чае Сами кардинални бро]еви ср. р. од 2 до 4 измегьени су и

1 Тако напр. у ^ужно] зонн )ужноморавског говорз (А. КелиН, ДИЛС 630)

и у извесним мостима у неточном Банату (П. Ивий, ,]Ф XVIII 153).

2 ИвшиЬ, Роз. II 115.

* Из мог материала.
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конгруенщф одговара пореклу данашн>их облика кардиналних

бро^ева:

Двд} брда; ДвЩ-ШрЫ валдчйЬа ( : инд вйлдче1); Двб\ врШи-

лйн>а, инд йрёижн>о, инд сшражн>о; ТрЩ грвйна жйШа; ЧШворо']

зрн>йн>а; Чешворо] клуйчйЬа; Двд) кулйн>а (: инд коло); Двд} бё'снй

кучйНа; Двд] ЛуШдчйНа (: ино ВуШдче); Увё двд\ сёла су мйличке;

7/70/ сёла; До двд} сёла (= из два села); Двд} шилйн>а; Има Шрд]

ШйчПка; Двд} уши; Здбудво\ уши .ни болё/у.

Исп. § 269.

§ ."84. Уз брс^еве од ПеШ навише конгруенфф ]е ]еднака

за именице свих родова и свих типова:

Пёд браш\а (ном. мн. брйш\и), дёсеШ лйсшдва, Пёш сндйа/а, суШину

грйнй, сёдам звёизда, шёс ноЫ, йёШ свё"На, дёсеш зрн>йн>а, дваёс сёла.

§ 585. Уз бро]еве од 2 до 4 ко]и су, као што ]е истакнуто

у § 270, променлэиви само у инструменталу, може се у том

падежу ]авити облик ^еднине — поред таког)е обичног инстр. мн.:

Увй }е бакрач двёым дршком. — Нййраи крНу двёам \йзбом.—

УфаШи двёям йрсШом. — Трйм ПрсШом уфйШиво. — Вила (= виле)

Шрйм рогом ( = са три . . .). —

Кука му \е чиШирим йёниёрама. — Трйм ПрсШама се крсш

найрща. — Да се рзне \обудвё"м рукама. — ИзйЬе двёим свё"Мма

ндвога дгн>а.

Облик ]еднине уз бро]еве одговара познато] особини турског

]езика2.

§ 586. Променлэиве су у инструменталу и именице ко]е до-

лазе уз непроменлэиве бро]еве (веНе од 4). Овде се, мег)утим,

]авл>а само облик инстр. мн., никад облик ]еднине:

ДбЬе Лёд браш\ама. — Идан кбн> шёс ногйма. — Побёиже

двйнаес аскёрама. — Извади идан /сазан йлШьна чиШирёз дршко-

вама. — Исп. и Кдко кдлама вучёШе Шравё?

Конструкци^а ]е за наш ]език необична. МаретиН да}е свега

]едан пример' за ко]и и сам каже да ]е „поради стиха". Упор, и

свйм йёш бабама у Поцерини4. У турском ^езику, мег]утим, бро]

1 Карактеристично ]е да се суплетивна множима именица ср. р. с обликом

м. р. влада као и нормално образована множима ср. р.: дво/ ьалочйЪа исто као

двд/ брда.

2 1теп1са иг Ьго]еуе 8(о]| иуек и )ес1м1п1 — Н. 5аЬапоу1<5, ОгатаИка 1нг$ко^

]ег!ка, 5ага)еуо 1944, 36.

* Не веру\е деаеШ везирима из Вукове народне песме, Огат. 186.

* Московл>евиН 107.
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]е непроменлзив, а уз н>ега сто^и именица ко]а се меша1. Исто

вреди и за грчкн ]език.2

Слаган>е Предиката са суб\екШом

§ 587. Уз 6ро]не конструкц^е са бро]евима веЬим од чешири

долази у предикату редовно облик множине:

Пёш 1уд11 широте. — Сёдам кола ^убура ( = 1зубрета) ди^бше.

Исто вреди и за везе много + ген. мн. именице:

Много година йр^бше. — Нбндак ди^'оше на ном байру много

чубина.

На]зад, плурал у предикату налазимо и уз упитно кЬко у

примерима као:

— Коко \у~дй су (= колико ]'е л>уди)? — Кдко су, не знам.

§ 588. У неколико примера забележио сам логичку конгру-

енци]у уз суб]екат ко]и у облику ]'еднине значи мноштво:

Уши ийнс (= та] род) йомёирдше, сдде (= само) инд дёаше

сШаде (= о-). — Сйркбве кйрёке йораскйдаше йсан (= л>уди су

веЬ обрали кукуруз). — Идан казан алш'ьна йрсйше се.

§ 589. Уз бро]ну конструкци^у саставл>ену од бро]а ман>ег

од 5 и именице м. р. долази у предикату само облик радног

придева на -ли:

Били Шрй брйШа (никад: била...), Дошли три вука, уфаШили

\е и ел. Тако и Пукйрали се двуйце и ел.

Ово се слаже са чин>еницом да.радни придев и у плуралу

нма само овакав облик за сва три рода (исп. § 313).

Слаган>е аШрибуШа с реч\у ко\у одре§у\е

§ 590. Уз бро]не именице двуйце, Шруйце и чишвурйце ко]е и

саме има]у облик множине, долазе множински облици у атрибуту:

нйси двуйце, д-унй чишвурйце.

§ 591. У изразу свиШй господа (=- богородица) употреба атри

бута ]е механизована и раскинута ]е конгруенци]а са суб]ектом:

Уши \унак узе свеша госпожу (= икону богородице). — Пур

богом и Пур свеШй гоейб^ом.*

1 8.-)1)япо\-|С, о. с. 36.

2 М1гатЬе1 109.

3 У грчком )е непромен.ъива апозици]а хирс>. у синтагми т) кирсс-Мар1'а

(М1гатЬе1, Огатта1ге с!и вгес тодегпе 65).
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ДисшрибуШивни сингулар

§ 592. У галипол>ском говору редовно се употребл>ава ]"ед-

нина у приыерима као:

СШари \уди шалбва носйву на глйвй /и. — И Шакд Шйшли дни

дбма /и. — Ке су се сагнйли [жене], сйса /и забелила.

Множина место \еднине

§ 593. Забележио сам и нешто примера за употребу мно-

жине градивних именица место ]еднине:

Пёине зайокбше да шичё/у. — Крвови ПоШёкли. — Нйма би

йрдавали гроз]а, биШдва.

У прва два примера плуралски облици има]у неоспорно

стилску вредност. То се нарочито ]асно види кад се ова особина

упореди с одговара]уиом цртом турског ]езика из ко}ега су ]е

Гал>ипол>ци очигледно примили: „Се зиШхе (йи р1ипе1) з'етр1о1е

раг{015 ехргезз1уетеп1 (р!иг1е! ш1епз1{ ои йезспрШ) ауес йез потз

Яш, 1о^иетеп1, пе сотрог1еп{ раз Пйёе йе 1а р1игаН1ё:

кап-1аг 1с-т-г]е „ёапз 1ез зап§з = 1ои1 еп зап§, епзап81ап1ё"1.

Упор, код одговара]уНе именице у грчком: та аЦнххх с1ез

{^иез а!е зап§'2.

ПИТАНЬЕ КОЛЕБАНэА У РОДУ

§ 594. У сво^ кшизи „Галипол>ски Срби" проф. ФилиповиН

поминке „колебание рода" код именица и истиче то као важну

особину галипол>ског говора:

„Колебание рода код именица ]е врло честа по]ава а то ]е

општа по}ава у косовско-ресавском говору. Можда ]е на дали

развитак ове особине у говору галиполских Срба имао утица;а

и турски ]език, ко]и не позна]е граматичког рода у именица. То

колебание односно губл>ен>е осеЬан>а за род огледа се у томе

што иста именица нема стално исти род. Тако се на пр. говори

„наш род", али и „наша (наса) рода". Ова су колебала нарочито

изразита кад уз именицу дог)е нека заменица или придев или

глаголски придев и кад ]е цео израз било у првом било у ком

другом падежу, на пр. именица „приповес" ]е женског рода, али

1 Сюс1с!, Сгаттаке (игцие 55.

2 М1гатЬе1 73.

О говору Галипол>ских Срба 26
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се чује и: ниедан прповес, то прповес велики. Даљи примери:

мујом љуби (мојој љуби), у црквеном бајчи (башчи), овај семе,

други семе, мојим сестром, идним душом, у којом селу, на билом

књиге црно писмо прилега (приличи), оти (тај) памет, није било

темни облак, музни говеда, Свети Тројице, у ином планини, кр

мојега памета итд. Има таквог неслагања и између рода именице

и глаголског придева у сложении глаголским облицима, на пр.:

„и они слусале" (и они слушали). Ево још неколико примера

ослабљеног осећања за род. Именица крв је мушког рода (.три

капке крва"), орао је средњег рода („срло урло" — сури орао,

„орлета"), а има мушко име „Павла" (акузатив: Павлу)."1

Кад би у галипољском говору одиста било губљења осе-

ћања за граматички род, то би био најдубљи захват турског. и

уопште несловенског утицаја на граматички строј тога говора

и уједно једна од најзначајнијих иновација у њему. Међутим у

овом случају проф. Филиповић, иначе одличан опсерватор, изву-

као је преурањен закључак. Како је до тога дошло, лако је

објаснити. Филиповићеви примери су највећим делом тачно забе-

лежени и на први поглед збиља изазивају утисак да је осећање

за граматички род дегенерисано. Тек детаљнија анализа може да

покаже да се ту ради о појединачним разликама према нашем

књижевном језику код извесних именица и извесних завршетака.

Неке именице или групе именица прешле су у други деклинаци-

ски тип, са чиме иде паралелно и промена рода. Тако је прповес

мушког рода, сёамен такође мушког, брло средњег итд. - али

те су именице у овом говору увек истог рода: прповес никад

није женског рода, сё'мен никад средњег и ел. Колебања у роду

овде нема. У случају наша рода имамо посла са македонизмом.

Наравно, у роду огромне већине именица галипољски говор слаже

се с нашим књижевним језиком и род 'тих именица, разуме се,

сталан је и не показује никаквих колебања. Друга група примера

обухвата случајеве где је флексивни наставак за неки облик ж.

р. морфолошким путем изједначен с неким наставком м. и ср.

р.: мујом луби, у црквеном бајчи, идним душом2. Наравно, ни ови

примери, исто као ни они први, не доказују губљење осе-

ћања за граматички род. Свега тога има доста у нашим дијалек-

тима, и то не само у косовско-ресавском који проф. Филиповић

наводи, и чак у многим говорима и више него у косовско-ре

савском.

1 О. с. 39.

2 В. § 241.
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ЗАКЉУЧНА КАРАКТЕРИСТИКА СИНТАКСЕ

§ 595. Изнесени материјал показује да у синтакси говора

Галипољских Срба има веома много иновација, али да у тим

иновацијама има мало самониклог. Готово све оне биле су пот-

стакнуте утицајима којима је говор био изложен на тракиском

терену, а за већину се може рећи да претстављају просте кал-

кове према одговарајућим грчким и турским особинама.1

С друге стране, основица морфцлошко-синтаксичког строја

галипољског говора у значајној је мери конзервативна. Чува се

свих седам падежа, а у исто време аорист и имперфект употре-

бљавају се у врло широком обиму, заправо неокрњено. Мало је

данас наших дијалеката у којима су оба ова услова испуњена у

потпуности. Јасно је да је структура галипољског говора у време

отсељења у Тракију у овом погледу још увек била близу једног

типа који бисмо могли назвати првобитним општештокавским

(наравно, уколико се тиче основних карактеристика).

1 У купно уэевши, утниај ових двају језика на говор Галипољских Срба

био је несумњнво снажан. Нарочито много грчких елемената има у синтакси

(с употребом облика) и фонетици, док је турски утицај најизразитији у лексици.

Исп. и § 4. Морфологија, уколико се под тим термином разуме инвентар облика,

остала јс сразмерно поштеђена од промена ове врете. Малобројни су случајеви

преузимања неког флексивног наставка (исп. напр. § 460). Наравно, међу дери-

вационии суфиксима има турских, преузетих у готовим лексемама, али то су

углавном они коЈи су и иначе обични у нашем Језику. Ово последње важи и за

суфикс -иса- код глагола грчког порекла. Иначе је упадљиво да нема преузи-

мања других грчких суфикса. Уопште, и поред све јачине страних утицаја на

овај говор, не треба губити из вида границе до којих ти утицаји допиру. Читаве

области језичке структуре остале су нетакнуте. Укрштање с грчким фонетизмом

довело је до ликвидаци]е низа фонолошких дистинкција, али не и до појаве нових

фонема. Грчки консояанти б, 8 и у, као и турски вокали 6 и о, редовно су суп-

ституисанй. Једина страна фонема која ]е продрла у овај говор Јесте ь у турском

речима. Исто тако нису нарушене ни многе карактеристике ерпскохрватске арти-

кулациЈе. Нема, напр., асимилације к и г пред палаталним вокалима (што се јавља

напр. у црногорским говорима под албанским утицајем), мала би то изискивао

и грчки и турски изговор. За синтаксичко-морфолошку структуру значајно је да

се грчци члан није могао наметнути овом говору, а такође и да је словенски

глаголски вид остао недирнут. Веома је значајно и то што је углавном сачувана

и акцентуација са квантитативним и интонационим опозицијама. У том погледу,

као и у много чему другом, говор Срба у Барјамичу претрпео је ман>е из

мена у страној средний него напр. говор наших исељеника у јужној Италији

који може да послужи као узорак заиста далекосежног дејства околног језика

на говор емигрантске групе.



ЗАКЛэУЧАК

ПИТАН>Е ПРВОБИТНЕ ПОСТСиБИНЕ ГАЛИПОЛэАЦА

§ 596. Изложени материал омогуНу]е нам да се вратиыо

проблемима ко}е смо оставили на кра]у увода (§ 30) и да поку-

шамо дати прецизни]и одговор на питан>е за ко^и ди]'алекат и

ко]и предео треба везати порекло галиполског говора.

Пре свега, ван сваке сумн>е сто]'и чшьеница да ]*е говор

новоштокавски, т]. да не припада призренско-тимочко] гоупи.

Овде су заступл>ене све познате новоштокавске иноваци]е: ъ, ь > о,

л > у (никад лу), -л > -о итд., — да и не говоримо о отсуству

на]важни]их призренско-тимочких иноваци]а, губитка квантитета

и яналитичке деклинаци^е.

Исто тако може се одмах искл>учити и ]една друга штокав-

ска облает: то ]е зона шН и жЬ) на западу и северозападу што-

кавске ]езичке територи]е. Ова] пространи по]ас, ко]и ]е некада

био \ом\ пространен него данас, обухвата велики део икавских

говора, па чак и неке ]екавске (Вареш), ]екавско-екавске (Магла]

и Тешан>) и екавске (Славони]а). Кад отсуству шй додамо и то

да се ни]едном не ]авл>а / <1 *й{ (чак ни гоейо/'а), да изоста]у

облици као греб, врвбац, чеШвер- и да нема никад море уместо

може, биЬе нам ]'асно да стару посто]бину Галипол>ских Срба ни у

ком случа)у не треба тражити у штокавским пределима на западу

§ 513. Ако, дакле, оставимо по страни две на]архаични]е

штокавске зоне, призренско-тимочку и ону са шН, оста]е нам да

одредимо однос галиполског говора према основним изоглосама

ко]е цепа^у новоштокавску облает на меле ди]элекатске ]еди-

нице. То су изоглосе:

1) замене $;

2) акцентуаци]е;

3) деклинаци^е (дат., инстр. и лок. мн.).

Стан.е ]ата у галиполском говору не лружа нам могуЬност

да ова] говор прикл>учимо било ко]'ем од наших великих нареч]а —

екавском, ]екавском или икавском. У галипол>ском еи огледа се

]една старта фаза развитка |'ата ко]а претходи данашшем тро^
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ству. Извесну вредност за дијалекатску локализацију имају једино

икавизми. Они су обични у једном делу екавских говора, али се

йогу наћи и у понеким јекавским.

Акцентуација прикључује галипољски говор групи старијих

новоштокавских дијалеката. Њена је основна карактеристика да

се новоштокавско преношење старих акцената за један слог ка

почетку речи ограничава на ликвидацију " на крајњем слогу. У

томе се галипољски слаже са већином говора зетско-сјеничког

и косовско-ресавског дијалекта, а исто тако и са говорима пожа-

ревачко-вршачке групе, док се с друге стране разликује од

источно-херцеговачког и шумадиско-војвођанског дијалекта, као

и од млађих икавских говора. Вредност овог податка није скоро

нимало умањена чињеницом да стање у галипољском говору прет-

ставља архаизам, а не иновацију. У дијалектима који данас имају

пренесену акцентуацију такво стање владало је свакако већ у

време пресељења Галипољаца у Тракију, што значи да осуство

ове иновације искључује напр. источнохерцеговачко порекло Га-

липо.ъаца.

Карактеристика је већине говора поменуте зоне на југу и исто

ку — дакле зетско-сјеничких, косовско-ресавских и пожаревачко-

вршачких — да се, уколико " напушта последней слог, на прет-

ходном слогу обично не јавља ' него " или ' (сразмерно су ретки

говори као васојевички или бјелопавлићки у којима имамо '). И

у овоме галипољски иде заједно с већином говора ове зоне. Што

се у њему јавља ', а не ", то такође није без значаја (в. ниже).

Деклинација, управо стање облика у три позната падежа

плурала, пружа нам у пажљивијој анализи три крупне изоглосе

од вредности за груписање дијалеката:

1) чување, обично само делимично, старих наставака (дат.

-ом, инстр. -и, лок. -4(х), -и(х) итд. — север и северозапад): пот-

пуно замењивање ових наставака другим, новијим (југ и исток,

исп. § 173),

2) искључиво -ма у изједначеним облицима дат. и инстр.

(исток): разни наставци у истим падежима (-ми, -м итд. на западу,

§ 173),

3) једначење лок. мн. са генитивом (исток и југ): изостанак

таквог једначења уз евентуално једначење лок. са дат. - инстр.

(центар, север и запад, § 174).

У односу на сваку од поменуте три изоглосе галипољски

говор налази се на странн говора на истоку и југу новоштокав
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ског земљишта, а не оних на западу или северу. Зона коју сачи-

њавају зетско-сјенички и косовско-ресавски дијалекат заједно са

пожаревачко-вршачком говорном трупом слаже се у погледу све

три особине развоја плуралских падежа са галипољским говором,

ма како саме изоглосе иначе протицале. Не може бити никакие

сумње у то да у овој зони треба тражити порекло галипољског

говора, утолико пре што се на овај начин оцртана облает по-

клапа и с ареом старије акцентуације, коју такође налазимо и у

галипољском говору.

§ 598. Не оставља места за сумњу ни одговор на питање

који од два дела досад помињаног појаса долази у обзир за

ближу локализацију порекла Галипољаца: јужни, Црна Гора, или

источни, онај који се протеже кроз Србију и југоисточни Банат.

У галипољском говору постоји низ особина које га врло недво-

смислено вежу за исток. То су напр:

тип забраи са фонолошким губљењем в одн. о (§ 78 и 95),

воданица (§ 84),

однос ном. л%бац : ген. лЪба, ном. лукац : ген. лука (§ 193),

ном. хипокор. имен. м. р. на -а (§ 195),

пужа, а не пуж (§ 196),

врло раширен тип ген. океШа (§ 205),

масовни прелазак именица ж. р. осн. -?- у мушки род (§ 222),

приев, замен, њоњин = њен (§ 249),

непроменљива употреба обл. свё у разним родовима и паде-

жима (§ 255),

трпни придеви типа ужењет и изгубен (§§ 308 и 311),

прво л. јд. аор. типа узо(х) (§ 345),

узнем (§ 346),

ковем, сновем (§ 353),

отрула (§ 357),

радии придев ћаво (§ 393),

датив посесивни у адноминалној употреби, прикован за име-

ницу одн. придев (§ 490),

лексичке појединости као врс (§ 434), куне 'пас* (не 'штене3),

марењи (§ 186), пладне (§ 140), фрјим1,

(в. и друге особине, поменуте ниже у даљој дискусији).

1 За шатан део оних особина саопштио ми је проф. Радомир Алексић да

вису познате чак ни васојевичком говору, који ]е иначе и географски и лингви-

стички у тесним везама са говорима Косова и Метохије. Ја му на том обаве-

штењу и на овом месту захваљујем. За остале црте користио сам се постојећом

литературом.
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Велика већина ових црта заједничка је већем броју дија-

леката на истоку. Најчешће су оне заступљене, осим у косов-

ско-ресавском дијалекту и у пожаревачко-вршачкој говорној

групи, још и у призренској-тимочкој зони.

§ 599. Остаје, дакле, као ближа облает порекла Галипољаца,

сразмерно дуга и уска трака зеиљишта која се протеже од

Пећи до Вршца обухватајући новоштокавске екавске говоре

са старијом акцентуацијом. То је облает кроз коју је током низа

векова текла једна миграциона струја (у нашој антропогеографији

позната под именои „косовско-метохиске"), тако да је становни-

штво јако испремештано, при чему су разлике између појединих

говора умногоме истрвене. Особине говора на крајњем југозападу

ове -зоне, оних у Метохији и на Косову, распрострле су се

и на друге крајеве. Па ипак, између локалних говорних ни-

јанса у овој области има и доста разлика. Неке од њих своде

се на месни развој на самом терену у најновије време, после

сеоба. Друге потичу од других утицаја, напр. призренско-тимоч-

ких или динарских. Треће, међутим, настављају разлике које

су морале постојати између дијалекатских типова у епоси пре

сеоба. У овој типично метанастазичкој области то су остаци дија-

лекатског супстрата који пробијају испод дебелог слоја наноса.

Ове особине једине долазе у обзир као критеријум за ближу

локализацију порекла Галипољаца. Нэихово постојање може се

назрети већ из досадашње научне литературе која за ову облает

није обимна, а приликом испитивања на самом терену показује

се да њихов број није незнатен. У том смислу говори искуство

из мог теренског рада у северној Србији и Банату, предузетог

добрим делом баш у циљу одређивања односа галипољског према

овим говорима.

Најважније од разлика старијег постанка су оне које деле

пожаревачко-вршачку говорну трупу од косовско-ресавског диа

лекта, а централно место међу њима припада разлици у замени

* — тј. икавизмима који се јављају у северној зони и углавном

одговарају онима у суседном шумадиско-војвођанском дијалекту.1

У даљем излагању поменућемо уосталом и низ других особина

које пожаревачко-вршачкој групи одређују место између двају

суседних дијалеката. Важно је истаћи и то да нема оштре гео-

графске границе између косовско-ресавског дијалекта и пожаре

1 Исп. моју белешку у ЈФ XVIII, стр. 142.
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вачко-вршачке групе. Изоглосе најважнијих диференцијалннх

црта, мада пролазе углавыом истим правцем, не поклапају се у

потпуности. То је разумљиво: облает ове говорне трупе била је

вековима запљускивана миграционим таласима који су доносили

косовско-метохиске особине. Природно је што свака од тих'осо-

бина, ширећи се ка северу, није захватила потпуно једнако

земљиште.

У сваком случају, сигурно је да је стара граница садашње

пожаревачко-вршачке говорне групе ишла много јужније него

данас и да и у говорима јужно од данашње границе живе још

увек поједини остаци првобитних особина. Као такве могу се

идентификовати оне црте којих нема у Метохији ни на Косову, а

чију „северну боју" потврђује њихово присуство у другим гово

рима на северу, било у Шумадији и Банату, или у тимочком

дијалекту (али не и у јужним говорима исте зоне, напр. сре-

течком, ђаковачком или врањском). Нису без значаја ни поклапања

са крашованским говором који такође води порекло из северне,

управо североисточне, Србије.1 У таквим случајевима може се са

великом вероватноћом тврдити да се ради о старој изоглоси

северних крајева која се још у епоси пре миграција раширила

преко зем.ъишта два или три данашња (а можда већ и тадашња)

•дијалекта.

У овој светлости постаје јасан и значај већ помињаних осо

бености галипољског говора у вези са заменом јата, акцентуацијом

и плуралским падежима.

Галипољски икавизми одговарају онима у пожаревачко-

вршачкој говорној групи, а то значи у великој мери и онима у

шумадиско-војвођанском дијалекту.

Кановачки акценат такође упућује на север. Њега имя у

Шумадији, на територији говора старијег и млађег типа, и у

белоцркванском и вршачком крају у југоисточном Банату. Даље

ка југу оваквог ' никако нема.

Најзад, и наст, -ама је распрострањен у крају око Беле

Цркве и познат и другде у Војводини. Њему одговара и кра-

шовански дативски наставак -ам, што употпуњује слику нека-

дашње арее, доцније разнете новим етничким таласима.

Галипољски говор се очигледно разликује од косовског

типа и приближује пожаревачко-вршачком. То се нарочито ре-

1 В. ЈФ XVIII 320.
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љефно истиче ако упоредимо особине које литература наводи

као карактеристичне за косовско-ресавски дијалекат са галипољ-

ским стањем. Тако поставлен списак разлика је још много дужи:

1) кос.-рес. несам — гал. нисам;

2) дат. - лок. јд.именица ж. рода у кос.-рес. на -е (под акцен

том -ё) — гал. -и (никад е");

3) Облици заменичко-придевске промене у кос.-рес. на -ем,

-е(х) — гал. -им, -и(х);

4) кос.-рес. (г)де — гал. ди | де";

5) кос.-рес. нет — .гал. ники \ не"ки;

6) инфинитивна основа глагола типа мрзЪти у кос.-рес. на

е — у гал. и;

7) кос.-рес. вбда, Поток — гал. вода, пбШок;

8) инстр. јд. именица м. и ср. рода у кос.-рес. на -ем (без обзира

на тврде и меке основе) — у гал. на -ом;

9) дат.-инстр. мн. именица м. и ср. рода у кос.-рес. на

-има — гал. -ама;

10) ак. мн. типа јунаце у кос.-рес. — у гал. јунаке \ -ки;

11) инстр. јд. л. заменице 1 лица с моном (с меном) у кос.-

рес. — у гал. с мом (< с мном);

12) дат. -лок. јд. ж. рода заменичко-придевске промене у

кос.-рес. на -е — у гал. на -ом.

У свим овим цртама пожаревачко-вршачка група, у целини

или у неким локалним говорима, иде заједно с галипољским (што

се тиче т. 11, ови говори имају инстр. (са) мном, од којега је

облик (с) мом и постао). Једину разлику претставља т. 10: у пожа-

ревачко-вршачким говорима не долази ак. мн. јунаке ни јунаки,

већ јунаце или јунаци. Али ни ту нема неког слагања галипољ-

ског стања с косовским, а пожаревачко-вршачка ситуација своди

се на вероватно скорашњу иновацију, по свој прилици млађу од

пресељења Галипољаца. С друге стране, у списку оних особина

у којима се галипољско стање слаже са косовско-ресавским нема

ниједне црте које не би било и у пожаревачко-вршачким кра-

јевима. Уопште, уколико у галипо.ъском говору има поклапања

с косовско-ресавским, то се најчешће тиче оних црта које су

заступљене и у другим дијалектима.

У вези с набројеним цртама могу се навести и извесне врло

упадљиве појединости. У говорима пожаревачко-вршачке трупе

дат. -лок. јд. именица ж. р. има наставак -и (жени), али код

/■'
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личних заменица јавља се -е {мене). Тачно исту слику имамо и

у галипољском. У Великом Селу код Београда и у Гају код

Ковина (а и у другим местима овога краја) говори се да али

нигде, што опет прецизно одговара галипољском стању.

§ 600. Везу галипољског говора са севернијим говорима

потврђује и велики број т.зв. ситних црта. Такве се особине,

додуше, у нашим приликама смеју само врло обазриво употре

блю вати као аргумент. Наши дијалекти проучени су недовољно

и неједнако, а и оно што је познато тако је растурено публико

вано да је тешко стећи тачну претставу о томе где се све јавља

нека особина. Ипак, кад се нађу подударања у великом броју

појединости, тај факат има вредност аргумента, без обзира на то

да ли која од појава долази и негде на трећој страни. Познати

закон великог броја, један од основних фактора рачуна вероват-

ноће и сваке статистичке анализе, допушта само мали број слу-

чајних поклапања; многобројна детаљна подударања не могу бити

плод случаја. Утврђивање места где се сече велики број изо-

глоса претставља стога најсигурнији метод за утврђивање порекла

једне исељеничке трупе (такав методски поступак разрядила је

нарочито немачка дијалектолошка наука која на овај начин врши

„Вепегаашп^" многобројних немачких исељеничких дијалеката).

Притом и ситне особине имају значај који се не сме потценити.

Пошто не задиру дубоко у језички систем, оне не значе много

као критеријум за припадање неког говора једном или другом

сродном дијалекту, али у погледу порекла једног говора могу

да буду врло карактеристичне (исп. напр. црте као греб и рести

у нашим чакавским и штокавским икавским говорима).

Заједно с пож.-вршачким говорима узећу овде у обзир и дија-

лекат средњег и северног Баната чије становништо великим делом

потиче баш из те зоне, а исто тако и оне особине у говорима јужно

од садашње границе пожаревачко-вршачке трупе које се могу с

разлогом сматрати остацима из времена пре миграционог таласа

са Косова. Право на овакав шири захват из већег броја сродних

говора даје нам чињеница да је некадашње становништо области

Велике Мораве растурено сеобама и да особине његовог говора

треба тражити тамо где има у већем броју остатака тога живља.

Неке од црта које ћу навести постоје само у поменутим краје-

вима, а друге су забележене и другде, али се по материјалу

који данас стоји на расположен^ науци не може рећи да су

широко распрострањене у нашим дијалектима У сваком случају
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на Косову и у околним областима их нема (као мерило узимам,

наравно, Речник проф. ЕлезовиНа, а осим тога извршио сам поре-

})ен>е с шеговим „Извешта^ем о ди]алектолошком путован>у .. .",

затим с извешта]ем из Метохи]е проф. Стевановипа и с шеговом

сгудирм о ^аковачком говору, а таког)е и с монографиям проф.

Павловича о говору Сретечке Жупе). Овамо спада]у следепе

ситное црте:

в&д- м. вид- (§ 59),

-во у м. р. ]д. радног вридева (§ 73),

равник (§ 74) — обично у веНини говора Баната, али се

]авл>а напр. и у Тимочко] Крайни1,

жйрови (мрави), исп. жерови у долини Велике Мораве и

неточно од н>е (§ 83),

воданйца (§ 84),

врвём се (§ 100),

зв-, а не зв-, у примерима као звёазда (§ 133),

Шрёишн>а, а не цр- (§ 148),

усвйне, а не самне (§ 154),

ген. дна у учу Ъур^ева дна и ел. (§ 191),

ген. гробЩа место гроб\а — у Глоговцу грббала,

ко, а не ко}, ку\ (§ 232),

д-овй дбба (§ 238),

мене, н>егй и ел. — акценат менё и мёне ко]и овоме одго-

вара посто]и и у дат.- лок. (дакле не само у ген.- акуз.!) у

говору села око Београда: Железника, Великог Села итд.,

акц. му\й, му\ё — у Великом Селу мо]а, мо]ё и ел.,

акц. идан, инй, инб — у Великом Селу \едан, \една, \еднб,

акц. свйрим — тако и у Глоговцу, на Косову свйрпм ко]е

одговара Буковом свйрйм.2

1 Збирка речи Д. Пантелипа, гра1)а САН.

2 У дста.ъима акценатског система има ]ош доста поклапан>а измену гали-

поаског говора и глоговачког. Нека од ових поклапан>а не могу се поредити с

материалом ЕлезовиНевог Речника, било због тога што у н>ему нема одговара-

)упих речи, било зато што н>егов говор не разлику]е ' и " . Овакви су напр. акце-

натски облици гладан (у гал. само тако, никад '!) и кики: шакй. Нешто ]е друк-

чи]и случа) именице (х)Нёрка, приев, прид. (х)Нёркин, ко^ на Косову одговара

дублетни однос: Нерка, ген. Нерке и Нёркё, прид. Нёркйн и Нёркйн, док у Гло

говцу имамо редовно Нерка, Нерке итд. Ме^утим односу бе"ше: не бё"ше у

галипо.ъеком тачно одговара беше: не беше, не само у Глоговцу, вей и на

Косову.

г
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жёишам се (§ 562),

вдШ, нош (§ 405),

Щам, вам (§ 407),

гдр, дол (§ 411),

прил. можда (§ 426) — В. Р]. „можда (у во]'в.)", у мо]им

банатским белешкама можда на много места; на Косову ме^утим

непознато1,

рйс сосим' (§ 442),

да \е га (§ 520),

с кйм 'чиме3 (§ 524),

низ лексичких црта као марёгьи (§ 186), мушкар 'мушкарац*

(тако и у Глоговцу), йбйа 'усправна дебела греда ко]'а држи

кровну конструкци]у' (у Касидолу и Глоговцу ВоПдви у плур.),

рн>е у датом значен>у (§ 115).

Мало ]'е вероватно да Не се нека од наведених одлика напи

и на ]'угу (материал Елезовиневог речника врло ]е потпун), а

и у том случа]у било би мало вероватно да ]'е таква црта донета

на север с ]уга. Бенина ових особина захвата на северу при

лично широке изоглосе. Ни]е, меЬутим, исюьучено да у овом или

оном случа^у поклапаше галипол>ског станка с оним у говорима

северне Срби]е или Баната не долази од за]'едничког порекла

ди]алеката него од еволутивног паралелизма нови]ег датума. Али

исключено ]е да се ово могло догодити са с в им а особинама.

Стога оста^е неуман>ен знача] великог бро^а примера ко]и у сво-

]о] укупности, а нарочито у вези са ран^е наведении цртама,

да]у недвосмислено сведочанство.

Уосталом, овим цртама могу се додати и друге ко]е гали-

полски говор ограду од косовског, удружу^уИи га истовре-

мено с онима на северу, али су н>ихове изоглосе шире. Овамо

спада]у напр.:

оШ- у уШй, уШё итд. (§ 251),

-ом, а не -ем у дат. - лок. ]д. м. ср. р. заменичке и при-

девске промене како тврдих, тако и меких основа (у пожаре-

вачко-вршачком има, додуше, -им, али се у Банату рш понегде

чува -ом; та] наставак противи се уосталом правцу разво]а у

косовском говору ко]'и тежи да уопшти е, а слаже се с тенден

циям у говорима на северу где осва]а]у терен наставци тврдих

основа, исп. § 236),

1 Гл. ЕлезовиН, ЛФ XIV 183.
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у III глаг. врсти ни м. ну — као на северу Баната,

рпстй, ПурасШйм — слично као готово свуда у Банату,

сйграм се (§ 378),

нондак са -к које је у овом прилогу типично за Војводину,

а познато и другде, али не и на Косову; исп. и непознавање при-

дога тад (а) у галипољском говору као и у Банату и у деловима

северне Србије,

вила јд. (§ 220) — тако и у Глоговцу, а и на разним другим

странама,

плбка — лексема пловка обична је у долини Велике Мораве

(тако и у мом материјалу из Глоговца) и неточно одатле (тако

напр. "у Неготинској Крајини1 и у бољевачком срезу2, у Хомољу3

и у књажевачком крају4), али је нема у јужнијим крајевима, па

ни на Косову, где се говори шотка.ъ

Ове особине, познате и ван граница екавског наречја, могле

би појединачно узете упупивати и на неки трећи говор, али у

општем склепу околности оне само потврђују везу са северни-

јим екавскил говорима. Њихово сведочанство има вредност уто-

лико што допуњује оно што нам већ показују друге, недвосми-

сленије одлике.

Број особина на овом списку могао би се, свакако, повепа-

вати кад би нам били детаљније познати лексички састав и акце-

натски систем говора у долини Велике Мораве и око ње.

Има, да.ъе, и поклапанъа за која је вероватно да су настала

накнадно, паралелним развојем, тако да не вреде као аргумент

за сродност по пореклу. Оваквог је карактера појава секундарног

р, скраћивање *>"у последњем отвореном слогу, често изостав-

љање копуле у именском предикату итд. На сличай начин треба

посматрати поклапања у стању дужина иза акцента између гали-

пољског говора и тамишког. 'Нити се може тврдити да у време

отсељења Галипољца косовски говор није знао за дужине иза

акцената нити је вероватно да их је тада тамишки говор имао

колико сада, а не више. Ово последње вреди, уосталом, и за сам

галипољски говор.

§ 601. Може се навести и низ појединости које спајају гали-

пољски говор у исто време и са косовским и са севернијим

1 Вук само одавде и зна за реч пловка.

* Саватије Грбић, СЕЗб XIV 96.

* Сава Милосављевип, СЕЗб XIX 201.

* А. Белип, ДИЈС 326 и 453.

1 Елезовнћ, Речник 5. V.; исп. и Павловича, Срет. 166.
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екавским говорним типовима, а на]веЬим делом долазе и у разами

другим говорима:

акценатски тип данйс и ел. (§ 35),

контракта на ном свё"Шу (§ 74),

контракщф зава (§ 74),

заиц без сажиман>а (а не зёц) — несажети облици обични

су од Косова до Касидола (§ 74),

елизи]е као у примеру д-йдемо (§ 75),

не да се дйгне (§ 77),

синкопа е у за/ном (§ 78),

дибок (§ 87),

ом/ем (§ 87),

м. р. она без -/' (§ 93) — обично и у косовско ресавским и

у пожаревачко-вршачким говорима,

вл (из старог ртованъа) > л> (§ 92),

■сШ>-с (§ 137),

сц > ц (§ 142),

земн>а (§ 143), познато под]еднако и на Косову и око ушНа

Мораве и око Ковина и Беле Цркве,

изостанак колектива на -ад (208),

добо (§ 210),

дицйма (§ 221),

вок. дёица (§ 221),

енклитике ни, ви у дативу (§ 228), — тако и на Косову,

кроз Срби]у до Дунава и у }угоисточном Банату,

енклитика Ц)и у дативу (§ 229),

изостанак крзпих заменичких облика типа за н> (§ 230),

замен. 1ьйн>ин (§ 249),

■(х)мо (§ 290),

мдж у потреби описано] у § 336,

1ё»м (§ 339),

тип *сийлем — тако и у косовско-ресавском диалекту и

вршачко-пожаревачким говорима, док ]е у призренско-тимочком

и шумадиско-во]во!)анском ди]'алекту друкчи]"е станъе (§ 366),

тип вишШи : вискала (§ 386),

тип звиждиво (§ 388),

бине (§ 391) — бид(н)е од Метох^е до северног Баната,

акценат кбн> — типичан за косовско-рссавски ди]алекат, али

и за тамишки говор, све до Беге]а,
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ймам — редовно с тим акцентом у косовско-ресавском,

пожаревачко-вршачком и у целом Банату,

акц. бћемо, нећемо — на Косову, али и даље ка северу све

до централног Баната,

лексема веЈђе (а не о б р в е) — веђе од Косова до Касидола

код Пожаревца,

йде даш (а не па да), — на Косову киша йде, у Касидолу

исто тэко, а у Банату на многим местима киша йде,

лексема сирње — сирење од Косова до Беле Цркве.1

И ова серија особина, узета у својој укупности и упоређена

с осталим фактика, само учвршћује досадашње констатације. Ту

ништа не смета чињеница да се многе од поменутих одлика налазе

и на разним другим странама, често и ван екавског дијалекта

уопште. Важно је да нема ниједног места чији би говор

имао и приближав толико заједничких ц р т а с а г а-

л и 1 1 о л > с к и м колико их и м а ј у говори долине Велике

Мораве и околних крајева. Што се тиче појединачних

слагања и са другим крајевима, она су неминовна будупи да се

дијалекатске особине сразмерно ретко јављају само на једном

месту и да изоглосе по правилу пролазе најразноврснијим прав-

цима спајајући понекад и најразличитије говоре.

Могло би се претпоставити да међу набројеним цртама има

и таквих које су у североисточне екавске говоре унесене из

јужнијих, заједно са становништвом тога порекла. По себи узето,

то није искључено, али није ни вероватно да је тога било много.

Ради се највећим делом о особинама широко распространении

на многим странама, а обично се стање у пожаревачко-вршачким

говорима продужује у суседнима, било у тимочким или у војво-

ђанским. У таквом случају непотребно је објашњавати њихово

присуство у неком од говора скорашњим наносом. Дијалекти о

којима је реч толико су чврсто везани многобројним испрепле-

теним везама да се мора претпоставити да је тих веза било и

пре великих таласа сеоба. Свакако се догађало и то да нови

насељеници само учврсте неку особину која се већ налазила на

терену.2 Уосталом, и сам списак који је изнет добро илуструје

1 И у погледу стања придевског вида постоји читав низ особина ко]е гали-

по.ъски говор приближују екавским говорима на истоку (в. §§ 230 и 519—520),

а специјално оним севернијима међу њима. За ЈужниЈе, међутим, недостаЈу нам

подаци.

2 Исп. с овим констатацију Јована Цвијића (Метанастазичка кретања 69) да

)с старо становништво северне, чак и северозападне СрбиЈе „имало цивилизацију
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знатну повезаност говора североистока екавске територије са гово

рима њенога југа, а обично и истока. Наглашавам „североистока"

(а не севера) јер да је поређење вршено с неким бачким или

сремским говором, резултат би био сасвим друкчији. Данашњим

односима између ових дијалеката, заснованим на стању које су

створиле миграције у XVII—XVIII в., морали су претходити та-

кође блиски односи базирани на заједничком животу у среднье-

вековној српској држави.

§ 602. Целокупно досадашње извођење намеће закључак да

су од наших живих говора галипољском најближи они у пожа-

ревачко-вршачкој групи. Само то још не значи да се ти говори

могу једноставно сматрати продужењем матичног говора Гали-

пољаца. Истина је уствари много сложенија.

На поменутом терену, а и свуда около њега, вршили су се

током неколико столећа, од турске најезде па све до XIX века,

крупни метанастазички покрети. Многобројни насељеници који

припадају разним миграционим струјама, од динарске преко

косовско-метохиске до моравско-вардарске и тимочко-браничев-

ске, преплавили су ове крајеве и помешали се са старим станов-

ништвом, често врло проређеним.1 Општи правац померања био

је од југа ка северу. Притом је кретање захватило и домороце.

Морамо, дакле, у пожаревачко-вршачкој области рачунати не са

говорима који су ту увек били, и ту се органски развијали,

него са говорима знатно измењеним који су резултанта више-

струког укрштања, а чији су се основни, мзтични говори нала-

зили нешто јужније од данашњих говора који их продужују. То

значи да и стару постојбину Галипољаца треба тражити унеко-

лико јужније од данашњег земљишта пожаревачко-вршачке групе.

И даље, то значи да ниједан живи локални говор не треба дово-

дити у непосредну везу са галипољским. Становништво краја из

којег су Галипољци пре више векова пошли у Тракију растурено

је, а особине његовог говора делом су расуте у пределе даље

на северу а делом свакако ишчезле, утопљене у мешавини.

сличну цивилизацију Косоваца, а у многоме се разликовало од динарских насе-

л.еннка". У крајевима неточно од рудничког развођа, дакле у долини Велике

Мораве и око н>е, на овакве старинке су .наишле поглавито косовско-метохиске

и вардарско-моравске струЈе пасељавања, чиЈе се становништво није онолико раз

ликовало од старинаца као на западу" (1Ыс1.).

1 В. карту у Цвијића, Метапастазичка кретања (на крају књиге).
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С оваквим стањем ствари у потпуном је складу слика самог

галипољског говора. Он јесте близак пожаревачко-вршачким

говорима, али показује и знатне разлике према њима.

§ 603. Отступања галипољског говора од пожаревачко-вр-

шачких могу се поделити у две велике групе. Низ особина прет-

ставља галипољске специфичности потпуно непознате нашим

осталим говорима. Није нимало сигурно да су све те црте плод

развитка на тракиском терену;неке од њих могле су постојати у

матичном говору у Србији па бити доцније збрисане миграцијама.

Немогућно је, међутим, утврдити које су баш те рсобине: за

закључивање у том правцу недостаје нам ослонац.

Много је мање оних црта које су заједничке галипољском

и неком другом говору, а нема их у пожаревачко-вршачкој го-

ворној групи. Такав је случај особина које вежу галипољски са

јужнијим говорима, као што су они на Косову, у Метохији и у

Сретечкој Жупи. Овамо спадају следеће појединости: пладне,

забраји, камењ (§ 189), наст, -еју у 3 л. мн., сновем, отрула, трп.

прид. типа ужењет, -ува- (§ 364), -исује- (§ 396), сеиђам (§ 398),

стадам (§ 398), лексеме даш < дажд и оган>.1 Све су ово тако-

зване ситније особине; једина која има нетто круп ни ји домашај

у језичком систему јесте наст, -еју, али баш сведочанство ове

црте несигурне је вредности: и у Глоговцу и Касидолу налазимо

-еју у бћеју, нећеју (додуше, не и код осталих глагола), а -еју

спроведено систематски налазимо чак и у Новом Селу код Ви-

днна, што значи на крајњем североистоку. За остале црте понегде

би можда дошла у обзир паралелна еволуција или случајна коин-

циденција у чувању неког архаизма, али то није довољно као

објашњење укупности факата. Пада, међутим, у очи једна друга

околност: велика већина побројених одлика заступљена је и у

призренско-тимочкој зони, већим делом и у њеним севернијим

говорима, све до самога Тимока. Стога те црте не могу да буду

употребљене као аргумент за сродство с косовским говорним

типом. У општем склопу чињеница веэа с тимочким чак је веро-

ватнија.

И у досадашњем излагању истицане су више пута црте

распрострањене преко шире територије у североисточној Србији

тако да захватвју и северније говоре тимочког дијалекта. Такве

1 Списак ових особина евентуално би био и нешто дужи да нису можда

веке од њих, као што ]е горе речено, накнадно унесене у краЈеве на северу

Србије.

О говору Галипо.ъских Срба 27
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су напр. воданица, о у жирови, рас < раз, марењи, рње у значен*у

'ноздрве* итд. Осим ових и друге црте заједничке су галипољ-

ском говору и тимочком дијалекту - сирутна (§ 87), углен (§ 102).

Није можда без значаја ни једнакост ном. и ак. мн. именица м.

р. која је својствена тимочком дијалекту, а и једном делу говора

у долини Велике Мораве и око ње (§ 179).

Све ове везе постају разумљиве ако их гледамо у истори-

ској перспективи. Зна се да косовско-ресавски дијалекат нре ве

ликих миграционих покрета није заузимао северне делове своје

садашње територије, док је облает тимочког дијалекта изразито

аметанастазичка, са врло старим становништвом. Све док се

косовско-метохиски дијалекат није увукао својим левачко-ресав-

ским клином до крајњег североистока Србије, морали су се

говори слични пожаревачко-вршачкима (такви као галипо.ъеки)

граничити са говорима блиским тимочком дијалекту. Трагови

тадашњих суседских веза сачували су се у побројеним особинама

галипољског говора. — Ово, наравно, не значи да је по својој

основици галипољски говор сроднији с тимочким говором него са

косовским. Овде се ради само о географски условљеним доди-

рима секундарног значаја. Сама новоштокавска основица овог

говора остаје ван спора.

Распростирању старих говорних иновација с истока и југа

могли су допринети и давнашњи миграциони покрети, напр. низ По-

моравље, који су свакако почели пре сеобе Галипољаца, уствари

још од времена турске инвазије. Али за објашњење утицаја овде

сеобе заправо и нису неопходне. За ширење дијалекатских црта

довољно је међусобно суседство скопчано са живим саобраћајем,

а тога је, као шго је раније истакнуто, одиста и било.

Приликом нових метанастазичких покрета, кад су се носиоци

матичног говора Галипољаца расули у северном правцу, многе

особине источније боје морале су нестати из њиховог говора у

укрштању са домороцима Подунавља и са досељеницима динар-

ског порекла и онима из западне половине Србије. Стога је при-

родно што данашњи говори који су најближи галипољском ипак

немају све особине које је овај понео из старе постојбине. Уоста-

лом нико не може тврдити да су све те особине икад постојале

на целој територији коју су некад захватали говори данашњег

пожаревачко-вршачког типа. Можда су то биле особине само

једног локалног говора, евентуално у близини границе говора

сличних тимочкоме, у којем би случају за објашњење свега била
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довољна чињеница да је тај месни говор могао бити збрисан

сеобана.

§ 604. Неком врстом старих суседских веза треба вероватно

тумачити и извесна подударања између галипољског и крашо-

ванског говора. Крашовани су се, као што сам већ истакао, у

свој данашњи завичај доселили са крајњег североистока Србије.

Извесне црте могле су се развити или чувати пре емиграције и

једних и других на поширокој територији која је обухватала обе

матичне области. Доцније миграције преплавиле су овај терен,

растурајући старе дијалекатске јединице и раскидајући старе

изоглосе.

Најважнија од црта које наводе на овакву претпоставку

јесте замена јата. Између крашованског и галипољског стања

постоји необична подударност. Ово су једина два штокавска

говора која имају еи за акцентовано ^. Поклапање обухвата уо-

сталом и сам иновациони процес, 4 > и ван акцента. Није исклю

чено да је такав развојни правац, нимало обичан у српским

говорима, понесен још из старе постојбине, мада се мора допу-

стити и могућност паралелне еволуције под утицајем две разне

несловенске средине (§ 56). Врло је значајан и однос галипољског

-ама према крашованском -ам у дативу множине имен. м. и

ср. р. Овакви су наставци познати, додуше, и понегде другде,

али мало има штокавских крајева где су они у одговарајућим

падежима тако доследно уопштени као у ова два говора. Карак-

теристична је и појава Ъ у глаг. корену в^д- м. вид-, утолико

пре што ова црта везује оба говора за данашње говоре у север

но] и североисточној Србији. Није можда без значаја ни слагање

галипољског жё"ша се с крашованским зе гё[а где налазимо две

упадљиве сличности: траг х (а не в, исп. § 124) и повратну форму

глагола (§ 562). Мањи је, међутим, значај испадања л у пресица

(§ 155) и односа сирјава врна: краш. з^гГа (§ 60). Прва појава

може се сводити на евентуални паралелизам или на одјек старих

тенденција, а код друге није сигурно — мада је врло вероватно

— да галипољско / у овој речи одиста потиче од л>. У области

лексике падају у очи придев л&сан у специјализованом значењу

*јефтин' у галипољском: 1а$по <</е/п"л» у крашованском1 и гла-.

гол Вотрвим 'растурим* у галипољском: ропгу\то «гјзјрјт ({апи!

1 Ре1гоу1с1 183.

2~
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за бе изисе)».1 Ни једно ни друго нисам могао напи у нашим

великим речницнма ни у дијалектолошким студијама.2

Осим ових може се навести и знатан број одлика које су

заједничке и понеким другим говорима на истоку наше језичке

територије, као напр. већ помињано л у углен, или ак. пл. м. р.

једнак с номинативом, или лексема фука сбаца' (§ 125). Са

галипољским значењем добро се слаже крашованско (јики сбаца,

веје жито3),3 нешто слабије косовско (фркнут "турнути'),4 а

много мање Вуково фукати 'јести5.

§ 605. Ако узмемо у обзир, с једне стране, близак однос

галипољског говора према пожаревачко-вршачкој говорној групп,

а, с друге стране, чињенице да у галипољском има нешто више

елемената јужне одн. источне боје и да су и сами говори пожа-

ревачко-вршачке групе померени на север, закључићемо да прво-

битну постојбину Галипољаца треба тражити на земљишту јужно

или југоисточно од данашњих говора ове групе, а то значи у

долини Велике Мораве или бар у пределима који

нису далеко од н>е. То значи да су преци Галипољаца при

падали старијем, супстратском слоју српског живља у данашњој

великој метанастазичкој области Србије, можда оном етничком

елементу који Цвијић назива Браничевцима (в. карту у његовом

горе цитираном делу).

§ 606. Чисто лингвистичка анализа мора се зауставити на

горњем закључку. Поближе одређивање места порекла не долази

у обзир зато што су стари локални говори збрисани. Срећом ту

нам притиче у помоћ предање Галипољаца. Као што су конста-

товали Ј. Павловић6 и М. Филиповип8 и као што сам и сам имао

прилике да се уверим, Галипољци сагласно тврде да су се њи-

хови преци у Тракију преселили из Јагодине. Тај је податак у

' 1Ыо\ 195.

1 Мора се, додушс, напоменути да је вредност негативних података ове

врете ограничена. Наши су лијалекти непотпуво испитани, а ни оно што ]е објав-

л>ено није увек довољно прегледно, тако да се може догодити да и неки објав-

љени податак иромакне пажњи. Стога негативни подаци у ово] дискусији (у овом

параграфу као и у претходнима и следепима) имају значаја тек у општем склопу

чињеница. Расправљања овакве врете биће олакшана и поставлена на много

чвршпи теме.ъ кад будемо располагали дијалектолошким атласом.

» Ј. Живојновић, ЛМС 243, 76.

4 Елезовип, Речник 8. V.

ъ Малешево и Малешевци, Београд 1928, 37.

6 О. с. 9-10.
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потпуном складу са зак.ъучком изнесеним малопре, створеним на

основу језичког материјала. Предањима о пореклу и иначе етно-

логија приписује висок степей веродостојности1 (осим кад се засни-

вају на кривој етимологији неког назива). Врло би се тешко

могло догодити да неки живаљ измисли своје порекло, ако нема

каквог посебног интереса у ствараньу легенде. А нарочито је

невероватно да би се то десило у некој средний потпуно отсе

чено] од матичне области. Током низа векова наши Галипољци

нису имали додира са осталим Србима и нису слушали ни о Бео-

граду, акамоли о Јагодини. Искључено је да је традиција о Јаго-

дини постала накнадно у доцнијим временима. Она је очигледно

морала бити понета при поласку са првобитних огњишта, што

значи да су ова одиста била у околини Јагодине, данашњег

Светозарева.

Професор Филиповић је у својој књизи доказао да се при-

хватању веродостојности ове традиције етнолошка ни историска

факта не противе. Позитивних потврда он, међутим, није могао

дати, пошто записа о сеоби Галипољаца нема, а њихов начин

живота и фолклор толико су се изменили у Тракији да је прак

тично уништен сваки ослонац за компарацију. То повећава зна

ча] лингвистичког материјала који доноси потврду тачности народ-

ног предања, а самим тим и тезе коју заступа наш истакнути

етнолог.

§ 607. У многим случајевима микротопономастика може да

да драгоцена обавештења о пореклу становништва. Пресеље-

ници често пренесу на објекте у новој околини називе из старе

средине. Али у нашем конкретном случају метод оваквог поре-

ђења отказује услугу. Имена потока, извора и ел. у околини

Барјамича већином су турска, а уколико су словенска сасвим су

нетипична (Јелин Поток, Де'дйн Гроп). Због тога отпада свака

могућност компарације са микротопономастиком околине Јагодине.

Исто тако не пружа нам никакву помоп ни патронимика, изме

нена и грецизирана у Тракији, што значи и неупотребљива за

поређење са презименима старинаца јагодинског краја и поро-

дица исељених одатле.

§ 608. Из свега што је речено јасно је да порекло Галипо-

љаца из околине Светозарева (Јагодине) не значи да између да-

1 Исп. мишљења А. Јовићевића, СЕЗб XV 594—596, и Ј. Ердељановића,

Белићев зборник 1937, 327.
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нашньих говора те околине и галипољскога мора постојати неко

специјално подударање. То би се могло тражити само под усло-

вом да су некадашњи говори на овом подручју задржалисвоја стара

места што, као што смо видели, није случај. Од 6809 домова у

Белици (тако се зове ближа околина Светозарева), стариначких

има свега 277, а непознатюг порекла 325, док су све остало до-

сељеници са разних страна.1 Утолико је значајније што, упркос

измењеном олштем дијалекатском типу, у говору села Глоговца

(где је проценат старинаца врло висок према стаььу у околини2)

има знатан број поклапања са галипољским у различитим поједи-

ностима.9

§ 609. Може се поставити питање да ли су сви родови Гали-

пољаца пореклом из околине Јагодине или, можда, међу њи.ма

има и досељеника из других крајева (апстрахујући оно неколико

породица грчког, бугарског односно македонског порекла које

су нашим Галипољцима накнадно пришле у Бајрамичу).4 За овакву

претпоставку народно предање не пружа никаквог ослонца. Оно

зна само за Јагодину. Остаје, дакле, да се потражи има ли у са

мом говору Галипољаца елемената који би упућивали на меша-

вину.

На ово питање чињенице дају негативан одговор. Највећи

део језичких црта упућује на једну исту дијалекатску облает,

схвапену на горе изнесени начин. Сразмерно је врло мали

број особина које се не могу напи на означеном терену ни у

његовој околини, а има их у неким удаљенијим крајевима. Ниједна

од тих особина не спада у крупнија или типична обележја неког

дијалекта. Углавном су то ситне појединости за које налазимо

паралеле у међусобно врло удаљеним крајевима, тако напр. у

Боки Которској или у Славонији. Од свега су још најзначајнији

промена л> > / и -ни- у основи инфинитива глагола III врете.

Ове би две црте донекле могле створити утисак да у говору

има и елемената западне боје. Међутим, прелазак љ > / везан је

за фонетске услове какви су непоэнати говорима на западу и за

промену л> > л у другим положајима која искључује свако срод-

1 Ст Мијатовић, СЕЗб 1Щ 651.

1 Ст. Мијатовић, СЕЗб XIV! 197—198.— Наравне», ииЈе нимало сигурно да

су све породице наведене као стариначке збиља старнје од сеобе Галипољаца.

» Исп. о томе в мој извештај у Гласнику САН IV, 322—323.

4 В. М. Филиповића, о. с. 29—31, исп. и §§ 4 и 5 овога рада.
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•ство с оним што постоји на западу. Исто тако се и -ни- могло

развиты независно (исп. § 355).

Битна је и чињеница да нема ниједног краја у

којем би се нашао већи број оваквих п о к л а п'а ш а. На

основу две или три црте не могу се изводити никакви закључци.

{Характеристично је да би се на овај начин могле наћи и „везе"

са чакавским дијалектом, које су иначе према општем склопу

дијалекта потпуно искључене (исп. појединости као секрва, § 96,

тип сёимен, § 206, јобу [=■= оба] три, § 277, прилог удне, § 403).

Чак би се могла натегнути и некаква сличност са словеначким

језиком и поткрепити таквим аргументима као што су 4 > еи,

кановачки ' (исп. и, у словен. зё$1га, усШ), наст, -еју у 3 мн. през.

(који се због отварања у иза акцента често чује и као -ејо),

-ни- у глагола III врете. Неравно, ове паралеле имају само ту

вредност што нас поучавају да се подударања, ако су малобројна,

не смеју схватити као знак неког заједничког порекла, већ само

као плод случајног еволутивног паралелизма у појединим цртама.

Таквог паралелизма морало је бити, јер се већина дијалекатских

одлика по правилу не појављује само на једном месту. Ту не би

ередео евентуални приговор да у долини Велике Мораве и се

верно од ње нема истих црта. Ишчезли стари говори те зоне

могли су их имати, а сем тога Галипољци су у Тракији провели

еише векова, што је било дово.ъно да развију низ иновација

ненознатих матичном терену.

У овој светлости постаје јасна и чињеница да галипољски

говор садржи у себи сједињене особине које се другде не могу

наћи окупљене у говору истог места. То је толико природно да

би чак морало изазвати изненађење кад би ствари стајале друк-

чије. Пре свега, некадашњи говори уопште су морали познавати

друкчије комбинације особина него садашњи. Историски развој

говора, уводећи или уклањајући особине, самим тим мења слику

говора и у овом правцу. У нашем случају присутан је и један

посебан моменат: говор потиче из дубине метанастазичке обла

сти. Било би незамисливо да је на таквом месту пре сеоба посто-

јао говор који би у свему одговарао основици којег било од

данашњих дијалеката чија су првобитна места десетинама, па чак

и стотинама километара удаљена од јагодинског краја. Врло је

лоучан, уосталом, и временски пресек галипољског говора: он

садржи елементе за које се досада није знало да су могли посто-

јати у исто време, тако напр. незамењено $ и новоштокавску
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деклинацију с уопштеним -ма. И то се, наравно, објашњава

тиме што је у старим говорима метанастазичке области морало

бити комбинација особина о којима ми и не слутимо.

Из свега изложеног јасно је да је степей поклапања гали-

пољског говора с онима у пожаревачко-вршачкој групи и у

долини Велике Мораве сасвим довољан за констатацију о хомо-

геном пореклу Галипољаца. Ту констатацију потврђује и сама

унутрашња структура овога говора. гЬему недостају типична

обележја мешавинских говора: превелик број дублета и, наро

чито, недоследна замена истих старих фонема различним модер-

ним фонемама у разним речима (као што су напр. односи * // >

к'\\ шШ и д>у\\а у низу македонских говора или односи *зк[

итд. > шћ || шт и *</{>^||/ у неким штокавским говорима на

западу). Има и чињеница које чак директно искључују могупност

мешавине. Доследна појава еи на месту акцентованог јата (апстра-

хујем готове икавизме и екавизме који су свакако понесени са

старог терена) није нимало обична у нашим говорима. Да су насе-

љеници били са разних страна, по свој прилици би само једна

група могла имати такво Ъ, док би остали донели изговор с, или

и, или ије, је итд. - једном речју нешто од постојепих рефлекса

јата у нашим говорима. У процесу мешања и узајамног усвајања

особина ови други насељеници морали су, да их је било, примити

разликовање нове фонолошке категорије еи, између вокала и

који се иначе овде отвара и вокала е који је осетно затворенији

него у многим нашим говорима, и спровести ту танану дистинк-

цију кроз све речи са јатом, и то доследно, без погрешака, као

да је учењем руководив добар професор упоредне граматике.

Разуме се, свако ко зна како теку процеси фонолошке аперцеп-

ције и усвајања приликом учења страних језика и дијалеката,

одбиће ову претпоставку као немогућну. Много би логичније од

овога било да је живаљ са е" примио рефлекс друге трупе, или

бар да се створила хаотична мешавина, нека врста „еикавско-екав-

ског" или сличног говора. У сваком случају, е" је последње што

би друга група насел, еника прихватила од прве. Ако је кроз

филтар прошло еи, морало је проћи и све друго, што би опет

значило да уствари имамо посла са продужењем само једног

говора.1 Али у таквом случају цела претпоставка, поред тога

1 У иракси језичког живота одиста се догађају овакви случајеви. У вашо|

близияи имамо типичен пример бугарског насел>а Книге у румунском северном
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што се не заснива на чињеницама не би уопште могла имати

никаквих консеквенца. У истом смислу говори и доследно спро-

веден кановачки акценат. Мало је вероватно да би обе (или све)

групе насељеника донеле ' у познатом положају. А да је нека

група имала шта било друго, напр. " или ' , од тога би остало

трага у недоследности употребе самог ' , онако као што често бива

у појединим говорима околине Београда и јужног Баната, где је

несумњиво присутна мешавина баш оваквог типа.

§ 610. Мора се одбити и евентуални приговор да икавизми

у галипољском говору указују на недоследност извршења једног

гласовног процеса. Погрешно би било закључити из тога да су

Галипољци дошли са разних страна. Питање треба пребацити на

матични терен: откуд икавизми у северној Србији и Војводини?

Јер закони вероватноће практично искључују сваку могућност

да независна кристализација мешавине једног икавског и једног

неикавског говора да поново тачно исте резултате као у шума-

диско-сремском дијалекту и пожаревачко-вршачкој говорној групи.

Од преко осамдесет корена и морфема с акцентованим или ду-

гим јатом које сам у галипољском забележио, вокал и се јавља

баш у оних пет-шест где долази у северној Србији и Војводини.

Уосталом, икавци не би били православие вере нити су могли

живети у близини Јагодине. Тешко је наћи разлоге због којих

би Турци доводили Хрвате из неких удаљених крајева да их ме-

шају са Јагодинцима - у Тракији! На муслимане икавце не може

се, наравно, ни помишљати: они би свакако остали муслимани,

поготову усред Турске.

§ 611. Примамљива би била претпоставка на коју су ми

љубазно скренули пажњу гг. Глиша Елезовић, дописни члан САН,

и Божидар Ковачевип, секретар Института за проучавање књи-

жевности САН, да досељење Галипољских Срба, или бар једног

дела њиховог, треба везати за личност великог везира Ахмеда

Херцеговића, сина Херцега Стјепана који је почетном XVI в. посе-

довао имање у близини Кешана1, на око 30 км. у ваздушној

линији од Барјамича. Не би било по себи искључено да су Бар-

Банату. У први мах по насељењу у томе месту су се нашла два говора, Један

тимочког типа из подножја Старе Планине и други источнобугарски, павликијан-

ски. Доцније је први ишчезао без трага утопивши се у други. Целокупно бугар-

ско становништво Винге говори данас павликијанским наречјем. В. о томе -'Ь

Милетича, СбНУ XIV, 284—543 и XVI—XVII, Наученъ отд-Ълъ 339—482.

1 -Гл. Елезовип, Турски споменици I 652 — 653.
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јамичлије потомци људи које је овај феудалац или неки од њего-

вих наследника1 могао населити да му обрађују земљу на имању.

Овоме се, међутим противи не само традиција о пресељењу ради

тесања камена (и то у Уштер, а не у кешанску околину), већ и

сама језичка слика: у говору Галипољаца уопште нема елемената

који би упућивали на херцеговачки терен.

ПРОБЛЕМ ДАТУМА МИГРАЦИЈЕ

§ 612. Датирање миграције једино на основу говорних осо-

бина претставља много тежи задатак него одређивање области

из које потичу насељеници. У овом случају материјал живих ди-

јалеката може нам учинити само минималне услуге. По данашњим

говорима не познаје се да ли се нека промена у њима извршила

у XVI или XVII веку. Стога се морамо обратити ономе што нам

пружају писани споменици, а то је вишеструко недовольно. Пи-

сани текстови нас непотпуно обавештавају о језику (из н>их на

пр. мало сазнајемо о акценту, а о тананијим особинама интона-

ције и изговора по правилу ништа), усто су географски и вре-

менски неједнако распоређени и, парад, њихов језик има веома

често књишки карактер. У нашем случају ситуација је утолико

тежа што из северне Србије турског времена немамо готово ника-

квих текстова на народном језику. Стога се за хронологију морамо

ослањати на споменике писане на другим странама. Такав је по-

сгупак једини могућан, што не значи да је и методски коректан.

Ако се нека промена извршила у XVI в. у Дубровнику, то

још не мора значити да се она у исто време догодила у нерет-

љанском приморју, а поготову не значи да се морала тада дого-

дити и у долини Велике Мораве. Примењујући овакве кри-

терије, ми одмах западамо у анахронизме. Ако судимо по неиз-

вршеној замени јата, морамо датирати пресељење најкасније у

XIV, у крајњем случају XV в. Али уопштавање -ма у дат. и

«нстр. мн. упућивало би на много млађу епоху — судећи по

текстовима, не знатно старију од краја XVII в. Јасно је да се

бар једна од ове две промене на матичном терену Галипо-

љаца није извршила у исто време кад и на другим местима. По-

ређењем са датумима промена у другим крајевима морамо се слу-

жити врло опрезно, придајући им вредност само ако већи број

црта сагласно сведочи о истоме, па и онда узимајупи их само

као индицију. *

') Године 1576 имање се ]ош налазило у рукама породице Херцеговића.



О говору Галипољских Срба 427

Једно се у сваком случају може сматрати сигурним: стање

јата је једини моменат који би могао сугерирати да се пресе-

љење извршило у дубокој старини. Друге промене које су се

у нашим говорима развијале истовремено са заменом јата или

после ње овде су извршене. Полугласници су замењени са о,

групе /Ш и /д у облицима композита од ити дале су ћ и ђ, л

је прешло у у, а -л у -о, х је испало, процес новог јотовања

остварио се у великој мери, ако не и до краја, а у деклинацији

је потпуно изграђен нов систем плуралских облика. Ако неке од

ових иновација и јесу можда остварене на новом терену као

одјек старих развојних тенденција, то се не може рећи за све

те особине у њиховој укупности. Мора се, дакле, претпоставити

да је у матичном говору Галипољаца А замењено знатно касније

него у другим крајевима (исп. и случај крашованског говора).

Можда су тек велики миграциони покрети XVII—XVIII века

успели да збришу последње остатке незамењеног јата из северне

Србије. Долазимо до закључка који нам и историја намеће, да

су Галипољци пресељени у турско време.

§ 513. Као материјал за прецизирање датума у оквиру тур-

ске епохе долази у обзир веома мали број црта. Многе су појаве

везане искључиво за галипољски говор и не пружају никакве

паралеле. Већина иновација у фонетици и синтакси чак је унесена

у Тракији из грчког и турског језика. Низ других црта не може

се употребити у дискусији или због своје природе или због сте

лена нашег познавања прошлости дијалеката. Овамо долазе напр.

повлачење " са последњег слога, кановачки ' , -еју у 3 л. мн. пре

зента, -во у радном придеву итд. — да не помињемо ситније и

најситније особине. Потребну историску перспективу имамо само

мод три црте (па и ту у недовољној мери). Те су црте:

1) х>0;

2) ново јотовање;

3) развој новоштоковске деклинације.

На први поглед изгледало би да све три особине сагласно

упућују на сразмерно недавно пресељење у Тракију. Детаљнија

анализа показује, међутим, да би такав закључак био несигуран.

У говору одиста немамо х — али на његовом месту јавља се в

много чешће него у нашим говорима источних крајева. У позна-

тим падежима плурала одиста нема више старих наставака — али

нови се у м. и ср. роду не поклапају с нормалним новоштокав
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скиы. У оба случаја принцип промене је остварен, али његова

конкретна реализација показује особене црте. Као да је процес

почео на старом терену, а довршен на новом. Додуше, ту треба

приметити да је ишчезли матични дијалекат Галипољаца могао

имати баш такву стилизацију ових особина какву данас показује

галипољски говор. Другим речима, ми нисмо довољно у могуп-

ности да тачно одредимо шта је понето из Србије, а шта разви-

јено у Тракији.

Индиције које пружа ново јотовање (исп. §§ 109— 114) још

су мутније. Док за дентале (Ш, д, л, н) можемо, са мање или више

сигурности, да констатујемо извршено јотовање, за лабијале је

немогућно ишта устврдити, пошто је љ и иначе давало /, тако да

/' које налазимо у примерима као здравје, гробје може бити и старо

и ново. Остајемо, дакле, необавештени о том да ли је ново

јотовање пре пресељења Галипољаца било извршено потпуно или

само делимично.

Галипољци су, према томе, понели са старог терена импулсе за

све важније новоштокавске промене, али није сигурно да су све

те промене биле тамо и завршене. Процеси су се, сасвим при-

родно, могли наставити и у новој постојбини, и дати у поједи-

ностима и посебне резултате. Уосталом, ново јотовање, а наро

чито губљење х толико су раширени у српским (па и уопште

јужнословенским) дијалектима да се њихова појава може увек

тумачити и независним развојем. Хронолошки закључак који произ-

лази из оваквог стања ствари мора стога бити врло широк. Кад

би било сигурно да су сва три процеса још на старом терену

била дефинитивно окончена, то би значило да сеоба није старија

од почетна XVIII в. Али овако, долазе у обзир и XVI и XVII

столеће — период кад су промене биле у току. •

§ 614. Архаизми галипољског говора још су несигурнији

материјал за закључивање него иновације. Претежно стара акцен-

туација, чостаци наставка -ове у ном. мн., енклитике ни и ви у

дат. и акуз. мн. личних заменица, датив кому (не коме), ном. —

ак. ништо (а не ништа), редовно -га (а никад новије скраћено

-г), жива употреба прилога времена садашњег, чување аори

ста и имперфекта, наст. -(х)мо у 1 л. мн. тих облика, презентска

основа кове- (а не кује-), инф. основа йЪ- (а не й$ва-, поја-).
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све су то из перспективе неких наших дијалеката архаизми, али

су у другима и данас живе црте.1

Све у снему, општи утисак који оставља галипољски говор

више је дијалекатски него архаичен. Крупних и разноврсних

иновација, и специфичных и таквих које су познате и другде,

овде има у изобиљу, а примера чувања старине сразмерно мање.

Сасвим супротно станьу у крашованском говору. Оваква импре-

сија могла би говорити у прилог релативно скорашњег пресе-

љења Галипољаца.

§ 615. Постоји и један други општи утисак који оставља

галипољски говор: он већ на првн поглед оштро одудара од свих

других наших говора, чак и оних који су му уствари најближи.

Посматране у синхроничној перспективи, разлике између гали-

пољског говора и оних у пожаревачко-вршачкој групи, кад се

саберу, нису мање од оних које деле говоре те групе од напр.

западнобосанских или бокељских. Стварање тако великих раз-

лика захтева дуг временски период. Необично богатство гали-

пољског говора у самосталним иновацијама претставља дакле

аргумент за већу старину исељења, чак и ако се узме у обзир

да протекли период у погледу дијалекатског удаљавања треба

рачунати двоструко, јер су обе стране иновирале свака у свом

лравцу, затим да је страни утицај у Тракији убрзавао развој и

да је известен број особености могао бити понесен, са старог

терена, па се тамо доцније изгубити очувавши се једино у гали-

пољском.

И један други моменат упућује донекле на вепу старину

миграције. Најкасније у XVII веку2, а можда већ и раније, долина

Велике Мораве била је запљуснута струјама новог становништва,

онога које се и данас тамо налази. Врло је вероватно да веп у

XVIII в., па и у другој половини XVII в., није било говора ста-

ринаца сачуваних у онако типичном облику какав претставља

галипољски. Тешко је напр. замислити да је у то време у долини

Велике Мораве било још увек незамењеног јата. Прве веће трупе

насељеника из чисто екавских крајева морале су бар нарушити

стару слику коју нетакнуту показује галипољски говор. То би

1 Разуме се, ово не важи за све архаизме галипољског говора. Има у

њему и особина које се данас не могу наћи на Јужнословенском терену. Веро

ватно је напр. да овако треба схватити прилог рас 'баш' и лад у изразу нще на

{само) својом (му) ладу.

1 Цвијић, Метанастазичка кретања 69.
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водило закључку да пресељење не треба стављати касније од

средине XVII века.

С друге стране стање деклинације у галипољском говору,

чак и ако се узме у обзир да је у матичном говору темпо њеног

развитка вероватно био бржи него у другим дијалектима који су

засведочени споменицима и да је приликом сеобе могао бити

понесен и непотпуно довршен процес, не допушта претпоставку

о сеоби пре друге половине XVI вгка. Као резултат целе дис-

кусије остаје констатација да су Галипољци отсељени

најве роватн и је у првој половини XVII века или пред

крај XVI века, у сваком случају у оно глухо доба турске вла-

давине из којега имамо необично мало текстова на дијалектима

источних крајева.

§ 616. Овакав закључак слаже се у суштини с оним који

изводи проф. Филиповић на основу другог материјала: „може се

сматрати као врло вероватно да су ту били досељени из Србије

у току XVII века"... „Ипак није искључена могућност да је то

пресељење могло да буде и раније"...1 Филиповић је на темељу

историје и етнографских проучавања доказао да је миграција

извршена најраније у другој половини XV века, јер у то време

пада турска инвазија Србије (и јер су Галипољци одмах по пре-

сељењу радили као каменари у Цариграду, освојеном 1453 године),

а најкасније почетком XVIII в., јер су се сада одиграли најранији

од догађаја за које предање памти да су се догодили у Тракији.

За даље, прецизније одређивање датума Филиповнћ није имао на

расположењу поузданих података и његова закључивања у том

правцу претстављају врло ингениозне комбинације, али због саме

природе ствари не излазе из оквира чисте хипотезе. На тај начин

ни историја ни етнографија овде нису у могућности да фикси-

рају прецизно оно што лингвистички материјал осветљава само

у најгрубљим цртама. Ипак, чини ми задовољство што могу да

констатујем да смо се и овде проф. Филиповип и ја, идући сваки

својим путем, нашли на углавном истом терену — додуше са

мање одређености и извесности него у питању првобитне постој-

бине Галипољаца.

КОНСЕКВЕНЦЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ МАТЕРИЈАЛА

ГАЛИПОЉСКОГ ГОВОРА

§ 617. Познато је да говори старих исељеничких група имају

значаја за науку не само у синхроничној перспективи, као дана

1 О. с. 19.
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шње дијалекатске јединице, већ и као извори за историју језика

и, нарочито, историску дијалектологију. Они су поготову драго-

цени ако потичу из краја за који наи недостају писани споме-

ници из одговарајуће епохе. У таквом случају говор ове врсте

обавештава нас о старини или о некадашњој распрострањености

појединих црта и даје нам претставу о физиономији коју је

матични говор могао имати у једној епоси неприступачној нагт<ем

посматрању.

Галипољски говор ииа, осим ове, и једну посебну вредност.

Он нам, да се изразим фигурой, отвара прозор у један ишчезли

дијалекатски свет: у старе, изумрле говоре данашње метанаста-

зичке области Северне Србије. То је поље на којем досад нисмо

могли ићи даље од голих претпоставки, а сад одједном стојимо

пред читавом гомилом материјалних чињеница.

И раније је, додуше, било познато да данашњи говори мета-

настазичких области нису директно продужење некадашњих

говора тих крајева. И отпре се простирање косовско-ресавског

дијалекта у врло дугој и уској траци од крајњег југозапада до

крајњег североистока Србије доводило у везу са снажном струјом

миграција из косовско-метохиског жаришта. Знало се исто тако,

или се бар могло претпоставити на основу теориских знања, да

су говори доцнијих колонизационих области, иако различити од

познатих дијалекатских типова у њиховој близини, морали имати

и важних додирних тачака с тим дијалектима. Средњевековни

иновациони таласи нису могли знати за границу која Не се ство-

рити између метанастазичке аметанастазичке зоне. Сада, међутим,

за сва та начелна схватања добијамо директну потврду у једном

исељеничком говору пореклом управо из средине широког мета-

настазичког простора севернё Србије. А осим саме потврде доби-

јамо и нешто још важније од ње: конкретну слику једног од

старих говора те области. Сад више нисмо приморани да се

ограничимо на начелну тврдњу о разликама и заједничким изо-

глосама, већ можемо, бар у једном случају, да покажемо које

су те разлике и које су те изоглосе.

Познавање галипољског говора даће нам једну од стожер-

них тачака за реконструкцију некадашње слике дијалеката сада-

шње метанастазичке области која захвата велики део Србије. Та

реконструкција која треба да буде један од основних задатака

наше историске дијалектологије биће скопчана с многим потешко-

ћама и захтеваће врло пажљиве и дуготрајне студије, али ће се,.
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како изгледа, најзад моћи остварити са доста успеха. Сад кад

имамо материјал галипољског говора, отвара нам се могу ћност

да са више ефикасностн употребимо и друге податке. Мада

матична облает Крашована лежи вероватно на периферији мета-

настазичке територије, и њихов говор ће, упоређен са галипољ-

ским, моћи учинити знатне услуге, нарочито кад буде потпуно

описан. Требаће, даље, испитати и говоре других усамљених

мањинских острва у Румунији, а такође и у Мађарској. Има инди-

ција да Не се и тамо наћи конзервисаних особина старих дијале-

ката. Мораће се водити рачуна и о језику у писаним споменицима,

а исто тако и о историским и етнолошким подацима. Све ово

требаће суочити са самим данашњим говорима северне Србије.

У њима се сложило, једно преко другог, неколико слојева:

основни староседелачки, затим једаи насељенички, с импортира-

ним особинама, и најзад један сасвим . скорашњи који обухвата

особине развијене на самом терену од времена миграција наовамо.

Веп и сам галипољски материјал, као што смо донекле и видели,

чини велике услуге приликом издвајања ових слојева. Оно што

се не слаже са стањем у говорима матичних области досељеника

(напр. у косовском говору), а постоји и у галипољском, припада

по свој прилици најстаријем слоју, нарочито ако се налази и у

крашованском или вршачком говору.

§ 618. Ја на овом месту нећу извлачити све консеквенце

које се могу извући из галипољског материјала. Пажљив чита-

лац моћи ће много тога да закључи из мојих досадашњих изла-

гања. За понека тврђења опет још није време; треба сачекати да

се прикупи и објави више граће о разним говорима северне

Србије. Стога ћу се ја овде задржати само на ограниченом броју

закључака.

§ 6 1 9. Галипољски говор показује да су изоглосе шумади-

ско-војвођанских икавизама захватале у северној Србији некад

још много више терена него данас. То је и логично: приликом

великих покрета у општем правцу југ-север, граница између

севернијег и јужнијег дијалекатског типа морала се померити на

штету северног. Овим се још једном потврћују дубоке везе

између ерпских говора Војводине и некадашњих говора северне

Србије. Војвођански икавизми нису само војвођанска ствар, они

су некад допирали бар до Јагодине (као што и данас допиру до

Касидола неточно од Пожаревца, а можда и даље). Притом нам

галипољски открива и једну врло значајну чињеницу из рела
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тивне хронолог^е: икавизми су се у некий говорима северне

Срби]е подавили очигледно ]ош пре замене ]ата у другим поло-

жа]има вокалом е. У галипол>ском говору ]ят оста]е незаменьено,

а икавизми су вей ту. Тако ]е морало бити и на матичном терену

Галипол>аца у време шиховог отсел>еньа. То у^едно значи да се

постанак ди]адеката с икавизмима на североистоку наше ]езичке

териториЯ не може ^едноставно тумачити метаньем готовог екав-

ског и готовог икавског говора. Ово Я у потпуном складу с чи-

«ьеницом да трагова икавизама на северу СрбиЯ има веп у по-

четку XVI века1, па чак и у прво] половнни XV в. у натпису на

гробном камену деспота Стефана, умрлог 1426 год. У тексту

натписа, ко]и потиче из шумадиске Ласенице, налазимо и локатив

Талки2 (а не Гиав'к, Гиав1). Ласно ]е, и сведочанство галипол>ског

говора то речито потврг)уЯ> да старина североисточне ди^алекат-

ске зоне с икавизмима ниЯ мала.

§ 620. На широко] териториЯ ко]у сад заузима^у екавски

говори с икавизмима могу се наНи две врете говора. Вепа и у

науци много познати]а група обухвата говоре т. зв. шумадиско-

воЯо!)знског ди^алекта, с новом акцентуациям и са деклинаци

ям ко]а се у падежима плурала крепе од староерпског стала

директно ка вуковском, без ]едначен>а локатива мыожине са гени

тивом. Другу, ман>у групу, ко^а Я досад у науци обично оста-

Яла у сенци, сачи!ьава]у говори пожаревачко-вршачког типа,

с архаични]ом акцентуациям и са косовским локативом множине.

Оваква ситуация намеЪе питанье о генези пожаревачко-вршачке

говорне групе. Да ли Я она стара колико и први тип3, или Я

продукат мешавине тог типа са косовско-ресавским? Судепи по

материалу живих говора изгледа да Я први одговор тачан. По-

жаревачко-вршачки говори, иако показу]у и понеке трагове меша

вине, неизбежне на оваквом миграционом терену, не своде се

потпуно на укрштан>е. Не може се замислити да су икавизми

унесени овамо накнадно из суседних во]во^анских говора, ]ер се

эна да крупни]их инверсних миграционих покрета овде ниЯ било.

Али ]ош Я теже претпоставити да Я основица ди]алекта била

шимадискосремског типа, дакле са новом акцентуациям, па да

Я стара унета накнадно на место нове. Према томе Я врло веро

1 А. БелиН, Глас ЬХХУШ 118.

* Лэ. Сто}ановий, Записи и ватписи I 77.

* У компликовано и врло тешко питан>е поставка самог шумадиско-во]во-

^анског ди|алекта \а овде, разуме се, не могу улазити.
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ватно да је спрега непренесене акцентуације и замене јата с ика-

визмима у овим крајевима стара и примерна. У томе, наравно,

нема ничег чудног: теориски је и могућно и вероватно да се

изоглосе акцената и замене јата од самог почетна нису покла-

пале. У прилог оваквом гледању говоре и прилике у галипољском

говору које потврђују да су и пре више векова постојали говори

с икавизмима, али са неизвршеним преносом акцента. На тај

начин материјал галипољског говора доприноси афирмацији зна-

чаја пожаревачко-вршачке говорне групе не само на синхро

ничном плану него и у историској перспективи.

§ 621. Сродност галипољског говора са пожаревачко-вршач-

ком трупом значи поред осталог и то да је говор предана Гали-

по.ъаца био близак основици из које се развио данашњи шума-

диско-војвођански дијалекат. Овако су, само са нешто мање

елемената источне боје, могли изгледати и говори целе Шумадије

негде око XVI в. Са галипољским говором њих вежу пре свега

кановачки акценат и икавизми који су у то време — као што

показује сам галипољски — очигледно веп били присутни. Доц-

нији ток збивања удаљио је ове говоре у новом правцу: они су

доспели под јак динарски утицај који је умногоме изменио њихов

лик. Уосталом и сама пожаревачко-вршачка група уопште чува

многе одлике које нам донекле дају право да је назовемо старо-

шумадиском. Стога ће за реконструкцију прошлости, а нарочито

самог постанка војвођанско-шумадиског дијалекта бити корисно

стално поређење како са галипољским, тако и са пожаревачко-

вршачким приликама. Ипак, то треба поново нагласити, овај однос

не сме се механички схватити као однос претка и потомка. Судепи

по поклапањима између галипољског и пожаревачковршачких

говора, они су веп у доба отсељења Галипољаца имали и таквих

црта за које је сигурно да никад нису биле познате говорима

шумадиско-војвођанског дијалекта. Овакав је напр. локатив мно-

жине једнак генитиву. Данашнье стање у Војводини архаичније

је од овога: стари наставци лок. мн. обично се чувају. Да је

икад било извршено једначење лок. = ген., искључено је да би

се ови наставци могли поново појавити. Што се тиче кановачког

акцента, он је свакако био познат једном делу говора шумади-

ско-војвођанске групе, и то управо онима у Шумадији, али остали

говори за њега нису знали. У њима да нас на истом месту стоји

који се никако не би могао објасннти из једном створеног ' .

§ 622. Као што је ве'.1 поменуто, галипољски говор сведочи

о старини читавог низа појава у говорима данашнье метанастазичке
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области у северној Србији. Он нам даје право да закључимо да

су напр. кановачки акценат, облици типа оном жена и Ъ у

вед- < в$д- м. вид- старији ОД нових слојева становништва у

овој области. Поређење галипољског са крашованским говорима

упућује и на друге закључке. Стиче се утисак да је пре сеоба

било заједничког језичког живота у говорима између долине

Велике Мораве и тимочког слива (из којега потичу Крашовани).

У том би правду могао говорити низ заједничких особина:

акцентуација углавном непренесена (једино се * повлачи са

последњег слога, како отвореног, тако и затвореног),

чување вредности еа = *,

продирање наст. ж. р. -ам (а) у дат. мн. имен. м. и ср. р.

Поклапања, дакле, задиру у сва три основна критерија кла-

сификације штокавских говора: акцентуација, "Ь и стање плурал-

ских падежа. Ово је утолико значајније што се све поменуте

особине сем # = е" могу наћи и у говорима пожаревачко-вршачке

групе. Као карактеристична појединост, онакве врете као што

је греб или вребац за неке говоре на западу, може се навести

в±д- м. вид' . Из овога се, како изгледа, назиру најзначајнија

обележја једног ишчезлог дијалекатског типа који је могао зау-

зимати четвороугао између Мораве, Дунава, Тимока и Црне

Реке, а можда и још ширу територију. Не би требало потцењи-

вати дијалекатску индивидуалност тог старог говорног типа: нор

мален језички развој претпоставља да се на сваком већем комаду

земљишта развију специфичне особине односно комбинације осо

бина, различие од оних на другим странама. А земљиште о којем

се овде ради никако није безначајно. Оно није мање напр. од

области зетско-сјеничког или посавско-славонског дијалекта.

С друге стране, према овим извођењнма треба, бар засада,

сачувати извесну резерву. Постојећа подударања, мада су знатна,

нису дово.ъна за стопостотну сигурност закључака. Усто између

крашованског и галипољског говора постоје и знатне разлике.

Праву слику о некадашњим односима моћи ће нам дати тек про-

дубљенија специјална испитивања.

§ 623. Чување незамењеног јата све до XVI (можда и XVII)

века у једном старом говору северне Србије поставља нашу науку

пред нове проблеме. Досад се претпостављало да је у свим екав-

ским говорима замена јата била извршена много раније. Сад се,

међутим, показује да је било и дужег чувања јата у неким гово



436 Павле Ивић

рима, и то, како изгледа, на североистоку. За ово последње го

вори поред галипољског и крашованско стање. Да је у јужним

крајевима 4 раније прешло у е, види се и по томе што извршену

замену налазимо у много старијим споменицима који потичу из

центара рашке писмености далеко на југу. Најзад, за затворе-

нију вредност јата у северној Србији могло би говорити и то

што у тој области (и у суседној Војводини) има, међу постоје-

ћим икавизмима, знатан број таквих који се објашњавају проме

ном ■/; > и путем асимилације у посебним фонетским положајима

(#/ > иј, гн>^ > гн>и итд.)1. Овакав процес био би незамислив

да је вредност јата била далека од а или чак једнака гласу е.

§ 624. Особине плуралске деклинације у галипољском говору

показују нам пре свега да су стари говори долине Велике Мораве

били међу онима који су први потпуно напустили старе облике

дат., инстр. и лок. мн. Нарочит значај имају брзо и доследно

уопштаван.е -ма и једначење локатива са генитивом. Исто тако

галипољско стање, упоређено с крашованским (и оним у неким

другим говорима), осветљава некадашњу већу распрострањеност

облика на -ам(а) у плуралској парадигми именица м. и ср. рода.

Доцнији дијалекатски таласи свели су ову појаву на сразмерно

незнатне остатке.

§ 625. Нема можда ниједне области у којој би метод ком-

парације између дијалеката имао толики значај за историју појава

као у акцентологији. Нигде нам писани текстови не дају тако

безнадежно мало као ту. Утолико ће корисније бити услуге које

ће галипољска грађа моћи пружити у погледу датирања и разја-

шњења развоја многих појава из ове области. Овде ћу поменути

само две чињенице.

Крајем XVI или почетком XVII в. у долини Велике Мораве,

у којој данас нема ни трага од квантитета у слоговима иза акцента

(исто као ни у говорима пожаревачко-вршачке групе), било је још

увек чувања оваквих дужина, бар у неким положајима. Њих је

морало бити и више него у данашњем галипољском говору, пошто

је он на тракиском земљишту очигледно претрпео нова скраћивања.

У исто време већ је било у Србији говора са готовим кано-

вачким ' . Овај 1егпипиз ап4е диет је први хронолошки пода-

так којим располажемо у погледу ове појаве у говорима Србије.

Надам се да пу о другим акцентолошким закључцима које

нам омогућује галипољски материјал имати прилике да говорим у

једном посебном раду о акцентском систему овог говора.

' В. о томе мој извештај у Гласнику САН IV 324.
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ПРОЗНИ ТЕКСТОВИ

Мара и брит \е Ъ$ра

испричала Ангелина АтанасовиЬ

Били ино врёиме баба и^дёида. Дёнда тйшаво у лов, уф&-

тиво ину ]йрбйцу, уднеиво^,]е дбма, баба-да^е сварила. Он тйшаво

на_оран>е, ]ирбйцу мачка докопала, изйла. Сад баба чуди^се:

вечере нёнма. Усе""чё баба сйсу_]е да^напраи дёиди вечеру. До-

шаво дёнда, сёили да^вечёра]у и^рёкаво:

— Баба, млбго^е слатко ^рбйцино мёсо, сутра^ие ]5пте

д-йдем у^лов.

Баба^,му рёкла:

— Ё, дёндо, да_знаш ! Лйрбйцу мачка по]ёиде !

— Е, па^шо_си сварила?

— Удрёвзала_сам сйсу„ми па^сам^е^свЗрйла.

— Е, баба, млбго^е слатко то^мёсо. Аде да_зако]"емо Мару

(имали хпёрку Миру идейна Ъуру).

Баба бисёиди:

— Нёка, дёидо, Ма"ру. Мара мёиси лёиба, пире кошу]'е. Аде

Ъуру да^зако]емо !

Заперйли Ъуру, далй_му орава да_крсй, да^]ёи, да^бйне ди-

бёво. Мира дошла кр_н>ига и^потражйла:

— Да_ми инб оравче, пе_ти^казем нйето I

Ъура вйкнйво бабу:

— Мара тражи уравче!

Баба вйче Миру:

— Нёка, душманко, не^тражи оравче!

И^сутрадан 1)ёне_му потражйла. Ъура^е дЗво оравче. Сат,

Маразму кажу^е:

— Ъуро, знаш^ли^ти шо^ти ране]"у орава? Да^се^упраиш

и_да^ти закб}е]у.

Кет_]'е чуо таку бесёиду, Ъура ду^МЗрё, бн_се уплашиво

и,_рёкаво:
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— Аде, Маро, да_бёижймо !

Узёла Мара чёшань и_грдало и^бни пубёигли.

Ке_су_вёидили дёида и^баба шо_су_Ъура и^Мара побё"гли,

ти^бше Онй-да за^трагом.

Ке^су^вёидили дёица шо_Ье^и__достйгне]у, рёкаво Ъура

Мари:

— Фр]и чёшан> !

ФрДОла Мира чёшанэ и^бйнили инй трн>ови да^не^мдж

да^прб^е]у дёида ибаба.

Вйче]у дёида и_баба:

— Ъуро, Маро, како про^бште? Казйте и^нама — да^про-

})емо и^мй-да.

— Пулако, пулЗко, про^омо.

Ке^су^просли дёида и^баба, Мара фр]йла грдало, бйнило

норе. Дёида и^бйба стали на^кра] мбра и^узёли да_вйче]у.

Улёигли у^вбди, узёли да пл>йва]у, удавили се.

Мара и^Ъура то1)аНим нашли трак ^ейчки1. Имало вудё

у^трагу. *

— Сёстро, жёдан^сам, Не_се_нап]ем.

— Нёка, брату, Не^станеш г]ёик.

Напйво^се Ъура и^сгаво })ёик.

Иде]у наяном чёшми, пр^чишмбм имала ина типбла. Испе"-

лЗ^се Мара на^типбли. Ъёик йде, пасе удне, унбЬи лёгне по_тепо-

лбм, чуваше.

Удне йде царски ейн да_напой кбн>а. Кбнъ^се плашиво, нй]е

мбгаво да_се_нап]е вудё. Била лёипа диво^ка и^свЕ"тлйла у^вбди.

Вратйво^се царски ейн и^уфативо балтацй]е да^усё"чё]у

типблу. Они ваздан сёикли — диво]ка се"идй врс_типолё.

Нбпе бйнило, рш^мра стило да_се^се"ичё и_порасили за^сутра.

Унопи 1)ёик полйже типблу и^бна стала дебёла," кбтса^е^бйла,

]дш талика.

Дбшли сабале балтацй]е и_вёндили: типбла коно_шо_бёише,

]5ш талйко дибёла бйнила. Рёкли балтацГ^е:

— Увб_]е нйшто. НёНемо да_сеичёмо.

ВрЗтйли^се, рёкли царском ейну. бн^се чуди како да_]е_ис-

кйне. Казала^ыу ина баба:

— Сйну, шб^си талйко тужан?

1 Ъёик — тур. веу!к 'олень, лань1. Исп. гёика '\\Ле кошу-та' у Вука.
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— Ё, бабо, шб да_ти_казем? Кет^не_мож да_ми_помбгнеш,

не^пйта_ми1

— Кажи, кажи, чёдо! Можем да^ти^помбгнем \&\

И_бн_]е каже:

— Кар три дни тбдим на^чёшми, а^не_мбгу кОньй^ми да^

напоим.

— Зйшто, сине, не_мбж да^га^напойш?

— Йма ина лёипа девона на^типоли. Молимое да^слёизне,

она нёНе.

— Ла^Нем да^е^рёкнем сама да^се^искйне.

— Аде тй с^мбм.

Ибаба узёла бакрач, узёла кушу^е, Ье^йде на^чёшми даперё.

Дошла пр_теполбм, наложи бган>, напуни бакрач вудё, сацак

устаи наопЯко, бакрач^се првЗти и^вОда_се прол]е и^погаси 5ган>.

Такб нйкоко пута напра}&ла баба, налозавала оган> и^бган>_се

гасйво. Глидала дивб]ка ду^типолё, нй]е могла да^трпй, вйкнйла

баби :

— Нёка, бабо, такб, такб тй шо^напргцаш, нйки пут ни^мбж

воду да^изгрё^еш!

Баба^е вйкнйла:

— Дёи„си, чёдо, бди, покажй^ми, намёисти сацак, налбжи

бганъ и_]бпте_се испёнъи!

Слёизла диво]ка да^намё'сти бабин бакрач. ЦарОвньй сйн бйо

йскрет и_докопаво дивб^у и^напраиво свадбу.

Он имао и_трй-да дуле1. Дуле замрзйли Мару и^глидали

нйкако да_]е_укваре]у, да^'е^изгубё^у. Сёитили_се, ре"клй_]е идан

дан, йде]у кр^бахчаванцйскога авуза', да_глёда]у. Такб првб^ЗЬем

до_кра]а, ина дула г)укне царицу, она падне, ина^е рйба пргута.

Кет^су^се^врзтйли дуле натрак, ина ко^^е ни] мнбго прлй-

чала на^царйцу, обучё царйцине рубе и_такб_се напраила она

да^е^царйца, да^е^не познй цар.

За^вичёру цЗр дома дб^с Цар нй]е шупелендйсао3 за^царйцу

нйшто. Дб^е и^царйцин брЗт г]ёик и_кажу]е:

— Увб^су зетовньё_ми ноге, а^сёстрине^ми нйсу.

(Ъёик лижаво такб кр_нога^и.)

1 Грч. 5ойХа ЧЛя%4. 0!'епег1п>.

2 йвус — тур. Лап/г 'водоём, бассейн'.

• Тур. $ирНе1ептек 'подозревать, сомневаться1.

*
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Шр пита дуле:

— Зашто Ц€нк такб гвори?

Онё^ыу рёкне^у:

— Нё^знамо.

(Дула^му бйнила да^е^царйца, нй]е познаво, кб^зна кЗки^е

бйво).

Чуде]'у^се дуле како^и^ейка-да да_изгубё]у.

Царица бона легла и^казу^е:

— Лё"^ми^се ^ейчкога мёса.

Он_]"е рёкаво:

— Ако^ти^се^ё", ]а^пе^га замнем, тб]_е брат, мб]' Н1це.

Он^вйкнйво ]'уди да^зак6]е]у ^ейка. Кет_су_дбшли да^.га^кб-

)е]у, 1)ёик рёкаво:

— А д^йдемо у_ба|чу, три бисёиде да^ви^кажем, н^йштем

вёпи.

Тйшли у^ба^чу, и_цар>да бйво тамоке. Ъёйк_се сЯгнйво:

— Сёстро, кйже, нбжёвисе настрйше, менё-да кб]е|у.

Она рёкла:

— Не^мбжем, брату, нйшто да_ти_помбгнем. ЛЗ^сам у^рй-

бином срцу наймам муско дёиге у^рука.

Царовнзй спн рёкаво:

— Кажи ]бш идампут, да_чу]ем шо_бёише утб.

Кет_]е_чуо царовнэй сйн, уфати рйбу. Рацупа]у рйбу и на-

Ь)е\у Мару, родйла^се у^рйбином срцу.

Уну дулу задавили.

Баба и шрй сипа

испричала Анастаси]а Пулковип

И^йла1 и'на- стара баба, имала три снна. О/нё два бйлие па-

метние, оунй иедан теивиекёласт*. Оние сваки дан пу°^идан пут

рёдом мЗму° купдалие. Они вёликие брат укугцаво _]е. Кет^е^у0-

ку°п1аво, пбсле сварили иенб-да Щце у°_цёзвеи, па^га_о>'1усштйво

па_га„даво мачкис да_га_изёи. Сутра дйн оунй др>гйе стрёидн»ие

брат. И^бн-да_Де у°купДа»о такб исто. Дбсаво рёт да^е_о> ку°1це

и^оунй малие, тиевиекёласт__шо_1е. Налоужэйво огаш, ноусйево

ву°дё, па^уста^и у_казану°. Узаврйво.вбду:

1 У првом делу ове приповетке обележаваи прециэно све фоиетске ни]ансе,

док други део, ради поре1]ен>а, да]ем у сво)о] обычно] упрошпено] транскрипции.

2 теивиекеласт-будаляст; < тур. 1сгекс1. Упор. Гл. Елезовипа. Речник е. V.

ШевеНел.



О говору Галиио.ъских Срба 443

— Аде, ма, да^ти^огкугЦем! Врйе вода, нёНем да_тие_цёкам.

— Ла, сйену°, то^се^млбго кади1 !

Нй^ё^е пуслушсаво он, уфати'^е ду° ру°кё, заву2чё^е ука

зан да^е^куп^е. Кет^1е_зафр]йво, она_се пу°парисла. Кет_1е_се_

поварила, бна зубе ицё"рила. Кег^у'мре, мора да_се_насмЯе1ё. Он^

мйслие, смй"ё_се.

— Е.^ма, виелй, шо^се^лёипо укуща, па_се_смёи[ёс. Ла_знам

ти^щб йштешс. Йштеш инб-да 1а1це да^ти^дам у^уста, па_се^тб-

га_радие сме^ёш. СЗ^Нем да_тен_сваре"м Щце!

Сварие [бн ]гЦце па_1е_да, устаи<Ме у^уста. Она — мртаф

цбвиек_леи |ён Щце? — ние^йе!

— Ако_нёпез да_|[ёнс, нёка^ти стуй у°^у°ста!

Последе бн уфатис доу_роукё да^д_иезвади ду°^казана.

И_неи_мбз да_1_извадие.

— Ако нёНесш да ^иезйг)ес, па^стб! ту°ту°ке.

И_1бн узне пу°т, па^йде кр^о^нй др^гй^му братка, дй_су° урй-

лие ву°ловама.

— Дй^де мама? Маму°_лие у°ку°п1а?

— У°ку°п1а_1е. Лащё^е сварие, па_се_смие1ё, па^нё да га_

изйе.

После они рёклие:

— Он маму пбпарие! Мие Немо вбдеке да_1е_у°твбримо гроп,

да_1е_закбпамо, йди_1е ду°нёсие.

Он тйсано, тёглие_[е ду°_ру°кё, ни^мбж да_1^изву°чё. По^ра-

си^е на^мёисту°, йде кр^бргща. ТбНаНем наЬе идан поток. Дру°га

баба прала на^пу°тбку°. бн^де казаво: Ла_теи пурасие дома у_ка-

зану0, з_тй_си дошла да^пеирёсш.

И^повуче^е ду^рукё и^напртие_се на^лёйа па_1е_нбсие.

Она вйштй, плЗче:

— Ла^нйсам ту]а мама и^ти^ми носис!

И^уднёиво_]е бн кр^вёлики^му братка:

— Ево, вели, да_]'е^закбпамо!

Она кЗзала:

— Он лут па^ми^дбнисе, ви^ли^сте луди да^ми^закбпате?

Пустйли^]е. Иде]у после дома, узне]у н>йн>ину маму па^]'^уд-

нисё]у па_)е_закбпа]у. И^пбсле пнга]у н>ега:

— Оди, пемо_да_се_дёилимо, да_се_пудёилимо купе. Йш-

теш^ли тй старе куНе или_нове купе?

Тивикёл рёкаво:

— Ла^йштем нбве. А како^Немо да_подёилимо иман>и?
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— Ё, тб^е кула)! За^вичёру Не^,дувбде]у иман>и ду^паше,

ку]ё иманче улё"гне у^новом купи, онб^Не да^|е ту]6. Ку]ё йде

у^старом купи, утб_пе да_]е наше.

Иман>и научети свё у^стари куНа, и^у^стари куНа тодйли.

Првара^се идан волов и_завучё_се у^нбвом купи. Тивикёл река во:

— бди, тй^си му]а стрёиНа.

Удне"*вб_га гбреке вьигбвом уда^и и_све"заво_га нбт.

Кег_]е_бйнило нбНе, волов вбдеке лижи, бн-да лижи. Волов

запбкаво да^се^пржйва.

— Аде, аде, ]а_нёпем ти^менё вбдеке да^ми^се^пусми-

Шеш. Са^пем^се дйНем па_Нем_ти-удрёизаНем уво!

Дйгне^се бн, усеичё му инб уво.

Волов ]бпте_се пржйва.

— Са^Нем^се дйпем па_Нем_да_ти_удрёижем реп!

Дйгаво^се, удрёизаво_му реп, после и^друго - да уво.

Волов Нёне^се пржйваво.

— Аде, аде, са_Не д^усване, па_Нем_да-ти^закб]ем.

Усванило, све"заво_га бн за^рогове и нбси^га1 сат. Била ина

велика ува]а, закб]е^га он тамоке, на^ува]"и.

— Тй_пеш_ли мине да_се_пусми]у]еш? Ла^Ьем да^ти^за-

кб]еы1

И^заклаво^га. Сат_кр_н>ига^се искупили кучиНи и^гарге2,

йште]у да_]еиду. Гарге „па, На, На" напра]а]'у, кучиНи - да „ва,

ва, ва".

Он рёкаво гаргама:

— Сат „На — На" напра^ате, Не_ли_ми_дате сутра паре

ке^дбНем?

Они мЗшали главе^и, бн мйсли, Не^му^даду Кучипама-да

рёкаво:

— Сат йштете мёса, а_други дан ке^дбНем, паре Не_ми_да-

тё_ли?

Они машали репбве_]и. Он мйсли, Не_му_даду.

Раздаде бн мёсо кучиЬама и^гаргама. Сат тйшао_он карёке

дома. Кет прбНе ина недё^а, бн Нёне йде на^нб мё"сто ди^закла

вбла и_глёда: кучиНи ]5ш нбдеке, ]бш кбсти грйжё]у. Он запбкне

кучипи да_лупа, да_и_ака:

1 = води га.

2 Тур. кигра 'согосаи'.
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— А да^ми^дате пире!

Запбкне куче да^бё"ижй и^йде крд^овчара. И^бн-да чумагом,

па_трчй да^утучё куче. И_лупа_га. Чобанин^му рёкне:

— Зашто тако лупаш куче?

— Ла^с^тоббм нёимам пуса, ]а кучетом. Ла^нъйма вола закла,

они рикбше да^ми^плате}у.

— А брё, стб]. На да^ти^дам сутйну грошОва. Ъе_стане]у

овце бес^кучйпа па_Не^да_и_по]ёиду вукови.

ДгМиу пире, 6н узне и^йде. Йсте седёке пара ду^гарага. За-

вртй^се чумагу на^грану, йде гарга на^другу грану. И^такб идан-

пут зафр]йо чумйгу на_граиу, грана ду^дрвета се_рацупа. Идан

казан алтьна прсйше^се. Шре зас^аше. С]й|у жу>е. Он^сЗл^и

вё'диво и^порасиво. Врати^се он дома ирёкне брат]'ама_му:

— А д-йдемо там, ]а_закла вола, па^ми^гарге дЗдоше пара.

Велики брад бисёиди стрёндн>ом:

— Нзегове^ли^су бесёиде да^се_вёиру]еш?

Сат нбНе било, а^сутра сабале недё^а:

— Аде, море, брату, да^упрёгнемо вулове па_да_йдемо!

Кет^су^упрёгнйли вулове па^кет^су^тйшли, узёли кЗзан,

устЗили^га врс^кбла, дун5илй_га дома. ПуслЯлй^га седёке:

— Иди ду_комшй]е, узнй шин>йк, да_се_подёилимо, да_мёири-

мо пари.

ТАшаво бн кр^попйнце:

— Да_ми шинэйк.

— Шб^Неш, море, шиньйк?

— Да^се_подёилимо паре.

Кег^е^дёла попннца, каже:

— Да_залёипим мрца катрана на^дну шин>йкбвом, да^се^за-

лёипи куц алтьн.

Уднёиво бн шижйк и_под5"лйли_се, он брат]ама_му.

Кет_се^дёилаву пире, изй^е велики брат да^глёда, да^не^слу-

ша нйко. Вёид]е]у: попа слуша. $зне]у они велики брат]и и^зафр-

№У^.ТЯ У^кУЙ]и1-

ИмЯву инбга ррца, и_н>ега-да зафр^у у_куй]и. Дйли шиньпк

тивикёластом брату, бн тйшаво, даво^га попйнци.

— Е, попйнцо, попйнцо, дбг)е попа да^слуша, ама_мй_га

фр]ймо у^куфи.

1 -бунар, тур. кйуй 'колодец*.
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НоЬе бйнило. Чека, чека пОпйнца, попе нё"ма.

Сутра дан она искупи чорбацй]е и^азе2 и_йде кр_н>Гньине

курце. Они рёкли:

— Он тивикёласт, вн^ли^се вёиру}ете ньигбве бисёиде? Ми_

пмамо инбга ]арца па_га_фр]ймо у_ку]й]и. А_9н мйсли, пОпа^е.

— Дате чёнгел и_ужё-да да^пуст]емо у^ко^и да^га^из-

вадимо.

И^бни кет_мёишали ченгёлом, задёиниво чёнгел за^арца.

ИзвЗдили ]арца. Лбш иданпут да_бёиву фрЩли, Наву да^изва-

де]у попу. Ама_не^ктёише.

— >1а_ви гвбрим, рёкаво велики брит, ми^арца фрДОмо.

И^такб тйшли они домами.

Прйовес

послао у писму ЪорНе ПулковиН2

Инб врйме8 имала инГ1 баба инбга мачка, мачак бйво много

велик. Идан дан мачак пу]йво бабине ^а и пйлиНе. Баба га

уфати и га пулупа. МЗчак се на]ути па пубйгне у планйни. НаНе

се лисйцом и узне]у се, муж и жена. Мачак сваки дан фаНаво

мИшй, тйчйНа и лисйцом з^ном ]йли. Идан пут лисица уфатила

много кокшц ду инбга сёла па нусйла мачку. Пу путу вйд]е ]е

идан гладан вук. Рёкне ]*е: „Да ми ину кбкшу док ти нйсам пудЯ-

вйо". А лисица: „Ако смйш. Ако \Ъ. кажем му]бм мужу, знаш ли

шб Не ти напрей? Дбвле кет Ьйпне, прйку мбра се наЬе!" Вук

кет чу]е то нй]е смйво ни да утйкне лисицу, ^ш .нам тбНаНем

лисица, вйдила ]е мёчка. Лисица мёчки-да такб рёкне, па и див]6-

да крмче нашло лисицу и н»иму-да такб лисица рёкне. Сидёке

вук, мёчка и див]б крмче искупили се и чуде]у се каки ]'е то

лиспцин муж да Ьйпа прйку мора. Вуку рёкне]у: Иди тй па га

вйкни, тй можеш и да бйжйш ако вЩцеш збр." „А, \& ни смйм",

рёкне вук, „како Нем да пубйгнем кет лисица вили, довлен кет

Ьйпне, прйку мора се наНе." И такб нйко нй}е смйво да йде.

1 о.?е = оп1нтински одборниан, исп. ФилиповиНа, Галимо.ъски Србн 65.

* Ова] текст, као и следеЬи. да)еи да бих показао како изгледа галипол>ски

говор у |езичком осеНан>у самих Галипол>аца. Интерпункци)у сам ставио ради

лакшег разумеваша текста (ПулковиН \е нема уопште). Акценте обележавам по

накнадном чишьу самога Пулковипа.

• За й-и у ПулковиНевом бележен>у и п. § 51.
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Рёкли они лисйци да га она вйкне. „Е, како Ьем да га вйк-

нем, такб нй]е прилика. Него ви напраите ид§н з]Яфет1, па пе 8н

тако да дб^е." Напрг^или они свё ]иг)ан>е и пи]ан>е. Кет ]е било

свё азр2, лисица вйкнйла мачка. Мачак напрт бдй, дйгаво реп му

и сал г)йша3 гор - дол. Лош дуздалёка кет су га угледали вук,

мёчка и див]6 крмче, нйсу смйли да га дучёка^у. Мёчка се испёла

на ину крушку, вук за инйм т^н>ом, а див]б крмче се закупало

пуд крушком, само зурну4 му пурасило надвор да дйше. Кет су

дошли ду мйста, рёкаво мачак: „Па дй су увй па ]и нйма?"

Сту^апим мачак пуд крушком, усйтиво пуд крушком да се мйче.

Мйчак пумйсли да су то мйши, г)йпне па уфати крмче за зурну.

Крмче првйштй уплашЕно. Мачак - да се уплЗшиво па на крушки

се испёво, а мёчка шо ]е била на крушки пумйсли и на н>у Не

да дб^е. Падне ду крушке и утучё се. Вук-да ду бу]ан>а му ни^е

знаво дй да пубйгне, ниго прико инбга чавдара6 и чавдар га свё

пушйбаво. И тако лисйци стало свё ]и1)ан,е и пи]а1ье.

Цйганин и дёфови

из писма Ъорг)а ПулковиНа

Бйво идап Цйганин много сирбма, а и мнбго се бу^во. Цй-

глнка му драмчйла па га ранила и сал му гворйла зашто нёЬе да

йде да пуслу^е. ИдЯн дан кет му Цйганка донйла мбва мёда у

чанагу, мёд Цйганин пу]йво, а лйпьи дан, муве се искупили на

мёд. Цйганин дйгне руку Да удре по чанЭгу па избро^й кбко ]е

мува утукаво. 60 мува се р)ёне искупили на мёт. Он ]бпте удре и

избро]й 70. „Брё", рёкне Цйганин, „каки сам ]'й ]унак! На мо]ё

инб ударЗн>е 60, на друго 70. Ла нйма никому шб да се бу]йм!"

Напраиво ину дрвену саб]у и напйшаво на м>у йме му. Било Му-

стЗфа Кара МустЭфин. Сидёке узёво саб]у па тйшаво нигде да

лёко да иокаже силу му. Дбшаво кр инё чишмё у планйн^

напйво се вудё и лёгаво да се удмурй, ама саб^у му заврчйво

надвор и заспаво. У тб врйме дбг}е идЗн дёф' да узне вудё зашто

^е то била ньйньина чёшма. Кет ]е дёф вйдиво чувйка, зарадуваво

1 з]афет = гозба, тур. г/уа/ег.

2 готово, тур. Наш.

• н.ише.

* зурна = шутка.

5 Тур. $а\/<1аг 'рожь5.

6 Тур. йгч 'гигант'.
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се. Ама кет ]е блйзу н>ига дошаво и упо]аво саб^у да пйше на

ино ударЗн>е 60, на друго 70, узёво да бижй, а Цйганин шо ]е се

напрг^иво да спи, дйгаво се саб]ом и путркаво вйкаНем: „Стб]!"

Дёв се уплати и стане. Дев га замолйво да га ни закб]е, како

су они 40 дёфова и да и он бйне капитан. Цйганин кандйсаво

(пристао). Кет су дошли кр они дёфова, свй му глёда^у саб]у и

се чудешу како Цйганин да йма тулйко ]унаштво, ама нйсу смйли

да га задйне]у. Мйслили се дёфови к;1ко Ъе)у да га разбирё]у.

Они сваки дан пу идан тудйво у планйни за дрва и на лёЬа до-

нусйво по цйло дрво ускубёго и по идан тудйво бйволским тулу-

мом на чёшми на воду. И тако дошло рёд и Цйганину да йде

на воду и за дрва. Кет ]е Цйганин капетан тудйво за дрва, мй-

сливо се како да напраи да га дёфови не разбирё]'у. Цйганин по

путу тбНаНем наНе ину чарапу и стйне ]е 6н да ]е пара и тако

унйм прелом дуластйше1 цйлу планйну. Дёфови чекали па тйшли

да вйд]е]у шо напра|а и рёклй му: „Шб ши тако повёзаво цйлу

планйну, шб ли?" Рёкаво Цйганин: „Ла нйсам коно вас по инб

дрво да носим. Ёто, вакб Нем да првучём цйлу планйну." „А,

нёка, рёкаво дёф, Не ни уквариш планйну! Да, \й Ну тибё да од-

нисём!" И дёф однйво дрво и кажЗво другим дёфовама и Они се

]ош вёНи ду Нэига уплаш^'у. Ама ]6пте по рёду послали га и на

воду. Он ]е знаво да ни може ни празан тулум да уднисё. Тога ради

узёво чапу2 и лопату и ]ёдва тйшаво ду чишмё и уаёво да копа

чёшму дула]й.8 Дёфови ]5пте тйшли да вйд^у шо бйва и да

рёкне]у Цйганину: „Зашто кбпаш такб чёшму, Не да }е поквариш!"

„Копам }е да ]е узнем на лёНа да се вй ни мучите да носите

тулумом вудё!" „А, нёка, рёкаво дёф, Не ни поквариш чёшму.

Да, ]й Ну за тебе да однисём вудё!" И увй-да пут дёфови нйсу

мбгли да разберё]у Цйганову силу. Пр вратма дёфовим имало

ино велико гоз]е дршком. Дёфови се на н»ига прубали кб ду

куга ]е }5ш ]унак. Инн га пудизували идан пет, други зафр]али

кбко идан траг. Дошло рёд и капетану, а он уфативо круто за

држак па се поглёдне на ину страну, па поглёдне на другу страну.

„Шо ли се поглёНзш?" рёкне^у му дёфови. „Глёдам ко]ё ]е море

1'бш далёко, да га фр^им." „А, нёка, рёкне]у свй дёфови, уво гбз]е

нама трйбу]е."

1 Турски (1о1ахтак собходить кругом'.

2 Тур. (ара сцапка, мотыга'.

' =унаоколо: < тур. АоЫух.

1 Реч не припала ди]алекту Галипол>аца. Утолико ]е интересантни]е како

се подвргава акценатском типу ко]и ]е овде обичан и фонетско] промени о>у.
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Кет су вйдили дёфови да с н>йм ни ыбже]у да изйг)е]у

нараван, дали му инё бисаге алтьна1 да га пош}е\у дбма. Идан

дёф-да га уднйво дйздома. Испёвб се Цйганин на дёфа па и

бисаге алтна па дбма. Дёф се много уморйво и уздану^е. Ду унё

дй]е Цйганина на таван зафр^во, а Цйганин: „Жёно, ди га ба]йн

ми нбж ду тавана шо кб]е дёфови да закб]ем увбга дёфа." Дёф,

кет чу^е то, пубйгне. Стао Цйганин да живуче коно ц§р.

Дёида и д'ёвеШ \%Шрща

испричала Анастасов ПулковиЬ

Упутйли^се дёвет ]ётрвца па_су_имйли г)удуласти кбтарЯца

(без^дршка), па^насестрё"де пута нашли инбга дёнду. Утй дё'да

бйо идан пёт бб]>, идан пёт рука, идан пёт нбга, па^су^се^ё-

трвце утбм дёнди насми]али. Дёида^и прклёво:

— Ду_му]ё браде, вили, длака да_изйг)е, да_улёизне у^вашом

сйси/'нек^ви^пршуши млёнко, нек^ви^прплаче младо чёдо!

Тйсли они на грбз]е. Ке_су_се^,сагнйли ]6не да^берё]у грбз]е,

сйса^и заболйла. Онё_се сёитили и_врате)у_се дёиди ]бпте:

— Л&, дё"до, ми^тибё нйсмб^се насыщали, него^се^иасми-

]амо шо_смо_дёвет ]ётрвца и_свй г)удуластим кбтарцана.

— Ако_се_нйсте ви_дёиди насмирли, бн^и рёкаво, иег^ддце

дё'дина длака у_дёидину браду, нек_ви_дбг)е млё"ко па^нек^ви^

пусйса младо чёдо. Нек_се_потрви, нек^се^растрви коно_пё"сак

у^море, коно_заб]ак по^вбди, коно_лас у^гбри, да^йде пу^ста-

новнй камён>а.

Бе соли ВёлШа1

испричао Лане Ексархов

Ника^млада невё"ста Ьала да^напраи пёлтё, па^нй]е знала

стЗ]а_ли_се сбли у^пёлти. Пбсле изйшла на^врата. Првбди идан

мушкар. Она_се насмирла.

— Шб^се смё^ёт коно^бё^соли пёлта?

Она нбндак разбрйла: у_пёлтй_се не_ст§]а сбли. Тйшла

пбсле дбма, напраила пёлту лёипо.

1 Изговор ]е йлШЬна.

2 Тур. реНе }е врста слатког ]ела.

О говору Гллино.ъских Срба
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Мали велики клрч

(сйгра^у се дёица)

саопштио Ъор^е ПулковиЬ

•

— Малё, да^ми мали велики клуч1

— Шб^Неш мали велики клуч?

— Да^отвбрим малу вёлику уда]у.

— Шо^Неш малу вёлику уда]у?

— Д-узнем мали велики нош.

— Шб^пеш мали велики нбш?

— Да^_усёнчём мали велики прут.

— Шб^пеш мали велики прут?

— Да^исплитём малу вёлику кбтарцу.

— Шб_Неш малу вёлику кбтарцу?

— Да^искупим шо^]е_на]гаднаво по_свёиту, ко_прбисё"ди,

да_га^по]ё".

Бйба и дёида

испричао Стеван Галажов, око 40 год.

Баба и^дёида имали по-]ну купу. Бабина купа била ду^сб-

чива, дёидина ду_сбли. Баба сварила сбчива, тйсла путразйла

ду_дёиде сбли. Дёида нй]ё_)е даво сбли. Баба молила бога:

— О, ббже^ти гбсподи, да^да заверй идан даш, идан плу-

сак, да^путупй дёидину купу.

И^пуслусао ббг бабу, иступйла^се дёндина купа. Дёида стао

бис^куЬе, йде у^бабе:

— Утеориями, бабо, врата, пуквасй_се, замрзо^се!

— НёНем да^ти^утвбрим! Ла^ке^ти^тразаву сбли, тй^ми

ни^даде ину шаку сбли. Лёнпб_ти биде, бог зна шб неправа. Бё"жи

дбвле !

— УтвОрй^ми, бабо, сал ину^ми ногйцу да^устаим!

Баба^му утвбре, стаи ину нбгу. Ъёне_се мбли дёида:

— Утвбри, бабо, уну-да другу ногйцу да^устаим!

Баба^му утвурйла итакб бн улёТаво у_бабином купи.
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Циганин и баба1 му

испричао ***

Бйо идан Ццганин, имао много мерака на^бабу^му, баба^му

била мнбго слйчна2, ]5ш слйчна била ду^женё^му, фр]'йо мерак

на^бабу^му.

Сёигио^се како_пе: купйо алвё, мёса, лёиба и^тйшао идан

дан и^пурасиво на_]но мёисто лёибац, искрйво^га у_ардйчу*,

устрёндй^га Ьукниво, устаиво у^]нбм кн>йги* алвё, а^на^друго

Ме»сто пара и^ке^дбшао дома, рёкао баби:

— А да^йдемо на^пазар!

Тудйли, тудйли, а^бн зна унб мёисто шо^]е^,устаиво лё"бац

нбдеке, и^бисёиди нй'.ито, напра]а^се коно_да^бисёиди богом:

— А, шо^гвбриш?

Коно^да^е_му_рёкаво бок: у^вбм Зрдйчу йма лёиба. Наг)е]у

цёио лё"бнц, узне^у^га и^ёне^се упуте]у. Лбш наконамоке ке_

дбг)е]у на^онб мёисто шо_]е^искрйво алву, он ^ёне вйче:

— А^шо^гвбриш?

Ъёне рёкне баби:

— Тутуке, застим прнаром йма алвё.

Ъёне 0дё]у, лбг)е]у надутом мёисту шо^'е^порасио пари.

Ъёне рёкне баби:

— Вбт йма пара.

Истина, кёса пара йма. Баба рёкла:

— Ама6, зёта ймамо, ббгом^се бн разбйра, ббк^му казусе

шб йма, шб нёима.

Ъёне^се упутйли, г}ёне тодесу. И^тамам стйгли у^ку]бм

ёндёку, ^ёне 8н стане, ^ёне вйче. Богом бисёиди:

— А, ни^бйва_то!

А^баба^га пита:

— Шб^ни бйва?

— Ама^ни^бйва, тй^си баба^ми, ни^бйва ми^с^туббм нйшто

да^напра|амо, тб^е страмбта.

— Зёгу, ббг знй, бйва^ли, ни^бйва; чёдо, бди море.

И^такб Ццганин напраиво шо^е^Н&во.

1 ба<5а = пуница.

2 слйчан = леп.

* — клека, тур. аг41(.

* ктйга = харт^а.

5 Турско ата служи и као усклик за дивл.сн.о.

а<
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НерЩда

испричао Вуксан Николип (око 60 год.)

Нера]Да йма, исоде]у пу^путбка у_глуво добо. Идйн пут

йзйшли нерЭ]де у^путбку, пупСвЗли, игрйли, а_]'дЗн ]унйк укрЗво

нерй]дин чёмбер. Кет_]е_дбшло врёиме, унё друге нер^де пубё^гли,

а_ова стйла бес^чёмбёра, тражи н>бч>ин чёмбер.

Он кет_]'е_кЗзао шо^е^укрёво чёмбер^е, онЭ_му_се молила

да^е^дЭ чёмбер. Он кет_нн]е дЗво, бна кандйсала (= пристала;

< тур. каптак) да^му^бйне жена. Да_]е_га_нашла [чёмбер], пЗз

да^га^пурЗси, да^побёигне.

Пёт-шёз година чувЗо чёмбёр^е. Идйн дан покарао^се

жинбм^му, нирЗ]дом, пулупао_)е. Жена рёкла:

— ДЗ^е да_наг)ем дй ймас йскрет чёмбёр^ми, пе_да_г-узнем

и_пу_да_побёягнем.

Кет_)е_то_чуо мус, он^узёво чёмбер, запЗлйво^га. Кет_]е_

га^запалйво, и_жёна и_дёнца погорйли.

Мрзагье

испричао ЪорНе Пулковип

СлушЗву идйнпут, бЗ]а_ми гнораше инбм Човёику да^бн

(ба]а_ми) натеру|аво бвце да_се_музё]у, а^кйка^ми музаво бвце

инйм чувё"ком, Стё"паном. Утй Стё"пан имЗо пут да^ку^ бвца

нищетой лёипо на_музан>е, 9н имао кр_н>игЗ ину чумЗгицу и_лупЗо

чумагом бвцу или^кбзу пб^глЗву. Тако идйнпут музапем ину кбзу,

кбза нй]е сп^Зла, он^узёво чумагу да^е_лупа. И^кбза ейгне главу

да_]е_н-удре такб и^чумЭга удре кйку^ми у_чёлу. Рёкао кйка^ми:

— Стёипане, кЗки^ти^е з§ф Нут!

А_Стёипан рёкао^му:

— Е па шо )е, Андро? Ако йштеш, иди ми наручи («-тужи

ме)!

А^кйка ми рёкне:

— Санпим ту^ё наручувале; сЗ_да_се дйгнем довлет па_лё"по

да^ти^поклЗчим, датиумлатим.

„Лежит" и „Лезис"

об]аснио Лане Ексархов1

Ино врё"ме можда^е^се гворйло „лежйш". Лёипо, ама^ми_

кед_запокбмо да_по]ёмо грчку школу, кет_нёимаше такй слова

1 Ово об)аш!ьен>е, до ко]ега ]е Ексархов сам дошао, показухе висок степей

•ьеговог ]еэичког осепагьа и чак способности да мисли о ]езичким стварима.
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грчки, „ш", „ж" и „ч", йзгуби^се ут5 мег)у_нашим йсанама и^

свё_се започе да^се_бисёнди „лезйс", „лигосе", „пубёигосе", „бё"зи

дбвле" и^,унё-да друге бесёиде тако. Д-утбга по^ъа1 грчкога

кет^нй^е имйло такй буква, ута ]'ёзик изгубйво ути говор, да_го-

вори „ш" „ж" и яч". Ке^се^потрвймо пбсле ду^сёла, кед^бйдоше

кавге, ке^се^уфатише државе ино друго и^ке^се^потрвймо ми^

ду^сёла\_ни, побёигомо до^Турацй, ке^тиг)5мо на^други држава,

тиг]бмо у_Србй]и, ти^бмо у^Бугарско, кед_бисёиЬ5мо_ми, бисё"-

г)Змо 1Ы1№ин ]ёзик, ама^ни^се^смё^'аву зашто^гворамо „з" („бё"-

зи"). Они ]уди шо^знаву мьра да_по]ё]у; и^Онй_се сёитише шо^

йма такй буква, шо^трёибу]е да_се_рёкне „ш", „ж" и „ч" и^мьра

опраише до^данаске бисёиде. Арники }уди ]6ш не^мож да^опра-

]е]у тако лёипо. Она мйсли: „Свё ино". Ама нй]е ино. Слуша]у^ти

шо_гв6риш, па^ти^напада]у : „Тй, тй^си Грка!".

Кед би дуводйво дисибШ2 у нашом црнви

испричао Лане Ексархов

Они ]Уди шо^нё^знаву г)Ьчки, ониксе свё крй]аву. Изйшлй^

би нйкоко шо^зна]у грчки. Кед_би_постйла црква (ми^кажемо:

.пус^е^ни црква", кет_]е^готбво), деспод_би рёкаво:

— Лёнпо ]ако бегендиса цркву^ви, вёиру^,ни тёираге, лётю^

ни прчёкасте, много нйшто^сте напраили кбна, свежее купите

у^цркви, ама^сал, коно^шо^слушам, у^цркви по^Ьуша ]бпте гвб-

рите утй ваш ]ёзик, не да^га^порасите, трёибу]е да^гворите грчки.

Луди^би рёкли: — Ъе^да^бйне, Не_да_бйне свё.

И^бпте^би гвурйли увй наш ]ёзик.

Бйволица малйчеШом* и Шрй вука

испричао Вуксан Николип

Димйтар Каракашдв й^аше ину бйвблицу малачегом. Пушпа-

ш«^|'е тако да^пЗсё сама. Д6г)е]у три вука и_сардйше]у4 бйвб

лицу малачетом. Бйволица искупила малаче пуд^нугама^е и^бра-

ни_се ду^'ббу три вука. Лбна нй^е мбгла да^наг)е куй велик

1 — читала.

2 Новогрч. беоябгц? сепискоа».

• Тур. та1ак 'молодой буйвол1.

* Од тур. вагтак ко]е значи и 'окружать, осаждать'.
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прнар1 да^обрне лё^а^'е на^прнару, да^мбже ]6ш лё"по да^се^

брани.

Рис долен ми_прв6г)амо, то^Змо на_сноп]е. Вёидимо вукови

шо^сардйсаше бйвблицу. Рикбмо Мйтру:

— Вукови^Не да^укваре]у малаче. Да^йдемо тркапем да^га_

одбранимо!

А_)бн, нё^пораси^ни.

— Нёка, гвбри, мо]а_се биволица не_да]е, пе^да^се^одбрани

сама.

— Не^мож да_се_одбрани, Не_да_]е_првара]у.

И^нё^кти да_ни пораси да^закамо утё вукове.

Они кет^нЯрнйше на_н>у, ]ббу три, идан^се напраи супйсат*,

лёже на^зём]и. Она г]йпне да^зака унё два, увй идан супйсат

г)йпни и дбкопа малаче за_нос.

— Ето, уквЯри^се малаче, гворимо мй.

Бйвол уфаШиво вука

испричао Вуксан НиколиН

Идан Грка ду^Булайра8, оре бйвблама, порасиво^и да_па-

сё^у. Они ке^се^напЯсё^у, пе_дбг}е]у дома сами. Пёитли ке^су^за-

пёили, тйсаво да пуглёдне бйвбли дОслй^ли^су. Кед_глёда: вук

врз^бйвбла, врс^рбгОва^му. Кйко^е^га уфйтиво вук, зуби^му

проели пут^кбзу, нрце могаво да^]-извади. Бйвол дйгне главу,

уднисё вука дома. И^Грка узне чумагу и^утучё вука.

Одломци из дщалога

— Зашто^се смё^'ёш?

— Смё^ми дуводи!

— Ъёф^ли^ти дбг)е?

— Ёх, ]% знам.

— Тй^си йефлй^а, тбга^ради^се смё^ёш. Тб]_е пусЗ наре

жет, вёсево^си. А^пйта (зап. нач.) мине, ]а^шо_сам^угладнйво,

шо_сам_гладан.

— Ли тй-да!

1 Тур. рппа! 'падуб, остролист' « грч. «ргуар»).

2 — цркнут (исп. Г^А 8. V. $ор!$аН].

1 Булаир = место у близини Бар|ямича.
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— Ко (= ако)_ймам, Ье_да_]ёим. Ко^нёимам пара, сирома^

сам, како^Ьем да^]ёим? Тй^си ту]ё трбо напушйво, ни^пйташ за^

другога. Тбга_ради_си тй вёсево, па^се^смё^ёш.

*

— Ла^Нем нуНаске да_дб!)ем, да^ми^йскреш (= сакр^еш)

ду^ба]ё^ти, ду^маме_ти.

— Ба^ми кет^лёгне, ]а^Ьем да^порасим ( = оставим) врата

отвбрёна, нёНем чивилдак да^устаим на^врата. Мбжем ]& да_се^

успйм, да^ни^лупаш врата, ба]а да_ти_ни^разбирё шо^си^дбшаво,

него^чукни врата пулако и_улёнзни.

*

— Дёитё^ли крстйсте?

— Нй]е кршНёно.

— Па_кё„Не да^га^крстйте?

— Нй^е дйшао кум, кум^е ду^далёкбга мёиста.

*

— Зубе_ли_ти ни^трёш, каке^су црне!

— Трем^]и, ама_ду^сибё^и такб црне; такй^е цйнс^ни

( = наш со]).

*

— Добрй_си дбшаво!

— Добрй^сам^ти нашаво!

— Ш6 йма у_вашом селу?

— У^нашом селу лёипо, нёима нйшто. А_вй наколете?

— И^мй смо лёипо. Жйвй_смо, здрави. Ббк^е велик и^бн

сейму да]е стрёипу.

— Учёр шб^се кокбЬаше («- кикоташе)?

— ^§ нйсам_се кокоЬала. С^кйм паву да^се^кокбНем?

— Ъёне ймаше нйко кр тибё!

— А, сат^ми д61)е на„памет, бёише Ъура кр^минё.

*

•— Шб^си^се такб забрйнила?

— Како нёпем да_се_забрйнем, мус^ми тбди (=иде) пу^тй

зёна.

— Уцёини_ли_се?

— Уцёинй_се.



456 Павле ИвиЬ

— Дё" си уцёин,ен?

— У_мо]6га кОмс^е^сам [уцёин>ен].

— Шб^му пасёш?

— Овце^,му пасём.

— Лёипб_ли_ти рани?

— Ранними, лёнпб_ми ране.

— Кет^нё"мас пара, да]е_ли_ти?

— Да^е^ме.

— Ти^дйно идее, фйпас^се чубанин. Ама^ти^пйлИпа ни^ва-

диш дино^йдеш.

— Сат нёнма ку д-йдем, Ье_да_сё"дйм.

— Сёиди, не_исбди, лё"п_]е то]' кОмшй]'а, лёипб_ти глёда.

*

— Ова врёиНа йма рупу!

— Па како, ]й_)'е закрпи.

— Тй_си_]'е закупила муйм учима. Ёви^е рупа!

— Да (=-да]) да_]е_закрпим.

*

— Имам м!ра прёд'е, па_да_умокнем у_ту]бм б6\и. МЬра^е.

— Кб зна, ']%, да^се^не_уквари му]3 прё^а.

— Онб^е двё-трй зйце, мЬра^е.

— Аде, дунёсй^е.

*

— А_д-остряжёмо бвце!

— Кё^Немо?

— Кё да_|е, бйва.

•

— Шб стуйте?

— Стуймо, чёкамо вбдеке да^прб1)е камибн.

— Ни_стб]те, ]бн тй!)е д-онбга другога пута.

*

— Да_су двб] тилйн>а, да^и^свёзем, да^и^дунесём (= до

ведем).

— Тй^си нуман-да свёзаво теле; кЗко^си^га свезаво,

удре"шйло_се, поейсало краву, нёима млёика, данас_Не да^пбетимо.

*

— Мёрис йде ду^нйгдер.

— Дбкле^е?
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— У да^у (—у ода]у) ул§изо, данаске смрдй, идан зав

мёрис йма.

— Ко]а^ли мачка сбписа (= црче)? Устаи отровача займите,

или^се^куй мйш отру, куй марён>и, йштем да_поглёнем на-вам

по^тавану, не_мбжем гор да^се^испё»>ем, нёимам мрдевёна.

— То_нй]е то] памет, тб^ти нйко упу]а тибё ( = то те ]е

неко научно)!

— Мб^е, мб^е, нйсам_)а талйко тевёкел ( = будала) да^

нё^знам шб напра^ам.

*

— Ш5_сте такб жн>али, порасили^сте напеву страну рипбва.

— Зилёно бё'ше, тбга_ради_га порасимо.

*

— Тй^си дошаво дбцне, трё"бу5ше ]бш рано да^си дошаво!

— Бйво^сам на^пуей, па^нйсам могаво да_дб1)ем.

— Ти_трёибу]Яше да_д61)еш урло, да^бетердйшеш ( — обавиш)

тб] пуей; после кут^йштеш, иди.

#

— Кбко кблама вучёте трЗвё?

— Троим кблама.

*

— Познавай ду^облакь, ду^онё маглё, дйш^ие да^заврй.

— Каменца познаваш, нйси^ти ббгом бесё"диво да^знаш шб^

Не да_]е врё"ме.

*

— Зашто на^пёти стадаш?

— На_прстй_ми трнь улёнзе.

— Шб^га ни^извадиш?

— Мучй^се да^га^извадим, ни_м6г да_га_извадим, ]'ако дебб-

ко улё"заво.

•

— \\Що ину #ву ( = гнездо), йма ]йрбйчипа малички.

— А да^йдемо да^и^уфатимо!

— Прва^у ( — лете), не^мбж да^и^уфатимо, вилйчки.
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— Данас тй^о ваздан у^лбву, ама^нйшто не^мбг да^на^ем,

да^удрем.

— На_ку]у страну бёнше?

— За^невбградама тй1}0.

— Море^да^си тйшаво на^старе нивбграде, да_вё"д]еш зайцй!

Ла^бё"во номан овцама, до^свакога прнара исбди зйиц, па^се^пла-

се]у овце, талйко много зайцй.

— Шо^тртбЬеш ( = брбл>аш, чантраш)?

— ТртбНем \'й, ^ко^си^га ]уцкб напраила. Нйсй^га од^дйла

коно_шо^трёнбу]е.

— Кбко врёиме држйш разбор награнен, зашто^га не^изачеш,

трёибу]е_ми разбор

— Нёимам павучице, пе_д-испрёдём.

(После одласка саговорнице „ониксе плаче другом жене':)

— Кака^'е зла жена, д6г]е па_усеиче прёг)у, уснбву, па^узе

разбор нё^чека рж^два Дана, пав д-испрёдём павучице па^пав

да^и^изачем.

*

— Шб^се учёр тй такб замёпаше?

— Замёпаву^се зашто_бёиву пй]ан. А вам да^се^замётнем, а

нам да^се^замётнем, а вбд да^паднем, а нбд да^паднем.

*

— Да йдемо напо]'е!

— Шб^пеш напеве, нёима нйшто да_се_]ёи.

— Сат йиа дрн>йн>а.

*

— Шб липутё йштеш да^ти^напраим?

— Н-йштем нйшто. Ббг-бспот шо^рёкне, бож^а ма]ка.

*

— ЬЩо ину ]уву ( — гнездо).

— Кака^е ]ува, мбш_ли да^е^познаш?

— Утб^е врапцбва ]ува, йма четверо} \а\Ъ..

— Црква клёп]е, каки^е светац сутра, нё^знам; пав да^,

перём.

— Не_мбж да_перёш, сутра^е врво свётац.

— Ш6_си такб гаднав?

— Лобу две" рн>ё_ми булё]у, ни_мож да^фатим нвс_ми, ни_

мбж да^се^сркнем, ни^мбж да^пргутам сбполо, ]ёзйк_ми жива рана.
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— Уфатй^га на^нивбграду, на_крушку, издовй^а^га ( = изле-

мах га); рш^идан пут, ако_смёи, нег^дб^е.

— Дё"те у„крву дб^е. Тй^си стар чбвик, талйко^ли бйва

да^га^налупаш, шо си^га налупао, удрй^му ину шаку нек^по-

бёТне.

*

— Не_м5ж да^отворим окорми; сал сузй, ду^учёр бери

( = од ]'уче; тур. Ьеп сеп бе<;а бе, бершз'), како извади трунъ и_

]6пте не да^прб!)е окорми, нё^знам шо^Ьу, — да^йдем на^икйм-

цй]у, нёимам пет пара у руки, празним рукбм не_тоди_се на^,

екимц^у.

•

— Увб_си тй сашйла, жёно, ама^нисй^га порубила, узнй

па^га^поруби, нйшто нй}е вако.

*

— За_стрйзан>е — могу да_стряжём, а^за^музаше — не_м6-

гу да^музём. Не^могу сне да^и^помузём, нйсам изымала дана

музаво, нй]е^ми заноет то.

— Мрцица ( = малко) масти ймамо (имперф.), пу]ёидомо_га

карёке, шо^пемо да^чинймо, ббжиЬ_]е далёко, кё^Ьемо да^закб-

]емо крмчйНе.

*

— Наш ёчмен лёип, ину травйцу нёима, да^ймаш мерака да_

жкъёш, ваш ёчмен сал пбпац (~нека трава).

*

— Сугра^е задушна суббта, запйшй^ми нйколко мртвй имё-

въа, да^дам пбпи да^упу]ё на_гр5ба]а.

*

— Ймаву да^добрем кр^Стамболйине купе, сад^га добра

и_дб!)о вод да^орем, ама^е^суво, не^мож да^се^оре.

*

— Море, ]а ако^ти^уфатим, пе^_ти^кажем ко^е лут, Ье^

ти^дам лё*по идан тимар (мисли на лупанъе), лё'по^ти издовй]ам

( — излемам).

— Увб^е сестрина ми^йгла ( = мо}е сестре...), позна^е ]а,

пузнавам_]е ду^ушй, вакй йгала вот нёима да^се^прда)е.

*

— Ла^вйкни дёица: „Оте вам, дёица, да^ви^дам свйму." Свё

дё"ца до1)бше, ]а_и_дадо.
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/

— Ми^с^туббм кет^се уфатимо да_се_карамо ( = кад се ]а

и ти посваЬасмо), туй свй врс_минё нарнйше, ни^мбг дасе^бтмем.

*

— Йштем да_извадим трун> ду^окета, па_не_мбжем сам,

вйкнн даду нег^дбЬе да^миизвади.

*

— Ни^грёби диздбл много бакраче, нй]е кала]дйсано, бакр-

л^а^Ье да^уфати бакьр.

*

— Ни^]ё"ш ]уцк6 («=л>удски): кет_]ёиш лёиба, много трбва

напра^аш, како^е то_ту]ё ;и1)ан>е, лёибац_се трушй, ду_уста-да_

ти трове пада]у.

*

— Ута врёнпа мокра, учёр_]е упра, нёимасе сунце, ]6ш нй]8

се осушила; на^ти ову врёиЬу, ова^е сува.

(Дивб]ка вёзё, мамане казу]е, па^не^зйм^е главаре:)

— Па_тй, мурй, коко дана^ти учим, не^мбж дасе^научйш.

То^нфе пйса ( = писан»е). Мёчку искйне]у ду^планинё, па_се_нау-

чй, па^тй ни^мбж да^се^научйш. Мнбго^ти глйва дибёла.

*

— Учёр ]а^прбйо до^шкбле, ти_бё"ше унутре у_шкбл>и,

звйждаше, распознавай то]ё звйждан>е.

*

— Коко напраим, талйко. НёНем да^сеутучём. Шо^стане

( = остане) сутра, йма буж]й данова много, сЗл здрав]а (нека буде).

•

— Ни^улизЗва устрёиди меНу_н>йма, }бни муш и^жёна, ]0нй_

Не да_се_пукара]'у, сутра_Не|у Ьёне да_се_умйре]у, йене лё'по

да^су.

*

— Аде^мори, шо^стойш, йди^се накйти, йди^се обуци, да_

нйси дрпава, данйси голишава.

*

— Богом напрт, сабале^Ье^се дйгнемо, Не^се_бм]емо, Ье^

се^пркрстймо и_Не_се_помблимо богу и^Ье^глёдамо на^пуса ни.

*

— Ла^нёЬем да^йдем далёко, ]а_вбт ймам инога цйглога

брата, ]а^Нем вод да^се^ужёним.

*

— Цё"во дан_ти нё"ма дома, сукакчй]'о, дбНеш упунбЬа.
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— Данаске завери'( = плусну) даш, ама^пбсле ке^запокбше

инё-да купрйце, да_пас_држаНе ]ош_енб саначе ( = тренутак),

Нйз^да^поквари свё, ]ако крупне бёиву, коко^брав.

*

— Ми^сидймо два дни, нйшто не^могомо да^напраимо, како

тиг)бмо, такб дог]дмо.

*

— Шо гвёирйш тутуке, ни^глёдаш ту]у пбслу. Аде на_пО-

слу_ти. Слё"па ина, нестрамйчино. Стала^си па_гвёирйш. Ла^сам^

ти пуслала да_вйкнеш тёту, да^е^пйташ нйшто, а_6на гвёирй.

*

— Ла^ш ^пем да_ти^рёкнем, Ье^ти^рёкнем у_Очй, ^ти^се

не^бойм нйшто. Право^ли^е, крйво^ли^'е, тако^е. Ла^нё^знам

да^варам. Ако^йштеш, се^ути. Ла^нё^знам човёику устрак да^

губам.

Пословице

Бйнеш_ли магаре, симёра мнбго.

Гладан снй кумами лёиба.

Гладна мёчка играше н-йгра.

Две" лубанйце пор^инйм пазом_се не^носе]у.

Жёдан кб»> мутну воду ниглёда (т\. не обазире се што )е

вода мутна).

ЙмЗНем на^скуту, тражиш на^путу.

Инйм каменьом дувар ни_бйва.

Како прбстреш, такб^Ье лёгнеш.

Кагц'а по^,кап]а, 1)6л бйне.

Кет^нйси, лёле-лёле, а_кет_сй, ]ав-леле (об]'ашн>е1ье ин

форматора: „жена, кет муш нй]е дома, жЗлига, а^кет^'е^ту,

буйнее").

Кбко лёиба, талйко сйрн>а не^да]е]у.

Кб копа туг) грбп, бн сам падне у„гробу.

Кола кет^се^првате^у [ = преврну], путёва млбго (т). онда

тек човек увидн колико ]е начина било да се избегне незгода:

„дбвлен да_бёиву прбшаво, ни^паз да^се^првати").

Кр^ку]ога даскалоза тбдиш, такб по]ан>е учйш.

Куй кбн>_се уфати, он вршй.

Куй падне сам, }бн не^плаче (т]. кад га нико не гледа, не

потребно ]е да плаче).
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Кум^ памет ни^стйже, руке, ноге тёгле]у.

На^сутйну бисёида, ину женину да^,пуслушаш.

На^сутйну жёнини бисёнда, ину пуслуша (по значен>у су-

протна претходно]).

На^тйкви не^бйва луба;;йца.

Око^ти да^изй^е, йме_ти да н^изй^е.

Погле"днй^ми инйм окетом да_ти_поглёднем ]6бу двёим.

Помёншаш_ли^се трйцама, крмки_Не_ти пу]ё"ду.

Прко^б6]а_ти (=-према свои стасу) прстр ( = простри, зап.

нач.) |6рган.

Прко_ногё^ти прстр ]брган (варианта претходне; об]ашн>ен>е

информатора: кет^ни^мбж да_га_извадиш нараван, ни^започй-

ши^га).

Прку^сёла^му куНе-да_му ( = према селу и купе).

Прко^човёика рубе-да^му.

Рйбе у^море, он тиган> на бган».

Свака овца ду^сву]ё ногё^се обёиса ( = заплете се за соп-

ствену ногу; информатор об|ашн>ава: ти^йштеш мине да^понй-

штиш, ама^тибё дб^е).

Сваки дрббен» ( = залога]) у_уста_му носи.

Сваки пёита на^бушйшти^му пу]ё, на^ту^бм бун>йшти ни_

пупёива.

Свак лажйцу на^уста носи.

Свакога^се тйчета мёсо не^]ёи.

Свак сам сибё да^ни^бигендис^е, Не^се фб]и у^море (=кад

не би свако волео самога себе, извршио би самоубиство).

Свак стрёнНом^му ( = свако према сво^ срепи).

Сйт^се гладнога не^сёнНа.

Страка 1)йпа кблца ду^кблца док_се_надёине на^кблац.

Тёисна гузйца вилйко ^це да^снесё не^мбже.

Фр]и за^туббм да_наЬеш пр^туббм.

Црёнп_се грнцу наемную.

Шо^посё^еш, тб^пеш и_да^пожн>еш.

КлеШве и грдгье

Да^ти^глава дбл дб^е!

У^цбну зём]'у д-йдеш!

Вук да^ви^изё" (каже се овцама)!

Да^ви^главу изё"те (=да сами себи главу по]едете)!
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Да^ви^нбкти изёите!

Да^ти^отпадне ]ёзик!

Да^пукнеш1

Дбсутра супйсаНеш ( = црНи Ьеш)!

Нек^йде у_врагОва!

Чума ]ёдна!

Нёбе^ми булеву, ыйшово^ли изёндо, куй марён>е ( = ког

1}авола).

ЧесШиШке и желе

А. Честй^ти ббжиН (гезр. ускрс)! Б. И_тибё нёкЯ^е чести!

— Да_си жив и_здрав!

— Да_си^жйва и^ду године!

(Кед^га_закбпЗ]у, свй рёкне]у:) Бог да^га^прстй!

Поре1)ен>а и сличне усШалене фигуре

I

Му]а_)е жена блёида коно^восак.

Вртй^се коно^забраено ( = заборавл>ено) теле.

Коно^ёлада ( = младо празноглаво женско чел>аде)_се вртйш.

Коно^фрло ( - чигра)_се вртй.

Вёнг)е^му коно^пцтан црне.

Гладан^сам коно_бёисно куче.

Глава_му коно_шин»йк.

Коно^мачка грбуцаше.

Дувбдиш ( = доходиш) коно_драмчйгодина (драмчи = проси;

об]ашн»ен>е информатора: дувбдиш, сал глёдаш да^ти_дЯду).

Душаше бе"нлон>а ( = ]ужни ветар) коно_луда.

Наше живуван>е коно^кучетово.

Коно^вук завй}а.

Заспао^си коно^лёш.

Лён коно^лут.

КуНа коно^витрёна вуданйца ( = ветрен>ача), вёигар ду^свй

страна у^й.

Напраи купу коно^сара^*.

Коно^кукавица к^че.

Шб^си ]ёила па^се^лйжеш коно_мачка.

Уна жена ]ако луда, коно^врла чёла.

Напраила^си коно^слёипе-_ти зенице.
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Каки_су груби ( = ружни) нбкти^ти, коно_вёистицини.

Лё^а^ми^се отвара]у коно^врата (т^ чини му се да тако

бива кад га боле ле1)а).

Да^се_пён>еш коно^кбза по^арова ( = пострмим обронцима

рруга).

Пукни, не^гвбри, са_Кем да^дб^ем да^ти^поклачим («=изга-

зим) коно_грбз]е.

Коно_бёисне послу]е]у.

Утй^]е чбвик пртйво ксно_крмче.

Коно^буга ( = бик) ручеш саб§ле.

Сальсе сйграш кономаличак.

Крупна жена, смеете коногрнци.

Коно^стакло слаштинй.

Ш5_се сметёт коно_бё_соли пёлта ( = неко слатко ]ело ко]е

изгледом личи на нихти]у; дрхташе тога ]ела изазива утисак да

се оно сме]е).

Коно^вблов стён>е.

Стой коно^пу квасен.

Коно^плбка сал у^вбди стойш.

бди унутре, шо^стойш коно_ту1)а.

Шо^стойш коно^ума^нуто теле.

Шб танаш такб коно т\'н>ава кбкша (вар. коно_бунава кйкша).

Да^тёгли чбвик коно_вблов.

Тресаву^се коно^прут.

Трчи^се коно_пё"та на_бун>йшти.

Уста^ти коно_пёН.

II

Жёдан^сам, цЬко зЗ^воду.

НёЬем даосам \г жива дрв]ама, камён.ама.

Свё шугбт ймам, ]а_ймам у_куНи_ми ду^пйлета илё'ка.

Дбста__си лйпаво, Ье_да_пукнеш.

На_руби_ти крва ймаш, сЗндьм^си_се врваво вуковама.

Ле""пй^се налбка, нё^знам гузйцино^ми йие.

Да_Нав_га напем, Ьав да_га_научйм памёти, да^му^квжем

докле^е байно^му село.

Мртав пй]ан.

Нуманеке^се покарймо, бйдомо дб^дво] сёла.

Он_погражи камйску цё'ну (камила ]е на]скупл>а животин»а1).

Овб тузла слано (тузла = солана).
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Тибё_ли_ти чума тригбдин>ашн>а удри па^нё^прбисиди?

Ти^си^га фрДОо чак на^Чбрлу ( = неко удалено место; израз

зыачи „бацио си га на далеко, неприступачно место").

Ду^камен>а^се откйне, ду_н>ега нёНе^се откйниНе („шо^йма

у_цёпу, крутб^га држй").

Усваком каши папар бйваш.

Други сшилски обрши

На^врёилом врЬйни.

Нера|да йма, исбде]у пу^путбка у^глуво дббо.

А, знас тй, слё"па^ти зеница!

Учёр бёише здраво-право, данаске умри.

Здраф-праф тй^е, бблан дбг)е.

Шб^му не_дбг)е на^усга, то^,му нё^рече (т\. рекао му ]е све

што му ]е дошло на уста).

А^бе^хЬёрко, ймаш двб] учи, ббк^ти даво, поглённ лёипо.

Сйн_ти куНу^ли нёима, дбм^,ли нёима, же"ну^ли нёима, па^

тапа, мори, по_ту1)й жена, упунбЬа дувбди.

Ъаз д-умре, ама_повратйли^га, душбм^му^се мучи, душбм^

му^се врвё.

О гонору Г.1.1ИПОЛСКИХ Срйа 30
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ОЬег (Не Мипйагт йег СаШроН-ЗегЬеп

2изаттеп1а5зипё

Ме (Нез ш йет Мззепзспагг Ьегейз Ьекапп! 131, 1еЫ т РеН^о

Ш дзШскеп Макгйотеп е'те Огирре VОп еШсНеп ЬипйегХ РатШеп

зегЫзсЬег АЬз1аттип§, (Не пасН 1ап§егет Негит'игеп Епйе 1922

айв йет йог/ ВацатН. т йег ЫаНе Vоп СаШроИ /л ТкгаЫеа (йет

еигорШзсЬеп ТеН Йег ЬеиИуеп Тйгке!) йот1 ап$е$\ейе11 юигйеп. \У\е%е

Ан51есЛег, т йе\ ичззепзсЬаННспеп ЬИегагиг а1з Са1НроН-5егЬеп

Ьегейгппе!, уег1еЫеп т сНезег 11тёеЬипё ешде ЛаЬггшпйегте. ОЬег

(Не 2еИ 1Ьгег Аизшапйегип^ аиз ЗегЫеп ипй <1еп Огт, уоп \уо 51е

аизёе«гапс1ег1 эти, Ьез1епеп кете §епаиеп Ап^аЬеп. Оег уоп Шпеп

§ер!1е§4еп ТгасПНоп 2и(о1§е зоНеп з1е аиз йет {]т%еЪип% уоп Ла§о-

сНпа зтаттеп.

А^аЬгепс! с1ег 2еИ Шгез ЬеЪепз т ТЬгак^еп На! сПезе ешшзспе

Огирре ]ес!е УегЫп(1ип§ тН йеа йЬпдеп ЗегЪеп уег1огеп, игопт^е-

§еп 51е етеп 1еЬЬаИеп Копгакг тН йет 31е ит§еЬепс1еп 1игк18сЬеп

ипй ^песЫзспеп Веуб1кегип§ аиггесЫ егЫе1! (§ 4). 01езе Вегйпгип§

ЬНеЬ шсЫ оппе Ро^еп !йг (Не ЗргасЬе йег ОаШроН-ЗегЬеп. Оег

Шгк13сЬе ЕтИизз йтгп% йЬег МгхзспаН ипд Уег\уаИип§, йег §пе-

сЫзсЬе ОЬег К»гсЬе, 8сЬи1е ипс1 тзЪезопс1еге Не1га13УегЫпа'ип§еп

ет.

5еМ Йег Ап31есЛип§ Йег ОаШроН-ЗегЬеп т Репёеуо На! зкЬ

Шге Мипйаг! ипхег йет ЕтПизз а*ег Мипйаг! с!ег Ьойепз^псИ^еп

такейотзспеп ВеУб1кегип§ ЪехгйсЬШсп уегЗпйегх. Оег ЕтИизз (1е&

1ока1еп такейошзсЬеп 01а1ек(з 15Т тзЪезопйеге т йет Мипс1аг1 Йег

]йпдегеп Оепегаиоп ЬбгЬаг (§ 17-18). Ез 1з1 егае уогп Уеггаззег

ой ЪеоЬасМе1е ЕгзсНетип^, ёазз Етге1пе ЬегеНз (Не е1§епеп

5ргасЬе1етеп1е тсМ теЬг §епи^епс1 уоп ]епеп аиз Репсеуо иптег-

зспеМеп кбппеп.

Оег Уеггаззег ЬезисЫе тй 1)п1егз(й!2ип2 с1ег ЗегЫзсЬеп Ака-

йегше йег \у*13зепзсЬаИеп 1т Зоттег 1950 ипй йапасЬ 1т Зоттег

1951 РеЬбеУО ипс! копп!е ап Ог( ипй 51е11е аизШЬгНспез Ма1епа1

йЬег (Не Мипйагт дег (1ог1 1еЬеп(1еп Оа111роН-5егЬеп затше1п. Ег

Ые11 зкЬ с!ата1з йог! 1пз^езат1 еЫ-аз теНг а1з е1пе1пЬа1Ь Мопаге аиг.
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ОЬегШез уегЬгасп!е ег (1ог1 1953 пеиегНсп иЬег етеп Мопат ит баз

^езаттеНе Матепа1 ги ОЬегргйгеп. Оаз аиг^егекппете Магепа1 згаттх

уогпептПсп уоп аИегеп Регзопеп, т егз1ег КеШе уоп Ьеигеп пн!"

епМскеИет Зргасп^еШЫ. 1п зетег ТаНекеИ Пезз 81сЬ бег Уеггаз-

зег уог а11ет уоп беп Оебапкеп Рго!. А. ВеНсз 1ейеп, (Не алезег

т зешет Ьекаппгеп ЗспшЬеп ап Ваибоит бе Соиггепау тебег-

§е1е§1 паИе (§ 21—22). Оег Уеггаззег \У1бте1е бег ^епаиеп Тгеп-

пип§ бег Е1етеп1е с!ег Опета1типбаг1 бег ОаШроН-ЗегЬеп уоп

]епеп, (Не Етге1пе аиз бег Мипбаг! бег Макеботег уоп Репёеуо

йЬегпоттеп паИеп, зете Ъезопбеге АигтегкзаткеМ. 01е ит!ап§-

гекпеп 11п1егзиспип§еп, бегеп Метобо1о§[1е бег Уеггаззег зе!Ьег

аизгиагЪеиеп §ег\уип§еп \уаг (§ 20), егтб^НсМеп ез Шт, ет 8е"

паиез ипб гиуегШззщез ВПб бег Мипбаг! уоп ВафгшС аиз ]епег

Ероспе ги егпаИеп, Ьеуог баз Эог{ уоп зетеп Ве\уоппегп уег1аззеп

?уигбе.

1п уогИе^епбег АгЬеМ зтеШ бег Уеггаззег б1езез Магепа1 баг

ипб {огзсМ §1екпгеШ§ пасп бег Егк1агип§ етге1пег Егзспетип-

&еп ипб пасп 1пгеп Рага11е1еп т беп уегзсЫебепеп 0|а1екгеп. О^ез

181 етегзеИз !йг беп 11гзргип{2[ бег Оа1НроН-Мипбаг1, апбегег-

зейз Юг сИе ОезсгнсМе етге1пег Е^епзспаЙеп г. В. гиг 1пге СЬго-

по1оё1е уоп Ьезопбегег МсЬНдкеН. Оег Уеггаззег Ьаг зкп ]ебосН т

(Не ЕггогзсЬип^ бег Зргаспе т беп Уо1кзНебегп бег Оа1ПроП-ЗегЬеп,

б1е Ъебеигепбе Е^епштНспкейеп ац1*е1з1, т б1езег АгЬеЛ тсМ

ет{;е1а8зеп. Ег ЬеаЬ$и:пН§1, иЬег б1езез Тпета, зо«ме йЬег (Не 1ле-

бег зе1Ьз1, б1е гит ^гоззеп ТеП аиз бег аНеп Не1та1 ппЧёеЪгасЫ

шигбеп ипб ет Оокитепг йЬег беп етз1щеп Згапб бег зегЬокгоа-

НзсЬеп Уо1кзроез1е багз1е11еп, ете Ьезопбеге АгЬей ги уегбНеп-

ШсЬеп.

Б1е \у1сгш§з1еп рЬопеНзспеп ипб тогрпо1о§13Спеп Мегкта1е

(§ 30) бег Мипбаг: уоп СаШроН ууе1зеп ипгчуеИеШаИ аи{ бегеп зегЬо-

кгоаНзспеп ипб г\уаг пеиз1окаУ1зсЬеп (поуозЧокаузк!) 11г5ргип§ пт:

а) *Ц, *4{ > с, й; *зЦ, *&Ц > §1; р > и, $ (штег) > е; ъ, ь >

а; V*-, м>->и-; / > и, -I > -о, -/(/-></ 1П Рогтеп бег Котрозка

уоп Шеш ЧсЪ ёепе>;

Ь) -#а 1щ Оеп. (-Акк.) 5т§. бег Рйг\убг1ег- ипб Аб)екНу-СекП-

паНоп, -то т бег 1. Регз. Р1иг. бег 2еН*бг1ег, 3. Регз. 5т§. РгЗз.

оппе -/, -т 1п бег 1. Регз. Зт^. РгЗз., регзбпНспе Рйг\убггег /а, т/,

егЬаНепез -§е т бег 3. Регз. Р1иг. Аог., -Не(п) 1т Р1иг. без 1тре-

гаНуз, -от 1т 1пз1г. 51п§. бег \уе1Ы. 5иЬз1. ипб бег регз. Рйгшбгхег,

-а 1т Оеп. Р1иг. бег ЗиЬзс. ипб -та \т Оа1. — 1пз1г. Р1иг. бег 5иЬз1.

ипб регз. Рйг\убг1ег.

эо
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Ваопипд

Б^е Вегопип^ йег Мипйаг! уоп ОаШроН еп1зрпсЫ ш йег Наир1-

заспе йег аИегеп пеи§1окаУ15спеп. Эег теЫотзспе Акит 131 йет -

^Нмсп^езкИг, \уЗЬгепй с1ге ГаИепйеп Акгепте аи{ йег 1ппеп- ипй

ЕпйзУЬе Шге аНе 31е11е ЬепаНеп: дгпбйг 'ТбрГег*, ЬиШ1а сМ1зтаи-

1еп', когШ 'МиИе', па тйгЪЬ'щ сат ^еЬзшЫ' (§ 32). С1е етг^е

АЬ\уе1сНип§ Ы1с1е* (Не 2игйскг1егшп§ йез * уоп йег оКепеп ойег §е-

зсЫоззепеа ЕпйзПЬе аиг (Не УоНеЫе 5ПЬе, \уо (1апп ' аиНпМ, оппе

РОскзкМ йагаиг, оЬ (Незе 5ПЬе игзршп^Псп 1ап§ ойег кигг «гаг:

§Ша «КорР, рШк ТгеНаё* (§ 33), у61а ''Маззег', рЫок 'ВасЬ'

(зо§. Капоуасакгеп{) (§ 34). 11п1ег бет ЕтНизз йег шспЫаУ13спеп

ит§еЬип2, (Не (Не 11п1егзсЫейе т с1ег 1п1опаиоп шспг кеппг, 1га1

аисЬ (Не АиззргасЬе^ез - ап 84е11е уоп ' аиг : §Ша сКорР, рдГок

'ВасЬ' (§ 36). 01езе АиззргасНе з1еМ ее^епйЬег йег Аиззргаспе ' 'на

УегЬаИтз етег {ге1еп УапаНоп. 5еЬг {геигбппПсп 1з1 аисЬ (Не

ОЪег^ап^зуапап^е: Йег яЬа1Ьз1е1^епс1е" 1апде Акгеп! (§ 36). 1п

йег ЕпкИзе ЬеЬаИ * зете аИе ЗгеИе Ъек §1йуй /е Мег Кор{ 13*',

гШп \е Чз! ^гйп'. Ез Ъезгепеп аисп ет1§е Шбг1ег, Ьех йепеп ~ ш

Йег дезсЫоззепеп ЕпйзПЬе аиз^езргоспеп тгд (§ 35). Э^езе РаНе

даегйеп \'от Уеггаззег тогрпо1о§15Сп егШгг, тзогегп ез зкп п1сЬ*

ит Ьегт\у5ггег пеиегеп Оаштз ЬапйеИ. Аиг!а1епй 151, йазз Й1езе1Ьеп

ЧУбггег т йег Ке§е1 аисЬ т ]епеп 01а1ектеп ЗегЫепз ипй йез зйй-

НсЬеп Вапагз зо аиз^езргосЬеп шегйеп, йегеп АкхетЧиегит* ]епег

уоп ОаШроН паЬе коттх.

1п йег оНепеп ЕпйзПЬе \*мгй * ше - аиз^езргоспеп: а"уй с2*еР,

Vе^^ 'за^Р, гёпй Тгаиеп* [Оеп. Р1.]. АисЬ Й1езе Егзспетигщ 151 т

йег ЕпкИзе кете §;е>\гбппНспе.

Уог1оп1ее Ьап§еп даегйеп ^иг Ьеюапг! (§ 40). Уоп йеп пасМо-

П1§еп аЬег ЬНеЬеп ет21§ — ипй аисЬ (Нез пиг [акиИаНу — ]епе т

Йег тпегеп ЗПЪе егпаНеп: а^рйуси (Оа1. 5§.) сНайег1итр', ПкЫа

'КйгЫззе' (Оеп. Р1иг.), паорйко ЧегкеЪгР, а^^VС^са (Оеп. Р1.) сНб1г-

сЬеп', СЦйпслса (Оеп. Р1.) 'г^еипегсЬеп'. Н^пхег * ипй йеп шсМ-

ак2еп{и1егтеп Кйггеп 31пй Й1е Ьап§еп Ьеззег егЬаИеп, Ь1п1ег " ипй

йеп шсЫакгепгшейеп ЬЗп^еп пиг 1т Оеп. Р1., йосп аисп Ыег пиг

ипге^е1таз51§. 1п йег Епй311Ье Ьез1еЬеп йЬегпаир! кете пкМакгеп-

1и1ег1еп Ьап^еп.

УокаНзтиз

СпагакгепзизсЬ Гиг Й1е Мипйаг! уоп ОаШроН 1з1 йаз АиГ^еЬеп

етез йег Огипйза1ге йез §(окаУ13сЬеп УокаПзтиз, Йазз аПе \/ока1е
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{|1е1сЬегта55еп т Ье!оп1еп, уог1ош§еп ипй пасЫош^еп ЗПЪеп зкпеп

кбппеп. Оаз рпопо1о^15спе ВПа" т йеп Ье1оп4еп (ипа* аисИ т 1ап-

§еп ипЪект1еп ЗПЬеп) з1еп* [о^епбегтаззеп аиз (§ 43):

и I

е<

о е

а

1п киггеп уойотг^еп 5МЬеп Ппс1еп лчг пиг:

а

ипй 1П киггеп пасМош^еп:

» и (

о е

а

(01езеп Уока1еп шаге [ ипй аизз«;гс1ет аисп посп ь ( = э)'т Ьепп-

*бг1егп Ье12иШ§еп, с1аз дет игзргип^Пспеп 5уз1ет тсМ ап§епбг1).

01е Уока1е <3ег Мипс1аг1 уоп СаШроН гекЬпеп зкп (тИ Аиз-

паЬте дез а) дигсп ипз1аЬШз1егк АгИкиЫюп ит] ет шеИез Уап-

аНопзгеШ аиз.

Баз акгепгшейе / ипс! даз акгеп4шег!е и пе1§еп ги етег

ОНпип§, сПе (акиИаНу аиНгйг, тапспта! ]ес!осЬ етеп з1агкеп Огао"

еггекпепс!. 5о 154 гишеПеп ап 51е11е без и аисЬ ет и" ипс! ет о',

)Я тапсЬта1 зо^аг ет гетез о ги пбгеп (§ 44).

01е акгеп1шег1еп Уока1е е ипс1 о шегдеп ш йег Кеёе1 шсЫ

оНеп аиз§езргоспеп. 1пге Аиззргаспе пЗЬег! з1сп ]епег т с!еп зис!-

здезШсЬеп ОеЫе1еп Ли§оз1ау|епз. Г^иг 1п с!ег ОМепеп ЕпЙзИЬе шег-

а*еп сНезе Уока1е Ьг<м1 аиз^езргосЬеп: ЬгЫ? гс1ез Ваг1ез [Оеп. 5&.]\

(д 'сИез1 (§ 45).

Ете §епеИзсЬе УегЬипйеппеИ сПезег Егзспетигнз тИ <3ег оИе-

пеп Аиззргаспе с1ез ё ипй б т (1еп Мипдайеп ЫогдзегЫепз, с1ег

Уо]УО(Ипа из\у. котт! шсЫ т Ве1гасп1: Ыег шкс! §егас1е ^епез ё

ипб 0 оНеп аиз^езргоспеп, даз тпегпа1Ь дез 01а1ек18 зе1Ьег аиз ё

ипа* 5 епЫапа\ ипс! детпасп тсМ аиз дег аИеп Не1та1 тИ^еЬгасМ

шегдеп копп4е (§ 45).

1п киггеп уог1оп1§еп ЗНЬеп 181 йег ип1егзсЫес1 2УУ13спеп

пииЧегеп ипс! ЬоНеп Уока1еп уегзспшипйеп, Йосп На1 51сН апйе-

гегзеЛз е!пе ргЙ21§е пеие Аг1|ки1а{10пзпогт посЬ гпсп( Ьегаиз-

кпз1аШз1ег1. 8о шегйеп Ье1зр1е!зше1зе зошоЫ ап 51е11е йез /, *1С
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аисЬ ап 51е11е без е ^^'С^егтаззеп зЗтШспе Ьаитиапсеп, уогл

гетет / ОЬег /'*, е' Ыз гит е аиз^езргоспеп: йщд 1«м1без' Ыот.

5§. N.. Цййи Чаизепб5, йеЩй с\уПбе3 Лот. 5§. Р., $ег61а сагте\

Шзпд 'гесМез' Нот. 5^. N.. уМНсе '^гоззе' Нот. Р1., пе^о^а

1зете', гепата 'Ргаиеп' Оа1. Р1. (§ 46). 01езег итзгапб \уе1з4 ипе-

бегит аиг 2\уе1 Ргогеззе Ып: етегзейз аи{ беп ЕтПизз погб|2[пе-

сгизспег 01а1ек1е, т бепеп Ше ипЪехопгеп е ипб о ш с ипб ои ОЬег-

§;епеп ипб апбегегзейз аи{ аЧе Тепбепг бег 01(пип§, <Ие аисп Ъеш

Ье!оп4еп / ипб и гезг^езтеШ ишгбе.

01е §1е1спе Тепбепг 131 аисЬ Ьег / ипб и т пасптош^еп ЗПЬеп

уогпапбеп, б1е ^1е1сЬ1а11з бет е Ъгу. о гизкеЬеп, з1сЬ аЬег уоп б1е-

зеп Уока1еп т бег Ре§е1 беппосп ипгегзсЫбеп (§ 50). 01е ппх-

Иегеп Уока1е т б1езег ЗтеИип^; Ые1Ьеп т бег Наирхзаспе ипуегап-

бегх, \уоЬе1 ]ебосЬ т бег оггепеп ЕпбзПЪе сИе Аиззргаспе аизпаптз-

*е1зе етшаз ЬгеЛег 151 (§ 51).

Бег Ьаи( ё Ье^аЬг! зочуоЫ т беи 1ап§еп а1з аисЬ т беп киг-

геп Ъехопгеп ЗПЬеп, аЬег §епаи зо аисп ш беп 1ап§еп ипЬетопгеп

ЗНЬеп, зетеп Ьезопбегеп \^ег! (§ 53—56). Ез 1з1 б1ез ет Уока1 уог-

бегег РеШе, гимзспеп бег тИИегеп ипб попеп гип^еЫа^е, б. Н.

пбпег а1з е ипб шебп^ег а1з бег Ыогта1\уег1 без / ш б1езег Мипб-

аг1. Ез папбеМ 31сп Ыег ит б1е егзге зЧокаУ1зспе Мипбаг! аиГ бет

ОеЫе1 Ли§051аУ1епз, Ье1 бег ет зокЬег Шегх без ё {езг^езхеШ

«игбе.

1п киггеп ипЬеххттеп ЗПЬеп 1зг ё ппг бега / гизаттеп^е-

{а11еп ипб !еШ беззеп 5сЫскза1 (§ 57-58). Б1е Егпакипё без

ипегзетгхеп акгепхшегхеп ё а1з Ьезопбегез Рпопет уегЪтбег б1е

Мипбагт уоп СаШроН тМ етег апбегеп Аиз\уапбегегтипбаг1, бег

уоп Кгазоуа 1т ЬеиИ^еп гитйтзспеп Вала! (§ 58). 01е АЬпПсЬке!!

181 итзо УоИкоттепег, а!з аисЬ баз п1сЫак2еп!и1ег1е ё т бег Мипб-

аг1 уоп Кгазоуа бет /' е'е1сЬеез4е1И 131. Оег 11т81аг1б, базз б1е Оа1-

НроН-ЗегЬеп баз ипегзе!21е ё аиз бег аИеп Не1та1 тИпаЬтеп, 1"з1 1йт

сИе Сг1гопо1о§1е бег Еп1\У1Ск1ип§ б1езез Ьаи1ез 1П зегЬокгоаизсЬеп

01а1ек1еп уоп Ьезопбегег ШхсЬИ^кей, \уаЬгепб зет №егт — ^езсЫоз-

зепег а1з е — е^пе \У1сЫ15е Ш^еМв^е Шг сИе Ре51з1е11ипе без №ег-

кз уоп ё уог зетет Егза1г аи{ екаУ18сЬет йеЬ^е! Ы1бе1.

Ве1 е^пег ее^V^5зеп АпгаЫ уоп ^бггегп 1гШ е1 аи{, оЬ\\гоЫ ё

п1сМ ги ег^айеп \уйге (§ 59). Оаз т1егеззап1ез{е Ве1зр1е1 {иг ет бег-

агИ^ез зекипбагез ё 151 баз УегЬит уё'фет 'зеЬе1. Е1пе Рага11е1е

ги етег бегагИ^еп Аиззргаспе Ппбеп \У1Г т бег Мипбаг! уоп Кга-

§оуа, \уЗпгепб сИе Рогтеп т'й уей- аи{ етет ЬгеЛеп ОеЫе1 1т
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пбгбНспеп ЗегЫеп уегЪгеке! зтб. Ез 181 к1аг, базз посп уог с1ег

Аиз\уапбегип§ с1ег КгаЗоуапег ипб бег ОаШроН-ЗегЪеп ш теЬгегеп

тМетапбег уегЪипбепеп Мипс1аг1еп ете Коп1атта1тп бег УегЬеп

»ШИ ипб уёйёи йигсЬ^еШЬг! \уогбеп \уаг.

1п етег ^апгеп КеШе уоп Ве1зр1е1еп {тбеп Ш1г ап 51е11е без

Ъе1оп!еп (обег 1ап§;еп ипЬегопгеп) ё ет /' (§ 60):

1) тзат Чсп Ып тсМ' из\у.,

2) пЦйе Чг^епбию', пШ сду/к Чг^епбет Мепзсп' из\у.,

3) ей пеЬеп йё* с\уо',

4) <Ие ргопотта1-ас1]екиУ13сЬеп Епбип^еп -/га, -/(А),

5) Мтшузтатте <3ег УегЬеп аи{ -ёН: -/га,

6) рп суог', рг1ки тОга сйЪегт Меег',

7) з1га 'Шаззег \уопп \Мо11е §е\уазспеп \уигбе',

8) $1гак 1Ма18',

9) ОиЬгХ $1 (1д$ауо 'ичПкоттеп5,

10) р\Ыт Чсп ]31е\

Ветапе а11е б1езе 1кау1зтеп зтб аисп 1т §итаб1]а-Уо)'уобта-

01а1ек1 уегхгетеп; (Не МепггаЫ уоп Шпеп аисп т беп Мипс1аг1еп

бег ОеЫе!е ит Ро2агеуас, Зтебегеуо, Ве1а Сгкуа, Коут ипб Угзас,

<31е ете ОЬег^ап^ззкИип^ 2\У18сЬеп с1ет §итабма-Уо]уобта ипб

бет Козоуо-Кезауа 01а1екх етпептеп.

1п ет^еп Ве1зр1е1еп Кпбеп \У1Г ап 51е11е уоп ё ет е (§ 61):

1) Эат.-Ьок. ттё сгшг\ ИЬё '(Иг' и. 8. «г.,

2) гёшеа 'РирШе5,

3) паШгёзг зе 'зтгаиЫ 51сЬ:>,

4) пЪйга сВизеп\

5) хЫеке сЫег3, пЫёке сбог!\

6) §бгёке 'оЪеп',

7) пЦёе 'шгеепбз', зуйдйе 'йЬегаИ',

8) рдз1е 'бапасп1,

9) рXроVез 'ЕггаЫип^5.

О^е аиг^еКтгхеп Ка1е§опеп зтб птзкпШсп без Ьезопбегеп

5сЫскза15 без ё, Ыз аи! \ует§е Аизпаптеп, аиз апбегеп зегЬокго-

аизспеп 01а1ек1еп Ъекаппг. Аи! Огипб сИезег УегпаКтззе т бег

Мипбагт уоп ОаШроИ кбппеп §е\У185е ЗспШззе аи! беп 2из1апб т (Ие-

зеп Кахе^опеп уог бет Егзатг без ё ш ]епеп Мипбайеп ^его^еп

шегбеп, б1е зрЗгег екау1зсп \уигбеп. Ез гы%\ 81сп гпегЬе1, базз б|е

Екау|зтеп т етег §апгеп КеШе уоп Ве1зр1е1еп аКегеп Эахитз зтб

а1з бег а11§етете Егзахг без ё бигеп баз е.
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1п етег §апгеп Ре^пе уоп Шбг1егп 1йгк1зспеп игзргип^з кеппг

сНе Мипбаг! уоп СаШроН беп Ьаи* ь, бег ш Ьеги^ аи{ сЛе 2ипдеп-

1а^е 2\У15сЬеп с1ег тМ1егеп ипб попеп, т Ъеги% аи{ (Не 2опе бег

ВПбипд;, гмзспеп бег тНИегеп ипб Ыпгегеп КеШе з1еМ (§ 64). 1т

рпопо1ок15спеп 5уз1ет 131 б!е$ет Ьаит, а1з ип^египбе!, §е§епйЬег

бет о ипб и т ОррозШоп; §е§епиЬег бет а бигсп зете пбпеге

Аиззргаспе, ипб ^е&епйЪег бет е, е' ипб / бигсп зете ВЛбип§ т

бег гппкгеп НаШе бег МипбЬоп1ип§. Он §1е1спе Ьаи{ епМк-

ке14 зкп т УегЫпбип§ тИ бет г т гше1 АбуегЫеп пе1пизспеп

Шершне: ьг1о (пеЬеп иг1о) сзсппе1Г (< Лг/о) ипб тьга (пеЬеп п&а,

тгч>а) 'даеш^' (§ 66). — 01е Шгк»зсЬеп Уока1е о ипб и \уегбеп зиЬ-

зШшег(; бег егз1е бигсЬ о ипб и, бег гмеИе з(е(з бигсп и (§ 65).

Эег уУапбе1 без \уог1- обег зПЬепзспНеззепбеп / ги о муигбе

аисЬ Ыег уегму|гкНсЫ. \^ебег Ыег посп т апбегеп Мипбагкп

ег!азз1 ег ]ес!осп ет / уог бет /.

Эаз уокаПзспе г 15* Ьез1апб12; ез еп1инскеМ зкп зо§аг аисп ет

зекипйЗгез {" богт, шо зкп баз копзопапМзспе г 1пп1ег етет Коп-

зопаптеп ипб уог етет Уока! т етег уойот^еп 5ЛЬе Ъегапб:

ЬгйЫса ''УУагге', цгЬйще 'Кгатгеп', ^ггб/2 \е 'ез 1"з4 ете 5йпбе\

ргкйтк'х Фа^еппеИег3, ртЬйЬеп 'бигспЪопгР, чтИпа *ЬШге\ 1п кйзтеп-

1апб1зсг1еп 01а1ек1еп, еЬепзо аисп 1т Та1 бег Огоззеп Могауз, ппбеп

зкп ^еичззе Рага11е1еп. 1Мег бет ЕтНизз бег Апа1о§1е 1'з( баз Г

аисп ш етег Кете уоп Ве1зрк1еп \уо бег Акгеп1 аи! Инп Ме§1, ап

ЗгеИе бег Огирре л + Уока1 уега11§ететег1: р'ШзгсЧ сЬе&апп 2и

зргесЬеп' и.з. *. (§ 70). 01е Уег^еЛип^ бег Ве1зр1е1е тй г 18< 1п бег

Мипбаг! уоп Са1НроН е1пе бегагИ^е, базз б1езег Ьаи1 а1з Уаг1ап<е

без РЬопетз г ап^езеЬеп \уегбеп тизз, б1е 1п бег аиззспПеззИсЬеп

ЫасЬЬагзсНаЙ уоп Копзопап1еп аи№Ш.

Ве1 беп Огирреп -ао, -ео, -е'о, -к), -оо, займе -ио ипб -{о \уигбе

ке1пе Коп1гакИоп бигсЬ^еНтг!. 1п б1езеп РЗПеп \У1гб ^елуйНпИсЬ

гшзсЬеп Ье1беп Уока1еп бег 0Ьег^апёз1аи! V етстезспоЬеп (§ 73).

Уоп бег 2изаттеп21епип^ 19* *исп б1е Огирре ае ш 2аЫеп, %1е г

В. ёчйпйех 'гч/йИ* уегзсЬоп! (§ 74). Апбегегзе11з Нпбеп 51сЬ Ксп-

ггакиопеп т беп Ве15р»е1еп; ри$й «роьао) 'АгЬеи', рё'1а (<^рШао)

'Напп', г&ъа '8сЬ\уй^ег1п', пй пот зуё'1и «па опот мНи) Чп

/епег ^е^, гдкат (< гайкат) 'уеПгеизе1, тйг {<тёпиг) 'В^зе1.

Оёто «</а Ието) '^еНеп Ш1Г!*, дко (< и око) стз Аи^е' ипб

ЬйзЫпа (< Ьипо$егта) сР1опбгеск'. Уег^1. аисЬ копо '«о «гте1 ипб
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па$(г1т 'зспЗНе5. Ете Ьезопйеге ЗшдаНоп *е1зеп аисп (Не Ве1зр1е1е

г^ (<^гао) 'Ьбзе5 ипс1 гатИс «гаопИс) ФПи^зсЬаг5 аи{.

1п Копгак1 бег Ргок1Шк т'й етет УокаНзсп ап1аи(епс1еп №ог!

зтс! ЕПзюпеп зепг №иИ% (§ 76); ете АрпаЧезе (1ез Ап1аи(уока1з,

тзЬезопйеге йог1 «о кете ипхегзшЧгип^ о!игсп деп тогрпо1оё18спеп

Ракгог Ъез(еп1, 1гШ ^екпгаНз ^е^бЬпНсЬ аи! (§ 76). \^апгепс1 (Не

ЕНзюпеп аисп т йеп Мипс1аг1еп ЗегЫепз ипс! йег Уо;уосНпа зепг

§е*6ппПсп 31пё, 151 (Не АрпЗгезе ап йеп ЕтПизз с!ег ^песгнзспеп

Уо1кзтипс1аг{еп §еЬипёеп.

Бег МедгаП с1ег Епс1уока1е (§ 77), зоиле (Не Зупкоре ипЬе-

1оп1ег 1п1аи15Уока1е (§ 78) ЬеЁ ^еичззеп Шбг1егп ипс! Рогтеп, зтй

аис11 Ыег аиз 21етПсп гаЫгекпеп Ве!зр1е1еп Ьекапп!, «Не §гипа%

зЯ<21|сЬ, оНта!з ьЬег аисп копкге!, гт'г с!еп т апйегеп зегЪо-

кгоаНзспеп 01а1екгеп аи[1ге(епс1еп Егзспетип^еп йЬегетзНттеп.

Ё1П21§ Юг (Не ой аи{1аиспепс1е Зупкоре с1ез / зтс! сНе Шзаспеп 1т

^песЫзспеп Е;п{1изз ги зиспеп.

5Птт1оз аиз^езргоспепе Уока!е 1ге1еп т^ЫдиеН ипс! окка-

зюпеП, ^ешбппНсп т бег ЫасНЬагзспаЙ зЛтт1о5ег Копзопап!еп аи!

(§ 80). Ете о*егагН§е РедикИоп ЬезтеЫ аисп ги\уеПеп т апскгеп

зегЪокгоа^зсЬеп Мип(1аг1еп. 1п ет^еп т'й $к- Ьей1ппепо,еп МУбг1егп

*гШ ипгег дет ЕтИизз о*ег тйгк«зспеп Зргаспе ет рго^пеНзспе*

/- аиг.

Ве1 §е\У13зеп ^/ог!егп ггегеп апбеге Уока1е ап 5те11е ]епег

аи{, (Не аи! Сгипй с!ег ЗспгНйргаспе ги ег\уаг1еп шагеп, ме г. В. кИ

(: кай) с\уапп', ^дгйа (: %аг(1а) сНегг\ Игоу'1 тгШ сКгатспе', у^К

1ета\>\, га\от 1Ап1е1пе', йцог сАскег' (§ 83), гос!ап1са 'ШаззегтйЫе',

1иЬап1са 'уУаззегте^пе', }1гЫса 'КеЬпиЬп', гтс сНазе', итдё

« иге(е) 'уегзсНгеЯ', иди 'ап^е^сМа', уайко(: оуоГгко) сзо У1еР, тайка

'Наске', рауц&са 'ЕтзсЫа§\ (ерд!а сРарреР, (ИЬок *НеР, 51ги1ка

,Мо1ке>, §51011 'ТаиЬеп', кбриз 'КоЫ', от\ет с1сЬ \уазспе\ (гЬо

'ВаисЬ* (§ 87). Ет §гоззег ТеП (Незег Рогтеп Ьа1 зете Рага11е1еп 1П

апо*егеп зегЬокгоаИзспеп 01а1ек1еп, *аЬгеп<1 «п етет Ра11е (й%ог) сНе

еп1зргесЬепо'еп Рогтеп егз! т деп бзИкЬеп ип(! «гезШсЬеп з1ау1-

зспеп ЗргасЬеп ги Нпйеп зтб. В\е игзасНеп йегагН^ег Егзспе1пип5еп

51п(! гит 2и(еп Те11 тогрпо^етзсНег Агг.

КопзопапИзтиз

\У1е 1П йеп апйегеп зегЬокгоаНзсНеп Мипс1аг1еп »»г(1 сЗег Зопап!

/ \У1е I, зсЬ^асЬег о(1ег з<агкег, аиз^езргосЬеп, \уаз уоп о"еп уогап-

*•*
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^епепйеп, Ъг\у. (о^епскп Ьаи1еп, дет Акгеп*, йет Зргеспхетро

апй а*еп Зргесп^емогтпеНеп дез Зргеспегз зе1Ьег аЬпйп&г (§ 89).

Уог йет г 181 йег Ьаи1 ;' ат зсгшаспзгеп ила! оН ОЪегпаирг тсЫ

пбгЪаг (§ 90). Уог а!ет е1 131 ег е1\уаз Ьеззег ги пбгеп, уог дет е

посп Ьеззег (§ 91). Уог (Пезет Уока1 уегНег! зкп даз /' пиг 1гп

Ра11е, дазз с1аз е ипЬетоп! 184. Уог Уока1еп Ып1егег Ке1Не Ые1Ы

даз ;' копзеяиеп! Ье\уаЬг! (§ 92). Нт1ег 1ап§еп Уока1еп ат Епде

етег ЗПЬе одег етез \Уог1ез 13111 баз ( ]еаосЬ ^^оЬпИсЬ аиз,

аиззег ш ^епеп РаПеп, шо ез дигсп ет Рагаал^та ипхегзШг! штб:

ай *%\Ъ\ 0Vа (Nот. Зт^. Мазс.) '(Пезег' (§ 93). 1п етег РеШе уоп

Шбггегп гаисМ баз рготеизспе / аи! : /оя 'ег', [др1е стейет\ ЦШтп

'1аизе\ рЬи- 'Ье^е1 (§ 94).

Оег Зопапг V 181 1т аН^ететеп ^иг егпаИеп (оЬмуоЫ ег тапсп-

та! разз1У, оЬпе Вегипгип^ бег оЬегеп 2аЬпе ипс1 дег 11п1егНрре

агИкиИег! тгд) (§ 95), аиззег т етег КеШе уоп Шбггегп, \уо ег,

^ешбЬпНсЬ т с1ег ЫасЬЬагзсЬаН етез Копзопапгеп, аизЯе1 (§ 96).

Уоп Ьезопдегег МсЬи^кеи 151, дазз т бег Огирре у/ игз1аУ13сг1еп

игзргип^з даз V уег1огеп %\щ, \уЗЬгепс1 ез т у/, баз 1т Уег-

1аиг без зо^. пеиеп ЛоНегепз еп!з(ап(1, егЬаИеп ЬПеЬ (§ 98). 01езег,

аисЬ ш етге1пеп апдегеп 01а1ек!еп уег1гетепе, ШгегвсЫес! 151 уег-

зШгкШсЬ пи! КйскзкЫ аиг (Не ЕросЬе дег Уегапаегип§ у[) [, (Не ш

Йен ЗспгШдепктаЧегп ЬегеНз вей дет XIV. ЛЬггН. аиНгШ. Ет зекип-

дагез V Ппдеп тг т угуёт зе ЧсЬ поде', &\Ъ1йЬг 'Заахеп' ипс1

бча* 'Шезре' (§ 100).

Бег Зопапг [ уегчгапдеНе 51сп Ье1 бег йЬег\У1еёепдеп МепггаЫ

йег \Убггег ипд Рогтеп т ет /' (§ 101). Оазз ез га блезег УегЗп-

йегип^ аи{ тгак1зсЬет Вобеп кат ипб з1е п1сЫ аиз (1ег аКеп Не1та1

з4атт1, Ье\уе1з1 йег 1)тз1ап(1, йазз баз / 1п Ве1зр1е1еп \уо ез пасЬ

е1пет 1аЫа1еп ос1ег уе1агеп Копзопап{еп ипй ги§1е1СГ1 уог и з!еЫ —

П1сп1 т е1п у, зопйегп 1п ет / иЬегё1п§ (§ 102). Ете йегагП^е Еп1-

\\- 1 с к 1 и п ^ 1п й^езег рЬопеНзсЬеп Ьа§е 181 1п апйегеп зегЬокгоаИзсКеп

01а1ек1еп, сИе йеп ОЬег^ап^ (>/ кеппеп, уоПкоттеп ипЬекапп!.

Етеп Н1п>уе1з аи{ й[е Сг1гопо1о^1е Ыеге! ипз аисп йег Ыате бег

51а(11 Ка1ро\е < §г1есЬ. КаПроП. Бег Ьаи! \ \У1ГЙ т с1еп \Убг!егп

8[ма 'РИг1 ипй ц^Ша ^игт', \уеИег ап 51е11е без / 1п о*ег Огирре

рН- > р\1- (§ 104) ипб 1п етег Ке1Ье уоп §песЫзспеп ЬеЬп\убг1егп

аиз^езргосЬеп. Оег ^'е^Ье Ьаи! ХхШ аисЬ ип 5и1Нх -|;у (§ 105) аи{,

Йег йигеп е1пе Коп4ат1па1юп егпеиег{ >уигйе. (Баз Ве1зр1е1 кага<И-

уас с01еЬ' < кга<Цшас \уе1з1 йгЬ'т, йазз оМе Уегйпйегип§ -{IV > -/ю

з1аи^ешпа!еп паЬеп тизз.)
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Оаз зо§. пеие ЛоКегеп ууигбе т бег Огирре л/ > п копзедиеп!

бигспееНтг: (§ 109), \уйпгепб т <3ег Огирре //' (§ 110) бге1ег1е1

Ег^еЪтззе ш уегзсгпебепаги'§еп Шбггегп ги {тбеп 51пс1: / (ге§;е1та8-

з^ег рЬопеизсЬег КеПех; // > \) /), { ип<1 //' ((Не Ъе1беп 1еЫеп

Ег^еЪтззе, шо (Не Апа1о§1е ете КйсккеЬг без / еггогбегте). АЬп-

Нсп 13* аисЬ баз 5сЫскза1 бег Огирреп //'ипб й\ (§ 111): т етег

КеШе уоп Ве1зр1е1еп ег^Ьг //" > 6, \уйпгепб т етег тогрпо1о{э;18спеп

Каге§опе ттег ет // аиИгШ. 1п беп Огирреп ЬаЫа1 + / зхоззеп

\»мг аи{ кет ЛоНегеп (§ 113). Ез егзсЬет: аЬег кете81а11з аиз^е-

зсЫоззеп, базе ез аисп Ыег уогкат, ббсЬ па! б1е зраЧеге УегЗп-

бегип^ \ ) / зете Зригеп уегшсМет.

Оег Копзопап! л уегзстуапб т бег Ке&е1 (§ 115), \уЗпгепб ег

т бег ттегуокаНзспеп 5те11ип§ гимеПеп бигсЬ ет у обег /' егзеШ

егзспет!, аЪпЗп^ уоп беп ЬепаспЬаггеп Уока1еп (§ 116—117).

Бег Ьаи! л шгб т етег Ке1пе пеиегег ЬеНп\убг1ег, зоиме аисп 1т

Аопз! без УегЬитз одет 'шЛР, пё л// пеЬеп пё Ш <:\^о114е тспт'

(§ 120) ипб т беп Наир1\убг1егп ксёгка 'Тоспхег', Ш 'базз.' пеЬеп

кёёгка, сёгка из\у. аиз^езргоспеп (§ 121). Мб{э;Пспег\уе18е 15* б1езез

л пеиегеп Оатитз, б. п., базе аисп Ыег М- ш к1- йЬегве§ап§еп дааг

ипб бапп ип1ег е^есЫзспет ЕтИизз б1е ит^екепгге Уегапбегипе

бигсЬ^е^Ьг! \уигбе.

01е Огирре Лу- ег§аЬ /- (§ 123). 01езег Ьзиг котга! зопзг пиг

т Ргетб\убггегп уог. 1п 2\уе1 аНеп ЬеЬп\убг1егп: ра$Щ сВоЬпе3 ипб

81ё'рап 'Згегап' {тбеп зкп Зригеп бег зетеггеШ^еп ЗиЬзШии'оп

без / бигсЬ р (§ 126).

Оег ипхегзсЫеб гшзсНеп 5- ипб 5-Ьаи1еп, еЬепзо аисп бег

2\У15Спеп 1пгеп АНгИса^еп, §т§ ипхег §песгпзспет ЕтНизз уег1огеп

(§ 127—8). Ез муегбеп §1екпегтаззеп еезргосЬеп: Ые$ ипб Ме$

сёепз1\ зоиче Ьоз'Цак ипб ЬоЩак 'ВазШепкгаиР, зо\*пе затШспе

0Ьегёап§зз1и{еп гшзспеп сПезеп Ье1беп Ьаигеп. 1п 1е!г1ег 2е11 1з*

Ье1 у1е1еп ОаШроН-ЗегЬеп баз ЗтгеЬеп ЬетегкЪаг, беп 11п1егзсЫеб

г\У13сЬеп 5- ипб $-Ьаи!еп ги „1егпеп", батИ з1е уоп бег 11т§еЬипё

п!сЫ аиз§е1асп1 \уегбеп (§ 129).

ЗПттпаКе Копзопап1еп зтб \т Аиз1аи1 уоНкоттеп зитт1оз

§е\уогбеп (§ 134). 01е Уегапбегипе 131 \уаЬгзсЬетНсЬегше1зе бет

Е1пПиз5 бег шгк1зспеп Зргаспе 2и2изсг1ге1Ьеп.

1п беп Огирреп -з1, -гй ипб -Ы 131 бег УегзсЫиззЫи! 1т Аиз-

1аи1 \уе§§е{а11еп (§ 137). 1п е1П2е1пеп РЗНеп \У1гб ег, бигсЬ Апа1ое1е

егпеиег!, \у1ебег аиз^езргосЬеп (§ 138).
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1п сЗеп Огирреп лг ипд гг шгд {акиНаиу, )едосЬ зепг оН, ет

г одег ет с/ ет§езе121 (§ 139).

1п ешег Ре1Не уоп Ве15р1е1еп 1зг даз с/ уог дет п (§ 140) ипд

еЬепзо аисп даз я уог дет с ипд 5 уог дет г (§ 142) аиз^егаНеп.

Оег Ше§1а11 дез / уог дет 5 151 кете зеИепе Егзспетип§

Ье1 Йег ВегйЬгип^ с1ег РгокНИкеп (§ 141). ■"' ■■

Дп 5те11е дег Огирреп т/, /п/ ипд пр хге1еп гакиИапу д1е Огир

реп тл, л/ ипд тр аиГ (§' 143).

01е Уегапдегип^ пс,. пё> пс, пс 131 уегаИ^ететег! (§ 144).

Ра11з т етег ЗПЬе ет п аиНгйг ипд т дег Го1депс1еп ет п,

коттг. ез т дег Ке§е1 ги етег РетаззтИаиоп ги §ипз!еп дез л:

щпе '.1ип§гтд\ Р1иг. \итт. (§ 150). . .

' В\е Регпб1351т11а1юп тгМ зепг ЪШ\% аиг(§ 151 —2), еЬепзо аисп

уегзсЫедепе Туреп дег Ме1ате515 (§ 153—5). Ез ЬезгеЬх аиззегдет

ете §а'пге Рете уоп етге1пеп \Мбг1егп, \уо аиз уегзсгйедепагтЛ^еп

Огипдеп — ог(та!з тогрпо1о§15епеп — ет апдегег Копзопапг аиг-

*г 1*1 а!з етзргеспепд дег ЗспгШзргасЬе ос!ег дег 1л1§е т дег зегЬо-

кгоаИзсЬеп Зргаспе йЬегпаирт ги етагтеп \уЗге (§ 157— 167).

1п етег Огирре уоп УегЬеп гтдет 51сп ет с1игсЬ Апа1о§1е

Ыпет^егга^епез /<С| ап 51е11е дез / ипд л ап 8!'е11е дез п: %й\\т

'зсптде', пагеШ зе «пвгеИт зе) сез §еШз1ег ' ткН', изкё'^т

'егзсЫеззе', кгйтт 'кдтпе*, паийт зе стгй \'о!1 Зргеи', йШ1 'ег-

згаггте' (■§ 160).

■

ОекПпаИоп с1ег 5иЬз1ап(п'а

1п дег ОекИпаИоп (Иезег Мипааг* зтд аПе з1еЬгп з1ау|"зспеп

РЗИе Ьекаппт. 1т Зт§и1аг зтд Оап*у ипд Ьокапу зупкгеп'з1ег1 (сПе

Акгепптгегзсгпеде ууигдеп аи! ггпшта1е 0Ьеггез1е гигйск^ешпгг),

ъйпгепд 1т Р1ига1 дег Моттап'у, АккизаНу ипд УокаНу з1екп1аи-

1епд зтд, еЬепзо «»е аисп дег Оетпу ипд ЬокаНу ипй зсЬИеззПсЬ

дег ОаИу ипс1 дег 1пз1гитепга1 (§ 168).

Ве1т Оеп. — Ьок. Р1иг. Ппде! 31сЬ пеЬеп (Зег Епдипд -а (§ 171)

ет21§ посЬ Ле Епдипд -/ (§ 172), сПе т 1е1г{ег 2еЛ Ье1 епдЬегоп-

1еп 5иЬз1ап11Уеп аПег дге! ОезсЫесЬ{ег 1ттег пЗиН^ег \У1гд. Оег

01е1'сЫаи1 дез Оеп. ипд Ьок, Р1иг. 1'з1 ете \у|сМ1бе Спагак1епзик,

д1е д1езе Мипдаг! тИ етег Ьез11тт1еп Огирре зегЬокгоаизсНег

0|а1ек*е уегЬ1пдех.
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Ве1'гп Ва\. - 1п5(г. Р1иг. Гтйе! 81сН сПе ЕпсЫп^ -апш аисЬ Ье1

8иЬз1апЦуеп тйппНсЬеп ипй засЬНсЬеп ОезсЫесЫз, <Не ёхезе Еп<Ып§

иЫег (Зет ЕтИизз с!ег ЗиЪз^япНуеп \уе]Ы. ОезсЫесЫз ап^епот-

теп ЬаЬеп (§ 173). Мб§1к11ег\уе15е зр1е11е Ыег аисЬ с11е Епс1ип§

-а Ъе'хт Ыот. — Акк. — 1лэк. Р1иг. засЫ. ОезсЫесЫз ете деш155е

Ко11е. Еше с1егаг41^е Ехрэпзюп с!ег ЕпсЫп^еп уоп ЗиЬз^апИуеп

^е1Ы. ОезсЫесЫз 151 ш с!еп а11еп зегЬокгоаНзсНеп 5сЬпН(1епкта1ет

ЫсЫ ипЬекапп{ ипс1 1$1 аисН ЬеЫе НаиН^ т уегзсЫейепеп Мип<1-

аг1еп ги {тйеп — 1т §1окаУ15сЬеп ОеЫе! Уогуу1е§епс1 т дег 01азрога

ипё т репрЬепзсЬеп Ое^епдеп. (01езе ЕгзсЬетип§ уег13иН апзоп-

з1еп т'й с!ег ЕЫ\У1ск1ип& с1ег Епёип^еп (Пезег Ра11е »п (1ег гиз-

518сЬеп ЗргасНе рага11е1.) ЗетеггеИ шагеп <1егагИ^е Еп(1ип§;еп т

(1еп Мипйайеп У1е1 ЬаиП^ег, босЬ \уиге1еп 81е зра!ег йигсЬ (Не

Ехрапзюп с!ег (ЛпапзсЬеп Апз1е(Пип§еп уегскап^!, йегеп Уег1ге1ег

ете апйеге КпзЫНзаНоп тНЬгасЫеп. Ве1 е1ш§еп ЗиЬз^апНуеп, ге-

8е1та551& зо1сЬеп (Не (1еп аИеп /'-Згёттеп 2и§еЬбг!еп, (НИ ет -та

аЫ, \уаЬгепс! Ье1 2\уе1 ЗиЬз^апКуеп ет Ыоззез -та га {тйеп 131.

0\е УегаИ^ететегип^ сЗез Е1етеп!з -та т <1еп Еп<3ип§еп (1ез

Оаиуз ипй 1пз1гитеЫаНз Р1иг. т сИезег Мипйай ЬьЫе! ете мшспНде

УЫеНа^е Шг сНе Рез1зе12ип§ бег СЬгопо1о§1е «Лег УегЬгеЛип§ зо1-

спег ЕпсЫгщеп т с1еп зегЬокгоаизспеп Мип(1аг1еп. Ез 1з4 к1аг, йазз

<3ег Ргогезз т йеп Уо1кзтипс1аг4еп, Ьезопскгз ]епеп 1т Оз4еп, Ьейеи-

1еп(1 ГгОЬег ит зкп §гШ, а1з Шез <3игсп сНе Зргаспе йег ЗспгШ-

з1е11ег ЬезШ^! чтий.

Веш Уок. 5т§. йег 5иЬз1апиуе таппНспеп ОезсЫесЫз штт*

<Не Епйипе -и аи{ КесЬпип^ с!ег Епйип^ -е иптег теЬг йЬегЬапс!

(§ 176), \уаЬгепй Ье1т 1пз1г. 51П§. уоп 5иЬз1апИуеп тйпп1. ип(1

5асЫ. ОезсЫесЫз (Не Епйип^ -от уега11§ете1пег1 ч/'\тй (§ 177).

01е Еп<1ип§еп 1т 1\1от. ипй Акк. Р1иг. с!ег 8иЬз1апНуе (аЬег

аисЬ йег А(1]ек11уе ипй ас1]екиУ15сЬеп Ргопот1па) тапп1. ОезсЫ. зтй

§1е1сЫаи1епс1; 1п Ье1с1еп РаНеп \у1гс1 ргот15сие -/ ипс1 -с уешеп(1е1

(§ 179—80). 01е Рогтеп сПезег Ье1(1еп РЗИе з1п(1 аисЬ 1т Рпггеп —

Иток—01а1ек1 е^1сЫаи1еп(1. Уот Уег1аззег муигйе Й1е ^1е1сЬе

ЕгзсЬетитз; аисЬ 1п е1пег ^апгеп Ке1Ье пеи§1окаУ13сЬег Мипс1аг1еп

5егЬ1еп8 ип(1 (кз Вапа1з {ез1еез1еШ.

Баз Р1ига1 тИ йег Ег\уеиегип§ -оу-, Ьгда. -еч- 15* тН *еп1§еп

АизпаЬтеп аи{ 5иЬз1апНуе тйппК ОезсЫ. тН 2«ге18ПЫ§ет Оеп1-

||у ЬезсЫ-апк1 (§ 183). Баз 1га(1Шопе11е УегЫН1п1з (Незег Ъе^еп

Ег*е1кгип§еп На! 31сК уоИкоттеп &еЗп(1ег1. Аи( йег е1пеп ЗеИе
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уегс!гап§1 -о\>- баз -еч-, *аЬгепс1 апйегегзейз ете УегЬгейип^ без

•еV- Ьег 5иЪз1апЦуеп т'й ешет и ш бет \Мигге1 (глчзсЬепзПЫ^ез

01351т11аиоп5рг1П21р!) ипс! етет / ос1ег й (зеИепег / ойег г) а1з

АЬ8сЫиззкоп5опап1еп {ез12Цз1еИеп 1з1. Ете {*е\У18зе Ро11е ЫегЬе1

зр^еИ аисп с1ег Акгеп! (§ 185).

КоНекИуа аи{ -\е паЪеп зкп т ете с1ег тб§Нспеп Р1ига1ЬПс1ип-

§еп уег\уапс1е11 (§ 186) ипс! зтс1 с!еп ашЗегеп зокпеп ВИбип^еп

Йигсп с1аз РагасН^та (Ыот.-Акк. катет ипс! катёпе 'Зкте', Оеп. —

Ьок. катёпа, Оа1. - 1пз1г. катёпата), сНе Коп^гиепг (ну* катет

ссНезе 51ете') ипс! сИе Ведеишп^; (ыиё цгЪЩе 'сИезе ОгЗЪег') ё1ек:п-

§ез!еШ.

11п4ег <1ет ЕтПизз Йегагй^ег Р1ига1е егЫекеп 5иЬ81ап11уа уот

Тур кйтеп с51е1П:> аисп 'на 5т^и1аг ет п: кйтеп, 1гп ТЗогп1

из*. (§ 189).

Баз 5иЬз1апИуит йап сТа§5 Ьешапг1е т етег Ре^пе уегз*е1-

пейег Копз1гикИопеп аИеге Рогтеп: Оеп. иси Ойга'оуа йпй !ат Та&

уог с!ет 51. Оеог{э;51а§\ Ьок. Ас1у. Ыпе Ча^зйЪег', Р1иг. рицат

</лёу/ (Уо1кзаиз<1гиск Гйг сИе (1еп ^еЛтасМеп {о1&епс1еп Та^е),

2ап1епкопз1гик1юпеп уош Тур ^а им сг\уе1 Та^е1 (§ 191).

Ве1 с!еп ЗиЬзйпНуеп ЫёЬ 'ВгоР ипс! 1йк с2^1еЬе1" ?уигс1е ете

зирр1е11уез УегЬаИгпз 5е5Спа^еп: 1ё1Ьас (:Оеп. !ё'Ьа), Гйкас (: Гйка)

(§ 193).
НуроспопзИка уош Тур Вига 'Оеог^', рдра сР1аггег' йекН-

тегеп аи{ -а (§ 195).

01е РагасП^теп с!ег 5иЬз1аппуе рёЧа 'Напп' (§ 196) ипс1 ри$й

'АгЪеИ' (§ 198) зтс1 т У1е1ет уегЗпс1ег4 ипс! \уе1зеп ете РеШе уоп

ОоиЫейепуапап1еп аи{.

01е 5иЬз1апИуе кШо сКоГ, рёре!о сАзспе5 ипс! здро1о сРо*2'

зтс1 зЗсННспеп ОезсЫесМз (§ 201), еЬепзо \у1е аисп $VЫ^о сВопгег',

\уаЬгеп(1 уд^ 'Оспз' 1т N0111. Зт^. ете аиз йет Р1ига1 ОЬегпот-

тепе Ег^еИегип^ аи^е1з1.

1п Каз. оЬНяи! без Зтд. Ье1 5иЬз*аппуеп зЗсЫ. ОезсЫ. штт)

(Не ЕгшеИегип§ -е1- 1ттег теНг йЬегпапс1. 01е ^1е1сНе Ег\уеКегип§

егзспет! аисп Ье1 аНеп п-, $-, (о- апй о-813ттеп (§ 205). Ете

паи{1^е ЕгзсЬе1пип^ Ы1с1е1 с1аз УегпЗИшз йез Турз \г1ёпо с5р1пс1еГ:

Оеп. угтепё1а, сНе 1п беп Мипс1аг1еп 1т Оз<еп Йез §{окау13сЬеп

екау1зспеп БргасН^еЫе^з |;еVУбЬп1^сп 154.

11п1ег йеп Р1ига1Ы1с1ип§еп с1ег 5иЬз1ап(1уа зЗсЫ. ОезсЫ. (§ 208)

Ппйеп 31сЬ аисп 5ирр1ейу!огтеп аи! -Ш (-/се) ипс1 •/'/ (-}е) (бет

11гзргип^ пасп КоПекИуа), «гЗЬгепс! Зирр1е(1У{огтеп аи( -ш/ {еЫеп.

Оег 1п 5е№18зег НтзкМ с!ег такес!оп13спеп Епс1ип§; -\па уег\уапсНе
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ЗиШх -Ш {-'иге), гиг деп аисп ш дег зегЬокгоаКзсНеп ЗргасЬе

^ечдззе Рага11е1еп Ьезтепеп, ттй паий^ ^еЬгаисЫ. Оег ЗиШх зе1Ьег

ч^игде аиз дег Уегзспте12ип§ дез ЗиШхез -т- гшх дет коПеки-

У!зсЬеп -(д)/е §е\уоппеп.

01е ЗиЪзгапИуе ЬцпШа сМ151Ьаи{еп5, з(гё'(И$(а сОог1тШе1рипкГ

ипд 5(гпШа с5(орре11е1(Г зтд *е1ЬНсЬеп ОезсЫесЫз (§ 209); даз

5т§. \а\се СЕ1' згеЫ т 5ирр1е11УЪе21епип§ гит Р1иг. ]а\а (§ 211).

1т Оаг.-Ьок. Зш§. (1ег ЗиЪзгапйуе *е1Ы. ОезсЫ. 31пс1, тй

^епп^еп АизпаЬтеп, сНе Зригеп дег гигеНеп РаЫаПзаиоп аиз^е-

тегг! (§ 215).

Оаз ЗиЪзхапЙу йё1са сКшдег5 \уг151 ете рЫгаПзсЬе Веи§ип§

дез Ыеиггитз аи{: Оеп. — Ьок. йё'са, Оаг. — 1пз1г. сИсйта, Акк.

ёё'са. Оег УокаНу 151 й&са (§ 221).

1п Копзопапгеп аиз1аи4епс1е ЗиЪзгапйуе \уе1Ы. ОезсЫ. 81пс1

гит таппНсЬеп йЪегеетгетеп ипд декИшегеп тазкиИп (§ 222). Ыиг

Ье1 ейп^еп 5иЬз1апЦуеп ЬПеЬеп сНе Епдип^еп -/ 1т Оеп. ипд -Ш

1т 1пз!г. Зт^. егЬаНеп (§ 223).

ОекЫаИоп йет Ргопот'ша ипй Ай\екИха

Оег Оаг. — Ьок. дез 5т§. дез регз. Рйгшоггез <1ег егз1еп ип<1

гдаейеп Регзоп 1зг ттё 'т'п\ ПЬе 'д1г3, с!ег 1пз1г. Зт^. 5 тбт 1тк

гшг', « 1иЬдт стй ди' (§ 227). Оег Оа!.- 1пз1г. Р1иг. дег регз. Рйг-

»6г!ег 1аи!е1: пита 'ипз', Vйта сеисп', гита ЧЬпеп'. 01е епк1Ш-

зспеп Рогтеп бег регз. Рйг*бг1ег 1йг деп Оа1. ипс! Акк. зтд

фекЫаитепд: т/ ст\г3, 'лисп1, // *йп\ 'дкп', /е ЧЬг', 151е5, т 'ипз',

VI 'еисН1, (/)/ ЧЬпеп5, '516' (§ 228). Оег 1МегзсЫед 151 етг^

Ье1т Рйтогт" (1ег дпНеп Регз. Зт^. тЗпп1. ОезсЫ. ти Чпт' : $а

МЬп' егпаНеп ^еЬНеЬеп. 01езе ЗНиаИоп 181 баз Ег^еЬтз етег \уейе-

геп ЕуоМюп )т Зтпе Йег аиз дег аИеп Не1та1 тИ§еЬгасЫеп

Тепдепгеп (§ 229). 01е Ап§1е1спипд[ епкПпзспег Рогтеп 181 — ш

§ег1п§егет 11т{ап§ — Ье1 уегзсЫедепеп зЧокаУ18спеп 01а1ек1еп,

Ъезопдегз Ье1 ^епеп 1т Оз1еп, Ьекапп!. Е1пеп с!ег Ьес1еи1еп(1з4еп

Аи5§ап§зрипк1е Ш е1пе йегагИ^е Еп1\укк1ип§; §аЬ дег а11е 01е1сЬ-

1аи1 дег Рогтеп т ипд V/ {иг деп Оах. ипд Акк. Р1иг.

1т Ргопотеп ко с\уег3 ипд зе1пеп КотрозЛеп 1з1 дег а1ге

Оа!1У аиГ -ти егЬаНеп §;еЬПеЬеп: китй сшет5, гйкоти сп1етапдет>,

зуйкоти с]едет' (§ 232—3). Оаз Ргопотеп еь1о 'дааз' 1аи1е1 53

(§ 234). 1пгет Цгзргип^ пасЬ ипхегзсЫмдег зкН д!езе Рогт уот

такедошзспеп §о. 31е епЫапд дигсЬ 01551тИа11оп 1п деп УегЬ«п
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йип^еп \У1е: §(1)о %о{ '\уаз1ттег>, 5(/)о (1а... 1игаз зо11..Л Ыёсь1о

1е4^азл ипс! 1иёь1о сП1сЫз> 1аи*еп пШо (§ 235; 1егг1еге Рогт 51еШ

гйг (Не зегЪокгоаНзсЬеп 01а1ек<е етеп дапг Ьезопйегз зеИелеп

АгсЬа1зтиз баг).

Ве1 с1ег ОекНпаНоп с1ег АфекНуе ипс1 аа^еИтзспеп Ргопотта

паЬеп й\е Епйипдеп Ьаг1ег ЗШтте тИ йет Уока1 о (Не ЕпсЫп^еп

у/екпег ЗШтте т'й е Vо11коттеп уегйгап^ (§ 23Ь). Ет^е Кезге

йез ЗИегеп 2из1апа!е8 НгкЗеп зкп лиг посп 1т Ыот. 8т&. зЗсЫ.

ОезсЫ.

01е Епйип^ -о$а \т Оеп. (-Акк.) 5т§. 1з! е'тгщ т йег Шп^егеп

Рогт тИ -а ЬекапЫ (§ 239), ч/аптепй йет Оаг. - Ьок. пиг т зеНе

пеп РЗИеп ет -оти, зопз! аЬег ет -от аЫ\уе181 (§ 240).

01е Епйипё -а 1т Оеп. (-Акк.) 8т§. (1ег ипЪезНтттеп Ао^екиуйе-

кПпаНоп па! (Незе РипкНоп уег1огеп (§ 237), 181 аЬег шсМ аиз (Зет

ОеЪгаисЬ уегзсп^ипдеп, зопйегп 1еЫ т етег РеШе ет^еЬиг^ег-

тег АизйгОске \уейег, Сез1 ап (1аз ЗиЪзгалНу ап&е1еппт, тй йеззеп

Епо!ип§ 31е теспатзсп йЬегетзНттх — еЬепзо \\ае (Лез, йез Уеггаз-

зегз ВеоЪасЫип§;еп ги(о1§е, аисп т (кп Мип(1аг1еп йез Вапаг.5 ипй

с!ег ЪеласпЪагтеп ОеЫе1е ЗегЫепз ила" йет Уо]УО(Ппа с1ег РаИ 131

ипй 1т Ое§епза1г гиг Епхшск1ип§ ш йеп зийшезШспеп ОеЫегеп

81еп(, \уо 51сЬ. ипЪезНттте Рогтеп лиг 1т РгЗсНка! егЬаНеп ЬаЬеп,

\у2пгепс1 51е §ега(1е 1т АНпЪи! уегзсп\ут(1еп (§ 238).

Оег Оаг. — 1_ок. 5т§. ше1Ы. ОезсЫ. На! (Не Еп<3ип§ -от

(тщбт кйИ стетет Наизе', и §Шпот §дс1Ш Чт Нип^ефЬг'),

\уопл сНе Мипс1агт уол ОаШроП тИ ]епег уол ОиЬгоуп1к, аЬег

аисп т'й йет йет китайца йЪегетзНтт! (§ 241).

Оег 1пзгг. 5т&. \уеП)1. ОезсЫ. па! (Не Епдип^ -Ш, м»ме Ье1т

тЗпп1. ипй засЫ. ОезсЫ. (Шп1т уоёдт 'т\{ каИет ^аззег'), Й1е

аисЬ 1п ет^еп Ыедегп с1ег Ег1ап^ег НапбзсЬгШ аиНаисЫ (§ 242).

Ве1т Ыот. — Акк. Р1иг. бег Ай]екНчя ипй ао^екхшзспеп Ргопо-

т[па зЗсЫ. ОезсЫ. Нпйеп 31сЬ рага1!е1 сНе Епйип^еп -о, -е или -/.

0|езе Еп1\У1ск1ип^ 13< §апг ап^егеп Шзргип^з а1з йег гит ТеЛ

аппПсЬе Ргогезз 1п йеп СакаУ15сЬеп ипс! ка]каУ1зсЬеп Мипс1аг1еп

(§ 245).

1т Оеп. — Ьок. Р!иг. (Незег ОекПпаНоп 1аи1ег (Не Епйип^ -*

« -/А) (§ 246), >т Оа(. — 1пз1г. -\т (§ 247).

Ве1 (1еп роззез1\'еп Ритоойет 51п(1 (Не Рогтеп пбпт ЧЬг' (3.

Регз. Рет. Зт^.) или пШп с|Ьг' (3. Регз. Р1иг.) спагак1ег1зНзсЬ, й^е

аиз Йеп Рогтеп поЦь)п- ипо! тЬ(ь)п- ипй йе\ Ег\уеИегип§ -т ехЛ-

з1ап(1еп зтй. Ве1 а"еп йетоизНаПуеи Рйг\убг1егп зе1 аиг йеп Ыот.
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8т$. тапп1. ОезсЫ. ьт '(Иезег5, ига ^епег3, иП 'бег* пеЬеп и\>й,

ипа, и1а (§ 250) Ып^ешезеп, еЬепзо %ае аисЬ аи? б1е ЕгдаеЦегипд

ш иП (та) < ог- епгзргесЬепб оу-, оп- (§ 251).

(ЗиаЫайуе Риг\уог!ег зтб: кйк1 с*аз 1иг ет', га/л 'зЫсЬег',

пак! 'зо1сЬег3, 1ак1 'зокпег5 (§ 252), ^иапШа^^Vе: кЪкг сше &Г0551,

\'и1Ш сзо §гозз3, (а1Ш сзо §гозз' (§ 253).

Оег ОеЬгаисЬ бег Рогт хуё 'аИез3 даигбе тесЬашзсЬ аиг

уегзсЫебепе Р211е а11ег йгег ОезсЫесЫег аизёебеЬп!: 5Vё азкег

са11е ЗоШагеп3, $уё и8пбVа сбаз §апге 0гипб§е\уеЬе5 изда. (§ 255),

1т Слеп. (— Акк.) Р1иг. сНезез Ргопотепз Нпбеп \ш $у1дй ипб 1т

Оа\. Р1иг. л>гтц (§ 256), тй беп 5т§и1агепбип§еп <Ле ипгег бет

ЕтНизз уоп кодй 'даеззеп*, 'даеп', зуйко§а с]ебеп', китй 'дает1,

ткоти 'тетаибет1 и. а. Рогтеп птет§е{га§еп даигбеп (сИезе Рог-

теп ЬПбеп ет зетапЬзсЬез Зузгет тй беп Ье^геНепйеп раНеп без

Ргопогаепз хву).

,, 01е КотрагаНоп бег Аб^екЬуе 1з1 апа1у11зсп. Бег КогарагаЦу

\*тб гт! НШе уоп ]дз 'посЬ' ЕеЬПбег (§ 261) — ЗппПсп %ае Ье»

беп 1игк1зспеп КотрагаНуеп тй йака, аиг Сдипб бегег ее аисЬ щ

беп. ^г1есЬ13сЬеп тЬгак18сЬеп Мипбагтеп гиг КопзггикКоп пит хо{1

котт^. Оег ЗиреНаМу \У1Гб тН НШе без РгЗПхез па'] уог бет Ро-

81«у ееЬПбе! (§ 262).

2ап1\\>6г1ег

О^е 2аЫ 1 1аи1ет Шп, М, шд (§ 267), баз зйсЫ. ОезсЫ. (1ег

2аЫеп 2,3 ипб 4 1аи1е* ёЩ, /лб/ ипб ёёШго/ (§ 269; аЧезе Рогтеп

зтб аиз №о]е изда. ептзтапбеп, ЬаЬеп зкЬ аНепгаНз гиегзх Ьег. ^еп

8иЬз1ап11уеп ш'й етет зирр1ех1Уеп Р1цга1, бег аиз беп епетаН^еп

КоИекИуеп зхатт!, уегаН^ететегх, ипб даигбеп бапп а1з сЬагакхе-

пзйзсЬ {иг баз зЗсЫ. ОезсЫесЬх йЬегЬаирх ап&епоттеп). Уоп беп

аЬЬап§1§еп Казизгогтеп ЬаЬеп б1езе 2аЫдабгхег пиг беп 1пз1г. а'уё'т,

(пт, дШпт (§ 270).

КоИекЦуе 2аЫдабг1ег{огтеп №6\а с2\уе15, 1г6]а ^ге!1, сеШга

'у|ег> (т. В. V^а^а 1Т0геп') ЬаЬеп уоп беп КазизГогтеп ^1е1сЬга11з

пиг беп 1пз!Г. с1у01т, \гЫт, ШчбтЫ (§ 273).

01езе Рогтеп Ьез1еЬеп пиг {Ог 2аЫепЬебеи1ип§еп уоп 2 Ыз

4. Оаз §1е1сЬе §114 аисЬ гиг 2аЫеп5иЬз1апЦуе а"уике с2\уе13, 1ги1се

' сЗге!* ипб ёНрцгке су1ег5 (§ 274), б1е §1е1сЬга11з а1з е1П21§еп СЬег-

гез! бег Р1ехюп б^е 1пз1гитеп1а1е Фшкпю из\у. аиГдае^зеп (§ 275).

0\е копзеяиепхе '\УаЬгип§ е^пег е1еепеп Казиз{огт §егабе !йг беп

1пз1гитеп1а1 131 §апг паШгНсЬ, ба бег 1пз1г. т ипзегег Мипбаг!

О говору Галипол>гких Срба 31
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оЬпе РгйрозШоп аиЙгШ (з. и.), зо базз кете Мб^Нспкек <1ез Ег-

заггез бег зуптеНвспеп Рогт Йигсп ете РгарозШопзкопзтгикпоп

Ьез1еН1.

Баз АиНгетеп бег Еп(1ип§еп -е ипй -та т йт\се Ъгиг. (1\>и1ста

151 ет Ег^еЬтз <1ез 51е§ез без 1о§1зсЬеп йЪег беп ^гаттаИкаНзсЬеп

г^итегив. 1т УегЬаИтз без -т т №&т ^е^епйЬег -та ш йчи1ста

\У1(1егзр1еде1{ 81сЬ (Не зггеп^е КерагШюп, (Не г^зсЬеп (Незеп Ье1с1еп

Епйип^еп ЪезтеМ, уоп бепеп (Не егз!е Ье« АУбг1егп тН зеИэвЙгкП^ег

Уетоепс1ип§ (5иЬз1., регз. Рйтогг) аиИгШ, (Не гшеИе Ье1 аНпЬиНу

^еЬгаисЫеп и^огтегп (ао^. Ргопотта ипс! ]епе 2ап1\убгтег, сНе 1т

АМпЬих аиИгетеп).

Ап 5!е11е уоп оЬа сЬе!<1е:> ч/'ид \оЬи уег\уепс!е4 (§ 276). Э1езе

Рогт тхй аисЬ тй беп 2аЫшег1еп 3 ипб 4 уегЬипбеп: }дЬи 1г1

ИпЪ са11е <1ге1 Ргаиеп', }ЬЪи 1ги1се са11е йгеИ, ]дЬи белого} са11е У1ег\

Оеп Ап1азз Ыегги §аЬ бег Цтз^пб, базз т беп УегЫп(1ип§еп

1дЬи (/уй 'ЬеИе' оле 2ап1епЬеа!еишп§ „2" уот Е1етепт </уд <гч/е\>

ОЬегпоттеп *игбе, \уаЬгепс1 \оЬи пиг (Не НегуогпеЬип^ бег 11т1аз-

зип§ ]ес1ег ^езопйег^еп ЕтпеИ уогЬепаИеп ЬНеЬ. МП етет зокпеп

^ег1 коппхе \оЪи аисп пеЬеп йеп 2ап1\убг!егп 3 ипб! 4 уег^епдег

\уего!еп.

Уоп (1еп Ого'пип^згаЫеп ЬНеЬеп пиг ргV^ сегз1ег5, с1гй§1 сг*е1-

гег' мпй ПёИ МгпЧег1 егЬаИеп (§ 278). Б1е ЕгЬаИип^ пиг бег гие-

а!п§51еп Огйпип§32аЫеп иптег УегпасЫазз^ип^ йег йЪп^еп Ы1с1е1

ете ЬаиМ^е зргасЬПспе Егзспетип§. 51е 181 дигсп с!еп 11тз1апё ги

егкШгеп, йазз (Незе 2аЫеп ат паиП§згеп 1т ОеЬгаисЬ зтй.

Кощи§айоп

01е 11гг1ег8сЫе(1е \т 2ей\уог1зуз1ет §е§епйЬег дет 51ап<1 т

йег зегЬокгоаНзспеп ЗсппНвргаспе 5тй зеЬг аи§еп{а1Н§.

1п бег 1. Регз. Зт&. РгЗз. 151 <31е Епйип^ -т, зе1Ьз1 т Ве1зр1е-

1еп *пе тЫет скапп', пёбет с«м11 теп!' (§ 282).

1п йег 3. Регз. Р1иг. РгЗз. ЪезгеМ ете Уега11еете1пегипе йег

Епйипст -/и Ье1 а11еп Ко^и^аНопзк^ззеп: дге'щ сз1е аскет', кчйзе'щ

с31е Ье{еисЫеп', пНе\и сз1е \лго11еп п1сЫ' (§ 284). Ете ЗНпПспе Ег-

зсНетип^ 1зг аисп 1т §1окаУ15сНеп СеЫе! 1т гюгйНсЬеп 51ауо1пеп

ипд т е1пет ёГ035еп ТеН ЗегЫепз Ьекапп{. Ш1сЬН5 1з1, <1азз 1п йег

VII. ипс! VIII. Юаззе ап 51е11е уоп -ци (Не Епйипё -е/'и §еЬгаисЫ

»1Г<1, *аз (1агаи{ зсЬПеззеп 13551, Йазз (Незе Рогт йигсЬ ете Ег-

даеЛегип^ бег ЗИегеп Рогт тН Йег Епдип^ -е еп{з1ап(]еп 181.
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Оег 1гпрегаНу бег 2е11\убгтег VI. К1аззе \уе1з1 (Не Епбип§еп

-а, -а/е (ипб теп! -щ, -а\1е) аи{ (§ 288).

1п бег 1. Регз. 5т&. без 1трег1. Ппбеп шг (Не Епбип§ -аяи,

пШ бет зспшег егкШгЬагеп -и \т Аиз1аи1 (§ 289). 01е §1е1спе Еп-

бип§ Нпбег зкп аисп т бег 3. Регз. Р1иг. без 1трег1., \уо 81е б1е

ЗИеге Епбип§51огт -апи гогтзеЫ (§ 29.:).

1п (1ег 1. Регз. Р1иг. Аог. ипс! 1трегг. 1аи1е! (Не Епбип§ -то

{{•кто), §1е1сЬ \\че ш етет §гоззеп ТеП бег зегЬокгоаНзспеп

Мипбагтеп, шзЬезопбеге ]епег \хп Озтеп (§ 290).

01е Огирре -ёЦ)а- тхй а1з ВПбип§зе1етеп1 без 1трегГ. тспх

^еЪгаиспт. Ап 1Ьгег 51е11е з1еЫ (Не уега11§ететегхе ЕтеИегип^ -а-

(§ 293), уог бег / ипб а" ^е^бппНсп ]оНег! даегбеп: ргейато с\»мг

зраппеп1 (§ 294), \уапгепб (Не апбегеп Копзопап1еп, ]а аисп к ипб

8, 2ите151 ипуегапбей ЫеШеп: оп зе кипазе сег зс!шог\ пе зтато

сш1г бигКеп шст°, кйрйзе 'ег заттеИе', зё'ка§е 'ег зспппТ (§

295—6).

Оаз т зепг ЬЗиН^ет ОеЬгаисп з!епепбе АбуегЪ без РгЗзепз

\упб тЛ -асет (зеИепег -абШ) §;еЬЛбе1 (§ 300). Оег Зтатт 131

бег ^1е1сЬе те Ье1т 1трег!ек1 : уйкдбет ^епепб', диЬасет суег-

Негепб5, зё'<1а6ет 'зИгегкР (§ 303—4). Оаз аЪзспНеззепбе -т

т (Незеп Рогтеп згатпП аиз бег апа1о§еп Уег\уепбип§ без

21е1сЬеп Епб1аи!8 иле Ье1 беп АбуегЫеп уот Тур тикот с8сп\уеь

еепб' (§ 302), \уЗпгепб (Не Ег\уе1гегип§ -аб-, ап 5те11е уоп -еб-, -и<5-

гиегзг Ье1 2еН\убг1егп ппт с1ет 1пгтШУ51атт аи{ а аи{тге1еп коппте.

Апа1о§ бет УегпЗИтз тШ\и с31е ЬШеп' : тд1ёс(ет) 'ЪШепб' \уигбе

V^йсй^и *81е §еЬеп гигиск* : угасйсет 'гигйск&еЪепб* ^еЫ1с!е4 (§ 301).

Ве1 беп Рогтеп (1ез Рагт. регг. разз. (§ 305—311) 151 ет %г-

«мззез 2иг0ск\уе1спеп с1ег Епбип§ -г уог бет -еп Ье: беп 2е11\убг1егп

I. К1аззе ги Ьетегкеп, досп йх'т%\ баз -/ зопзх, т бег УегЫп(1ип§

-о/, уог ипй уегбгЗп§1 баз -ап. Аисп сИе Епс1иг1§ -е/ 1гШ аи! ипб

\У1гб оН, оЬ»гоЫ ^е\убЬпНсЬ гакикаНу, ап 5хе11е бег Епбип^ -еп

беЬгаисЫ.

Оаз УегЬа1зиЬз1ап11У Ьа1 зтетз сИе Епбип§ -апе, б1е бет 5(атт

г\х%&\Щ\ тхб, бег тй бет 81атт без 1трег{ек1з ипб без АбуегЬз

без РгЗзепз 1беп11зсг1 181 (§ 312). 01езе АЬ§1е1сЬип§ 181, еЬепзо

\У1е аисп б1е Уега11^ете1пегип5 бег Епбип^еп тН бет Е1етеп1

-а- т а11еп бге> Рогтеп, баз Ег§еЬп13 бег ВезНеЬип^еп е1п

бете1пзатез тогрНо1ое15сЬез Кепп2е1сЬеп зЗтШсЬег Рогтеп аизги-

Ьаиеп, с1!е б1е §ете1пзате Е1§епзсЬаЙ аи1\уе1зеп, пиг аиз ппреггекН-

уеп УегЬеп §еЬЛбе1 ги \уегбеп. Е5 1з1 ке1лет 2ига11 2иги,5спге1Ьеп
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йазз Юг аЧезе Кеппгекппип^ ^егайе йег Рогтап! -а- уег\уепс^

ч/\т<1, бег аисп зопз! оИ (Не 1трег(ек11УйаЧ Ъегекппе!.

1т Р1ига1 без Раг1. рег{. ак1. Нпйеп ч/и сЛе §1е:сЬе Рогт аиГ

-И Юг а11е <1ге1 ОезсЫесМег (§ 313).

Баз Ришг уот Тур гар'иабет Чсп \уегс1е ез аи^спгеюеп'

(§ 317) 131 Ыег шсМ ЬЗиП^. Оаз тй дет ЫПпШу ^еЬПйеге РиЫг

(§ 318) егзспет! тзоГегп уегапдег:, а1з йег ЫПпШу йигсЬ теспа-

тзспе 0ЪегетзХ1ттип§ т'й Йет НШзгей*ог1 регзбпНсЬе Епдип-

§;еп аппаЬт ипй зо ги етег уапаЫеп УегЬаИогт \уигс1е: За сет

и кйрИет Чсп шегйе (Иг каи!еп\ Ете йегагИ^е Еп1»пск1ип§

копп1е ёигсп Ап1еппип§; ап (Не пеи^песЫзспе КопзхгикПоп уот

Тур бёХсо урафсо, (Шеи; Тра^тз? и5^- иЫегзШг! шегйеп. ШеИег Ье-

з1еЫ аисп Йаз РЫиг, йеззеп 1п!шШу йигсп (Не КопзНикгшп

йа + РгЗзепз егзеШ \уигс1е. Ве1 етет йегагН^еп Ри1иг капп баз

НШзгеНигогг аисп ипуегапйегНсп зет (йапйзке бе йа Ьго1т спеи1е

шегйе 1сЬ гЗЫеп3) (§ 320). ЗспНеззПсп Ьез1еЫ аисп ет Тур оппе

йа (УЗ се зе ро(р1ёет схсЬ *егс1е ткп иЫегзспге^еп1), с1ег уоНкот-

теп бет §песЫзспеп Тур г>а 1%ш еЫзрпсЫ.

1п зеЬг пйиН^ет ОеЬгаисп згеЫ с1ег репрпгазИзспе РогепНа1

пн! сау(и), баз ({Пса^е) сууоШе' из\у. (§ 322). МЛ (Пезет НШз-

геИ\уой *1Г(1 8е\убппИсп сНе Копзггикпоп йа +- Ргйзепз, зеКепег

Йег 1пПпШу, уегЬипйеп, йег аисп Ыег аЬапйегНсп 151: Ол л/ бйу

Ыбет /а . . . с\\гЗге 1сп ЫсЫ тпаиз§е§ап§еп5, йа л/ сВтд зе ротак-

пИето . . . с ууЗгеп шг ЫсЫ 10г1§егиск1\

В\е Мипбаг! уоп СаШроН кепп! ууейег ет АЙуегЬ без РгаЧеп-

1итз, посЬ ет Ришгит ехас!ит (§ 324).

01е 2аЫ <3ег Коп]и§аПопз1уреп 151 е1\уаз §егт§ег а1з т бег

зегЪокгоапзспеп ЗсппПзргаспе (§ 325). 01е IV. Юаззе Ьа1 пиг гут

1]п1егк1а55еп ап 51е11е уоп У1ег, ууЗпгепс! (Не VII. Юаззе аиз^е^Нспеп

181 ипй ЫсЫ теЬг г\уе1 11п1егк1аззеп аи{\уе1з1. АпйегегзеЛз Ьез1еЬеп

т йег VIII. Юаззе 2\уе1 Туреп, ш Ое§епза12 ги йет етеп т дет

5сЬг1ЙзргасЬе.

^1е Ье1 У1е1еп апйегеп 01а1ек1еп, тгй (1аз РгЗзепз бег рег!ек-

Нуеп УегЬеп I. К1аззе (1игсЬ (Не 51аттеп(1ип§ пе ег%геЛег1 (§ 331).

01е УегЬеп уГёип 'Ое1ге1(1е т'й РГегйеп аиз1ге1еп' ипс1 гйзйт

'шасЬ.че' ууегйеп пасН йег VII. Юазе ког^и^ег! (§ 332).

01е Рогт тог 'капп' сНеп1 1т РгЗзепз 1йг затН1сЬе Регзопеп

с1ез 51п§. ип(1 Р1иг., \уепп з1е т'Л йа т УегЬ1П(1ип5 51еЬ4 (§ 336).

1п Лезет 01а1ек1 181 Шезе Егзспе1пип8 рпопеНзсЬеп 11гзргип§з (Ре-

(1ик(юп (1ег Еп(1уока!е) ип(1 ч/'ид аисп йигсЬ зетапИзсЬе Мотеп1е

ип1егзШ42*.
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Штег беп Агспа1зтеп Ье! беп УегЬеп с!ег I. Юаззе 1з1 Ьезопбегз

аи{ баз егпаНеп §еЬНеЬепе аШетайзспе РгЗзепз \ё1т 'еззе' (§ 339),

даеНег аи! баз Ргазепз пщтет стге1е:> (§ 346) ипб (Не Веаспглшз

без ипхегзсгпебез г\У15спеп бет 51атт без Аопз! ипб бет 51атт

бег ргаЧепЫеп Раг1121р1еп Ьех УегЬеп уот Тур ргоз1гет 'аизЬгеЛе'

(1& I ргбз!п < -ёп: ргзШа) (§ 342) гпп2и\уе1зеп.

01е Рогтеп бег 1. Регз. Зш^. Аог. без Турз Тзрд зе сегк1ег-

*ег1е' (§ 345), зо\У1е баз РгЗзепз йгпет 'пеЬте' (§ 346) зтеИеп

1ппоуа11опеп баг, <Ие т уегзсЫебепеп Мипбагтеп \т Оз!еп Ъекаппх

зтб, \уЗпгепб баз Рагаб1§та гарЪкпет сЬе§тпе3, гарЪкачо 'Ье^оп-

пепэ, гарокбто 'Ье^аппеп' (§ 345) т Ве21еЬип§ гиг 2. ипб 3. Регз.

5тд. без Аог. гдроде 'Ъе^апп' §еЬПбе1, ете зрегШзспе 1ппоуапоп

б1езег Мипбаг! ЬИбег.

1п бег II. К1аззе ЬаЬеп 51сЬ баз УегпЗИтз гвро/ёт 'аппеЬе ги

зт^еп': гареме 'ЬоЬеп ги зт§еп ап' (§ 352) ипб б1е ЗНегеп РгЗзеп-

11а коуёт 'зспплебе' ипб (ёт с\уеЬе' егпаНеп (§ 354).

Э1е УегЬеп бег III. Юаззе паЪеп 1гп МтШузгатт ет -ш'-,

апзг. -пи- (§ 355). Ез папбеК зкп ит ете мапгзспетНсп пеиеге

Егзспетип§, ба ип Аб]екИу Ыпи1 сге1Р (Вебеи1ип§з1егт\уог1 аиз

бет Тйгк13сЬеп баз пиг аи{ тгак1зспет ОеЫе! епЫапбеп зет

коппте) ет Кезх без [гйпегеп ОеЬгаиспз уоп -пи- УогЬапбеп 15Т.

УегЬа бег IV. Юаззе без Турз рцВт Чппке' ЬаЬеп гизаттеп-

§езе1г1е РгазепИа иле рйр\ет Чгшке аиз? (§ 357), зочме Раг1. регг.

разз. иче рЪр\Ш 'аиз^ехгипкеп' (§ 359). Оет УегЬит кгЦет. 'уег-

Ьег^е' §е§епйЬег згепеп б1е 2изаттеп§езе121еп рогтеп рокгет

'беске ги', Ъкгет 'уегз1еске' т'й бет Раг1. регГ. разз. без Турз

Тзкгеп.

Ое^епйЬег бет а11еп 1пг"ттуз1атт о1ги- (оггй&е 'уег^Шегеп',

о1гШо зе 'уег§Ше(е зкгГ) паЬеп шг 1т РгЗзепз д1гет 'уег^Ше' ипб

1т Раг1. регг". разз. Ытеп 'уег^Шег'.

1т 1п1тШузхатт бег УегЬа без Турз кйрщет 'каи!е! {тбеп

\У1Г бигсп Апа1о§1е ^еЪПбеге Рогтеп кирма- ипб кирща- (§ 364).

Ет бегагй^ез УегпаИтз Ьезгем* аисп Ье1 беп УегЬа сИе 1п бег

5сЬг1ИзргасЬе баз УегпаИшз -ще-\ -/уо- аи1\уе1зеп, баз т б1езег

Мипбаг! ипЬекапп! 131 (§ 396).

УегЬа аи{ ЬаЫа1е, б1е 1п бег зегЬокгоапзспеп ЗргасЬе гшзспеп

бег V. ипб VI. Юаззе зспжапкеп, ЬПбеп Ыег Шг РгЗзепз пасН бег V.

Ю.: йг&т]е 'зсЫиттег!'. ОосЬ 1з1 баз / аисЬ 1п беп 1пНпШуз1атт

ет^ебгип^еп •У\г.айг&т\а»о 'е1П2езсЫиттег<' (§ 370).



486 Рау1е Мс

УегЬа (Зез Турз рШЫт 'мете' \уе1зеп 1т 1пг.-51атт гичуеПеп

Роггаеп уот Тур р1аба- аи{ (§ 368). 1п (1еп 1п1.-51атт (1ег УегЬа

V. Юаззе аи! г ипс1 а" 1з1 Йаз 6, Ьг\у. (Заз й аиз с1ет РгЗз.-31атт

етцейгип^еп {гам\Ы\а 'гийгеЫе'). Аиззегйет 1з1 Ье1 етет §гоззэп

ТеН (Незег УегЬа йапасЬ аисп баз а аиз йет 1пГ.-51атт аисп т

а"еп Ргаз.-3(атт (гюНат 'скепе г\х') ет^ейгипёеп.

Э1е Рогт зЦгат зе 'зр1е1е* тН дет $-, Йаз шсМ ргапха1еп

1_!гзргип&з 18*, зопйегп уот зе т'А Йет еНсИег*еп Уока1 пеггипг!,

1зг аиз У1е1еп зегЪокгоаНзспеп Мипс1аг4еп Ъекаппт (§ 378).

Оеп 1п1.-51аттеп уе'<//-, ийп- ипд ризН- §е§епиЬег зхеЬеп

(Не РгЗзепНа уё'фет 'зеЬе', Мгет !зсЫа§е' ипд рйзЦет Чаззе'

(§ 384).

Ет Ьес1еи1вп(1ег ТеП Йег УегЬа VIII. Юаззе па! 1т 1п1.-31атт

а*аз 6, 2, Ьгм. 5/ йигсп (Не еШзргесЬепйеп Уе1агкопзопап1еп егзетг*:

*Гкауо '§е1аи{еп': 1Щт Чаиге", Ьё'^о 'ееИопеп': ЬеЧШ *ШеЬе',

уТз^о '§езсппеп': у!Шт 'зсЬге1е\ 01езе ЕпМсИипё, !йг сИе т

етег КеШе апбегег 01а1ек1е Рага11е1еп Ьезтепеп, 1з1 Юг (Не Еп1\лг1к-

к1ип|[з1еп(1еп2еп без зегЬокгоапзспеп УегЬитз зеЬг спагаМепзНзсп,

йаз Йаз егегЫе Рпп21р бег ип1егзспек1ип2 гше1ег ЗгЗтте, — Ъеш

РгЗзепз ипй Ьеш 1п{тшу, — гпсМ уегпасп13зз1§1, зопйегп аисп

«еНегМп ап\уеп(1е1 (§ 386—7).

Ет^е УегЬа зтй аиз бег VIII. т (Не VII. Юаззе йЬег§е§апееп:

ЫШо 'еер1Шеп', Ш1о 'еепоск!' (§ 388).

Ап 51е11е а*ез РгЗзепз Ыпет 'ууегйе' т:6 т У1е1еп РЗНеп зат

'Ып' уепуепйег ((Не епуеПегте Рогт }езат 'Ып' Ьезтеп! тспт). Оег

аи{ баз Вт(1е\уогг иЬег1га§епе Акгепх \уе1зг т зокпеп РЗНеп <3агаи{

Ып, йазз (Не Рогт с-ез НШз2е1Г%гог1ез Ыег кете псЬН^е ЕпкННк

181 {йй зат < йа зйт, акб \е < ако ]ё) (§ 390). Оаз РгЗзепз Ыпет

Чегйе' (§ 391) 151 1ттег реггекНу (\уЗпгепо! ез т а*ег ЗспгШ-

зргасЬе аисЬ 1трег!екНу зет капп), бет Аог131 131 Ыйо; пеЬеп (1ет

Раг{. рег!. акт. ЬЬо Ьез1еЬ! аисЬ баз регГекНуе Ыпмо.

В1е аи{ -Шет епйепйеп Vе^Ье 31П(1 з1е!8 регГекНу, Йепеп (Не

аи{ -[зщет епйепйеп 1трег!екНуеп §е§епйЬег зкЬеп (§ 396).

11п1ег (1еп 1трег{екНу1ег1еп VегЬеп 1ге4еп зШат 'зхеЬе" (§ 398)

ипй -уШёет '21епе' (:^Шкй1а 'го§') йигсЬ Шге ВПа'ипе Ьезопйегз

Ьегуог (§ 397).

С/паЬйп(1егИспе №бг1ег

1п йеп АЙуегЫеп бег 2,еН \У1(1ег5р1е2еи 31сЬ е1пе тепг ойег

\уеп1§ег зрегШзсЬе Еп1\У1ск1ип§: уёдёте ((оуе §оа"те) '(Незез Лапг',

иИ'И 'зоттегзйЬег', иг1т\ '\У1п{егзйЬег' (§ 402), Мае Ча^зйЬег',
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лобе (ш йег УегЫпйип^ пдбе ЬЫе 'ез \уигс1е №спГ; § 403), хгё'те-

лот 'гесп1геШ§', Ыгугё'та !2иг ИтеИ' ипс! й'ихтёта, йигугё'та

-1апез1Ьег', Пёке(п) 'ип1ап§5Г (§ 404).

01е АсЗуегЫеп сЗез Огтз <#' (<#) '\уо', '\уотп', гй^йе'г) 'шг^епйз',

у61 (уддеке) "Мег', лб/, пдёеке гс1огГ, /н/Я 'да', /2т (1йто, Штоке)

"Аох\, йогМпп' ипс! е'т'ще апйеге сНепеп ^екпегтаззеп гиг Вегек:п-

пип§ (1ез Ог1з \у1е аисЬ бег Р^Ьшп^, ^аЬгепй кШ 'ауоЫп', уй-

т'оке) 'Ь1егЬег' ипс! 1ат(оке) 'йогшт' аиззспНеззНсп гйг сНе ВегекЬ-

пип^ <1ег РкЫипр §еЪгаиспт \уегс!еп (§ 405—408).

Э1е Ас!уегЫеп ёдкк *Ыз \уопт', йЪ\1е 'Ыз с1апег' ипд </о//е

"Ыз с!апт' \уегс!еп аисЬ т йеп Ве<1еи1ип§еп 'уоп \уопег', 'уоп

гнег', 'уоп йог!', аЬег еЬепзо аисп тй о!ег Шапсе '\уе1спеп, сле

зен, ]епеп ^е&з' &еЪгаисп1 (§ 409). 01е Егзспетип^ 15* ап (Не

ВесЗеишп§ бег РгЗрозтоп йо ш сПезег Мипйаг! §еЪип<1еп.

1_1п{ег йеп гизаттеп^езеггтеп АскегЫеп дез Ог1з \уЗгеп пег-

уоггиЬеЬеп: 1ако1ат 'Йог!', пако§дг 'оЬеп', сНх^дг 'уоп оЬеп', й\г-

4\6га 'уоп аиззеп' и. а. т.

2\У18спеп пй^ог (па^дги) 'скаиззеп (ш Нот)' ешегзеИз ипс!

пдро\е {пароли) 'ёгаиззеп (ш РеМе)' апйегегзеИз шгй с!ег 11п1ег-

зсгиес! аиггесМ егпаКеп, с1ег ёег Вейеихипе с1ег >Убг!ег их о г 'Но!'

ип(1 ро\е Те1<Г еп1зрпсп4 (сНе аЬег Ыег шсМ §езргоспеп чгегйеп)

<§ 413).

1Мег йеп апйегеп АёуегЫеп зша" кйг (кйгёке) 'зсЬоп' ипй г5.ч

'^егайе' Ьетегкепзшегг; еЬепзо аисп Йег Тур 2у/ апз4. ечо *Ь(ег*.

01е РгЗрозШопеп уг$ 'оЪегпаШ, аи{' ипс1 лая 'аиззег* епхзрге-

спеп йеп РгЗрозйюпеп мгг ипс! гаг ш етег РеШе уоп Мипйагхеп

т ЗегЫеп, \/Зпгепс! сНе Роггаеп кг (< кга/) 'пеЬеп', рики ипс! ргки

'йЬег, пеЬеп' ипс! рг, риг 'ипхег' с!аз Ргойик! етег Ьезопбегеп Епт-

лу1ск1ип§ 1п сПезег Мипйаг! Ы1с1еп.

11п1ег Йеп Втс^бггегп ШМ баз роз!розШуе йа т сЗег Вейеи-

1ип§ 'ипс!', зеИепег '\уес!ег' аи{. 01езе5 ОЬегаиз оН ^еЬгаисЫё В1п-

<1е\Уог1 1з1 аиз с!ет Тйгк18сЬеп епИеЬп! (§ 453).

АисЬ т сПезег Мипбаг! Ьез1еЬеп с^е Раг^ке1п -к, -ке, -п, -по,

-г ипс! -те, сНе §еш155еп ^6г1ет, 2ите1з1 АЙуегЫеп, Ье1§еШ§1 *ег-

с!еп (§ 459). Уоп сНезеп Рагпке1п 151 аЬег -п т с!ег 2. Регз. Р1иг.

уоп 2еЛ\Уог1гогтеп аЬгизопйегп (§ 460). Ез ЬапйеИ 31сп т

сИезет Ра11е ит с!аз Ьеше^Пспе -п дег ^ггесЫзсЬеп УоШзтипбагкп,
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дяз дапк «Лег СНекгЬпей с1ег Епйип^ т дег 2. Регз. Р1иг. Ле (-те)

•п ЬеШеп Зргаспеп дигсп 61е ОаШроН-ЗегЬеп йЬегпоттеп \упгде.

8 у п { а х

ОЬшоЫ ез т дег Зупгах зеЬг у1е1е 1йгк1зспе ипс! Ьезопдегз

^песЫзсЬе ЕтПйззе &аЬ, ЬНеЬ сИе ге1айу агс^зНзспе зегЫзсЬе

Огипд1а§е дег тогрЬо1о213сНеп-зуп1ак115сЪеп Зггиктиг Лезег Мипдаг!

досп §и{ Ье\уаЬгг (§ 595).

АНе 31еЬеп РаПе зтд посп 1ттег егЬаИеп ипс! \т 51апд1§еп

ОеЬгаисЬ, досп На! зкЬ (Не 1)пкгзспе1дип& дез Ра11ез дег Нкпгип^

ипд дез РаИез дез Оггез Ьетапе уоНкоттеп муе^зсМ. 1п деп

те15<еп Ра11еп иЬетептеп Ьокапу ипд тзтгитепЫ тй Йен

ептзргеспепдеп РгарозШопеп сИе Рипкпоп дез Аккиза^уз (У1айУ5)

(§ 463-467). В1е Ыцшд1егип§ (Иезег 11п1ег5спе1дип§ кдпп1е аиз

<3ег аИеп Неша! пн1§еЬгасЫ \^огдеп (ете дегаги^е ЗМиаНоп ЬезгеЬг

ш етег КеШе уоп 01а1ек1еп), аЬег аисп ипкг ^песЫзсЬет ЕтНизз

т ТпгаМеп ег{о1^ зет.

Оег ОеЬгаисЬ дез рагп'Куеп ОепШуз \уигде аит- КесНпип^ дез

АккизаЦуз ипд 1пз{гитеп1а1з ешеНегг (§ 468 — 469) ипс! итгазз*

,]епе РЗПе, \уо даз ОЬ^ек! дет Напд1ип§; одег даз МШе1 {иг дегеп

"Уег^хгкПсЬип^ кете ргЗг15 Ье§гепг1е Меп^е дагзгеНеп.

Оег ОеЬгаисЬ дез роззезз1Уеп ОепШуз 1з1 зепг Ьезспгапк!, да

деззеп рипкИоп ^гбззтепгеПз уоп деп ро5зез51Уеп Ад]екйуег»

йЬегпоттеп ууигде (§ 471).

01е аЫаНуеп Ргарозгпопеп ой 'уоп', и 'аиз' ипд 5 'уоп' \уег-

деп (пи! Аизпапте етге1пег уегзктегтег Копзггикпопеп ипд г1ет-

'НсЬ гап1гек:пег Ве1зр1е1е т Уедет) тсЫ тепг §еЬгаисЫ ипд «шг-

деп дигсп <Ие РгарозШоп йо Чпз' егзеКг! (§ 479). 01е 11гзасЬе

Ыегиг 13* д1е Арпагезе, д1е Ве1зр1е1е ме ой оЬд/йка т й-о-Ьд\йка

ипд оЬд\йка ш ЬЩйка уетапдеИе. Б1е пеи^езспаНепе Вег1епип§

^аЬ Уегап1аззип§ [иг д1е Аиззопдегип^ дег РгарозШоп йо т дег

Ведеишпд 'уоп', \уогаи{ 81е т дег ^екпеп \^е1зе уега11§ете1-

пег! Vуигде \\ае 1т пеи§г1есш5СГ1еп даз РгЗНх ё$- 1п |«- уегшапдеИ

VVигде (§ 484). ОапасЬ \уигде д1е РгЗрозШоп йо 1п дег §1е1сЬеп

*у7е1зе уег^епде! *1е даз §г1есЬ|зсИе &г.6, даз аиззег 'уоп' аисЬ

'аиз', ]а зо§аг аисК 'пеЬеп', 'ОЬег', 'дигсЬ' изVУ. Ьедеи1е{ (§ 480).

АисЬ сИе РгйрозШоп ргко 'иЬег', тИ е1пет ТеЛ дег Ведейшп^

дез бг'есп'спеп <*Л|5 йЬеге1П5Иттепд, егЫеИ е^пе §е\У13зе Ехрап510п,

50 дазз 81е аисЬ 1п дег Ведеи1ип(з; 'дигс!1' уогкотт! (§ 486).
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Оег ро55е551Уе Оа11У <3ег регзбпНспеп Рйгшбггег 1з;1зепг ^ешбпп-

Псп, ипсЗ 2\уаг 1т ао!погтппа1еп ОеЬгаисп фгй/е з+се пи 'теш Негг

гШегг', § 490). 1п РЗПеп ^еЬипйепег Роззе881У1Ш *ег(3еп Копзггик-

(юпеп иле зёз1ппа т\ щ1а 'тетег Зсг^езгег Ыас1еГ ^еЪгаисЫ (§ 491).

ОЪмуоЫ егт^е йегагИ^ег Ве1зр1е1е аисЬ ш дет аИеп зегЪокгоаИзспеп

Зргаспе уеггекппег \уигс1еп, 131 (Пезе Егзспеишгщ шаНгзсЬешПсЬ аи{

ЮгМзспеп ЕтПизз гигйскгигипгеп. Оапг к!аг 151 сйезег ЕтПизз т

КопзНикНопеп »че йи Ьй1по-И-§а гпд/а 'уоп ёетез Уа4егз 5сНше185',

иго <Пе Казизепйипе пасп шгк1!>спет УогЪПб! егз4 пасп с1ег роззез-

§|уеп Епк1Шк котт! (§ 492). О^ез зт<3 зепг т1егеззап1е Ве1зр1е1е

б!ез 51гик{ига1еп ЕтНиззез етег а§&1и11гпегепа!еп аи* еше ПекНегепёе

ЗргасЬе.

Бег ШПу с1ез Ве\уеёиа§321е1з 1гШ ЬЗиП^ аиг, ]ео!осп зктз оппе

РгарозШоп к 'ги' (§ 493).

1_1л1ег йеп Уег*епс1ип§з1уреп ёез АккизаНуз оппе РгарозШоп

;уагеп с!ге1 ЬегуоггипеЬеп, (Не <1еп §песгпзспеп уоПкоттеп епхзрге-

спеп: (Не КопзНикНоп тИ гже! АккизаНуеп ш УегЫпйип^ тИ

паргаип 'таспе' (§ 496), (1ег АккизаНу ш УегЫпс1ип°; тИ а.еп

УегЬеп ти зе 'з1сЬ', (Не (1ег Рогт пасп теаЫ зтб! (§ 497) ипс!

сЗег АккизаНу а!ез регзбпНспеп Рйтогтез пеЬеп б!ет уег§1екпеп(1еп

Втёипдзтуогх копо 'те' (§ 500). ОЬ\уоЫ етге1пе Й^езег Туреп

етц^егтаззеп аисп зопз! т дет зегЪокгоаНзсЬеп Зргаспе Ьекапп*

зтб!, 151 Шге ^гоззе УегЪгеИип^ т с!ег Мипйаг! уоп ОаШроН аиг

^песЫзспеп ЕтНизз гигйскгигипгеп.

01е РгарозНюп 5 'тй' шпб пиг пиг 5е^'55еп Ргопотта ипа"

т 2\уе1-(3ге1 Аиз(1гиск5{огтеп ас1уегЫа1ег ВебеШип^ уег\уепбет

(§ 504). 5опз1 тгд (Не й021аНуе Вебеишп§ бигсп беп 1пз1гитеп1а1

оппе РгарозШоп аиз^ебгйск!. 1п (Незег Егзспетип^ котпй с1ег Ет-

Пизв бег ГйгМзсНеп ЗргасЬе гит Аизбгиск, с!1е ЬеШе Вебеишп^еп,

без МШе1з ипб сЗег ОезеИзсЬаЙ, йигсЬ (Не §1е1сЬе Рогт *1ес1ег-

%\Ы, апй 2\уаг — йп Е|пк1апе пит 1Ьгег ВНикгиг — тй НШе е1пез

5и{[1хез ип(1 П1сЫ етег РгарозгНоп.

ЕХег уег(1орре11е ОеЬгаисЬ бег регзбпИсЬеп Рйг\убггег Ьа1 31с1т

4п ипзегег Мип<1аг1 аИег \УаЬг5сЬе1п11сНке1{ пасЬ ип!ег ^Г1есЫзсг1ет

Е1пИи8з аиГ хпгаМзсЬет Войеп еп1\^1ске!1 (§ 519).

Ап 51е11е уоп ^ог1уегЫп(1ип§еп *1е \а \ И ЧсК ипй д\х' шегйеп

УегЫпйип^еп (1е$ Туре т! з гоЬдт 'тт тИ йи' уег\уеп(1е1 (§ 521).

Оег ОеЬгаисп с1ег Рйг\убг1ег ЗV0^ ипд зеЬе ]в1 т пе1ет

ет|;езсЬгапкт (§ 522—523) ипй аи[ е1пге1пе уегз1е1пег1е Аи8Йг0ск€

ге<1«21ег1 («пе г. В.: пЦе па (зйто) 5Ув/бт (ти) Ши 'ег 181 пйгпзсп',
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'тН зешет Уегзхапб 151 ез шсЫ ш Огбпип^'; у&1. гизз15сп 1ай

'Оьегетзиттипё', ро1шзсп 1а<1 'Огбпипё' из\у.) ипб - Ье1т Рйг\уог1е

$чд] — аи{ б1е зре21аПз1ег1е Вебеишп^ 'е^еп'.

Ап 3!е11е без 1пз1гитеп1а1з без Рйтоггез 55 '*аз' Ш1гб (1»е

епгзргеспепбе Рогт без Рйгшойез ко '\уег' ш УегЫпбип^ т'А бег

Ргарозйюп 5 уег\уепбе1: 8-к1т си да ротеНт 'уУопи! ууегбе 1сЬ

(баз 21ттег) кепгеп' (§ 524).

Б1е Кахе^опе бег Ьезитттеп ипб ипЬезшшпхеп Аб]'екпуе 1з1 гшаг

\т ОеЬгаисЬ (§ 526—9), оЪ\уоЫ бегеп тогрпо1о§18спе КеппгенгЬ-

пип§ аи{ беп АкгепшпкгзсЫеб Ье1 етет ТеП бег А^ек^уе ипб

беп Штегзсгпеб Ье1 беп Епбип^еп без Ыот. 8т§. тапп1. ОезсЫ.

(-а: -/) геби21егт егзспет!. 2ит УпгегзсЫеб ёе^епйЬег бег Епхшк-

к1ипе т гаЫгекпеп \уез1НсЬеп зегЪокгоапзсЬеп МипбаМеп, уегбгЗп-

§еп Ь»ег б1е Ъе51лтт1еп Рогтеп кетез^е^з б1е ипЪезИттгеп аиз бег

аМпЬиНуеп Уетепбип^. Ез чпгб, У1е1тепг, ете §е>У15зе Ехрапзюп

бег ипЪезтлтттеп Рогтеп ЪеоЪасЫег. МбеНспегше^зе ЬапбеИ ез $1сЬ

Ыег ит ете ^е^сЬИ^е ипб 21етНсЬ а!1е 1зо§1оззе, б1е §гоззе 01а-

1ек1§гирреп уегЫпбег, Ъгч/. хгепп! (§ 528).

Уоп 1ипбатепта1ег Вебеишп§ гйг б1е Зупхах бег 2еИ\УОг11огтеп

151 бег Утзхапб, базз ет{аспе РгЗтепЫгеНеп 1еЬЬа{1 ^еЬгаисМ »ег-

беп. Эег Уег{аззег па* 1т „Ли2поз1оуепзк1 п'1о1оё", XX, ете АгЬеИ

йЬег бегеп Вебеишп^еп ипб ОеЬгаисп уегбНепШсМ.

Эаз АбуегЬ без РгЗзепз ийгб зепг У1е1 уегмепбег. Аисп аЪзо-

1и!е Копзггикхюпеп гш1 б1езег Рогт, \^1е 31е т бег зегЬокгоатлзспеп

ЗргасЬе етз1 паиП^ уогкатеп, аиз бег пеий^еп ]ебосп Ьетапе

уоИкоттеп уегзсЬ^ипбеп зтб, \уегбеп {иг §е\убппНсп ^еЬгаисЫ

(§ 545).

Оег зо§. Раг1. рег!. разз. \*мгб аисп уоп тспттгапзШуеп УегЪеп

§еЫ1бе4; зете Вебеишп^ 1з1 ]ебосп тспт разз1У, зопбегп гезиКаКу

(§ 550). ЫасЬ б1езег РисМип^ уегшгкНсМ б1е Мипбаг: уоп Са1Нро11

Ыз апз Епбе ете Еп(\У1ск1ип§, сИе аисп ш апбегеп Мипбаг1еп

Ъе&оппеп шигбе. ,

Ъчх пе^айуе 1трегаНу штб тН НЛГе уоп лёка 'ше п1сЫ* ипб

П1сЫ та* п е т о ] 'базз.' ^еЬПбе! (§ 553).

Б1е рег1рЬгаз!15сг1еп КопбИ10па1е тН бет 1трег!ек1 6ю(и),

саз... ({псап, НбаЬе) зтб зеЬг ееЬгаиспПсп (§ 555—557). 01езе ги-

заттеп§езе!21е УегЬа1{огтеп \уегбеп гите1з1 гиг 1ггеа1е копбШопа1е

ЗииаИоп 1п бег Усг^ап^еппеп1 ^еЬгаисЫ, и. гч/. тсМ пиг 1П бег

Аробоз15 - Ыег 1аиге1 (Не Копз1гикНоп: ^(и) + йа \- РгЗзепз, —
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зопсЗегп аисЬ т йег Ргогазе (т (Незет Ра11е ч/'\:й с'ау(и) т'й дет

1пПшНу уегЬипйеп).

01е гизаттепёезетгте УегЬаНогт тй Ы (с1а5 т йвезег Мипйагг

[Ог а11е Регзопеп ипуегапйег! Ые1Ы) пат Ыег кете рогепНеИе, зоп-

<1ет паЫшеИе Вейеихип^ (етег Напс11ип§, сПе т йег Уег§ап§еп-

пеИ ой ойег ЪгаисптЗзз^ уегпспте! \уиг(1е) (§ 559).

Тго1г ]аЬгЬипс1ег1е1ап2ет ЬеЬеп ш с1ег п1сЬ(з1аУ15сЬеп 11т\уеН

Тпга^епз ЬИеЬ (Не Кате^опе без УегЪа1азрек1з УоНкоттеп ипуег-

Зпйегг егпаИеп (§ 560).

1п йег 3. Регз. 5т§. ипс1 Р1иг. (1ез РегГекгз епНЯШ ш У1е1еп

РЗИеп (Не Кори1а, т бег НаиргзасЬе ш зупг.акНзспеп Ке1аНу

(§ 568). Ве1т зиЬз1апНу|8спеп РгЗсНка! епНаШ (Не Кори1а зеЬг оЙ,

мпй 2*аг ипгег с1ет ЕтИизз апа1о§ег шгЫзспег КопзггикИопеп

(§ 569).

СЬагакгепзНзсп Юг (Не Шог1го1§е т (Пезет 01а1ек1 151, йазз

(Не ЕпкННк бег 3. Регз. 5т&. Ргаз. ]епе 51е11е 1т 5а1г етштт!, (Не

аисп (1еп йЬп^еп УегЬа1епк1Шкеп гиШН, а1зо уог йеп ргопотта1еп

ЕпкПНкеп (§ 575). Уог йег ргопоттакп ЕпкННк з1еЬг «т Зат.г 1ш-

тег аисп йаз уегпетепйе РгЗзепз тзат (§ 576).

01е 2аЫеп уоп 2 Ыз 4 шеШПспеп ОезсЫесптз 21епеп (Не

Уегшепйип^ йез Оеп. Зт§. ипй тсЬт Йез Ыот. Р1иг. пасЬ 51сп

(§ 582), \уйГ1геп(1 Ье1т зЗсЫ. ОезсЫ. йег Оеп. Р1иг. (ипй шсЫ о*ег

Оеп. 5н1(у.) уешепйе: ч/кб (§ 583).

Ве1 Ьопегеп 2аЫеп а1з 4 151 пиг Йег 1пз1гитепЫ Йез ЗиЬзгап-

Нуз йекНтегЬег: Обйе рей ЬтаЦата 'ег кат тН гйп! Вгййет'

(§ 586).

8сН1и$8{о18егип8

А. Раз игзргип§зцеЬ'Ш йег ОаШроН-ЗегЬеп

2*ескз РезЫе11ип§ Йег игзргипдНспеп Нетаг <1ег ОаШроН-

ЗегЬеп тизз (Не Ме!пос1е йег ОЬегзсппе^ип^ «Зег 1зо^1оззеп ]епег

Е«еепзсЬаНеп ап^едаепйе! юегйеп, (Не \ук ш йег Мипйагг уоп ОаШ-

роН ипй т апйегеп зегЪокгоаи'зспеп Мипйагтеп аптгеКеп. Оаз аНе

ЬеЬепз^еЫе! йег ОаШроН-ЗегЬеп Ье{апс] 81сЬ т }епег 2опе, (Не

<11е те^зтеп ипо! ш1спНезхеп ]епег 5ргасЬе1§епзсг1а{теп аи1\уе1з1, (Не

(1ег Мипйагт уоп ОаШроИ еп1зргесЬеп. 1пзо!егп ез Ье! (1еп ОЪегеш-

зНттип^еп аисЬ ги 2и{а1П§еп КотгМепгеп коттеп зоШе, зсЬНез-

зеп (Не ШапгзспетНсЬкеЛз^езетге (Не Мб^НсЬке!! аиз, (1азз е^пе
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а г о 83 е АпгаН1 етгеЫег 0ЬегетзНттип§еп йигсп 2и1а11 егк1а«

мгй.

Уоп йеп пеи8ЬкаУ15сЬеп Мипйаг1еп коттеп уог аПега ]епе

ш Шез1еп ЫсЫ ш Ве1гасЫ, с1а (Не ОаШроН-Мипйаг! шейег (1а8 5с

< *зк{, посЬ Йаз / < *й1 {дозро/а 'Ргаи'), аЬег аисЬ шсЫ Йаз е га

%геЬ !ОгаЪ\ УгеЬас 'ЗрегНп^', се^ег- 'у1ег-', посЬ «Зав тоге < тоге

'капп' кепп1 (§ 596).

0\& Ве1опип§ зспПезз! ипзеге Мипйаг! Йег Огиррс Йег

аИегеп пеизЧокаУ18спеп ап, *апгепй Ше ОекНпаиопзгогтеп (уег-

аН^ететегтез -та ип Оа1.-1пз1г. ипй Аи8§1е1сЬип§ йез Оеп.

ипс! Ьок. Р1иг.) ез егтб^Нспеп, Й1е НегкипИ йег ОаШроН-ЗегЪеп

§епаиег ап Й1е 2опе ги Ыпйеп, й\е сНе 2е1а-5]ешса- ипй Козоуо-

Незауа-В1а1ек1е, еЬепзо аисЬ (Не Мипйагтеп бег Ро2агеуас-Уг§ас-

Огирре, шЫазз! (§ 597). (Эег 1еЫе Тегтт \уигйе уош Уег{а$зег

§ергй§1; ег еп1з1апй а1з Ег§еЬтз зетег иЫегзиспип^еп Йег Мипй-

аг1еп с!ег Ье1геКепйеп ОеЫе1е ап Ог! ипй 51е11е. О^е Мипйаг1еп

(Незег Огирре зтй Йигсп тге, йет §итаЙ1]'а-Уо]Уойта-01а1ек{ Зпп-

Пспеп, 1кау|зтеп, ги§1е1сп аЬег аисЬ йигсп Й1е (Зет Козоуо-Резауа-

01а1ек1 аппИспе аИеге Ве1опип^ спагаМепзНзсп.) Ете Ке1пе шеИе-

гег Е1§епзсЬа{1еп, \У1е гаЬгШт 'ует^еззе', 1'ё'Ьас 'ВгоГ: (Оеп. 5т§.)

Гё'Ьа, рига 'Зсппеске' муеМ. ОезсЫ., Оеп. Ьке1а 'Аи^ез', Йег таззеп-

паКе ПЪег^ап^ уоп 5иЬз1ап11Уеп \уе1Ы. ОезсЫ. Йег аИеп <-51атте

гит тйпп1. ОезсЫ., баз роззезз1уе Рппуог! пдпт Чпг', (Не Раг(.

рег!. разз. с!ег Туре игёпе/ 'уегпе1га{еГ ипй идйЬеп Ч'ег1огеп', (Не

1. Регз. 5т§. Аог. иго 'паНт', с!аз РгЗз. йгпет 'пепте', кохЪт

^зсЬгтейе', зпомЫ 'геШе ап (Ье1т ^еЬзЫЫ)', с]ег Тур о/га/о 'уег-

§1Йе1', с!аз Раг1. регГ. ак*. (ачо '\уо1Ие', с1ег айпопипа1е роззезз1Уе

Оапу ипс! 1ех1каИзспе ЕшгеШеНеп %че Vгз 'ОЬег, аиР, кибе 'НипсГ,

твгёт (ЗсЫтрЫотх), рШпе 'МИ1а§', /г/7т 'зсЫеийеге' \уе1зеп ипг«ге1-

{е1паЙ аЫ с!еп Оз1еп Ып, <Ие тоЫепе^птзспе АЬз1аттип§ Йег

ОаШроИ-ЗегЬеп аиззспНеззепй (§ 598—9).

21етНсп гаЫге1спе ипс! 8епг VУ^сЫ^§е Е^епзсЬаЯеп, \у|е 1ка-

у^зтеп, <1ег Капоуас-Акгеп!, йет 1п$\т. 5т§. Йег 5иЬз4апиуе тапп!.

ОезсЫ. аЫ от, бет Вг\. — 1пз*г. Р1иг. сЗег 5иЬз1ап11Уе тапп1.

ОезсЫ. аЫ -ата ипй <1ег Оа\. — Ьок. 51пе- Йег Ргопотта ипй

Ай]екНуе «ге^Ы. ОезсЫ. аи{ -от, \уе1зеп аи{ (Не пбгсШспеп 5еИе

йез пеи§1окау1зсЬеп ОеЫе1з пп Оз1еп Ып, а180 аи{ сИе Рогагеуас-

Угзас-Мцпйаг^гирре (§ 599). ЫасЬ йет Ыогйеп \я/е1Б* аисЬ еюе

§гоззе АпгаЫ *е11егег Е1еепбспаЙеп Ып, \у1е г. В. чей- апз(.

Ш-, -ро Ье1т т;1пп1. ОезсЫ. 5т&- йез Раг<. рег(. Ак{., г1го\н
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/л/чМ 'Кгашспе' гш1 о, хюйатса ' уУаззегтйЫе', хткёт зе Чсп пп§е',

йаз МсМуогпапйепзет ёез РНопетз йг, 1гё'§п)а 'Кнзспе' (ипс! тсЫ

с/--), и$уапе (шсМ затпе) 'ез 1а§С, сЗег Оеп. ёпй 'Та§ез', бег Оеп.

ЗгоЬЩа 'ОгаЬег', ко '*ег' (ипй тсЫ ко'), кщ), с1-оу'а бдЬа 'Ыз ги

сйезег 2ей\ зо\у1е ете Не1Ье уоп 1ех1каНзспеп ипй Акгеп(еш2е1-

пеИеп (§ 600).

5епг ит{ап§ге1сЬ 131 аисп Йаз Уеггекпшз с1ег Е^епзспаИеп,

(Не (Не Мипбаг! уоп СаШроН ^екпегтаззеп тИ (1еп Мипйагтеп

уоп КозоVо ипа! ]епеп дег Рогагеуас-УгЗяс-Огирре уегЫпа"еп (§ 601),

адЗЬгепб уегпаИтзтЗзз^ зеЬг \ует^ Е^епзспаНеп уогпапа'еп зтс1,

(Не лиг аиг дет Козоуо ойег т ёег Ме<оЫ]а ипй теп: аисп 1т

1Чога!еп Ьекапп! шйгеп (§ 603). 0\е МепггаЫ алезег Е^епзспаНеи

егзспетеп аисп 1т Рп2геп-Т|ток-01а1екг уегНегеп; ез ЪезгеМ аЬег

аисп ете ^е%мззе АпгаЫ апа"егег Е1§епзспа1*еп, сНе зо\уоЫ Йег

Мипдаг! уоп ОаШроМ а1з аисЬ <1еп Мипйагтеп (Пезез 01а1ектз,

тзЬезопбеге ]епеп пбгйИспеп, ^етеш зта\

Оагаиз §еЫ к1аг Иегуог, йазз (Не Мипйагг уоп ОаШроН ]епеп

Йег Рогагеуас-Угзас-Огирре ат паспз1еп зтеЫ (§ 602). Оеппосп

иЫегзспеЫе! мсп але Мипйагг уоп ОаШроМ Ъеёеигепа" аисп уоп

сПезеп ипс! \уе1з< аисЬ Е^епзспаНеп апйегеп Спагактегз аи?. 01ез

Ьейеик! ]ес1осЬ кетез\уе§;8, а"азз (Пезе МипсЬг! ете Л^зсп^гипсПаёе

Ьа{, а\ Ь. (1азз (Не ОаМ1роП-5егЪеп Ье(его§епеп Шзргип^з 51пс1.

01е тсЫ гаЫгекпеп АппМспкеНеп гшг ап^егеп Мипйайеп зт(1 т

<1ег Ке§е1 Йаз Ег^еЪтз ипит^апёНспег гиШМ^ег КотгИепгеп.

Ез Ьез1еЫ ]е(1осп кете ет21§е Мип(1аг( аиззег йег егшапЫеп

2опе, (Не ете Ьескикпа'еге АпгаЫ спагаккпзИзспег ^ететзатег

Е^епзспаКеп т'й а!ег Мипйагт уоп СаШроН аигутзеп копЫе. Аиз-

$егс1ет гещ! (Не тпеге 51гик1иг сНезег Мипйаг! ете Коп5е^иеп2

ш Йег рпопеПзспеп Еп1ш1ск1ип2, (Не )в(1е М1зсЬип2 аиззсНПезз!.

Уоп ^апг ЬезопсЗегег ^{сп^ёкей 13( (Не Копзеяиепг 1т \Уег1 о!ез

е' !йг йаз Ье1оп1е ё (§ 609). №3ге аисЬ пиг ет ТеИ йег ЗегЬеп уоп

СаШроП апйегеп Ыгвргип^з, ЬаНе ег П1сЫ Лезеп зо зеИепеп Шег4

йез ё ипа" кбпп!е сЛе зиЬШе 11пкгзсЬе1(5ипе е — е( — I тсЫ зо

копзе^иеп^ йигсЫиЬгеп, ипй г\уаг аи( е1пе Аг1 ипй \№е1зе, а1з оЬ

ЫеЬе! е1п зепг §и1ег ЬеЬгег бег уегё1е1сЬеп(1еп ОгаттаНк \уе13ип^-

беЬепй уогЬрпс1еп §;е*езеп \уЗге. 01е Егк1йгип§ Юг а"1е 1!птег5сп1еа!е

2\у15сЬеп с1ег Мип(1аг1 уоп ОаШроН ипй ]епеп Йег Ро2агеуас-\/г§ас-

Огирре 1з1 аи[ е1пег §апг апйегеп ЗеНе ги Ппйеп. Оаз §апге ОеЬ1е1

Йег Уо^УО(Нпа ипй <1ез пбгйНсЬеп ипс] тЛНегеп 5егЬ1еп з1еШ е1п
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^гоззез те1апазтаз15спе5 ТеггНогшт баг, беззеп Веуб1кегип& гиг 2ей

бег Шагк1егип§еп (ХУ.-Х1Х. ЛЬгбх.) уоПкоттеп уегапбег* ипб

бигспетапбег ^ечуоггеп шигбе. Ез 151 уегзгапбПсп, базз уог Йен

^апбегип§еп, бегеп мсЬН§81е уот Зйбеп пасп Ыогбеп §т§еп, <Не

1зо&1оззеп зкп аи{ (Пезет ОеЫе1 §апг апбегз аизЬгейеп ипб кгеигеп

тиззгеп, зо (1азз ез 1ока1е Мипбагхеп §еЬеп коппхе ипб аисп §еЬеп

тиззге, б1е КотЪтаНопеп уоп Ец^епзспаГтеп аи1\У1езеп, ше 31е ш

с!еп пеиН^еп Мипбаг1еп шспт уогкоттеп (§ 609). АисЬ б1е Ро2а-

геуас-Угзас-Огирре зе1Ьз4 151, иле (Лез (Ле §ео§гаргпзспе Ьа^е ипб

(Не тпеге 5:гик1иг хЬгег Мипбагхеп ге^еп, е^епШсп аиз 21етНсЬ

гегзНеигеп Резгеп ешез аИеп 01а1ек1з гизаттеп^езеггг, бег {гйЬег

\уейег 8йбПсп Ьезхепеп тиззхе. 01е Мипбаг! уоп ОаШроН зеггг

ете (1ег аиз^езхогЬепеп 1ока1еп Мипбайеп б1езез 01а1екх5 гогг.

ОаЬег капп аисп ип!ег бел ЬеиН^еп 1ока1еп Мипбаг4еп кете ешг1§е

§е{ипбеп ^уегбеп, уоп бег Ъепаиргег шегбеп копп1е, базз б1е Мип-

баг1 уоп СаШроН ^егабечуе^з уоп Шг аЬзгаттт. Аиз (Незет

Огипб 1з4 ипзеге Мипбаг1 шспт пиг {йг (Не Егк12гип§ бег Уег-

§ап§епей бег Ро2агеуас-Уг§ас-Мипбаг1еп, зопбегп аисп Н1г (Не

РекопзхгикИоп без ВПбез бег аИеп 01а1ек1е 1т пбгбНспеп ЗегЫеп

\У1сЬт18. Э1е Ызпег баг§е1е§4е Апа1узе ше151 ипгдаеИеШаЙ аиг баз

Та1 бег Огоззеп Могауа обег (Не Шт ЪепаспЬагхеп ОеЫеге (а1зо

баз ОеЫе( зйбНсп бег пеиНдеп 2опе бег Рогагеуас-УгЗас-Мипбаг-

теп) а1з жапгзспетПспе игзргйп^ПсЬе Не^та! бег ОаШроН-ЗегЬеп

Ьт (§ 605). 01ез Ъебеигег, базз б1е Ып§и1зНк е!пе ВезгЗ-

(1§ип§ бег Уо1кзиЪегНегегип§ уоп бег 0Ьегз1еб-

1ип§ аиз ^§;об1па (бет ЬеиН^еп Зуегогагеуо) П е I е г 1 (§ 606).

Ве1 бег 11Ьегргйгип§ б1езег $сЫизз1о1§егип§ \т Вой СЛо^оуас Ье1

Зуетогагеуо, \уо зкп ет аизпеЬтепб попег Ргогепгзэгг аИег Ет-

ч/оппег уогппбег, копп!е бег Уеггаззег ете §гоззе АпгаЫ уоп

Е^епзспаНеп гезтзгеИеп, б1е тй ]епеп Ье1 беп ОаШроН-ЗегЪеп

ипегетзНттеп ипб 51сп Ыег, аНеп Рег1игЬаНопеп бег ^апбегип^еп

\У1бегз1епепб, егЬаИеп ЬаЬеп (§ 608).

О^ез %1Ы б1е Мб^ИсЬкеК 2иг Везспгейип^ е1пез пеиеп ОеЫе-

1ез: бег КекопзНикНоп без игзргйп§ПсЬеп 01а1ек(Ы1без без ЬеиН-

ееп М1§гаИоп82еЬ1е(е8 \т пбгбНспеп ипб т^Шегеп ЗегЫеп (§ 617).

01езе Аиг^аЬе, е1пе бег 2еп1га1агЬеИеп ипзегег §езсг11сЫНсЬеп 01а-

1ек!о1о§1е, \У1гб е^пе котрагаИуе Апа1узе зо\уоЫ бег Аиз\уапбегег-

сНа!ек1е (\У1е ез бег уоп ОаШроН, Ьг\у. 1п ешег 1е1!\уе1зе апбегеп,

Аг1 е1П2е1пе ш бег Уо]уоб)па з1пб), зо\У1е аисп бег 01а1ек1е 1т
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11г5ргип§з§еЫет (\уо Зригеп ешез 01а1ек1зиЬз1га18 ептбескг \уегбеп

кбппеп), иптег §1е1сптаз81§ег ипб зхЗпб^ег Аизпихгип^ затШспег

1оропотазизспеп, ^езспкпШсЬеп ипб етпо1о§18спеп Эагеп зоше бег

зрЗгНспеп Ъез1еЬепбеп ЗргаспбепкпШег еггогбегп. Оеп егзкп згспе-

геп Аиз§;ап§зрипк1 хйг ете бегаги^е Апа1узе Ые1ех (Не Мипбаг!

уоп ОаШроН, сПе ез ипз егтб§Нсп1 шсМ пиг ешеп аНеп 0]а1екИур

ипб беззеп ёео^гарЫзспе Ьа§е гезтгизгеИеп, зопбегп аисп (Не Коп-

гигеп бег Уег!еПип§ ЬепаспЬагхег Туреп ипб с11е зешеггеИ^еп 1зо-

&1о8зеп ешег Кете уоп Е^епзсЬаИеп уогаизгизехгеп. Оапг Ьезоп-

(1егз шспи^ егзспетх бег итзхапб, базз аи{ Огипб бег Мипбагг

уоп ОаШроН баз А1тег ипс! (Не зиЪзтгаизспе Негкипгг (1т Зтпе

ешез 01а1ек(8иЬз1га(з) ешег §апгеп КеШе уоп Е^епзспаНеп гезг^е-

зхеШ шегбеп капп, (Не т беп Мипбаггеп без пбгбНспеп ЗегЫеп ги

Нпбеп зтб. ЛеЫ капп Ьепаиртег \уегбеп, <1азз Ье1зр1е1з\уе13е бег Акгепх

<1ег Капоус1, бег Оа*.-1п5*г. (1ез Турз зе1ата 'Обггегп', Рогтеп без

Турз опот гет ']епег Ргаи', (1аз ё ш Vей- < чей- апзг. Ш- ипб уге1е

апбеге Е1§еп1йтНспкеиеп т беп 01а1ек1еп без пбгбНсЬеп ЗегЫеп

ЗИег а1з <Не М^гапопздаеНеп аиз бет Зйбеп зтб (§ 622). Уоп

§гипб1е§епбег Вебеишп^ 151 ]ебосп (Не Тагзаспе, с1азз (Не 1кау1зтеп

т Лезет ОеЫег шсЬг пиг аИег а1з б1еШапбегип§еп, зопбегп зо^аг

аисп а1з бег Егзагг без ё бигсп е ш апбегеп Ве1зр1е1еп зтб (§ 619).

0!ез Ш1ГЙ ет §апг пеиез испх аи{ (Не Рга^е бег Оепез15 без погб-

бзШспеп зегЬокгоаИзспеп В1а1екНурз (екау1зспег тН 1кау1зтеп),

бег беп Каит уоп Кга1]еуо Ыз 5е§ебт етшттг ипб <Ие Огипб-

1а^е бег зегЬокгоаНзсЬеп ЗсЬгШзргаспе т ЗегЫеп ипб т бег Уо)-

уобта ЬПбет. Ез 1з1 к1аг, базз б1е Уогаиззе12ип§ иЬег б1е ЕпЫе-

пип§ б1езез 01а1ек1з ш Ше§е бег М1зспип§ бег ЬегеКз гегН^еп

екаУ13сЬеп ипб гегг^еп 1кау1зспеп Мипбагг епИаНеп тизз. Ез чпгб

уоп е]пет §езсп1о5зепегеп 0^ипбVУег1 без ё т ^епеп ОеЬ1е1еп аиз-

§е§ап§еп шегбеп тйззеп (]епет, бег т бег Мипбаг! уоп ОаШроИ

егЬаИеп ЬМеЬ). 01езегаг1 \У1гб аисп сПе 1т Уо]Уоб1па-§итаб1]а-01а1ек1

ОЬПсЬе Епгчу1Ск1ип§ ё > I 1т >Уе^е бег Аз51т11аНоп 1п е1П1§еп рпо-

пеНзсЬеп 51е11ип§еп к1аг: ё\~>Ц («гал/// 'ЗНеге'), §пёу>§т (^л/гс/о

'Ыез!', дпмап 'гшззишп!', 'кгапкНсп' и. з. «г. (§ 623). 01е бигсЬ ипзеге

Мипбаг! §епе^ег*еп Аигк1агип§еп деегбеп ете \У1гкзатеге Аиз-

пи12ип^ аисЬ апбегег Оа1еп — ^епе^, б1е аиз беп Мипбагтеп з1аттеп,

бегеп Уег^ап^еппеИ баз Магег1а1 уоп Са1НроН егпеШ — егтб^П-

сЬеп. 2и ^С1сЬег 2еИ \уе131 б^езез Ма!ег1а1 аиг баз АИег без Рога-

геуас-Уг§ас типбайНсЬеп Турз Ып (§ 620). Ез Ьезхапбеп а1зо посп

уог бег ^апбегип^ Мипбаг1еп т1Г §итаби.а-Уо]Уобша-1каУ13теп,
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с1осЬ оЬпе <Пе пеизЧокаУ15сНе АкгегПуегзсЫеЬип^. 01езегаг1 епНаШ

(Не Мб^исЬкей йег Егк1агип§ (Лезез Турз а1з пасЫга§Пспе Кгеи-

гип§ с1ез Козоуо-Кезауа ипй §ипгасП]а-\/о]уо(Лпа 1)1а1ек1з.

01е Рага11е1е гичзсЬеп йег Мип(1аг1 уоп ОаШроП ип<1 )епег

«оп Кгазоуа (§ 604), сЗеззеп Угзргип^з^еЫе!, \\ае <Не с1ег 11п1ег-

зиспип^еп йез Уег{аззегз егреЬеп (ЛР XVIII.), зкп 1т иЫе-

геп ТеП с!ез Р1и83ёеЫе1ез (1ез Т1ток Ье?апй, 1з1 зепг агшепепй.

ОЪшоЫ 2Ш!зсЬеп беп Ье1с1еп Мипёайеп ^гоззе 11п*егзсЫео!е Ье-

5*еНеп, {а11еп ете §апге Ке1пе {гарраЫег АппПсЬкеИеп уог а11ет тз

Ац^е: е > е' (Ье1оЫ) || / (ипЬе4оп(), чей- апз{. уШ-, %г\\. -ата \т Оа1.

Р1иг. 5иЬз1. тапп1. ипй засЫ. ОезсЫ. зоиле кга§. -ат, д\е 5риг <1е^

/г ип<1 шсЫ а!ез V 1т §а11. гё'ёа зе 'дйЬп!' ипй кгаз. зе гё\.а 'Йазз.'

ипс! (Не тесПа1е Рогт оЧезез УегЬитз зеШег, \уейег ете Рете

1ех1каПзсЬег Е^епзспаНеп. 01е ОЬегетзп'ттип^еп это" йегай, йазз

31е (Не Уогаиззе12ип§; а11ег 1зоё1оззеп §езМ1еп, сНе 31сК аи! етет

аиз§ес!епп1еп ОеЫе! ОЬег йаз погйбзШспе ЗегЫеп, уоп <1ег Огоззеп

Могауа Ыз гит "Пток, егзНесккп ип<3 зраЧег уоПкоттеп ойег

1еИ*е13е Йигсп пеиеге 31ес11ип§еп гегзНеи! шигйеп, (Не (Незез §апге

ОеЫе! ОЬегзрйНеп. Ез 13зз1 з1сЬ да аи{ етет уегзсп\уип(1епеп В\а-

1екКур зсЬПеззеп, с!еззеп улстЧ{*51еп Е^епзсЬаКеп ё=*е\ с11е уогуЛс-

ёепй йИеге АкгепНиегип^, ]ейосЬ гш! <1ет НегйЬетепеп йез " уоп

бег ЕпйзНЬе (зошоЫ йег оЯепеп а1з аисп йег ^езсЫоззепеп) или

с!ег 0Ьег1га§ип§ о!ег Епб!ип§еп у/е1Ы. ОезсЫ. аи{ (Не Рогтеп (1ез

Оа{. Р1иг. йег 8иЬз1аппуа тйппЬ ОезсЫ. зтй. 2и Ыетегеп, пЬег

Ъес1еи1еп<1ег) СЬагакНгпзикеп у/йга!е аисп уёй- апз1. уШ- ^епбгеп

(§ 622). 01езе Е1^епзсЬа{1еп, Ьг\у. 1Ьге Зригеп Нпйеп 81сЬ аиззегйет

аисЬ 1п Йеп Мипйаг^еп (1ег Ро2агеуас-Уг§ас-Огирре. 0!'е5егаг1 Ье-

к' ттеп \У1Г с!те егз1еп 1Мег1а&еп оЬег сИе зргасКПсЬеп Е1§епзсЬа!-

1еп (1ез а11еп е(Ьп13сЬеп Турз уоп Вгап1беус]', (Не ЫзМег ^ег Мззеп-

зсЬаН уоПкоттеп ипЬекапЫ \уагеп.

В. Оаз РгоЫет йез Оа1итз йег \И§гаИоп

Ет ОаНегеп Йег М^гаНоп е1П21§ аи{ Огипй йег зргасЬПсЬеп

Е^^епзсЬаИеп 131 пиг арргох1таНу гад&ИсЬ, 1пзЬезоп(1еге Шг (1еп

РаП, йазз ке1пе ^епй^епйе АпгаЫ уоп зсНгШНсЬеп Оепкта1егп

аиз с1ет игзргип^з^еЫе! гиг УегН^ип^ зкЬеп, зо йазз а1з сЬгопо-

1о§15сЬег КйскЬаИ (Не ЕросЬе (1ег ет2е1пеп УегЯпдегип^еп 1п апйе-

геп ОеЬ1е1еп ап^епоттеп \уег(1еп тизз, оЬшбЫ з1сЬ <Ие §1е1сЬеп

Уегапа"егш)§еп \т Итвргиа^^еЫсХ (1ег Аизшап^егег т е1пег §апг

апйегеп 2еЛ аЬ^езрхеИ ЬаЬеп кбппеп. Аиззегйет капп у/ейег (Не



ОЬег Ле Мип<1аг1 с1ег ОаШроН-ЗегЪеп 497

-Мб^НсЬкеп1 ешез ЕпМск1ип§8рага11еНзти5, посЬ (Не бег Рог1зе12ип§;

аНег Епгш1ск1ип§з1епбеп2еп аизеезсЫоззеп шегбеп.

Аиг Огипб без 2из1апбе8 без пеиеп Лоиегеп$, без Уегзс1шт-

•йепз без Л ипб бег 01екЬ5сЬа11ип§ бег Рогтеп без Оа1. ипб 1пзи\

Р1иг. капп §езсЫоззеп %-егйеп, базе с11е СаШроН-ЗегЬеп аиз Шгет

игзргйп^НсЬеп 51еб1ип8зееЫе1 г\уаг (Не 1три1зе 1йг (Лезе УегЗпйе-

гип^еп, тсМ аЬег аисЬ сИе {егН^еп Ег^еЪтззе тН зкЬ паЬтеп

{§ 613). Оетгиго^е капп (Не Аиз^апйегип^ тсМ уог бег МШе

<1ез XVI. .Шгбтз. зхап^египбеп ЬаЬеп. Оаз тсЬгегзеггте ё ипб бег

11т51апб, базз (Не Аиз\уапбегипе ]'ебепЫ1з уог (1ег Веепб^ип^ <1ег

^гоззеп М^гаНопзЬедае^ип^еп з!аШап(1, с1|е зек (1ет XVII. ЛЬгб!.

<1аз Та1 бег Огоззеп Могауа ЬезрйНеп, зргесЬеп баШг, базз (Не

\Уапбегип§ кешезгаПз пасЬ йег МШе без XVII. ЛЬгб1з. зЫг^египбеп

ЬаЬеп капп (§ 615). Б^езе ЗсЫиззго^егип^ — и^апбегип^ 1п

Йег г«еИеп Н21Йе без XVI. обе г егз1еп НаЧНе без

XVII. ЛЬ г (Из. — зитт! аисЬ тй бел Ег^еЪтззеп бег ^езсЫсЬШ-

сЬеп ип(1 еШпо^гарЫзсЬеп РогзсЬип§еп уоп Рго1. РШроук йЬегет

(§ 616). Аиз с1ег ТагзасЬе, (1азз (Не М^гайоп <1ег ОаШроН-ЗегЬеп

1П б1езе ЕросЬе ЙШ, ^еЬт ете дгоззе АпгаЫ уоп ЗсЫиззго^егип^еп

ш Ьеги§ аи{ б1е СЬгопок^е етге1пег ЕгзсЬешип^еп Ьегуог. 0<е

^сЬН^зге бауоп 131 баз Вез1еЬеп без пкМегзеШеп ё \т пбгбН-

■спеп ЗегЫеп, аисЬ посЬ ш етег ге!аНу кигг гигйскНеёепбеп Еро

сЬе, (Не \уеИ ]йп§ег 151 а!з (Не 2еи уоп бег ап^епоттеп тхй, базз

тпегЬаШ бегзеШеп баз ё т б1езеп ОеЫе!еп баз е ег^аЬ (§ 623).

ЕЬепзо Ьебеигип^зуоИ зтб аисЬ б^е АизкипКе, <Ие йЬег сИе ЕросЬе

бег VегЬге^^ип§ без -та \т Эа!. — 1пз1Г. Р1иг. ипб йЬег баз АИег

етег КеШе уоп АкгепгегзсЬетип^еп, уог а11ет йЬег б1е зо§;. ОеЬ-

пип§ бег Капоус! егЬаИеп \уегбеп кбппеп.

О говору Галиполских Срба





РЕГИСТАР РЕЧИ1

а 320

Э 304

абер 309

авус 441

авци]а 131, 220

а(де) 89, 107, 380

адет 37, 175, 220, 377

альм 231, 232, 348

азе 446

азр 447

аит 122, 180

а]дутин 106, 182

а]дуткин>а 195

а|ина 90, 113, 123

а]ка 123

акай 20, 237, 242

ако 35, 90, 293, 320, 369,

387

акшамосто 301

алия 217, 304, 350

алтьи 76. 79, 228, 255, 335,

348, 368, 399, 400, 449

ама (-али) 231, 295, 301,

318. 320

ама (усклик днвл>ен>а) 451

аман 311

Ангелина 315

Англичани 349

април. 117

арани)а 81, 90, 350

аргатин 304, 385

ардал 123

ардич 451

аскер 162, 175, 221, 228,

357, 389

ах 127, 320

баба 360, 389, 393

бабин 216

баир 400

баиров 332

баирче 326

ба]а 27, 34, 104, 105, 184,

195, 306, 314, 319, 320,

333, 344, 357, 379, 392,

393

ба}ак>е 250

ба]ем 25, 242, 259

ба]ин 152, 184, 344, 345,

397

ба]ча 167, 326, 393

бакрач 34, 228, 350, 399

бакраче 224, 378

бакьр 76, 182

балдьза 76, 79

бан>ик 142

Бар]амич 31

бастуй 364

бат 176

батак 118

батак.ъив 118

бахча 127, 217

бахчавануи]а 127

бахчаванминца 93

бацнем 274

баш 303, 311

баша 342

Белчов 20

бент 167, 176

бери 459

бетердишем 457

бечим 220, 235, 241, 288,

290

бенво 24, 36, 54, 56, 57,

98, 124, 210, -217, 224,

313, 362, 363, 364, 365

беиву 36, 52, 238, 239,

294, 301, 318, 319, 320,

373, 411

беигаае 120

бе»жим 43, 54. 56, 92, 200,

235, 241, 242, 271, 290,

291, 364. 375

беилац 54

бёнлим 54, 235

беилйм се 56

бе«лон.а 56, 195, 368, 463

бе»с 54

бе»сан 54, 211, 227

1 Из разлога краткопе у регистар ниту могле бити унете све речи из ди-

)алекатског материала у ово] кн>нэи. Узимани су по правилу знача]ни]и и ннте-

реслнтн^и примери. Исти разлози захтевали су да се сви облици исте речи да]'у

под )едном одредницом, код именица и именичких заменица под ном. \л., код

атрибутских речи под ном. ]д. м. р., а код глагола под 1 л. ]д. презента (иэвесни

изузеаи су учин>ени код помогших глагола чи]е су разнолике форме даване на

разним местима у аэбучним реду). Рефлексивне форме са се од глагола ко]и се

}ав.ъа]у и без се нису посебно издвя)ане. Глаголске именице, ме!)утим, иако су

тесно везане с глаголским системом, каво1)Спе су на сво]им местима. Прилози

облички ]еднаки средн>ем роду придева уврштени су под одредницу придева

Ни колебала у фонетском лику примера на^чсшпе нису узимана у обзир тамо

где су оаа у складу са битним обележ]има фонетизма галнпол>ског говора. При

том су примери са предакценатским е ■ - е" и оди. о — у обично нормализовани

на изговор са и одн. у као на^ипичяаф, док су варианте без цакаиизма прет-

поставлене гласовним ликовима са цакавизмом. Акценат ни]е обележаван пошто

исти облик, према закояима акцентуацн)е овог говора, може често имати по два

или три акценатска лика. — Знак е" уврштен ]е у азбучни ред иза е, а 6 иа

кра)у азбуке.
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би 256

бнвам 225. 298

биво 24, 27, 44, 85, 400

б и во л 26, 79, 182, 393

биволица 27, 311, 349

биволски 325, 365

бигевдису]ем 296, 359,

381

бигендишем 86, 296

бидо 53, 95,216, 293,301,

307, 311, 334

бизвреима 56, 302

билило 61

бинем 44, 95, 192, 293,

312, 369, 385, 414

бинет (бинут) 275, 293,

379. 386

биниво 85, 143, 397

бирем 235, 386, 391

бис (без) 36, 313, 314

бисенда 26, 52, 354

бисе»дим 25, 43, 310, 380,

383

бит 176

биНе 253, 256, 294

благ дан 371

благосовим 150, 151

блачно 90

бле"т 54, 56, 153

близо 118, 305, 308

блу]ем 114, 115, 132, 241,

242, 259, 278, 360, 385

бобоче 190, 232, 383

Божин 184

божиН 28, 132

бож]и 212, 215

боза 207, 362

6о] 341, 462

<5о]ак 37, 87, 90, 170, 185,

339 360

бок 36, 135, 154, 170, 206,

310, 349, 352, 377, 385,

387, 400

болан 24, 335, 349, 390

<5олес 68, 73, 138, 140,

197, 224

бон 28, 135, 312, 330,375

борчли]а 105

<5ос 28, 214, 318, 378

«остатка 131

«очиН 28, 90, 215, 339,

365

■брада 26, 45, 251

-браним 27, 239

брат 122, 170, 180, 229,

319, 400

братац 39

братовли 208

брзшно 61

<5рдавица 81

брдила 341

брдо 333, 375

бреис 54, 56. 10Д 123,

138. 140, 176, 180

бреисква 54, 56, 110, 140,

160

бринем се 393

бристар 149, 331, 390

бритван>е 250

бритвим 250, 342

брсанце 24

брфн 113, 131

бру}ан.е 47, 83

бру]им 83, 242, 287, 337,

376

бршнени 81

бубавац 37, 170

бубаица 326

бува 24, 126. 308

буга 195, 302, 330, 464

Бугарин 170, 182

бугарски 37

Бугарче 37, 38

будем 47

будим 132, 240

бужигши 147, 212, 383

бужиНов 226

бу]адису]ем 296

бу]адишем 296

бу]аше 120, 251

бу]им се 253, 292

булан>е 120, 250

булгур 79, 383

були 27, 222, 230, 239,

382

бунар 225

букишта 24, 26, 44, 47,

105, 188, 359

бусерина 88, 124

буерак 26, 47, 113, 132

бут 176, 179

вадим 124, 329

ваздан 24, 152, 301

ва]3м 113, 356

ва]ам 113, 212, 241

ва}ан>е 26, 37, 120, 335

ваки 43, 69, 90, 211, 217,

221, 309

валики 90, 91, 221, 309

■алок 27, 36, 174, 175, 330

валоче 227, 399

вам 91, 124, 201, 255,303,

304. 412

вамо 303

вамоке 108, 215, 303, 304,

321

варам 52, 297

варан>е 37, 250

вариво 160

варим 38, 52, 235, 388, 395

Васи.ъов 226

ваш 208

вегдине 52, 55, 94, 253,

255, 301, 340, 390, 397

вегдин>ашн>и 37, 208

вежем 239, 242, 282, 376,

385

везаше 120, 250

ве|ат 52, 78, 107, 125, 152,

363, 364

велик 52, 118, 167, 186,

197, 211, 212, 216, 224,

225, 312, 316, 363, 364,

365, 367, 388, 390, 397

Велики Лар 224, 364

величак 225

вереси]а 320

весево 24, 85

веселим се 252

веселоЬа 28, 31

веЬи 24, 209, 335

ве>д)ем 28. 63, 109, 201,

210, 216, 221, 225. 231,

251, 287, 297, 301, 303,

306, 319, 352, 361, 381,

383, 384, 388, 389, 393

ве«Ьам 63, 86, 287, 297,

384

ве"1)е 53, 54, 346, 415

ве^ем 54, 71, 235, 274

ве"наи 54, 56,73, 177,178

ве"нчам 27, 38, 54, 56, 201

веира 54, 252

ве»ру1ем се 37, 54, 312,

320, 357, 385

ве"стицин 54

веитар 24, 54, 177, 364

ви 33, 43, 200, 201, 319

видам 250

видаке (ви1)ан>е) 250

вфр 125, 342, 364, 384

никнем 24, 25, 27, 36, 91,

231, 252, 259, 274, 308

вила 25,195,217, 399,413

вилает 176, 217, 222

вилим 34, 118, 235, 239,

287, 394

виличак 390

вино 188

винограт 151

виселе 120, 121, 157

висок 28, 29, 124, 363

височко 225

витлиН 148

в и трена 61, 336, 463

виЬеке 311, 321

вичем 212, 270, 281, 321
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вичера 131

вичерам 380

вишн>а 43

■иштим 24, 34, 37, 131,

235, 236, 241, 242, 288,

290, 318, 341, 414

ви'ти'ри'нар 48

власчиНн 112, 143

Влах 127

вода 25, 26, 28, 33, 36,

167, 214, 310, 370, 409

водеке 27, 37, 72, 73, 197,

227, 229, 301, 302, 321,

387

воде*р в. вудеир

во]а 113, 248, 353, 386

волов 26, 28, 31, 50, 137,

183, 309, 318, 385

вон>е 149

вот 73, 91, 135, 153, 206,

300, 302, 318, 412

врабац 24,27,97,177,178,

320

врагови 167, 305

врази 174

вранило 83

враним 346

врапцов 226

врат 318, 392

врата 25, 27,162,167,190,

216, 229, 326, 337

вратим 25, 27, 235, 304,

368

враНам 242

врв 110, 126, 137, 167,332

врван>е 250

врвен се 112, 360, 411

врво 85

вренла 54, 212, 349

вре«ме 27, 54, 56, 81, 83,

188, 189, 190, 296, 360

вренменом 54, 189, 302

вре"йа 24,52,64,167,212,

395

ври 33, 287

врпца 122, 160, 215, 221,

231, 334

вре 36, 110, 197,333,334,

356, 406

врета 390

вртено 31,57,81, 109, 162,

187, 190, 220

вртило 81, 187, 225, 395

вртим 25, 29, 43, 235, 236,

240, 265, 314

врНина 29, 81, 212, 313

вруЬ 24, 81, 134,208, 214

вршаЬи 26

вртим 37, 78, 120, 239,

250. 264

вуданица 61, 97, 214, 313,

336, 406, 411, 418, 463

вудеир 55, 305, 338

вуде»ре 305, 308, 321

вук 24

вуловски 167, 212, 214,

217. 326

вучем 24, 25, 26, 134, 190,

192, 229, 261, 399

га в. он

гавранова 153

гаднав 110, 137

гаднавац 37, 170, 306

гаднавица 109, 195

гадноНа 28, 407

газа 52, 329, 349, 364, 365

галичар 338, 360, 389

гарга 160, 444

гарило 190, 385

гасим 27

гаЬник 37, 44, 52, 147,

162, 175, 385

гвеирим 65, 110, 253

гвоз]е в. гоз]е

гворан>е 120, 250

гворим 29, 52.56,94,110,

124, 135, 200, 212, 221,

239, 310, 318, 319, 370,

390

гечит 135

ге"чкам 65

глава 24, 27, 31, 36, 324

главин>а 314

главка 160, 385

гладан 24, 143, 211, 212,

411

гла1|ан>е 250

глас 336

глат 135

гледам 225, 238, 239, 286,

302, 365, 383, 386, 391,

461

глок 135

глув 126, 325

глувак 84, 126

глувака 47, 126

пьива 116, 318

г.ъиста 116

гн>ида 148, 201

пьитем 148, 260, 264

гн.0] 106, 148

говорим в. гворим

Гога 195, 267, 333

Гогин 210, 331

година 52, 167, 212

годин>ашн>и 208

гозда 96, 195, 255, 341

гоз]е 109, 123, 387, 389

гол 28, 29, 52, 212, 221

голови 101, 154

головчиНи 154

гор 68, 307, 412

гора 302

гореке 68, 73, 91, 321

горике 307

горим 31, 34

Горка Мала 212

горн»и 119, 208, 212

господа 326, 400

госпот 135, 170, 206, 310,

387

гост 36, 140, 160, 161,

162, 171, 326

готов 392

граб]'а 113, 195

граб]ица 195

грабовина 150

грав 126

град]е 122

гракаше 120, 250

гра]а!ы: 120, 250

гра]им 104, 239, 241, 304,

311, 318, 396

граорак 124, 167

грбан>е 81, 83, 120, 250

грвота 29, 81, 380

грдало 81, 90, 151, 187,

192, 318

гремен, 81, 83, 120, 150,

155, 156, 180, 182. 326

греив 54, 56,81, 126, 174,

215

гребем 39, 54, 71, 107

гре»шка 54

грибем 28, 201, 261, 378

гризем 260

Грка 185, 195, 200, 383,

398

Гркин>а 195

грк]ан 113, 116

грлан.е 120, 250

грлим 235

грло 36, 188

грм 83

грмен>и в. гремен.

грми 83

грнац 160, 170, 176, 389,

390

грнчар 26, 342

гроз]е 123, 187, 188, 210,

256, 383, 401

грвп 28, 100, 123, 135,

167, 175, 180, 182, 325,

411, 428
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грост 83, 123, 135, 138.

140, 171, 176, 178, 179,

221

груба веира 362, 364

г рунам 126, 235

груда 198

труп 27, 135, 136, 215,

231, 362, 390, 464

Грче 162, 190, 305, 310,

349

грчки 201, 310

губер 175

губеров 332. 378, 388

губим 242, 318, 375

гуведа 251

гуведар 31, 37

гуве^ина 47

гувно 25, 27, 31,148,167,

188, 190, 387

гувнов 370

гуздена 109, 195

гузица 329, 389

гу]зин.и 190

гу]им 155, 242

гулишав 26, 28, 29, 47,

110, 137, 216

гумила 152, 212

гула 137, 152

гурийца 48, 119, 155

гускиче 190

гугт 95, 132. 140

гутам 27, 239

гуштер 24, 37, 131, 175

да 35, 36, 89, 206. 224,

266, 293, 301, 318, 319,

320. 371, 387, 388, 414

давим се 393

давуле 251, 368

да]ем 259, 278

далеко 28, 309, 334

далечко 309

дам 24, 25, 27, 33, 106,

201, 237, 238, 253, 319

дамга 145

дан 24, 143, 167,171, 177,

183, 198, 210, 215, 253,

301, 302, 312, 318, 319,

368, 393, 411

данас 24, 30, 301, 414

данаске 30, 132, 255, 265.

301, 310, 318, 321, 382

данаииьи 149, 208, 388,

390

дару]ем 278

яаека 24, 28, 160, 277,

370, 387, 393

даек алое 136, 326

даш 24, 124, 135, 138,

141, 171, 176. 178, 197,

238, 255, 318, 324. 368,

391. 415, 417

два 33, 39, 227. 228. 307,

398

дваес 88, 93, 138, 150,

153. 228, 399

дваиаес 37, 88, 108, 228,

399

две" 33, 36, 55, 61, 399

дво1 106, 160, 192, 220,

227, 229, 231, 334, 397,

399

дво]а 229

двор 152

дворим 239

дворн>и 216, 378, 388

дву1авче 36, 110,190,231.

346

дву]ице 47, 229, 230, 392,

400

де 320

девет 143, 228

дерем 269, 270

десет 228, 399

десне 199

десни 33. 34, 189, 320

Деспа 335

деф 130, 447

де" 69, 137, 254, 302, 320,

357, 392, 398, 409

деивер 54, 326, 342

де"верче 37, 54

деиво 24, 54, 56, 85, 86,

167, 176, 186

де«да 54, 58, 184, 195,

306, 312, 314, 318, 389,

393

де"дин 52, 54, 152

денкам 54, 56, 58, 107,

114, 237

деино 302, 321

де"те 26, 27, 54, 56, 58.

59. 318

деица 34. 54, 61, 190, 196,

201, 311, 414

ди в. де"

дибево 85, 86, 363, 364,

394

дибил>ар 117, 170

дибок 28, 29, 46, 100, 186,

212, 265, 310, 375, 414

диверн.и 208

дивидисет 228

дивитнаес 108, 223

див]и 45, 46, 104, ПО,

123, 208

диво]ка 26, 34, 61, 70,98,

100, 106, 201, 212, 306,

311, 318, 319, 320, 389,

392, 394

диво]кин 227

диво}чнца 25, 38, 62, 195,

217

днгнем 24, 28, 52, 88, 92,

109, 195, 200, 224. 236,

253. 262, 263, 265. 271,

306, 395

дигодер 73, 302, 321

дижем 27, 235

дна 338

ди!вре"ма 302

днвгор 46, 90, 307

диздалека 90, 309, 310,

387, 391

диздвора 308

диздибока 310

дизлол 307, 378

диздома 309

ди]а 125, 265, 342

ликел, 117. 170

Димитар 46, 185

Днмитрозовца 93, 185

Димнтрос 136, 185

динар 253

дино в. де"но

дирек 174

диспот 453

дишем 281

диши}а 349

длакаст 140

дно 35, 36, 143, 266, 293

до в. ду

добо 193, 210, 325, 338,

411, 414

довле 109, 306, 338, 364

довлен '200, 256, 305,321,

338, 381, 382

довлет 271, 306, 322,375,

384

дог,ем 24, 27, 28. 29, 33,

132, 134, 235, 251. 253,

255, 262, 265, 268, 298,

302, 306, 309, 310. 311.

314, 348, 371, 372, 398.

400

док 308, 320, 338, 393

докле 392

доклен 306, 321. 338

докопам 348

докопавам 298

дол 68, 79, 91, 307, 412

долама 333

долеке 73

долен 109, 306

долике 68, 73, 307, 321

долн.и 79, 90. 119, 167,

208, 217, 227, 338

дом 317, 350

дома 201. 309, 311. 387

доносим 299



Регистар речи
503

донопи 301, 338

лоорем 326

допун>ам 241

досада се 50

доста 309

достанем 294

досутра 301,318,338. 375

дотиче 50, 51

дотле 306, 324

дотлев 306, 321

доцни 302

драмчим 149, 463

дрвен 159, 197, 210, 349,

363, 364

дрво 11, 56, 104, 110,123,

160, 162, 167, 187, 190,

191, 192, 210, 216, 255,

329, 351, 365, 387, 393

дрвце 38, 39, 134, 187,

190

дреии]ан>е 120, 250

дреим]ем 54,144,241,279,

282

држак 162, 177, 214, 228,

332, 350, 399

држнм 92, 135, 235, 239,

256, 271, 292

дрфм 128, 217, 283, 296,

342

др.ъавац 170

дрн>ин>а 81, 149

дробен. 150, 169, 180, 182,

462

дробичак 174, 176

дрпавац 37, 170

дрпам 313

дрпнем 370

друга)ачко 37, 99, 310

други 36, 83, 212, 216,

225, 301, 312, 356, 363,

364, 367

ду 36, 227, 300, 308, 334,

335, 337, 338, 393

дублизога 308

дубри 29, 70, 72, 201, 310,

372

дуводим 29, 47, 55, 69,

126, 194, 298, 301, 335

дугодвае 255, 301, 319,

387

дугу)>ст 47, 113

лузвренма 302

дуздалека 309

дузнутре 308

ду)им 104

дук 43, 135, 171

дула 251, 441

дула]н 77, 448

дуластишем 448

дулгар 27, 36, 37, 52, 79,

151, 162, 170, 175, 349

думаний 28, 360

думапинсто 109

думур 170, 175

дунисем 25, 28, 29,50,51,

55, 56, 61, 73, 92, 124,

248, 252, 253, 255, 260,

261, 262, 264, 265. 274,

371

дун>а-1)узела 77

дуспре»т 55, 83, 135, 307

дустигнем 52, 92, 200, 262,

363, 275, 306, 346, 381

дустрак 307, 342

дуте»р»м 55

дупащнф 131

душа 36, 360, 382, 397

душек 28. 271

душем 195, 224, 242, 281,

364

душманнн 182

душманкиля 38, 52, 195

1)ашим 156, 251, 285, 32»,

385

»)еба 135

г)еик 440

г)еие 255, 360, 385

1)ердел. 117

г)ипам 338, 380

Щипнем 91, 274

1|ишам 447

г)овда 77

Ьокс 77

Ьол 77, 167, 176, 324, 345,

385

Ъор1)а 184

Ьубур 77, 265, 400

Ьудуласт 449

фукнем 214, 378, 381

Ъура 184, 393

ЪурЬа 351

Ъур1)ОВ 184

Ъург)Овдан 183, 184, 210,

226

Ъурвв 184

еви 98, 312, 338

ево 312

екимми]а 123, 133, 135,

214, 215, 267, 350

Ексархозов 19, 127

ексархос 127, 136

ела^аа 463

елек 333

ем 123

еидек 95, 326

еяес 389

ени 312

ено 80

еркек 349

еркен 302

ети 98, 312, 333

ето 312

ех 321

ечмев 24. 28, 46, 105, 207,

330

ешек 174, 175, 318, 385

жабнче 37

жаб]ак 37, 123, 131, 187

жалим 52, 131

жваКам 110,237,241,283.

360

ждерем 969, 270

жедав 24, 211, 365

же]а 113, 155, 373

жена 25, 28. 31. 34, 52.

131, 195. 237, 398

женим 26, 234, 247

женин 343

женска 318

жетва 24

жекшавица 56, 109, 282

же"шам се 54, 129, 133,

237, 279, 282, 318, 385,

412, 419

женшан.е 120, 250

жив 27, 255, 319, 387, 390

жившем 278, 279, 335

жижена 131, 246, 261

жила 335

жиратак 27, 31, 197, 331,

380

жиров 96, 98, 183, 311,

411, 418

жито 131, 188, 190, 212,

313, 365

жмураки 47, 160, 332

жмурим 26, 43, 242, 347

жн>ем 31, 119, 131, 222,

235, 241, 255, 284, 313

жу]ка 320

жут 210, 362, 364

за 182, 317, 326, 348, 353,

356, 385

заакам в. закам

заби]ам 237, 298, 364

заб]ем 123, 248, 276, 277

забраим 94, 108, 109, 246,

406, 417

забринем се 246, 375

забудем 51

забули 69, 376

зав 137, 197,210,212.215,

221. 333

зава 87, 217, 414
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запежем 24

зави]ам 298

завнри 254, 318, 382, 481

завиштим 288

за1фм 314

завлачем 286, 296, 298

заводим 126,242,245,298,

!306, 376

заврвем 253

завртнм 69

заврЬам 201, 241. 283

загн.ои 148

заградим 24, 31, 201, 246

загризяем 200, 262, 263,

264, 274, 275, 318

загрлим 200, 236, 246

задавим 52, 359, 374

эаденвам 54, 214,237,311

заденем 26, 216, 246, 262,

263

задкам се 125, 282

задишеи се (задиш]ем се)

253, 281, 282

задре»мн>ем (задреинфм)

54, 56, 144, 252, 253,

282

задуяем 274

задуцним 25, 28, 47, 212,

255, 341

зяЬем 268, 298, 364, 370,

387

зажмурим 253

зазвиждим 291

заз]ам се 85. 302

зазвоним 208

заиц 95, 98, 104, 106, 160,

169, 170, 171, 176, 182,

224, 326, 370, 376. 414

заички 39, 98, 353

за]ном 93, 142, 310. 318,

359, 377, 414

за]ом 27

за]че 38, 190

закам 20, 88, 335

закачим 311

заклопим 52, 87, 246, 333

заклучим 115, 196, 246

заковем 248

заковрчим 246, 332, 378,

388

заио]ем 26, 28, 200, 248,

252, 254, 255, 284, 319,

392 397

закопан 27, 182,311, 325

закопчем 286, 307

эакрбача 81, 151, 154, 232,

256, 383

закрпим 246

закунем се 29, 43, 393

залатим се 306, 322

зале"пим 54, 56

зале»п]ем 113, 295

заманем 124, 275, 347

заману]ем 296. 335

заметнем се 275, 304

заменам се 241, 283, 320,

393

замесим 56, 312. 348

замлапен 134, 246

замотавам 298, 360

замотам 248

замрзим 251

замрзнем 29, 69, 262, 263

замутим 24, 246

занисем 51, 261, 382

заоблачи се 88

заодом 352

запалим 26, 235, 236

запен>ем 273

заперам 297

заперим 246, 271, 297,

349, 373, 378, 388

запе»вам се 385

запичем се 51, 254

запишем 27, 248, 253

запо]ем 55, 61, 185, 274,

372, 382, 392

запоквем 24, 69, 143, 207,

217, 318, 382, 461

запопеивам 37, 56

запостим се 316, 346

започин>ем 295, 311, 316

запошпавам се 298

запрегнем 151

запретим 55

запрмичени се 311, 313

запрмичину]е се 376

зараду]'ем се 278

зарасти 251

заруснм 81

засвеитлим 56, ПО

зас]ам 251

заспим 34, 252, 292

заерби 346

застигнем 246, 263

застрамим се 108, 141

застраму]ем се 141

затиснем 125, 246, 262,

275

затичем 263. 381

затреп]ем 186

затрко се 267

зафр]им 113, 186, 200, 215,

298, 324

зафукнем 130, 304, 326

Захарапа 127

зачу)ем 36, 252, 277

зашто 313. 320, 335

звеизда 27, 54, 56, 226,

310, 341

звиждим 24, 133, 242, 250,

291, 306. 414

здрав 387

здрав]е НО, 123, 188,428

зево в. узнем

зе]е 105, 120

зелен 28, 29, 132, 217,

313, 383, 386

зем]а в. земша

земн>а 24, 26, 27, 28, 33,

36, 45, 113, 144, 237,

254, 302, 414

зенгил 79, 224

зеница 72, 73, 362, 364

зет 170

зетов 25

зетовнъи 212

зеив 54, ПО, 226

зи!)ем в. изноем

зилингу]а 46, 155, 335

зим]ем (зимвьем) 37, 86,

90, 104, 113, 125, 144,

201, 242, 279, 282, 395

з]ам 33, 237, 304, 347

з1афет 130, 447

златан 26, 27, 37, 52, 319

злато 188, 237

злопа 47, 48

зми]а 256, 314, 368

знам 27, 36, 52, 174, 225,

302, 315

зно] 345

зрно 72, 149, 190, 227,

399

зубатараст 47, 140, 335,

356

зубача 26

зуп 24, 47, 160, 161, 171,

172, 347

зурна 447

зуч 131

игла 221

играм 24, 25, 34, 53. 82,

90, 251, 252, 259, 383

игран>е 188, 250

ндампут (иданпут) 145

идан 11, 93, 105,143, 145,

194, 197, 206, 210, 212,

216, 226, 228, 232, 294,

320, 356, 364, 389, 411

иданаес 88, 105, 228

идем 24, 25, 40, 52, 88,

92, 150, 157, 197, 200,

240, 268, 269, 271, 277,

304, 308, 309, 312, 326,

331, 368, 369, 386, 392.

396, 415

ижедним 143
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из 338

изачем 25, 124, 176, 248,

257, 396

изба 108, 160

изберем 78, 257, 381

избирай 43, 297

избру]им 104, 124, 215,

287, 378

извадим 200, 235, 329,

381

извисока 310

изгреи)ем 105, 274, 301,

380, 396

изгубим 28, 29, 52, 124,

246, 318, 359, 406

издибока 310

издинем 96, 124, 252,274,

310

издов^ам 459

изноем 24, 25, 28, 90, 200,

228, 236, 256, 262, 268,

269. 289, 298, 308, 318,

339

изеим 54, 201, 267, 339

измем 105, 276

изметем 26, 37, 260, 377

измерим 55, 56, 61, 62,

350, 361

изно]им 216, 246, 390

изнутре 308

извутрен 321

изорем 29, 38, 248, 252

Или]а 201

илада 89, 117, 123, 229

имам 38, 40, 238, 242, 295,

302, 309, 318, 331, 371,

375, 383, 389, 390, 415

иманче 80, 85, 146, 157,

187, 190, 324, 347

нман>е в. иманче

име 46, 69. 187, 189, 190,

215, 351

инигодтьашгьи 26, 216,

387, 390

исан 162, 175, 217, 326

искан>е 250

ис ким 95, 224, 361

искинем 95, 262, 263, 368

нскиш]ем 69, 282 >

нсклизнем 262, 307

искра 82, 160

искрем 69, 82, 84, 85, 95,

128, 248, 277, 304

иекрэуЬам 95, 157, 283,

347, 360

искрижам 131

искршим 43, 216, 222, 228,

235, 375, 397

искупим 246, 253, 361,

412

исмркну]ем се 279

исодим 52, 145, 167, 194,

298, 306, 339

испелем се 26, 27, 29, 89,

119, 201, 229, 249, 252,

271, 273. 311, 318, 324,

379, 386

испирам 297

испичем 24, 28, 29, 51,

246, 261, 318

исилитем 28, 250, 260

испразним 37

испраим 378, 390

испратим 196

испредем 26, 222, 246,

250, 260

испуслу)ем 279

испуштим 27, 56, 281

испушЬам 332

иеркнем се 124

иерчем се 281, 389

истенрам 55

истиру]ем 250

истрем 270

истребим 55, 245

исфркнем 376

ишеидим 143, 334

итим 44, 123, 238, 240,

287, 313

итн>а 57, 124, 221, 300

итро 100

ице«дим 56, 143

ич 124, 309

ичеш]ам 143

ичменски 105, 146

иштем 24, 25, 26, 38, 89,

131, 136, 197, 198, 201,

217, 225, 231, 235, 241,

242, 259, 281, 302, 304,

320, 331, 341, 348, 364,

369, 386, 387, 397

)а (л. замен.) 33, 34, 72,

92, 148, 199, 200, 302,

314, 317, 318, 344, 356,

359, 360, 409, 411

]а (свеза) 320, 321

)& (узвик) 321

]абука 24, 25, 52, 53

)аво 278

|аврче 190

]апье 38, 190, 215, 333,

378, 390

]агн>епе 318

)агн>им се 235

]а]це 106, 162, 187, 190,

193, 220, 334, 351

]ако 310

]алауи]а 383

]алоа 383

Ланапинцл 93

Лан.инца 93

)апуниак 47

}ар 167, 176, 464

]арам 26, 27, 172, 177

]арац 162, 383

)аре 162, 190

]арика 326, 386

Зарльке 77

]арма 309

]астьк 28, 77, 212, 215,

346

]е (копула) 35, 105, 206,

300, 389, 390, 391, 394,

395

]е в. он

]едан 364

]едва 28, 29

]една 105

]език 24, 28, 29, 52, 105,

381, 388

]етрва 201

]етрвиа 93, ПО, 160, 368

]е"га 54, 56, 105

]е»м 25, 33, 34,43,54,61,

70, 105, 127, 196, 216,

240, 242, 267, 268, 310,

317, 320, 381, 414

Чеит 54

\н в. он

)и!)ан,е 61, 105, 120, 188,

250, 378

]изба 108, 194, 228, 399

]ирбица 93, 98

]иштем 108, 281

1обу 108, 215, 230, 231,

232, 397, 423

]он 108, 231

)опте 108, 152, 231, 294,

312, 385

]орган 341

]откуда 305

]ош 131, 225, 312, 365,

381

]оште 24, 312, 352

] убаше 120, 251

]убим 113, 200, 235, 238,

239, 242, 375

]ува 109, 126, 222, 226,

457, 458

Луван дан 47, 48, 145, 210

]уди 25, 27, 34, 113. 160,

161, 162, 220, 237, 306

]у]аи 52, 113

]у]ашка 37, 113, 195

]унак 25, 26, 27, 48, 170,

190, 287, 306, 315, 379,

400

]унаков 253

}уначе 27, 187
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]уне 149, 190, 192

]успа 113, 160, 226, 382

]ут 106

)утим се 397

]утрииа 320

1утро 100

)уцко 47, 113, 143, 310,

460

]уштим 113

кавачки 212

кавга 326, 349

кави 36, 224, 387

Кадиковна 326

кадим 240

кадьва 77

каг)еш 134, 335

кажем 25, 200, 365

кажу}ем 86, 134, 235, 278,

279, 296, 359

казан 28, 176, 399

Каипо]е 113, 115, 383

ка|'мак 106

какаронуа 131, 329, 385

каки 39, 93, 197, 253, 309,

320, 386, 392, 399

калабальк 384

кала^дишем 378

кало 186, 188, 307

калпазан 79

калпазанльк 77

кальп 77

камчн. 26, 119, 120, 150,

155, 162, 170, 180, 182,

224, 318, 346, 351, 387,

393, 417

ками]а 107, 120, 156

камиски 107, 120

камичак 131

камиче 88, 107. 187, 190

камшик 319

каядил 79, 193

кандису]ем 296

кандишем 296, 452

каним 36, 201

кануа 160

кан>енрам се 66, 119, 180

кяпак 174, 176, 182, 226

кап)а 113, 324. 348, 385

кап)ем 241, 282

капнем 275, 302

кар 386

кара1]ивац 95, 119, 145

кара^оза 77

Каракашов 226

карам 38, 52, 237, 250,

296, 297, 302, 349, 359,

380, 460

кареке 37, 254, 321, 370,

380, 400

Кар]аняе 190

карей 77, 311

картал 176, 186, 255, 310,

326, 351

карфнца 319

касаба 338

касяп 176

кафеиа 130

кафес 130, 318

кафец^а 341

каша 25, 55, 201, 222, 329

каш]ан>е 113

каш]ем се 113

кашкавалди)* 36, 131

кварим 25, 36, 38, 380

квасац 52

квасим 235

ке в. кет

кеда 35, 36, 300, 387, 388

кет 96, 135, 143, 254,300,

306, 308, 320, 388

кика 195. 331, 344

кикин 332, 344

кипим 37, 242

кисаво 29, 44, 85, 86, 98

кисалина 98

кисек 107, 114

Киселик 326

кишем се (киш]ем се) 281,

282, 285

кнцфше 250

кишнем се 275, 282, 385

китка 160. 212

кладем 240, 242, 260

кланам се (клан>ем се)

119, 197, 286

клас 180

к латим 240

клачим 108, 148, 201,231,

380

клепало 383, 387, 388

клеп)ем ИЗ, 282, 383

клизим 118, 239

клммапем се 118, 241,

279, 283

клинац 160, 162, 224, 361

клобок 176, 329

клочка 156

клун, 43, 115, 119, 170,

176, 178, 182

клушче 115, 187

клупче 190, 227

клуч 26, 114, 115. 176,

178

клучан>а 47, 84

кн>ига 190, 334, 380, 451

ко 90, 91. 137, 205, 212,

331, 387, 411

коба^ам се 114

ковем 33, 235, 274, 406

коечек 280, 390

кожа 392

коза 25, 28, 52, 383

козим се 235

козле 25, 28, 37, 190, 333

ко)ем ИЗ, 235, 284

Ко]нн 104, 184

коми 153, 199. 221, 225,

309, 368

кокопем се 283

кокша 160, 161. 199, 313,

333, 392

кокшин 210, 216

кола 162, 167, 223, 229.

307 399

колац 24, 28, 29, 79, 120,

121, 122, 135, 145, 182,

215, 277. 338

кол]е (кол]н) в. колац

коло 47, 53, 108, 187, 190,

215, 227, 399

колски 79

комат 26, 37, 104, 122,

136, 180. 206, 346. 381

комшика 347

кона 47, 90, 349

конац 160, 170, 171, 176.

361

конин 332

коно 88, 95, 301,318,320,

347, 391, 393

кон» 26, 28, 119, 170,176,

177, 178, 215, 310, 319,

351, 377, 444

кон>ски 353

копам 52, 223

копус 26, 52, 101

копча 160, 307

кора 225, 390

корен» 68, 120, 155, 180

кос 52, 124, 138. 140, 152,

197, 198, 199

косе 28, 140, 237

кост в. кос

Костинца 93

котарца 37, 93, 121, 383

коч 226, 326

кочов 226

кр 80. 81, 193, 300, 310.

314, 362, 382, 386

крава 25, 281

кравски НО, 197, 325

крадем 81, 97, 242. 260

краичак 27, 104

кра] 56, 167, 176, 178. 332,

365

краста 329

крастица 330
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крв 80, 171, 177, 197, 379,

315, 401

крд 315

крепит 81, 180

крив 81, 137, 341, 390

кри]ем 44, 276, 277, 278,

295 320

крило 120, 122, 160, 187,

188, 210, 216, 350

крилце 251

кришка 160

кришво 310

кркопем 283

крлеп 152, 160, 176, 329

крмак 27, 160, 176, 215,

379

крме 335, 342

крми})ина 81

крми-ф в. кремит

крмкин>а 38, 119

крмче 255

крмчетов ПО, 190, 197,

210, 361, 365, 392

крпица 52, 368

крст 140, 172, 176, 177,

220, 360

Крстов дан 210

к рте на 99

кртица 80, 310

крушим 119, 155, 376

крупен 34. 197, 216, 365

крушка 251

крушкин 131

крчагов 332

крчак 26, 27, 131, 135,

162, 225. 330, 349

кршим 131, 348

кршпан>е 251

кршНен 246, 250

ксадерфа 130

ксадерфос 136

кт1 36, 61, 127, 314

кЬерка 127, 138, 199

кпи 127, 138. 160, 199

кубила 108, 231

кубилски 52, 79, 197, 212,

217

кубилче 79, 190, 192,227,

334

кугодер 223, 321

куде^а 47, 54, 113

куде»ре 321

куи]а 319, 445

ку№ 33, 106, 186, 197,

208, 210, 253, 301, 318,

319, 387, 392

кук 43, 176

кука 287, 332

кулеино 25, 26, 54, 167,

187, 190, 354

Куляба (кулнба) 68, 332

кум 48, 170, 176

кума 27

кума-ву]а 184

кумат]и в. комат

кумаче 47, 190

кумов 52

кумовн>и 28

кунем 27, 235, 301, 319

купаже 336

купим 235, 239

купим 24, 27, 37, 234,

253

куп)ем 113, 235, 259, 278,

279

куприце 124, 152, 196, 318,

382, 387, 391

купу]ем 259, 278

курва 160, 341, 354

куризма 212, 316, 325,

383

курим 47

курито 26, 61, 122, 208

кут 24, 136, 206, 305

куткудачем 78, 100

кутр)акаст 113

кутр]ам 1 13, 242

купа 25, 134, 184, 212,

228, 317

купевн>и 227, 390

купни 14/, 216, 378, 388

куче 162, 187, 190, 253,

281, 406

кучица 143

кушу)а 113, 131, 350, 390

кьткьдачем 78, 100, 281

лагачак 197

ладан 27, 34, 124

Лазарев 226

лаэица 24, 79, 131, 206

лакат 167, 177, 279, 342,

361, 396

ланара 152, 325, 365

лане 68, 231, 301, 373

лански 33, 39, 146, 193

ласан 167, 217, 325, 419

ласта 31

лат ( = хлад) 124,135,320,

353

«дат (лад) 208, 360, 429

легнем 28, 46, 252, 261,

262, 263, 345, 384

ле!)а 122, 134, 162, 167,

190, 216, 307, 390

ле!)ин 197, 216

лежам 297

леш 176, 178

леибац 55, 91, 97, 124,

183, 212, 317, 362, 364,

390, 393, 406

ле*в 52, 55, 56, 58, 59,

ПО, 124, 167, 171, 176,

200

леиВ1ьи 56, ПО

леизим 56, 242

леип 26, 27, 36, 52, 54,

56, 57, 58, 61, 189, 210.

211, 214, 226, 271, 379,

310, 320, 337, 362, 364,

365, 370, 393

леипим 54, 235

ле"то 55

ли 52, 370, 371, 374, 392

лижем 118, 282

лижим 26, 27, 85, 167,

227, 235, 259, 292, 320,

392

ли]ем 276

липуте 34, 47, 61

липутом 61, 311, 396

лис 104. 123, 138, 140,

169, 176, 180, 182. 365

лисица 329

лисичиче 190

лис]и в. лис

лице 27

лов 28, 36

до] 170, 206, 307, 350

локмица 318

ломлане 90, 151, 301, 339

лопта 160, 383

лочем 241, 281

лубаница 47, 55, 98, 237,

370, 376

луду)ем 278, 354

лукан>ик 47, 48, 119

лукац 52, 89, 183, 210,

224, 363, 364

лумбарда 310

лупам 52, 196. 214, 325,

380

лупаше 250

лут 43, 135, 236, 362, 364

луч 69, 170, 172, 176, 178,

392

лира 117, 375

л>уба 212, 234

ма 195

магла 24, 28, 220

мажем 283

ма]ина 104

ма]ка 352

Македонац 318

малаче 187, 190, 311,312,

349, 453
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мали 195, 197, 210, 212,

214, 318, 364, 397

Мали .1ар 224, 364

маличак 39, 105,131, 171,

195. 215, 217, 224, 225,

253, 300, 341, 365, 388,

390, 399

малома 368, 389

мама 40, 195, 314, 379,

393

мамин 52

мангал 333. 361

Мара 27, 333

мара 78

марамица 302, 362

марен>и 180,392, 406,412,

418, 463

мае 52, 138, 140, 197, 350,

361

маса 314

масан 227

маскара 195, 319

масло 188, 197, 210, 214,

349, 364

матика 26, 99

млтикин 52

мат]а 94, 122, 125, 149

македонски 310

мачак 177

маче 190, 310, 318

мачем 198, 241, 281, 296,

298

мачка 251

машан>е 250

машем 281, 347

ме!)у 317, 326, 353

мекачак 217, 331, 364

мелем 330

мерак 360

мерис 52

месо 24, 318

мет 255

метвица 324

метем 260

метла 25, 52, 148, 160,

361

метнем 29, 85, 273, 276,

324. 325

меЬам 24, 238, 239, 283,

297

меНан>е 250

ме")ем 66, 113, 284

меира 43

меирим 38, 52, 55, 235

ме"сец 36, 55, 61, 93, 136,

161, 398

ме>сецина 52, 55,221.393

месим 55, 361

место 55, 58, 167, 217

ме"шан>е 56

ми (л. замен. 1 л. мн )

25, 33, 201, 214, 317,

358

ми (енкл.) в. ]а

ми]ем се 346

милни 358

милу]ем 105, 235, 238,

278

мине в. )я

мирим 43, 302

миришем 43, 283, 308

мисаЬи 61, 122, 208

мислим 238, 255

митем 253, 260, 375

Митров дан 183, 210

мичем се 283, 295

миш 160, 171, 172, 176

мишов 226

мишовнзи 227

мишче 143, 190

младожен>а 312, 333

млат 26, 135, 136, 225,

389, 390

млеико 27, 55, 56, 188,

377

млеични 55

млеишница 149

млого 148

много 148, 309, 400

могу в. можем

можда 312, 412

можем 25, 28, 91,92,124,

131, 154, 200, 210, 214,

234, 252, 255, 261, 265,

267, 293, 301, 310, 311,

313, 318, 369, 389, 390,

414

мозак 184, 338

мо) 26, 208, 212, 314, 319,

345, 360, 411

мокар 215, 216, 390, 395

молан>е 251

молим 25, 38, 235, 259,

325

мом в. ]а

море (имен.) 36, 51, 70,

193, 194, 315, 359

море (узвик) 306, 310,

318

мосор 160, 176

мра 109, 127, 326, 381

мрав 37, 81, 96, 98, 137,

160, 161, 183, 311

мравски 212

крас 135, 136. 176, 390

мрва 78, 80, 309, 385

мрдевена 337, 378, 389

мрежа 55

мрз.ъивяц 118

мрзл>ивица 118

мркин>еш 135

мрсан 215

мрсим 239

мрснача 383

мртав 28, 31, 80

мртвац 197

мрца 78, 309

мрцица 78, 197, 237, 309,

459

му в. он

мува 126

мужевн>и 39, 131, 208, 227,

343

музан,е 120, 250

музем 24. 26, 260, 375

мул>иф 117, 334, 347

мур 57, 88, 124, 176, 178

мура 78

мустаЬ 47

мутан 37, 337, 365

мутим 235, 238, 240

мучим 131, 382

муш 24, 135, 170, 178.

306, 307, 319

мушкар 47, 131, 412

мушки 131

мьра 78, 95, 172,225,309,

342, 349, 373

мьрва 78

на 37, 89, 167, 321, 324,

325, 354

набирем 28, 252

набрдала (набрдила) 52,

229, 333

навезак 26, 174, 177

навезем 260

навечер 301

нави]ан>е 298

наводим 198, 306, 322

наво))ан>е 251

навраним 83, 235

навучим 47, 87

над 326

налам се 332

надвор 27, 308

надвору 52, 110, 308,312,

333 392

падением 25, 54, 262, 338

надимлем 282, 295

надмем 85, 248, 249, 273,

389

надробим 83

наду]им 286

наЬем 24, 27, 28, 29, 86,

134, 201, 252, 253, 255.

265, 268, 269, 314, 396

наждерем се 131, 142,

239, 270
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важеим се 104, 113, 155,

373

назимим се 27, 34, 255,

302

нај 226

најеиђам се 105, 297

наје«м се 26, 319, 351

иајмем 272, 276, 286, 286,

318, 341

најмујем 341

накашјем се 113

наки 221, 309

накнтим 53, 297

накипам 124, 239, 241,

297

накогор 305, 307

наконамоке 321

накотресим 72, 73, 153

накршим 236

накупујем 207

налапам се 318

налара 152

наложавам 237, 298, 329,

380, 392

наложим 28, 52, 235, 361

налочем се 281

нам 91, 303

нама в. ми

наметнем 222, 275

намсстим 61

намигнем 201, 247, 252,

253, 275

намигнување 120, 250,

278

намигнујем 37, 241, 278,

279, 296

намо 303

вамоке 303, 321

на ном в. уни

наопако 88, 310, 391

яападам 200

нападнем 200

напасем 260

напишем 24, 38

напјем се 28, 29, 276, 277,

397

наплодим се 235

наплујем 278

напоје 113, 308

напојим 28, 302

напоЈу 113, 305, 308

направм 26, 40, 95, 'ОН,

109, 224, 246, 254, 297,

311, 312, 313, 318, 331,

346, 364, 378, 379. 381

напрајам 69, 110, 228,

297, 301, 310, 329, 362

напре»т 55, 83

«апрт 83, 302, 349

напртим 167, 246, 297,

324

напрћам 297

напсујем 278, 279

напуним 43, 267, 297, 298,

330

напуњам 240, 298

напушим се 127, 320

напушујем се 265, 278,

279, 296. 342

параван 311

нарамњујем 124, 144, 278,

296

нараним 124, 234

наредим 246, 312, 378

нареижем 55

наричем 283, 379, 390

нарнем 80, 84, 85, 124,

125, 296, 325

наручим 452

наручување 278

насим 197

насистреиде 55, 141, 314

наскубем 252, 260, 261,

309

насмешат 248

насмеијем се 55, 61, 252,

389

настреиди 314

настрим 87, 246, 310

настружем 284

ватакнем 24

натирујем 279, 296, 391

натичем 261, 283, 295

наточим 29

натрак 135

натрем 330

натру».им 155

научим 257, 306,381,396

нацупам 69

начичкам се 333

начнем (начним) 249, 253,

271

наш 131, 208, 212, 255

нашки 201, 310, 311, 392

не (одрична речца) 26,

89, 235

не в. непем

небе 194, 324

небо 188, 194

невеинчан 54, 248

нег(о) 309, 320

недра 72, 73, 167, 190,

216

нек(а) 91, 153. 312, 318,

319, 320, 332, 359, 380,

387. 388, 394

непогорет 246

нерајда 251, 255,293,397,

452

Нерамџа 131, 149

верамџа 149

нећем 91, 92, 149, 153,

200, 214, 234, 255, 294,

300, 311, 386, 387, 414,

415, 417

неимам 38, 55, 73, 250,

302, 304, 315, 317, 320,

331, 333, 368, 369, 390,

392

неимање 56

ни (замен, енкл.) в. ми

ни (одрична речца) 312,

313

нивевста 55,162, 195,212,

331, 389

нивевстица 55, 109, 329

нивограт 37, 46, 135, 151,

167, 176, 255, 388

нигде(р) 69, 73, 137, 302,

315, 321

нидеија 54, 113, 316

нидостадам 297

низајка 46, 120, 160

низак 217

никаки 390

ники 69, 205, 206, 217,

409

ники пут 300, 301

нико 205, 206, 301, 302,

315, 319, 394

никои 365

Никола 55

Никол дан 145, 210

николко 56

никоко 69

нисам 27, 69, 210, 293,

311, 386, 395, 409

нистрамичина 141, 365

ните 160, 161, 199, 314,

320

ниче 283

нишан 306

нвшто 69, 207, 282, 301,

309, 318, 348, 394

нов 228, 363, 399

нога 26, 28, 34, 36, 37,

167, 195, 214, 226, 228,

231, 393

ногин 171

ногица 318

нодеке 72, 302, 321, 362

ножннае 155

ножов 226

нокат 160, 161, 162, 172,

176, 201

воктнп 170, 342

нолен 306

нондак 52, 300, 319, 321,

389, 400, 413
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нос 25, 329

носим 28, 235, 238, 242,

444

нот 91, 135, 153. 302,

412

ноп 24, 36, 171, 177, 178,

197, 198, 227, 302, 393,

398

нопас 30, 270, 301

нопаске 30, 321

ноне 293, 301, 312, 380,

386

нош 109, 135, 136, 169,

170, 171, 172, 176, 178

нуде"р 305

нудеире 56

нумаи 30, 47, 68, 90, 91,

142, 301

нуманеке 30, 68, 90, 91,

301, 335, 373

нуманике 68, 95, 301, 321

нумлица 206

н>авучем 87, 241, 281

жива 25, 119, 167

№ига в, он

н,игов 24, 26, 30,119,210,

212, 214, 219, 360

н>им в. он

н>има в. он

н,ин>ин 52, 119, 149, 210,

215, 217, 218, 343, 360,

390, 414

№ОМ В. ОН

н,он.ин 52, 119, 149, 210,

212, 217, 406

о (узвик) 321

облак 174, 305

обрас 28,29, 135,136,176,

398

овас 79, 113, 171, 177

овца 34, 36. 110,160, 162,

167, 198, 206, 324

овцин 132, 137, 197, 210

огаи. 24. 28, 31. 119, 172,

177, 178, 228, 329, 361,

399, 417

одб]ем 276, 277

одизгор 307

одиздол 307, 326

одим 52, 124, 238, 239,

240, 242, 301, 304, 342

оамем 273

оканье 251

ока 267, 318

окетов 72, 212, 228, 294,

320, 332

око 36, 52, 55, 88, 89, 90,

160, 161, 162, 187, 190,

364, 406

омаличак 388

ом]ем (омн,см) 26, 27, 50,

85, 101. 106, 107, 121,

123, 144, 214, 215, 248,

251, 252, 276, 277, 394,

414

он (она, оно; они, оне,

она) 24, 25, 28, 34, 89,

108, 119, 145. 201, 251,

261, 306, 307, 310, 317,

357, 359, 360, 395, 397,

411, 412, 414

оп)ем 50, 253, 276, 277

орав 28, 56, 126, 162, 174,

183, 311, 386

орем 53, 239, 248, 301,

310

орис 135

орло 186, 187, 315, 342,

401

осам 228

остаречак 390

отим]ем (отимшем) 113,

144, 279, 282, 295

откинем 246, 253, 263,

275, 374

отмем 50. 92, 249, 253,

271, 272, 359

отрвач 81, 83

отрем ( = отарем) 80, 82,

214, 270, 271

отрем (=»отру)ем) 28, 50,

52, 82, 85, 277,406, 417

отут 305

опем 124, 234, 294, 385,

414, 417

ох 127, 321

оцат 28, 29, 31, 350, 383,

401

оштар 331

па 320

Павла 184

Павлинца 93, 184

Павловица 93

павучина 24, 87

павучица 87, 99

падам 124, 143. 298

паднем 85, 143, 260, 262,

263, 298, 302, 304, 334,

394

пазарльк 77, 318

пазом 88, 124, 194, 326

млат 225, 338

палим 52, 364

палта 365

памет 36, 39, 52, 197, 198,

352, 396

пампур 324

памтим 145, 225, 318, 381,

388

панаир 336

панак 90, 185, 329, 339

пантим 145, 255

павтуле 229, 270, 342

пан, 24. 119, 172,176,178,

365, 393

пан,че 27, 187

папар 177, 364, 383

папуча 306

пара 199, 251, 320

парищ 237

пасамац 176

пасем 29. 172, 251, 260

пасторче 37

пастрма 216

пасу) 26, 27. 31, ИЗ, 130,

131, 170, 210

пасу)ов 226

патор 180

пачавра 200

педа 199

пекмес 135, 383

пелта 389, 449, 464

пенцер 131, 176. 228,317,

390

пешем се 242, 273

пепело 186, 188, 214

'перо 28, 104, 162, 167.

187. 190. 335, 395

пет (бро]) 24, 143, >228,

229, 399, 400

пет (-пед) 197. 198, 199.

334

пета 27

петак 24, 27

Петковица 324

пеп 24. 26, 177, 178, 186,

197, 398

пепов 197, 226

Пехчево 302

пе»на 53, 335

пенсах 27, 31. 55, 56, 229

пенена 24, 55, 156, 199

пе«та 55. 56, 58, 59. 87,

162, 171, 176. 177. 185,

274, 382, 392

пидисет 26, 228

шфвица 329

пн]ан 26, 28. 29, 393

шфница 195, 314

п^ан* 120, 250

пи]ем 235. 239, 252. 276,

278

пиле 25, 190, 223, 331,

335

пи.ъака 370

Пипи*ук 333
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пип]ан.е 250

пирапи 122. 208

пнрем 91, 235. 242, 384

писар 350

пита.м 27, 237

питале 242, 250

питает 140

питличе 46, 61, 190

питнаес 228

Питров дан 143

пичем 28, 261

пишем 38. 248, 352, 377

пиштим 34, 241, 288, 290,

291

плаветан 28

пладне 27, 35, 188, 194,

301, 302, 314, 380, 387,

406, 417

пламен. 119, 150, 182

планина 28, 84, 167, 231,

287

планински 26

плачем 25, 38, 206, 242,

254, 281, 304, 376

плештем (плешт}ем) 279,

281, 347, 385

плеис 55

плиташе 120, 250

плитем 25, 'Л, 28, 260,

380

плока 39, 109, 160, 413

плоча 353

плочиче 37

плудим 34, 47, 84

плу]ем 85, 115, 278

плунем 115, 124, 275

плусак 115, 293, 367

плуснем 382

п.ъивам 37, 117, 197

пл>ивим 70, 117, 373

плитах 27, 117

по (пола) 24

по (предл.) в. пу

пов]ем ПО, 252, 276, 277

поври 95

под в. пуд

по!)ем 299

пожн,ем 29, 31, 124, 248,

252, 284, 318

покладе 226, 316, 346, 364

поко в. пуку

покрем 28, 50, 105, 248,

276, 277, 286, 295

пол]см 395

помилу] 170

попа 27, 167, 184,304,402

попац 177, 178, 459

нопин 184

попинца 93, 195

поп]ем 121, 123, 248, 377

посан 210, 211, 227

после 73, 132, 301, 302,

314

послет 73

постав 28, 31, 47, 110,329,

375

постриш 135, 318

потховица 52, 212

поток 26, 28, 29, 52, 251,

314, 409

потрем 260

пош]ем 25, 50, 91, 113,

201, 222, 252, 284, 302,

341

пр 36, 52, 81, 317, 326

прав 126

право 302, 381

празан 214

прак'135, 227, 297, 390

прасе 193, 300

прапича (прачепа и ел.)

96

прбирем 46, 70, 83

прбисеидим 36, 46,54,61,

69, 81,83,255,314,318,

376

прблеидим 56, 69, 81, 83,

246, 250, 313, 335, 379

прбудим 83

прбушим 81, 83

првам 126, 242, 282, 320,

326, 376, 390, 394

прварам 81, 83, 109, 200,

297

ирватим 37, 81, 84, 150,

250, 297, 373, 381, 382,

461

првапам 215, 297

први 395

првидем 51, 83

првиштим 290

прводим 81, 126, 242, 245,

> 298, 306, 311, 337, 351

првучем 81

прградим 314

пргурим 48, 81, 235

пргутам 26, 29, 52, 81, 83,

237, 248, 252

прд в. пр

прда]ем 26, 81, 235

прдам 26, 34, 237, 248,

255

прдрк!у]ем 279 "296, 342

прдулица 81, 212

прг)ивнем 81

предем 25, 26, 260

пре!)а 134

предке 120, 250

прежам 154, 283

пресица 153, 419

прешен» 95, 150, 170, 17«,

182

пре«жн,и 55, 154, 208, 215,

227, 399

преисан 55, 197

пре«тим 55, 56, 222

прживам се 385

при 33, 64, 301, 302, 314,

387

пригада 70, 83, 150

призиме 394

прику 36, 51, 64, 194,315

Прикуморе 51, 70, 83, 193,

315

прилак 325, 365

приштип 24, 318

пркинем 81, 262, 263, 275,

293

пркипим 34, 83

пркиснем 83, 275, 379

прклопим 81

прхретим 81, 83, 279, 297,

337

пркршпам 297

прку 81, 314,318,340,341

пркумак 36, 81, 162. 174,

176

пркунем 27, 31, 81, 108,

388, 394

пркураваи 297, 298

пркурим 51, 81, 83, 297

прличем 37, 81, 212, 226,

286

прметаем 81, 235, 255

прмеиним 29, 55, 56, 81,

83, 347, 349

прмеистим 55, 81, 306,

324

прмишу^ем 61, 81, 296

прмичена (прмиче"на) 67,

99, 100, 152

прнар 31, 453

прием 124, 235, 253, 257,

275, 369

пробам 448

пробат 135

прочем 28, 83, 134, 252,

256. 268, 299, 314, 368,

381, 400

про] а 125

прол]ем 25, 34, 52, 79,81,

83, 94, 107, 120, 121,

141, 254, 273, 276, 277

просим 235

профм 81, 83, 273, 277,

400

прост 387

прострем 81. 82, 83, 150,

269,270, 271, 341, 364,

ЗГ4
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протак 177, 182

прпека 81

прпланем 81, 83, 222, 275

прповес 73, 83, 109, 136,

138, 141, 197, 401

прпувеидам 54, 56, 81

прпуним 52, 83

прс 80, 138, 140,160, 161,

169, 171, 176, 228, 307,

364

прсендам 297, 320

пресеиднем 55, 81, 262

прсен]ем 61, 81, 83, 274,

364

прсип]ем 81, 114, 295,338

прстанем 389

прстен 160

претигнем 262, 263, 312,

333, 359

претим 81, 316

прстирем 295

прстоНа 81

пртегнем 83, 262, 275

пртежам 283

пртекнем 262

пртеа 152

пртиво 24. 81, 85

пртичем 46, 51, 83, 261

пртрпну]ем 296

пртупим 197, 385

прут 11, 24, 36, 104, 122,

162, 176, 179, 181, 329

прут]ица 38

прфатим 236

прцеидим 56

прчекам 81, 200

пршушим 83, 132

псуван>е 250

псу)ем 138, 278, 279, 359

пу 36, 196, 317, 348, 349,

354

пубеигнем 26, 54,232, 262,

267, 297, 381, 394

пубеилим 50, 56, 69

пубивам 298

пубилуван>е 47, 61, 338

пубилу]е 61, 242, 244,278,

376

пубирем 248

пубисним се 61, 62, 332,

385

публу]ем се 85, 115, 334

пубраткижа 358

пубреяжак 54, 151

пувадим 360

пувеиру]ем се 385

пувидем 28

пуви]тим се 46, 107, 125,

152

пувитак 109, 310, 364, 389

пуводим 298

пувратим 320, 382

пувучем 24, 50, 261

пугани 47, 143, 171, 183,

197, 393

пугарим 246

пугача 318

пугледнем (пугленем) 29,

50, 142, 228, 251, 267,

274, 275, 304, 354, 385

пугле!)ам 297, 385

пупьивим 34, 148

пугрбуцам 373

пугрибем 28, 47, 81, 251,

261, 344

пугрчим 246, 335

пугурим 50, 69, 246, 251,

318, 379. 385

пуд 317, 326, 385 '

пуда 34, 47, 212, 237

пудвору 65

пудград]е 122

пудерем 80, 84, 85, 248,

249, 253, 269, 270, 314

пуделкам 56

пуде«лим 27, 54, 56, 347

пудигнем 263

пудижем 50, 109, 283,

384

пудизу)ем 105, 106, 109,

296

пуд] ути се 113, 122, 145

пудметнем 275

пудрпам 381

пуду^м 104, 231, 286

пужа 24, 73, 186, 406

пужваНам 283

пужижам 264

пужижем 51, 261, 264

пужн>ем в. пожжем

пузим 24, 26, 37, 43, 238

пузлатим 26, 246

пузнавам 109, 278, 298,

302, 306, 336, 373

пуигру]ем 296

пуизумивам 50, 254

пу{аже 120, 250, 453

пу)ем 37, 160, 171, 176,

235, 274, 360, 375, 381,

383, 388, 391

пу]еим 52, 54, 201, 216,

235, 253, 267, 268, 318,

389

пу]иштем 108, 281, 325

пу]убим 26, 50, 113, 246

пу]утимо се 113

лукавим 37, 216, 222

пукап]ем 282

пукарам 40, 132,248, 315,

348, 378

пукварим 50, 52, 342,

382

пуквасим 52, 246, 378.

390

пукидам 50

пуклаи>ем се 236, 286

295

пуклачим 200, 392, 464

пуклоним 28, 52, 235, 394

пукнем 257, 262,372, 381

пукривам 361

пукри]ем 295

пукретим 50

пукршим 29, 172, 215,

216, 231, 246, 378

пуку 314

пукупу}ем 50, 278

пулажаже 251

пулазим 50. 299

пулежам 297

пуливам 298

пулижем 221, 235, 368

пулица 48, 307, 333

Пулкин 19

пулук 95

пулупам 48, 253, 348, 359

пумажаже 120, 250

пумажем 197

пумЗжем 281, 295, 318

пумакнем 24, 28, 50, 79,

253, 256, 262, 263, 275,

369, 381

пуметнем 50

пумеирамо 319, 400

пуме»шам 50, 55, 56, 216,

248

пумитем 85, 246, 260,361

пумлатим 311, 386

пумогнем 262, 263, 264,

275, 397

пумолим се 341

пумрсим 50

пумузем 132, 210, 260, 395

ну налимьем (пунадимжем)

ИЗ, 144, 282

пунаора]ам 391

пундеи|яик 26, 54, 93, 107,

113, 224, 338, 364

пуникяем 253, 262, 263

пуносим 299, 384

пупак 385

пупарим 70

пупежем се 235

пупе'вам 26, 53,55,56,

235, 242, 251, 297, 318,

329

пупсваже 250

пуплеяним 56

иуплеиснявнм се 55, 61,

109
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пупл>ивим 312

пупрда]см 278

пупсу)ем 235, 279

пупушНам 50, 312, 375

пупшам 93, 95

пур 400

пурасам 197, 297, 318,333

пурасим 196, 197, 199,

217, 220, 222, 223, 251,

257, 294, 297, 313, 318,

377, 378, 381, 398

пураскидам 400

пурастим 37, 264, 329,

413

пурдам 85

пуредим 52

пуре«жем 55, 360, 390

пурубим 50, 246, 253, 320

пуса 33, 34, 87, 177, 178,

185, 186. 206, 253, 310,

313, 360, 388

пусадим 26, 246

пусерем се 253. 375, 384

пусеи^ам 55, 196, 237, 297

пусерем 25, 50, 55, 207,

221, 236, 218, 330, 371

пусенчем 261

пускидам 237

пуславам 105, 237, 298, 346

пуслу]а(ье 120, 250, 279

пуслу]ем 235, 238, 278,

279, 302, 304, 306, "319,

347, 380

пуслушам 36

пусми]у]ем се 61, 125,

254

пусолим 28, 396

пуставни 110

пуст]ем 95, 134, 201, 231,

246, 250, 287, 297, 310,

319, 377

пустря.ъивац 118

пустребрим 47, 141

пустружем 246, 284

йут 24, 26, 27, 176, 178,

179, 201, 232, 314. 354,

395

путакнем 28, 29, 79, 262,

263, 275

путапаи 267

путеглим 118

путкидлм 216

путкувем 236, 274, 302,

378, 379, 381, 382

путом 27, 170

путоче 227, 399

путочки 39

путражим 225

путрвим 109, 246, 257, 334,

путупим 50, 246

путуре 385

путучем 27, 43, 50, 132,

201, 215, 246, 370, 371

пуумеирамо 297

пуфрастим ПО, 128, 134

пуфукам 130

пучанче 94, 146 190

пучан>ак 94, 160, 174, 176,

177, 337

пучекам 237

пучеш]ем 365

пучистим 37, 246, 250

пушка 25, 62, 378

пуштип]ем 282

пушпам 237, 297

равник 87, 411

ради 217, 220, 313, 315

раду]ем се 105, 254, 279,

318

ра!)ам 296, 297, 332

ражан, 27, 31, 177. 178

разба]ам се 113, 296, 298

разбфНи 122, 215

разбо] 26

разборов 226

разборки 26, 106

разбудим се 296, 298, 302,

335

разв]ем 248, 276, 277

разде"лим 217

раздр]им 80, 114

размерим 385, 393

разредим 56

рак 176

раки]а 104, 349

рамен, 81, 181, 182, 189

рям)ем 114, 124, 144, 279

раня 236, 389, 390

раним 247

рвяим 52, 124, 200, 247

рано 381

рас (-баш) 311, 385, 429

рас ( = осим) 315, 412,418

раскидай 235, 255, 297

раскинем 81

распитам 237

расплачем 248

расрдим 24, 81, 216

растеирам 352

растим 97, 216, 264, 413

растиру)ем 61, 278

растржем 236

расучем 281

расцвита се 61, 62, 248,

253, 396

рясдупам 143, 314

рат 304

рдам 85, 124, 125

р!)а 389

ребро 28, 81, 160,187,190,

216, 309

резнл 293

рекнем 24, 25, 28, 29, 31,

33, 36, 52, 81, 210,261,

262, 263, 310, 318, 377

реп 176. 222, 313, 329

рет 135, 176

речел 335

реижан, 55, 56, 178, 210

ре"жем 242

рейка 27, 36, 55, 56, 195

реикин 56

реитак 27, 31. 55,61,227,

318, 362, 364

риба 68

рибиче 190

ришето 28. 81, 131, 188,

350

ркотина 84, 124

рн>а 125, 253, 389, 412,

418

ро] 231

рок 53, 135, 176, 228, 350

роса 28

рот 135, 171, 176, 179,

214, 374

ротква 160, 198

рпа 124

рптен 124, 152, 154

ртни 152, 154

руба 197, 215, 217, 227,

279, 310, 329, 330, 350,

364

ругоза 186

руда 307

рудим 36, 56, 81, 253, 297,

301, 302, 306, 310, 341,

356, 364, 390

ру]и се 395

рука 24, 25, 27, 31, 36,

81, 167, 195, 228, 281,

326, 385, 393

рукав 25, 137, 350

руковина 342, 384

румен 81

румилушаст 47

руно 149, 331

руп 135, 176, 206

рупа 212, 312

рупутипл 124

ручак 201

ручем 241, 281, 318

рчем 81, 124, 241, 242,

281

381, 419

путресем 50, 132, 260

рачепим се 143

рбат 154

с 92, 350

саат 88, 309

О говору Галипол>ских Срба
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сабале 301, 306, 349, 375

сав]ем 109, 276, 277

сагнем се 24, 246, 262,

275, 339, 401

сагну]ем се 242, 278, 279,

295, 296

саде 319, 400

садеке 27, 53, 73, 96, 267,

300, 311, 321, 378

садим 240

сазови 176, 367

сакат 224

сакрбача 151, 154

сал 55, 318, 385, 389

сал]ем 105

сам (копула) 24, 35, 254,

266, 292, 294, 387, 388

сам 26, 27, 208, 220, 319,

342, 352, 359,360

саме^ем 24, 31, 55, 56,

свучем 313, 334

се 61, 89, 92, 332, 334,

351, 352, 395, 396

седам 24, 228, 229, 399,

400

седло 365

секрв 109, 137, 150

секрва 109, 149, 150, 191,

201, 212, 423

секрвин 343

село 24, 25, 28, 167, 187,

188, 216, 227, 232, 304,

318

серниця 155

сестра 28, 160, 195, 231

се«дим 24, 28, 55, 65, 69,

229, 235, 238, 239, 240,

242, 245, 301, 317, 383

сенднем 55, 56, 260, 262,

сирков 36

сирковица 70

сирнье 43, 68,93, 120, 187,

201, 225, 254, 334, 350,

393, 415

сирн>ов 226

сирома 28, 29, 120, 174,

225, 302, 384

сироти 28, 380

сироче 379

сирутка 101, 418

сиса 61, 217, 231. 277,

401

ситан 194, 362

сито 81, 188, 364

с^ем 320

фи 33, 241, 318

скавучем (скаучем) 241,

281

61, 113, 24в, 252, 284,

326

саначе 461

сандьк 77

сапам 134

сапушьив 118

сарасват 150

сардишем 311, 335, 349

сат 73, 96, 254, 300

сатрем 269, 270, 271

саш]ем 132, 248, 259,276,

277, 320, 361

свадба 222, 316

свак 205, 206, 352, 359

сваки 27, 205, 206

сварим 37, 52, 383

све (сви итд.) 150, 152,

167, 201, 221, 222, 225,

235, 310, 313, 319

свежем 27, 131, 235, 248,

397

светац 85, 178, 388, 390

свеидбе 55, 113

свеит 27, 55, 82

свеитлак 55, 56, 174, 176

свеитлим 34, 56, 239

свеипа 27, 55, 56, 228,

365

свинац 146, 171, 177, 178,

220, 313, 333, 392

свирим 286, 368, 411

свити ПО, 201, 224, 326,

362, 364, 400

свитин»а 46, ПО, 167, 216

свлачем 296

свеч НО, 208, 217, 359,

360

еврдло 110, 186

свугде 73, 137, 302

свугдер ПО, 321

263

сенсам 237, 297. 380, 417

сеи[)ан>е 61, 251

сея]ан>е 250

се^ем 55, 107, 251, 274

сенмен 55, 189, 221, 226,

401, 423

се>>тим се 55, 198, 201,

253, 318, 333

сеиНам се 55

сеичем 55, 56, 235, 261,

369

си 35, 386, 388

сибе 25, 72, 198, 205, 319,

342, 352, 358

сиграм се 25, 200, 207,

295, 306, 349, 383, 413

сигран,е 26, 250

сидамдисет 26, 228

сидамнаест 148, 228

сидеке 96, 300

си1)ан>е 120

станин 46, 113, 162, 182,

335

сикира 43, 61, 68,70,237,

310

сикирин 61

сикирица 38, 61, 195

симер 365, 369

син 52, 170, 176

сини]а 223

сино]драгу 106, 109, 135,

149, 301, 333

синоЬ 215

синуир 131

син.одрагу (син>о]драгу)

в. сино]драгу

сира 70, 72

сирак 31, 70, 72, 185,326,

386, 400

сир]ав 70, 419

С КИМ в. ИС КИМ

склемба 160,200, 302, 336

скоквем 31

скржуНам 157, 283, 347

скршим 251

скубем 37, 261, 326

скуп 225

скут 375

сладак 24, 26, 39, 52, 84,

210, 214, 225, 363, 364,

391

сланина 84, 385

слап 363, 365

сласт 140, 197, 198

слаштивим се 364, 389

слеигнем 263, 265, 268,

299, 324

слензаем 54, 262, 265, 268,

299 389

сле"п'55, 56, 72, 362, 364

слеипац 55

слизавам 61, 84, 299, 336

слинавац 109, 118, 170

слине 118

слипица 195

сличая 105, 131, 251,393,

451

слово 221

служим 131

слушай 25, 311

смей) 55, 107, 125, 174

сме^але 250

смечем се 56, 71, 235,

239

смеим 55, 239

сми]ан>е 61

смиром 68, 317, 350

смо 36

смоква 24, ПО, 217

смрдим 240

смрдливац 118, 119
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смрдљивица 95, 119, 195

снеик 27, 55, 56, 135,221,

313

снизачак 44

саим 287

снисем 339

сноп 104, 123, 181, 229,

311 385

снувем 109, 274, 395, 406,

417

со 36, 52, 86, 197, 201,

314, 389

собом в. сибе

сополо 124, 186, 188

сочиво 389

спанап 27, 170

спанапов 27, 210, 226

спање 27, 52, 188, 251,

314

спењем се 90

спим 33, 235, 238, 292,

301, 306, 346

спруовуодила 48

србање 120, 251

срби 34, ПО, 142, 242,

346

срдаЈце 24, 84, 142, 144

срдина 90, 390

сребро 31, 188

среда 314

сркнем 275, 318

срп 176

српски 142, 211, 310

срце 36, 50, 142, 187, 188,

214, 337

срчем 126, 241, 242, 281,

318

стадам 250, 297, 298, 313,

341, 417

стадање 250, 331

стаим 362

Стаја 184

стаЈам 110, 216, 237, 297,

324, 380

стајање 250

Стајин 104, 184

стакло 28, 31, 79. 187,

188

Стамболијин 326

станем 25, 69, 90, 210,

214, 236, 255, 262, 263,

298, 302, 307, 318, 335,

373, 379, 381, 400

стар 212, 224, 225, 226,

363, 365

староња 195

сте 36

стењем 119, 241, 250

Стеипан 55, 130

стигнем 235

Стипан дан 145

стиска 195

стока 135, 176, 356

стражњи 154, 208, 215,

227 399

страна 110, 324, 338

стран 83, 84, 142

страмим се 84, 141, 319

страмота 28, 29, 83, 84,

141

страна 27, 36, 40, 313

стребрен 141

стребро 28, 31, 141, 237

стреида 36, 55, 56, 141,

143, 314

стреидишта 24, 37, 55,

141, 188, 193, 303, 383,

392, 398

стреидњи 55, 141, 143,

208, 318

стреижем 55, 56, 141, 283,

339

стреиЈам 55, 113,141,155,

297, 298

стреијање 56, 250

стренпа 55, 56, 141, 206,

352

стре"пан 147, 381

стригање 261

стрижем 37, 261

стризање 261

стрим 87, 235, 332

стрмота 81

стрњика 307

стрњишта 26, 167, 193

стружем 264, 284, 329

струна 318

стујање 251

стујим 25, 85, 120, 229,

235, 241, 242, 251, 292,

317, 376

стукавица в. штукавица

ступа 184

ступац 177, 178

су 36

сув 126, 137, 210, 364

суђам се 304

суза 24, 28, 31, 200

сузим 389

сукакчија 195

сукинем 262, 263

сулаки 189, 320

сулиник 155, 199

Султа 315, 335

сунојдрагу 109, 135, 301

сунце 24, 43, 187, 188,

268, 306, 320, 352, 364,

387

сунцов 226. 310, 326

суписуЈем 296

супишем 301, 375, 379.

392, 453, 457, 463

супуљиваст 48, 119

супуљивац 48, 119, 170,

306

супуљивица 195

сурија 77

сусак 132

сусаков 137

сусам 364

сут 135, 171, 176, 178,

224, 318

сути на 55, 95, 143, 150,

229 399

сутра 36, 251, 301, 319

сучем 281

сьньр 77

табан 28

таван 304

тазе 225

таки 26, 90, 217, 309, 312

такотам(оке) 64, 304, 331

талико 66, 90, 99, 221,

306, 309, 368

талички 309

там 91, 225, 301,303,304,

412

тамјан 253

тамо 303

тамоке 91, 303, 304, 321

Тана 318

танак 362, 364

танац 36, 169

таначак 390

тапам 167, 237. 239, 242,

301, 310, 318, 338, 375

таратор 364

тврт 135

теглим 52

тежак 131, 186, 197, 306,

335, 365, 390, 393

теле 26, 28, 162, 190, 227

темни 305

тета 195

тетак 27, 170

тенмен 55, 189

тенрам 38, 55, 302

тенсан 27, 55, 56

те"сто 55

теистов 55, 109

ти 25. 33, 47, 72, 89, 92,

199, 200, 318, 358, 360

тивекел 457

тивикеласт 442

тигањ 34, 336

тиђем 24, 28.90, 134, 216,

229, 268, 269, 299, 302,

370, 400

тиква ПО, 361

.13
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тиквин>ача 46. 325, 353

тикнем 252, 275

тимар 459

типола 28, 31, 34,99,221,

368

тиче 137, 167, 187, 190,

221, 320, 394, 399

тичём 28, 261, 263, 310,

312, 375, 389

тйчем 200, 283

тичето» 137

тичке 90, 94, 302, 321

тичкен 91, 94, 321, 341

ткаже 120, 250

ткидам 90, 297, 339, 392

тога в. ути

тодим 46, 90, 124, 145,

186, 198, 200, 220, 242.

245, 255, 298, 302, 310,

312. 326, 349, 375, 382

то] 48, 106, 109, 197, 208,

217

токмак 124, 174, 176

торба 237, 303, 312

торник 90, 91

трава 26, 31, 37, 52, 326,

396, 399

тракица 83

тражим 27, 52, 238, 375

трак 84, 135, 176, 217,

332, 353

трянац 147, 176

ТраНанац 160, 176

трбо 102, 174, 186, 189,

325, 365, 390

трем 269, 270, 359

трег^ем 282. 283

трепнем 275

тресанъе 251

тресем 25, 26, 27, 259,

260

треска 160, 302

треснем 256, 275, 325,

381. 385

треНи 122, 208. 212

треибу)ем 36, 53. 95, 105,

198, 200, 201, 253, 278,

279, 352, 386

треизан 55, 56, 81, 210,

211

треишта 55, 148, 318. 411

три 33, 36, 227, 228,307,

308, 400

триголин,аш№и 37. 149

триллнаппьо 149, 208

триес 88, 93, 138, 153,

228, 311

тринаес 228

три, 37, 162, 170, 178,

182, 293

трова 126, 310, 334, 380

тро] 192, 399

тро]а 104, 229

трпян.е 37. 251

трпим 26, 69, 201, 259,

338

тртоНем 241. 283, 458

трусце 229, 231

трун, 155, 182, 215, 331,

390

трушим 155

трут 135

трушица 83, 317, 376

трчим 25, 235. 241, 242.

252, 259, 290, 291, 326,

376

тубом в. ти

тувеирам се 68, 319, 359

тудгир 55, 305, 321

туденре 56, 321

тужим 131

тужиина 29

тузла 464

тун>авац 52, 170

турли]'а 77

турски 212, 216

Турчин 28, 29, 132, 160,

161, 162, 170, 174, 176,

182, 334

туту 34. 303

тутуке 34, 105, 30?, 304,

317, 321

тутунуи)а 104

туН 26, 134, 135,208,217,

359

Нав(у), Нас, Наво итд. 59,

85, 92. 124, 128, 238,

256. 257, 294, Зп9, 372,

373. 381. 382, 406

Нем (Неш игд.) 89, 234,

294, 30?, 374

Неркя 127. 138, 199

Ни 12 7, 138

Нимаие 135, 368

Ниманци|а 368

Норлв 387

Норавац 170

Ну)е 77

Нуп 208

Нупри]а 47, 77, 212, 337

Нут 24, 105, 135, 197,221,

338

у 36, 320, 324, 325, 341,

389

убе«сам 297, 303, 359

убеисим 50, 54, 56, 61. 62,

90, 212. 246

убиЬем 268

уберем 252, 386

убису)еи 278. 296

ублачем 281, 286, 296

убраНам 297, 326

убрису)ем 83, 278. 296.

302, 362

убритвим 50, 246

убришем 47

убричем 50, 51, 261

убрнем 27, 50, 80, 274,

275, 304, 329, 338

убудем 26, 27, 28, 51, 85,

86, 87, 246, 250, 252.

260. 261, 262

убучем 27, 52. 167, 246.

261, 364, 395, 396

уваНэм 297

ува)а 104, 345, 398

уведем 50, 54, 61, 109,

274

уви 33, 69, 90, 106, 210,

217. 219. 220, 253, 295

увидем 27, 199, 260

уво 26, 47, 126, 160. 161.

162, 187, 190, 227, 325

угасим 27, 246

угла(д)ним 50. 69, 142.

254

угледам 84

углеНам се 279, 283. 297

углен 24, 47, 90, 1 16, 385,

418

углувим 50, 126

угор 97, 186

угребем 54, 248

угрибем 29, 51, 246, 260,

261, 395

угризак 44

угризем 246, 247, 260

угрубим 50

угу]им 113, 155

уда]а 105, 212, 220, 302

314

ударам 297, 342

удвртим 339

удгуварам 306

удерем 50

удеинем 262, 263, 287

удибилим се 43

удивач 27, 31, 47,61,122,

170

уд)удим 113, 145. 246

удлякшам 47, 50

удле"пим 89

удмекнем 50

удморим 27. 50. 92, 246

удмутавам 26, 27

удмрсим 52

удвасим 50, 334
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удне 24, 143, 183, 301.

423

уднисем 27, 34, 51, 55, 56,

261, 382

удрем 28, 29. 167, 189,

200, 201, 265, 276, 286,

318. 354, 394, 396

удреижем 26, 55,235,237,

•248, 253

удреишнм 37, 50, 55, 56,

20<Ј, 201

удршујем 81. 105, 296

удувица 24, 160, 224

уђашим се 200, 285. 333,

368, 379, 385, 388, 395

Уждер 89

уже 24, 27, 187, 319

ужедним 36, 37, 69, 124

уженим 28, 50, 214, 294,

365, 406, 417

узаврим 24, 34, 287

узданем 274

узданујем 242, 244, 278,

296

уздравим 50, 267

уздрастим 36, 47, 141,

264, 311, 325, 387

уздрим 54, 141, 235

узебем 27, 50, 260, 261

узими 301

узнем 24, 25, 27, 44, 89,

90, 97, 105, 132, 199,

216, 222, 228, 237, 249,

255, 271, 272, 279, 301,

306, 318, 319, 38», 406

УЈ 321

УЈа 184, 398

ујагњи се 50

ујеидам 47, 397

ујенм 56, 70,105,248,253.

268, 375

ујим 222, 336

ујуштим 24

ука 124, 310

уклним 201, 235, 324

укварим 110. 246, 312

укладем 53, 260

укози се 50, 51, 346

уколо 50, 311

укоти 51, 231, 346, 388,

394

украдем 26, 85, 267, 301,

219

украдом 37, 317

уку 314

укупјем 50, 282, 373, 396

уле»шем 54,261,262,263,

265, 268, 299

улеизием 24, 69, 220,235,

260, 262, 263, 265, 268,

299, 314, 315

улети 55, 171, 301, 365

уливам 25, 26, 118, 238,

298

улизавам 61. 237, 298,

299, 324, 326, 380

улица 81, 342

улјем 28, 34, 79, 105, 120,

121. 122, 248, 276, 277

умајнут 125, 275

умеим 55, 259

уменрам 66. 224, 297,365

умивам 26, 365

умирим 43

умлатим 200

умокнем 47, 252, 275

уморим се 28, 236, 246,

252, 265, 312

умрем 47, 61, 80, 85, 201,

248, 269, 270, 319, 379,

382, 387, 390, 384

умрзнем 311, 359

умуравам се 298

унеимим 50, 56

уни 26, 87, 89, 106, 210,

219, 414

унодим 28, 29, 47, 50,

297

унођам 47, 297

уноћи 31, 47, 93, 201,301

унука 24, 195, 201

унутре 24, 308, 368

унутрен 321

унутрет 322

унуче 190

упиЈам 298

упинлм 237

упирем 28, 50, 82, 108,

215, 248, 252, 390

уплатим 47, 53

уплеиним 25, 55, 56

уплитем 28

упраим 234, 253

упрајам 368

упраси се 50

упрем 82, 269, 270, 271

упрегнем 24, 27, 52, 83,

262, 275, 389

упржим 197, 246, 364,

392

упружим 82

упујем 31, 50, 51, 167,

206, 248, 274, 331, 356

упуноћа 24, 301

упутим се 235, 252, 305,

306

уравче 126, 144, 190

уралим 47, 52, 384

урање 120. 250, 383

уреидим 56

уригнујем 296

уричем 81. 98, 100, 246,

261. 262, 263

урло 78, 91, 254,310,364,

389

урлон 321

усамдисет 228

усамнаес 228

усамнаести 88

усванем 24, 50, 92, 153,

275, 311, 333, 411

усванување 338

усванујем 278, 295, 296

усеитим 58, 59

усеичем 26, 55, 56, 58, 143,

319, 324

ускрс 24, 28

ускршњи 346

ускубем 251, 342, 377

усле«пим 50, 55, 56

усним 28, 207, 252, 287,

351

уснова 109, 222

уста 36, 162, 190,206,251,

365

устаим 50, 108, 109, 246,

314, 318, 326

устарим 50, 252, 318, 347

устрак 307

устремим 55, 56,104,113,

155, 298. 311

устрижем 246, 261

устукнујем 156

усучем 281

усушим 50, 395

утворим 28, 29, 50, 51.

52, 265, 342, 383

утелн се 50

уте »рам 318

утесним 55, 56

ути 24, 33, 89, 106, 219,

220, 304, 313, 314, 315,

319, 331, 412

утихнем 96, 306, 393

уткопчем 50

уткривам 237, 298

утреибим 55, 56

утреизним 43, 56

утрњи 119, 155,'. 333

утумачки 310

утурак 174, 176

утут 305

утучем 24, 201, 211, 261,

357, 389, 392

упуравим 336

уфатнм 26, 89, 91, 124.

128. 150, 172, 200, 214,

228, 235, 246, 251, 254,

265, 297, 301, 302. 329,

336, 365. 383. 399

уценим 55. 56, 341, 350

уцрви се 80, 392, 395



518 Павле Ивић

учер 24, 106, 301, 385

учерашњи 106, 116, 208,

388, 390

учестен 246, 250

учиним 46, 246, 255, 390

учу 99, 210

уџамбурам 375

ушмркнем 275

ушмркнујем 235, 242, 278,

279, 296, 307, 326

Уштер 77, 345

уштерски 37

ушти 124, 134, 240, 387,

391

уштипнем 24, 44, 89, 275

фак 52, 329

фала 128, 131

фалба 352

фалим 52, 128

фанела 130

фарка 338

фатим 90

фаћам 85, 128, 172, 220,

221, 235, 297, 329, 349

фидан 253

филија 130, 197, 351

фискам се 129, 134, 325

фотос 130

фрјам 27, 128, 214, 298

фрјање 250

фрјим 80, 104, 113, 128,

201, 214, 251, 254, 256,

293, 306, 326, 381, 382,

406

фркнем 128

фрло 128. 187, 190

фрцам 128

фукам 420

фурна 130

фурунџија 130

фурча 364

фурчаладишем 364

фучија 267

харак 127

Христос 127

хте« (хти итд.) 25, 35,36,

55, 62, 127, 252, 266,

293

хћерка 127, 138, 195, 199,

411

(х)ћеркин 411

хћи 127, 138, 161, 162,

199, 212, 287

пар 170, 178

царица 320, 387

царов 210, 225

царовњи 368

царски 368

царсто 109

цвеиће 55, 122, 182, 194,

308, 368

цвитам 61

цеив 55, 56, 137, 176, 197,

1 98 337

це"во' 24, 55, 56, 85, 212,

224, 304, 368

цеидим 55

це«на 55

це*пци 55, 56

це«рим се 55, 73

цеифче 137

Цигании 170, 182

Циганка 212, 251, 393

цигански 37

Циганче 37, 38, 131, 187

Циганчица 132

цигли 211, 399

цидило 43, 46, 61, 187,

190, 334

црв 160, 214

црвен 28, 52, 224, 363,

364

цреиво 55, 187, 190, 216

цреип 27, 55, 56, 176, 389

цре«пче 55, 304

црква 160, 201, 314

црквин 167, 216

цркнем 263, 370

црн 80, 318, 364, 383

црцам 297

цупам 237

ча-буџан 302

чавдар 447

чаир 43, 310, 314, 343

чајке 90

чак 306, 312

чакија 95

чанак 28, 136, 174, 176,

214, 215, 335

чангрћам 283 , -

чангрћање 26 . ,.. *

чантија 326

чапа 448

чаршаф 61, 130, 271, 364

чаршија 36

чатишем 381

чаћ 135, 197

чаша 255

чедо 24

чекам 106, 237, 238, 371,

385

чела 28, 29, 137, 188, 395,

398

чело 28, 31

чем 25, 33, 34, 45, 78,

137, 206, 235, 241, 242,

248, 274

ченгел 79, 311, 319

чести 24, 92, 157

четвороЈ 192, 227, 231,

399

чешањ 155, 170, 177, 178,

293, 318, 362

чешјам (чешјем) 113, 155,

283, 346, 362

чешма 80, 160, 368, 389

чивурке 174, 176

чији 104

чинга 335

чиним 304

чнр 43, 318

чист 140. 224, 361, 363,

364, 365

чистим 131, 240, 251, 342

читвртак 27, 31, 110

читвурице 229, 400

читирес (читрес) 93, 138,

228 399

читир'(и) 26, 68, 92, 227,

228, 331, 398

читиригодињашњи 149

читрнаест 228

чичак 177, 333

човик 28, 55, 61, 62, 154,

170, 214

чорбаџија 131, 199, 212

чубанин 182, 400

чувам 237

чување 26, 250

чувсчки 197

чудим се 239, 240, 255

чујем 85, 86, 131, 277.

295, 307, 310

чукЈем 242, 284, 286

чуктисујем 167

чума 105

чумага 324, 335, 348, 391

чуркам 307

чучим 291, 324

чучнем 275

цада 26

џам 176

маньм 131

цеп 28, 131, 167, 171, 172,

237, 318, 374

шаитин 311

шака 255

шал 171, 176, 329, 401

шапам 134

шарам 131, 220, 329

шарен 28, 227. 363, 364
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шертанип 182

шербет 350

шее 138, 228, 399

шеЬер 28

шибам 37

шиисет 46, 88, 157, 228

ши]ак 107, 113, 329

ши]ан>е 120, 250

ши]ем 113, 259, 276, 278,

295

шипак 27

широк 28, 216, 365

шиснаес 228

шифа 130

шкал. 176, 178

школа 117, 148, 196, 337

шл>ива 390

шл>ивак 390

шо 35, 36, 195, 201, 206,

207, 266, 293, 302, 304,

306, 309, 313, 317, 361,

362, 387, 393

шпирта 361

штилем 24, 1 14, 279, 282

штукавица 24, 156, 200

шугав 220, 331

шугавац 170

шугодер 73, 223, 321

шугот 30, 135, 150

шупелендишем 441

шутим 31, 34, 43, 131,

156, 235, 240, 251, 291

ьрло 78, 124, 389

ьрлон 321
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Стр.

32

37

47

94

95

107

129

131

176

182

197

206

210

210

231

291

301

302

310

324

324

325

335

355

448

449

Рея

21 одоздо

6 одозго

15 одоздо

18 одозго

8 одозго

1 одозго

11 одоздо

14 одозго

14 одозго

16 одозго

3 одозго

1 одозго

17 одозго

17 одозго

10 одозго

13 одоздо

13 одоздо

8 одозго

10 одоздо

20 одоздо

16 одоздо

12 одоздо

2 одоздо

2 одоздо

30 одозго

2 одозго

Сто] и:

Озрини

Шу])6м

усвануло

§ 79 а.

нуманик-

узлазни

Рог1зе1оип§

глёдас

данаске

лйс/й

§ 212.

Да не слрша

лука

\еамо

увЬ

Плрсак

ШиЦо

упор.

ррче

каща

леву

са

нас?

§ 416

прубали

алтьна

Треба:

ОзриннЬа,

Шу1)дм

усвйнило

§ 79.

нуманик-

силазни

Рог1зе{2ип&

глёдас

данйске

лйс]и

§ 222.

да не слрша

лрка

\ёимо

$во

Влусак

Шй^о

упор. тур.

рРче

каща

лёаву

се

нйс.—

§ 516

прубали4

алтна
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